
Sellest lehest leiad: 

� Intervjuu 9. klassi  õpilaste ja klassijuhatajaga 

� Omaloominguvõistluse parimad palad 

� Meenutusi toimunud üritustest 

� Nippe, mida saad kasutada lihavõttepühade ajal 

� Kuu sünnipäevalapsed  

� Kui sul tuju halb… 

 

 

  

 Piltmõistatus: leia 2006. aasta aabitsapeo pildilt üles selle 

kevade koolilõpetajad.  

 
PALJU ÕNNE APRILLIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE: 
 

4. Ljudmila Zahhartšuk 

7. Kevin Vorsmann ja Leemet Loik 

11. Aleks Ostapšuk 

14. Merilin Lehtla 

18. Anna-Mari Feirik 

19. Angelina Odintsova 

21. Arina Ostaptšuk 

25. Markus Vihul  

26. Alina Zahhartšuk  

28. Reno Lokk  

 

 

Hei! 

Hetkel hoiad Sa oma loovates 

kätes Vaida 

Põhikooli(edaspidi VPK) 

esimest arglikku ajalehte. 

Siin lehes hakkame kajastama 

tähtsamaid elulisi sündmusi, 

häid saavutusi, toredaid nippe 

ning nii tulevaid kui ka 

möödunud üritusi. 

Meie kui VPK ajalehe 

toimetajate esimene 

üleskutse oleks leida lehele 

nimi. Kui Sinul, toredal, looval 

ja andekal VPK õpilasel 

torkab pähe mõni eriti hea 

nimi, siis teavita sellest 

õpetaja Kajale või VPK 

ajalehe toimetusele. Parimad 

nimed valitakse välja ning 

pannakse hääletusele. Ära 

karda oma mõttest meile 

rääkida, sest võib-olla on just 

Sinu väljamõeldud nimi teiste 

lemmik. 

Kuna leht on uus, ootame 

huviga ka Sinu arvamust selle 

kohta mida muuta, mida jätta 

ning millest kirjutada 

järgnevates kooli 

ajalehtedes.  

 

Sinu lehe toimetajad Saskia 

ja Merilin 

 



Üheksas klass käis selle aasta märtsis Rootsis 

reisimas. Neljanda klassi Martinid küsisid 

üheksandike reisimuljeid. 

  

Miks just Rootsi? 

Madis: Käisime Rootsis ka kuuendas klassis  ning 

tahtsime sinna uuesti minna. 

 

Kui kaua reis kestis? 

Reno: Pühapäevast teisipäevani ehk kolm päeva. 

 

Kas juhtus ka midagi halba?     

Jacob: Ei juhtunud. 

Merilin(vastab salakavalalt): Jäägu  see 

saladuseks! Kohalolijad teavad. 

 

Mis oli reisi juures kõige lõbusam? 

Dima: Laevaga sõitmine. 

 

Milliseid suveniire kaasa tõite? 

Hendrik: Mmm... Maiustusi! 

 

Kui palju raha Rootsis kulus? 

(klass köhib) 

Dima: Äää.. 60 eurot. 

Jacob: Mingi 80 eurot. 

Merilin: Minul läks võib-olla 60 eurot. 

 

Kas Rootsis juhtus midagi naljakat? 

Hendrik: Ei juhtunud. 

Dima: Ei juhtunud...Asi oli naljast kaugel. 

Jacob: No nalja ikka laevas sai. 

 

Nagu näiteks? 

Jacob: Ma ei hakkaks näiteid tooma. 

Reno: Käisime laevas  karaoket laulmas, 

tantsimas ja sõitsime liftiga. 

Õpetaja Ljuda: Ja kui nägid, et õpetaja tuleb siis 

kõik hüüdsid ''Emme tuleb, emme tuleb!'' 

(klass naerab) 

 

 

Mida te arvate üldse reisist? 

Madis: Reisimine on hea asi, saab näha uusi 

kohti. 

Karl: Päris tore oli, tore oli laeva peal olla. 

 

Kas teil jäi midagi laeva ka? 

Merilin: Meie kajutist jäi neljal tüdrukust kolmel 

midagi laeva: minul jäi puuder ja särk, Saskial jäi 

mobiiltelefoni laadija ning Bretelyl jäi 

hambapasta. 

Reno: Meie unustasime kajutisse  ainult magusad 

asjad- kommid ja šokolaaditükid. 

Dima:Ei, ma sõin need ära. 

(klass naerab jälle) 

Ljuda: Keegi unustas sokid ka. Kui ma 

kontrollimas käisin, siis ma nägin seal sokke. 

 

Kas saite selle/need tagasi? 

Merilin: Mina helistasin Tallinkisse ja küsisin 

nende asjade kohta ning paari tunni pärast teatati 

mulle, et sealt kajutist polnud midagi leitud. 

 

Mida te arvate õpilaste käitumisest reisil? 

Ljuda: Nendega võib käia reisil, nad oskavad 

käituda küll, aga kahjuks on nad viimane klass. 

Klass (nagu ühest suust): Me tuleme teiega veel 

reisile! 

 

Kas soovitate ka teistele klassidele Rootsit? 

