Koolitarvete info uutele õpilastele
Iga päev on koolis vajalikud:
1. sisejalatsid, päevik ja pinal kus on:
-

2 kirjutusvahendit (tindipliiats või pastapliiats)
värvilised pliiatsid
viltpliiatsid
2 harilikku pliiatsit
kustutuskumm
liimipulk
käärid
kogujaga teritaja

Päevikud (kooli logo ja oluliste kontaktidega) on tellitud kooli poolt ja saab kätte esimesel koolipäeval
klassijuhataja tunnis. Juhul, kui kooli poolt päevikut ei soovi, ei ole kohustust seda soetada. Maksumus
umbes 3 eur, kool väljastab arve (koos treeningriiete tellimusega).

2. treeningriided
Erialatundides on igal klassil oma treeningvorm.
Tütarlapsed:
kool tellib: I p/a pehmed sussid, heledad sokid või sukapüksid, trikoo, seelik, sussipaelad (maksumus 40-45
€); II p/a varvaskingad, paelad (35-40 €);
isiklikult soetada: I p/a väikesed aluspüksid (soovitavalt beežid vm heledad), juustega ühes toonis
krunnivõrk, klambrid; II p/a varvaskingapehmendused.
Poisid:
kool tellib: I p/a pehmed sussid, valged sokid, treeningvorm (55-65 €).
Lisaks on kõigile vajalikud pesemisvahendid, tunnis väike käterätik ja dressid (treeningtundi minekuks,
soojenduseks ning venitus- ja lihastreenigu tunniks). Koolil on oma logoga dressid, mis ei ole
kohustuslikud, kuid saab tellida kooli tulles (maksumus püksid ja pluus umbes 70 €). Igapäevaselt võiks
kaasas olla tühi joogipudel, mida saab täita koolis veeautomaadis.

Treeningvahendid (võimlemistunniks, soojenduseks ja lihaste hoolduseks)
-

võimlemiskumm (venivus medium, kummi laius 15 cm +/-)
joogaklotsid 2 tk (on müügil eraldi ja komplektina, saadaval Prismas, Rimis, spordipoodides,
maksumus 5-7 €)

Soovitavad on:
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-

-

sussid, mida saab erialatunnis kasutatavatele pehmetele sussidele peale tõmmata (võivad olla nö
kodusussid, aga on ka tantsijatele eraldi mõeldud soojendussussid, mis on saadaval
tantsupoodides)
põlvekaitse sokid (Rimi spordiosakonnas 1 €)
tantsijatele mõeldud venituskumm streching ballet belt (saab tellida tantsupoodides, kuid õpetaja
tutvustab seda tunnis lähemalt)

soojendussussid

kumm ja joogaklotsid

tantsijate venituskumm

põlvekaitse

Treeningvahendeid jm koolitarbed saab muretseda jooksvalt, need ei pea olema septembri alguseks
ostetud.
NB! Igal lapsel on koolis asjade hoiustamiseks lukustatav kapp.

Õppevahendid
Keel ja kirjandus - 3 joonelist vihikut (21-23 joont, 12 või 18 lk)
Matemaatika - Mall, joonlaud (teravate, mitte ümarate nurkadega), kolmnurk, 3 õhukest ruudulist vihikut
(1 kontrolltööde ja 2 ülesannete jaoks), kaustik (36-48 lk, reeglite jaoks). Kokku kulub õppeaastas ruudulisi
õhukesi vihikuid umbes 10 ja kaustikuid 2.

Inglise keel - 1 jooneline vihik.
Vene keel (eesti emakeelega õpilastel) - 1 tavaline jooneline vihik või A4 formaadis jooneline vihik.
Vene keel (vene emakeelega õpilastel) – 1 jooneline õhuke vihik (joonitud), 1 ruuduline kaustik
Eesti keel teise keelena (vene emakeelega õpilastel) - 2 tavalist joonelist vihikut (võivad olla ka
kaustikud) ning sõnade jaoks jooneline kaustik.

Kunsti- ja tehnoloogiaõpetus – kunsti- ja käsitöötarbed muretseb õpetaja.
Lisaks varuda:
-

töölehtede ja õpimappide jaoks mõned A4 kiirköitjad ja A4 formaadis mapp
õpikute jaoks jõupaberit
vihikutele paberit

2

Õpilaskodu (aadress Lastekodu 13)
Sussid, pesemisvahendid, voodipesu (lina, tekikott, padjapüür), tekk ja padi. Nõud (söömiseks ja
söögitegemiseks ning karp või karbid toidu hoiustamseks).
Kooli kodukorra, õppekorralduse jm dokumentatsiooniga saab tutvuda kooli kodulehel:
http://balletikool.edu.ee/

Kohtumiseni aktusel 2. septembril kl 12. Peale aktust toimub klassikoosolek.
Ilusat suve lõppu ja tere tulemast Tallinna Balletikooli!
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