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Plirts ja plärts, käes on märts! 

 
Lumekelluke 
         Heljo Mänd 

 

Tilistades õiekuljust, 

ilmub esimene lill, 

vaatab ringi, tulvil uljust- 

ma ei karda sind, aprill. 

 

 

Kolmandal õppeveerandil oli 

kooliperel tegemist palju – 

võeti osa erinevatest 

võistlustest ja väljakutsetest. 

Proovile pandi end 

kokkamises, matemaatikas, 

spordivõistlustel, etlemises, 

laulmises, näidati erinevaid 

stiile ja nii edasi. Lisaks 

proovilepanekutele toimusid 

ka teatrietendused, 

ekskursioonid, haridus-

programmid jms. 

Iga nädal toimus kuskil 

miskit põnevat. 

 

 

Vene laulude konkurss 
 

Nagu traditsiooniks Kalamaja põhikoolis saanud, toimus 29. 

jaanuaril koolis vene laulude konkurss, seda juba seitsmendat 

korda. Selle aasta muusikavaliku teemaks olid vene 

lastemängufilmid. Osa võtsid 6.-9. klassid, peakorraldajateks õp. 

Irena Volkova koos õp. Triin Makuhhiniga.  

Esinejatel tuli valida sobiv laul ning teha sellele etteaste. Oli 

näha, et vaeva on nähtud – riietus, koreograafia ja detailid olid 

nõudnud korralikku ettevalmistust.  

Konkurents oli tihe ja žüriil valikut teha raske. Esimese koha sel 

aastal sai 9.klass lauluga „33 коровы“, teise koha 8. b klass „В 

гостях у сказки“ ja kolmanda koha 7.a klass „Это что же 

такое“. 

 

 

 

 

 



 

KOKAPOISID 

 

10. veebruaril toimus Pirita Majandusgümnaasiumis 

Tallinna koolide kokapoiste konkurss "Kokapoiss 2016". 

Selle aasta teemaks oli hommikusöök - "Üllatus sõbrale". 

Meie koolist võttis osa 3.c klassi meeskond - Harry 

Randma ja Siim Kängsepp, kes saavutasid 1.-3. klassi 

arvestuses I koha. Tuult tiibadesse! 

 

 

 

SÕBRAPÄEV 

Sõprus iseendaga on kõige tähtsam, sest ilma selleta ei saa me olla 

sõbrad kellegi teisega. 

Eleanor Roosevelt 

Milleks meile sõbrapäev? – See annab meile veel ühe võimaluse meenutada oma lähedastele ja 

sõpradele, kui kallid nad meile on. Sel päeval on kombeks kinkida sõpradele ja kallimale šokolaadi, 

lilli või mõni muu armas meene. Poed on enne valentinipäeva lettidele pannud palju tooteid, mida 

kinkida, ent ise tehtud kingitused on kindlasti erilisema tähendusega.  

Paljud inimesed arvavadki, et valentinipäev on liiga tähtsaks tehtud – poed tahavad raha teenida ja 

inimesed, kel pole kallimat või head sõpra, tunnevad end 

üksi. Aga tegelikult on ju iga inimese oma teha, kuidas ta seda 

päeva tähistab. Poest ei pea šokolaadi või muud kingitust 

ostma. Lihtsalt veeda heade inimestega mõnusasti aega. 

Selle päeva tähistamiseks korraldati koolis käsitöölaat, kus 

olid õpilaste tehtud tooted, mida sai soovi korral hea hinnaga 

osta. Koridoris oli sõbrapäevapostkast, et headele kaaslastele 

saata kaarte. Õhtul toimus 5.-9. klassile disko, kus sai tantsu 

keerutada ja mõnusasti aega veeta.   

Ole nii hea sõber, kui head sõpra Sa endale soovid!  

http://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/eleanor_roosevelt/895
http://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/eleanor_roosevelt/895


 

KÕNEVÕISTLUS 6.-9. klassis 

 

Ennast ja oma mõtteid tuleb teha selgelt kuuldavaks, sest see võib avardada ka teiste silmaringi või 

muuta maailma.  15. veebruaril võtsid 18  julget õpilast osa kõnevõistlusest „Kalamaja Põhikooli 

Kuldsuu“, kus olid valinud endale teema, millest teiste ees rääkida.  

