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                          LÕBUS HETK PLAYBOXILT 

Lugu Robertist ansamblilt „SEELIKUKÜTID“  

ehk Ljudmila Zahhartšuk, Eve Möls,  

Imbi Kikas, Monika Lukkonen 

Hea sõber! 

Sinu käes on 

juubelihõnguline VIIES 

ajalehenumber. 

Käes on päikseline kevad, 

mis toob meie südamesse 

soojust ja sära. Ees on 

armumised ja põnevad 

seiklused.  

III õppeveerand oli väga 

tegus. Õpilased said 

proovile panna enda oskusi 

ürituste korraldamisel ja 

veenduda, kui kerge või 

raske see on. 

Oodatud on kõik  kaastööd 

ja tähelepanekud, mis 

koolilehes kajastamist leida 

võiks. Kaastööd saab saata 

koolilehe e-aadressile  

koolileht@vaida.edu.ee  

Ajalehe peatoimetaja  

Angelina Odintsova, 7.klass 
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STIILIPÄEV „LOOMAAED“ 

13. jaanuaril toimus 5. klassi eestvõtmisel stiilipäev „Loomaaed“, mis oli kahtlemata 

tavapärasest erinev ja põnev koolipäev. 

Klassijuhataja Merle Soots : Kõik õpilased ja õpetajad olid kooli oodatud mõnes loomakostüümis või 

– maskis. Osa õpilasi võttis isegi enda tegelaskujule sobiliku lõunasöögi kaasa- Martin Lehtlal  

jänesena oli kaasas lausa kapsapea. Päeva jooksul said kõik soovijad erinevates võistlustes proovile 

panna oma vaimsed ja füüsilised võimed. Vahetundides läbi viidud loomade olümpial olid kõik 

spordialad loomariigiga seotud. Kõigil oli võimalus hääletada oma lemmikkostüümi poolt. Parima 

kostüümi auhinna sai ülekaalukalt Karl Enno 4. klassist, kes oli kooli ilmunud jänesena.  

Meil koolis toimus stiilipäev- 

oh, seda ei juhtu iga päev, 

et õpetajaks tiigrid-sebrad 

ja omavahel on nad sõbrad! 

Ka õpilastest äkki saanud olid 

kassid, karud, jänesed ja ponid. 

Liikus koolis ka tavalisi inimloomi, 

kes pelgasid vast olla looma moodi. 

Kõik koos rõõmsalt õppisid 

ning tegid vahvaid trikkegi. 

Kavas jänesehüpped ja krabikõnd,                    Pildil on 5. klassi lõbus loomaseltskond  

kuldkala mälu ja pääsulend.    (õp Merle)            

Bretely Jäätma (7. kl): Esimesel vahetunnil kutsuti kogu kool väikesesse saali ja toimus mälumäng. 

Järgnevatel vahetundidel toimusid loomadega seotud mängud-kuldkala mälu, pääsulend, 

jänesehüpped. Kuldkala mälu käis niimoodi-kastis olid asjad, mida sai vaadata ja meelde jätta, siis 

tuli paberile kirjutada niipalju asju, kui meelde jäi. 

Andra-Mari Kukk(5. kl): Minu lemmikkostüüm oli meie õpetaja Merlel. Oli lõbus päev. Mina aitasin 

mälumängu läbi viia. Ise olin leopard, mille kohta mu õde ütles, et nägin välja nagu marutõbine 

dalmaatsiakoer. 

Danil Murajev (5. kl): Tore oli see, et kõik erinesid endast, kuna seljas olid kostüümid. Lastel oli 

huvitav, nii võiks iga päev koolis käia. 

Adeelika Rahnel (5. kl): Mulle meeldis see üritus. Ma ise olin jänesekostüümis. Suurematel õpilastel 

ei olnud loomariideid, aga väiksemad olid enamasti kostüümides. Paljud tüdrukud olid jänesed ja 

kassid. 
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Kas tead, et Vaida kool on  152-aastane? 

