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Oktoober, 2017 

 

Kätte on jõudnud 2017. aasta sügis ja uus 

õppeaasta on toonud mitmeid muudatusi 

Kalamaja Põhikooli mõtlemises ja 

tegutsemises. 

 Trimestrid - kokkuvõtvaid hindeid 

saavad õpilased kolm korda 

õppeaastas. 

I trimester: 1.09 – 24.11 

II trimester: 27.11 – 9.03 

III trimester: 12.03 – 12.06 

 

 Vaheajad  

sügisvaheaeg 21.10 - 29.10 

jõuluvaheaeg 23.12 - 7.01 

talvevaheaeg 24.02 - 4.03  

kevadvaheaeg 21.04 - 1.05 

suvevaheaeg 12.06 - 31.08 

 

LAULMA! LA  

Käimas on õpetaja Katrin Leete algatusel projekt “100 laulu 

sünnipäevaks”, millega tähistatakse Eesti 100. sünnipäeva. 

Eesti otsivat taas superstaari, meie kuulame hea meelega ka 

neid, kellele staaristaatust ei jagata. Tule laulma! 

 

Kõik õpilased, õpetajad, vilistlased, lapsevanemad ja 

kooliga seotud inimesed on oodatud osa võtma. Huvi korral 

võta ühendust õpetaja Katrin Leetega.  
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Õppeaasta 2017/2018 

 

Esimesel septembril kohtusid õpilased peale suvevaheaega taas 

õpetajate ja teiste kaasõpilastega, et alustada värske hooga uut 

õppeaastat. Kindlasti on iga uus õppeaasta meie koolis eriti oluline 

1. klassis ja 9. klassis käivatele õpilastele – kellele esimene, kellele 

viimane aasta Kalamaja Põhikoolis. Esimeste klasside 

klassijuhatajateks said 1.a Anneli Sinimets, 1.b Gerda Tenso ja 1.c 

Ingrid Kaups. 

Kooliperre on lisaks kolmele esimesele klassile lisandunud sel aastal ka 

hulk erinevaid koolitöötajaid. Kevadel asus direktorina tööle Piret 

Rõõmussaar, sügisel uue õppealajuhatajana Tiina Merilo, 

personalijuhina Elde Silvere-Võssar, majandusjuhatajana Peeter Käos, 

infojuhina Keit Kasvandik. Uued õpetajad: Reeli Kaselaid (inglise 

keel), Piret Kõõra (tants), Karl-Henri Käämer (eesti keel), Kevin Pruus 

(tööõpetus) ja Ulvi Nurmsalu (pikapäevarühm, inimeseõpetus). 

 

 Juba eelmisel õppeaastal said õpilased endale elektroonilised 

õpilaspiletid, mida saab kasutada mitmel otstarbel – sõidukaardina 

ühistranspordis, välisukse avamiseks ja söögikorra registreerimiseks koolis. Sel 

õppeaastal on kaardid aktiivsemalt kasutusel ja kui õpilane selle kaotab, on 

võimalik e-kooli keskkonna kaudu tellida uus.  

Koolivaheaegasid on edaspidi viis (toodud välja esimesel leheküljel), et õpilased 

saaksid talvisel ajal rohkem puhata ja õppeperioodid oleksid ühtlasemad. 

Veerandite asemel trimestrid, seega kokkuvõtvaid hindeid saavad õpilased kolm 

korda aastas (kuupäevad toodud välja esimesel leheküljel).  

Muu õppetööga seotud on üldjoontes endistviisi.   

Hoidke õppimine ja hinded korras!   

  

1. Direktor Piret Rõõmussaar 

2. Õppealajuhataja Tiina Merilo. 
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Spordinädal “Leia oma rütm!” 

 

23.-30. septembril korraldasid Eesti Olümpiakomitee ja 

Ühendus Sport Kõigile kolmandat korda Eestis spordinädalat, 

mis leiab asset kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Nädala 

eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele elanikele 

toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi. Selleks 

perioodiks oli organiseeritud rohkelt erinevaid liikumise ja 

spordiga seotud üritusi ning kaasatud ka koolid.  

Rohkem infot ürituse kohta leiad: www.spordinadal.ee  

Kalamaja Põhikool võttis spordinädalast osa ja korraldas 

koolis tantsu-ja liikumisvahetunde, matkasid vanematele 

klassidele, teatevõistluseid ja õpetajad võtsid mõõtu sammude 

lugemises terve nädala jooksul. 

#oleaktiivne #beactive 

 Õpetaja 

Katerina 

Alfavitskaja 

kõndis viie 

tööpäevaga 

109208 sammu. 

 

 

„Võitjad ei katkesta kunagi ja katkestajad ei võida 

kunagi.“ Vince Lombardi. 

„Ilma enesedistsipliinita ei ole edu võimalik, punkt.“ 

Lou Holtz. 

