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• Lk 4 Huviringid 2019/2020 

• Lk 5-6 „Sügise sünnipäev“ 

• Lk 7-8 Kunstiprojekt „Maakunst“ 

• Lk 9-10 Spordipäevad vs projekt 

• Lk 10-11 Rahvusvaheline muusikapäev 

• Lk 12 „Mobiilivaba päev“ 

• Lk 13-14 Õpetajate päev 

• Lk 15 Ettelugemispäev 

• Lk 16 Mardipäeva tähistamine 

• Lk 17-18 Spordisaavutused 

 

• Lk 19 Hingedepäeva hommik 

• Lk 20 Bingo Eesti moodi 

• Lk 21 QR- koodi jaht 

• Lk 22 Noortekonverents Lahe 

koolipäev 2019 

• Lk 23 Kadripäeva tähistamine 

• Lk 23 Jõuluhommikud 

• LK 24 Õpilasesindus, ajalehe 

toimetus.  

 

 

                                 

                                                             

Hea lehelugeja! 

Selles kooli ajalehe 

kahekümnendas numbris 

on kajastatud meie 

tegemised 2019. aasta 

septembrist kuni 

detsembrini. 

Kaastööd palume saata 

triinu.ots@vaidakool.ee 

 

mailto:triinu.ots@vaidakool.ee
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KÕIK ON UUS SEPTEMBRIKUUS… 

 

2. septembril algas taas Vaida koolis uus kooliaasta. Eriti põnev saab see 

aasta olema just kooliteed alustavate uute õpilaste ja ka nende vanemate 

jaoks. 

Avaaktuse esmakordse kogemuse osaliseks said 1. klassi astuvad 19 pisikest 

koolijütsi, kes pidasid vapralt vastu ka aabitsatseremoonia.  Eestvedajaks oli sel 

aastal huvijuht Triinu Ots. Võtsime suviselt ilusast ilmast viimast ning pidasime 

aktuse õues, kooli trepil. Sõna said kooli direktor Piret Hallik, vallavanem Mart 

Võrklaev ning meie kooli vilistlane Elis Listra. 

 

Lähtudes uuest arengukavast on 2019/2020 õppeaastal meie koolis järgmised 

ühised suuremad eesmärgid: 

- Õpikäsitluse rakendamine, mis soodustab õppijate õpimotivatsiooni; 

- Õpilaste, õpetajate ja teiste töötajate digioskuste arendamine; 

- Õpetajate õppemetoodika ja teadmiste mitmekülgsemaks muutmine 

pedagoogilise psühholoogia valdkonnas; 

- Koolis turvalise vaimse ja füüsilise õpikeskkonna loomine; 

- Koostöö arendamine kooli ja erinevate huvigruppide vahel. 

 

 

Direktor Piret Hallik kõnet pidamas. Vilistlane Elis Listra peab kõnet. 
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnavõtt. 
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Aabitsatseremoonia jätkus kohe pärast avaaktust. Juhatasime ülejäänud koolipere 

oma klassijuhatajaga koos tundidesse ning 1. klassid ja nende vanemad söögisaali. 

Nagu meie koolile traditsiooniks on saanud, oli ka sel aastal 9. klassil au saata 1. 

klassi õpilasi käekõrval tseremooniale, kus ootas neid ees pidulik aabitsa ja 

õpilaspileti üleandmine ning isiklik tervitus direktori, klassijuhataja ja vallavanema 

poolt. 

 

Pärast tseremooniat oli aeg minna ka 1. klassil oma uue klassijuhataja Monika 

Lukkoneniga esimesse tundi. Seejärel ootas söögisaalis 1. ja 9. klassi ning värskete 

koolijütside vanemaid maitsev kohvilaud ja kringel. Ja nii möödus see tore, uue 

õppeaasta algust tähistav esimene koolipäev.  

 

Mõned jäädvustused aabitsatseremooniast: 

 

 

  

Aabitsatseremooniaks aabitsad ja lilled valmis!  

Direktor surub kätt ja soovib head kooliteed. 

Sissejuhatus huvijuhilt enne aabitsate jagamist. 
Rõõmsad uued sõbrad kooliks valmis. 
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VAIDA PÕHIKOOLI HUVIRINGID 2019/2020 

Ansambel, juhendaja Argo Niinemets 

4.- 9.klass- kolmapäeviti kell 15.00- 15.45 muusika klassis. 

