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Õppeaasta avaaktused: 
11.00 2.-8. klass õues 
13.00 1. ja 9. klass aulas 

 

E      2. september 

 
Koolisöökla alustab toitlustamisega 
 

T      3. september 

 
  9.00 1., 6. ja 7. klassi ja uute õpilaste 
 pildistamine aulas 
 

K      4. september 

 
15.00 Üldkoosolek kab 115 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Anneli Koppelit, kelle õpilased 
esinesid Eesti Lugemisühingu 
konverentsil 

 õpetajaid Anneli Koppelit ja Kristel 
Tikku, kelle juhendatud koorid jõudsid 
laulupidudele 

 õpetajaid Signe Annsood ja Lilia 
Miilastet, kes korraldasid prantsuse 
keele päevi Rogosi mõisas 
 

TEADMISTEROHKET 

 UUT KOOLIAASTAT! 

SSOOOOVV  
 

TTEEAATTEEDD  
 

 LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 
 

11. septembril toimub kell 18.00 
üldkoosolek kooli aulas. Pärast 
üldkoosolekut toimuvad klassi-

koosolekud. 

 



  

 

 

 SUVEPÄEVAD ROGOSI MÕISAS 
 

Kümmekond kilomeetrit Suurest Munamäest 
asub Ruusimäe küla, mille ehteks on Rogosi 
mõis. Selles vanas hoonete kompleksis on 
juba kuus aastat toimunud juunikuus meie 
kooli nooremate prantsuse keele õppijate 
suvelaagrid. Tegevust oli ka sel aastal palju: 
jagus nii keeleõpet, laulmist, näitlemist, 
matku, paadisõite, ujumist, ratsutamist kui ka 
mänge ja nägelemist.  
Siin mõned neljandate (nüüd juba viiendate) 
klasside  osalejate arvamused: 
 
Nende 5 päevaga sain aru, millised toredad 
ja sõbralikud koolikaaslased mul on. Ma 
igatsesin ka natuke oma vanemaid, aga siis 
oli jälle lõbus. Mida me tegime? Õppisime, 
mängisime, käisime metsas, ujusime, 
sõitsime paadiga ning saime palju uut ja 
huvitavat teada. (Milena) 
*** 
Mulle meeldis, et meil oli lõbus, me käisime 
ratsutamas ja ujumas, paadiga sõitmas ja 
veel palju lõbusaid asju oli meil. Mind üllatas 
see, et metsas, kus me matkasime, oli palju 
metsmaasikaid ja jänesekapsast. Meil oli 
lõbus üheskoos ujuda. Keitlinil oli sünnipäev 
ja me laulsime talle hommikul ja kinkisime 
kingitusi. Õhtul toimus ka sünnipäevapidu. 
Need 5 päeva läksid väga kiirest, ma tahaks 
veel natukene siin olla, aga samas tahan ka 
koju. (Stella) 
*** 
Mulle meeldis see laager väga! Me saime 
ujuda ja erinevaid juustusid maitsta ja nende 
kohta palju teada. Kui ma laagris oma 
sünnipäeva hommikul ärkasin, siis kõik 
laulsid mulle ja lõunasöögi ajal lauldi mulle 
uuesti ja me sõime kõik sünnipäevakooki. 
Need päevad olid super lõbusad. (Keitlin) 
*** 
Mulle meeldis! Mulle meeldis, et ööbisime 
mõisas ja veel on meeles reede, mil käisime 
ratsutamas. Väga lõbusad olid ujumas-
käimised. See oli väga tore. Mulle meeldis 
ka see, et meie toit oli nii hea, et oleks nagu 
kodus. Ei kahetse siia tulekut. (Liset)  
*** 
Mulle meeldisid  piraadisaare mäng, kaks 
klaverit, milledel sai mängida, ja paadiga 
sõita. (Ilona) 
*** 

Tore oli olla sõpradega koos ja matkata. 
Mulle tundusid need viis päeva nagu kaks 
päeva, aga esimesel päeval ei jäänud 
magama! Me matkasime, mängisime, 
õppisime ja muud palju veel. (Relibet) 
 

 
 
Tore oli paadiga sõita, siin oli väga hea 
söök. Ka ratsutamine oli lahe ja veel mulle 
meeldis üks mäng – „Seitsme pere mäng“. 
Matkamas oli ka tore käia. (Sandra) 
*** 
Nii tore oli ujuda, olla sõpradega ja 
ratsutada. Õppisime ka uusi asju nagu 
riideid, ameteid ja sööke. Kuid mulle ei 
meeldinud uste paugutamine ja et mõnikord 
vaidlesime ka. (Kristelle) 
 
Laagrilaste muljed kogusid kokku 
suvepäevade juhendajad Lilia Miilaste ja 
Signe Annsoo. 
 

