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AJALEHT NUMBER KAHEKSA 

                                   SELLES LEHES: 

 LK 2-3 Hingedepäeva hommik, 

mardilaupäev mardimaskidega  

       kadripäeva moeshow 

 LK 4-5 Kunstiprojekt „Minu Eesti“,  

       Muusika-aastale pühendatud õpilastööde 

       näitus  „Igaühel oma pill“ 

 LK 6-7 Muusika-aasta teemanädal 

        „Rõõm muusikast“ 

 LK 8 SPORT- tublid rahvastepallipoisid , 

kergejõustiklased ja korvpallitüdrukud 

 LK 9 Minu huviala-iluuisutamine 

 LK 10 Tegus jõulukuu 

 LK 11 Head isu! Retseptinurk; 

 „VAIDA KRIHVEL“ teema  

 LK 12 Sünnipäevad, sündmused 

ÜLEKOOLILINE UISUPÄEV „Škoda“ JÄÄHALLIS 

Hea lugeja! 

Ajalehe kaheksas number 

annab ülevaate Vaida kooli 

tegemistest novembris ja 

detsembris 2015. aastal. 

Soovin, et Teie direktor 

Piret Halliku poolt 30. 

novembril väljakuulutatud 

jõulurahu kestaks järgmise 

jõulurahu väljakuulutamiseni. 

Olge ikka 

VIISAKAD 

ABIVALMID 

INNUKAD 

DEMOKRAATLIKUD 

ARMSAD 

KOOSTÖÖVALMID 

OSAVAD 

OMANÄOLISED 

LÕBUSAD 

Kohtumiseni!  

           JÕULUVANA 

 

TeeTei 
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HINGEDEPÄEV 

2. november on rahvakalendris hingedepäev. Sel päeval meenutatakse kalleid inimesi, 

keda meie hulgas enam pole. Hingedepäeval käivad inimesed surnuaias ja süütavad 

hingede mälestuseks nende haudadel küünlad. Kombeks on süüdata küünlad ka kodudes.  

 

Lumehelbeke 

Juhan Liiv 

Lumehelbeke  

tasa, tasa 

liugleb aknale, 

tasa... tasa... 

 

 

Nagu viibiks ta 

tasa, tasa, 

mõtleks tulles ka: 

tasa, tasa! 
 

 

Miks nii tuksud, 

rind? 

Tasa, tasa!                             

Rahu otsib sind –                       Hingedepäeva hommikul luuletust „Lumehelbeke“ lugemas 

Tasa, tasa…                               

             

MARDILAUPÄEV MARTIDE JA MEISTERDAMISEGA 

10.november on rahvakalendris mardipäev. Mardid toovad viljaõnne. 9.novembril, 

mardilaupäeval, kui ongi martide jooksmise aeg, külastasid meiegi kooli vahvad 

mardisandid (Pildil).  Nad tervitasid kõiki hoogsa mardilauluga ning suundusid seejärel 

Rae Vallavalitsusse mardiõnne viima.  

Mardilaupäeva vahetunde 

valmistas ette ja viis läbi 

5.klass ning nad võtavad 

päeva kokku järgmiselt: 

Valmistasime koos oma 

klassijuhataja Nele 

Valksaarega plakati, millel 

oli mardipäeva 

tähistamisest teistes 

maades. Kõik olid oodatud 



3 
 

kooli võimalikult musta värvi riietuses. Vahetundides sai meisterdada 

mardimaske, mõned tegid maski endale, mõned kogu perele. 

Maskidele sai isegi habemed külge panna. Veel sai kasutada 

papptaldrikuid, sulgi, värvilisi pliiatseid, liimi.  Meie arvates tulid väga 

vahvad ja naljakad maskid välja. Tundus, et see päev meeldis kõigile.  

 

 

KADRIPÄEVA MOESHOW 

25. november on rahvakalendris kadripäev. Kadrid on traditsiooniliselt heledas riietuses 

ja toovad karjaõnne.  