Igal koolil on oma ajalugu. Vaida kooli ajalugu algas 1863. aasta 15. jaanuaril, kui 5 poissi ja 

3 tüdrukut kogunesid Kolga talus, et alustada õppetööd. 152. sünnipäeva tähistasime lõbusate 

vahetundide ja saalihoki võistlusega. 

15. jaanuari hommikul tervitasid kooli tulijaid direktor Indrek Uuemaa, õpilasesinduse president 

Bretely Jäätma ja asepresident Stefi- Mariell Harakka. Vahetunnid möödusid lõbusas meeleolus 

hiirelõksu ja limbot mängides. Kõigi rõõmuks sai teisel vahetunnil igaüks maitsva Karumsi jäätise. 

Õhtul toimus hoogne ning meeleolukas saalihokivõistlus õpilaste, vilistlaste, kooli töötajate ja 

lastevanemate võistkondade vahel.  Õpilaste võistkonnas mängisid: Stefi-Mariell Harakka, Kersti 

Väinsar, Kent Kivistik, Tamur Hans Terve, Jan -Kristen Volmerson, Rasmus Allikvee. Vilistlasi 

esindasid Aire Almre, Ain Almre, Martin Vihul, Tambet Laan ja Asso Kinsiveer. Koolitöötajate 

eest olid väljas direktor Indrek 

Uuemaa, õpetajad Merle Soots, 

Andres Raja, Deisi Viimne, õpilased 

Alina Zahhartšuk ja Andrei 

Degtjarjov. Punkte luges kokku 

kehalise kasvatuse õpetaja Marje 

Möldre-Vähi. Sünnipäevapidu lõppes  

ühise kringlisöömisega.  

Tänu vapratele mängijatele,  aktiivsele 

ja lõbusale publikule ning valvsale 

kohtunikule Ott Anarile oli õhtu 

tõeliselt nauditav. Kooli 153. 

sünnipäeval mängime korvpalli! 

Pildil on võidukas lastevanemate võistkond. Nemad seljatasid nii õpilased, vilistlased kui 

õpetajad.  Vasakult Kristi Volmerson, Margus Piiriste, Janno Volmerson ja Margus Salla. 

Pildilt puudub võistkonna liige Renee Püvi.  

                 9. klassi lõpuaktus toimub 

laupäeval, 13. juunil kell 15. 00 

Vaida Põhikooli spordisaalis 
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Ajakirjanike maailm 

As Eesti Ajalehed toimetust külastasid 7.klass ja õp Marika Leitmaa 

7. klass külastas 29. jaanuaril koos eesti keele õpetaja Marika Leitmaaga As Eesti 

Ajalehed toimetust. Pro Kapitali ärikeskuse ajalehekonnas valmivad LP, Maaleht, Eesti 

Ekspress ning Eesti Päeavaleht. Neil on ka internetiajaleht Delfi.  

Õppekäigu giidiks oli  Eesti Ekspressi peatoimetaja asetäitja Sulev Vedler, kes on 

ajakirjanikuna töötanud umbes 20 aastat. Õppekäigu jooksul pani ta rõhku peamiselt 

kahele asjale- ajakirjanik peab olema väga uudishimulik ning uudis peab vastama 

küsimustele kes? mida? kus? millal? kuidas? ning miks?. Õppekäik oli silmaringi 

laiendav.                                                                      

Leemet Loik, 7. klass 

 

 

 

 

 

 

 

AS Eesti  Ajalehed toimetuses.  Vasakult Sulev Vedler , Angelina Odintsova, Bretely 

Jäätma, Janno-Johannes Jürgens, Leemet Loik, Henry-Cennert Volmerson 

Õppekäik Ülemiste veepuhastusjaama 

Meie kooli 5. ja 7. klassi õpilastel avanes „Tagasi kooli“ tarkuse retkede 

(https://tagasikooli.ee/tarkuse-retked/) raames võimalus tutvuda Ülemiste 

veepuhastusjaama tööga. Seal said õpilased aimu, kuidas täpselt järveveest väga 

hea kvaliteediga joogivesi saab ning kuidas see linnaelanikeni toimetatakse. (õp 

Merle Soots) 