 ESINEMINE TÜ RAAMATUKOGUS 
 
14. juunil käisime õpilastega muusikalist 
külakosti pakkumas TÜ raamatukogu 
konverentsisaalis, kus toimus Eesti 
Lugemisühingu konverents "Kirjaoskuse 
mitu nägu".  
Laulusolistidena esinesid Annika Bublei ja 
Joosep Vall, plokkföödil mängis Mari Iher ja 
viiulil musitseeris Veronika Fjodorova. 
Lisaks sooloesinejatele astus üles ka 
tütarlaste ansambel koosseisus: Laura Elise 
Mae, Mari Iher, Lisette Kaber, Inger Liis 
Järvesaar, Hanna Talving ja Annika Bublei. 
Meie väike kontsert võeti väga hästi vastu, 
kõik esinejad said suure aplausi osaliseks ja 
tänutäheks kingiti meile suur kommikarp. 
 

 

KOOLIELU 
 



 

Laulupeoaasta kõige tähtsamaks ürituseks 
oli XXVII laulupidu ja XX tantsupidu "Minu 
arm". Laulupeost võtsid taas osa kõik meie 
koorid, kes läbisid enne pidu väga suure 
kadalipu ettelaulmiste näol ja laulsid ennast 
suurele peole.  
Laulupidu toimus kaks päeva: esimesel 
päeval oli rongkäik ja esimene kontsert, mis 
oli pühendatud õpetajatele, ning teisel 
päeval toimus suur rahvapidu, kus astusid 
üles ka meie koorid.  
Laulupeo teeb alati toredaks see, et saab 
ööbida koolimajas ja magada põrandal 
madratsi peal. Äge on teistega koos möllata 
ja õhtul kaua üleval olla (kuigi väga ei tohi).  
Teine suurem elamus on rongkäik, mis on 
küll pikk – umbes 6 km, kuid see läheb nii 
kiiresti, kui ise laulad, oled rõõmus ning 
võtad vastu pealtvaatajate tervitusi. Nii tore 
oli tänava ääres näha palju inimesi, nende 
hulgas endisi õpilasi, õpetajaid, lapse-
vanemaid ja muidu tuttavaid.  
 

 
 
Laulupidu ise on väärt ja ilus kogemus 
kõikidele inimestele, eriti lauljatele. Oh seda 
rahvamassi ja trügimist! Eriti tore oli 
mudilaskooriga hanereas rahva seest läbi 
loogelda. Hoidsime kõvasti käest kinni ja 
vaatasime, et keegi kaotsi ei lähe.  
Laulupidu oli meeliülendav ja hingeminev, 
usun, et kõik meie lauljad jäid väga rahule 
ja võtavad osa ka järgmistest pidudest. Kes 
pidu ikka teeb, kui mitte meie ise! 
Aitäh kõikidele meie tublidele lauljatele selle 
ilusa laulupeoaasta eest! 
Tahan tänada veel toredaid ja tublisid 
saatjaid, aitäh teile suure töö ja abi eest! 
 

Anneli Koppel, 
muusikaõpetaja 

 
 

KOOLIELU 
 

Kõige parem tunnustus oli see, kui üks 
konverentsil osaleja tuli meid pärast 
esinemist eraldi tänama ja ütles, et meil on 
nii tublid, emotsionaalsed ja musikaalsed 
lapsed. 
Tänan kõiki õpilasi, kes esinesid ja aitäh 
õpetaja Kaja Kivisikule, kes meid 
konverentsile esinema kutsus. 
 

Anneli Koppel, 
muusikaõpetaja 

 

 LAULUPEOSUVI 
 
Käesolev aasta on laulupeoaasta: möödub 
150 aastat I üldlaulupeost, mis toimus meie 
kodulinnas Tartus. 
Tartu linn tähistas 150. juubelit väärikalt, 
lausa kolm päeva. 20.–22. juunil toimusid 
Ajajoone kontserdid, tantsupidu, 
jumalateenistus ja veel mitmeid üritusi. 
Juubeli tippsündmuseks oli Tartu laulupidu, 
mis toimus 22. juunil. Meie koolist võtsid 
laulupeost osa mudilaskoor, lastekoor ja 
poistekoor. Päev oli küll väga pikk ja raske, 
kuid rongkäik ja ilus kontsert viisid ära 
väsimuse ja tõid hinge rahulolu ja 
õnnetunde.  
Tartu laulupeo teeb eriliseks veel see, et 
esimest korda said laulupeoelamuse ka 
vaegkuuljad, nendeni toodi pidu viipekeeles. 
Kõik laulud ja pillilood näidati kätega ette nii 
emotsionaalselt ja hingest, et see oli 
omaette vaatamist väärt. See oli nii äge ja 
vapustav kogemus! 
 

 


