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Ootamatult kiiresti, samas nii väga 

oodatult on kätte jõudnud juba 

juuni. Aeg 2017/2018 kooliaasta 

kokku võtta ja suvepuhkust 

nautima minna. 

Koolipere tänab kõiki häid inimesi 

ja asutusi, kes meid sel õppeaastal 

külastasid ja vastu võtsid. Püüame 

uuel õppeaastal veelgi enam 

põnevaid kohti külastada ja külalisi 

kooli kutsuda. On, mida oodata! 

Turvalist ja rõõmsat suve! 

 

 

 

 

 

 

APPI, SEE ON KOHAL! 

Iga kevadine paanika on kohal! Eksamid, tasemetööd, lõpureisid, 

ekskursioonid, spordipäev, õuetunnid, viimased pingutamised ja 

palju muud – märk, et kooliaasta hakkab läbi saama.  

9. klassile on see aeg vast kõige olulisem, sest nende koolitee 

hakkab meie koolis läbi saama. Tutipidu on peetud, esimesed 

eksamid on tehtud ja oodatakse 17. juunit, et lõpuaktusel põhikooli 

lõputunnistus vastu võtta.  

 

Rohkesti rõõmu ja veidike vallatust, 

natuke jonni ja kõvasti kannatust! 

Tuult tiibadesse!  

 

 



MIDA TEGID TEISED KLASSID 2017/2018 ÕPPEAASTAL?  

 

1. a klassi tegemised: 

Oma esimesel kooliaastal oleme osalenud paljudel üritustel. Enim üritusi on toimunud koolis (teatrietendused, 

kontserdid, viktoriinid, liikumisvahetunnid, klassihommikud, spordipäevad, väärtustepäevad, lemmikloomapäev, 

stiilipäevad)  ja väljaspool kooli (teatrietendused, raamatukogu külastamine, galeriitund). Kaugemad  õppekäigud  

olid Puhta vee teemaparki Lääne-Virumaal ning Viikingite külla Kose valda. 

Kõige rohkem on lastele meelde jäänud ekskursioon 

Viikingite külla.  Seal oli tore ringi joosta, saime kiikuda ja 

turnida. Vaatasime huvitavat etendust "Pettsoni ja Finduse 

rebasejaht“. Palju põnevust pakkusid loomad: jänesed ja 

lammas. Tore oli neid paitada ja sööta. Ilm oli fantastiline!  

Oli tegus õppeaasta. Ilusat suve kõigile! 

 

1.b klassi tegemised: 

1.b klassi jaoks oli esimene kooliaasta täis põnevaid käike, mis enamasti piirdusid meie kodulinnaga, sest 

avastamist tuleb ju alustada oma kodule lähimatest paikadest. Kõige kaugem sihtkoht, Sagadi, aga asus lausa 90 

km kaugusel. Suurt elevust tekitasid nii bussisõit kui ka sääskede rohkus Sagadi mõisa ümbruses. Sagadi 

Looduskoolis saime palju targemaks Eesti looduse ja metsa teemadel. Mõnusa punkti päevale pani piknik ning 

jalgsimatk mere äärde. 

Väga hea meel on selle üle, et ka meie kooli siseselt toimub nii palju vahvaid üritusi. 

Selleks, et kohtuda  näiteks kuulsate kirjanike Mika Keräneni ja Kristiina Kassiga või 

näha teatrietendusi, piisab õigel ajal aulasse minemisest.  

Väljaspool koolimaja arendasime end õppeaasta jooksul  nii sportlikult (uisutamine 

Harju uisuplatsil, tund Sõle spordikeskuses), kui vaimselt (teatrietendused Piip ja 

Tuut teatrimajas, Marionett-teatris, Viikingite külas), õppisime lähemalt tundma nii 

Kalamaja kui Eesti  Rahvusraamatukogu, harisime end veeohutuse ja trammide 

hingeelu alal, tutvusime kuulsa jäämurdja Suure Tõlluga ja palju-palju muudki. 

Huvitavad olid ka e-külalistunnid asjade väärtuse ja kiusamise ennetamise kohta. 

Rohkete tegevuste kaudu veendusime, et õppida saab väga edukalt ka väljaspool koolipinki. Ootame juba sügist, 

et teises klassis uutele seiklustele vastu minna! 