5. Ja 7. klass külastasid 3. veebruaril Ülemiste veepuhastusjaama. Seal alustati tööd 

1927. aastal. Veepuhastusjaam sai lõplikult valmis 1929. aastal.  Enam kui 90 

protsenti pealinna asukatest (kesklinn, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinn, Kristiine 

ja Haabersti) saavad joogivee Ülemiste Veepuhastusjaamast, Ülemiste järve 

pinnaveest. Et see joomiseks kõlbaks, peab see erinevaid torusid läbima. Toimub 15- 

tunnine puhastusprotsess. Veepuhastuse süsteem on järgmine: mikrofiltreerimine, 

eelsoneerimine, kaugulatsioon, selitamine, filtreerimine ja järelkloorimine. Mulle 

meeldis eriti juhtimiskeskus, kust kogu tööd kontrollitakse. Oli väga huvitav ja 

kasulik päev. 

Kristjan Kangur, 7. klass 



 

5 
 

Vahva sõbrapäev 

Reedel, 13.veebruaril tähistasime 6. klassi korraldatud sõbrapäeva. 

Pildil vasakult Kaur Teras, Dimitri 

Berestov, Kerly Väinsar,  Karmen Maria 

Kaev, õpetaja Katrin Roots ja Maarja-

Liisa Pintman 6. klassist 

Meil toimus vahva sõbrapäev. Kooli 

tuldi roosas või punases riietuses ja 

võeti kaasa kaisuloom. Esimesel 

vahetunnil koguneti väikesesse saali, 

kus kõlas muusika ja iga klass tegi 

sõbraliku klassipildi. Kõik klassid 

meisterdasid endale postkasti, kuhu 

õpilased said vahetundides sõbrakaarte 

panna. 3. klassi sõbrapostkast oli teistsuguse disainiga kui teiste omad, nägi välja 

nagu kohver või vana õmblusmasina kast.  Oli väga roosa ja põnev päev.  

Angelina Odintsova, 7.klass 

Lõbus vastlapäev 

17. veebruaril oli meil vastlapäev, mille korraldas 7. klass 

Esimesel vahetunnil kogunes terve koolipere spordisaali, et võistelda kelgutamises. 

Kuna ilmastik ei andnud meile lund, siis korraldasime kelgutamise väikestel 

aeroobikamattidel sees. Kõigil oli väga lõbus. Kõige kiirem kelgutiim  oli 8.klassil.  

Henry- Cennert Volmerson, 7.klass           

                         

Eesti Vabariigi 73. aastapäeva tähistamine 

23. veebruaril kogunes Vaida kooli pere , et tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva 

23. veebruaril tähistas Vaida kooli pere Eesti  Vabariigi 

97. aastapäeva piduliku kontsert-aktusega. Aktus avati  

Eesti Vabariigi hümniga, seejärel lauldi Vaida kooli 

laulu.  Direktor Indrek Uuemaa tervitas kõiki kodumaa 

sünnipäeval. Mudilaskoor, lastansambel ja solistid 

laulsid isamaale pühendatud laule, algklasside 

näiteringi õpilased lugesid luuletusi, suuremad laulsid, 

esinesid plokkflöödimängijad. Kogu aktus oli pidulikus meeleolus. 

Johanna- Liisa  Kukk, 7. K 
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                                                     „VAIDA KOOLI PLAYBOX 2015“ 

 

PUBLIKU LEMMIK ansambel A-RÜHM ja õed Kõlarid looga „Palmisaarel“ 

Vasakult Märt Aaslaid, Maribel Otsus, Kenneth Haavisto, Kersti Väinsar, Andrei Degtjarjov 

 

 

 

 

Popurrii „Eesti laul 2014“ lauludest.  

