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Veebruar, 2018

 

 

Aktiivselt tegutsedes kaob aeg kiiremini, 

nii ongi ootamatult talvevaheaeg möödas 

ja kätte jõudnud 2018. aasta. Loodame, 

et õpilased on rahul oma seniste 

tulemuste ja saavutustega. Kui mitte, siis 

alati on võimalus seada endale 

eesmärgid ja asuda neid täitma.  

2017. aasta tõi Kalamaja Põhikoolis 

mitmeid muutusi, ent siht on jäänud 

samaks: kasvatada loovaid, julgelt 

mõtlevaid, tegusaid ja vastutustundlikke 

kodanikke. Tore on tõdeda, et juba selle 

mõne kuuga 2017/2018 õppeaastal on 

meie kooli õpilased saavutanud 

silmapaistvaid tulemusi!   

 

Sada laulu lauldud!  

Eesti Vabariik 100 puhul tehakse riigile ja kaaskodanikele 

erinevaid kingitusi. Õpetaja Katrini veetavat projekti “100 laulu 

sünnipäevaks” küll kingitusena www.ev100.ee lehel ei 

registreeritud, ent loeb eesmärk ja tegutsemine ning see eesmärk 

sai täidetud! Suurepärane ettevõtmine ja teostamine!  

 

 

 

 

http://www.ev100.ee/
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Puhta Vee Teemapark – KIK programm 

 

KIK ehk keskkonnainvesteeringute keskus toetab keskkonnahariduse andmist Eesti koolides. Tänu KIK 

programmile käisid ka mitmed Kalamaja Põhikooli klassid novembris tasuta Puhta Vee Teemapargis end 

harimas.  

KIKi eesmärk on vähendada Eestimaale tehtavat kahju ja harida inimesi maast madalast keskkonda hoidma. 

Selleks on paljud tublid eestimaalased kirjutanud keskkonnaga seotud projekte ja palunud rahastust KIKist. 

KIKi raha tuleb keskkonnatasudest, Euroopa Liidu fondidest ja välisabiprogrammidest. Kodulehelt võib leida 

visiooni: “Eesti ökoloogiline jalajälg on vähenenud tänu KIKi ja partnerite tõhusale koostööle” ja missiooni: 

“Suunata iga euro maksimaalselt efektiivselt Eesti inimeste, terve elukeskkonna ja riigi ressursisäästliku arengu 

heaks.” Kalamaja Põhikooli missioon on kasvatada loovaid, julgelt mõtlevaid, tegusaid ja vastutustundlikke 

kodanikke – ehk tuleb järgmine projekt mõnelt meie õpilaselt?  

 

 

Keelepraktika Inglismaal 

Sügisvaheajal külastasid Kalamaja Põhikooli õpilased 

ja õpetajad Kesti Pära ja Mai-Riin Alavere Brightonis 

asuvat keeltekooli ISE. Lisaks keeltekoolis toimunud 

keeleõppetundidele, tegid lapsed veel palju muud 

põnevat. Nad külastasid Londonit, Greenwichi, tuntud 

ülikoolilinna Cambridge´i, Lewes´i ning The Seven 

Sisters kaljusid. Kõikidel väljasõitudel oli kaasas giid, 

kes rääkis lastele Inglismaa põnevast ajaloost.  

Lapsed ööbisid kohalikes peredes, mis andis neile 

suurepärase võimaluse tutvuda kohalike kommete, 

kultuuri ning elamistingimustega. Ning muidugi said 

kõik õpilased lisaks kuulamisele ka võimaluse rääkida 

inglise keelt Inglismaal ja inglastega, kindlasti põnevam kogemus, kui lihtsalt klassiruumis õppida. 

Kuulujutud käivad, et planeeritakse juba uut reisi. 
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Harivad loengud 

 

 7.-8. klassi õpilastele toimus alkoholi ennetusprojekt "Mina ütlen Ei!". Lastega arutles ja tegi grupitööd 

Sirle Blumberg - MTÜ Living for Tomorrow. Projekti rahastas Põhja-Tallinna LOV. 

 Kodanikupäeva raames toimusid 5.-9. klassi õpilastele viktoriinid. Yoko Alender vestles kodanikuks 

olemisest 9. klassi õpilastega. Signe Riisalo rääkis laste aga õigustest ja kohustustest 7.-8. klassi 

õpilastele. 

 

 16. novembril esinesid lastele Eesti Kontserdi koolikontsertide raames Ivo Linna ja Antti Kammiste. 

Patricia Suimetsal oli hea võimalus laulda koos Ivo Linnaga Priit Pajusaare laulu "Kaelakee hääl". 

 

 5. detsembril kohtus 7.-9. klassi õpilastega sõudja Kaspar Taimsoo, kes rääkis oma sportlaskarjäärist ja 

vastas õpilaste küsimustele.  