2.a klassi tegemised: 

2.a klassil oli jaanuari lõpp väga uudne ning teistmoodi - klassi tuli uus õpetaja Heli. Nende nelja-viie kuu jooksul 

jõudsime üheskoos ka veidi juba ette võtta - käisime uue lasteraamatu “Murulauk” autoriga tutvumas, käisime 

Viikingite külas Pettsoni ja Finduse seiklusi üle kaemas koos teiste 

algklassidega. Oleme vaadanud erinevaid etendusi meie kooli aulas ja käinud 

kinos. Külas on käinud ka lastekirjanik Kristiina Kass, kelle raamat “Samueli 

võlupadi” sai nii mõnegi lemmikuks meie seas. Väärtuste päeval käis meid 

vaatamas Sõber Karu, kelle väike õde Liisa meie klassis alati meiega koos 

õpib ning nädalavahetuse alati ühega meist veedab.  

Soojade suveilmadega kasutasime võimalust ning õppisime õues.  

Meie aeg uue õpetajaga on olnud tore ning lõbus! Ootame juba järgmist 

õppeaastat!  

 

2.b klassi tegemised: 

Meie aasta oli teguderohke. Novembris  külastasime isadepäeva raames Ämari Lennubaasi. Oli vahva 

ekskursioon, kus ei jäänud nägemata ka see, kuidas hävitajad lendu tõusevad ja lendavad. Võimas! Samal kuul 

osalesime e-külalistunnis "Kuidas mina saan klassis kiusamist vähendada?". Kuulasime loengut ning arutlesime 

selle üle, mida saaksime ise teha selleks, et kiusamist ennetada. Detsembris käisime Salme Kultuurikeskuses 

vaatamas etendust „Krudiseja“. Jõulutsirkuse etendust vaatasime kõik suure huviga ning päris mitmeid meist 

peitsid aeg-ajalt näo käte taha – tsirkusenumbrid ja akrobaatika tekitas hirmujudinaid! Külastasime ka Kurtna 

jõulumaad. Jõulumaal võttis meid vastu päkapikk Manx, kes viis meid ekskursioonile talli, kus nägime ja 

kuulsime, kuidas hobused elavad tänapäeval. Lisaks saime kaasavõetud leiba ja porgandit neile söögiks jagada. 

Peale seda rakendati ree ette hobune ning sõit võis alata! Külma peletamiseks sai vahepeal ka jõulutantsu 

tantsitud. Külastuse lõpetasime kaunistatud jõuluvanamajas, kus õpilased vedasid vägikaigast, küpsetasid 

piparkooke ning sõid pirukaid, mille kõrvale nautisid sooja teed. Ühelt korralikult jõulumaalt ei puudunud ka 

jõuluvana, kes kingikotiga kohale jõudis üsna viimasel hetkel. Sel korral lunastas paki välja õpetaja – tuli teha 

kukerpalli! Enne vaheaega pidasime klassihommikut. Film, snäkid ja joogid ning mõnus ajaveetmine enne suuri 

jõulupühasid! Jaanuaris olime taas minemas Salme Kultuurikeskusesse. Sel korral vaatasime aga etendust nimega 

„Karukihv“. Tore oli laval näha meie kooli vanema astme õpilasi näitlemas. Veebruaris käisime Kalamaja 

Lastemuuseumis Miiamilla, kus osalesime tunnis „Kiirrännak läbi 100 aasta“. Nägime esemeid ja kuulsime jutte, 

mis on läbi 100 aasta kooliõpilasi saatnud. Vahepeale mahtus väike viktoriin kuuldu kohta ning külastus lõppes 

lauamängude meisterdamisega. Märtsis külastasime Omniva peamaja. Täiendasime oma loodusõpetuse tunnis 



saadud teadmisi postiteenuse kohta ning saime 

esitada kõikvõimalikke küsimusi, mis antud teema 

puhul tekkinud on. Aprill täiendasime taas oma 

koolis õpitud teadmisi. Sel korral NUKU 

muuseumis, kus üle said vaadatud erinevad 

ametid, mis teatris olla võivad. Mais käisime 

Naissaarel. Oli pikk, kuid väga vahva päev! Saime 

nautida varasaabunud suveilma ning varbadki said 

vette peidetud. Eriti tore oli see, et koos meiega tuli 

saarele kaasa lausa kuus lapsevanemat! 1. juuni veetsime koos 5.b klassi õpilastega Kalamaja pargis, kus 

läbimisele tuli maastikumäng. Tuli kaarti lugeda, erinevaid ülesandeid lahendada ning lõpus toimus ka 

autasustamine. 8. juuni ootas meid ees klassiõhtu koos vanematega. Vähe sellest, lisaks vanematele sai kooli 

kutsutud ka teadusteater oma etendusega!  

