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AJALEHT NUMBER SEITSE 

                                   SELLES LEHES: 

 LK 2-3 Sport –spordipäev,projekt „100 

Kooli“,tublid korvpallitüdrukud , hobiks korvpall 

 LK 4 Sügise sünnipäev 

 LK 5 Rahvusvaheline muusikapäev 

 LK 6-7 Õpetajate päev 

 LK 8 Ettelugemispäev, I õppeveerandi lõpetamine 

 LK 9 Mängude meisterdamise konkurss 

 LK 10 Rae valla laste draama- ja loovuslaager 

“Must ja valge“ 

 LK 11 Retseptinurk,uus huviring-lauamänguring 

 LK 12 Sünnipäevad, sündmused, õpilasesindus 

 

 

ÕPETAJATE PÄEV 

Ees vasakult  direktor Piret Hallik, õp-d Merle Soots, Katrin 

Roots,Marika Leitmaa, Ljudmila Zahhartšuk, Monika Lukkonen, 

Maie Suvi, Aire Ratas, Eve Möls, Külli Tepponainen, Eve Lumi 

Tagareas: „õpetajad“ Jan-Kristen Volmerson, Stefi-Mariell 

Harakka, Saskia Särmus, Kent Kivistik, Kenneth Haavisto, 

Andrei Degtjarjov, Tamur Hans Terve, Rasmus Allikvee, Robert 

Evisalu, Margus Poolma, Margus Švets, huvijuht Kristiina Suvi  

Hea lugeja! 

Ajalehe seitsmes number 

kajastab sündmusi, mis 

toimusid septembris ja 

oktoobris 2015. aastal.  

Loodan, et ilmub ka kaheksas 

ja siis üheksas number ja nii 

edasi. Selleks ootan teie 

kõikide initsiatiivi. Saatke 

julgesti ama mõtted, 

kirjatööd,fotod aadressile 

KristiinaSuvi@gmail.com 

 

Tervitan kõiki Vaida Põhikooli 

õpilasi, lapsevanemaid  

töötajaid tsitaadiga ühest 

oma lemmikraamatust. 

”Ainult südamega näed 

hästi, kõige tähtsam 

on silmale nähtamatu ” 

 

Antoine de Saint-Exupery 

”Väike prints” 

 

Meeldivat koostööd! 

Teie huvijuht Kristiina Suvi 
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SPORT 

10. septembril toimus sügisene SPORDIPÄEV. Võisteldi 60 m - ja 300 m- jooksus , 

kaugushüppes, 1. -5. klassini palliviskes ning 6. -9. klassini kuulitõukes.  

 

                                                            

Üldarvestuses olid parimad: 

                                                              

1. klass Keiti Lepp, Kaur Raudkivi 

 2.-3. klass Arina Ostaptšuk, Roger Lepp 

4.- 5. klass Madleen Pähna, Denis Auner 

6. -7. klass Karmen Maria Kaev,  

Dimitri Berestov 

8. -9. klass Angelina Odintsova,  

Kenneth Haavisto 

 

 

        60 m-jooksu start! 

__________________________________________________________________ 

KORVPALL   on üks populaarsemaid ja vaatemängulisemaid sportmänge maailmas. Suur 

huvi ja tähelepanu selle mängu vastu tugineb pidevalt muutuvatel mängusituatsioonidel, 

kompromissitul heitlusel, üksikmängijate poolt sooritatavate tehnikaelementide 

imetlemisel ja võistkonna kui terviku kokkumängul. Meie kooli korvpallitreeningutel 5. -

9. klassile täiustatakse varem õpitud tehnikaelemente, õpitakse  kaitse- ja ründemängu 

ning mängitakse korvpalli. 

Korvpallitreeningud 5. -9 klassile toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17. 00- 

18. 30. Treener Marje Möldre- Vähi. 

 

PALJU ÕNNE! 

