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VF = väike formaat
Luxembourg´i I Euroopa Koolis on õpilastele emakeele töövihikute ja muude tunniks vajalike
õppevahendite soetamine lapsevanemate vastutusel. Vajalikud vihikud, töövihikud jm tuleb
vanematel Eestist kaasa tuua. Eesti keele õpikutega toetab kooli Eesti Vabariigi Haridus- ja
Teadusministeerium ja neid ei ole tarvis lisaks hankida, kuid soovi korral võib koju osta topelt
õpiku, et koolikott kergem oleks.

Eesti keele (L1) tunniks vajalikud vahendid (nimed kodus peale kirjutada/kleepida!):
•
•
•
•
•

eestikeelne õpilaspäevik (võimalusel selline, mis läheb juulini välja; pigem suurem kui
väiksem formaat)
2 abijoontega vihikut
kiirköitja lahtiste töölehtede köitmiseks
kodutööde mapp (nt kummiga) (A4)
pinal kirjutusvahenditega (võib olla sama, mis koduklassis)

2. klassis aasta jooksul kodus loetavad raamatud (lisaks oma valikule):
•
•
•

Astrid Reinla, “Pätu”
Jaan Rannap, „Nublu“
Eno Raud, „Sipsik“

•
•
•

Piret Raud „Tobias ja teine B“
omal valikul 2 vendade Grimmide muinasjuttu
omal valikul 2 H. Ch. Anderseni muinasjuttu

Kõik ülalmainitud raamatud on klassi raamatukogus mitmes eksemplaris olemas ja neid eraldi
osta ei ole vaja. Loetud raamatutest räägime või kirjutame alati (kõikides klassides)
kolmapäeviti vahetult peale vaheaega. Septembris kleebime päevikusse lugemisgraafiku, et
lapsel oleks teada, milliseid raamatuid kooliaastal peab lugema.
Teises (ja kolmandas) klassis kirjutame igal esmaspäeval etteütlust, v.a vaheagadele
järgnevatel esmaspäevadel. Lapsed saavad sügisel koolist etteütluste raamatukese, millest
harjutada.