 

3.a klassi tegemised: 

Sel aastal sai jälle palju põnevat näha ja teha. Koolis käis 

põnevaid külalisi ja teatrietendusi. Kirjanike külastused olid 

lahedad, sest saime teada, kuidas nad oma raamatuid 

kirjutavad ja soovi korral autogramme. Väga lõbus oli 

Brassicali kontsert, selliseid võiks rohkem olla! 

Tantsuvahetunde oli ka sel aastal päris palju, aula oli 

peaaegu alati lapsi täis ja klassi sai tagasi punaste põskedega 

minna. Meie klass käis aastaringselt pikkade vahetundide 

ajal õues, ehitasime seal näiteks lumelossi, tegime lumesõda, 

mängisime kulli ja möllasime niisama. Ei ole halba ilma, on 

halb riietus! Kolmas klass tähendas sööklas kolme ampsu 

värsket, millest me vahepeal viilisime. Stiilinädalatest 

võtsime ka osa, taaskasutuse päeval kandsid paljud seljas 

kile- ja prügikotte. 6.a poisid Ott ja Robert õpetasid meile 

arvutiprogrammi Word kasutamist, tulevikus õpetame ehk 

meie väiksemaid. Võtsime ka sel aastal osa küünlaümbriste 

jahist, tegime korraliku tulemuse ja säästsime loodust. 

Käisime kevadel kolm korda nädalas Pelgulinna Gümnaasiumis ujumas ja suvele läheme nüüd julgemalt vastu – 

nagu vanad kalad! Ilusate ilmadega oleme palju tunde õues veetnud, mis on mõnus olnud. Lemmikloomapäev oli 



väga lahe, mitmel meie klassi lapsel oli ka lemmikloom kohal. Tasemetöid saime ka esimest korda teha, mis ei 

olnudki nii hirmsad.  

Käisime ka ise koolist välja. Külastasime Omniva peakontorit, kuhu kutsus meid Katriini ema. Nüüd teame, 

kuidas masinad ja inimesed kirju, pakke ja ajalehti sorteerivad ning meieni toimetavad. Sügisel sõitsime bussiga 

Puhta Vee Teemaparki. Tervishoiumuuseumis õppisime toitumise kohta ja teame, milliseid valikuid teha. Jõulude 

ajal käisime Vanamõisa jõulumaal, õnneks oli lumi maas ja koht tore. Teatris käisime ka paar korda, „Kunksmoor 

ja kapten Trumm“ ning „Pollyanna“ said vaadatud, viimane oli eriti tore! Kevadel käisime laeval Megastar, kuhu 

kutsus meid Mirjami isa. Nägime seal ruume, mida muidu ei näe ja saime Burger Kingis süüa, mis meile väga 

meeldis! Viikingite külas käisime ka, seal oli etendus ja piknik, sõime lisaks oma toidule kuusevõrseid ja 

jänesekapsast. Hiljuti käisime Kopli Päästekomandos, Stroomi rannas veetsime lastekaitsepäeva ja nädal hiljem 

käisime minigolfi mängimas. See kooliaasta oli lõbus! 

 

3.c klassi tegemised: 

Õppeaasta esimene väljasõit oli Puhta vee teemaparki. 

Tutvusime lähemalt veeringe õppega läbi erinevate katsete 

ning käisime metsarajal, kus nägime ilusaid karstilehtreid. 

Enne järgmist väljasõitu oli koolis erinevaid üritusi. 

Näiteks kohtusime Steveni, Pippa ja Juhani isadega, kes 

rääkisid meile lähemalt enda põnevast tööst. 

Märkamatult jõudis kätte jõulukuu ning käisime enne 

vaheaja algust Kurtna jõulumaal, kus saime tallis hobuseid 

toita, saaniga sõita, piparkooke küpsetada ning 

jõuluvanaga kohtuda.  

