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Ühtsed nõuded vihikutele Laulasmaa Koolis 

 

 Vihik peab olema nõuetekohaselt pealkirjastatud 

Pealkiri märgitakse töövihikul, tööraamatul, õpikul või vihiku kaanel selleks ettenähtud 

kohale või kleebitakse vastav etikett kaanele.  

Etiketid vormistada järgmiselt: 

Aine nimetus/vihiku liik 

Laulasmaa Kool 

Klass 

Õpilase nimi 

 

Inglise keele õppevahendid pealkirjastatakse inglise keeles.  

Näiteks vihikud pealkirjastada järgmiselt: 

Exercises/Words/Tests/Notebook 

Laulasmaa School  

Form 

Name 

 Korrektne, loetav ja selge  käekiri, ilma vigadeta tekst 

 Kirjutatakse kas pastapliiatsi või sulepeaga (tindipliiatsiga), kasutades sinist või musta värvi 

 Jooniste tegemiseks kasutatakse harilikku pliiatsit ja joonlauda 

 Viga tõmmatakse maha ühe sirge joonega, õige vastus kirjutatakse selle kohale 

 Kuupäev kirjutatakse vihiku/töö äärele pealkirjaga ühele joonele 

 Vihiku esimene kuupäev kirjutatakse koos aastaarvuga 

 Pealkirjale tõmmatakse joon alla 

 Joonte tõmbamiseks kasutatakse joonlauda 

Jooneline vihik                                                                                                                                       

- Alustatakse 1.leheküljel 4.vahest ehk 5. joonelt                                                                                                    

- Järgnevatel lehekülgedel alustatakse 1.vahest                                                                                

- Pealkirja ja töö vahele jäetakse 1 tühi rida                                                                                        

- Kahe töö vahele jäetakse 2 tühja rida                                                                                                  

- Äärejooned tõmmatakse 1cm seestpoolt ja 2cm väljastpoolt (kui vihik ei ole tootja poolt       

joonitud) 

Ruuduline vihik                                                                                                                                     

- Vihikusse kirjutamist alustatakse esilehel 9. ruudureast.                                                                     

- Kui eelnevalt on äärejooned olemas, siis sobivad need                                                            

- Kui vihik on eelnevalt joonimata, siis tuleks seda teha keskelt 2 ruudu ja äärest 4 ruudu 

kauguselt                                                                                                                                     

- Teistel lehtedel jääb tühjaks ülevalt 2 ruutu ja alt 2 ruutu                                                        

- Pealkirja ja tehte vahele jääb 2 ruutu                                                                                             



- Eelmise töö ja uue pealkirja vahele jääb 2 ruutu                                                                      

- Tulpade vahele jääb 2 ruutu 

 

 

Arvuti abil vormistatavad tööd                                                                                                                  

- formaat A4                                                                                                                                

- valgel paberil                                                                                                                             

- kirja suurus 12                                                                                                                           

- reavahe 1,5                                                                                                                                

- soovitavad fondid Times New Roman või Arial 

Tunnikontrollid, kontrolltööd või arvestustööd tuleb esitada korralikul, mitte rebitud 

servadega paberil. 

 

Eesti keeles kasutatakse 20-23 joonega vihikuid või õhukesi kaustikuid ning kiirköitjat, mille 

vahele köidetakse töölehed. 

 

Matemaatikas kasutatakse alates teisest klassist väikese ruuduga paksemat vihikut või 

õhukest kaustikut ning kiirköitjat, mille vahele on võimalus köita töölehed. 

 

Inglise keeles kasutatakse 20 joonega vihikuid ja sõnade vihikuid. 

 

Vene keeles kasutatakse viiendas klassis abijoonega vihikuid. Alates kuuendast klassist 

kasutatakse 20 joonega vihikuid. 

 

Loodusõpetuses, bioloogias, geograafias, keemias, füüsikas, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses 

kasutatakse ruudulist vihikut või õhukest kaustikut. Lisamaterjalide jaoks kasutatakse 

kiirköitjaid. 

 

Vihik on õpilasele igapäevaseks töövahendiks. Lisaks sisule on oluline selge käekiri, teksti 

korrapärane paigutus, vihiku puhtus ja maitsekas kujundus. 

 

 


