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 MARDIPÄEV LIPSUDEGA 

10. november on rahvakalendris mardipäev. Sel aastal organiseeris mardipäeva

tähistamist 5. klass- tegevusi jätkus nii mardilaupäevaks kui mardipäevaks.

Kokkuvõtte teevad Triine Maria Terve ja Daniel Kala.

Daniel: Mardipäeva tähistamise kommet teame meie eelkõige mardisantide ehk 

martide ringijooksmise tõttu. Seljas olid neil tumedad riided, tagurpidikeeratud 

kasukad, takust valehabemed, kanti maske.  

Triine: Meie klassiga mõtlesime, et tänapäeva mardid võiksid lipsu kanda ning 

otsustasime teha lipsupäeva. Siis tuli mõte, et mitte lihtsalt lipsu kanda , vaid õppida 

ka ise lipsusõlme tegema.    

Daniel: Mina ja Triine avasime esimese päeva. Publiku ees oli päris raske, kartsin , et 

läheb sassi. Aga läks hästi. 

Triine: Lugesin lipsu kandmise ajalugu. Esimesena hakkasid kaelasidemeid kandma 

rooma sõdurid 17. sajandil. Lipsumood on väga palju muutunud. Näiteks olid vahepeal 

hästi laiad lipsud, siis kitsad, siis tulid moodi igasuguste piltidega lipsud. 

Vasakult 1. rida:  Triine Maria Terve, Sander Suitso, Daniel Kala, Kevin Vorsmann, 

Rasmus Sudi, Romet Raag  2. rida: Karl Kristof Järve, Rostislav Severikov, Trevon 

Lepp, klassijuhataja Aire Ratas, Meelis Kalmet 

Triine: Neljapäeval (mardilaupäev, 9. november, toim.) olid lipsusõlme tegemise 

töötoad. Meie klassist said sõlme tegemise selgeks vist kõik poisid. Mina ise kahjuks 

ei saanud, aga kindlasti õpin selgeks. Väga hea meel, et nii paljud osalesid lipsusõlme 

tegemisel. Nägin isegi, et taheti veel ja veel harjutada. 
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Õpetaja Külli Tepponainen          Kenri- Kermo Kriiva, Maarja-Liisa Pintman, Karmen  
kinnistab oma oskusi                   Maria Kaev – lipsusõlm peaaegu selge! 

 

Daniel: Reedel (mardipäev, 10. november, toim.) tulid peaaegu kõik kooli lipsudes. 

Lahe oli vaadata.  Lipsud olid mõnel kingadel või juustes. 

  

Triine: Kui lugesime Danieliga meie klassi õpilaste tagasisidelehti, mis huvijuht 

Kristiina palus kirjutada, siis kõige rohkem oli kirjutatud, et toredad päevad olid ja , 

kui midagi teha, siis rohkem julgeda oma mõtteid välja öelda. 

 

 

  
Kertu Sudi 2. klassist        Aljona Koch ja Iti-Triin Matt        Anna-Grete Mangelsoo 
teab -harjutamine             6. klassist- lipsusõlme tegemine-    1. klassist vahva soenguga 
teeb meistriks !                         see on imelihtne! 
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ISADEPÄEV 

Isadepäeva tähistati esmakordselt 1910. aastal Ameerika Ühendriikides. Eestis 

on see vahva päev 1988. aastast novembrikuu  teisel pühapäeval.  

 

Isale 

Minu vahva isa, 

küll sa oled visa, 

oled mulle kallis, 

sinu kallis olen kui sallis. 

Sinuga on tore, 

muret karta pole, 

sul unistuseks auto, 

äkki aitab loto? 

Sind nähes  olen rõõmus, 

kui olid kaua tööl. 

Mu päev siis kohe ilus 

ja rahulik on öö. 
 

 

Pildi joonistas Tristan Kolla 3. klassist. 
 Luuletas 2. klass:   Darina Maslova, Kertu Sudi, Lisete Lille, Marinel Sarik, Fia-Delisa 
Lehe, Robin Baumann, Sten Baumann, Steven Matt, Silver Väinsar, Miikael Mõttus, Simo 
Laherand, Kristen Soha, Kaspar Mitt, Sebastian Salla   
 

 

TEATRIETENDUS „EILE, TÄNA, HOMME“ 
 

 

Meil oli 14. novembril külas  Lasteteater „Lepatriinu“ . Näitlejate Aivo Sadam, Raido 

Õis ja Kaupo Peetso vahendusel said 1. -5. klasside õpilased 

osa lõbusast etendusest „Eile, täna, homme“ 

 1. klass: Kõige rohkem meeldisid naljad. Kloun oli naljakas. 

Laulud olid rütmikad.  

2. klass: Väga vahva ja naljakas. Ei teadnudki, et on olemas 

doktor Kloun. Tore, et Eestiga seotud tähtsad  asjad sai üle 

räägitud.  

3. klass: Selles etenduses oli vanaisa, kes tahtis 

presidendiga kokku saada, kuid haigestus  Õnneks said 

vanaisa ja lapselaps presidendiga kohtuda.  
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RAE VALLA LASTE DRAAMA- JA LOOVUSLAAGER vol. 3 
 

Osalesime 24. ja 25. novembril Rae valla laste- ja noorte draamalaagris, mis 

toimus kolmandat korda Rae valla toredate noorsootöötajate ning koolide huvijuhtide 

koostöös. Korraldajate tiimi kuulusid ka meie kooli vilistlased Marii Rein ja 

Marleen Otsus, mille üle on eriti hea meel. 

Reedel toimusid meisterdamise, tantsu, laulu- ja näitlejameisterlikkuse töötoad. Mul 

oli õnn ja rõõm juhendada näitlejameisterlikkuse töötuba. Loomulikult on üks tund nii 

väike aeg, et meistriks saada ja just siis, kui eriti põnevaks läheb, on aeg otsas!  Sain 

tõeliselt hea kogemuse ning veelkord kinnitust sellele, et teatritegemine paneb laste 

fantaasia tööle ja silmad suurest loomerõõmust särama!  

Vasakult 1. rida: Johanna Pintman, Kerly Väinsar, Steffen Soha, Kristiina Suvi, Anette-Lily 

Juninen, Aljona Koch, Kris-Matthias Randoja 2. rida: Arabella Vassus, Ksenija Lorvi, Daniel 

Kala, Iti-Triin Matt, Katarina Mitt, Elisabet Eha  3. rida: Martin Lehtla, Kenri-Kermo Kriiva, 

Alina Zahhartšuk, Maarja-Liisa Pintman, Madleen Pähna 

Laupäeval toimus etendus „Suur sünnipäev“, mille lavastajaks Rasmus Onkel. 

Osalejatel tuli praktiliselt ühe päevaga lugu selgeks saada. See õnnestus.  

          Kohtumiseni järgmises draama- ja loovuslaagris novembris 2018!!! 