Veebruarikuu oli koolis päris tegus. Selle kuu sisse mahtus 

stiilinädal, Šoti päev, sõbrapäeva post, uisutamine Harju uisuplatsil, 

kooli ühispildistamine, tervishoiumuuseumi külastus ja enne 

vaheajale minekut oli Vabariigi aastapäeva aktus.  

Aktiivsemalt hakkasime klassiga väljas käima soojade ilmade 

saabudes. Käisime alglassidega „Pettsoni ja Finduse rebasejahi“ 

etendusel Viikingite külas. Peale etendust oli meil palju vaba aega. Saime loodust nautida ja piknikku pidada. 

Siis, kui 9. klassi õpilased lõpueksamit kirjutasid, olime meie Stroomi rannas piknikul ja käisime ka loomaaias.  



Viimane reis on meid veel ees ootamas. Sõidame laevaga „Monica“ Naissaarele, kus saame sõita kastiautos ning 

tutvume kindlusega ning miiniladudega.  

 

5.a klassi tegemised: 

Aasta oli tegus, sai käidud nii muuseumides kui ka näitustel, nii teatris kui ka kinos. Eriti jäi meelde etendus 

„Timm Thaler ehk Müüdud naer“, mis oli põnev, kuid ka natuke hirmutav. Hästi tore oli lavakujundus. Ka film 

„Seltsimees laps“ jättis unustamatu mulje, natuke kurb ja mõtlema panev. Eestimaa loodus on tõesti ilus! 

Muuseumidest jäi meelde tervishoiumuuseum ja KUMU ning loomulikult ka Kadrioru loss, mis on väga-väga 

uhke ja ilus. 

Ka matkadel oleme käinud, isegi mitmel. Nautisime Tallinna ümbruse koskesid suurvee ajal, käisime rabamatkal, 

samuti ümber Viitna järve ning pärast õppisime veel süstasõitu. Algul mitmed kartsid, süst tundus nii ebakindel 

ning eriti raske oli sellega jõe peal ringi pöörata ja vahel läks süst sinnapoole, kuhu me sõita ei tahtnud.  Aga tore 

oli sellegipoolest. 

Kõige rohkem jääb meelde muidugi 2-päevane lõpureis Toosikannule, kuhu sattusime täiesti juhuslikult, sest oli 

torm ja Naissaarele me ei pääsenud. Need päevad olid väga tegevusrohked: meisterdasime sarvest võtmehoidjaid, 

lasime laskesimulaatoril, orienteerusime ning õppisime vibu laskma. Ja muidugi ulukisafari ning ööbimine 

telkides. Muret jagus, probleeme tuli ette  nii telkide püstitamisel kui ka magama jäämisel. Omavaheline jutt ei 

tahtnud kuidagi lõppeda ja natuke külm oli ka. Aga telgid püsisid püsti ning magada saime siiski ka. Väga tore 

oli! 

 

5.b klassi tegemised:  

13. oktoobril külastasime Nukuteatrit, kus vaatamisele tuli etendus „Timm Thaler ehk müüdud naer“. Kuna 

õpilased olid varem raamatut lugenud, siis tänu teatrikülastusele saime koolis teha raamatu ja etenduse võrdluse. 

16. oktoober pidasime esimese ja viimase klassiõhtu sel õppeaastal. Proovime järgmisel aastal selles osas 

aktiivsemad olla. 

Detsembris külastasime Ajaloomuusemi, kus osalesime tunnis „Mis on ajalugu?“. Arvestades, et õpilased 

alustasid sel aastal ajalooõpinguid, siis oli tund täis igati asjakohaseid uusi teadmisi ning nii mõnigi õpilane sai 

oma juba olemasolevaid teadmisi jagada. Käisime KIK projekti raames loomaaias, et tutvuda loomade erinevate 

elukeskkondadega. Oli teistmoodi kogemus külastada loomaaeda, kui õues hoopis miinuskraadid.  



Jaanuaris tuli Coca - Cola Plazas vaatamisele film „Väike Ime“. Oli emotsiooniderohke filmielamus! Jaanuari 

lõpus külastasid õpilased inimeseõpetuse tunni raames Tervishoiumuuseumi, kus osaleti tunnis „Söö terviseks!“ 

Veebruar külastasid meid Karjamaa Põhikooli 5. klassi õpilased. Kohtumine algas tutvumismängudega 

koolihoovis, mille järel suunduti koolimajja, et segarühmades koostada plakatid vastlapäeva kohta. Oli 

emotsioonidest tulvil päev! 13. veebruar – VASTLATRALL! Miks mitte mängida jalgpalli hoopis siis, kui lumi 

on maas? 21. veebruaril kutsusime kooli külla Foorumteatri töötoa, mis keskendus meeskonnatööle. Õpilased jäid 

rahule ja tulid töötoas pöidlad püsti välja. 

