
E      7. november 
  
 8.30 3.a klass KVA matkekeskuses 
17.30 Helkurkoolitus 1.a kl õpilastele ja  
 vanematele 

T      8. november 

 

  9.00 Juhtkonna nõupidamine 
17.30 Helkurkoolitus 1.b kl õpilastele ja  
 vanematele 

K      9. november 

 

Ukraina keele ja kirja päev (tegevused 
raamatukogus) 
 

Karjääriinfo spetsialisti töötuba „Haridus-
süsteem ja infoallikad" 9. klassidele 
  8.15 9.b klass 
11.15 9.a klass 
13.15 9.c klass 
 

14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
18.00 Isadepäevale pühendatud kontsert 

N      10. november 

 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
10.55 3.a klass imänguvahetund aulas 
11.00 9.a klass Kalevipoja Koja  
 muuseumis Kääpal 

R      11. november 
 

10.55 3.b klassi mänguvahetund aulas 
17.00 6.a klassiõhtu 

L      12. november 
 

10.00 Lastekoori laululaager  
 muusikaklassis 

 

 S 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetajaid Siret Voolu, Aivar Lankovit 
ja Küllike Kütimetsa, kes juhendasid 
koolieelikute töötube 
 

 õuetunde korraldanud õpetajaid 
 

 stiilinädala aktiivseid osalejaid 
 

 üle-eestilisel õpetajate korvpalliturniiril 
meie kooli esindanud õpetajaid: Tiina 
Terasmaa, Liina Kais, Martin Vändra, 
Aivar Lankov, Hendrik Rikand, Tõnis 
Eelma 

TTEEAADDEE  
 

 7.–11. novembrini on meil külas 
Erasmus+ projekti külalised Hispaaniast. 
Alcoi partnerkoolist tuleb külla kaheksa 
õpilast ja kolm õpetajat. 
 

*** 

 

 



  

 

 

 ÕNNE VALEM 
 
20. oktoobril külastasime 6.a klassi 
õpilastega Tartu Ülikooli muuseumi, kus 
tutvusime Tervishoiumuuseumi näitusega 
„Palju õnne!?“ – see on näitus heaolust, 
vaimsest tervisest ja tasakaalust. 
Osalesime muuseumitunnis „Õnne valem“. 
Otsisime vastuseid küsimustele, mis on õnn 
ja kuidas seda leida, miks on mõned 
inimesed õnnelikumad kui teised. Uurisime, 
kuidas saab hoolitseda oma heaolu ja 
vaimse tervise eest ning muuta oma elu 
teadlikult paremaks. 
 

 
 

Kuidas siis suurendada enda õnnetunnet?  
 
6.a õpilaste nõuanded: 
* maga piisavalt  * toitu tervislikult * veeda 
aega sõpradega * käi trennis * viibi värskes 
õhus * veeda aega oma perega * tegele 
asjadega, mis sulle meeldivad * mängi 
lemmikloomaga * ole positiivne * aita teisi * 
kuula oma sõpra * suhtle, suhtle * räägi oma 
muredest * tee nalja ja naera * võta ette 
midagi toredat * mängi * ole koos nendega, 
kes teevad sind rõõmsaks * puhka * tee 
hingamisharjutusi * mõtle headele asjadele 
 

Õpilaste mõtted pani kirja klassijuhataja  
Siret Vool 

 

 MÕRVAMÜSTEERIUM ENDLAS 
 

2. novembri pärastlõunal istus suur hulk 9.b 
ja käputäis 9.c õpilasi bussi, et sõita Pärnu 
poole. Ees ootas Endla teatri etendus „Hotell 
laibaga“. 
Tükk räägib loo sellest, kuidas mõrvarite 
eneseabigrupi liikmed otsustavad avada 
hotelli. Tegelased toetavad üksteist ning 
püüavad igati ära hoida mõrva, mida nende 
endi terapeut kõigile nina alla seab. Kõige 
 

põnevamaks läheb aga etendus siis, kui 
fuajeest avastataksegi üks laip ning hotelli 
siseneb inspektor, kes teeb esmast 
kontrollkäiku. Ärevaid hetki ning segadust 
on palju ja publiku pidev naer annab 
tunnistust hästi mängitud situatsiooni-
koomikast. 
 