Laval  astusid üles säravad klounid. 

Vasakult Stefi-Mariell Harakka,  

Iti –Triin Matt ja Henry-Cennert 

Volmerson 

 

 

  

Ansambel „Dynamint“  andis peole hoogu 

tantsulooga „Klubi paradiis“. 

Vasakult Alina Zahhartšuk, Kerly Väinsar, 

Maarja-Liisa Pintman 
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PUBLIKU II KOHT                                       PUBLIKU III KOHT 

Rahva tõmbas korralikult käima ansambel              Humoorika etteaste tegid 5. klassi poisid  

„Hellad Velled“ lauluga „Mulle meeldib“.                Martin Lehtla, Robin Püvi , Kenri Kermo 

Vasakult Kent Kivistik, Margus Poolma,                 Kriiva ansamblist „Operatsioon Õ“. 

 Margus Švets                                            Pildil Martin Raudkepp Maie Parrikuna 

                                                                        

                                                              
                                                               

Omanäolist lauljatari Iris Vesikut kehastas 

suurepäraseltArabella Vassus. Kõlas laul „Weirdo“ 

Laval oli abiks klassivend Karl Enno. /vasakpoolne pilt/ 

 

Madleen Pähna armas esitus  Getter Jaanina-  

„Me kõik jääme vanaks“/alumine parempoolne pilt/ 

 

                                     

 

 

 

 

 

„Meelelahutajad“ Getter Jaani ja Maia Vahtramäe. Vasakult 

Iris Väinsar, Adeelika Rahnel, Agnes Rebane, Hanna-Loore 

Piiriste, Liisa-Maria Heinsoo 
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 НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА –vene keele nädal 

2.-6.  veebruarini toimus huvitav vene keele nädal. Saadi teada 

uusi fakte vene lauljatest, oma nutikus ja teadmised pandi 

proovile viktoriinis, tutvuti vene köögiga ja harjutati kätt 

kokanduses-pliinide valmistamises.  

Vene keele õpetaja Ljudmila Zahhartšuk andis õpilastele 

koduseks ülesandeks otsida materjali ja teha väike kokkuvõte 10-

ne Venemaa omanäolise muusiku kohta. Seejärel  valis ta kodutöödest populaarsemad lauljad välja ning 

pani neist kokku esitluse. Esitluses oli nii tuttavaid artiste kui ka neid, keda enne ei teadnud.  

Teisipäeval toimus viktoriin. Moodustati kolm võistkonda, kus igas võistkonnas olid õpilased 1.-9. 

klassini. Viktoriini küsimuste valdkond olid väga lai: inimeste tundmine, sport ja olümpiamängud, toidud,  

geograafia. Küsiti näiteks:  

Mitu tähte on vene tähestikus?  Vastus: 33 tähte.  

See küsimus osutus üheks raskemaks.  

Mis on Venemaa lipuvärvid?  Vastus: valge, sinine ja punane.  

Kui palju naaberriike ümbritseb Venemaad? Vastus: 16 riiki.   

 

Neljapäeval käisid vene keelt õppivad klassid väikeses majas kokkamas. Õppisime valmistama pliine, 

jõime kuuma teed. Saime teada, et Venemaal süüakse pelmeene, vareenikuid, pliine ja borši, tutvusime 

vene lauakommetega. Väga mõnus oli  pannkookide söömine koos moosi ja hapukoorega. 

Mis on veel mõnusam kui päev koolis koos maitsvate pliinide ja kuuma teega. Selline lahe ja 

teadmisterohke oligi meie nädal koos vene kultuuriga. Suur tänu meie rõõmsale ja tegusale õpetajale 

Ljudmila Zahhartšukile.  

Kertu Teras, 9. klass 

............................................................................................................................. .................................. 