Kadripäeva tähistamine meie 

koolis oli seekord moeshow 

võtmes. Igast klassist valiti välja 

üks esindaja, kes siis võimalikult 

valgesse ja ilusaks riietatuna tegi 

kõiksugu jõu- ja ilunumbreid – 

ikka selleks, et üheskoos välja   

selgitada, kes on Vaida kooli 

kõige ilusam, kaunim ja osavam 

Kadri. Lisaks moeshowle 

toimusid ka veidi 

kadripäevasemad  mängud. 

MEIE VAHVAD KADRID pildil ees vasakult: Arabella Vassus, Iti-Triin Matt, Henry-Cennert 

Volmerson, Stella Volmerson, Mattias Luyck, Ats Andreas Antson. Tagareas: Andrei 

Degtjarjov, Kirsila Ostaptšuk, Martin Lehtla. 

 

Kadripäeva üritust korraldanud 6. klassi õpilased jäid sündmusega rahule. 

Elis Listra: Moeshow oli hea mõte, mängud- herneste pudelisse loopimine ning nööpide 

sorteerimine kulgesid kõik väga hästi.  

Milina Ivanova: Üritus meeldis kõigile, uskumatult paljud õpilased ja õpetajad olid valges 

riietuses kooli tulnud.  

Robin Püvi: Kõik läks hästi, lausa perfektselt! 

Mitmel vahetunnil aset leidnud moeshow võitjaks osutus äratundmatuseni muutunud  

3. klassi õpilane Ats-Andreas Antson. Vahvast koolipoisist oli saanud blondide kiharate 

ning kübaraga moelavade vallutaja, kel kaasas roosa käekott, igavuse peletamiseks ka 

vardad, et moeshow vaheajal veidi kududa. Diplomeid ja tunnustust jagus aga teistelegi 

Kadridele, nii anti välja mitmeid tiitleid: kõige nunnum Kadri, fotogeenilisem Kadri, 

traditsioonilisem Kadri. 
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KUNSTIKONKURSS „Minu Eesti“ 

 

Kadrioru Kunstimuusem kuulutas 2015. aasta sügisel välja kunstikonkursi „Minu Eesti“ 

Põhja-Eesti koolide 4.-12. klassi õpilastele. Vaida Põhikooli 6. klassi õpilased Alina 

Zahhartšuk ja Martin Raudkepp osalesid edukalt sellel konkursil. Preemiaks said nad 

Kadrioru lossi, Presidendi Kantselei ja Riigikogu hoone külastamise.  

3. detsembri hommikul sõidutas buss meid KUMU parklasse ja sealt kõndisime kiirsammul 

Kadrioru lossi, kus meid ootasid konkursi korraldajad. Lossis toimus väike seminar, kus 

õpilased tutvustasid oma võidutöid. Seejärel rääkis giid meile näitusest „Peterburi ja Dresdeni 

vahel“ ning siis tegime lühikese jalutuskäigu läbi Kadrioru pargi. KUMU kohvikus pakuti 

meile lõunasööki ja siis seadsime sammud Vabariigi Presidendi Kantselei poole.  Trotsides 

tuult ja vihma ootasime kannatlikult hoonesse sissepääsu. Koos giidiga tegime ringkäigu 

Presidendi Kantseleis ja plaaniväliselt toimus põgus kohtumine ka meie presidendiga. Seejärel 

sõidutas buss meid Toompeale ning siis liikusime grupiga Riigikogu hoone poole, kus meid 

ootas järjekordne dokumentide kontroll. Riigikogus liikusime koos giidiga, kes tutvustas 

meile hoonet ja Riigikogu liikmete tööd. Kui me hoonest väljusime, oli juba pime ja 

vanalinna hooned särasid jõulude ootuses. Seejärel kõndisime bussini ning algas tagasisõit. 

Kõikidest saadetud kunstitöödest ja selgitavatest juttudest valmis Kadrioru Kunstimuuseumi 

kodulehel virtuaalnäitus. Alina ja Martini töid saab sealt vaadata. 

VAIDA MÕISA KELDER 

Kelder kuulus kunagi Vaida mõisale. 

