Märts, 2015

Vene laulude konkurss 6.-9. klassis
21. jaanuaril toimus koolis traditsiooniline vene laulude konkurss, kust
võtsid osa kõik vene keelt õppivad klassid – kokku 13 erinevat etteastet!
Sel aastal oli läbivaks teemaks multifilmid.
TOIMUNUD ÜRITUSED:
15. jaanuaril külastas 1.-4.
klasse Eesti Kontserdi hariv
programm „Meie pillid kõigi

Külalisesinejaks oli noor ja julge tütarlaps Karjamaa koolist ning
hääletamise ajaks olid ka enda kooli õpetajad midagi üllatuseks ette
valmistanud.
Võidukalt esines 9. b klass!

rõõmuks.“
Etiketiloengud

erinevatele

klassidele.

2.-6.

veebruar

toimus

järjekordne stiilinädal, mille
teemadeks olid: pahupidipäev;
erinevad ametid; must-valge;
50ndad-60ndad;

erinevad

rahvused.
Maksu- ja Tolliameti tööd
tutvustav üritus nii nooremale
kui vanemale kooliastmele.
Kahtlemata olid kõik esinejad näinud oma etteaste kallal vaeva –
20.veebruar Eesti Kontserdi

kostüümid, liikumine, lavakujundus, laulud selgeks õpitud. Hea töö!

kontsert-loeng „Meie teekond
muusikutena“ Eva ja Villu

Kiidusõnad õpetaja Irenale ja tema abilistele, kes sellist üritust

Talsi.

korraldavad ja selle nii nauditavaks teevad!

Ning palju muud!

Pilte leiad galeriist.

Vastlapäev
17. veebruaril oli vastlapäev. Kuna ilmataadil on vist
tegemist olnud ja sel aastal meid kehvakese talvega
kurvastanud, siis vedas, et kinni oli pandud Škoda jäähall!
Seal tehti pikemaid ja lühemaid liugusid, pikali ja jalgel
püsides. Plats oli lapsi täis ja lastel näod naerul. Vähemalt
sai midagi talvist teha!

Pilt: http://www.delfi.ee/teemalehed/vastlakukkel

Külalised Inglismaalt
16.-20. veebruaril toimus koolis inglise (keele) nädal. Selle raames toimus mitmeid erinevaid ürituse ja
tegevusi - meisterdati seinaplakateid teemal Inglismaa ja inglased, viidi läbi töötubasid inglise köögi toiduga,
koolisööklas pakuti 20. veebruaril traditsioonilist inglise hommikusööki, aardejaht, raadiosaated inglise
keeles. Tippsündmuseks võib ehk lugeda inglaste tuleku kooli. Ei olnud nad kutsutud ekstra, et seda nädalat
tähistada, vaid hoopis seoses projektiga, milles Kalamaja Põhikool osaleb. Meie õpetajad (eesotsas õpetaja
Berit ja Anžela) uurivad ja õpivad neilt ning nemad meilt, kuidas hinnata ja tunde läbi viia.
20. veebruaril esines inglastele ka 6. b klass lühinäidendiga „Forest Party“ õpetaja Anžela Pallavi
juhendamisel. Vanema kooliastme tüdrukud tõid lavale aga John Legend’i laulu „All Of Me“, mis õnnestus
neil väga hästi!
Oli tore nädal ja loodetavasti tuleb selliseid veel! Goodbye!

Eesti nädal!
Tagasihoidlik sõbrapäev ja vastlapäev peetud, inglased külas ära käinud – aeg on tähistada Eesti Vabariigi 97.
sünnipäeva! 23. veebruaril toimusid koolis aktused ning 24. veebruar oli vaba päev. Eesti nädalal korraldati
viktoriine, 5. a klass esines etendusega „Sibulad ja šokolaad“ ning räägiti palju Eesti ajaloost ning nüüdsest
ajast.
23. veebruaril avati koolis ka mälestustahvel Vabadussõjas hukkunud Kalamaja Põhikooli õpetajatele.
Avamisel käis Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi, kellega koos direktor Marko Rööpson tõi
tahvli nähtavale.

