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Lisa 4 

direktori 01.09.2005.a 

käskkirja nr 126 juurde

   

 

 

Nõuded vihikutele 
Vihik on õpilastele teadmiste andmise, kinnistamise ja nende kontrollimise 

igapäevaseks töövahendiks, seega kogu õppe-kasvatustöö lahutamatuks osaks. 

Selge käekiri, teksti korrapärane paigutus vihikus ja  vihiku puhtus on õpilaste täpsuse 

ja korratunde arendajaks. Õpilane on kohustatud kirjutama selge ja loetava käekirjaga. 

Õpetaja võib keelduda loetamatu käekirjaga kirjutatud töö parandamisest. 

 

Algklassides omandatakse kirjatehnilised vilumused ja esmased korraharjumused. 

Nende eesmärkide saavutamiseks peavad kehtima ühtsed nõuded kõikides klassides ja 

õppeainetes.  

 

1.Ümbrispaber 
 vihikute puhtuse ja korra tagamiseks on vajalik vihikud ümbritseda 

ümbrispaberi või  kilekaantega 

 ümbrispaber või kilekaaned on vajalik kui vihik on väga pehmete 

kaantega või puudub vihikul vajalik ruum etiketi täitmiseks 

 

2.Vihiku pealkirjastamine  
 Vihiku etikett kaanel 

 vihiku liik( õppeaine) 

 kooli nimi 

 klass 

 õpilase nimi 

 õppeaasta 

3.Äärte märkimine 
 kõikides vihikutes jäetakse puhtad ääred, millele kirjutab õpilane töö 

teostamise kuupäeva 

 äärte normaallaiuseks on siseäärel 1 cm(2 ruutu), 

       välisäärel 2 cm(4 ruutu) 

       4.Teksti paigutus 
Vihiku esimesel leheküljel alustatakse tööd: 

 joonelises vihikus 5. joonel 

 ruudulises vihikus 10. ruuduvahes 

 esimesele joonele kirjutatakse töö liik(harjutus, etteütlus, ülesanne, 

kontrolltöö) 

 pealkirja ja järgneva teksti vahele jäetakse 1 vaba rida või 2 ruutu 

 eelmise töö viimase rea ja uue töö alguse vahele jääb joonelises 

vihikus 2 vaba joont ja ruudulises vihikus 4 ruuduvahet 

 ruudulises vihikus on tulpade vahe 2 ruuduvahet 

 uut tööd saab alustada lehe allosas siis, kui eelmine töö jätab vabaks nii 

palju ruumi, et sinna saab kirjutada pealkirja ja  mahub veel vähemalt 

rida teksti 

 tööd jätkatakse uuel leheküljel 2.joonel (esimeses reavahes) või 

4.ruuduvahes 
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        5. Tööde dateerimine 
 kuupäev kirjutatakse töö esimese reaga (pealkirjaga) ühele joonele. 

 kasutatakse araabia numbreid : näiteks 21.03 ( võõrkeele vihikutes kuu 

nimetus, kuupäev (näiteks: Sept, 18). 

 

        6. Tööde pealkirjastamine 
 pealkiri tõstetakse muust tekstist esile, joonitakse joonlaua abil sirge  

joonega (eristatakse värvilise joonega) 

 kui kasutatakse alapealkirja, kirjutatakse see vahetult järgnevale reale 

         

         7.Vihikusse võib teha ainult õpetaja poolt lubatud jooniseid 

8.Vihikust lehti välja ei rebita 

9. Iga aineõpetaja täpsustab aines vajaminevad vihikud.   

       10. Paranduste tegemine kirjalikes töödes: 

 parandused tehakse korrektselt ( vale kirjutis tõmmatakse maha ühe 

joonega) 

 tööde parandamisel ei ole lubatud kasutada korrektuurpliiatsit 

 õpetaja parandab vead ja teeb märkmeid punasega 

  vigade parandus tehakse õpetaja nõudmisel 

 parandada tuleb ka vigade paranduses tehtud vead 

 õpetajal on õigus keelduda loetamatu käekirjaga kirjutatud töö 

lugemisest  

Kasutatavad  vihikud: 

 

    I klassis 

Eesti keeles: 
 16-joonega vihik  

  kirjatehnikas abijoonega vihik(II poolaasta) 

Matemaatikas: 
 suure ruuduga vihik 

Kirjutatakse hariliku pliiatsiga 

 

     II klassis 

Eesti  keeles: 
 abijoonega vihik 

 20-joonega vihik( IV õppeveerandist) 

 

 Matemaatikas:  
 väikese ruuduga vihik 

Kirjutatakse hariliku pliiatsiga ja õppeaasta jooksul minnakse üle sinise tindipliiatsiga  

kirjutamisele 

 

     III klassis 

Eesti keeles: 
 kaks 20-joonelist vihikut 

1.Eesti keel (harjutused) 

2.Kirjatööd( etteütlused, ümberjutustused, jutukesed) 
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Matemaatikas: 
 ruuduline vihik või kaustik 

Võõrkeeles: 
 20-joonega vihik 

 

Teistes õppeainetes otsustab õpetaja, millist vihikut on otstarbekas kasutada. 

Kirjutatakse sinise tindipliiatsiga 

 

Eesti keeles: 

IV klassis 
 kolm 23 – joonelist vihikut 

1.Eesti keel (harjutused) 

2.Loovtööd(  ümberjutustused, jutukesed) 

3.Kirjatööd( etteütlused, kt…) 

V, VI klassis-  

 üks 23 joonega vihik- pealkirjaks eesti keel 

VII, VIII, IX- 
 kolm 23 joonelist vihikut või kaustikut 

                          1. eesti keel 

                    2. kirjandus 

                    3.tekstiõpetus 

Matemaatikas: 4-9 klass 

 ruuduline vihik või kaustik 

 ruuduline leht A3- pealkiri 10. reale, pealkirja kõrvale paremale äärele 

kuupäev, selle alla nimi ja nime alla klass 

 Loodusained 

 4klass-ruuduline vihik 

 5klass-ruuduline vihik 

 6klass-ruuduline vihik, kontrolltööde vihik 

 7klass-ruuduline vihik 

 

geograafia 

 kontrolltööde vihik 

 ruuduline kaustik 

 

füüsika 

 ruuduline vihik 

 

 Ajalugu 
 üks jooneline vihik või kaustik 

 mapp tunnikontrollide, kontrolltööde, rühmatööde ja töölehtede jaoks 

Käsitöö 

4 klass-9 klass 
 üks ruuduline kaustik 

Võõrkeel 
 üks jooneline vihik 


