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I klass 

 
 

õppeaine 
tundi 

nädalas 

eesti keel 6 

matemaatika 4 
loodusõpetus 1 

muusika 2 
kunst 2 

tööõpetus 2 
kehaline kasvatus 2 

rütmika 1 

kokku 20 
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SAUE KOOLIST 
       

Saue hariduslugu sai alguse 19. saj, kui Sauel oli 
oma koolituba. Järgmine koolilugu sai Sauel al-
guse 1921. aastal ja kestis 1974. aasta kevadeni. 
Sellel ajavahemikult töötas Saue 8-klassiline 
kool. 
 
Saue Gümnaasiumi sünniaastaks on 1985. 
 
Kooli moto „Mõistuse ja südamega“ väärtustab 
õppimist ja hoolimist. 

 
Lisaks õpetajatele toetavad koolis õpilase aren-
gut tugikeskuse spetsialistid: tugiteenuste juht, 
psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoogid, 
logopeed ja tervishoiutöötaja. Peale tunde töö-
tab pikapäevarühm. 
 
Kooli juures on rohkesti võimalusi vaba aja sisus-
tamiseks, mida lisaks paljudele huviringidele pa-
kuvad ka võimla ja ujula (al 2019. a sügisest). 
Koolimajas asuvad  Saue linna raamatukogu, hu-
vikeskus ja  töötab muusikakool.  
 
KONTAKT 
veebilehekülg: www.saue.edu.ee 
kantselei    670 9234 
direktor    659 0122 
õppejuht  I – IV       659 6070 
õppejuht  V - XII kl  659 6608 
tugiteenuste juht                                 5627 7374 
psühholoog                            528 1677 
tervishoiutöötaja   659 5008 
huvijuht    659 6608 
söökla     659 6068 

I KLASSIS VAJALIKUD ÕPPEVAHENDID 
 

 pinal; 
 vähemalt 3 teritatud harilikku pliiatsit; (parim 

on kolmetahuline); 
 kogumistopsiga teritaja; 
 kustutuskumm (pehme); 
 vihiku ümbrispaberid ja kiled; 
 õpikute kattepaberid; 
 mapp paljundusmaterjalide jaoks; 
 mapp vihikute jaoks; 
 mapp A3 joonistuste jaoks; 
 joonlaud (20 cm); 
 värvipliiatsid (vähemalt kuus värvi); 
 käärid; 
 liimipulk, PVA liim; 
 pastellid; 
 guaššvärvid (12 värvi), akvarellid; 
 lauakate; 
 erineva paksusega maalimispintslid; 
 lai pinnakatmispintsel; 
 veetops; 
 joonistuspaberid A4, A3; 
 värvilised paberid (lahtised); 
 liikuv aabits; 
 plastiliin; voolimisnuga; 
 vahetusjalatsid (mitte musta tallaga ja mitte 

botased); 
 riidest jalanõude kott garderoobi; 
 lühike ja pikk spordiriietus; 
 spordijalatsid; 
 ujumisriided, -müts, pesemisvahendid; 
 kelk, võimalusel suusad. 
 

NB! Vihikud ja muu vajaliku ostate sügisel õpe-
taja nõuande järgi. 
Kooli logoga õpilaspäeviku ostate koolist. 

Koolivormi tellimise info on kooli veebi-
lehel (https://www.saue.edu.ee/et/koolivorm). 
 
Heaks toimetulekuks koolikollektiivis on va-
jalik, et laps oskab: 
 arvestada ja suhelda kaaslastega; 
 täita täiskasvanu juhiseid; 
 paluda abi; 
 viia alustatu lõpuni; 
 käituda vastavalt  klassi ja kooli ühiselu reeglitele; 
 kontrollida oma emotsioone. 

 

Õppimine sujub ladusamalt, kui laps : 
 oskab rääkida selgelt ja väljendada oma tundeid 

ladusalt; 
 tunneb kõiki tähti; 
 oskab lugeda veerides; 
 oskab kirjeldada pilti või pildiseeriat, mõnd huvi-

tavat sündmust, elamust; 
 tunneb ja loendab numbreid kümneni; 
 oskab orienteeruda ruumis (vasak-parem, keskel-

ääres, all-üleval); 
 hoiab pliiatsit õigesti ja oskab lõigata kääridega; 
 teab aastaaegu ja nende järjekorda; 
 oskab öelda oma sünnipäeva, ees-ja perekonna-

nime, pereliikmete nimesid; 
 teab kodust aadressi, telefoninumbrit. 

 

1. septembri aktusel  saab iga õpilane kingituseks 
kooli mütsi. 
 

KOHTUMISENI 
1. SEPTEMBRIL! 

http://www.saue.edu.ee/
https://www.saue.edu.ee/et/koolivorm