 
Pilt Endla teatri kodulehelt 

 

Õpilaste tagasiside: 
 

Teatrikogemus oli seekord oli väga äge. 
Etendus ise oli humoorikas ja vaatajad aina 
naersid kaasa. Kuigi päev oli pikk ja 
jõudsime alles hilja Tartusse tagasi, oli 
kogemus kindlasti seda väärt. Ma 
soovitaksin seda näidendit ka teistele. 
(Birgit) 
 

Mulle etendus meeldis – seda polnudki igav 
vaadata. Tegelased olid kõik väga erinevad 
ja mulle meeldis, kuidas nad koos hakkama 
said. Kuigi mind häiris tegelaste 
stereotüüpsus ja midagi jäi justkui puudu. 
(Anastasia) 
 

Tore oli näha „Kättemaksukontori“ Marioni 
ehk Kadri Rämmeldit päriselus. Igal 
tegelasel oli oma probleem, millest ta 
proovis lahti saada. (Karoli) 
 

Väga meeldis, sest tehti nalja ja mõni nali 
oli ka musta huumori vormis, mis on üks mu 
lemmikuid nalja liike. Lõppes väga 
ootamatult – olin täiesti hämmingus ja nalja 
sai ka. Etenduses oli ka pingelisi kohti, 
näiteks kui doktori meest üritati tappa ja 
hotelli astus inspektor. (Mikk) 
 

Kaidi Menšikova,  
klassijuhataja 

KOOLIELU 
 



Mulle meeldis näidendis see koht, kus 
lapsed viskasid end kolme karu voodisse. 
Seal olid veel Punamütsike, Pääsuke ja 
Kakuke. Koolis oli tore olla. (Lisandra) 
Mulle meeldis etendus väga. Kõige rohkem 
see, et seal oli palju erinevaid tegelasi: Pipi 
Pikksukk, Kakuke, Tuhkatriinu. Kõige 
rohkem meeldis Punamütsike, sest tal oli nii 
ilus punane müts. Nõiad meeldisid ka. Need 
laulud jäid mulle natuke meelde. Nii äge 
etendus oli. (Ingrid) 
Mulle meeldis vaadata esinemist, eriti 
meeldis see, et minu vend Jegor esines. 
(Anna) 
 

 
 

Õpetaja Urve: 
Aitäh toreda etenduse eest. Esinemine oli 
huvitavalt üles ehitatud ja köitis lapsi. Endal 
oli hea tunne, sest kõik tegelased olid 
lastele tuttavad. Pöörame ise rühmas palju 
tähelepanu lastekirjandusele ja need 
muinasjutud olid kõik ka lastele ette loetud, 
läbi dramatiseeritud.  
 
Külastame teid hea meelega taas! 
 
*** 
Lasteaed Poku Puukode ja Liblikate 
rühmad 
Aitäh kutsumast, lastele oli see suur elamus 
ning vajalik eeltöö kooliks valmistumisel. 
Etendus meeldis lastele väga, positiivset 
tagasisidet edastati nii rühmakaaslastele kui 
õpetajatele, kes kaasas ei käinud. 
Osalesime kokkamise töötoas, tegevus oli 
väga hästi ning koolieelikutele sobivalt üles 
ehitatud ning lastel oli vaja ka parasjagu 
pingutada. Küpsised ja smuuti said väga 
maitsvad, saime ka endile ühe uue retsepti. 
 

õpetaja Liina 
 

KOOLIEELIKUTE ERI 
 

 SÕBER KUTSUB KOOLI UUDISTAMA 
 

Juba viiendat korda on lasteaedade Lotte, 
Poku, Pääsupesa ja Krõll koolieelikud 
oodatud osalema projekti „Sõber kutsub 
kooli uudistama 5“. 
21. oktoobril tulid lasteaialapsed vaatama 
etendust „Muinasjutumaal“, mida esitasid 
3.a klassi  õpilased ja 3.b klassi õpilased 
tegid ettekande „Mis on kool?“. 
Koolivaheajal oli koolieelikutel võimalus osa 
võtta järgmistest töötubadest: Puumeistrid, 
Tervistavad ampsud, Savinäpud ja 
Väikesed teadlased. 
 
Edasiside lasteaedadelt: 
Pääsupesa lasteaed 
Oli tore ennelõuna. Lapsed jäid koolis 
käiguga rahule. Neile meeldis, et oli 
võimalus käia koolis, kus nad varem  polnud 
käinud.  
Mudilastele meeldisid eriti muinasjutu-
tegelased Tuhkatriinu, Punamütsike, 
Pääsuke ja Hunt. Lapsed sooviksid 
tulevikus ka kooli külla tulla. 
Tagasiteel lasteaeda jalutades oli vahva 
kuulda, kuidas nad omavahel arutlesid, mis 
muinasjuttude tegelasi nad nägid. 
Arendasime teemat ja küsisime, 
missuguseid jutte nad teavad, kus üheks 
tegelaseks on nõid või karu. Jutte tuli kohe 
suuremal hulgal. Aitäh ja uute kohtumisteni. 
 