Kristiina Suvi, näiteringi juhendaja 
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INTERVJUU: RAIMO SAAGPAKK 

Vaida Põhikoolis töötab alates 2016. aasta sügisest puutöö- ja tehnoloo-

giaõpetajana Raimo Saagpakk. Ta juhendab ka puutöö huviringi. 

Martin Raudkepp 8. klassist vestles õpetajaga novembris 2017 

Fotol on õpetaja Raimo omavalmistatud pilliga  

(ajaleht Postimees arhiiv 16. september 2006) 

 

Kui kaua olete tegelenud õpetamisega?  

Alates Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamisest 1976. 

aastast olen tegutsenud õpetajana. Algul 3 aastat 

külakoolmeistrina Vatla Koolis. Seejärel Pedagoogilises 

Instituudis õpetasin puidutööd. Samaaegselt töötasin 

Instituudis Kehakultuuri teaduskonna Kinesioloogia laboris, 

kus tegelesin ujumisvõistluste võistlusanalüüsi ja ujumise 

tehnika analüüsiga. Hiljem töötasin Tallinna 21. Koolis, 

Westholmi Gümnaasiumis ja Südalinna Koolis tööõpetuse 

õpetajana. 

 

Kuidas juhtusite õpetajaks Vaida Põhikooli? Kuidas teile 

siin meeldib? 

Lugesin haridusportaalist Vaida Põhikooli tööõpetuse 

õpetaja tööpakkumise kuulutust. Olin selleks ajaks juba 

pensionieas, kuid päris pensionile ei tahtnud veel jääda. Vaida Kool mulle meeldib ja 

olen väga rahul. Õpilaste ja koolitöötajatega saan hästi läbi. Mingeid erilisi 

probleeme ei ole tekkinud. 

 

Missugused on Teie arvates ideaalse õpilase omadused? 

Minu arust peab õpilasel olema tahtejõudu ja sihikindlust, et alustatu ka lõpuni viia. 

Ei tohi midagi teha ja asju pooleli jätta.  

 

Kaua olete  tegelenud puutööga? 

 Puutööga olen tegelenud kaua, keskkooli ajal mul sellist võimalust ei olnud, kuid 

Pedasse minemisajast olen sellega pidevalt tegelenud. 90ndate aastate algul 

tegutsesin ka FIE-na.  
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Palun seletage lahti puutööringi eesmärk „inseneerliku mõtteviisi arendamine“. 

See tähendab seda, et õpilane peab olema suuteline ise talle antud ülesandele 

lahendusi otsima ja leidma. Ise mõtlema välja eseme valmistamise töökäigu. 

 

Millised on Teie hobid? 

Ma olen kollektsionäär, kogun Eestis käibel olnud rahasedeleid, spordimärke ja ka 

münte. Meeldib ka reisimine. 

 

Palju Te reisite? Millised on lemmikud reisi 

sihtkohad? 

Tavaliselt aastas umbes üks 2-3 nädalane 

automatk. Kõige enam meeldib mulle ringi 

rännata Euroopas, on vähe selliseid Euroopa 

riike, kus ma veel käinud pole. Üks 

meeldejäävamaid on olnud Makedoonia pealinn 

Skopje, kus oli muljetavaldav kogus 

ratsamonumente ja muid skulptuure. 

 

Missugune oli Teie kõige viimane kultuurielamus? 

Eriti ma sellise kultuuriga kokku ei puutugi; Viimati käisin teatris kuu aega tagasi. 

Minu kultuur ongi just antiik ja vanavara. 

 

Kas teil koduloomi on? Missugused loomad teile meeldivad? 

Isiklikult koduloomi mul ei ole. Pigem meeldib mulle jälgida metsloomade tegemisi nii 

loomaaias kui ka ekraanil. 

 

Mis on Teie lemmiktoit? Kas oskate seda ka ise valmistada? 

Ahjukartulid sealihaga. Saan valmistamisega ise ka hakkama. 

 

Kas Te jälgite maailmapoliitikat? Mis oli viimane sündmus, mis teid kõnetas? 

Ikka jälgin. Viimane selline suurem sündmus, mis mind kõnetas oli see, kui Donald 

Trump jättis Pariisi lepingutele alla kirjutamata. Planeedi eest tuleb hoolt kanda ja 

looduskaitse on oluline. 
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                            MINU HUVIALA 

PUUTÖÖ- JA TEHNIKARING 

 

Meie koolis töötab 2016. aasta sügisest puutöö- ja tehnikaring, mida juhendab 

Raimo Saagpakk. (Loe intervjuud õpetaja Raimoga lk 6-7). Huviring on 3. klassi 

õpilastele 1 tund nädalas ning 4.-9. klassile 2 tundi nädalas. 

Huviringis osalejad õpivad kasutama puidu käsitööriistu ning puidutöötlemise 

masinaid. Oluline on ise leida lahendusi ülesandele ning õppida töökäiku looma. 

Väga tähtis on rõõm endavalmistatud esemest.   

 

  

 

 

 

 

 

  

                                 Viktoria Kala ja Tristan Kolla 

     
                 Oliver Koch   

Doomino tegemine 

oli lahe. Sai liimida, 

lõigata, viilida ja  

saagida. Pidi ette-

vaatlik olema, et 

näppu ei lõikaks. 

 

Tegime doominot 

kuu aega. See oli 

väga tore. Kõige 

raskem oli mõõt-

mine. Kui kasvõi 

millimeeter mööda 

läheb- teed uuesti. 

Puutööringis on väga 

huvitav. Kui ma küsisin 

teistelt puutööringis 

osalejatelt, mis nad 

arvavad, siis kõik 

ütlesid, et ise asju 

teha on väga tore. 
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Martin Liivaoja                                     Jaak Haiba 

 

Karl Niklus ja Kermo Kasemets 

    

                             Marten Pähna                    Regnar Kadakas 

Peab korraliku 

joonise tegema! 

See on rongi 

tegemiseks 

oluline detail! 

Noa 

kasutamisel 

peab ette-

vaatlik olema! 

Täpsus on väga 

oluline! 

Isetehtud 

asjad teevad 

tuju heaks! 

Sellest peab 

lõpuks hobune 

tulema! 
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FILMIVAATAMISE NOVEMBER 

Vaatasime filmi „Kevade“ 

Mina vaatasin 13.  novembril noortekeskuses koos oma klassiga filmi nimega „Kevade“.  

See film on väga tore. Tegelased on Toots, Arno, Teele,Tõnisson, Kiir ja teised. 

Toots tegi pahandust, Tõnissonile meeldis süüa, Imelik mängis kannelt. See film tehti 

aastal 1969. Minu lemmiktegelane on Toots, keda näitles Aare Laanemets. Minu 

lemmikkoht filmis on see, kus Toots lasi püssiga sauna akna katki. Film on tehtud 

Oskar Lutsu raamatu „Kevade“ järgi. Soovitan kindlasti seda filmi vaadata. 

Gerden Haavisto 3.klass 

Vaida Kooli Filmiöö 

Filmiöö on mõnus traditsioon. Seda  oodatakse mitmel põhjusel, kindlasti on 

olulisemateks hea film ja lahe seltskond.  