 Eesti Koolispordi Liidu võistlused 3x3 korvpallis  PRONKSMEDAL   

Alina Zahhartšuk, Karmen Maria Kaev, Maarja-Liisa Pintman  

 

 Harjumaa koolidevahelised 

meistrivõistlused  korvpallis 

HÕBEMEDAL   /foto/                                                                             

Esireas vasakult Bretely Jäätma, 

Angelina Odintsova, Kerly Väinsar  

Tagareas vasakult Saskia Sõrmus, 

Stefi-Mariell Harakka, Alina 

Zahhartšuk, Karmen Maria Kaev, 

Maarja-Liisa Pintman   
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PROJEKT „100 Kooli“ külastas meid 17. septembril. Toimus huvitav ja kasulik 

korvpalli näidistund 1. -4. klassi õpilastele. (fotol hetk tunnist) 

 Eesti Korvpalliliit  külastas  projekti "100 Kooli"raames 2015. aasta sügisel saja 

üldhariduskooli algklassilapsi üle Eesti. Ka meie koolis viidi  läbi näidis korvpallitund ja  

innustati algklasside õpilasi sportima ning harrastama korvpalli. Kohal olid Rae valla 

huvialakooli spordiosakonna juhataja Mikk Sarik, Henri Ausmaa Eesti Koolispordi 

Liidust, Rae Koss treener Oliver Tuus, Tallinna „Kalev“ korvpallimeeskonna 

võõrleegionärid. Näidistunni läbiviijaks oli Eesti Korvpalliliidu projektijuht Harri Ausmaa. 

Rae huvialakooli treeningud Vaida Põhikoolis on 1. -4. klassi õpilastele esmaspäeviti ja 

kolmapäeviti kell 16. 00 – 17. 30. Treener Marje Möldre-Vähi. 

 Minu huviala on korvpall 

Vestlusringis olid Vaida kooli 

korvpallihuvilised poisid Gerrit Lehe (4. 

kl), Henry-Cennert Volmerson (8. kl), 

Leemet Loik (8. kl), Jan-Kristen 

Volmerson (9. kl). Poistega vestles ning 

nende jutust tegi kokkuvõtte huvijuht 

Kristiina Suvi.   

Gerrit: Treenin korvpalliklubis Rae Koss 

üle aasta, treener on Siim Palu ja 

treeningud on 3 korda nädalas. Korvpall aitab saada täpsemaks ja osavamaks, põnev on 

vastase ülekavaldamine. Treeningud on mõnikord rasked, aga mängu võit on magus. 

Kõige rohkem arendamist vajab parema käe koordinatsioon. 

Jan: Mul läheb Rae Kossus neljas aasta, praegu on treeneriks Milvert vaaks.  Korvpalliga 

tegeledes olen saanud füüsiliselt tugevamaks, paranenud on koordinatsioon. Mäng 

haarab mind eelkõige mängu ilu pärast, näiteks meeldib selja tagant sööt. Samuti pean  

oluliseks teadmisi korvpallist ja spordist üldse.   

Henry: Läksin korvpallitreeningusse vend Jani eeskujul. Korvpall on andnud palju uusi 

sõpru, kogemusi. Enda nõrgemaks pooleks pean kaitsemängu, tugevamaks põrgatamist. 

Tulevikus näen korvpalli enda elus toreda hobina. 

 Leemet:  Hakkasin korvpalliga tegelema esialgu vanema venna Joonase eeskujul kodus. 

Nüüd läheb Audentese Spordiklubis 6. aasta. Treeneritena pean  olulisteks Erik Mäed ja 

Sixten Tomingast . Ilma korvpallita ei kujuta ma oma elu mitte kuidagi ette. Töö 

tegemist vajab kindlasti kaitsemäng, tugevuseks korvivisked. Korvpall on andnud 

võimaluse võistelda Itaalias, Rootsis, Lätis, Venemaal. 

Kõik poisid usuvad, et korvpallihuvi ei kao nende elust mitte kunagi. Sellest võib saada 

isegi töö, näiteks õpetaja või treenerina. Ja kui mitte töö, siis tore hobi kindlast 



4 
 

SÜGISE SÜNNIPÄEV 

23. septembril algas sügis.  

Meie tervitasime sügist looduslike 
kompositsioonide meisterdamisega. 
Kuna 2015. aasta on Eesti Vabariigi 
Kultuuriministeeriumi poolt muusika-
aastaks kuulutatud, said ka meie tööd 
inspiratsiooni  just  muusikast. Valmisid 
sügishõngulised ja musikaalsed  teosed. 

1. klassi  „Vahtralehe uss“ 

    

Oskar Järv ja Laura-Liis Rüngas                           7. klass tuletab oma tööga „C=  πd“  
 teevad ettevalmistusi 2. klassi                              meelde, kuidas arvutada  koos              
kompositsiooni „Sügis“  jaoks                                  piilauluga ringi ümbermõõtu 
                                                                                          

               
                   4. klassi teos                                        3. klass ja teos „Teele, teele kurekesed…“ 
„Looduse helide kuulamise koht“ 
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RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV 

1. oktoobril tähistati Eestis juba kolmandat aastat muusikapäeva, mida rahvusvaheliselt on 

tähistatud  1975. aastast. Meil tuli õpilastel vahetundides otsida  kadunud laulusõnu. 