  

http://www.spordinadal.ee/
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Sõber Karu tegutseb endiselt 

Juba viis aastat on Kalamaja Põhikool kasutanud “Kiusamisest vabaks!” metoodikat algklassides, et lapsed 

mõistaksid, mis on kiusamine ja kuidas seda vältida ning ära hoida. Kõik ei saa olla alati omavahel parimad 

sõbrad, aga kõik saavad olla üksteisele headeks kaaslasteks. Rohkem infot: http://kiusamisestvabaks.ee/ 

Iga 1. klassi õpilane saab endale sügisel pisikese 

karu, mis jääb temaga. Karule saab rääkida 

saladusi, temaga mängida ja vahel selle karu 

nägemine lihtsalt meenutab, kuidas olla parem 

kaaslane. Lisaks iga õpilase pisikesele karule on 

klassis ka suur karu ja abimaterjalid, mille abil 

lastele suhtlemise teemadest arutleda.  

4. septembril toimus koolis 1. ja 4. klasside ühine 

Sõber Karu päev, mille käigus said lapsed teha koostööd ja õppida üksteisele 

toeks olemist. Ilusa ilmaga veedeti see üritus õues.   

 

PEATU, VAATA, VEENDU! 

Kui oled tänaval jalutades ülekäiguradade juures märganud sõnu “Peatu, vaata, 

veendu!”, siis need on sinna teinud õpilased.  

Markeerimisprojekti korraldab Maanteeamet koostöös Politsei- ja 

Piirivalveametiga 5.-6. klasside õpilastele.   Projekti eesmärgiks on juhtida 

õpilaste (ja ka täiskasvanute) tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele 

reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks 

riskigripiks just 8-14 aastased jalakäijad. 

Kampaania ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi 

markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde 

kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU! 

Ohtliku(d) teeületuskoha(d) valib välja õpetaja koos õpilastega, olles eelnevalt analüüsinud koos lastega 

kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt. Ettepanekud markeerimiskohtadest saadetakse Maanteeametile 

kooskõlastamiseks. 

Meie koolist osalesid sellel aastal 6.b ja 5.c klass. 
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Õpetajate päev – väljakutse 9. klassi õpilastele 

Iga aasta tähistatakse Eestis 5. oktoobril õpetajate päeva. Päeva tähistamist alustati 1994.aastal, et ametit 

väärtustada ning tuua tähelepanu ka selle ametiga seotud probleemidele ja saavutustele. 

Sel aastal said Kalamaja Põhikooli üheksandikud samuti selle 

kogemuse võrra rikkamaks. Iga tund kestis 25 minutit ja kõik 

sujus, uued “õpetajad” olid korralikult ette valmistunud. Mõni 

julgem oli ka riietusega püüdnud õpetaja olemust tabada. 

Igapäevaselt õpetajaametit pidavad õpetajad said klassis 

toimuvat kõrvalt jälgida. 

Selle päeva tegi erilisemaks ka ootamatu evakuatsiooniõppus 

keset tundi. Kõik klassid tuli majast välja juhtida, mille 

juhtimise võtsid üle siiski päris õpetajad. Õpetajad peavad alati 

ootamatusteks valmis olema! 

Peale tunde toimus aulas aktus, kus üheksandikud tõid lavale paar 

laulu ning väga tabava ja humoorika paroodia “Kevadest”. Päevast ei 

puudunud ka sportlik osa – julgemad õpetajad läksid ka jalgpalli 

väravasse lööma, paar üheksandikku abiks ja terve meeskond vastu. 

Väga muhe päev ja ehk umbes nii kaheksa aasta pärast tuleb praegune 

õpilane õpetajana Kalamaja Põhikooli tagasi.  

Kui selle päeva õpetajad oma töö ära olid teinud, siis igapäevastel 

õpetajatel läks päev edasi veel Pelgulinna Gümnaasiumi õpetajatega 

kohtudes.  

 

 

 

 

  

3. Musikaalne lärmakas vahetund. Tabav! 
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Sügislaat 

 

Ka sel sügisel toimus traditsiooniline sügislaat. Müügilettidelt võis leida erinevaid sügisande, küpsetisi, käsitööd 

ja muud huvitavat. Müüjaid oli üle 30, klientide jaoks oli valik päris rikkalik. Kindlasti tuleks siinkohal kiita ka 

kodusid, kes aitasid ja toetasid oma lapsi, et laadaks valmistuda. Uue laadani, mis leiab aset 20. detsembril! 

            

  

Sügis 

Sügis tuleb, 

kõik on pekkis, 

kooli minna ma ei soovi, 

parem kodus kleite prooviks. 

Parem kodus telo nokiks,  

kui koolikotti selga topiks. 

Jõuan kooli, tuju norm,  

koolilaadal õunakorv. 