Puidust mõis põles maha eelmise sajandi 

alguses, aga kelder on alles. Huvitav on 

mõelda, et kunagi oli see külmakamber, kus 

hoiti lihatooteid, piima ja muid toiduaineid. 

Mõisakeldris on säilinud tänapäevani metallist aknaraam, millel on väiksed aknaruudud.  Laes 

on konksud, kuhu riputati liha. Kelder on mõõtmetelt üsna suur (20m pikk, 7m lai ja 4m 

kõrge). Kogu ehitis on peakivist võlvlaega. Tänapäeval selliseid ehitisi paekivist ei ehitata. 

Mulle on see teema tähtis, sest kelder  asub minu maja hoovis ja isa tegi selle korda. Mina 

sündisin 2003. aastal. Pildiseeria esimene foto tehti aastal 2001 ja siis minu pere veel  mõisa 

maadel ei elanud. Ülejäänud fotod pildistasin selle aasta novembris.  Loodan, et mälestus 

Vaida mõisast ja tema keldrist püsib veel mitmeid aastakümneid.  Alina Zahhartšuk, 6. klass  
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MINU KODUKÜLA 

Minu Eesti on minu koduküla. Siin elavad minu 

pere ja sõbrad. Siin asub minu kool – Vaida 

Põhikool. 150 aasta jooksul on õppinud selles 

koolis sadu lapsi. Ka minu isa on selle kooli 

õpilane olnud ja sellest aastast õpib siin ka minu 

õde. Sarnaselt minule on hommikul kooliteel 

tõtates kindlasti arutlenud ka teised õpilased: „Ma loodan, et tänane vene keele kontrolltöö 

tuleb mul hästi välja. Kas kõik vajalik sai ikka kotti? Ei tea, kas kooliteel sõpru ka näeb?“ 

Niisamuti on nad õhtul kooliteel kodu poole rutanud.  

Samas on ka erinevat palju. Muutunud on koolimaja, mis muutub peagi veelgi. Muutunud on 

teisedki majad ja vaated kooliteel. Martin Raudkepp, 6. klass 

 

KUNSTIPROJEKT „Igaühel oma pill“ 

2015. aasta oli Eestis kuulutatud muusika-aastaks. Selle raames toimus Vaida Põhikoolis 

kunstiprojekt „Igaühel oma pill“. Iga klass sai inspiratsiooniallikaks ühe 

muusikainstrumendi ja muusikapala. Helisid kuulates vabastati juhuslikkus ja peatati 

kontroll mõistuse üle – pintsel liikus automaatselt paberi pinnal. Seejärel joonistati tööle 

kujundeid, mis aitasid luua seoseid reaalsuse ja juhuslikkuse vahel. 

1.klass KLAVER „Let Her Go“, 2.klass SAKSOFON „Somebody That I Used“, 3. klass TROMBOON „All 

Of Me“, 4. klass KITARR „See You Again“, 5. klass PAANIFLÖÖT  „Bilitis“, 6. klass TŠELLO 

„Radioactive“, 7. klass TROMPET „Skyfall“, 8. klass DIDGERIDOO  „Didgeridoo Song“, 9. klass ERHU ja 

PIPA  „All About That Bass“, 9. klass ERHU ja PIPA  „All About That Bass“, Kooli töötajad  VIIUL „Love Me 

Like You Do“   

 

Õpilaste kunstitööd olid näituse külastajatele vaatamiseks välja pandud kooli pika koridori 

seintele. Näituse vormistust läbis ühtne joon – etikett ja kuldne pildiraam. Näitust „Igaühel 

oma pill“ said vaadata ka Rae valla 149. aastapäeva  külalised, kuna suurejooneline üritus 

toimus seekord Vaida Põhikoolis. 

2015. aasta 11. septembril sai helilooja Arvo Pärt 80. aastaseks. Helilooja on öelnud: „See 

on samasugune asi nagu muusika, mis on maailmas olemas – ilma heliloojata, meie ümber. 

Nii nagu skulptuur on olemas kivi sees ja skulptor vabastab selle kivi seest. Niimoodi on see 

ka muusikas olemas. Mina vabastan selle kartuli koorest. Interpreet paneb selle patta ja toob 

lauale, aga Jumal laskis sellel kasvada. See muusika on olemas, ega see ei ole minu poolt 

välja mõeldud.“ Sügav kummardus maestro Arvo Pärdile! 