 

Estraadiring (solistid, koolibänd), juhendaja Argo Niinemets 

1.- 9.klass- esmaspäeviti kl 15.45- 17.15, kolmapäeviti kl 15.45- 16.30 muusika klassis. 

 

Kunsti- ja keraamikaring, juhendaja Eve Lumi 

1.- 3.klass- neljapäeviti kell 14.30- 16.00 kunsti klassis. 

4.- 9.klass- teisipäeviti kell 14.30- 16.00 kunsti klassis. 

 

Näitering, juhendaja Triinu Ots 

1.- 6.klass- esmaspäeviti kell 14.50- 16.20, teisipäeviti kell 14.30- 16.00 

Ringitunnid toimuvad peeglisaalis või lavaga puhkesaalis. 

 

ZUMBA, treener Triinu Ots 

5.- 9.klass- teisipäeviti kell 16.10- 16.55 peeglisaalis. 

 

Tantsuring "Lola" (1. -3. klass), juhendaja Angelina Koch 

Reedeti kell 17.00- 18.30 peeglisaalis. 

 

Tantsuring "Hoop-Side" (4. -9. klass), juhendaja Angelina Koch 

Teisipäeviti kell 18.00- 19.30, neljapäeviti kell 18.00- 19.30 peeglisaalis. 

 

Ajalooteemaline huviring, juhendaja Krista- Mari Saagpakk 

6.- 9.klass- kolmapäeviti kell 15.00- 15.45 ajaloo klassis. 

 

Robootika, juhendaja Raimo Saagpakk 

3.- 5.klass- esmaspäeviti kell 15.00- 15.45 tööõpetuse klassis. 

 

Puutöö/tehnikaring, juhendaja Raimo Saagpakk 

5.- 9.klass- neljapäeviti kell 15.00- 16.30 tööõpetuse klassis. 

 

Pallikool, juhendaja Marje Möldre-Vähi 

1.- 2.klass- neljapäeviti kell 12.15- 13.00. 

2.- 3.klass- esmaspäeviti kell 13.10- 13.55. 

 

Judo, juhendaja Debora Lehtsalu 

1.- 3. klass- reedeti kell 13.10- 14.40 peeglisaalis. 

4.- 9.klass- teisipäeviti kell 14.00- 15.30 peeglisaalis. 
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„SÜGISE SÜNNIPÄEV“ 
 

Sügis algas sel aastal 23. septembril. Tähistasime sügise saabumist koos 

kooliperega ikka meisterdades ja mõistatades. Seekord saime sünnipäeva 

tähistada lausa kahel päeval: 23. septembril lavaga puhkesaalis ning 25. 

septembril kunsti klassis, õpetaja Eve Lumi juhendamisel.  

 

Juba 23. septembri hommikul ootas õpilasi lavaga puhkesaalis laudadele valmis 

pandud sügisesõnumite meisterdamiseks mitmesugust materjali. Vahvad 

õunakujulised soovid leidsid oma koha päeva lõpus koridoris oleva stendi peal. 

Suurel vahetunnil toimus sügisteemaline viktoriin, millest said osa võtta kõik 

õpilased, kel oli soov enda teadmised proovile panna. Lisaks muutsid ansambli 

huviringi laululinnud koolielu veidi elavamaks, lauldes mõned sügisteemalised laulud.  

 

  

Rõõmus vahetund möödus ikka meisterdades. 

Ansambel esitamas laulu „Teele, teele, kurekesed“. 
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25. septembril viis õpetaja Eve Lumi sügise saabumise puhul läbi „Taimevaiba 

punumise“ töötuba. Pea iga klassi kohta valmis selle tulemusena vähemalt üks 

värviline taimevaip. Valmis punutised asetati kooli fuajee seina äärde, mis püüdis 

oma kaunite loodusvärvidega koolipere pilke veel nädalaid. 

 

Siin on galerii töötoas valminud taimevaipadest ja nende valmimise protsessist: 

 

 

 

 
 

 
 

                                           

  

1. klassi õpilased Karoly ja Mirtel 

taimevaipa punumas. 5. klassi õpilaste kunstilooming, esitlevad töö 

autorid Silver ja Lisandra. 

Kaunid kunstitööd fuajee ääres loomas sügiseselt värvilist meeleolu. 