Laulude „Põdra maja“, „Juba linnukesed“ ja „Koduke“ sõnad on tõesti hästi selged. 

Piltidelt tuli ära tunda muusikainstrumente.  

  

  PLOKKFLÖÖT      AKORDION                     TRUMMID                  PARMUPILL 

                       

KITARR                         SAKSOFON                         VIIUL                MARAKAD 

 

     

                PIANIINO                          KANNEL              METSASARV                           

Vaida kooli parimad pillide tundjad on Hanna-Loore Piiriste ja Andra-Mari 

Kukk 6. klassist  ning Maarja-Liisa Pintman 7. klassist. 
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ÕPETAJATE PÄEV 

2.oktoobril tähistasime õpetajate päeva. 9.klass sai ennast proovile panna 
õpetaja ametis. Päev oli meeleolukas ja sündmusterohke. Õpetajad nautisid 
päeva kooli kõrval asuvas punases majakeses, kus üllatuskülalisena hoidis 
meeleolu üleval näitleja Henrik Normann. 

 Tamur(direktor Ott Komp): Olin sel päeval direktor. Kõige raskem 

ülesanne oli valmistada ette kaks kõnet – hommikuseks kogunemiseks ja 
aktuseks ning neid ka soravalt lugema õppida. Päev laabus hästi, kuigi 
kooli pidi tulema juba veerand kaheksaks.  Meeldiv oli õpilasi ja õpetajad 

kooli uksel tervitada. Mõnes tunnis tuli õpetajatel abiks käia korda loomas. 
 

 

Kogu koolipere hommikusel rivistusel. Direktor Piret Hallik annab üheks 
koolipäevaks võimu üle 9. klassile. Õpilased on toreda päeva ootuses. 

Rasmus(õp Ülo Kõva): Mina olin matemaatika õpetaja. Tunnid toimusid arvutiklassis. 

Kasutasime neti lehekülgi miksike.ee ja nutisport.eu. Esimene tund möödus rahulikult, kuid 
järgnevates tundides ei tulnud ülesannete lahendamisest midagi välja, sest kõik olid nii 
rahutud. 
Kenneth(õp Simon English): Kui olin inglise keele õpetaja Aire käest saanud 

õppematerjalid, valmistusin kodus põhjalikult. Mulle tõesti väga meeldis õpetada. Ilmselt 
on mõnel õpilasel kuulmisega probleemid, aga muidu töötasid kõik kaasa. 
Saskia(õp Anna Minna): Tunni alguses klassi ees seistes ja õpilaste tähelepanu oodates, 

oli väga põnev. Mulle meeldis õpilaste huvi ja austus eesti keele vastu. Esimese klassi 
sõbralikkus ja  emotsionaalsus tegid  mu tuju heaks ning oleksin neid taevani kiita tahtnud.  
Margus P.(õp Anti Tiib): Püüdsin väga hoolega täita õpetaja Peeter Sipelga antud 

juhiseid 8. klassi füüsika tunni jaoks. Nimelt andis ta mulle töölehed ja ütles, et järgmises 
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tunnis peavad olema kõikide õpilaste kontrolltööd viied. Päev algas nii kiirelt, et ma ei 
jõudnud isegi korralikku lipsusõlme teha. Kas kõik said viied, ma ei tea. 
Jan(õp Kalju Kits): Esimese tunni ajal olin ma natuke närvis, sest andsin esimest korda 

kellelegi tundi. Järgmised tunnid möödusid juba pingevabamalt. Mina õpetasin loodus- 
õpetust. Õpetaja töö on raske, sest kui õpilased lollitavad, siis on võimatu neile midagi 
õpetada. Mina kindlasti ei taha õpetajaks saada. 
Stefi-Mariell(õp Ruuta Juur): Mina õpetasin sel päeval 1., 2. ja 4. klassile 