Suur aitäh muusikaõpetaja Argo Niinemetsale koostöö eest kunstiprojektis! 

Kauneid helisid igasse teie päeva!  Kunstitegemistest andis ülevaate õpetaja Eve Lumi 
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TEEMANÄDAL „RÕÕM MUUSIKAST“ 

 2015. aasta oli Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud muusika-

aastaks „Kõlab hästi“.  30. novembrist 4. detsembrini nautisime erinevaid tegevusi, 

mis kõik ühel või teisel moel seotud muusikaga. 

 1.päev Teemanädala avamine- KONTSERT „Rõõm muusikast“. Esinesid mudilaskoor, 

solistid, plokkflöödi  ja klaverimängijad. Kontserdi lõpus kõlas 

ühislaul „Rõõm muusikast“ Ly Kuninga 

sõnad, Toomas Volli muusika. Kontserdi 

eesmärgiks oli peale muusika kuulamise 

rõõmu ka eesmärk meelde tuletada 

esinejale-kuidas tulla lavale ja ära minna, 

kuidas kummardada ning publikule „Austa 

esinejat vaikse kuulamise ning aplausiga“. 

Vasakpoolsel pildil Margus Poolma, 

Madleen Pähna, Alina Zahhartšuk 

kontserdil esinemas. Nemad õpivad 

pillimängu Rae Huvialakoolis. 

2.päev- IMPROVISATSIOON Improvisatsioon ehk improviseering (itaalia 

improvvisazione) on hetkelooming.  Improvisatsiooniline teos esitatakse samaaegselt 

selle loomisega.  Õppisime selgeks erinevaid rütmimänge  Suureks abiks olid näite- ja 

tantsuringi õpilased. Tegime muusikat ajalehtede, pastapliiatsite 

kilekottide, purki pandud herneste 

ning pärlitega.  Juuresoleval pildil 

toimub kohapeal loodud 

muusikapala „Muusika sünd“ 

maailma esmaesitlus. 

3.päev KARAOKE Alguses ei 

saanud karaokelaulmisega 

vedama, kuid Martin Liivaoja 4. 

klassist tegi otsa lahti ja siis ei 

jõudnud kõik soovijad lauluhäält 

tehagi. Kõige populaarsemaks lauluks osutus „Maiasmoka cha-cha“. 

4.päev RÜTMIMUUSIKASHOW Külla tuli  perekond Kirss (Jaan,Viktoria, Ian)  oma 

rütmimuusikashowga. Perepea Jaan Kirss suutis oma vahetu suhtlemisega publiku 

südamed võita. Selgeks sai missugune on tamburiin ja missugune djembe. Nii mõnigi 

õpilane sai hea võimaluse koos Kirssidega musitseerida. 
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5.päev STIILIPÄEV „Staarid Vaida koolis“ . Oli väga lahe ja meeleolukas päev! 

Kohale saabusid Kihnu Virve oma meremehest kaaslasega, Tanja Mihhailova, Nicki Minaj, 

Rita Ora, Laura Remmel, Justin Bieber, Ivo Linna, Suur Papa, Anne Veski, Shakira. 

Vahetundides nautisime Üllar Jörbergi ning tema tantsutüdrukute „Kutse tantsule“ 

kaasakiskuvat etteastet, Spice Girlsi tüdrukute vürtsikat tantsu ning Maie Parriku ja 

Operatsioon „Õ“ trummari nooruslikku esinemist.  

 
 

 

SUUR-SUUR TÄNU KÕIGILE, KES OMA MÕTETE JA  OSALUSEGA KOGU 

NÄDALA ÕNNESTUMISELE KAASA AITASID!!! TEIE HUVIJUHT KRISTIINA  

SHAKIRA (Elisabet Eha) ja 

LAULEV KLOUN (Iti-Triin Matt) 

KIHNU VIRVE (Stefi-Mariell 

Harakka) ja tema saatja MEREMEES 

(Henry-Cennert Volmerson) 

ÜLLAR JÖRBERG (Margus Švets) ja tema 

TANTSUTÜDRUKUD (Kenneth Haavisto, Tamur 

Hans Terve, Rasmus Allikvee, Andrei Degtjarjov, 

Jan –Kristen Volmerson 

ROKIMEES (Gerden Haavisto) 
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SPORT- järjekordsed tublid saavutused! 