17. novembri õhtupoolikul kogunes  32 õpilast, et kõik filmiööks vajalik valmis panna . 

Traditsiooniliselt alustame eesti filmiga. Seekord vaadatud „Supilinna salaselts“ on 

Mika Keräneni lasteraamatutel põhinev seikluslik koguperefilm, mille tegevustik 

toimub Tartus ja paljuski Supilinnas. Film võlus oma põnevuse, kaasahaaravuse  ja 

väga toredate näitlejatöödega.  

Kõikide üldiseks lemmikuks osutus põnevik „Närvidemäng“, originaalis „Nerv“(2016). 

Selle filmi kavasse võtmine oli väga oluline, sest internetiohtude teema on väga 

aktuaalne.  Võidu või kaotuse asemel käib mäng elu ja surma peale. Mõeldes juba kuu 

aja pärast tulevatele jõuludele vaatasime muhedat filmi „Jõuluvana vend“. 

                                                                         Filmiöö fänn, huvijuht Kristiina Suvi 

JUST FILM  

4. klass vaatas filmi „Niendorfi kuninganna“ (Saksamaa 2017) 

Meie klass (4.klass, toim.) käis 18. novembril kinos. Me oleme klassiga käinud juba 

kaks aastat järjest Pöffi-festivalil. Vaatasime filmi  „Niendorfi kuninganna“ 

Režissöör Joya Thome, peaosatäitja Lisa Moell. 

Film räägib 10 - aastasest tüdrukust nimega Lea, kes ei tahtnud suvepuhkuse ajal 

laagrisse minna. Ühel päeval kohtus ta  poistekambaga. Ta soovis sinna kampa saada, 

sest poiste tegevus tundus põnev. Kampa saamiseks pidi ta oma julguse proovile 
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panema. Mure oli see, et kambas olid ainult poisid ning juht ei tahtnud kampa 

tüdrukuid. Lea pidi tegema „katsed“ - lõpuks saigi ta kampa. kambas oli poiss kes 

tahtis Leaga sõbraks saada teised poisid väga ei soovinud temaga suhelda. Siis lepiti 

kokku reeglid. teised poisid hakkasid ka vaikselt sõbrunema kui lõpuks olidki kõik 

omavahel sõbrad ja julgesid üksteist usaldada .Leale meeldis seal kambas olla. 

See filmi kogemus oli väga huvitav ning pani mõtlema, et kas päriselt ka nii on 

et, kui tahad mingisse kampa kuuluda, pead sa eluohtlikke asju tegema. Me 

loodame et me hakkame igal aastal ikka kinos käima. Meie klass jäi selle filmiga 

rahule ja mõnigi sooviks seda uuesti vaatama minna. Meie arvates käitus terve klass 

väga hästi. Aitäh õpetaja Marika Leitmaale organiseerimise eest. 

Johanna Pintman ja Katarina Mitt, 4. klass  

6. ja 9. klass vaatasid filmi „Parem vaata ette“ (USA, Austraalia 2017)   

Režissöör Chris Peckover , peaosatäitjad Levi Miller, Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, 

Alex Mikic, Virginia Madsen. Film räägib  12-aastasest Luke`ist, kelle vanemad 

jätavad ta jõuluõhtul lapsehoidjaga koju. Mõnusat õhtut nautides ei oska nad isegi 

kahtlustada, mis kodus juhtuma hakkab. Filmi lõpuks on Luke tapnud lapsehoidja kaks 

meest ning oma parima sõbra. Lapsehoidjat tal tappa ei õnnestunud.  Arvamused 

filmist olid erinevad: paljudele jäi film arusaamatuks, kuid oli ka neid, kellele meeldis.  

                                                                Alina Zahhartšuk, 8. klass 

7. klass vaatas filmi „Lõks (USA 2017, režissöör Donald Ross) 

Raske on leida maailmas suurema käibega valdkonda kui seda on uimastiäri. Nõudlus tingib 

turu ning nõudlust jagub nii alam-, kesk-, kui kõrgklassi. Selles filmis vaatame, kuidas 

mõjutavad uimastid ühe vaesevõitu USA väikelinna elanike elusid. Täpsemalt küll lihtsate 

keskkooliõpilaste ja neid kontrolliva tigeda narkodiileri elusid. 

Liisa Maria Heinsoo: Mulle meeldis see film. Pole sarnast varem näinud. Lemmiknäitleja oli 

peaosatäitja Eliza Taylor.  

Arabella Vassus: Film rääkis tänapäeval väga suurtest probleemidest nagu alkoholi ja 

narkootikumide tarvitamine. Annan filmile 10st 10 punkti. Kohal oli ka filmi produtsent 

Fernando Loureiro. See film pani väga sügavalt mõtlema. 

Günter Suitso: Film „Thumper“  rääkis sellest, kuidas Ameerikas narkokauplemisega oma 

rahaprobleeme lahendatakse. 
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KADRIPÄEV 

Kadripäev on rahvakalendris 25. novembril. Kadrid on riietatud valgesse ning 

toovad karjaõnne. Kadrilaupäeva korraldas 2. klass ja õpetaja Monika Lukkonen.  

Kadrilaupäeva alustas 2. klass 

etteastega- vahvalt loeti ette 

luuletus.  Paljud kandsid kübaraid 

nagu sel päeval oli stiiliks.  Tore oli 

vaadata ka julgeid kübarates 

poisse. Õpetaja Monika oli ette 

valmistanud kadripäevale kohaselt 

sõnamängud. 1.-4. klass pidid kokku 

panema 20 vanasõna  

I koht kuulus maksimumpunktidega 

võistkonnale Joosep Ra Listra (1.klass)Lisete Lille (2. klass), Triinu Trika (3. klass) 

ja Gregor Jäätma (4. klass) (fotol)  

Proovi sinagi , valisime 10 vanasõna, vasakul on algus, paremal lõpp. 

Oma teadmisi saad kontrollida kõrvalleheküljelt. 

ENNE MÕTLE, ON POOL VÕITU. 

KAKS KÕVA KIVI ÕNNETUS TAGA. 

JULGE PEALEHAKKAMINE KAUNIKENE. 

HEAL LAPSEL SIIS ÜTLE. 

HOOLETUS EES, SIIS KAAGUTA. 

KAUA TEHTUD- PALJU ÜHTE LAUTA. 

ENNE MUNE, TEEB MEISTRIKS. 

HARJUTAMINE EI JAHVATA HEAD JAHU. 

HÄID LAMBAID MAHUB ON RASKE. 

IGA ALGUS MITU NIME. 
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Vanematele  klassidele oli ülesanne  kõnekäändudega. 8. ja 9. klass kahjuks osa ei 

võtnud. I koha 21 punktiga 21-st sai võistkond, kuhu kuulusid Günter Suitso 7. 

klassist, Rasmus Sudi 5. klassist ja  Keron Lepp 6. klassist (alumisel fotol) 

 

 

KAS TEAD? 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vanasõnade vastused 

Enne mõtle, siis ütle. 