Kui populaarne on selfie tegemine meie kooli õpilaste seas?
5. b klassi õpilased viisid veebruaris läbi küsitluse, milles uuriti, kas, kui
tihti ja miks teevad Kalamaja Põhikooli õpilased selfisid ehk pilti iseendast.
Kokku vastas 180 õpilast erinevatest kooliastmetest.
Kokkuvõtvalt tulemustest:
71 õpilast vastasid selfie tegemisele eitavalt, millest enamikud olid esimese
kooliastme poolt. Peamiselt toodi põhjusteks välja, et see on mõttetu, ei ole selleks sobivat kaamerat, ei
meeldi endast pilti teha, see on tibidele või poisid enamasti ei tee.
109 õpilast vastas aga jaatavalt. Peamiselt vastati, et tehakse iga päev või mitu korda nädalas. Põhjusteks
toodi välja, et on soov näidata end sõpradele, soovitakse lisada uusi pilte sotsiaalvõrgustikku, lisaks mainiti, et
selfie tegemine on lahe, pilte tehakse igavusest või soovitakse hetke lihtsalt pildina jäädvustada.
Eesti rahvale meeldejäävaim selfie 2014. aastal on ehk tehtud president Toomas Hendrik Ilvese poolt
laulupeol koos tuhandete koorilauljatega. Kindlasti uhke tunne!
Selfie tegemine on populaarsust kogunud viimastel aastatel, ehkki tegelikkuses tehti teadaolevalt esimene niiöelda selfie juba 19. sajandi esimesel poolel Robert Corneliuse poolt.

Nii, nagu on õpilased kooli loomulik osa, on seda ka
õpetajad. Taaskord võtsid 5. b klassi õpilased vastu
väljakutse

-

seekord

oli

ülesandeks

küsitleda

õpetajaid. Koostasid selleks ise küsimused ja uurisid
loosi teel saadud õpetajalt oma küsimustele vastuseid.
K – küsimus; V – vastus õpetajalt

Õpetaja Triin Makuhhin

K: Mis on Teie lemmik laul?
V: Lemmikuid on mitu ja pidevalt vahetuvad.

K: Miks Te siia kooli õpetama tulite?

Hetkel olen vaimustunud ooperi aariatest.

V: Mulle meeldib muusika ja lastega koos

K: Kes on Teie lemmik laulja?

musitseerida. Kalamaja kool on armas väike kool.

V: Neid on mitu, aga valin välja Estonian Voice’i.

K: Kui kaua olete siin õpetanud?

K: Kes on Teie lemmik dirigent?

V: Kaheksa aastat.

V: Minu kunagine õpetaja Ants Üleoja.
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K: Kes on Teie lemmik helilooja?

õpetanud.

Loodan

väga,

et

minu

armastus

V: Pärt Uusberg

muusikasse ka õpilastesse kandub. See on minu

K: Kas Teile meeldib olla õpetaja?

peamine eesmärk! 

V: On hetki, kus meeldib väga ja hetki, mil mitte.

Küsitlejad: Annette ja Nora.

Õpetajaamet on mulle palju andnud ja mind ennast

Õpetaja ja sotsiaalpedagoog Margarita Remnjova
K: Kui kaua olete siin koolis töötanud?

K: Mis aastal tulite siia kooli tööle?

V: 2,5 aastat.

V: 2013. aastal

K: Mis aineid Te koolis annate?

K: Kui pikk on Teie puhkus?

V: Peotants, inimeseõpetus vene keel.

V: 56 kalendripäeva.

K: Kas Teile meeldib siin koolis töötada? Miks?

K: Kas Te olete pärast on tööpäeva väsinud?

V: Meeldib, sest on suurepärane töökollektiiv,

V: Kõik oleneb tööpäevast, vahel olen väsinud,

rõõmsameelsed õpilased. Samuti meeldib mulle

vahel mitte.

töötada lastega.

K: Kas teil on raske töö?

K: Kas Teile maitseb kooli toit?

V: Vaimselt on natuke raske küll, kuid mulle

V: Jah, mulle maitseb meie kooli toit.

meeldib! 

K: Mis kell tavaliselt Teil tööpäev lõppeb?

Küsitlejad: Eva ja Aurelia.

V: Mul pole kindlat kellaaega millal lõpetan töö.
Alati erinevalt.

K: Mis klasse Te õpetate?

Õpetaja Anžela Pallav

V: Igal aastal on see erinev. Praegu õpetan klasse
K: Kas Teile meeldib Teie töö?

3.-8.

V: Jah, ikka, muidu ma ju ei teeks seda tööd.

K: Kas Teile maitseb koolis pakutav toit?

K: Kui kaua olete õpetajana töötanud?

V: Jah, ma arvan, et meil on väga tubli kokk, kes

V: Ma töötan õpetajana 8ndat aastat.

teeb maitsvaid toite.

K: Mis on koolis põnevat?

K: Mis päev on Teile kõige raskem ja miks?

V:Mingit ühte konkreetset asja on väga raske välja

V: Sellel veerandil on kõige raskem neljapäev, sest

tuua, sest koolis toimub iga päev midagi uut ja

sellel päeval on kõige rohkem tunde.

põnevat ning ükski päev ei sarnane eelmisega.