Harjumaa koolidevahelised 

meistrivõistlused 

rahvastepallis 

 18. novembril 

1.-3.klassi poiste arvestuses   

         HÕBEMEDAL.  

Ees lamavad  

Rasmus Sudi ja Marten Pähna. 

2. rida  vasakult:  

Kristofer Sõna, Daniel Kala, 

Kevin Vorsmann, Roger Lepp, 

Tristan Kolla, Oliver Koch ja 

Trevon Lepp 

MIKS rahvastepall on hea mäng? 

Õpilaste arvamused: saab võita; aitab palli viskamist ja püüdmist harjutada; võistlustel saab uusi 

tuttavaid; saab mõtted kontrolltöödelt mujale viia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. detsembril toimusid TV 10 OS Harjumaa finaalvõistlused. Vaida Põhikooli õpilased Dimitri 

Berestov ja Gerrit Lehe saavutasid auhinnalise III koha. Dima jooksis 60 m ajaga 8,12 ning Gerrit 

hüppas kõrgust 1.30.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                

 Sportland 3x3 korvpalli festival 11. detsembril 

 

Vasakult: Iris Väinsaar, Aljona 

Kuliš, Anna Lorvi, Arabella 

Vassus, Liisa-Maria Heinsoo, 

Marta Väinsar, Madleen Pähna 

ja Aljona Koch 

 

Tüdrukud kollastes särkides- 

KULDMEDAL 

tüdrukud punastes särkides- 

PRONKSMEDAL 

6-7. klasside tüdrukud Hanna-

Loore Piiriste, Kerly Väinsar, 

Karmen Maria Kaev, Maarja-

Liisa Pintman  

               HÕBEMEDAL 

 

Õpilaste juhendajaks on kehalise kasvatuse õpetaja  Marje Möldre-Vähi! KIITUS! 
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MINU HUVIALA 

 
Mina olen Kerly 7. klassist. Minu huvialaks on 
iluuisutamine. 

 

Iluuisutamine on uisuspordiala, kus oluline osa 
on kunstilisel väljenduslikkusel. Iluuisutamises 
on kohustuslikeks elementideks hüpped, 
piruetid, sammud ja spiraalid.  
Olen iluuisutamisega tegelenud  6 ja pool 
aastat. Praegu treenin Tallinna 
iluuisutamisklubis Irina Grišina juhendamisel. 
Tema on minu kolmas treener. Uisutamiseni 
jõudsin nii, et kunagi esimeses klassis minu 
klassiõde Karmen Maria  kutsus mind ka. 
Alguses ei olnud vanemad nõus, aga pika 
lunimise peale  nad lõpuks leebusid. Mul on nii 
hästi meeles oma esimene uisutrenn, kus mul 
alguses ei lubatud jääle minna, kuna mulle 
öeldi, et ma ei käi selles klubis. Lõpuks tuli neile 
meelde, et ma olen uus. 

 

Minu arvates  peaksin kõige rohkem vaeva  
nägema kaskaadidega*. Mu kõige lemmikum  
piruett** on painutuspiruett. Ma ei oska seda väga hästi, aga kui selle ära olen teinud, siis 
on väga hea tunne. Kõige keerulisem piruett on piruetikombinatsioon. Pärast selle tegemist 
hakkab alati pea ringi käima.  
Olen osalenud üheksal võistlusel. Praeguseks olen võistelnud ainult ühekordsete hüpetega. 
Muidu trennis hüppan kahekordseid hüppeid.   Mulle meeldib uisutada rütmikamate 
muusikapalade saatel.     
Selgeks olen saanud ühe olulise asja-treeningusse tuleb minna alati hea 
tujuga, siis tuleb kõik välja. 
                                                                                                 
*Kaskaad_ kaks järjestikust hüpet 
**Piruett - Piruettideks nimetatakse ühes punktis tiirlemist. Sõltuvalt asendist liigitatakse: 
püstpiruett ehk vint, painutuspiruett, liibeluu, madalpiruett  ja Biellmanni piruett.  
 