Üks punutis ilusam kui teine. Pildil 4. ja 5. klassi tööd. 
Ja nii see punumine käib… 
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Kunstiprojekt „Maakunst“ 

Vaida Põhikoolis on traditsiooniks saanud, et igal õppeaastal toimub koolis 

kunstiprojekt, mille tulemusel valmib õpilaste joonistusnäitus. Kuid sellel aastal 

otsustas kunstiõpetaja Eve Lumi traditsioonidest kõrvale astuda ja tutvustada 

hoopis maakunsti. 

Maakunsti projekti raames kasutati kunstiteosena vabas looduses paiknevaid 

loodusobjekte, mida on töödeldi ja täiendati. Iga klass sai sügisel endale kindla 

teema: 1. klass „Mandala“, 2a. klass „Veesilmad“, 2b. ja 3b. „Õis“, 3a. klass 

„Liivaloss“, 4. klass „Majahaldjad“, 5. klass „Maastik“, 6. klass „Õunapuu“, 6b. ja 

7b. klass „Stonehenge“, 7a. klass „Jurta“, 8a. klass „Ämblikuvõrk“, 8b. klass 

„Karbis“, 9. klass „Kera“. 

Projekti tutvustavas tunnis rääkis õpetaja Eve maakunstist, teemaga seotud 

näidetest. Jagati ülesanded, milledeks olid projektijuhid, kunstnikud, transpordiga 

tegelemine, töö teostajad, fotograafid. Ilmad soosisid õues õppimist ning projekti 

teises tunnis valmisid kooli õuel kunstitööd. Looduslikke materjale tõid õpilased kui 

ka kunstiõpetaja ise. Õpetaja oli eelnevalt valmis teinud alused, mille iga klass 

asetas koos pealkirjaga oma töö juurde. 

Maakunsti töödest valmis fotonäitus, mida käisid vaatamas külalised, kooli 

töötajad ja loomulikult ka tööde autorid, st Vaida Põhikooli õpilased. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. klass koos loodud maakunsti tööga, mille nimeks „Jurta“. 
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SPORDIPÄEVAD JÜRIS 

 
Euroopa koolispordinädala raames võtsid Vaida Põhikooli 6.- 9.klassi õpilased 

osa Euroopa koolispordipäevast.  

 

See tore ja aktiivne päev leidis aset 24. septembril Jüri Spordikeskuses. 

Spordipäev kestis peaaegu pool päeva. Buss ootas õpilasi kooli ees juba 

varahommikul, enne tundide algust ning sõitis välja kell 8:15. Tagasi Vaida Põhikooli 

jõuti kell 12:45.  

 

 

 

29.oktoobril jõudis järg lõpuks ka 2.- 5.klassi õpilasteni. Toimus spordipäev Jüri 

Spordihoones.  

 

   

24.09.2019 Vaida Põhikooli 6. -9. klasside Spordipäev Jüri Spordihoones 

 

29.10.2019 Vaida Põhikooli 2.-5. klasside Spordipäev Jüri Spordihoones 
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PROJEKT „LIIGUN, SEST SEE MEELDIB MULLE“ 
 

Koostöös Rae Noortekeskusega loodi projekt nimega „Liigun, sest see meeldib 

mulle“. Selle projekti raames viidi läbi erinevaid treeninguid nii kehale kui 

vaimule. Projekti olid kaasatud mitmed Rae vallas tegutsevad noortega 

töötavad inimesed kui ka spordijuhid, sealhulgas Vaida Noortekeskuse 

noorsootöötajad Victoria Ida Vähi ning Debora Lehtsalu. 

 

Seoses projektiga toimus Vaida Põhikoolis samuti üht- teist huvitavat. 16. 

septembril kell 14:00- 15:00 leidis Vaida Põhikooli staadionil aset korvpalli treening 

Victoria Ida juhendamisel. 26. septembril kell 17:30- 18:30 toimus peeglisaalis 

Judo treening Debora juhendamisel. 11. oktoobril ajavahemikus kell 14:00- 15:00 

said nii suured kui ka väikesed tulla ja kogeda Vaida Noortekeskuses toimunud 

Jooga tunni võlusid. 29. oktoobril kell 17:00 olid kõik tantsuhuvilised noored ja 

lapsevanemad oodatud kooli peeglisaali, et proovida ja tutvuda Zumba fitness 

treeninguga treener Triinu juhendamisel.  

  

 

 

Rahvusvaheline muusikapäev 

 
2. oktoobril tähistasime koolis rahvusvahelist muusikapäeva. Selle raames 

toimus Argo juhendamisel muusikaviktoriin, mis leidis aset suurtel vahetundidel 

lavaga puhkesaalis. 