 

 Lisaks Eesti Pandipakendi OÜ külastamine, politsei loengud, muuseumid, teatrietendused, jõulumaade 

külastamised ja palju muud, mille kohta leiab infot kooli infokalendrist. 
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Kirjanikud 

14. novembril oleks Rootsi kirjanik Astrid Lindgren tähistanud oma 110. sünnipäeva ja olles kirjaniku 

loomingu austajad, tähistati seda päeva ka kooli. 2.-4. klassidele toimus aardejaht, kus pidid mööda koolimaja 

vihjete abil liikuma ja lahendama Astrid Lindgreniga seotud ülesandeid.  

Lahenda anagrammid ja saad teada A. Lindgreni raamatute pealkirjad: 

ÄRAOLEVALT NÄPISTAMA   TASKUKELL RANTSOS 

HALVEMATE RÄIM    EMA KILD 

Novembris käisid külas kirjanikud Ilmar Tomusk (23.11) ja Mika Keränen (29.11). Kirjanikud rääkisid, 

kuidas neist said kirjanikud ja kuidas sünnivad raamatute ideed. Tuli välja, et ideed võivad tulla kõikjalt ja igal 

ajahetkel ning Mika Keränen kirjutab neid tihti erinevatele paberitele, mis käepärast on, vajadusel ka 

ostutšekile. Õpilastel oli võimalus tuntud lastekirjanikelt küsida küsimusi ja paluda autogramme kaasavõetud 

raamatutesse. Oli tore näha, et raamatud on veel populaarsed ja internet ei ole kõike üle võtnud.  

  

 

 

 

 

 

Playback 

Eesti muusika on läbi aegade pakkunud väga 

huvitavaid ja erinevaid palasid. Olgu 

nendeks siis klassikalised ballaadid või 

90ndate diskohitid. Eesti muusika seast 

saidki õpilased valida endale sobiva loo ning 

soovi korral 17.novembril seda Playbackil 

esitada.  
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Kontsert “Puu on puude kõrgune” 

Kalamaja Põhikoolis toimus 20. novembril kontsert "Puu on puude kõrgune”, mida korraldas õpetaja Katrin 

Leete. Lisaks kooli oma esinejatele olid esinema kutsutud ka Kalamaja Segakoor, ooperilaulja Oliver Kuusik, 

Paap Saarna, Tõnu Raadik ja Wannabes. Kõik esitatud lood oli eesti keeles ja Eesti autoritelt, pühendusega Eesti 

Vabariigi 100. sünnipäevaks, mis 24.veebruaril tulemas.  

    

Oliver Kuusik       Wannabes 

    

Õpetajate lapsed       Tõnu Raadik ja Paap Saarna 

“Puu on puude kõrgune” 

  Heiki Vilep 

Puu on puude kõrgune, muru murumadal, 

õnn on õnnesuurune, selg on seljataga. 

Valu on mäekõrgune, usk tas murumadal, 

kui me lõpuks virgume, hing on vait ja vaga. 

Kui me lõpuks virgume, puu on murumadal, 

muru puude kõrgune, kinni kasvand rada. 

Siis näib õnn mäekõrgune, valu murumadal, 

kui me lõpuks virgume, kõik on seljataga.  
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KoodiTund 

7. ja 8. detsembril võtsid Kalamaja Põhikooli II ja III kooliastme õpilased õpetaja Ene Prangli eestvedamisel osa 

KoodiTunnist. KoodiTund (Hour of Code) on rahvusvaheline algatus, mis kutsub kõiki inimesi maailmas üles 

ühe tunni jooksul koodi kirjutama, et tunnetada, kui lihtne ja võimas programmeerimine on. KoodiTundi 

peetakse maailma suurimaks õppimise sündmuseks. 458 miljonit inimest on KoodiTunni Hour of Code 

programmeerimist proovinud. Sel aastal on KoodiTunni tegemised Eestis pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. 

Eesmärk on kinkida üheskoos Eestile IT-teadlikke inimesi, et siin jätkuks ka tulevikus särasilmseid 

programmeerijaid ja insenere. 

 

Jõulud tulid, olid ja said läbi 

Jõulude tulekust annavad poeletid varakult teada, kui sinna ilmuvad temaatilised 

kaubad ja reklaamid, et aeg vaim valmis panna. Nii on ka koolis, et enne jõule on 

hulk erinevaid üritusi ja tegemisi. 

Traditsioone tuleb hoida ja seega käisid ka sel aastal algklasside õpilased üheskoos 

esimest advent tähistamas Kalju kirikus, kus võttis meid vastu pastor Erki Tamm. 

Lisaks toimus iga-aastane jõululuuletuste lugemine. 

Kontserte on sel perioodil palju, lastevanematel oli 

võimalus külastada kontserti Rootsi-Mihkli kirikus 

14.detsembril.  

20. detsembril toimus heategevuslik jõululaat, mille tulust 

osa lapsed annetasid MTÜ-le "Naerata Ometi". Kokku 

kogusime 212.87 eurot. Suured tänud kõigile müüjatele 

ning annetajatele. 