Kaks kõva kivi ei jahvata head jahu. 

Julge pealehakkamine on pool võitu. 

Heal lapsel mitu nime. 

Hooletus ees, õnnetus taga. 

Kaua tehtud-kaunikene. 

Enne mune, siis kaaguta. 

Harjutamine teeb meistriks. 

Häid lambaid mahub palju ühte lauta. 

Iga algus on raske. 

 

 

 

 Leia küsimustele õiged vastused ja saada need hiljemalt 30. aprilliks 2018 aadressile 

kristiina.suvi@vaidakool.ee  või too huvijuhi ruumi! Kõigi õigesti vastanute vahel loosime 

auhinnad!  

1. Tallinna Loomaaia vapiloom on ilves. 1939. aastal oli ilvesepoeg Illu  loomaaia esimene 

asukas. Mis loomad olid aga Mari, Jüri ja Maret?  

 

2. Kes on nende luuleridade autor? 

Lumehelbeke 

tasa, tasa 

liugleb aknale 

tasa… tasa… 

3. Mis aastal ja missugusel sündmusel  lauldi Eesti Vabariigi hümni Voldemar Jannseni 

tekstiga esmakordselt? 

4. Mis on ciabatta?  

5. Missugune rahvakalendri tähtpäev on 21. detsembril? 
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             TEEMANÄDAL „HELIDES LIIKUV KUNSTNIK“ 

2017. aasta kevadel osalesin Tallinna Ülikoolis Kunstihariduse konverentsil, mille 

fookus oli suunatud teemale „Kunst muudab ruumi“. Ürituse raames oli mul võimalus 

nautida Sofi Aršase ja Erkki Kannuse tegevuskunsti. Sofi Aršas oli minu õpetaja 

Tallinna Ülikoolis õppimise 

ajal ja praktilise töö 

juhendaja. Sofilt sain 

nõusoleku tulla esinema 

Vaida Põhikooli.Kuns-

tiprojekti ettevalmistus-

tööde kõige intensiivsem 

aeg jäi 2017. aasta 

sügisesse. Keerukaks 

kujunes kahe kunstniku ja 

kooli ajagraafiku ühilda-

mine, aga kui see sai paika,  

Kunstiõpetaja Eve Lumi                 siis võisin kergendatult hingata. Kunstinädala 

paneb kuuldud helid paberile                tunnuslause „Helides liikuv kunstnik“ mõtte  

                                                              sain Sofi esinemist vaadates ja rõõmu tegi,   

                                                              et kunstnik tundis ennast selles lauses ära. 

Heli, liikumine, kunstnik – nendest märksõnadest alustasin. Otsisin oma pildipangast 

ideid ja kui need said leitud, otsustasin, et helideks on sobilikud just helimaastikud. 

Huvijuht Kristiina Suviga valmistasime ette suureformaadilised paberid, tegelesin 

rulade omanike otsinguga, lava tellimise jpt erinevate tegevustega. Valmistasin ette 

kunstniku elukutset tutvustava PowerPoint esitluse ja kõigile õpilastele said selgeks 

selle eriala plussid ja miinused. Õpilased koostasid selle esitluse põhjal küsimused 

külla tulevatele klaasikunstnikele.  

Teemanädal sai alguse 27. novembril lavaga puhkesaalis. Esimese vahetunni ajal 

andsin avasõnas teada, et kunstiprojekti raames kuulame erinevaid helisid, märkame 

üksteist ja abivajajaid, teeme koostööd, kohtume kunstnikega, katsetame erilisi 

joonistamise tehnikaid. Tegevuse alustamise lauseks kujunes „kuulame helisid ja 

tegutseme vaikselt“. Mida pikkadel vahetundidel täpselt tuli teha, seda etendasid 

meile kooli näiteringi õpilased esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva ja reede esimese 

vahetunni ajal.  
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27. novembri teisel vahetunnil olid põrandale 

laotatud paberid ja kõlasid helid. Õpetajad 

Eve Möls, Monika Lukkonen, mina ja huvijuht 

Kristiina Suvi joonistasime nii nagu õigeks 

pidasime. Kui joonistaja arvas, et kõige 

mugavam on seda teha lamades, siis nii ta 

seda tegigi. Kõige tähtsam oli kuulata helisid, 

tunda värve ja kasutades rasvakriite  panna 

kuuldu paberile. Kui heli muutus vaiksemaks, 

oli aeg lõpetada ning signeeritud tööd pandi 

näitusepõrandale. Esimese söögivahetunni ajal 

tegutsesid 5.-9. klassi  ja teisel 1.-4. klassi 

ning väikeklassi õpilased.   

28. novembri päeva tutvustavas kõnes lugesin  

katkendi president Kersti Kaljulaidi  

sotsiaalmeedias avaldatud videopöördumisest. Ta kõneles: 

 „ Igaüks meist on eriline – oma teadmiste, oma oskuste ja 

oma saatusega. Mõni meist vajab abi liikumisel,  riidesse 

panemisel,  ühissõidukisse minemisel või sealt väljumisel. 

Aga see ei tee neid inimesi "nendeks".  Nad on ikka ja alati 

üks meist. Meie inimesed. Suhtumine algab igaühest, algab 

kodu koridorist, algab koolist, kohalikust omavalitsusest ja 

ministeeriumi koridorist. Ärme pööra pilku ära. Pakume abi. 

Vahest ka lihtsalt naeratame ja ütleme rõõmsalt tere. Nii 

nagu me ikka meie inimestele ütleme. Et erivajadustega 

inimesed tunneksid ennast võrdsete ühiskonnaliikmetena, 

see algab igaühest meist ja selleks pole sugugi palju vaja – 

natukene empaatiat ja natukene 

julgust“.http://www.pealinn.ee/tagid/koik/kersti-kaljulaid-   

puuetega-inimestelt-ei-saa-pilku-ara-poorata-n200910 

Lisandra Salusaar, 3.klass                                                                (08.01.2018)                                                                                                                                     

Tegevuskunst toimus sellel päeval erandlikult enne keskpäeva, kõigepealt tegutsesid 

nooremad ja siis vanemad õpilased. Projektist osalejad õpilased olid kaasa võtnud 

viltpliiatsi ja nad asetasid selle oma varvaste vahele. Kostusid helid ja noored 

tegevuskunstnikud hakkasid puhkesaali põrandale laotatud paberitele joonistama. 

Juhul, kui viltpliiats maha kukkus, andis joonistaja käega märku ja huvijuht ning mina 

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/kersti-kaljulaid-
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tõttasime abivajajale appi. Kui heli muutus vaiksemaks, oli aeg lõpetada ning tööle tuli 

tavapärasel viisil oma nimi kirjutada. 

