
ÜHTLUSTATUD NÕUDED VIHIKUTELE 
  
Vihik on õpilastele teadmiste saamise, kinnistamise ja nende kontrollimise igapäevaseks 
töövahendiks, seega kogu õppetöö lahutamatuks osaks.  
 
Selge käekiri, teksti korrapärane paigutus vihikus, vihiku puhtus ja maitsekas kujundus on õpilaste 
täpsuse ja korratunde arendajaks. Vihikutest lehti välja ei rebita. Järjekindel töö kirjatehniliste 
oskustega kujundab õpilaste tööharjumusi.  
 
Algklassides omandatakse kirjatehnilised vilumused ja esmased korraharjumused. Eesmärkide 
saavutamiseks kehtivad ühtsed nõuded kõikides klassides ja õppeainetes.  
  
Koolis tehtavad kirjalikud tööd kirjutatakse vihikusse ja/või kaustikusse.  
  
Peale vihikute ja kaustikute on kasutusel trükitud töövihikud, tööraamatud.  
 
1. Vihikute arv. 
1.1. Õppeaines vajaminevate vihikute ja töövihikute arvu ja vajaduse otsustab iga aineõpetaja ise. 
 
2. Kirjutusvahendid. 
2.1.  I – IV klassis täidab õpilane vihikuid hariliku pliiatsi, tintenpeni või pastapliiatsiga. 
Kirjutusvahendi määrab klassiõpetaja või aineõpetaja. 
2.2.  V – IX klassis täidetakse vihikuid üldjuhul pastapliiatsiga kui aineõpetaja ei nõua teisiti. 
2.3.  I – IX klassi kirjutusvahend vihikute täitmiseks on sinine või must pastapliiats või tintenpen. 
Teisi värve kasutab kokkuleppel õpetajaga. 
2.4.  Õpilastel on kaasas soovitavalt kaks  kirjutusvahendit, pliiatsiteritaja, kustutuskumm. 
2.5.  Jooniste tegemiseks kasutatakse harilikku pliiatsit või värvipliiatseid. 
2.6.  Korrektuurpliiatsit kasutada ei tohi. 
2.7.  Õpetaja parandab vihikuid punase pastapliiatsi või tintenpeniga. 
  
3. Ümbrispaber. 
3.1.  Ümbrispaber on vajalik kui vihik on pehmete kaantega. 
3.2.  Tugevate kaantega vihikute/töövihikute puhtuse ja korra tagamiseks, ümbritseda vihik 
vajadusel paberi või kilekaantega.  

 
4. Vihiku pealkirjastamine. 
4.1. Vihiku pealkiri märgitakse töövihikul või vihikukaanel selleks ettenähtud kohale või kleebitakse 

vastav etikett vihiku kaanele.  
4.2. Vihiku pealkiri sisaldab järgmisi punkte: 

• aine ja vihiku liik 
• kooli nimi 
• klass 
• õpilase ees – ja perekonnanimi 
• õppeaasta. 

4.3. Keelevihikud (inglise ja vene keel) vormistatakse vastavas keeles. 
 

5. Kiri vihikus. 
5.1. Õpilase õige käekirja kujundamisel on oluline: 

• paraja tugevusega joon 
• tähtede õige proportsioon 
• kirjarea ühtlane kõrgus 
• ühtlane kirjakallak 
• tähtede õiged seostamised 



• ühtlased vahed tähtede ja sõnade vahel 
• numbrite selge ja hästiloetav kirjutamine 
• paigutus. 

5.2. Töövihikute täitmisel tuleb käekirja kohandada ettenähtud ruumile.  
5.3. Vihikusse sodida ei tohi. Tekkinud vea tõmbab õpilane maha ühe joonega. 
5.4. Kui ei ole täidetud eelpool loetletud tingimused, võib õpetaja lugeda töö mittesooritatuks. 

  
6. Töö alustamine. Tööde pealkirjastamine. Teksti paigutamine. 
6.1. Esimest lehte vihikus alustatakse: 

• joonelises vihikus (16/20 joont)  5. joonelt, 8ndalt joonelt, kui on 23-jooneline vihik. 
• ruudulises vihikus 10. ruuduvahes.  

6.2. Esimesele joonele/ruudule kirjutatakse töö liik (Harjutus, etteütlus, ülesanne. vms).  
6.3. Pealkirjad joonitakse või kirjutatakse värviliselt. 
6.4. Pealkirja ja järgneva teksti vahele jäetakse üks vaba rida või 2 ruutu.  
6.5. Eelmise töö viimase rea ja uue töö alguse vahele jääb: 

• joonelises vihikus kaks vaba joont  
• ruudulises vihikus 4 ruuduvahet.  

6.6. Uut tööd alustatakse lehe allosas siis, kui eelmine töö jätab vabaks niipalju ruumi, et sinna saab 
kirjutada pealkirja ja sinna mahub veel vähemalt rida teksti.  
6.7. Kõik read peale taandrea ja lõigu lõpurea algavad ja lõpevad ühekaugusel. 
  
7. Kuupäevad 
7.1. Kuupäev kirjutatakse pealkirjaga ühele joonele vihiku välisserva poole äärejoone taha. 
7.2. Kuupäev märgitakse araabia numbritega: näiteks 13.01.  
7.3. Aastaarv märgitakse vihiku esimesele leheküljele ja teise poolaasta esimese kirjaliku töö juurde: 
näiteks 13.01.02  
7.4. Inglise ja vene keele vihikutes märgitakse kuupäevad teisiti. 
  
8. Taandrida ja äärte märkimine. 
8.1. Taandreaga eraldatakse kirjalike tööde mõttelisi osi. 
8.2. Taandrea suurus on keskmiselt 2 tähemärki. 
8.3. Üksiktähtede ja mõningate muude kirjatehniliste harjutuste ning matemaatika tulpade 
kirjutamisel taandrida ei jäeta. 
8.4. Õpilased kasutavad joonitud vihikuid või joonivad ise. 
8.5. Joonelistes vihikutes joonitakse nii sise– kui välisääred, vastavalt 1 ja 2 cm. 
8.6. Ruudulises vihikus  jäetakse  siseäärteks 2-3 ruutu, välisäärteks 4-5 ruutu.  
8.7. Ruudulises vihikus jäetakse ülalt ja alt vabaks 2ruutu. 
8.8. Kõikides vihikutes jäetakse ääred puhtaks. 
8.9. Välisäärele kirjutavad õpilased vaid kuupäeva, õpetajad mäkmed. 

 
9. Vigade parandamine.  
9.1 Aineõpetaja kontrollib ja parandab vihikuid vastavalt vajadusele. Samuti peab aineõpetaja 
selgitama ka õpilastele vihiku hindamise põhimõtteid. 
9.2. Õpilastelt nõutakse vigade parandamist samasse vihikusse. 
9.3. Täpsema vigade paranduse vormi ja korra vihikus määrab antud aine õpetaja. 


