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JUHTKOND TÄNAB

E

10. jaanuar

 südamlike jõulukontsertide eest kõiki
esinejaid ja nende juhendajaid Anneli
Koppelit, Kristel Tikku, Lilia Benderit
ning kõiki, kes aitasid kontserti läbi viia

13.20

Juhtkonna nõupidamine

T

11. jaanuar

K

12. jaanuar

14.00
15.00

Tugimeeskonna koosolek
4. klasside õpetajate lennuring

N

13. jaanuar

14.00
15.00

5. klasside õpetajate lennuring
6. klasside õpetajate lennuring

R

14. jaanuar

9.10
10.10

1.a klassi esmaabi koolitus
1.b klassi esmaabi koolitus

 kehalise kasvatuse õpetajaid, kes
korraldasid 4. klasside rahvastepalli
võistlused

TEADE
ALGAS UUS POOLAASTA
Seoses uue poolaastaga on muutunud
ka tunniplaan. Ole tähelepanelik ja jõua
õigel ajal õigesse kohta.

KOOLIELU
 JÕULUNÄDAL MEIE KOOLIS
20.
detsembril
toimusid
koolimajas
südamlikud jõulukontserdid, kus esinesid
1.–9. klasside õpilased ja õpetajad. Publiku
hajutamiseks toimus kolm kontserti: 1.–5. ja
6.–9. klassidele ning lapsevanematele.
Jõululaule oli kuulda üle koolimaja juba
varastel hommikutundidel, sest toimus usin
harjutamine ning häälte lahti laulmine.
Esimene kontsert algaski juba mõni tund
hiljem.
Jõulukontserdil esinesid: 1. klasside koor,
2.b ja 6.b klassi rahvatantsijad, poistekoor
(juhendaja Kristel Tikk), õpetajate ansambel,
solist Carmen Horn (8.a), mudilas- ja
lastekoor ning cajonil Kaidi Menšikova
(juhendaja Anneli Koppel), luuletuste lugejad
Maria Katarina Tuunanen (5.a), Merilin
Madisson (6.b) ja Rao Kaarel Lõpp (6.c),
prantsuse koor ja solistid: Maria Katarina
Tuunanen (5.a), Elis Tomann, Lisette Kaber
ning Roland Aid (6.c, juhendaja Lilia Bender)
ja pianist Ilona Vall (7.a, juhendaja Marju
Põldsam).

Rõõmsaid emotsioone jagub veel pikaks
ajaks. Eriti meeleolukalt elasid sündmusele
kaasa lapsevanemad, kes üle pika aja said
kontserti kuulama tulla.
Suur aitäh esinejatele ja nende juhendajatele
ning
kõigile
neile,
kes
kontsertide
korraldamisele
kaasa
aitasid!
Jõulukontserdid oli erilised, sest üheskoos loodi
jõulumeeleolu kogu kooliperele.

Jõulunädalal käis esimeses kooliastmes
agar meisterdamine: laste usinate käte all
valmisid lõbusad päkapikud, maitsvad
piparkoogid,
vahvad
kuumaalused,
armsad jõuluehted ja kaunid aknakaunistused. Toredad kingid said lapsed
koju viia, kus terve pere sai nende üle
rõõmu tunda.

22. detsembril käis meie koolis esinemas
Uku Suviste. Kahjuks said koroonapiirangute tõttu kontserti kuulama tulla
ainult õpetajad ja koolitöötajad. Uku
repertuaar oli mitmekülgne: kuulda sai
jõuluajale, tuntud inimeste parodeerimist,
joodeldamist ning kõlamata ei jäänud ka
„Kättemaksukontori“
tunnusmeloodia
„Saatanlik naine“. Uku ei piirdunud ainult
laulmise ja klaverimänguga, vaid jutustas
iga loo vahele toreda ja mõtlemapaneva
loo.

Suur aitäh Ukule jõulumeeleolu loomise
eest!
Kadri Lill,
huvijuht

KOOLIELU
 AASTA VIIMANE PALLILAHING
Enne jõuluvaheaega võtsid 4. klassi õpilased
koolimajas
mõõtu
rahvastepallis.
Mängurõõmu jagus kõigile, võitu sai sel
korral maitsta 4.a klass, kes alistas vastased
kõigis kolmes mängus.

Oli tore ja meeleolukas hommikupoolik nii
lastele kui ka õpetajatele.
Sportlikku uut aastat!
kehalise kasvatuse õpetajad
 EDUKAD KORVPALLURID
17.–19. detsembril toimusid Tartus Eesti
korvpalli karikavõistluste finaalimängud.
Karikamänge
hakati
mängima
juba
oktoobrist ning Tartusse kogunesid vabariigi
parimad noorte ja täiskasvanute korvpalli
võistkonnad. Seal selgitati välja erinevate
vanuserühmade võitjad.

Noormeeste U16 Tartu võidukasse tiimi
kuuluvad ka meie kooli kaks õpilast: Karl
Johan Vändra ja Kaur Marten Pärn (9.a).
Tartu võistkond võitis finaalis Rakvere
noormehi tulemusega 98:60. Sellega tulid
Tartu U16 noormehed üle viie aasta taas
karikavõitjateks.
Tiina Terasmaa,
kehalise kasvatuse õpetaja