Teemanädala kolmandal päeval 29. novembril tekitas helisid  õpetaja Argo 

Niinemets oma akustilise kitarri abil. Lavaga puhkesaali põrandale oli maha laotatud 

igale klassile üks laiupidi paber, millele hakkasid helide saatel rasvakriitidega 

joonistama kaks õpilast – üks ühel 

pool ja teine teisepool paberit. Kui 

õpetaja Argo lõpetas mängimise, 

vahetasid joonistajad oma kohad. 

Iga korraga täiendati enda ja 

paarilise tööd ning läheneti aina 

rohkem paberi keskjoonest 

kaugemale. Kristiina ja mina, kes 

me tegime näidisjoonistamise, 

nautisime seda ühisjoonistamist 

sajaprotsendiliselt.  

  Aigar Trika ja Danil Murajev, 8. klass 

30. novembri hommikupoolne kooli spordisaal oli  klaasikunstnike Sofi Aršas ja 

Erkki Kannus performance ettevalmistustööde päralt. Keskpäeval sai kogu koolipere 

osa vaatemängulisest performanceʹst, milles olid heli, liikumine ja kunstnikud. Sofi 

põimis ema etteastega kokku nii tantsu kui ka klaasikunsti.   

Sofi on lõpetanud Kunstiakadeemia ja klaasikunst sai 

tema elu üheks osaks. Kunstniku sõnul on aga tants, 

nimelt temperamentne mustlastants, tema elu teine 

osa. Sofi meenutas, et ükskord tuli Erkki oma müstiliste 

pillide ja põrandaga ühe näituse avamisele. Ja kui Sofi 

sai sellel põrandal tantsusamme teha ja seepeale tekkis 

ka heli - see oli kunstniku sõnul temale suureks 

inspiratsiooniallikaks. Pärast seda hakkasid Sofi ja 

Erkki näituste avamistel taolisi performance'd tegema. 

Ka Erkki õppis klaasikunsti Kunstiakadeemias, kuid tema 

sõnul on ta klaasiga ainult mingil määral tegelenud. Väga 

varases nooruses meeldisid talle pillid ja muusika 

tegemine. Aga ta ei ole suutnud ära õppida ühegi pilli  

                                                                                         

Kunstnik Sofi Aršas 
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mängimist. Seepeale hakkas ta mõtlema, et võiks ju ise pilli teha, mille puhul keegi ei 

saaks öelda, et mängib pilli halvasti või hästi. Sest seda pilli pole keegi ju kunagi 

mänginud. Siis ta hakkaski tegema heliinstrumente, kuid need ei ole ainult pillid, vaid 

ka visuaalsed skulptuurid. Inimesed saavad näitustel neid pille näppida ja helisid  

teha. Ja seda said teha nüüd ka Vaida 

Põhikooli õpilased ning julgemad esitasid 

mõlemale kunstnikule neid huvitavaid 

küsimusi. 

1. detsembril kattus õues maapind 

imeilusa valge lumevaibaga, aga kooli 

spordisaalis kõlas  merelainete kohin. Iga 

klass oli välja valinud viis surfarit ning 

kunstiprojekti ajaks olid ruladest saanud 

ratastega surfilauad. Igal õpilasel tuli 

surfilaual kõhuli olles läbida pikk valge pa- 

  Silver Väinsar, 2. klass              ber, samal ajal mõlema käega „merelainetele“ 

rasvakriidi või viltpliiatsiga jooni tõmmates. Projekti viimane päev pakkus tublisti 

elevustja mina tundsin pingelangust. 

4. detsembril toimus teemanädala lõpetamine. Oma kõnes ütlesin, et üritus 

õnnestuks, on vaja väga head meeskonnatööd. Ja see mul tõesti oli! Kõige suurem 

tänu kuulub kooli huvijuhile, kes igati toetas minu ideed ja aitas mind. Suur, suur 

aitäh! Suur tänu kooli direktorile, kes märkab minu ettevõtmisi. Suur kummardus 

muusikaõpetajale! Aitäh majandusjuhatajale, 

õpilastele ja klassijuhatajatele, aitäh näiteringile! 

Aitäh Deisile, Margaretile ja Alinale, kes jäädvustasid 

teemanaädala helis ja pildis. Aitäh rulade omanikele: 

Kristo, Alina, Karl Rasmus, Väinsare pere. Aitäh 

Nelele, Andresele, Valentinale, Mairele, Lainele, 

Astale, Gerdile ja Kaiele. 

Sofiga kohtusin Rahva Raamatus keset jõulueelset 

saginat ja ta tänas veel kord, et ma neid esinema 

kutsusin. Sofile ja Erkkile  meeldis väga meie kool.          

 

Uute kunstiprojektideni! 

Kunstiõpetaja Eve Lumi, 8. jaanuar 2018 

                                                                                           Dmitri Berestov, 9. klass 
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TURVALINE KOOL 2017 

28. novembril  anti Vaida Põhikoolile tiitel 

„Turvaline Kool 2017“. Harjumaa Omavalitsuste 

Liidu tegevdirektor Joel Jesse andis koolile üle 

rändkarika ja seinaplaadi "Turvaline kool".  

Vaida Põhikool osales projektis „Turvaline kool 

2017“. Otsustasime osaleda, kuna tundsime, et 

oleme sellist tiitlit väärt küll. Meie direktor oma 

meeskonnaga on selleks palju vaeva näinud, et 

saame töötada ja õppida sellises armsas koolis. 

Mina omalt poolt panustasin korraldusliku poolega, 

moodustades töörühma, kuhu peale minu kuulusid         

Direktor Piret Hallik                   veel direktor Piret Hallik, õppealajuhataja Nele    

Toime, kehalise kasvatuse õpetaja Marje Möldre- Vähi, majandusjuhataja Tiina Vihul, 

õpiabi õpetaja Veronika Raide, politseinik Rainer Väli. 

Projektis osalemiseks andsime ülevaate turvalisusega seonduvast meie koolis: 

 Kooli personal- enesekontrolli küsimustikus kaardistasime olukorra ja 

analüüsisime meie kooli  

 Lapsevanemad- viisin läbi küsitluse, mille edastasin neile e-kooli kaudu 

 Õpilased- tegin väikese videoklipi, milles abistas mind 8. klassi õpilane Martin 

Raudkepp. Aitäh!  Soovisime selgitada, mis on õpilaste jaoks turvalisus, mille 

poolest just meie kool on turvaline, kuidas saavad õpilased kooli turvalisemaks 

muuta. 

 

Piduliku üleandmise puhul korraldasime 

väikese tervituskontserdi.  Olav Ehala 

laulu „Mis on kodu, kus on kodu“ filmist 

„Nukitsamees“ esitas just selle 

sündmuse jaoks kokku pandud ansambel. 

Laulu sõnum „…kodu oleme me ise, 

väikene ja suur“ sai sel päeval veelgi 

selgemaks.   

 

      Margit Kartau, sotsiaalpedagoog   
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             NOORTEKONVERENTS „LAHE KOOLIPÄEV“ 

29. novembril toimus juba 14. korda üle-eestiline noortekonverents  „Lahe 

Koolipäev“. Vaida Põhikoolist saab igal aastal osaleda kaks  7. klassi õpilast. 