õpetaja Reet 
 

 
 

*** 
Lasteaed Poku Öökulli rühm 
Laste mõtted: 
Mulle meeldis, kui Haldjas sai Tuhkatriinu 
ära päästa ja Punamütsike ei kuulanud 
Hundi juttu. Kui lauldi seda „Nõiaelu” laulu, 
siis me olen seda lasteaias ka õppinud ja 
ma laulsin kaasa. Mulle ei meeldinud see, 
kuidas võõrasema oli kuri Tuhkatriinu peale. 
Ma oleksin ise ka tahtnud Kakukese ära 
süüa. Me ju tegime ise ka seda muinasjuttu. 
Tahan ka kooli minna. (Liisi) 



*** 
 Lasteaed Krõll Särakrõllide rühm 
Käisime Krõlli lasteaia lastega kooli 
külastamas ja esimene kord nägime vahvat 
etendust " Muinasjutumaal." Lastele väga 
meeldis. Hiljem lapsed joonistasid pilte 
kuuldu ja nähtu põhjal. 
Teisel päeval oli võimalus külastada 
keraamika töötuba ja voolida savist 
kausikest ning olime väikesed teadlased. 
Töö oli lastele igati jõukohane ja saviga 
voolimine nii mõnelegi lapsele esmakordne. 
Õpetaja Küllike meeldis lastele väga. Nüüd 
lapsed ootavad kannatamatult, millal saame 
savikaussidega edasi toimetada. 
Jõudu, jaksu ja heale edaspidisele 
koostööle lootes Särakrõlli õpetajad ja 
lapsed. 
 
*** 
Lasteaed Krõll Rõõmukrõllide rühm 
 
Aitäh huvitava ja õpetliku tegevuse eest! 
Lastele meeldis väga savist voolida. Kui 
küsisime neilt: „Mis teile meeldis voolimise 
juures?", siis vastused olid sellised: 
voolimine tekitas kõdi, siluda savi siledat 
pinda, nauditi isale isadepäevaks kingituse 
tegemist. 
 

 
 

Värvide sulatamisel oli huvitav pipetiga vee 
tilgutamine ja värvide segunemine. 
 
 

KOOLIEELIKUTE ERI 
 

*** 
Lasteaed Lotte Tragide Kasside rühm 
Meie käisime vaatamas teie näidendit 
„Muinasjutumaal“ ja osalesime töötubades. 
Täname, et te meid uksel nii toredasti vastu 
võtsite ja garderoobi juhatasite! 
Näidend oli kaasahaarav ja igati tore. Eriti 
asjakohane oli enne etendust teha lastele 
liikumispaus – meie lapsed vajasid seda. 
Meeldis, et andsite lastele kena ülevaate 
kooli elust. Kuna teie kool on meie piirkonna 
lähikool, siis meie rühmast tuleb arvatavasti 
teie kooli ka mitmeid lapsi. 
 

 
 

Töötubades olid juhendajad ilusti arvesse 
võtnud igat last – iga laps oli tegevusse 
kaasatud ja lastele tegevused tohutult 
meeldisid. Kokanduses oli toredasti välja 
mõeldud lastele tegevus (smuutitegu), mis 
küpsiste küpsemise ooteaega sisustas. 
Puutöös õpetas juhendaja lastele ohutuid 
töövõtteid, mis tegi rühmaõpetaja meele 
eriti rõõmsaks. Vahva, et lapsed said 
endaga koju kaasa võtta küpsiseid või vurri. 
Lastele tegevused väga meeldisid ja kui 
õhtul vanemad lastele järele tulid, rääkisid 
nad elevusega, mida kõike toredat nad 
töötubades tegid ja õppisid.  
Aitäh teile vahvate tegevuste eest! 
 

õpetaja Taige 



 

 
 

KOOLIELU 
 

 VAIMNE TERVIS 
 
2. novembril viisid Tallinna Ülikooli 
Haapsalu Kolledži tervisejuhi eriala 
tudengid Allan Hallik ja Helen Värno läbi 
vaimse tervise loengu 5.a klassile. Räägiti 
vaimse tervise alustaladest, ärevusest, 
muretsemisest, sotsiaalmeedia mõjust 
vaimsele tervisele ning tehti läbi mõned 
praktilised pingeid maandavad harjutused. 
Koostöös Triumf Health’iga oli eesmärgiks 
analüüsida olemasolevat lastele suunatud 
vaimse tervise koolituskava, et laste endi 
tagasiside ja reaktsioonide põhjal materjale 
täiustada.  
 
Vaimne tervis on aktuaalne teema eriti 
pärast koroonakriisi, mistõttu tuleb seista 
asjakohase info kättesaadavuse eest ning 
tegeleda süvitsi vaimse tervise riske 
ärahoidva ennetustööga. Läbiviidud loengu 
ning lastelt saadud tagasiside põhjal võib 
järeldada, et lapsed soovivad ise antud 
teemaga rohkem kursis olla, kaasa rääkida 
ning õppida, kuidas tulla toime vaimsete 
pingetega.  
 
Koolitajad loodavad heale koostööle Tartu 
Descartes’i Kooliga ka tulevikus! 
 

Helen Värno,  
koolitaja 


