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Teine veerand kestis ei vähem 

ega rohkem kui 8 nädalat. Selle 

kaheksa nädala jooksul toimus 

koolis aga mitmeid erinevaid 

üritusi – stiilinädal, laadad, 

külalised koolimajas, üritused 

koolimajast väljaspool. Selles 

ajalehes natuke jutulist ja 

pildilist materjali lõppevast 

veerandist.  Head! 

 

 

Stiilinädal 3.-7. november 

 

Seekordsel stiilinädalal olid 

teemad järgmised: 

esmaspäev – halloween; 

teisipäev – pidžaama; 

kolmapäev – täpiline/triibuline;  

neljapäev – sportlik 

reede – fantaasia 

Kutsuksime ikka rohkem 

osalema ja igapäevasest 

rutiinist väljuma. Kui tihti on 

Sul ikka võimalus tulla kooli 

pidžaamas? Või lasta välja 

endast sisemine Sina ja olla üks 

päev näiteks draakon.  

 

KÜLAS KÄIS KIRJANIK LEELO TUNGAL! 
 
 

27. oktoobril oli Kalamaja Põhikoolil au võõrustada suurepärast 

kirjanikku Leelo Tungalt. Leelo Tungal rääkis aulas algklassidele oma 

kirjanikukarjäärist, raamatutest ja inspiratsioonist ning vastas 

uudishimulike küsimustele.  

 

Suusasaapad 

Leelo Tungal 

Mina pole mingi turske     Mall veel minu kõrval startis, 

suusatajasell.     sportlik, pikk ja kõrk -  

Põhjust annan naerupurskeks   muigas, küllap minust kartis, 

suusamatkadel.     et ma olen nõrk. 

Ema mulle suusasaapaid    kõrvalsõitja .. mul vaid häbi 

samuti ei too,     oli suusasaabastest. 

ütles: „Ülikonna saad vaid,   Sõitsin krossi kähku läbi, 

tarvilik on too!     vestil keel – mis sest, 

Suusasaapaid sa ei vaja –   oskasin vaid üksnes mõelda: 

nendes on vaid oht.    „saapad, saapad, saa...“ 

Kunstikool ja malemaja –    Äkki: finiš! Kõigist mööda, 

seal on sinu koht!    Lendan. Võit! Hurraa! 

Ja kui vaja, kasutada 

minu saapaid saad.“ 

Nii ma naistesaabastega – 

Sõitsingi murdmaad. 



  
 

    

Sa arvad, et tead, milline ta on ja mida ta 
tunneb?  
 

28. oktoobril külastasid kooli kaks toredat naiste- 

rahvast. Algklassid said vaadata, kui hästi 

tunnevad nad inimesi, hinnates neid pildi järgi. Oli 

neid, kes põhimõtteliselt said aru, millise lapsega 

on pildil tegu, ent palju oli ka selliseid lugusid, kus 

pildi järgi ütleks üht, aga tegelikkuses on laps 

hoopis teistsugune. Ka karmi kesta all võib olla 

laps, kes tahab vaid häid sõpru ja kiitust. 

Nagu öeldakse raamatute kohta „ära hinda 

raamatut kaane järgi“ – nii peaks toimima ka 

inimeste puhul. Esmamulje võib olla petlik!  

 

Töötoad ja loengud 
 
Sel veerandil viidi koolis või väljaspool kooli 

läbi erinevaid töötubasid ja loenguid.  

 Chris Moor’i workshop 

 „Kuidas käituda küberruumis“ 

  „Karjäär ja selle planeerimine“  

  „Riskikäitumine ja sõltuvusained“ 

 „Suhted lähedastega“ 

 Lapse lugemisoskuse arendamise 

koolitus lapsevanematele 

 etiketi loeng 

 Maksu- ja Tolliameti tööd tutvustav tund 

 

Lisaks teatrietendused, klassiõhtud, 

muuseumikülastused, kontserdid ...  

Tegevust on jagunud! 

Et Sa ei unustaks ...  
 

Et kõigil oleks koolis hea ja turvaline olla, palume 

olla üksteise suhtes arvestavad ja mõistvad. 

Koolimaja ruumides ei joosta ega hüpata! 

Häält pole samuti vaja üleliia pingutada. 

Ropendad ja oled ebaviisakas? See ei ole äge, 

see näitab, et Sa ei oska muudmoodi end 

väljendada. Õpi, kui ei oska, küsi abi. 

Koolikappidel on eesmärk hoida sinu asju, 

need ei ole sissepeksmiseks!  

Koolis on olemas prügikastid, vii oma praht  

palun sinna. 

Trepi käsipuu on mõeldud KÄTELE! 

Teiste solvamine ja kiusamine mistahel moel  

ei ole koolis teretulnud. 

Ole nii hea, nagu tahad, et teised sinu vastu 

oleksid! 

 

Laadad 
 

Teisel kooliveerandil avaldasid mitmed klassid 

soovi korraldada laata. Nii ka sai, müüdi kõike 

head ja paremat, ostjaid jagus. 

Kõige rohkem tähelepanu pälvib 10. detsembril 

toimunud heategevuslik laat. 7. - 8. klassi 

korraldatud laadal sai müüa maiustusi ja snäkke, et 

koguda raha lastekodulastele. Kui osta või müüa 

midagi ei soovitud, sai ka lihtsalt raha või 

korralikke asju annetada. Õpetaja Margarita 

toimetas kogu saadud tulu ja vara abivajajateni, et 

neil jõuluks meel rõõmsaks teha!  