Õnnitleme! Eesti Koolispordi Liidu MV I koht: Stefi-Mariell Harakka, Angelina Odintsova, Bretely 

Jäätma, Karmen Maria Kaev, Maarja-Liisa Pintman, Kertu Teras, Anna-Mari Feirik, Victoria Ida Vähi 

Eesti koolispordi Liidu finaalvõistlused rahvastepallis II koht: Iti -Triin Matt, Madleen Pähna, Aljona 

Koch, Iris Väinsaar, Agnes Rebane, Marta Väinsar, Triine Maria Terve, Elina Lapin 

Eesti koolispordi Liidu „Osavaim korvpallur“ festival I koht individuaalarvestuses: Leemet Loik 
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Intervjuu ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ardo niinrega 

21. sajand on küll väga huvitav, kuid sellegipoolest, kui Teil oleks võimalus elada mõnel 

teisel sajandil, siis mis sajand see oleks ja miks? 

Kuna olen ise arheoloog, sooviksin elada üheteistkümnendal sajandil. Oleks huvitav teada 

saada, kuidas elasid inimesed siis, mida tegid, sõid, kuidas rääkisid ja millest mõtlesid. 

Kui peaksite kirjutama elulooraamatu, siis mis peatükk seal kindlasti oleks? 

Oluliseks peatükiks oleks kindlasti mu lapsepõlv. Mainiksin ka oma elust lastekodus. 

Kuidas sai Teist ajalooõpetaja?  

Ajalo õpetaja sai minust eelkõige tänu oma emale, 

kes samuti ajalooõpetaja on. 

Mis innustab Teid õpetama? 

Mind innustab see, kui õpilastele mu jutt korda 

läheb. On tore näha õpilasi, kes ajaloost tõsiselt 

huvituvad. 

Kui saaksite asendada üheks tunniks mõnda 

teist ainet, siis mis see oleks? 

Asendaksin meelsasti mõnda loodusaine tundi. 

Mis on Teie lemmik rakendus telefonis? 

Mul pole otsest lemmikut, aga minu jaoks kõige 

vajalikum rakendus on GPS. 

Rääkige oma hobidest.                               Õpetaja Ardo Niinre rääkimas Eesti  

                                                        Vabariigi tekkimisest 

Kui jalgrattaga sõitmist ning jalutamist saab  

nimetada hobiks, oleksidki need kaks mu peamised hobid. 
 

Parim aeg ja koht puhkamiseks? 

Kui puhata osata, on võimalik kõikjal puhata. Mulle isiklikult meeldib kõige enam reisimine. 

On tore viibida vahelduseks teistes paikades ning tutvuda erinevate maade kultuuri ja 

kommetega. 

   

 Küsimused koostasid ja intervjuu viisid läbi  

Saskia Sõrmus ning Stefi-Mariell Harakka 8. klassist 
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Kõne emakeelepäevale pühendatud aktusel 13. märtsil 

Tere kallid koolikaaslased, õpetajad! 

14. märts on Eestis emakeelepäev. Seda hakati tähistama 1996. aastal kooliõpetaja ja 

keelemehe Meinhard Laksi ettepanekul. Miks just 14. märts?  Emakeelepäeva jaoks valiti 

kirjanik Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev. Peterson oli üks esimesi eesti keeles kirjutavaid 

kirjanikke. Ta ise nimetas ennast maarahva laulikuks. Peterson hindas kirjanduses 

rahvuslikku omapära, armastas eesti rahvast, tema keelt ja minevikku. Kristjan Jaak uskus 

eesti keele tulevikku. Väga lootusrikkalt kõlavad ka read tema oodist „Kuu“: 

Kas siis selle maa keel 

laulu tuules ei või 

taevani tõustes üles 

igavikku omale otsida? 

Maailmas on väga palju keeli, umbes 6500. Peaaegu igal rahval on oma keel. Inimene võib elu 

jooksul selgeks õppida ühe või mitu võõrkeelt. Kuid esimene keel, mida ta rääkima õpib on 

siiski kõige ilusam, arusaadavam, armsam- see on inimese emakeel. Emakeeles omandame 

koolitarkusi, mõistame ümbritsevat maailma ja oleme teistele mõistetavad. 

