
EMAKEELENÄDAL 

E      9. märts 
 

10.55 1.c aktiivne vahetund võimlas 
10.55  Õpilaseinduse koosolek 
11.15  9. klassidel loeng Eesti õigus- 
 süsteemist, lektor Lavly Perling 
12.00 3.a mänguvahetund aulas 
 

T      10. märts 

 

  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
10.00 2.a programm „Teeme ise muusikat“  
 Vanemuise kontserdimajas 
11.15 1.-4. kl külas luuletaja Ilmar Trull 
12.00 3. kl aktiivne vahtund võimlas 
17.30 Hoolekogu koosolek kohvikus 
 

K      11. märts 

 

10.55 7.–9. kl sporditeemaline Kahoot 
12.00 1.–3. kl Kendama vahetund kab 110  
12.00 4.–6. kl sporditeemaline Kahoot 
15.00 Õppenõukogu kab 115 
 

N      12. märts 

 

10.10 „Teeme tutvust A. H. Tammsaarega“  
 6. kl kirjandustund 5. klassidele 
10.55 Just Dance aulas 
12.00 1.a mänguvahetund aulas 
 

R      13. märts 
 

10.30 Külas Krõlli lasteaia koolieelikud  
 Lustikrõllide rühmast aulas 
10.55 2. klassi aktiivne vahetund võimlas 
12.00 4.–5. klassi aktiivne vahetund võimlas 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  
 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 õpetaja Kaja Kivisikku, kes organiseeris 
kooli Vanemuise teatri külalistunni 
 

 Tartumaa Rimi jalgpalli osavusfestivalil   
II koha saavutanud 4.–5. kl võistkonda ja 
nende juhendajaid Liina Kaisi ja Martin 
Vändrat 
 

 õpetaja Küllike Kütimetsa, Kristi Ilvest ja 
Kaja Kivisikku ning 3.a ja 3.c klassi õpilasi, 
kes korraldasid Krõlli lasteaia Naerukrõllide 
ja Spordikrõllide rühma koolieelikutele 
orienteerumismängu 

TTEEAADDEE  
 

EMAKEELENÄDAL 
 
 Raamatute äraarvamismäng – start 
raamatukogust 
 Eesti keele viktoriin raamatukogus 
 1.–3. klasside anagramm-ristsõnade 
lahendamine  
 4.–6. klasside loovkirjutamine 
 4. klasside emakeeleolümpiaadi kooli-
voor ainetundides 
 Akrostihhoni kirjutamine ja illustreerimine 
 7.–9. klasside muinasjutud õpetajatest  
 1.-4. klassidel külas luuletaja Ilmar Trull 
 6. kl kirjandustund „Teeme tutvust A. H. 
Tammsaarega“ 5. klassidele 
 

 



  

 

 

 

 ÄRA RÄÄMA! 
 

Meie kool osaleb koolidevahelisel taara-
kogumisvõistlusel „#ärarääma“.  
Kampaania eesmärk on pöörata tähelepanu 
pandipakendite sorteerimise ja taas-
kasutusse suunamise vajadusele.  
Võistlusliku kampaania käigus kogume Eesti 
Pandipakendi pandimärgiga jookide plast-
pudeleid ja plekkpurke. Pandipakendi 
saadetud kogumiskastid asuvad fuajees ja 
akvaariumis.  
 

 
 
Koolid võistlevad kahes kategoorias. 
Esimese kategooria võidab kool, kes 
kogub tükiliselt kokku kõige rohkem 
pandipakendeid. 
Teise kategooria võidab kool, kes kogub 
kõige rohkem pakendeid ühe õpilase kohta. 
Mõlema kategooria võitjat premeeritakse 
enneolematu festivalipäevaga oma koolis, 
kus löövad kaasa tuntud Eesti suuna-
mudijad. 
Lisaks kutsutakse üles meisterdama klassiga 
täiendavalt oma kujundusega taarakaste 
koolis kasutamiseks.  
Pakendite loendusandmed avaldatakse 
kampaania lehel kahel korral: 1. aprillil ja     
8. mail 2020. 
Kampaania kestab kuni 31.05.2020. 
Lisainfo: https://araraama.ee/kampaania-
kirjeldus/   
 

 

 

 APPI! OOPER!? 
 

4. märtsil osalesid 1.-4. klassi õpilased 
muusikatunnis „Appi! Ooper!?“, kus tutvustati 
ooperižanri ajalugu, ülesehitust ja tuntuimaid 
heliloojaid. Elavas esituses sai kuulata 
erinevatest ajastutest pärit aariaid ja näha 
rekvisiite ning uhkeid kostüüme. Vahva 
muusikatunni tõid õpilasteni Vanemuise 
ooperisolistid Merle Jalakas ja Jaan Willem 
Sibul ning kontsertmeister Ele Sonn. 
 

 
 

 EESTI MEISTRIVÕISTLUSED  
 KÜMNES TANTSUS 
 

22. veebruaril toimusid Tallinnas Eesti 
Meistrivõistlused kümnes tantsus. 
Tantsupaaridel tuli esitada kohtunike eest 5 
ladina-ameerika rütmidega tantsu ja 5 
klassikalist standardtantsu. Meie õpetaja 
Greta-Eva Kalberg oma tantsupartneriga 
(Heino Telling) võistles seeniorite 
vanusegrupis. Kohtunikud hindasid kõik 
tantsupaari esitatud 10 tantsu esikoha 
väärilisteks. Kokku on tantsupaar tippspordis 
tegev olnud 14 aastat, osalenud Eesti 
meistrivõistlustel 25 korda ning Eesti 
meistritiitel on välja võideldud kaheksa korda. 
Maailma edetabelis on tantsupaar 197 paari 
seas 15. kohal. 
 

 
 

 

KOOLIELU 
 



 

 RIMI JALGPALLI OSAVUSFESTIVALIL  
 
4.–5. klassi võistkond osales 4. märtsil Rimi 
jalgpalli osavusfestivalil. Võistkonnad võtsid 
mõõtu erinevates jalgpallilistes teate-
võistlustes, mille harjutused sisaldasid 
jalgpalli põhielemente: palli vedamine, löök 
ja sööt. 
Meie kooli esindas 6-liikmeline võistkond 
koosseisus Rianna Väärsi, Anni Roio, Raian 
Väärsi, Marko Enok, Robert Korde ja Arti 
Viinapuu.  
 

 
 

11 võistkonna seas saavutasime 2. koha ja 
tagasime sellega pääsu Tallinnas toimuvale 
finaalvõistlusele. Kõik võistkonnaliikmed olid 
super tublid – võisteldi innukalt ja üksteist 
toetavalt.  
Aitäh võistkonnale! 
 

Liina Kais ja Martin Vändra, 
kehalise kasvatuse õpetajad 

 

 KULDMEDAL  
 MISS VALENTINE VÕISTLUSELT 
 
26. veebruarist kuni 1. märtsini toimus Tartu 
Ülikooli spordihoones rahvusvaheline 
võimlemisturniir ''Miss Valentine GRAND 
PRIX Tartu 2020'', mis tõi kokku maailma 
tippvõimlejad. Rühmvõimlemise juunior-
klassis võistles 11 rühma ning kahe 
suurepärase katse järel saavutas kindla 
esikoha rühm ''Siidisabad'', kuhu kuulub ka 
meie kooli õpilane Terit Michelle Sild (8.a). 
 

 
 

Pilt Siidisabade FB lehelt 

KOOLIELU 
 