Arabella Vassus ja Aljona Kuliš olid seekord need, kes konverentsil osalesid. 

Arabella teeb päevast kokkuvõtte 

 Selleaastane teema oli  „Meie Vabadus“. Esinesid ja teema üle arutlesid Eestis 

tuntud inimesed. Nendeks olid dirigent Rasmus Puur, laborispetsialist ja geneetik 

Riin Tamm, näitleja ja koomik Tõnis Niinemets, laulja Tanel Padar, vabakutseline 

kokk ja koolitaja Kadri Kalle, Testlio kaasasustaja ja tegevjuht Kristel Kruustük, 

saatejuht Joonas Hellermaa, muusik Andres Kõpper. Meile Aljonaga meeldisid kõige 

rohkem Tõnis Niinemets ja Andres Kõpper. Tõnis meeldis, sest ta tegi laval stand-up 

komöödiat. Ekraanile pandi kuus sõna ja ta pidi neid kasutades tegema nalja. See tal 

ka õnnestus. Andres Kõpper meeldis meile, sest ta tegi ka palju nalja. Ta rääkis  väga 

palju enda lapsepõlvest ja kuidas ta tegi filmi „Vasaku jala reede“.  

Mõned päevad peale seda konverentsi tegime oma klassile  kokkuvõtte sellest 

üritusest. Rääkisime, et see oli  väga hästi korraldatud, transport viis meid Vaidast 

Nordea Kontserdimajja ja tõi tagasi, toitlustamine, õppematerjalid olid head.  ja 

mulle meeldisid kõige rohkem need vahemängud, mis olid peaaegu iga esineja vahel. 

Arutasime klassiga veel seda, et mis on meie arvates vabadus. Lõpuks tuli välja, et 

üldiselt  meie klassi jaoks on vabadus siis, kui pole kodutöösid ja ei pea mitte midagi 

tegema.. Arvan, et mitte midagi tegemine pole kõige parem vabadus. Aga eks igaüks 

ise otsustab.  

                                                      KAS TEAD I? 

Ajalehes number 15 ilmunud  küsimuste õiged vastused.  Auhinnaraamatu õigesti 

vastanute seast said Kerly Väinsar 9. klassist ja kooli psühholoog Kadi Peedo.  

1. Eesti rahvauskumuste püha puu, mis kaitseb kodu on pihlakas 

2. 29. september on rahvakalendris mihklipäev 

3. Dialoog on Oskar Lutsu raamatust „Kevade“ 

4. „Kooli südame“ (asub praegune puhkesaal) osa sai valmis 1959. aastal 

5. 14. novembril 1907. aastal sündis rootsi lastekirjanik  Astrid Lindgren. 
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                     ÕPILASED TUBLID ERINEVATEL KONKURSSIDEL 

29. novembril toimus Viimsi Koolis Vabariikliku koolinoorte mälumängu 

piirkonnavoor. Meie kool osales esmakordselt. Oma häid mälumänguoskusi näitasid 

Margaret Niklus ja Martin Raudkepp 8. klassist ning Karmen Maria Kaev ja Kaur 

Teras 9. klassist. Saavutati igati tubli 6. koht. Tänu keemia- ja füüsikaõpetaja 

Peeter Sipelgale õpilaste juhendamise eest. 

30. novembril toimus Loksa koolis luulelugemise 

konkurss „Koidulauliku valgel“. Konkurss on 

pühendatud luuletaja Lydia Koidulale. Igal aastal loeb 

iga osaleja ühe luuletuse või proosakatkendi Koidula 

loomingust ning korraldajate poolt valitud mõne teise 

autori loomingust. Sel aastal oli suurepärane kuulata 

Paul-Eerik Rummo loomingut. Suur tänu eesti keele ja 

kirjanduse õpetaja Nele Toime igakülgse toetuse eest.   

Ettevalmistused õige luuletuse leidmiseks, selle 

tundmaõppimiseks, päheõppimiseks, viimistlemiseks   

võtsid  kuu aega.  

Meie koolist osalesid Kerly Väinsar 9. klassist ja 

Arabella Vassus 7. klassist.  Fotol istuvad nad Lydia Koidula portree all. 

5. -9. klassi arvestuses oli 19 lugejat.  Zürii liikmete näitlejate Paul Laasiku ja Mihkel 

Tikerpalu sõnul oli lugejaid väga raske reastada. Juhendajana hindan Arabella ja 

Kerly etteasteid suurepärasteks-hea lavanärv, ilus eesti keel. Arabellal õnnestus just 

Koidula lugemine eriti hästi. Kerly suutis oma hingestatud lugemisega haarata publiku  

hiirvaikseks. Olen väga rõõmus, et Kerly imeline esitus pälvis III koha.  

 

 

 

 

 

 

 

Kas mõni teab tammetõrude veeremisi, vahtratiibade rabisevaid lende, kõigi seemnete 

tuuleteid? Juhuslik puhang pillab nad teab kuhu. Paepakku, liivikule, räelmusse, rabasaarele... 

Pillun kivikesi vette ja jälgin kasvavaid ringe. Ikka laiemale, laiemale, laiemale - ikka 

olematumaks, olematumaks. Kõik - ja mitte kui midagi. Lagedus. 

Juba puuritakse juured paesse, pigistatakse pihud liiva, et rudiseb. Juba sünnivad, juba 

hakkavad jääma ringid teab kust toodud alguse ümber. Juba seisabki 

puu mu ees, vaatab otsa ja pärib: 

Milliseid ringe lood Sina oma südame ümber?   (Paul-Eerik Rummo) 
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                              TUBLID SPORDIS 

                                                              Kolmapäeval, 6. detsembril toimus Paides  

3x 3 korvpallivõistlus 

I koht (4. -5. klass P):  Kevin 

Vorsmann, Marten Pähna, Rasmus 

Sudi, Daniel Kala 

Need poisid on ka vasakpoolsel fotol. 

I koht (6.- 7. klass T): Madleen 

Pähna, Elina Lapin, Iti-Triin Matt, 

Aljona Koch 

Need tüdrukud on ka alumisel fotol 

 

 

 

 

II koht (4.- 5. klass T): Anette-Lily Juninen, 

Arina Ostaptšuk, Katarina Mitt, Johanna 

Pintman 

II koht (6. -7. klT): Iris Väinsaar,  Marta 

Väinsar, Tuuli Vesper, Anna Lorvi 

 

 

Kiitus õpetaja Marje 

Möldre-Vähi õpilaste 

suurepärase 

juhendamise eest. 

 

INTERVJUUD õpetaja 

Marjega 

lugege lk 22-23 
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                  INTERVJUU: MARJE MÖLDRE- VÄHI 

 

Intervjuu tegemiseks Vaida Põhikooli kehalise kasvatuse õpetajaga ajendasid 

õpilaste väga head saavutused erinevatel spordivõistlustel nii maakonnas kui 

vabariigis ning koolile antud tiitel „PARIM PÕHIKOOL KORVPALLIS 2017“  

 

Intervjuu viisid läbi Kerly Väinsar ja Maarja-Liisa Pintman 9. klassist 

detsembris 2017 ja täiendavalt jaanuaris 2018 

 

Kuidas jõudsite korvpallini? 