Eesti keel on ilus, kõlav, laulev. Võõrkeelte oskus on tänapäeva maailmas ääretult oluline, 

kuid emakeelt peab hoidma. Eesti keeles kõnelejaid on vähe, see muudab meie keele veelgi 

väärtuslikumaks ja kohustab igaüht hoidma seda kui kallimat varandust. 

Minu esimesed emakeelsed sõnad olid „emme“, „auto“, „küpsis“, „issi“, „õtu“. Kindlasti on 

minu sõnavara praegu suurem, kuid küllap need sõnad olid väikesele lapsele kõige olulisemad. 

Sõnad, mis on seotud kodusoojuse ja armastusega. 

Hoiame oma keelt. Igaüks meist saab oma panuse anda. Tulles hommikul kooli ei pea ju 

ütlema „tšau“, ütleme  „tere hommikust“, ära minnes „head aega“, „nägemiseni“.  

Leelo Tungal ütleb oma luuletuses „See väike maa“: 

Siin on su isamaa, su emakeel- 

kui sina neid ei mõistaks, 

kes siis veel? 

Hoiame oma kaunist ja ainukordset emakeelt. 

Maribel Otsus, 9.klass 
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Omaloomingukonkurss „Vaida krihvel“ toimus kolmandat korda ja oli seekord 

inspireeritud Eesti Vabariigi Kutuuriministeeriumi poolt väljakuulutatud  muusika-

aastast. Omapoolse teemana pakkusime välja „Muusika minu kõrvadele“. Laekus 

mitmeid huvitavaid tööd, millest komisjon valis välja 3 paremat. 

Vaikuse plaat                                                 Muusika on igal pool 

Muusika mu kõrvadele on see,                                      Muusika minu kõrvadele 

mis tervele keskkonnale head vaid teeb,                      on ka muusika minu kehale. 

mitte see, et tolmab tee,                                             Muusika on igal pool, 

vaid see, kui häält teeb kaelakee.                                 ka siis kui limonaadi joon. 

 

Kui ma väsinud olen vahel,                                           Kust küll tuleb see, 

aeglast muusikat kuulda mu tahe.                                mida kuuleme me? 

Kuid kui rõõmus olen ma,                                             Muusika tuleb õhust, 

käib mul räpimuusika.                                                  külmkapist ja tühjast kõhust. 

 

Kui vahel masenduses olen,                                          Muusika on öösel unes, 

teist võimalust mul ei ole,                                           õues, toas ja vanaema juures. 

Mu ümber käib küll mokalaat,                                      Muusika ei kao ka siis, 

kuid mul peale läheb vaikuse plaat.                              kui seisma jääb me lemmikviis. 

 

            Märt Aaslaid, 9. klass                                                 Bretely Jäätma, 7. klass 

 

Muusika  
 

Mulle meeldivad ägedad laulud, mis on kiires tempos. Mina kuulan telefonist 

kõrvaklappidega ilusat muusikat ja laulan kaasa. Kahjuks kuulan ma muusikat harva, sest mul 

pole aega. Kui ma kuulan muusikat, tekib mul hea tunne. Vahel tüdinen ära, kui olen väsinud. 

Kui ma enam muusikat ei kuula, siis ma mõtlen muusikast.  

Mõnikord kuulan ma muusikat looduses ehk looduse helisid. Kui ma looduses muusikat 

kuulan, siis tahaks selle hääle poole minna, sest see on nii huvitav ja põnev hääl. Näiteks kui 

linnud laulavad, vesi voolab, tuul sahiseb või on lihtsalt kena vaikus. Mulle meeldib muusikat 

kuulata ja samal ajal näidelda. Mõtlen ka ise laule välja, see pakub mulle huvi. Kõige rohkem 

laulan ma talvel ja suvel, sest siis on kõige rohkem mõtteid.  