Märtsis täiendasime oma teadmisi Lastekirjanduse Keskuses tuntud ja tundmatute fantaasiamaailmade osas – üle 

sai vaadatud uuem ja vanem fantaasiakirjandus ning tegime ettevalmistuse fantaasiajutu kirjutamiseks. Kuu lõpus  

käisime taas kinos. Sel korral Kino Artises ja filmiks „Seltsimees laps“. Väärt film! 

12. aprill, 3. mai ja 16. mai käisime NUKU muuseumis lõimitud koolitundides. Kokku sai pandud matemaatika 

ja loomine, muusika ja kunst, ajalugu ja ühiskond. Palju loovust ja koostööd! 

23. mai külastati kunsti tunni raames KUMU Kunstimuuseumit. 

1. juuni veetsime 2.b klassiga Kalamaja pargis, kus sai 

läbi viidud maastikumäng, mida oli nädalaid ette 

valmistatud. 8. juuni sai üle vaadatud Niguliste 

muuseumis olev torn ja muud põnevad ruumid. Veidi 

tolmune, kuid igati põnev ekskursioon! 11. juuni – 

korralik lõpp õppeaastale – Fazeri tehase ja Heureka 

avastuskeskuse külastamine Soomes. Esimene 

ekskursioon välismaale, mine hulluks, kui lahe!  

 

5.c klassi tegemised: 

1. septembril algas kooliaasta avaaktusega, kus kogu klass rõõmsalt kokku sai. Selgus, et meie klass oli jäänud 

veel väiksemaks, kuna Mirtel ja Markus olid läinud teistesse koolidesse. Meie kurvastuseks algas väga tihe 

õppetöö ja õppida anti ikka kohutavalt palju ning kontrolltööd olid mahukamad. 

Septembri lõpus oli liikumisnädal, millest kogu klass aktiivselt osa võttis. Meil on üldse väga sportlik klass, 

spordipäevadel nopime vaid esikohti.  

Oktoobris oli juba traditsiooniline klassipiltide tegemine, kus kõik pidulikes riietes enda parimat külge näitasid. 

Sellele järgnes õpetajate päev, mis meie koolis alati lustakalt möödub. Päeva tähtsündmus on õpetajate ja 

lõpuklassi jalgpallilahing. Olime seal plakatitega ergutamas ja õpsidele kaasa elamas. Juba sügisel saime teada 



ka hea uudise: meie klassi kevadine lõpureis toimub juunis Soome. See oli üks päiksekiir pikkadesse 

koolipäevadesse ja mille nimel tasus oodata kevadet. Enne sügisvaheaega käisime koos klassiga veel mitu korda 

teatris.  

Kaks nädalat peale vaheaega oli meie selle aasta esimene 

klassiõhtu FK Arenal. See oli vinge pidu - madistasime 

laserlahingus, nuputasime põgenemistubades, mängisime piljardit 

ja muidugi sõime palju krõpse, komme ja kooki. Muidugi 

klassiõhtuid oleks võinud rohkem olla, neid pole kunagi liiast. 

Klass oli sel aastal ühtsem kui enne! Novembri lõpus oli Eesti-

teemaline Playback, kus osalesid ka Marta, Linda ja Gerda ning 

saavutasid kõrge koha. Enne jõule toimus ka autahvli pildistamine, 

kuhu meie klassist olid kutsutud lausa pooled õpilased.  

Vahetult enne jõuluvaheaega käisime klassiga kinos Artis vaatamas „Paddington 2“. Pikk vaheaeg möödus kiirelt 

ja tundus imelühikese puhkepausina. Aasta algas taas tiheda õppetööga, jõudsime siiski klassiga käia ka 

muuseumis ja kinos. Jaanuaris külastasime tervishoiumuuseumi ja õppisime seal elustamise ABC. Vabariigi 

aastapäeva ajal toimus traditsiooniline heade õpilaste tänuüritus, kus saime jälle rohkearvuliselt osaleda. Oleme 

ju kõik väga head õpilased. 