matemaatikat. Igaks juhuks kordasin eelmisel õhtul üle, kui palju on 1+1. Päev möödus 
mõnusalt, ainuke miinus oli see, et see oli liiga lühike. Täitsin sel päeval ka huvijuhi 
kohustusi, seega oli suur vastutus aktuse õnnestumise eest. Arvan, et see tõepoolest 
õnnestuski. 
Andrei( õp Saša Hall): Õpetasin vene keelt 5., 6. ja 8. klassile. Mind hirmutati, et 6.klass 

on väga hull, kuid lõpuks tuli välja, et nad olid kõige rahulikumad. Arvan, et õpetaja olla 
on raske, sest enne tunni läbi viimist peab tegema palju eeltööd. Näiteks 6.klassi sõnade 
töö ettevalmistamiseks kulutasin pool tundi. 
Margus Š(õp Muhe Juust): Minu jaoks oli see päev väga tore ja kaasakiskuv. Kuigi osa 

õpilasi ei tahtnud tööd teha, siis ma ikkagi tahaks veel proovida õpetaja olla, kui see 
võimalus tekiks. Väga oluline osa oli aktus, kus pidin jälgima, et kõik lood õigel ajal 
mängima hakkaks. 
Robert(õp Eino Muidugi): Minu päev kunstiõpetajana oli muidu tore. Esimene tund 

läks edukalt,  kuid teises tunnis õpilased karjusid ning kolmandas tunnis ei hakanud makk 
tööle ja õpilased määrisid üksteist värvidega kokku. Klassis oli katastroof. Ma sain aru, kui 
raske võib õpetajal klassi ees olla. Päev lõppes hästi, arvan, et aktusel meie esitatud laul 
„Tuhat tänu“ õpetajatele läks suurepäraselt. 
Õpetajatele ja kooli töötajatele kinkis 9. klass  ise korjatud taimedest 
„Maagilise õnnetee“ pakikesed.  Kes seda teed joob, on tervem ja tugevam kui 
kunagi varem ning kuidas ka ei proovi - naeratus  näolt ei kao kogu päeva. 

 
                              Õnnelikud üheksandikud peale õnnestunud tööpäeva 
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ETTELUGEMISPÄEV. I ÕPPEVEERANDI LÕPETAMINE. 

Ettelugemispäeva tähistatakse igal aastal 20. oktoobril Eestis lastekirjanduse keskuse 

algatusel 1994. aastast, rahvusvaheliselt juba varem. Meie lõpetasime I õppeveerandi 16. 

oktoobril oma ettelugemispäevaga „Muusika lasteraamatutes“. Katkendeid ilmestasid 

looga sobivad muusikavalikud.  Näiteks kõlas 1. klassi tšello taltsutamise loo juurde                                                                    

                  

        
Artjom Filimonov, Keron Lepp, Karl Rasmus Dutt, Karl Niklus,      Henry-Cennert Volmerson ja 

Steffen Soha, Karl Mitt ja Martin Liivaoja 4. klassist                        Angelina Odintsova 8. klassist 

loevad Wimbergi raamatust „Suur pidusöök“   juttu                       loevad Markus Saksatamme    

„Kanapoeg Indrek ja tema bänd“                                                         raamatust „Tont ja mannapuder“ 

                                                                                                                     lugu „Räpikunn“ 

 

Veel loeti muusikaga seotud lugusid raamatutest  Liina Kulu „Kuidas taltsutada tšellot“ (1. klass),  

Aleksander Raskin „Väike papa“(2. klass), 

Leelo Tungal „Kristiina, see keskmine“ (3. kl) ja „Naljatilgad lähevad laulupeole“ (6. klass), 

Henno Käo „Kui mind üldse olemas ei oleks“ (5. klass), 

Heljo Mänd „Võililled“ (7. Ja 9. klass). 

 

Peale ettelugemisi tervitas  Vaida Põhikooli direktor Piret Hallik kogu koolipere I 

õppeveerandi eduka lõpetamise puhul, alustades  küsimusega, mis teos algab sõnadega  „Kui 

Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.“ Nooremad õpilased veel ei teadnud, 

kuid õige vastus, et just niimoodi algab  Oskar Lutsu „Kevade“, tuli üsna ruttu.  On ju selleski 

raamatus muusika väga olulisel kohal- õpetaja Laur, tema viiul ning Arno muusikaarmastus. 

 

TARKUS TARVILINE VARA! I õppeveerandi kokkuvõtteid tehes oli rõõm tõdeda, hindele „5“ 

õppis 16 õpilast ning hinded „4“ ja „5“ olid I õppeveerandi tunnistusel 47 õpilasel. 