Kerly Väinsar, 7. klass 
 

***************************************************************************** 
 

TARKUS TARVILINE VARA! II õppeveerandil õppis hindele „5“ 26 õpilast ning 
hinnetele  „4“ ja „5“ 41 õpilast. Õpilaste arv 2015. adetsembrikuu seisuga 110. 

 
 

                         TALV 2015 
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JÕULUKUU 
Meie  jõulukuu oli  väga tegus! Loe esilehelt JÕULUVANA tervitust. 
* 30. novembril kuulutas direktor Piret  Hallik välja JÕULURAHU. 
*11. detsembril ehtisime KUUSED. Tänu abi eest! koolitädi Valentina Melnitšenko, töömees Rein 

Suvi, kunstiõpetaja Eve Lumi, tantsuringi juhendaja Deisi Viimne, õpilased Angelina Odinstova, 
Bretely Jäätma, Andrei Degtjarjov, Margus Poolma, Margus Švets, Stefi-Mariell Harakka. 
*14. detsembril  JÕULUHOMMIK kuuse, laulude ja heade soovidega  
*15. detsembril  tekitasid elevust  akna taga  piilunud PÄKAPIKUD ning pärast rippus iga klassi 

ning kooli töötajate jaoks ukselingi küljes kommikott.  
17. detsembril  toimusid PÄKAPIKUTANTSUDE vahetunnid. Aitäh õpetaja Külli Tepponainen! 

18. detsembril  UISUTASIME„Skoda“ jäähallis.  
21. detsembril  toimus JÕULUKONTSERT . Külla tuli jõuluvana, kellel oli iga klassi kohta vaid 

kiidusõnu öelda. Klasside esinemised olid huvitavad ja kaasakiskuvad. 
1. klass(pildil päka-
pikulaulu laulmas) 

- väikesed, aga tublid. 
Õpihimulised, abival-
mid, sõbralikud ja 
rõõmsameelsed lapsed.  
2. klass- tarkust neil 

on parasjagu, edukust-
ki neile jagub. Innukad 
ka nemad on, naerul 
suu neil kõigil on, elu-
lusti jätkub ikka-selline   

                                                                                                                  ongi 1/6 Vaida koolist.  
3.klass- trobikond vallatuid, uudishimulikke, sportlikke poisse, sekka 2 toredat, hakkajat tüdrukut 

4.klass-4 aastat järjest klassitäis  

lootustandvaid, asjalikke, sõbralikke 
semusid. 
5.klass-(pildil Minionidena) – 

rahulikud, sõbralikud, abivalmis.  
6.klass – armastab väga huumorit. Kui 

õppetunnis on liiga vähe nalja, teevad nad 
seda ise. Jutukad lapsed, head arutlejad.  
7.klass – tagasihoidlikud, kuid nutikad. 

Koostöö- ja abivalmid.  
8.klass – kuigi neid on kõigest viis, 

paistavad nad silma. Märgusõnadeks 
korvpall ja säravad silmad. 
9.klass – kaks kaunist tütarlast, kes on 

taltsutanud  8 sportlikku poissi. Kokkuhoidev ja vaimukas seltskond noori inimesi. 
 

22. detsembril II õppeveerandi lõpetasime AKTUSEGA. Direktor Piret Hallik ja õppealajuhataja 

Eve Möls kiitsid  tublisid õppijaid, sportlasi, kunstnikke , keeletundjaid. Üheskoos vaadati kooli 
juurdeehituse video, mis ilmselgelt tekitas rõõmsat elevust.  