Osalejad ja teemad: 

1. Agneta-Lisete Saar – Tõhusad vahendid koolikiusamise vähendamiseks. 

2. Kadi Katarina Kink – Kas tänapäeva lapsed on üle hoolitsetud? 

3. Nia Arand - Kui tähtsad on minu jaoks raamatud? 

4. Lembitu Madiste - Kas tänapäeva lapsed on üle hoolitsetud? 

5. Marto Mägi - Kas mina olen pagulaste vastu? 

6. Liisa Kristjuhan - Kas mina olen pagulaste vastu? 

7. Mark Andre Udikas – Milline on tore tüdruk? 

8. Liisa Potapenkova - Kas mina olen pagulaste vastu? 

9. Helle Leppik - Tõhusad vahendid koolikiusamise vähendamiseks. 

10. Karl Rohtla - Kas mina olen pagulaste vastu? 

11. Angela Kittask – Kui tähtsad on minu jaoks raamatud? 

12. Tom Kristian Abel - Kas mina olen pagulaste vastu? 

13. Kaur Järve – Aeg on kõige kallim vara. 

14. Ralf Magnus Palmiste - Aeg on kõige kallim vara.  

15. Mirjam-Dolores Kivilo – Mis on Kalamaja Põhikoolis hästi ja halvasti? 

16. Nora Floren - Kui tähtsad on minu jaoks raamatud? 

17. Elise Ruuder – Kas mina olen pagulaste vastu? 

18. Hanne-Lore Tuubel - Mis on Kalamaja Põhikoolis hästi ja halvasti? 

 

Kalamaja Põhikooli Kuldsuu 2016 on Ralf Magnus Palmiste! 

II koht – Jelizaveta Potapenkova  III koht – Helle Leppik 

 

Lisaks anti välja mitmeid eriauhindasid - publiku lemmik: Agneta-Lisete Saar; emotsionaalseim 

esineja: Marto Mägi; intrigeerivaim esitlus: Kaur Järve; säravaim esineja: Mirjam-Dolores Kivilo; 

muhemarkilikum esitlus: Mark Andre Udikas; parimad noorkõnelejad: Nora Floren ja Nia Arand. 

 



 

NUPUTAJAD ja OSAVAD ÕPPIJAD 

 

Lilleküla Gümnaasiumis toimus 17. veebruaril Tallinna koolide nuputamisvõistlus „Nuputa“, kuhu 

saatsime enda koolist järgmised 5.-6. klasside nuputajad: Raul Rõkk 5.a, Kristjan Suuder 5.b, Darius 

Kosk 6.b ning Rasmus Mõik 6.b. Nutikad poisid saavutasid 35 võistkonna seas väga tubli 5. koha!  

 

25. veebruaril toimus Tallinna Kunstigümnaasiumis aga õpioskuste võistlus „Oskan õppida!“, seal 

osalesid 4.-6. klasside õpilased: Rain Pilv 4.a, Saskia Ruhvi 5.b, Kristjan Suuder 5.b, Lagle Kaubi 5.a, 

Darius Kosk 6.b.  

Tundub, et Kalamajas osatakse õppida – I koht!  

 

 

Sportlikud saavutused: 

 

10. märtsil said Robert Hendrikson (4.a), Karl-

Eerik Holm (5.a), Markus Sonn (5.b), Karl-

Urmas Sepp (5.b), Frank Sõlg (5.b), Rinaldo 

Pirnpuu (4.a), Tauri Tõnismäe (5.b), Joonas 

Iisop Krosmann (5.b) ja Rhet Daniel Punt (5.a) 

Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade koolide 

rahvastepalli meistrivõistlustel II koha!  

 

 

 

Uisupäev Škoda jäähallis 

 

Talverõõmude pikendamiseks käisid kõik 1.-8. 

klassid Škoda jäähallis 4. märtsil uisutamas.  

Alguses ei saanud vedama, pärast ei saanud 

vedama.  

 

Uisutajad 

Ernst Enno 

 

Väljas talv ja tore jää, 

uisutada ülihää! 

Rataskaari: enne nii, 

ja siis jälle teisiti! 

Uih! Ja aih! Küll see on mõnu, 

kirjelduseks pole sõnu. 

Ainult üks veel: ära kuku, 

muidu lõbu mokas, Juku! 

 

 



 

„ILUSAS EESTI KEELES“ 

1.-4. klasside luulekonkurss 

 

16. veebruaril lugesid 1.-4. klasside õpilased 

aulas luuletusi. Luuletuste lugemisel oli ka üks 

kriteerium: autor pidi olema Heljo Mänd. 

Omavahel konkureerisid 1.klasside õpilased, 2. 

klasside õpilased ja 3.-4. klasside õpilased. 

 

 I  klasside võitjad: 

I koht – Niglas Tuumalu (1.a) 

II koht – Pippa Veermets (1.c) 

III koht – Markus Alnek (1.a) 

 

II klasside võitjad:  

I koht – Uku Mesila (2.a) 

II koht – Liise Lugna (2.a) 

III – IV koht – Tuuli Hanson (2.a) ja Laura 

Utsar (2.b) 

 

III – IV klasside võitjad: 

I koht – Marten Presmann (3.b) 

II koht – Mirtel Kiisa (3.c) 

III - IV koht – Viona Vipper (4.a) ja Karl 

Sebastian Puustusmaa (3.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ILUSAS EESTI KEELES“ 

5.-9. klasside luulekonkurss 

 

Kooli raamatukogus toimus 8. märtsil 

vanematele klassidele mõeldud luulekonkurss.  