Arvestades, et koolis õppis I õppeveerandil kokku 108 õpilast, on see väga hea tulemus. 
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Mängude valmistamise võistlus 

Goethe Instituut kuulutas septembris välja mängude valmistamise võistluse. Kuna 1. ja 

2. klassis oleme ka eelnevatel aastatel mänge loonud, siis nüüd avanes võimalus need 

konkursitöödeks planeerida. 

1. klassi „Lepatriinu doomino“ valmistamine 

koosnes mitmest etapist ja oli töömahukas. 

Õpilased joonistasid mängu kavandi, maalisid 

rannakividele lepatriinud ja hiljem liimisid 

nende tiibadele vajaliku arvu täppe. Seejärel 

tuli disainida mängu pakend. Selleks sobis 

ideaalselt vana pappkarp, millele liimiti 

värvilisi pabereid.   Iga õpilane joonistas 

lepatriinutähe ja ka need liimiti karbile.  

Pildil on 1. klass oma loodud 

 „Lepatriinu doomino“ juures Eesti 

Arhitektuurimuuseumis 

 

2. klassi „Spordisangarid“ mängu puhul tuli igal õpilasel kujutada ennast sportlasena. Kuna 

see on memory-mäng, siis tuli kõigepealt joonistada kavand ja seejärel kaks ühesugust 

figuuri. Kindla mõõduga joonistused liimiti taaskasutatud kartongile. Kaanekujunduseks 

valisin  Mattias Luycki töö. 

 

Mängureeglite koostamisel tulid mulle appi õpetajad Marika Leitmaa ja Monika Lukkonen.. 

Aitäh neile! Enne tööde konkursile saatmist mängisid 1. ja 2. klassi õpilased oma mänge 

koolitunnis. Kooli kodulehelt on võimalik nendest hetkedest pilte vaadata. 

 

Konkursitööd tuli viia Goethe Instituuti ja selle asutuse otsimise käigus leidis aset ka üks 

humoorikas seik. Kuna Goethe Instituut ja Saksa saatkond asuvad kõrvuti, siis millegipärast 

soovisin siseneda just hästi turvatud saatkonna majja. Lõpuks leidsin aga õige hoone ja sain 

mängud üle anda. 

 

1. veerandi lõpus tuli rõõmusõnum minu e-mailile, milles teatati, et „Lepatriinu doomino“ on 

üks konkursi võitjatest. 1. klass kutsuti näituse „No pain no game“ avamisele ning 22. 

oktoobril võeti meid Arhitektuurimuuseumis väga suurejooneliselt vastu. Saime teada, et 

konkursile laekus 38 tööd ja 1. klass saavutas loodud mänguga 1. kooliastmes 1. koha.   

Auhinnatseremoonia lõppedes öeldi mulle, et 2. klassi mäng sai konkursil ära märgitud 

toredate joonistuste eest. Auhinnatud mänge saime näha muuseumi keldrikorrusel. Uhke 

tunne oli ja erilist heameelt tegi see, et Tallinna Ülikooli kaasaegse kunsti õppejõud õnnitles 

mind. 

 

Õpilased kasutasid võimalust, et mängida interaktiivseid mänge ja 1. korrusel  saime vaadata 

muuseumi püsinäitust „Eesti arhitektuur makettidel“. Näitust „No pain no game“ ja meie 

kooli õpilaste mänge oli võimalik muuseumis vaadata kuni 22. novembrini ning järgmisel 

aastal saab interaktiivset näitust näha erinevates Euroopa linnades. 

Uue veerandi teisel koolipäeval tunnustasime koolis 1. ja 2. klassi õpilasi. Suur aitäh kooli 

direktorile minu töö märkamise eest!  

 

Kogu kooliperele soovin rohkelt mängulusti! 

Kunstiõpetaja Eve Lumi 
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          Rae valla laste LOOVUSLAAGER „Must ja valge“ 

 
30. ja 31. oktoobril  said Rae Kultuurikeskuses kokku Rae valla koolide 

(Lagedi, Peetri, Jüri, Vaida) teatri- ja tantsuhuvilised lapsed. Osaleti 

töötubades ning ühiselt pandi kokku lavastus „Must ja valge“. 