Keelekümblus Karjamaa Põhikooliga 

23. jaanuaril oli väga tore. Karjamaa kooli õpilased olid väga toredad ja jutukad. Nende eesti keel oli parem kui 

minu oma. See oli juba teine kord, kui me nendega kohtusime. Esimene kord oli Karjamaa koolis ja meie 

keelekohvik oli siis vene keeles. Oli tore teada, et nad mäletasid mind ja mu nime. Me mängisime veel mange, 

mis olid naljakad ja huvitavad. Nendega on väga tore rääkida, me suutsime leida ühiseid hobisid nii vene kui ka 

eesti keeles.            Nia Arand, 8.a 
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Õpitubade projekt “Vau!Ohhoo!” Põhja-Tallinna koolide ja Kalamaja Põhikooli 

ühistööna 

2017. aasta jaanuaris käivitus pilootprojektina edukalt teaduspõhine õpitubade projekt „Vau!Ohhoo!”, selles 

osalesid 7. klasside õpilased ning õpetajad erinevatest Tallinna koolidest. 

Käesoleval, 2017/2018. õppeaastal toimub „Vau!Ohhoo!” teaduspõhine õpitubade projekt Kalamaja Põhikooli 

ning Ristiku Põhikooli ühistööna, kus erinevad õpitoad ja nende läbiviijad on mõlemast koolist. Projekti 

sihtrühmaks on taas 7. klasside õpilased ning projekti on kaasatud lisaks Kalamaja ja Ristiku Põhikoolile ka 

Karjamaa Põhikooli, Tallinna Kunstigümnaasiumi ning Pelgulinna Gümnaasiumi neljaliikmelised meeskonnad. 

Väga tore on see, et õpitubades on koos lapsed, kelle emakeeleks on kas eesti või vene keel. Me kõik oleme üks 

vahva meeskond! 

Esimene, keemiat tutvustav õpituba toimus 16. novembril projekti 

eestvedajate koolis - Kalamaja Põhikoolis. Lisaks erinevate 

keemiateemaliste ülesannete lahendamisele tutvuti ka looga, mis 

igas õpitoas lahendamist vajab. Õpituba viis läbi Kalamaja 

Põhikooli õpetaja Ene Trepp. 

Teine, matemaatika õpituba toimus 30. novembril Ristiku 

Põhikoolis. Matemaatika õpitoas tutvuti krüptograafia salapärase 

maailmaga ja vanaaja mõõtühikutega. Õpituba viis läbi Ristiku 

Põhikooli õpetaja Mairi Valtin. 

Salakirja lahendus andis vihjeid kolmandaks, geograafia õpitoaks, mis toimus 14. detsembril samuti Ristiku 

Põhikoolis. Läbi Põhja-Tallinna ja Pelgulinna asumi ajaloo jõuti Ristiku Põhikooli hoone ja õueala maketi 

valmistamiseni. Maketi materjali valmis kohapeal, selleks oli s  Põhikooli 

õpetaja Liina Lõoke. 

11. jaanuaril said õpilased osa neljandast, robootika õpitoast. Selles, Ristiku Põhikoolis toimunud õpitoas tuli 

seadistada robotit nii, et ta liiguks aardelaekani ja võtaks laeka ka kaasa. Õpituba viis läbi Ristiku Põhikooli 

õpetaja Jürgo Nooni. 

25. jaanuaril olid õpilased oodatud Kalamaja Põhikooli loodusklassi viiendasse õpituppa botaanika ehk 

taimeteaduse saladusi uurima, läbiviijaks oli õpetaja Ene Trepp. 

8. veebruaril toimus Kalamaja Põhikoolis õpetaja Ene Trepi juhendamisel kuues, zooloogia ehk 

loomateaduse õpituba. 
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22. veebruaril ootab Kalamaja Põhikooli õpetaja Eve Veltri õpilasi seitsmendasse, füüsika õpituppa. See on 

koolimajades toimuvatest õpitubadest ka viimane. 

Kevadesse, aprillikuusse, on planeeritud veel Tervishoiumuuseumi ja Rakvere Politseimuuseumi külastus ning 

kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad kõige tublimad õpitubades osalenud õpilased võimaluse lustida ning 

õppida ka maikuises teaduslaagris. 

Ja muidugi – järgmisel õppeaastal juba uued töötoad ning uued avastused! 

- Kalamaja Põhikooli “Vau!Ohhoo!” projekti koordinaator ning õpitubade läbiviija õpetaja Ene Trepp 

 

 

Vene laulude konkurss 

1.veebruaril toimus õpetaja Irena Volkova eestvedamisel taaskord 6.-9. klasside õpilastele vene laulude 

konkurss. Sel aastal oli laulude teemaks vene mängufilmid. Enne igat etteastet näidati lõiku, mis filmist esitatav 

pala pärit on. Õpilased nägid tublisti vaeva, vahetunnid ja peale tunde aeg veedeti tihti esitlust läbi harjutades.  

Esimese koha said 9.klassi õpilased looga “Ϲчастье вдруг в тишине…”, teist kohta jäid jagama 8.a ja 8.b klass 

ja kolmanda koha sai 7.b.   
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