K: Kas saate piisavalt puhata?

K. Mitut klassi Te õpetate?

V: Pärast tööd tahaks loomulikult rohkem puhata,

V: Praegu õpetan kaheksat klassi.

kuid kuna õpetaja amet on selline, et töö tuleb koju
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kaasa, siis tavaliselt õppestub mul puhata 1-2 tundi,

enne, kui seda koolis õppima hakkasin. Ja siis

olenevalt järgmise päeva ettevalmistustest.

lihtsalt juhtus nii, et peale ülikooli mind juhuslikult

K: Kuidas saite inglise keele õpetajaks ja miks

kutsuti Kalamaja põhikooli vestlusele ja siia ma

õpetate Kalamaja põhikoolis?

olen jäänud.

V: Tegelikult juba lapsepõlves alati olin ma

K: Mis kell Te tööpäeviti ärkate?

unistanud õpetaja ametist. Mulle väga meeldis

V: Tööpäeval tõusen ma kell 6.00

inglise keel ja ma õppisin seda koos emaga juba

Küsitlejad: Rasmus ja Hendrik.

Huvijuht ja õpetaja Kristina Ruuse
K: Kui kaua olete olnud õpetaja?
V: Olen koolis töötanud aastast 2000.

K: Kas tahaksite saada kunagi direktoriks?

K: Miks hakkasite õpetajaks?

V: Ei usu, et tahan. Selles töös oleks liiga palju

V: Mulle meeldis see amet.

vastutust.

K: Kellena töötasite enne?

K: Kui kaua kavatsete töötada veel õpetajana?

V: Enne, kui kooli tulin, siis töötasin lasteriiete

V: Õpetajana kavatsen töötada ikka pensionini

poes.

välja. 

K: Kas Teile meeldib õpetada lapsi?

K: Kas Teile meeldib, kui saate koolist puhata?

V: Mulle väga meeldib lastega töötada.

V: No, kellele siis puhkus ei meeldiks! Aeg-ajalt

K: Kelleks tahtsite lapsena saada?

seda ikka vaja!

V: Lapsena tahtsin ka õpetajaks saada.

K: Kui kaua õppisite õpetajaks?

K: On Teil ka teine töö?

V: Õppisin õpetajaks kuus aastat.

V: Ei ole teist tööd, töötan ainult Kalamaja

Küsitlejad: Siim, Juhan ja Valter.

Põhikoolis.

Õpetaja Gerda Tenso

V: Kolleegid, koolimaja, minu klass.
K: Mis Teile õpetaja ameti juures kõige rohkem

K: Kas Te tahtsite juba lapsepõlves õpetajaks

meeldib?

saada?

V: Meeldib see, kui õpilased saavad aru, kui ma

V: Jah, tahtsin õpetajaks lapsepõlves juba saada.

räägin ja kasutavad saadud teadmisi.

K: Mis aineid Te koolis õppisite?

K: Kas Te olete uhke oma ameti üle?

V: Klassiõpetaja aineid.

V: Ikka olen!

K: Kas Teile meeldib see kool?

K: Mis on Teie unistus?

V: Jah, meeldib.

V: Tahaks korteriremondi ära teha!

K: Mis Teile siin koolis kõige rohkem meeldib?

Küsitleja:Karl
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GALERII:
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6. b klass peale edukalt esitatud inglise keelset näidendit koos juhendaja-õpetaja Anžela Pallaviga.

Direktor Marko Rööpson kõne
pidamas.
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Lustakas esinemine.

Mälestusmärgi avamine Vabadussõjas hukkunud
õpetajatele. Direktor Marko Rööpson ja Põhja-Tallinna
linnaosa vanem Karin Tammemägi.
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TEGEVUSI JA IDEID:

Rohenäppudele linnas.

Õue mängima!

Kooliaasta lõpp on lähedal ...
Enne töö, siis lõbu! IV ehk viimane veerand on 10 nädalat pikk – võtke oma jõuvarud kokku ja lõpetage
2014/2015 õppeaasta edukalt! 
Kindlasti on kevadel tulemas huvitavaid teatrietendusi, kontserte, loenguid, ekskursioone ja muud.

Kui soovid saada enda meilile või mälupulgale pilti mõnest üritusest, kus oled
osalenud ja siin galeriis pildil (neid pilte on tegelikkuses hulkades rohkem), siis küsi
õp. Liis Lindmalt (klassiruum 312) või kirjuta liisylin@gmail.com

Koolis on emakeeletund.
Õpetaja: "Sõna "piisk" kääname niimoodi: "piisk", "piisa", "piiska". Juku, moodusta mitmus sõnast "piisk"!"
Juku: "Vihm!"
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