 

Iga laps osales kolmes töötoas. Tantsutöötuba juhendas JJ Street 

tantsuõpetaja Kadri Salumaa. Etenduse jaoks õpiti selgeks Michael Jacksoni 

„Black or White“ järgi vajalikud tantsukombinatsioonid. Vaida kooli 

tantsuringide juhendaja Deisi Viimne eestvedamisel nauditi Elvis Presley 

„Jailhouse rocki“ tantsimist. Deisi oli  abiks kogu  lavastuse ettevalmistamisel. 

Kõnetehnika töötuba juhendas Ingrid Mikk, kes on ise aastaid olnud seotud 

kooliteatriga nii õpilase kui juhendajana. Peale muude põnevate harjutuste õpiti 

etenduse tarvis selgeks Juhan Liivi luuletus „Lumehelbeke“.  

Kolmas töötuba oli grimeerimise päralt. Siinkohal suur tänu Vaida kooli 

endistele näiteringi liikmetele -Maribel Otsus, Marleen Otsus, Merilin 

Lehtla, kes andsid  häid näpunäiteid, kuidas musta ja valge värviga näole põnevaid 

mustreid teha. Maribel ja Merilin osalesid ka lavastuses. FOTOL on üks grupp 

peale grimmi töötuba. Sellelt leiad ka Vaida kooli lapsi. 

Neljas töötuba toimus 

reede õhtul ja seal 

osalesid kõik 82  last 

korraga, et etenduse 

põhijooned paika 

panna. Laagrisse olid 

tulnud tõepoolest 

särasilmsed, andekad, 

töökad lapsed üle kogu 

valla ning lavastuse 

loomise rõõm oli väga 

suur. Laupäeval tegime 

kogu päeva proove 

erinevate lõikudega 

ning kaks korda jõudsime ka läbimängu teha. Etendus publikule läks väga hästi, 

kõik andsid endast tõepoolest parima.  
 

TÄNU Vaida kooli osalejatele: Johanna Pintman, Anette-Lily Juninen, Laura-Liis 

Rüngas, Kris-Matthias Randoja, Triine Maria Terve, Elisabet Eha, Madleen Pähna, 

Iris Väinsaar, Agnes Rebane, Steffen Soha, Aljona Koch, Arabella Vassus, Kerly 

Väinsar, Maarja-Liisa Pintman, Alina Zahhartšuk, Hanna-Loore Piiriste, Adeelika 

Rahnel, Bretely Jäätma, Angelina Odintsova, Saskia Sõrmus. 

Kokkuvõtte kirjutas etenduse lavastaja Vaida kooli huvijuht ning näiteringi juhendaja 
Kristiina Suvi 
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HEAD ISU RETSEPTINURK-KOHUPIIMAKARASK 
Soovitab kokanduse õpetaja Külli Tepponainen 

KOOSTISOSAD: 

200 g kohupiima 

2 dl piima 

1 muna 

2 dl odrajahu (115g)  

1 dl nisujahu (70g) 

1 tl söögisoodat 

1 tl soola                                                         

1 sl suhkrut 

1 sl õli  

VALMISTAMINE: 

Sega kohupiim piima, 

muna, soola ja suhkruga. Sega jahud soodaga, lisa tainale. Viimasena lisa õli. Sega ühtlaseks 

tainaks. Määri lahtikäiv koogivorm võiga, lisa tainas ja küpseta 200 kraadises ahjus umbes 

25-30 minutit, kuni saad kauni kuldpruuni karaski. Vastavalt soovile võib tainale lisada 

kaerahelbeid, linaseemneid vms. Mina valmistan karaskit 23x23 cm vormis, karaski lõikan 

pärast 16 ruudukujuliseks tükiks.  

 

UUS HUVIRING! Cashflow lauamänguringis tegeletakse tubaste mängudega, mis arendavad 

loogilist mõtlemist, püsivust, omavahelist koostööd, suhtlemis- ja veenmisoskust. Huviring 

on eelkõige sobilik 6.-9. klassi õpilastele, kuid võimekamad lapsed on oodatud ka juba 

nooremate seast. Lauamänguringi põhimängudeks on Cashflow, Powergrid jt. arendavad 

mängud. Lauamäng Cashflow on finantsmäng, mis annab võimaluse rakendada raha ja 

investeerimise õppetunnid tegelikku ellu. Tulevikus peavad kõik lapsed tegelema rahaga, 

sõltumata sellest, mis erialal nad tegutsevad. Seetõttu tasub alustada laste finantsharidusega 

juba varakult, et nad oskaksid tulevikus paremini finantsostuseid vastu võtta. Huviring 

toimub MTÜ Mängides Targaks kaasabil, mille kohta saab täpsustavat infot lugeda siit: 

http://www.mangidestargaks.ee  

Ringitunnid toimuvad reedeti kell 14.00-16.00. Ringi juhendab õpetaja Merle Soots. 