Korvpallini jõudsin nii, et meil oli koolis korvpalliring, kuhu valiti väja pikemaid õpilasi . 

Sealt läksin edasi spordikooli ja sealt juba tolleaegsesse TSIKi (Tallinna 

Spordiinternaatkool, toim.). Ja edasi  juba Tartu Ülikooli naiskonda .(fotol 

tagumises reas paremal) 

Miks korvpall on hea 

spordiala? Mida see 

arendab?  

Korvpall arendab kõiki 

kehalisi võimeid: vastu-

pidavust, kiirust, koordi-

natsiooni, jõudu, täpsust. Ja 

muidugi meeskonnatööd. 

Missugused eeldused peavad 

olema inimesel, et saada 

heaks korvpalluriks? 

Ideaalne oleks, et  see 

õpilane on kasvult natukene pikem kui teised. Aga see ei oma ka mingit tähtsust, kui 

sa oled väike ja kiire. Ka väiksed ja kiired löövad korvpallis läbi. 

Missugusel tasemel on praegu eesti korvpall? 

Päris hiilgeaeg ei ole eesti korvpallil, aga ega väga halb ka ole. Väga paljud mängijad, 

nii naised kui mehed, on suundunud välismaa klubidesse mängima. Eesti korvpallis 

oleks vaja teha rohkem tööd noortega. Et kandepind oleks laiem.  

Kas teil on lemmikkorvpallureid? 

Noh eks ikka on. Mõtleme siis eestlaste peale, naistest Merike Anderson, meestest 

Kristjan Kangur.  
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Kui kaua olete õpetanud Vaida koolis ja kuidas sattusite siia? 

Siia sattusin puhtjuhuslikult tuttava kaudu, kes teadis, et Vaida koolis on kehalise 

õpetajat vaja. Ja olen õpetanud siin alates 1996. aastast. 

Mis on õpetaja töös kõige meeldivam? 

Kui sa reaalselt näed oma töö tulemust.  

Missugune on ideaalne õpilane? 

Ideaalne õpilane on selline, kes on sõnakuulelik ja teeb kõike kaasa. Ei jää nurka 

konutama. 

Kellena Te end ette kujutaksite, kui Te poleks kehalise kasvatuse õpetaja ja  

treener?  

Praegu ma ei oskagi seda öelda. Kunagi tahtsin saada kunstnikuks ja minna hoopis 

kunstikooli. Paraku on nii nagu on. 

Kas kunstitegemise soov on teil endiselt? 

Vahel võtan pintsli kätte. 

Mida tähendab tiitel „Parim põhikool korvpallis 2017“? 

See tähendab, et kõik vanuseklassid võtsid osa korvpallivõistlustest, mis oli 

Harjumaal korraldatud. Ja seal saavutati häid kohti, kokkuvõttes olime esimesed. 

Millega teile meeldib vabal ajal tegeleda? 

Vabal ajal meeldib mulle teha käsitööd, eriti kududa ja kokata midagi erilist ala 

gurmeed. Õpetaja Marje pakub meie retseptinurka ühe väga maitsva ja 

lihtsa retsepti! Proovi valmistada! 

 

                                  HEAD ISU!  RETSEPTINURK 

                              GRILLITUD JUUST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajalik: 

2 Brie või Camemberti 

juustuketast 

2 tl sinepit 

25-30 g võid 

0,5 tl tšillihelbeid 

0,5 tl Cayenne pipart 

50 g Kreeka pähkleid 

Valmistamine: 

Sega sinep, või, tšillihelbed, Cayenne 

pipar kokku ja määri juustuketastele. 

Pane juusturattad ahjuplaadile ja 

küpseta grillrežiimil umbes 6- 7 minutit. 

Sel ajal, kui juust küpseb, haki Kreeka 

pähklid. Peale 6- 7 minutit küpsemist 

pane pähklisegu juustudele ja küpseta 

veel 3 minutit. 

Serveeri ciabattaga! 
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MEIE JÕULUKUU 

 

Jõulukuu oli imetore! Kolmel esmaspäeval peale 1. , 2. ja 3. adventi olid meil 

lavaga puhkesaalis 2 esimest vahetundi jõuluvahetunnid. 

4.detsember Esimese vahetunni ajal kogunesime lavaga puhkesaali. Laulsime kõik 

koos laulu „Tasa tasa jõulukellad kajavad. Direktor andis iga kooli ruumi jaoks üle 

küünla, et kõik saaks küünlavalgust täis.  Jõulud on rahu ja vaikuse aeg. 

11.detsember Kõigi südamed haaras muusika. Keiti Lepp, Katarina Mitt, Johanna 

Pintman, Maarja-Liisa Pintman ja Alina Zahhartšuk esitasid ilusaid klaveripalu. Nad 

õpivad klaverimängu Rae Huvialakoolis. 

18.detsember Huvijuht Kristiina luges ette jõulujutte. Esimene lugu rääkis 

kassipojast, kellel polnud kodu, kuid õnneks lõpuks ta sai endale kodu. Teine lugu 

jutustas sõprusest. Sellest, et väga tähtis on teistest hoolida. 

Kokkuvõtte jõuluhommikutest tegi Joosep Alasoo, 4b klass 

 

Jõuluettevalmistused huviringides olid täies hoos! 
 

 

 

Näiteringi seltskond Steffen 

Soha, Madleen Pähna, 

Arabella Vassus, Kerly 

Väinsar, Elisabet Eha,  Iti-

Triin Matt ja Maarja-Liisa 

Pintman  rõõmustavad jõulu-

peo läbiviimiseks leitud 

ilmselgelt väga lõbusate 

ideede üle! 

 

Kokandushuvilised Martin 

Väinsar, Martin Liivaoja, Karl 

Kristof Järve, Martin Raud-

kepp, Ats Andreas Antson, 

Romet Raag, Rostislav 

Severikov ja Joosep Alasoo 

on piparkookide tegemiseks 

valmis. Nägudest on näha, 

et piparkoogid tulevad eriti 

rohke glasuuriga!  
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foto  

 

Kunstiringi õpilased Lisete 

Lille, Pille Väinsaar, Polina 

Odintsova, Lisandra Salu-

saar, Sander Jürimets, 

Annalii Mitt, Kaspar Mitt, 

Viktoria Kala, Ketriin  

Tammor, Kaur Raudkepp, Sten 

Baumann, Miikael Mõttus, 

Kertu Sudi, õpetaja Eve 

Lumi, Robin Baumann ja 

Henry Vorsmann on kindlad, 

et kõige ilusam on 

endavalmistatud kingitus! 

