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Tähelepanu! Attenzione! Attention!
Bнимание! Achtung!

Koolipere kasvab ja kasvab,
sel aastal liitus meie kooliga
taaskord kolm klassitäit
pisikesi 1.klassi usinaid
õpilasi. Kaheksandikest said
üheksandikud ja nii see aeg
lendab.Et koolis ennast kõik
hästi tunneksid, oleme palun
üksteise suhtes mõistavad ja
hoolivad!

Saa tuttavaks, see siin on Kalamaja Põhikooli ajaleht Akvaarium. Käesolev ajaleht hakkab ilmuma kord veerandis ning kandma endas uudiseid
koolis toimuvast.
Kindlasti on Sul tulnud mõtteid, mida võiks koolis muuta, milliseid
üritusi võiks rohkem toimuda ja muud sellist. Su mõtted ja unistused
võivad teoks saada, kui Sa neist kellelegi ka märku annad. Kirjutajoonista oma mõte paberile või lihtsalt tule ja ja räägi sellest õpetaja Liis
Lindmale või Kristina Ruusele. Ootame Sinu mõtteid, arvamusi, joonistusi, tagasisidet, koomikseid, jutte, pilte...
Palume valida igast klassist õpilane või õpilased, kes teeksid kokkuvõtte
enda klassiga toimuvast veerandi lõpuks.Kus käisite, mida tegite, mured
ja rõõmud, ning anda sellest ka meile teada. Kogemusi jagades saavad
ka teised targemaks või uusi mõtteid, mida isegi ette võtta.

Stiilinädal septembris
Septemberis oli ülekooliline värvide nädal. Punane
esmaspäev, kollane teisipäev, oranž kolmapäev,
roheline neljapäev ja pruun
reede. Osavõitjad, aitäh
Teile! Järgmine aasta
katsetame uuesti, ehk saame
viimse kui ühe punastesse
riietesse.

Pildistamine
Päev, mil tuli juuksed ära
kammida ja vaadata, et ega
sööklas kastet peale ei
ajanud. Pildistamine! Taaskord sai iga klass võimaluse
end ühtse tiimina paberile
jäädvustada. Aeg möödub,
inimesed muutuvad, pildid
jäävad.

SÕBER KARU
Peale õpilaste on meil koolis ka palju Sõber Karusid. Kes veel ei tea, siis
Sõber Karu on lapsele sõbraks, mis tuleb kaasa koos projektiga
„Kiusamisest vabaks!" Projekt toimib alates 2007. aastast ning seda
juhib Save The Children Denmark koostöös Taani kroonprintsess Mary
Fondiga. Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele: sallivus, austus,
hoolivus, julgus.
Olgem ausad, me ei taha, et meid kiusataks. Kujuta korraks ette, mida
sina tunneksid, kui keegi ütleb sulle halvasti või nügib sind, võtab ära su
asju... Kujutasid? Nüüd mõtle, kas ise teed midagi sellist. Teed? Ei tee?
Mitte kellelegi ei meeldi, kui neid kiusatakse.
Ole sõbralik, ole hooliv!
Meie koolis oskab sellest projektist kõige
paremini rääkida õpetaja Margarita.
Kui on huvi rohkem uurida,
siis aitab sind kiusamisestvabaks.ee

Kaotud ja leitud
Nii, nagu asju kaotatakse, neid ka
leitakse. Võtmed ja väärtuslikumad,
väiksemad asjad leiad tõenäoliselt
õpetajate toast ning rõivaesemedjalatsid garderoobikorruselt.
Kui Sina ise leiad miskit, ära jäta
tähelepanuta, vii see õigesse kadunudleitud asjade punkti. Aitäh!

Sel aastal on reedeti töös ka
kooliraadio. Kui soovid ka enda
lemmilaulu vahetunnis kuulata, kirjuta
oma soov paberile ja vii
see õpetajate toas asuvasse
soovilugude kasti. Nii lihtne see ongi!
Kiidusõnad ka humoorikatele
saatejuhtidele!

Sel aastal tähistati Kalamaja Põhikoolis
õpetajate päeva 3. oktoobril. Uhked 9ndikud
olid võtnud kohustuseks anda 3 tundi endast
noorematele. Kuulujutud räägivad, et kõigile
see nii lihtne ei olnudki, samas oli põnev ja
tore väljakutse.
8. klassi õpilased, pange vaim valmis,
järgmine aasta on kord Teie käes!
Sel päeval toimus vahetunnis ka laat,
kus müüsid õpetajad. Suurepärase etteaste
tegid meie võrratud õpetajad, kes esitasid
kaks laulu:„Keelatud maa“ ja „Viimane
mohikaanlane“.

SÜNNIPÄEV!
Kool saab 29. oktoobril 2014. aastal 99aastaseks! Otsi selleks ajaks välja oma
parim kleit, seelik või püksipaar, pese
puhtaks nägu, kammi juuksed ja tunne
kooli üle uhkust.
29. oktoober 2015. aastal oled oodatud
kooli 100. sünnipäevale!

Kui tunnistusele sattus mõni
hinne või märkus, mida annaks
paremaks muuta, siis tee seda!
Näita, milleks Sa oled suuteline!
Kõik, mida Sa teed, teed Sa
iseendale!

Aitäh vanematele klassidele sööklas
korrapidamisel abiks olemise eest!
Paljud teist on väga heas mõttes
silma jäänud ja jätkake oma head
tööd! Ka väljaspool sööklat ei ole
paha teisi aidata.

Tee vähemalt üks heategu päevas!

Et kõigil oleks koolis hea ja turvaline olla, palume olla üksteise suhtes arvestavad ja
mõistvad.
Koolimaja koridorides ja klassiruumides ei joosta ega hüpata, sest
õnnetus ei hüüa tulles.
Häält pole samuti vaja üleliia pingutada.Räägi pigem vaikse ja rahuliku hääletooniga.

Ropendamine ja ebaviisakad žestid ei näita su arukust.
Koolikappidel on eesmärk hoida sinu asju, need ei ole sissepeksmiseks!
Hoia kooli ja iseenda vara!
Koolis on olemas prügikastid, vii oma praht palun sinna.
Teiste solvamine ja kiusamine mistahel moel ei ole koolis teretulnud.
Leia enda väljaelamiseks muu moodus mine trenni, loe raamatut või leia endale meeldiv huviring.
Ole nii hea, nagu tahad, et teised sinu vastu oleksid!

