
 
 
Tulemused: 
I koht – Anastassia Medvedeva, Adeele 
Aavik, Mariliis Kruus, Isabel Lain (1.a) 
II koht – Karis Loog, Kertu Marleen 
Sikamägi, Melissa Kessel, Liilia Torop (1.b) 
III koht – Elina Sinkonen, Airon Traat, Nikita 
Korenevski, Samuel Kremen (1.a) 
 
Raamatutegelaste otsimismängus pidid 
õpilased ära tundma 15 tuntud lasteraamatu 
tegelast Sipsikust Harry Potterini. 
Raamatutes olevad illustratsioonid olid 
koolimaja peale ära peidetud. Piltide 
otsimine tekitas palju elevust. Lisaks 
tegelaste äratundmisele tuli teada raamatu 
sisu ja autorit.  
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KKOOOOLLIIEELLUU  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku emakeele-
nädala Kuldvillaku koostamise ja 
läbiviimise eest 

 raamatutegelaste otsimismängu 
koostajaid: Helen Nigolit, Elle Metsa, 
Kadri Lille ja Küllike Kütimetsa 

KOOLIELU 
 

 DISTANTSÕPE 
 
Alates 11. märtsist – 11. aprillini on       
1.–9. klassi õpilased distantsõppel. 
 

 EMAKEELENÄDAL 
 
Selle aasta emakeelenädala kohal olid 
koroonapilved juba enne selle toimumist. 
Parafraseerides klassikut – kui 
emakeelenädal koolimajja jõudis, olid 
koroonapiirangud juba peaaegu alanud. 
Nii sai toredaid tegemisi täis nädalast 
kolm kiiret päeva, mille jooksul toimus 
Kuldvillak 1. klassidele ja raamatu-
tegelaste otsimismäng 1.–4. klassidele. 
Lisaks oli kooli fuajees ja raamatukogu 
ees uudistamiseks Eesti Kirjandus-
muuseumi rändnäitus „Vana, aga 
vigureid täis“. 
 
Kuldvillakus osalesid 4-liikmelised 
võistkonnad. Teemadeks olid vana-
sõnad, mõistatused, õigekiri, laste-
kirjandus ja varia. 



  

Kõige paremini tunti Sipsikut. Parimate 
väljaselgitamisel pööras žürii tähelepanu ka 
nimede õigekirjale, pidades silmas õpilaste 
vanust. Punktide andmine oli kohati päris 
keeruline, sest  vastustest küll aimdus õige 
vastus, aga ometi õige see polnud. Näiteks 
Pipi ahv Härra Nilsson sai mitme vahva nime 
võrra rikkamaks: Härra Ninson, Linson, 
Nelson ja Pilson. Sööbikust ja Pisikust said 
Sööbik ja Ööbik ja Lumivalgekesest Lumi 
Valge. 
 
Otsimismängu parimad klassiti: 
1.a  Anastassia Medvedeva, Mariliis Kruus 
1.b  Melissa Kessel, Grete Rentnik 
2.a Mirith Mitt, Mari Lisell Rägo 
2.c Anastasija Zolotnikova, Richard Kolga 
3.a Melissa Lillemets 
3.b  Anett Tagoma, Kevin Kolga, Sham  

Wahem 
4.a  Jakob Pettai, Kaspar Tammoja 
4.c Loviisa Sõukand, Mirjam Mandri 
4.v  Eliise Nurmsi 
Loodetavasti tekitas kohtumine raamatu-
tegelastega huvi ka nende raamatute vastu 
ja lisaks tahtmist tutvuda uute põnevate 
tegelaste ja nende seiklustega. Raamat on 
parim sõber – ta on alati olemas. 
  

Helen Nigol, raamatukoguhoidja 
Kadri Lill, huvijuht 

 

 VIIS AASTAT LIIKUMA KUTSUV KOOL 
 
16. veebruaril, viis aastat tagasi toimus 
esimene Liikumislabori ja erinevate koolide 
kohtumine Tartus Toomemäel. Just siis sai 
alguse Liikuma Kutsuva Kooli teekond. 
Oleme üks kümnest pilootkoolist, kes 
programmiga 2016. aastal liitus. Tänaseks 
on välja kujunenud Liikuma Kutsuvate 
Koolide üleriiklik võrgustik 148 kooli ja        
60 000 õpilasega. 
10. märtsil 2021 olidki kõik pilootkoolide 
liikuma kutsuvad meeskonnad kutsutud 
veebis toimuvale tänusündmusele, kus 
meenutati tehtut ja heideti pilk tulevikku. 

KOOLIELU 
 

Liikumislabori tagasivaade meie 
tegemistele: 
• Esimene kool, kes võttis seminarile 
õpilase kaasa!  
• Uskumatult säravad sädeinimestest 
õpetajad – suured eeskujud õpilaste liikuma 
kutsumisel ainetundides. 
 

 
 

• Hästi käivitunud mängujuhtide süsteem, 
hea eeskuju teistele koolidele. 
• Lapsevanemad, kes innustavad hooviala 
arendama ja juba ongi kõik muutumas – 
ikka paremaks. 
• Sportlik koolijuht on ise eeskujuks. 
• Iga-aastased üleskutsed samme lugeda 
või helkurkõnnil osaleda koos teiste Liikuma 
Kutsuvate Koolidega. 
 

 
 

Teekond pilootkoolina on olnud põnev ja 
täis vahvaid väljakutseid, mida 
iseloomustavad sõnad koostöö, muutused 
ja liikumisrõõm. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 