Aitäh! Heategu on hea tegu! 



 
 

KALAMAJA PÕHIKOOL 100! 
 
24. oktoobril 2015. aastal on koolil tulemas suur juubel – 100! Kellel on koolist, kooliüritusest või 

lihtsalt koolipäevast häid pilte (ka joonistatud) või hoopis avalikustamist väärt kirjateos, mille Sa ehk 

kirjutasid oma esimesel koolipäeval, siis ootame, et te neid kulda väärt teoseid ka teistega jagaks.  

Või kui veel ei ole, siis oleks paras aeg ruttu-ruttu tegutsema hakata! 

Too oma olemasolev mälestus huvijuhi Kristina või õpetaja Liisu kätte, et need saaksid õigeks ajaks 

korralikult vormistatud.  

Ole Sa tänatud! 

Koolimaja korrashoid 
 

Lugupeetud kaaskodanikud! Kui Sa sööd koolimajas mandariini, kommi, porgandit või muud head ja 

paremat, siis ole nii hea ja viska ülejäägid (koored, paberid, seemned ja muu sodi) prügikasti! Sinu hea 

sõber võib trepi peal koore peale astudes libastuda ja alla kukkuda. Koputamine südametunnistusele. 

 

Trepi käsipuud tunduvad küll ahvatlevad, et nende najal alla libiseda, aga enne, kui keegi Mary 

Poppinsit järgi ei tee ja hoopis ülespoole sellega ei sõida, ei sõida keegi alla ka!  

Su enda ja kaasõpilaste huvides, Sa ei saa kunagi 100% kindel olla, et tasakaal ei kao ja kellelegi selga 

ei lenda. Või saad?  Palun arvesta! 

Õppimine 
 

Koolimaja 1. korrusel on autahvel, kus on õpilaste pildid, kellel on õppimisega kõik väga korras. Kui ka 

Sina tahaksid ühel päeval oma pildi ja nimega seal olla, siis küsi nendelt õpilastelt nõu või võta ise enda 

jõud kokku ja õpi iga päev natukene rohkem.  

Mõtle, kelleks soovid saada, mida tulevikus teha ning tööta selle nimel. Mida peaks väga hästi oskama 

astronaut? Millele peaks rohkem rõhku panema tulevane president? Või hoopis moedisainer? Tegutse 

juba nüüd! 

Vähem loba, rohkem tööd! 

 

 



G A L E R I I : 

 

     
  Lapsed Leelo Tunglale tema enda luuletusi lugemas. Autogrammid raamatutesse.   

 

    
Kingituseks meie kooli muusikatalentide Nooremad klassid said vaadata, kuidas hindavad nemad last  

plaat ja lilled.     pildi järgi ja milline on laps tegelikkuses. Kas hindad oma kaaslasi 

      õigesti?  

 

 
 

 



    
Stiilinädal – vaeva ikka nähti!                                                              

 

    
 



 

    
Advendikontsert algklassidele Kalju kirikus.     Pastor süütamas advendiküünalt. 

 

  
Laadalised.  

 

   
 

 



T e g e v u s i: 

 
Leia erinevusi, värvi pildid. 

 

 
http://www.hellokids.com/c_24266/free-kids-games/find-the-differences/christmas-spot-the-differences/christmas-tree-and-gifts 

 

 

HEAD MÕTTED!  

 

     



A e g  l e n d a b  . . . 

 
Poole aasta pärast saab hakata end sättima juba 

suvevaheajale. 9ndikud aga peavad juba praegu 

mõtlema, mis plaanid neil edasiseks peale suve 

on. Kas gümnaasiumisse, kutsekooli ametit 

õppima või hoopis midagi muud. 

Soovitan neil kindlasti külastada kooli 

kodulehte, kus on abiks ja suunamiseks toodud 

välja variante. Vaata neid välja toodud QR-

koodi abil oma nutikaga. 

 

EKSAMITE AJAD: 
 

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2015. a;   matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2015. a; 

vene keel ja kirjandus (kirjalik) – 10. juuni 2015. a;  bioloogia (kirjalik) – 10. juuni 2015. a; 

keemia (kirjalik) – 10. juuni 2015. a;   füüsika (kirjalik) – 10. juuni 2015. a; 

geograafia (kirjalik) – 10. juuni 2015. a;   ajalugu (kirjalik) – 10. juuni 2015. a; 

ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 10. juuni 2015. a; 

inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2015. a; 

inglise keel võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2015. a; 

vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2015. a;   

vene keel võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2015. a. 

 

Tasemetööd 2014/2015 kolmandas ja kuuendas klassis. 
 

3. klass 

 eesti keel  (kirjalik) – 13. mai 2015. a; 

 matemaatika (kirjalik) – 19. mai 2015. a. 

 
6. klass 

 eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) kirjalik – 12. mai 2015. a; 

 matemaatika – 14. mai 2015. a; 

 ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, 

tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus 

(kirjalik) – 20. mai 2015. a. 

Rohkem infot eksamite ja tasemetööde kohta: http://www.innove.ee/et/yldharidus 

 

Kui on mõtteid, mida koolis või ka väljaspool koolimaja korraldada, mida külastada, keda aidata – andke ikka 

teada ja võtke õpetajaga ühendust!  

HEAD SOOVIDES,  

TEIE AKVAARIUM 


	KÜLAS KÄIS KIRJANIK LEELO TUNGAL!