 

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse tegelikult üks päev enne ehk 1. 

oktoobril. Aga meile sobis kolmapäev paremini, sest sel päeval oli majas ka 

muusikaõpetaja Argo Niinemets. Ja mis muusikapäev koolis see saab olla ilma 

muusikaõpetajata? Ei kujuta ette. Sest juba teisel vahetunnil kostusid 

puhkesaalist erinevad laulud ja meloodiad, nii tuntud palad kui pisut võõramad. 

 

3. vahetunnil toimus esimene viktoriin 5.- 9. klassidele. Viktoriinist võtsid osa 4- 

liikmelised võistkonnad, igast klassist üks esindustiim. Niisamuti toimus viktoriin 

ka 4. vahetunnil, seekord 1.- 4. klassidele. Nende seas samuti 4- liikmelised 

võistkonnad, kuid seekord võis olla ühest klassist lausa 2 esindustiimi väljas. 

Mõlemad viktoriinid läksid hästi. Küsimused olid ikka mõeldud kuulamiseks, 

põhinedes muusikapalade või helide ära tundmisel. Võitjad, kolm esikohta kummagi 

viktoriini tulemuste alusel, kuulutati välja järgmise nädala esmaspäeval, 2. 

vahetunni ajal.   
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Muusikapäev saab ikka alguse muusikast (ja tantsust muusika saatel). 

Muusikaviktoriin nooremale kooliastmele. 

Ka vanema kooliastme õpilased said viktoriinil oma teadmisi proovile panna. 

Viktoriini eestvedajaks oli loomulikult meie muusikaõpetaja Argo. 
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„MOBIILIVABA PÄEV“ 

 
27. septembril toimus Vaida koolis selline sündmus nagu „Mobiilivaba päev“.  

 

Suurem osa tegevustest toimusid lavaga puhkesaalis: sudokude ja ristsõnade 

lahendamine, joonistamine ja meisterdamine, Just Dance tantsuvahetunnid, limbo 

jt mängud. Alates kell 12.00 ootas õues spordijuht Victoria, kes viis läbi erinevaid 

sportlikke mänge ja tegevusi. Terve koolipere sai nüüd veenduda, et ilma telefonita 

võib samuti väga tore olla. 

 

Peale selle käis huvijuht Triinu algklassidele päeva teemale kohaseid töötube läbi 

viimas. Iga tund möödus õpilastega loovtegevusi tehes: mängisime erinevaid 

koostöö mänge, arutlesime telefonide olemasolu üle nüüd ja läbi aegade, rääkisime 

erinevatest suhtlemisvõimalustest ja olukordadest ilma mobiiltelefoni olemasoluta 

ning meisterdasime ise endale topsidest ja nöörist telefonid. Kokkuvõttes võib 

öelda, et oli igati aktiivne ja elamuste rohke päev, mida tuleb kindlasti korrata. 

 

Meenutusi vahvast mobiilivabast päevast: 

 

 

 

  

Mobiilivabad korravalvurid  levitasid olulist sõnumit. 

Just Dance ja Limbo täies hoos! Eva Lota  

õpetamas origamit. 

Twisteri mäng pakkus samuti palju põnevust. 

Tantsida on lõbus, eriti koos kooliperega. 



13 
 

Õpetajate päev 

 
4. oktoober oli terve koolipere jaoks pisut teistmoodi. Tähistasime õpetajate 

päeva nii, nagu ikka meie koolis tavaks: õpetajad said töökohustustest puhata, 

sest neid asendasid seekord hoopiski kooli vilistlased.  

 

Juba varahommikul algas päev üllatusega. 9.klassi õpilased ootasid õpetajaid kooli 

ukse ees, jagasid šokolaade ning soovisid head õpetajate päeva. Tundide algusest 

andis seekord märku hoopiski Valja, meie kooli tubli administraator, kes helistas 

käsitsi kella terve päeva vältel. Tund algas seekord kogunemisega lavaga 

puhkesaalis, kus huvijuht tutvustas kõigile tänast koolipäeva. Tutvusime ka uute 

õpetajatega ning juhatasime seejärel õpilased koos nendega tundidesse. Õpetajad 

saadeti aga käsitöö klassi, kus Patrick ja Igor neile eksami korraldasid. Pärast 

eksamit ja väikest sirutuspausi järgnesid õpetajatele koostöömängud peeglisaalis, 

mida viisid läbi Markus ja Matthias.  