 

V – VI klasside võitjad:  

I koht – Maria Eliise Randveer (5.a) ja Raul 

Rõkk (5.a) 

II koht – Saskia Ruhvi (5.b) ja Liisa Kristjuhan 

(6.a) 

III koht – Nia Arand (6.a) ja Rhet Daniel Punt 

(5.a) 

 

VII – IX klasside võitjad:  

I koht – Jelizaveta Potapenkova (8.a) ja Mark 

Andre Udikas (9.kl) 

II koht – Kadi Katarina Kink (7.b) ja Carmen 

Suurkivi (7.a) 

III koht – Agneta-Lisete Saar (8.a) ja Kaur 

Järve (8.a) 

 

Esile tõesteti veel: Joonas Iisop Krossmann 

(5.b), Kristjan Suuder (5.b), Kätriin Vapper 

(9.kl), Renate Jaanus (9.kl), Ralf Magnus 

Palmiste (8.b). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eesti Vabariik 98  

 

Eesti iseseisvus 1918. aasta 24. veebruaril ja sel aastal sai Eesti 98-aastaseks, kahe aasta pärast uhke 

juubel! 

Kindlasti kuulub Eesti Vabariigi sünnipäeval iga kooli päevakavva ka aktus selle olulise päeva 

tähistamiseks. Nii ka Kalamajas. 22. veebruril toimusid 4.-9. klasside vahel erinevates 

vanuseastmetes viktoriinid Eesti kohta, algklassides joonistati presidenti ja 23. veebruaril toimusid 

aktused, kus lauldi isamaalisi laule, loeti luuletusi ja mängiti klaverit. Koorilaste riietus sobis 

isamaalise üritusega väga hästi kokku. 

 

 

Nii, nagu tänab president silmapaistvaid kodanikke riigi 

sünnipäeval, tänab ka direktor kooli tublimaid 

õpilasi. Sel aastal said iga klassi kaks väljavalitut 

kutse Lennusadamasse, kus direktor tänas 

õpilasi eeskujuliku käitumise ja õppimise 

eest. Õpilased said väikesed meened ja 

kindlasti hulga positiivseid 

emotsioone. 

 

 



 

EMAKEELEPÄEV 

 

Meil, eestlastel, on põhjust olla uhke oma erilise emakeele pärast – 

seda räägivad maailma mõistes väga vähesed inimesed. Selle keele 

ilu ja olemasolemist tähistatakse alates 1996. aastast ehk käesoleval 

aastal sai täis 20 aastat.  

14.märts valiti kuupäevaks seetõttu, et kord elas üks mees – 

Kristjan Jaak Peterson (1801-1822) – kes andis suure panuse 

eestikeelse kirjanduse loomisse läbi luuletuste ja usu, et see on 

võimalik.  

 

 

 

Koolis korraldati emakeelepäeva 

puhul kokkusaamised aulas, toimusid 

viktoriinid, keelejooksud ja rohkelt 

luuletuste lugemist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt Kristjan Jaak Petersonist: http://www.estonica.org/et/Ajalugu/1710-

1850_Balti_erikord/Rahvusteadvuse_s%C3%BCnd_ja_estofiilia/Kristjan_Jaak_Peterson/?max



 

VEEL KILLUKESI KOOLIS TOIMUNUST 

 

5a ja 5b klassi 25. veebruari inglise keele 

tunnis käisid Erasmus in Schools projekti 

raames kaks vahetusüliõpilast Slovakkiast - 

Peter Śinàly ja Kika Benićkovà. 

 

 

 

7.-9. klassidel käis 2. märtsil külas Teadusbuss. 

Õpilastele näidati erinevaid katseid, räägiti 

tarka juttu ja aula sai vahtu täis. 

Vaata rohkem: www.teadusbuss.ee 

 

 

 

 

 

Teater Must Kast mängis 7.märtsil 5.-8. klassi 

õpilastele Silver Kaljula narkolavastust "5 

grammi sisemist rahu". Peale etendust toimus 

arutelu, kuidas narkootikumid mõjutavad 

tarvitajat, tema lähedasi ja ka üleüldist 

ühiskonda.  

 

 

 

 

Kuna 1. klassi õpilastele on eelnev killuke veel 

vast võõras ja raske teema, rõõmustas neid 

hoopis Võlumaa Lasteteater etendusega „Lõvi 

Lõrr ja jänes Jass“. 

  

 

http://www.teadusbuss.ee/


 

SÕBER KARU PÄEV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