Karl, Hendrik ja Madis (nagu ühest suust): 

Soovitan küll! 

Merilin: Ma soovitaks Rootsit, eriti laeva reisina, 

see annab reisile põhiemotsiooni. 

Jacob: laevareisipärast soovitaks küll. 

Reno: kui laevareisi pärast, siis minge kuhugi 

Moskvasse, kus saaks ikka pikemat sõitu. 

(klass naerab Reno üle, sest too tahab laevaga 

Moskvasse minna.) 

Ljuda: mina soovitan küll minna Rootsi, aga 

mitte esmaspäeval, sest siis on peaaegu kõik 

muuseumid kinni ja midagi pole teha. Valige teine 

päev! 

                                                                                                                                                                      



Teatritund 

27. märtsil tähistasime rahvusvahelist teatripäeva teatritunniga. 24. märtsil sai iga klass loosiga 5 

komponenti, mis pidid kajastuma nende etüüdides. Kõik etüüdid olid omanäolised, leidlikud ja huvitavad.  

 
2. klassi etüüd: müüja, triibuline, Kes koputas?,         8. klassi etüüd: dirigent, oranž, Nii ilus!,   

valss, võti                                                                        samba, kamm                                                                                        

Filmiöö 

• 4.- 5. aprillil toimus Vaida Põhikooli väikeses saalis filmiöö. Näidati mitmeid erinevaid filme nagu 
näiteks Eesti film „Suvi’’, noortefilm „Footloose’’, õudusfilm „Orb’’, multifilm „Karlsson katuselt“ 

ja teisi. 

• Õhtu möödus lõbusalt.  Kohale tuli 23 Vaida kooli õpilast , kelle sõnul  ootavad nad juba järgmist 

filmiööd. Huvijuht lubas selle kindlasti  panna järgmise õppeaasta sündmuste kavasse.   

Oma silm on kuningas 

Hakkasin hommikul kooli minema ja kuulsin ukse pealt, kui ema ütles, et kui ma ka täna märkuse saan, 
siis võtab ta kasutusele radikaalsed meetmed.           
Kõndisin kooli poole ja mõtlesin, mida ema silmas pidas, aga välja ei mõelnud. Kooli ukse peal kohtusin 
oma sõbra Martiniga.                     
"Kas sa tead, mida radikaalne tähendab?"                   
"Ma arvan, et see on kuidagi seotud radiaatoritega" vastas Martin.                         
Kummaline, mida ema radiaatoritega tegema hakkab, kui mina ennast ei paranda? Paneb mu sinna külge 
kinni? Ma ei tahtnud seda uskuda. Koridori mööda tuli Mattias.                 
"Kas sa tead, mida radikaalne tähendab?"                    
"Ehk on see mingi abivahend, mis aitab õpetajatel hindeid välja mõelda" pakkus Mattias.                       
"Kui see abivahend on õpetajatele, mis ema sellega siis peale hakkab", ei tahtnud ma ka seekord sõpra 
uskuda. Proovisin veel ühe korra.                      
"Daniil, kas sa tead mida vene keeles radikaalne tähendab?"                    
"Vene keeles ei ole sellist sõna" teadis Daniil kindlalt.                     
Siis oli mulle selge. Kõndisin kooli raamatukokku, võtsin sõnaraamatu, sest oma silm on kuningas ja 

lugesin, et radikaalne tähendab äärmuslik.  

Tuleb ennast kokku võtta! 

Martin Lehtla 



LIHAVÕTTELENNUK 

Õpetan sulle lihavõttelennuki meisterdamist. Selleks on vaja toorest muna, hambatikku, kääre, värvi, pintslit, harilikku 

pliiatsit, tugevat kartongi, tugevat liimi. 

                     
 

o Tee muna mõlemale poole hambatikuga auk. 

o Puhu muna sisu kaussi. 

o Pese ja kuivata muna ettevaatlikult. 

o Värvi muna, joonista muna jämedamale osale ring. 

o Joonista kartongile lennuki osad, lõika need välja. 

o Liimi suur tiib (1) muna laiema osa poole. 

o Murra lennuki jalg (7) joont mööda. 

o Liimi jalad (7 ja 6). 

o Liimi alumistele tiibadele ( 2/1 ja 2/2) vahelülid (9 ja 10). Jäta töö kuivama. 

o Liimi alumised tiivad koos vahelülidega suure tiiva (1) külge. 

o Liimi väiksed tiivad (3, 4 ja 5) lennuki kere kitsama osa poole. 

o Lõika hambatikk parajaks pikkuseks, et see mahuks lennuki jalgade (7) vahele. 

o Liimi rattad (11 ja 12) lennuki jalgade (7) külge.  

o Liimi propeller (8) lennuki kere esiotsa. 

Vahvat meisterdamist! Eve Lumi 

 

RUBRIIK   Mis sa teed, kui tuju paha? 

Indrek: Hingan kolm korda sügavalt sisse-välja 

Kristiina: Lähen teatrisse 

Eve L: Lähen jalutan  värskes õhus  

 

Täname kõiki, kes esimese ajalehe sünnile kaasa aitasid: Kristiina, Eve L, Eve M. , Ljudmila, Aire, Marika, Andres, 

Imbi 