 

Õnneks said õpetajad aktiivsematest mõtte- ja tegevustöödest lõpuks ka puhata. 

Neid ootas käsitöö klassis juba uus üllatus. Nimelt, üks humoorikas monoetendus, 

mis sai pärast õpetajate poolt hulganisti positiivset tagasisidet.  

 

Selleks ajaks, kui etendus lõppes, olid kõhud kindlasti kõigil juba väga tühjad. Nüüd 

oligi paras aeg minna õpetajate tuppa, kus ootas õpetajaid ees kohvilaud hea ja 

paremaga. Peale selle tähistati õppealajuhataja Nele sünnipäeva tordi söömisega. 

 

Kuid ka see polnud veel sugugi kõik. Pärast neljandat tundi kogunes terve koolipere 

söögisaali pidulikule aktusele. 9.klass tunnustas ja tänas igat õpetajad eraldi ning 

jagasid oma emotsioone ja muljeid, mis tunne oli üheks päevaks õpetaja olla. 

 

Eriti suurt tänu meie tublidele 9.klassi õpilastele, et nad selle pika päeva kenasti 

vastu pidasid. Kuigi õpetaja ametit keegi tulevikus neist omaks ei tahtnud võtta, 

siis kogemuse võrra rikkamaks saadi sellegipoolest. 

 

 

  

9.klass koos klassijuhataja Nelega kooli fuajees. 
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Monoteatri etendus oli õpetajatele üllatuseks. 

Tasemetöö tegemine pole õpetajatele sugugi kergete killast. 

Õpetajad arendamas koostööd 9.klassi õpilaste juhendamisel. 

Samal ajal õpilased kehalise kasvatuse tunnis... 

Tunnustasime aktusel meie tublisid õpetajaid. 

9.klass valmis oma õpetajaks olemise kogemusi jagama. 
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ETTELUGEMISPÄEV 
 

18. oktoobril leidis Vaida Põhikoolis aset selline traditsiooniks saanud sündmus 

nagu Ettelugemispäev. Selle aasta teemaks oli „Heal meelel ja ilusal keelel“. 

Kuna konkreetseid teoseid polnud ette nähtud, siis valikusse langes 

mitmesuguseid raamatuid, ühest äärmusest teise. 

 

Pärast tunde, täpselt kell 12.00, kogunesid Vaida kooli õpilased lavaga puhkesaali, 

et kuulata igat klassi esindavat ühte või paari lugejat. Ürituse teadustaja rollis oli 

Arabella Vassus 9. klassist, kes tutvustas vaid iga etteaste autorit. Publiku 

ülesanne oli loetu põhjal ära arvata raamatu nimi. Kuna raamatu kaaned olid 

varjatud, siis polnud alguses, enne lugema hakkamist kellelgi aimu, mis teosest 

antud katkend on võetud. Esinejad olid kõik tublisti harjutanud ning kuulajaskond 

kannatlik. Pärast igat etteastet sai publik pakkuda teosele pealkirja. Õiged 

vastused olid kiired tulema. See näitab, et meie koolis on õpilaste seas  üsna palju 

lugemishimulisi, olles meile kõigile suureks eeskujuks.  

 

Pärast igat lugemist sai õpilane tänukirja ning väikese šokolaadi julge etteaste 

eest. Ja kuna tegemist oli viimase päevaga enne vaheaega, siis pärast 

Ettelugemispäeva tunde enam ei toimunud. Soovisime kooliperele toredat puhkust 

ning head koduteed! 

 

  

Kõik see koolipere koos kuulamas, vaatamas ja kaasa elamas. 

Kannatlikult ja vaikselt mõtisklesid õpilased, mis võiks 

küll olla selle teose pealkiri. 

Ka kolmekesi saab ette lugeda. Direktor Piret tänas pärast esitust igat tublit lugejat. 
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Mardipäeva tähistamine 

 
Sel aastal nägi kalender ette nii, et mardipäev sattus olema just samal päeval, 

mil isadepäev. Kuna tegemist oli nädalavahetusega, siis otsustasime Vaida 

koolis mardipäeva tähistada hoopiski reedel.  

 

10. novembri hommikul nähti koolimajja sisenemas hoopis eriskummalise 

väljanägemisega õpilasi. Need polnud muud, kui ikka mardisandid. Seekord said 

mardisantide tegevusi läbi viia 5. klassi õpilased. Mängiti traditsioonilisi mänge, 

mõistatati mõistatuste kallal, meisterdati mardimaske jpm. Kõik toimus, nagu ikka, 

vahetundide ajal ja lavaga puhkesaalis. Viiendal vahetunnil kuulutati välja ilusaimad 

mardid ning tunnustati neid maiustustega.  

