
E      10. oktoober 

  9.00 4.b klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 
 

Spordinädala autasustamine 
  9.00 I kooliaste B-korpuse 2. korrusel  
  9.55 II kooliaste aulas 
10.55 III kooliaste aulas 
12.00 1.a kl mänguvahetund aulas 
 

T      11. oktoober 

  7.30 9.a klass Tallinnas Lennusadamas  
 ja Meremuuseumis õppekäigul 
  8.30 Juhtkonna nõupidamine 
  9.00 8.a klass KIKi õppeprogramm  
 loodusmajas 
10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 8.b klass KIKi õppeprogramm  
 loodusmajas 

K      12. oktoober 

Õpetajate päeva tähistamine 
 

  9.00 3.b klass KIKi õppeprogramm  
 loodusmajas 
  9.00 4.a klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 

N      13. oktoober 

Kaisukarude kaasavõtmise päev 
 

  9.00 4.c klass KIKi õppeprogramm  
 Selli-Sillaotsa õpperajal 
12.00 7.c klass Palamuse muuseumis 

R      14. oktoober 

17.00 7.b klassiõhtu 

L      15. oktoober 

10.00 Lastekoori laululaager  
 muusikaklassis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 

 

 õpetajaid Tiina Terasmaad ja Martin 
Vändrat vilistlaste korvpalliturniiri 
korraldamise eest 
 

 õpetaja Anu Loigut ja tema õpilasi 
värvikireva ning kauni sügisnäituse eest 

 
KOOLIPERE ÕNNITLEB 

 
Kaja Kivisikku, kes pälvis aasta 
klassiõpetaja laureaadi tiitli „Eestimaa 
õpib ja tänab“ galaõhtul. 
 
Palju õnne!  

TTEEAADDEE  
 

ÕPETAJATE PÄEVA TÄHISTAMINE 
 

8.30 võimu üleandmine aulas   (õpetajad 
ja  9. klassid)  
9.10 noored pedagoogid (9. klassi 
õpilased) annavad   2. ja 3. tunni 
13.15 aktus õpetajatele ja                    
8.–9. klassidele aulas 
 

*  *  * 

 
 



  

 

 

 KALEVIPOJAL KÜLAS 
 
30. septembril külastasid 6. klassid Kääpal 
asuvat Kalevipoja koda. Uus ja kaasaegne 
muuseum asub endises koolimajas, mis 
nüüd on renoveeritud meie rahvuseepose 
põnevaks avastusretkeks.  
 

 
 

Õpilaste muljed: 
 

 Lõbus ja tore klassireis, kus saime teada 
palju huvitavaid fakte Kalevipoja kohta. 

 Kuulsime Kalevipoja vägitegudest. Meile 
meeldis film, mis jutustas kogu Kalevipoja 
loo. 

 Eriliselt jäi meelde virtuaalne põrgu, kus 
saime ise võidelda kuradiga.  

 Lisaks põnevale muuseumile läbisime 
seiklusraja, mis osutus niiske ilma tõttu päris 
libedaks.  

 Lõpetuseks saime õues nautida kaunist 
sügist, maitsvaid pirukaid ja sooja 
pärnaõieteed. Muuseumi kõrval oli palju 
õunapuid, mille alt lubati meil õunu korjata ja 
nosida. 
 
Soovitame ka teistel Kalevipoja koda 
külastada, sest põnevaid teadmisi ja 
lõbusaid tegevusi saab sealt kindlasti! 
 

Siret Vool ja Pirgit Palm, 
klassijuhatajad 

 

 VILISTLASTURNIIR 
 
1. oktoobril toimus kooli 40. juubeliaasta 
puhul vilistlaste korvpalliturniir. Registreerus 
kolm vilistlaste võistkonda ja lisaks lõi 
turniiril kaasa õpetajate võistkond. Eks 
aastad on oma töö teinud ja järjest raskem 
on võistkondi kokku saada, aga hea meel 
on tõdeda, et ikka endiselt leidub 
korvpallihuvilisi, kellel tervis veel lubab 
üksteisega mõõtu võtta.  
Mängiti turniirisüsteemis, st kõik omavahel 
läbi. Järgnesid kohamängud: kaks esimest 
mängisid 1. ja 2. koha peale ning kaks 
tagumist 3.–4. koha peale.  
Endalegi üllatuseks suutsid õpetajad 
seekord väga tasavägises finaalis võita ühe 
punktiga, tulemusega 41: 40.  
Õpetajate võistkonnas mängisid Martin 
Vändra, Tiina Terasmaa, Aivar Lankov, 
Tõnis Eelma, Hendrik Rikand ja Karl Johan 
Vändra (võõrleegionär). 
Mängud olid väga tasavägised ja 
võitluslikud. Oli tore näha, kuidas juba 
natukene kaalukamad mehed palli pärast 
võitlesid ja pikali maas olid. Õnneks jäid 
kõik ellu ja terveks.  
Eraldi täname abilisi, kes aitasid lauas 
kohtunikutööd teha. Lauakohtunikeks olid 
meie kooli 9.b klassi õpilane Marvin Uusen 
ja vilistlane Aleks Sander Vändra. 
 

 
 

Loodetavasti kohtume ka edaspidi! 
 

Tiina Terasmaa ja Martin Vändra, 
kehalise kasvatuse õpetajad 

KOOLIELU 
 