Cashflow huviringi õppemaks on 18€ kuus. 
 

Huviringis osaleja Margaret Niklus 6. klassist: Alguses ei olnud mul lauamängurini ees eriti 

suuri ootusi.  Kõigepealt selgitati meile mõisteid tulu ja kulu. Kui olime enam-vähem aru 

saanud, hakkasimegi mängima Cashflowd. Iga korraga sai asi selgemaks. Väga toredad on 

ringi lõpus toimuvad arutelud selle üle, kuidas  kellelgi läks. Loodan, et osalemine selles 

huviringis aitab mul tulevikus paremini rahaasjadega toime tulla ning kulutan oma praegust 

taskuraha nutikalt. 
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                                       PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS! 

SEPTEMBER OKTOOBER NOVEMBER DETSEMBER 

5 Keiti Lepp 

5 Rasmus Allikvee 

10 Aljona Kuliš 

10 Dimitri Berestov 

12 Eve Pukk 

13 Karl Mitt 

12 Elisabet Eha 

17 Gerden Haavisto 

18 Kaur Raudkivi 

24 Rein Suvi 

28 Robert Evisalu 

3 Kadri Vaher 

3 Katrin Roots 

5 Nele Valksaare 

7 Elo Tee 

8 Bretely Jäätma 

9 Liisa Maria Heinsoo 

11 Martin Liivaoja 

13 Karl Niklus 

14 Marcia Reisner 

18 Stella Volmerson 

24 Iti-Triin Matt 

27 Evi Sõrmus 

27 Helgi-Maaja 

Juursalu 

 

5 Rasmus Sudi 

6 Kerly Väinsar 

7 Karmen Maria Kaev 

12 Martin Lehtla 

18 Rait Murd 

19 Stefi-Mariell 

Harakka 

19 Anderi Degtjarjov 

22 Romet Raag 

29 Martin Raudkepp 

30 Henry-Cennert 

Volmerson 

2 Arabella Vassus 

8 Kris-Matthias 

Randoja 

10 Laine Tammerand 

11 Daniel Kala 

15 Elina Lapin 

17 Oskar Järv 

19 Monika Lukkonen 

19 Roger Lepp 

20 Meelis Kalmet 

21 Aljona Koch 

22 Kevin Volkov 

23 Marten Pähna 

30 Kätlin Pernau 

31 Andres Kaev 

 

 

SÜNDMUSED november-jaanuar 

9.nov mardilaupäev (korraldab 5. kl) 

25.nov kadripäev (korraldab 6. kl) 

30. nov-4. dets TEEMANÄDAL 

„Rõõm muusikast“-iga päev midagi toredat! 

14.dets kell 8.15 Jõuluhommik 

17.dets Päkapikutantsude vahetunnid 

18.dets Uisupäev Škoda jäähallis 

21.dets kell 18.00 JÕULUPIDU 

22.dets II veerandi lõpetamine 

15.jaan Kooli 153. sünnipäev; korvpall 

26.jaan Stiilipäev „Ametid“(korraldab 3.kl) 

 

 

 

ÕPILASESINDUS 2015/2016 

2. kl: Katarina Mitt, Mattias Luyck 

3. kl:Triine Maria Terve, Trevon Lepp 

4. kl: Iti Triin Matt, Karl Rasmus Dutt 

5. kl: Aljona Kuliš, Igor Smolin 

6. kl: Margaret Niklus, Robin Püvi 

7. kl: Kerly Väinsar, Siim Laherand 

8. kl: Bretely Jäätma,Angelina Odintsova 

9. kl: Saskia Sõrmus, Stefi-Mariell 

Harakka, Jan-Kristen Volmerson, 

Margus Švets 

Õpilasesindus soovib ettevõtlikkust 

koostöövalmidust, aktiivsust ühistes 

ettevõtmistes ja heatahtlikku suhtumist  

Selle lehe valmimisel olid abiks Margaret Niklus, Merle Soots, Maribel Otsus,  
Eve Lumi, Külli Tepponainen, Kristiina Suvi, Angelina Odintsova, 9. klass.  
Eriline tänu Stefi-Mariell Harakkale!  