Peale kevadvaheaega toimus õpioskuste võistlus, milleks valmistus terve meie klass juba jõuludest alates. Meie 

koolist pääses linnavooru edasi 5c võistkond. Võistlus toimus suures koolimajas, kus eksisime ära, lahendasime 

palju põnevaid ülesandeid ja saime tuttavaks ka teiste koolide õpilastega. Aprilli alguses saime osa võtta ka 

huvitavast õuesõppe programmist MÕK, mille raames saime vahva koolipäeva Paunküla maastikukaitsealal. See 

oli tore päev metsas ja rabas. Kui linnas oli juba suur kevad, siis metsas oli veel täitsa talvine ja seetõttu saime 

huvitavaid kogemusi. 

Kevadeks said ka õpetajad aru, et lapsed ei pea hommikust õhtuni raamatutes tuhnima ja kodus õppimist jäi järjest 

vähemaks. Kevadine vaheaeg oli kui sõõm värsket õhku peale pimedat talve.  

Mai lõpus toimus koolis keskkonnanädal, toimusid huvitavad viktoriinid ja lemmikloomapäev. Meie klassist oli 

esindatud Salme koer Roosi. Kooliaasta lõpus toimusid suured kokkuvõtvad kontrolltööd, käisime kogu klassiga 

KUMUs ja piknikul. 

Aasta jooksul on mitu korda olnud stiili- ja teemanädalaid, kus ka meie klass on aktiivselt osalenud.  

Tulemas on veel kaua oodatud ja kuhjaga välja teenitud Soome reis, kus läheme Fazeri kommivabrikusse ja 

Heureka teaduskeskusesse, siis kooliaasta lõpupiknik ning võibki suvevaheaeg alata. 

Salme, Marta, Linda ja Gerda 



6.a klassi tegemised: 

Sellel õppeaastal oleme meie oma klassiga käinud ja teinud 

palju asju ning käinud huvitavates kohtades. Septembris 

käisime me Nõva kandis ja seal käisime me seikluspargis. 

Novembris nautisime me Ivo Linna kontserti meie kooli 

aulas. Detsembris käisime me seksuaalloengut kuulamas. 

22.detsembril oli meil klassihommik ning vaheajale minek. 

Jaanuaris külastasime me tervisehoiumuuseumi. Märtsis 

käis meil koolis Kontra. Samal kuul käisime 

Lastekirjanduse Keskuses Euroopa kirjanike ja raamatute 

kohta teadmisi kogumas. Veebruaris võttis meie klass osa vene laulude konkursist. Meil on olnud palju kontserte, 

näiteks oleme me käinud vaatamas aulas puhkpilliansamblit Brassical, Salme kultuurikeskuses käisime vaatamas 

klassiõe Viona etendust. Kinos oleme ka mitu korda käinud, kord käisime vaatamas filmi „Väike ime“ ja hiljuti 

„Kamtšatka karud“ dokumentaalfilmi. Eelmisel nädalal käisime me Toosikannul koos õpetaja Irena klassiga, seal 

viibisime me peaaegu terve päev, kell 7 läksime rongi peale ja kell 22 olime tagasi Tallinnas. Kolmapäeval 

käisime me Põhja-Tallinna rongkäigul ja homme on väljasõit Hiiule. 12.juunil läheme me ametlikult 

suvevaheajale ja sügisest oleme juba 7. klassi õpilased. 

           Anete Birkholtz 6.a klass 

 

7.a klassi tegemised: 

See aasta oli väga põnev aasta. Tegime klassiga palju erinevaid ja huvitavaid asju. 

Oktoobris toimus keelereis Inglismaale ning sinna läksid samuti ka osad 7.a õpilased. See oli väga lahe kogemus! 

Meil oli palju kiusamisvastaseid loenguid, käisime mitmeid kordi metsas matkamas, näiteks Puhta Vee 

Teemapargis jne. Sellel õppeaastal toimus ka projekt ''100 

laulu sünnipäevaks'', kus meie klassi laululapsed osa võtsid. 

Talvel käisime klassiga Tartus Ahhaa keskuses ja 

spordimuuseumis. See oli kindlasti üks selle aasta 

lahedamaid üritusi koos klassiga.  