 

Siin on mõned fotojäädvustused mardipäeva melust: 

 

  

Tänapäeva mardisandid näevad välja sellised. 

Läheb maskide meisterdamiseks ja mängude mängimiseks… 

5. klassi mardisandid näitavad, mis nad oskavad. 

See on üks eriti äge mardipere (tublid 5. klassi õpilased). 
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Sügisesed spordisaavutused 

 
Meie koolis on väga palju andekaid sportlasi, kes võistlustel osaledes ikka ja 

jälle esikolmikusse jäävad. Vaid kolme kuuga saavutati märkimisväärseid 

tulemusi nii korvpallis kui ka rahvastepallis. 

 

Oktoobris toimunud Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel 3x3 korvpallis 

saavutasid I koha ja kuldmedalid:

1.- 5. kl. arvestuses 

EMMA RAUDKEPP 

LISETTE LILLE 

KSENIJA LORVI 

FIA DELISA LEHE 

6.-7.kl. arvestuses 

KATARINA MITT 

TRIINE MARIA TERVE 

JOHANNA PINTMAN 

ARINA OSTAPTŠUK 

Hõbemedalid ehk II koha said: 

  1.- 5. kl. arvestuses  

DARINA MASLOVA 

LENNA LILLE 

PILLE VÄINSAAR 

  6.-7.kl. arvestuses 

ANETTE LILY JUNINEN 

ELISABET KOURU 

EVA LOTA AAVA

 

 

8. novembril toimunud Harjumaa  

koolidevahelisel võistlusel saavutasid  

8.- 9. klassi tüdrukud korvpallis I koha. 

8.- 9. klasside arvestuses diplom 

ja kuldmedal I koha puhul. 
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13. november toimus Paides 8.-9. klasside vabariiklik 3x3 korvpalli festival. Meie 

tublid neiud saavutasid II ja III koha.  

 

 

28.novembril toimunud TV 10 OS Harjumaa finaalvõistlustel saavutasid meie kooli 

õpilased Triine Maria Terve ja Tristan Kolla II koha kuulitõukes.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.detsember toimus Paides EKSL ja 

Sportland 3x3 korvpalli festival. Meie tublid 

tüdrukud ja poisid saavutasid taas super 

tulemuse. Kuni 5. kl tüdrukud I koht, 6.-7. kl. 

tüdrukud I koht, 6.- 7. kl. poisid II koht.  

Palju, palju õnne Emma, Fia, Ksenija, Lisete, 

Triine, Katarina, Johanna, Anete, Daniel, 

Kevin, Marten, Karl ja Oliver! 

 

Suur tänu liikumisõpetajale  

Marje Möldre- Vähile! 

 

Neiud ei pelga oma rõõmujoovastust tagasi hoida. 

Triine Maria Terve autasustamine. 

Tristan Kolla autasustamine. 

Vaida kooli 5.- 7. klassi korvpallurid ühispildil 

pärast autasustamist. 
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Hingedepäeva hommik 

 
2. november on rahvakalendri järgi hingedepäev. Kuna see juhtus olema sel 

aastal laupäev, siis tähistasime koolis rahulikku hingedeaega üks päev varem. 

 

Novembrikuu esimesel päeval kogunes koolipere I vahetunnil lavaga puhkesaali, kus 

õppealajuhataja Nele rääkis pisut hingedepäevast. Ekraanil jooksis terve päeva 

vältel hingedeaega tutvustav video, mis rääkis tavapärastest traditsioonidest: 

süüdatakse lähedaste mälestuseks küünal, küpsetatakse hingeleiba, oodatakse 

külla lahkunute hingi ning kostitatakse neid pähklite ja leivaga, palutakse neilt 

kaitset. Keelatud olid kärarikkad tegevused ning lõnga, villaga seotud tööd. 

Hingedeaega iseloomustatakse kui pimedat ja udust aega.  

 

Mujal maailmas tuntakse seda päeva teise nimetuse all. Näiteks Mehhikos on 

selleks surnute päev või Ameerika Ühendriikides Halloween.  

 

Väike meenutus sumedast 1. novembri hommikust nädala viimasel koolipäeval: 

 

 

  

Hingeleiba küpsetati lahkunute kostitamiseks. 