 

Tantsuringi tantsijate  Annalii 

Mitt, Lisete Lille, Darina Maslova, 

Gerden Haavisto, Ketriin Tammor, 

Polina Odintsova, Kertu Sudi, 

Lenna Lille, Keiti Lepp, Fia Delisa 

Lehe, Marinel Sarik, Kaur Raudkivi, 

Ksenija Lorvi, Steven Matt, Emma 

Raudkepp, Liisa Rebane ja Diana 

Lorvi  pöidlad on üleval, sest nad 

teavad, et  on nii tublid ning 

päkapikud toovad sussi sisse 

kommi. 

 

Väitlusringis tutvuvad uusi-

ma jõulukirjandusega Martin 

Raudkepp, Martin Lehtla, 

Kristo Albrandt, Elis Listra ja 

õpetaja Krista-Mari Saag-

pakk. Arutletakse, kas 

päkapikud on olemas või 

mitte. 
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Foto   

 

 
 

 

 

 

Lasteansambli tüdrukutel Karmen Maria 

Kaev, Alina Zahhartšuk, Margaret 

Niklus, Maarja-Liisa Pintman, Iti-Triin 

Matt, Madleen Pähna on plaanis kõik 

selles laulikus olevad jõululaulud pähe 

õppida. Juba on selged „Oh, kuusepuu“, 

„Tasa, tasa“, „Aisakell“, „Üle lume 

lagedale“. Hetkel kõlab laul „Jõulud 

näevad tulla“. 

 

Kunstiringis mõtlevad Aljona 

Kuliš, Milina Ivanova, Sander 

Suitso, Karl Kristof Järve, 

Romet Raag, Trevon Lepp, 

Martin Raudkepp, Rostislav 

Severikov, Meelis Kalmet, 

Regnar Kadakas, Kris-Matthias 

Randoja, Gregor Jäätma ja 

õpetaja Eve Lumi kas värvida 

kõik päkapikud punaseks? 

 

Näiteringi päkapikud Markus 

Belevitš, Marc Hüsson, Lenna 

Lille, Regor Kadakas, Ketriin 

Tammor, Annalii Mitt, Kertu 

Sudi, Sander Jürimets, Lisete 

Lille, Ksenija Lorvi, Anette-Lily 

Juninen ja Johanna Pintman  

teavad, et jõulukontserdini pole 

enam palju aega. Ühislaul „Läbi 

lume sahiseva“ vajab veel 

harjutamist- diktsioon, hääle 

tugevus ja loomulikult naeratus! 
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JÕULUPIDU toimus 21. detsembril. Peale koolipere oli meie kontsert- etendust 

tulnud  vaatama väga palju publikut. Täname! 

 Tegevus toimus vanaema ja vanaisa toas. Kava  

ühendavate tekstide edasiandjateks  olid vanaisa 

(Steffen Soha, 6. klass) ja vanaema (Elisabet Eha, 6. 

klass) mälestused, mis elustusid  pildialbumit 

vaadates-  fotod lapsepõlvest, noorusajast ja muidugi 

lood lastest ja lastelastest elustusid lavastuses.  

      Alumisel fotol mudilaskoor 

Pallikooli sportlased Fia- Delisa 

Lehe, Marinel Sarik, Darina 

Maslova, Lisete Lille, Simo 

Laherand, Kristen Soha, 

Sebastian Salla, Steven Matt, 

Kaspar Mitt teavad, kuidas peale 

maitsvate jõuluvorstikeste ja 

eriti glasuuritud piparkookide 

rohket söömist jälle supervormi 

saada. 
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           Marinel Sarik                             Jõuluvana Karla 

        

          Margaret Niklus                  Annalii Mitt ja Ketriin Tammor            

 

Kerly Väinsar, Maarja-Liisa Pintman, Arabella Vassus, Elisabet Eha 
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 HEAD UUT AASTAT! HAPPY NEW YEAR! 

Inglise keele õpetaja Aire Ratas: „2018. aasta jaanuarikuu esimestes tundides 

kirjutasid õpilased inglise keele tundides esitähtluuletusi teemal Happy New Year 

(Head uut aastat!).  Esitähtluuletus on luuletus, mille ridade esitähed annavad kokku 

sõna või sõnad, mis on samas ka selle luuletuse pealkirjaks/teemaks. Riim ei oma siin 

tähtsust! Jagame kahe õpilase soove ka Teiega!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy New Year                            

And lots of joy                                          

Put your troubles to the side       

Phone too                                       

You will love this year 

 

New countries to explore 

Even some cities in Estonia you haven´t visited yet 

Welcome to 2018 

 

You should spend time with your family and friends 

Expect a good year 

A year you will not forget 

Rest more and be happy 

 

Arabella Vassus , 7. klass 
 

 

Happy holidays! 

A lot of money! 

Plenty of cool experienc 

Peace and happiness for the year! 

You should be a nice guy! 

 

New good friends for the coming year! 

Everything good for the new year! 

Wish whatever you like, wishes come true! 

 

You should rest more! 

Enjoy your life! 

Adventures and awesome memories! 

Relax and have a lot of fun! 

 

 

Patrick Orav, 7. klass 

 

 

 

 

 

Patrick Orav , 7.klass 
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 PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!

NOVEMBER DETSEMBER 

1 Raimo Saagpakk 

2 Silver Väinsar 

5 Rasmus Sudi 

6 Kerly Väinsar 

7 Karmen Maria Kaev 

12 Martin Lehtla 

16 Sebastian Salla 

18 Rait Murd 

20 Lisete Lille 

22 Romet Raag 

29 Martin Raudkepp 

30 Darina Maslova 

2 Arabella Vassus 

8 Kris-Matthias Randoja 

10 Laine Tammerand 

11 Daniel Kala 

16 Kuldar Luhaäär 

19 Monika Lukkonen 

19 Roger Lepp 

19 Elina Lapin 

20 Meelis Kalmet 

21 Aljona Koch 

31 Andres Kaev 

Õpetaja Eve Lumi tabas 

fotoaparaadiga detsembris 2017 

toreda talvehetke. Aitäh! 

 Kui ka sinul, hea lehelugeja, on 

mõni foto, mis võiks meie 

koolilehte ilmestada, siis saada 

see  kristiina.suvi@vaidakool.ee 

Ajalehes ilmunud 

fotode autorid 

Kristiina Suvi: 

lk 2, 3, 8, 9, 24, 25, 

26, 27(ülemine foto) 

Margaret Niklus: 

lk 14, 15, 16 

Eve Lumi: lk 16 

(alumine foto) ,27, 

28 

Marleen Otsus: lk 5 

Deisi Viimne : lk 15 

(ülemine foto) 

AJALEHE TOIMETUS: 

Emma Raudkepp, Katarina Mitt, 

Gregor Jäätma, Triine Maria Terve, 

Aljona Koch, Arabella Vassus, Alina 

Zahhartšuk,  Maarja-Liisa Pintman 

Täname kõiki, kes  aitasid kaasa selle 

lehe ilmumisele! 

mailto:kristiina.suvi@vaidakool.ee