Koolis toimus palju erinevaid kontserte ning külastasime ka 

ise väljaspool kooli muuseume: Tervishoiumuuseumi, 

Loodusmuuseumi ja Energia Avastuskeskust. Käisime 

teatrietendustel: Estonias vaatamas "Kratti“, VAT teatris 



#kaotamindära ja Polygonis "Kõik normaalsed inimesed, KNI“. Samuti käis meie klass end esindamas erinevatel 

spordivõistlustel ning saime ka väga häid tulemusi! Võtsime osa ka Heategevuslikust jooksust, mis toimus 

presidendi kantselei ees.  

Huvitegevust kindlasti väheks ei jäänud, on olnud väga huvitav ja põnev kooliaasta! 

Lagle Kaubi 7.a klass 

 

8.a klassi tegemised: 

8.a klassi jaoks on see õppeaasta olnud suhtkoht stressirohke, eriti nende jaoks, kes on pingutanud, et klass 

eeskujulike hinnetega lõpetada. Esimesel poolaastal käisime Kalamaja Põhikooli kolmanda kooliastmega 

Aegviidu metsas matkamas ja piknikku pidamas. Külastasime Pandipakendit, kus õppisime, mis juhtub plastikuga 

ja kuidas seda töödeldakse. Jõulude ajal käisime Linnateatris vaatamas etendust "Köster". Teisel poolaastal 

elasime üle vene laulude konkursi, olime loovad ja tegime loovtöö, külastasime Kumu ja Rahvusraamatukogu 

teatrit. Kooliaasta lõpetasime rongkäiguga Põhja-Tallinnas ja spordipäevaga koolihoovis. Meie klassilõpureisiks 

oli sel aastal piknik ning grill meie armsa ja armastatud klassijuhataja aias, mis meeldis meile kõigile terve aasta 

tegemistest kõige rohkem! 

Loodame, et suudame ka järgmine aasta kõik Kalamaja Põhikooli lõpetada! 

Teie 8.a klass :) 

 

 

VÄÄRTUSED 

Meie kool on juba aastaid osa võtnud ”Kiusamisest vabaks!“ programmist, et ennetada ja vähendada 

koolikiusamist. 6. juunil olid kõik algklassid üheskoos aulas väärtustepäeva tähistamas. Sellel aastal otsustasid 

Kalamaja Põhikooli algklasside õpetajad teha koostööd Põhja-Tallinna lasteaedadega. Koostööga nõustusid 

Kolde lasteaia Lepatriinu rühm ning Kopli lasteaia Vetepesa 

rühm. "Kiusamisest vabaks!" neli põhiväärtust: austus, 

hoolivus, julgus ja sallivus. Nendest tulenevalt valmisid ka 

videod, mida saab näha Kalamaja Põhikooli Facebooki 

lehelt. Lisaks andsid lapsed allkirja suurele ühislepingule, 

millega kinnitasid, et on sallivad, austavad, julged ja 

hoolivad kaaskodanikud. Allkirjad said üles III korrusele, et 

ikka meenutada, mida nad lubanud on.  



 

Kevad 

Kevadel on ilus ilm, 

taevas hõljub väike pilv, 

seda imetleb mu silm, 

see ei ole mingi film. 

Puud nüüd lehte lähevad, 

suvi on nüüd lähedal. 

  Linnud lõõritavad puul, 

rõõmuhõige minu suul. 

Lilled juba õites on, 

tiigi ääres hüppab konn.  

Kevad on parim aeg, 

vanaema juures puid saen. 

Mulle meeldib kevad, 

sest siis säravad meie emad. 

Jäätist söön ma kuhjaga, 

isegi, kui olen Muhul ma. 

Autorid: Elisabet Kruusmets ja Ethel Guljavin, 3.a klass 

Suvevaheaeg on kohe kohal ja siinkohal meie soovitused turvaliseks, ent lõbusaks 

vaheajaks:  

Söö jäätist!      Võimalusel reisi. Käi rabas, metsas, rannaliival! 

Kohtu sugulaste ja sõpradega!   Telefon ja internet on toredad leiutised, aga püüa  

Naudi päikest (mõõdukalt!)!   ka ekraanist eemale vaadata. Märka ümbritsevat! 

Söö palju värsket ja tervislikku!   Tee pilte, kogu mälestusi!  

Loe raamatuid!     Naudi suve ja tule terve ning rõõmsana sügisel tagasi 

Ole liikluses ettevaatlik!    kooli!  

9. klass – edu ja õnnestumisi!  