Muusikat kuulan, et ei oleks igav ja mul oleks rõõmus, mitte kurb ja unine  tunne. 

Kõige rohkem meeldivad mulle tüdrukute laulud, sest nendes on kõrget häält. Kui ma õpin, 

siis muusika segab mind, sest siis ma keskendun rohkem muusikale kui õppimisele.  

Muusika tähendab mulle kõike, sest see on ilus ja imeline 

 

Kätlin Pernau, 3. klass
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!  

VEEBRUAR MÄRTS APRILL 

4 Johanna Pintman 

9 Ats Andreas Antson 

11 Maribel Otsus 

12 Margaret Niklus 

15 Matthias Salla 

16 Eve Lumi 

18 Aire Ratas 

24 Eesti Vabariik 

24 Steven Rämmeld 

26 Marje Möldre-Vähi 

26 Tamur Hans Terve 

4 Tristan Ainsar 

4 Eve Möls 

6 Mario Raid 

11 Kertu Teras 

13 Kristiina Suvi 

14 Karl Enno 

16 Gerrit Lehe 

17 Jaak Haiba 

18 Artjom Filimonov 

19 Peeter Sipelgas 

24 Markus Buinevitš 

29 Anette-Lily Juninen 

29 Merle Soots 

31 Oliver Koch 

31 Deisi Viimne 

4 Ljudmila Zahhartšuk 

7 Kevin Vorsmann 

7 Leemet Loik 

11 Aleks Ostaptšuk 

16 Rasmus Golubkov 

18 Anna-Mari Feirik 

18 Rasmus Lootus 

21 Arina Ostaptšuk 

25 Markus Vihul 

26 Alina Zahhartšuk 

 

 

 

 

SÜNDMUSED 
APRILL 

o Kunstiprojekt „Tegevuskunst“ 
o 1 Naljapäev (korraldab 2. klass) 
o 2 rahvusvaheline lasteraamatupäev-

Teatrikülastus „Ugala“etendus „Cipollino“ 
Salme Kultuurikeskuses 

o 5 Tantsufestival „Kuldne karikas“ Tallinnas 
o 16 Ülekooliline õppekäikude päev 
o 22 Külla tuleb kontserdiga „Trio naturale“ 
o 23 Jüripäev (korraldab 4. klass);  

Vaida aleviku JÜRIJOOKS 
o 29 Rahvusvahelise tantsupäeva 

liikumisvahetunnid  
o 30 Näiteringi 25. sünnipäevapidu 

MAI 
o 8 -9 Filmiöö 
o 13 Tublide õppijate õppekäik 
o 15 Kevadkontsert 
o 27 9. klassi LÕPUKELL (korraldab 8. klass) 

JUUNI 
o 1 Klasside matkapäev 
o 2 kell 10. 00  Ülekooliline piknik 
o 3 kell 10. 00  1.-8. klassi viimane koolipäev 
o 13 kell 15. 00 9. klassi lõpuaktus 

 

OOTAME SIND, ARMAS TEATRIHUVILINE! 

VAIDA KOOLI NÄITERING TÄHISTAB 25. 

SÜNNIPÄEVA 

ETENDUSED, ÜLLATUSED 

NELJAPÄEVAL, 30. APRILLIL KELL 18. 30 

 

Selle lehe valmimisele aitasid kaasa Merle Soots, Saskia Sõrmus, Stefi-Mariell Harakka, Ardo 

Niinre,  Andres Kaev, Marika Leitmaa, Kaja Kuuseok, Kertu Teras, Kristiina Suvi, Leemet Loik, 

Henry-Cennert Volmerson, Johanna- Liisa Kukk, Kristjan Kangur, Angelina Odintsova, Märt 

Aaslaid, Kätlin Pernau, Bretely Jäätma, Kerly Väinsar, Maribel Otsus 