Ekraanilt sai näha ülevaadet hingedepäevast. 

I vahetunnil kogunes koolipere lavaga puhkesaali. 

Traditsioon on hingedepäeval süüdata küünal. 
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Bingo Eesti moodi 

 
13. novembril toimus Vaida Põhikoolis maakondlik võistlusmäng „Bingo Eesti 

moodi“. Osalesid Harjumaa erinevate koolide 2.- 4. klassi õpilastest koosnevad 

3- liikmelised võistkonnad. Kokku oli neid sel aastal lausa 26. 

 

Vaida kooli õpetaja Pille Paidla algatusel leidis aset juba viiendat korda võistlus, 

mis ühendab omavahel viktoriini ja bingo. Seekord oli mäng üles ehitatud 

küsimustele, mis muudaksid õpilaste huvi suuremaks Eestimaa suhtes. Mäng hõlmas 

nii Eesti lastekirjandust, matemaatilisi ülesandeid, looduse teemat ja variat, et 

avardada laste silmaringi ja kinnistada I kooliastmes õpitut. Järgides 

arenguplaanis välja toodud digipädevuste arendamist, viidi sel aastal viktoriin läbi 

arvutipõhiselt. 

 

Samal ajal, kui õpilased võistlustules ajusid ragistasid, veetsid õpilastega kaasa 

tulnud õpetajad ja saatjad vaba aega kunstiklassis loovusega tegeledes. Valmisid 

mitmed põnevad kunstiteosed looduslikust ja taaskasutatavast materjalist. 

 

Pärast mängu said kõik tublid osalejad väikese kehakinnituse pausi, mille järel 

toimus autasustamine. Bingo-võistluse nutikamad olid seekord Peetri lasteaed-

põhikool ning Vääna mõisakool. Esikoht jäi neil jagamisele. Kolmandat ja neljandat 

kohta jagasid Loo keskkooli ja Tabasalu ühisgümnaasiumi esindused. Esimesena 

said vahemänguna toimunud bingo ruudud täis Randvere kooli esinduse nutikad. 
 

 
 

 
  

Vaida kooli esindusvõistkond usinalt tegutsemas. 

Autasud ja tänukirjad laual valmis. 

Pille tänas igat võistkonda eraldi. 
Õpetajad/saatjad kunstiklassis meisterdamas. 
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QR- koodi jaht 

 
Esmakordselt nägi 18. novembril ilmavalgust selline tore üritus nagu QR- koodi 

jaht. Vaida kooli õpetajate Nele, Aire ja Serle algatatud digipädevusi arendav 

mäng osutus õpilaste seas niivõrd menukaks, et juba on plaan seda korraldada 

ka järgmisel aastal. 

 

Koodid lõi 7. klass õpetaja Serle juhendamisel. Koode lugesid 4.- 6. klass õpetajate 

Aire, Nele ja Serle abiga ja hiljem tegid õpetajate abiga saadud info põhjal ka 

plakatid või mõistekaardid. Õpetajate sõnul oli vastukaja väga positiivne ja 

õpilastele üritus meeldis. 

 

Õpetaja Nele sõnul kulges kogu üritus väga hästi. „Selle ürituse korraldamine oli 

meie koolituse kodune ülesanne ja me saime selle eest pärast ka parima 

õpilasürituse auhinna,“ jagas Nele lisainfot. 

 

Siin on plakat esimesest QR- koodi jahist, mille sisu oli seekord seotud Läti 

iseseisvuspäevaga: 

 

 

  

Kuna esimest korda toimus QR- koodi jaht Läti iseseisvuspäeval, siis sellest inspireerituna sai valitud ka teema. 
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Noortekonverents Lahe koolipäev 2019 

 
Neli 8. klassi õpilast said võimaluse osaleda üle- eestilisel noortekonverentsil 

Lahe koolipäev 2019. Õpilastele mõeldud üritus toimus Tallinnas, Alexela 

kontserdimajas 21. novembril ning kestis terve pika koolipäeva.  

 

Sel aastal kandis konverents nime „Milline on jätkusuutlik maailm?“ ning teemast 

lähtuvalt räägiti keskkonnast, kus me elame ja mida igapäevaselt kasutame. 