Koolivaheajale mindi kingi- ja  lumeootuses!!! 
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HEAD ISU!  RETSEPTINURK 

JUUSTUKARASK 
KOOSTISOSAD: 
300 g nisujahu 
1 sl küpsetuspulbrit  
0.5 tl söögisoodat 
0.5 tl soola 
musta pipart 
50 g toasooja võid 
1 muna 
2 dl keefirit 
100 g riivitud juustu 
 
VALMISTAMINE: 

Sega tainakausis jahu, küpsetuspulber, sooda, sool ja pipar. Lisa toasoe 
või ning näpista ühtlaseks puruks. Sega juurde riivjuust ning hakitud petersell.  
Klopi omavahel muna ja keefir, lisa ülejäänud tainale ja sega ühtlaseks.  

Tõsta saadud tainas ahjuplaadile ning vajuta lamedaks, umbes 2 cm 
paksuseks kettaks (seda on hea teha märja käega).  

Lõika kaheksaks sektoriks ja küpseta kohe 225-kraadises ahjus 15-20 
minutit, kuni sai on kuldpruun ja läbi kerkinud. 

 
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium on 2016.  aasta kuulutanud 

MEREKULTUURIAASTAKS „Näoga mere poole“ . 

 
Vaida kooli kirjanduslik omaloomingukonkurss 

„VAIDA KRIHVEL“ 2016. aasta teema on 

 

„MERE MITU NÄGU“ 
Meri-  eluviis, inspiratsioon, väljakutse, elukutse, puhkus ja elamus ning veel 

palju muid võimalusi, millest kirjutada.  
Oma kirjatöö, milleks võib olla luuletus, jutuke, näidend või muu, palun tuua 
oma eesti keele õpetajale hiljemalt 1. märtsiks. 
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS! 

JAANUAR VEEBRUAR MÄRTS 

3 Tiina Vihul 

5 Mattias Luyck 

6 Marta Väinsar 

6 Ksenija Lorvi 

11 Maie Suvi 

12 Tristan Kolla 

15 Kristofer Sõna 

15 VAIDA KOOL 

17 Kermo Kasemets 

29 Martin Väinsar 

4 Johanna Pintman 

4 Denis Auner 

9 Ats Andreas Antson 

12 Margaret Niklus 

15 Matthias Salla 

16 Eve Lumi 

16 Triinu Trika 

18 Aire Ratas 

24 EESTI VABARIIK 

26 Marje Möldre-Vähi 

26 Tamur Hans Terve 

4 Tristan Ainsar 

4 Eve Möls 

12 Piret Hallik 

13 Kristiina Suvi 

16 Gerrit Lehe 

17 Jaak Haiba 

18 Artjom Filimonov 

19 Peeter Sipelgas 

29 Anette-Lily Juninen 

29 Merle Soots 

31 Oliver Koch 

31 Deisi Viimne 

 

 

SÜNDMUSED veebruar, märts, aprill 

1-5. veebruar–vene keele nädal 

9. veebruar–vastlapäev (korraldab 2.klass) 

12.veebruar-sõbrapäev (korraldab 1.klass) 

22.ja 23. veebruar-Eesti Vabariigi 

aastapäeva tähistamine  

26.veebruar-PLAYBOX 

14.märts-emakeele päev 

18.märts-III veerandi pidulik lõpetamine 

28.märts-rahvusvahelise teatripäeva 

tähistamine 

Aprill-kunstiprojekt „Keraamika“ 

1.aprill-naljapäev(korraldab 7.klass) 

22.aprill-jüripäev(korraldab 4.klass) 

29.aprill-rahvusvahelise tantsupäeva 

tähistamine 

 

„VAIDA KOOLI PLAYBOX 2016“ 
 

Reedel, 26. veebruaril kell 18. 30 

„Naabrite laulud“ 

 

Jäljendame Läti, Leedu, Soome, 

Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, 

Poola, Venemaa lauljaid ja ansambleid 

 

 
OLED  õpilane,vilistane, töötaja, või 

lapsevanem- OOTAME OSALEMA!!! 

Selle lehe valmimisele tegid kaastööd jõuluvana, Merle Soots, Nele 

Valksaare, Kerly Väinsar, Eve Lumi, Kristiina Suvi, Stefi-Mariell Harakka. 

AITÄH! 