Autor: Mirjam Väli, 3.a klass 
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Küsitlus – viies vaheaeg 

Viisime läbi küsitluse viienda vaheaja kohta, et uurida, mida õpilased arvavad. Küsisime kaks küsimust: 

1. Mida arvad sina viiendast vaheajast, mis on mõeldud õpitulemuste parandamiseks? 

2. Kas viies vaheaeg parandab sinu hindeid? 

Esimesele küsimusele vastati kõige rohkem, et viies vaheaeg on tore. Teisele aga, et ei tea, kas see parandab 

nende hindeid, sest nad pole seda veel kogenud. 

 

 

Küsitluse viisid läbi ja kokkuvõtte tegid Anita Britt Normak, Mari Kaasik, Mona Desireé Paabel, 6.a 
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Mida teevad õpilased vahetunnis telefonidega? 

 

Vahetundide ajal on saanud täiesti tavaliseks vaatepildiks, et õpilased istuvad maas või pingil ja teevad midagi 

telefoniga.  

Mida inimesed vahetunnil telefonis teevad, on olnud alati küsimus. Meie käisime küsitlemas 100 last koolis, et 

teada saada, mida nad päriselt teevad telefonis vahetunnil. Nagu me arvasime, on kõige rohkem inimesi, kes 

mängivad. Suure üllatusena tuli aga see, et päris paljud ei olegi telefonis.  

 

Muu alla kuulub näiteks muusika kuulamine (2), lihtsalt surfamine internetis (2) ja youtube (3). Ning üks protsent ehk üks 

õpilane küsitletutest üritab ikka veel enda PIN koodi tuletada meelde.   

Küsitluse viisid läbi ning kokkuvõtte tegid Gustav Villem Kalberg ja Tormi Niinemägi, 6.a 

 

 

 

 

Pilt: https://en.paperblog.com/a-day-without-my-cell-phone-912150/ 

  

Mida inimesed teevad vahetunnil telefonis?

Sotsiaalmeedia

Mängib

ei ole/ei kasuta

Muu

tuletab meelde PIN koodi
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Huvitavaid fakte Eesti kohta 

 Eestis on rohkem naisi kui mehi.  

 Eestlane Ado Kosk mõtles välja spordiala kiikingu. 

 Eesti on üks väiksema elanikonna tihedusega riike Euroopas. 28,4 inimest ruutkilomeetri kohta. 

 Eestlased olid Skype loomise taga ja 44% rakenduse töötajatest paikneb Tallinnas või Tartus. 

 Eesti on üks kõrgeima kirjaoskustasemega riike maailmas – 99,8% Eesti täiskasvanutest oskab kirjutada. 

 Eesti oli maailma esimene riik, kus hakati kasutama elektroonilist hääletamist – seda esimest korda juba 

2005. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. 

 Eestil on oma Kosmosebüroo ning 2013. aastal saadeti edukalt orbiidile esimene Eesti 

satelliit ESTCube. 

 Euroopa pikim jäätee on mandril asuva Rohuküla ja Hiiumaal asuva Heltermaa 

vaheline jäätee, mille pikkus on 24–27 km. 

 Euroopa suurim saunamaraton toimub Otepääl. 

 Üle-eestiline koristusaktsioon Teeme ära! sai alguse 2008.aastal, kui ligikaudu 50 000 vabatahtlikku 

koristasid kogu Eesti territooriumilt ära ligi 10 000 tonni prügi. Selle ürituse eeskujul on toimunud 

samalaadsed ühiskondlikud koristusaktsioonid enam kui sajas maailma riigis ning välja on kujunenud 

rahvusvaheline aktsioon "Let's Do It! World". 

! Faktid võetud: https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/13-ullatavat-fakti-eesti-kohta 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/briti-ajaleht-toi-valja-25-huvitavat-fakti-eesti-kohta?id=75397753 

 

TULEMAS! 

 20. oktoobril kooli 102. sünnipäeva tähistamine ja vilistlaste õhtu. 

 16. november – külla tuleb muusik Ivo Linna (6.-9.klass) 

 17. november – PLAYBACK ehk staaride jäljendamise võitlus. Eesti muusikale pühendatud! 

 23. november – külla tuleb kirjanik Ilmar Tomusk (3.-5.klass) 

 29. november – külla tuleb kirjanik Mika Keränen (1.-6.klass) 

 14. detsember – jõulukontsert Rootsi-Mihkli kirikus 

 20. detsember – jõululaat aulas 

 21. detsember – jõulupidu koos jõuluvanaga (1.-3.klass) 

Ja see ei ole veel kõik! Uuri infokalendrist, mis veel koolis tulemas on.  

https://www.eas.ee/kosmos/et/kosmosebueroo/kosmosebueroost
https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/jaatee-hea-eesti-talve-kaubamark
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Kes soovib, võib siin vabalt ringi vaadata. 

 

 

 

 