Programmi olid kaasatud Eesti tuntud avaliku elu tegelased, kes jagasid oma 

arusaamu ja panust jätkusuutlikuks eluks. Esinejateks olid Pärt Uusberg, Mihkel 

Kangus, Lenna Kuurmaa, Aleksei Turovski, Kristo Elias, Sandra Raju, Rain Tunger, 

Kelly Sildaru ja paljud teised. Iga osaleja sai kaasa kotikese erinevate meenetega 

ning kuhjaga teadmisi.  

 

Päev jagunes kolmeks vaatusesse, millest esimene keskendus jätkusuutlikule 

loodusele, teine iseendast algavatele kogukondlikutele muutustele ja kolmas 

eeskujudele. Õpilased said vabatahtlikult pauside aega sisustada jätkusuutliku 

rännakuga. mis sisaldas kontrollpunktide läbimist. Nendeks punktideks olid näiteks 

Pandipakend, Eesti 

Maaülikool, Archimedes, 

Tallinna Ülikool jt. 

Ülesande lahendamise eest 

nimetatud peatuskohtades 

sai templi. Kui kõik templid 

olid olemas, oli võimalik 

osaleda loosimises, mis 

ühtlasi motiveeris noori 

rohkem ringi käima, uusi 

teadmisi hankima ja 

tegutsema. 

 

Konverents oli üldse väga 

hästi läbi mõeldud. Nii 

transport sinna kui ka 

tagasi oli tagatud ning 

samuti toitlustus terve 

päeva jooksul. Õpilastele 

väga meeldis ning nad said 

veenduda, et tõepoolest on 

tegemist ühe ütlemata 

laheda koolipäevaga. 

 8. klassi õpilased enne konverentsi algust Alexela kontserdimaja fuajees. 
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Kadripäeva tähistamine 

 
Üks väga oluline rahvakalendri päev pärast mardipäeva on loomulikult 

kadripäev. Nagu ikka, toimub see 25. novembril, mis juhtus seekord olema 

esmaspäev. Kadrijooksu tegid sel aastal 6. klassi õpilased. 

 
Pärast klassides kadrilaulu laulmist viisid tüdrukud lavaga puhkesaalis läbi 

erinevaid kadrisantide mänge, nagu näiteks lõngakera või herneste pudelisse 

kukutamist. 5. vahetunnil kuulutati välja ka kõige ilusamad kadrid ning premeeriti 

neid magusa meenega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõuluhommikud 

 
Jõulud on meie koolis üks oluline aeg. Seepärast on meil kombeks pidada 

jõuluhommikuid, luues koos jõulutunnet ning ootusrõõmu jõulude saabumise eel. 

 

I adventi tähistasime koos kooliperega 2. detsembril, mil jagasime igasse klassi 

advendiküünlad. II advendi võtsime vastu 9. detsembril ning selle puhul mängisime 

vahetundides õpilasesinduse liikmete Ksenija ja Stella loodud lumememme 

lumepalli viskamise mängu. III advent leidis aset 16. detsembril, mille võtsime 

vastu koos jõululaule lauldes. 

 

  

I jõuluhommik- küünalde jagamine. 

Igale klassile sai jagatud jõulusoojust ja valgust. 

Kadrisandid lõngakera mängimas. Herne viskamise mäng pakkus põnevust. 
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Õpilasesindus 2019/2020 

2. klass: Ville Haiba, Vanessa Poltimäe 

3. klass: Grete Kiara Dutt, Marc Hüsson 

4. klass: Darina Maslova, Sten Baumann 

5. klass: Stella Volmerson, Gert Karro 

6. klass: Martin Väinsar, Johanna Pintman 

6. b klass: Joosep Alasoo 

7. klass: Rasmus Sudi, Rostislav Severikov 

8. klass: Iris Väinsaar, Karl Mitt 

9. klass: Anna Lorvi, Markus Vihul  

 

ÕE president on Arabella Vassus 9. klassist. 

Asepresident Ksenija Lorvi 5. klassist. 

 

 

Ajalehetoimetus 2019/2020 
 

2. klass: Sofia Kolla 

3. klass: Annalii Mitt 

4. klass: Fia Delisa Lehe, Lisete Lille 

5. klass: Ksenija Lorvi, Gerden Haavisto 

7. klass: Eva- Lota Aava 

8. klass: Madleen Pähna 

 

Ajalehe peatoimetaja on Arabella Vassus 9.klassist. 

 

 

 

 

JA ONGI ESIMENE POOL  

ÕPPEAASTAST LÄBI SAANUD…. 

TAASKOHTUMISENI AASTAL 2020. 


