
Selles lehes on pikem ülevaade antud 8.kl õpilaste  loovtööde 

kohta. Loovtöö on üks õppetöö osa, mis arendab õpilase 

loovust ja kinnistab koolis omandatut.  

Loovtööde tegijate arvamusi ja pildimeenutusi vaata 

järgnevatelt lehekülgedelt.  

Põnevaid ideid ja vahvaid teostusi tulevastele loovtööde 

autoritele! 

 

 

 

PALJU ÕNNE MAI- JA JUUNIKUU        
SÜNNIPÄEVALASTELE: 
MAI 

 

1. Kenneth Haavisto 

4. Valentina Melnitšenko  

5. Maarja-Liis Landra 

8.  Kersti Väinsar 

11.  Daniel Leštšenko 

13. Agnes Rebane 

14. Madleen Pähna 

15. Marika  Leitmaa 

20. Jan-Kristen Volmerson 

22. Adeelika Rahnel 

28. Keron Lepp 

28. Ardo Niinre 

 

JUUNI 

3. Rafael Kondaktšjan 

3. Robin Püvi 

4. Elis Listra 

4. Margus Švets 

6. Aet Poolma 

8. Risto Jamnes 

11. Günter Suitso 

13. Milina Ivanova 

14. Anne-Mai Viigipuu 

14. Indrek Uuemaa 

14. Sander Suitso 

15. Kaur Teras 

15. Kirsila Ostaptšuk 

15. Karl Kristof Järve 

17. Einike Buinevitš 

27. Brendon Volkov 

29. Danil Murajev 

 

  

 

 

PALJU ÕNNE KA KOOLI LAULULASTELE JA õp 

ARGOLE, KES PÄÄSESID LAULUKAARE ALLA 

ESINEMA! 

 

KOHTUMISENI LAULUPEOL! 

Hei! 

 Suur tänu kõigile, kes 

pakkusid oma nimevariandi 

Vaida kooli  ajalehele. 

Pakutud nimed olid huvitavad, 

samas nii erinäolised, et ühe 

lemmiknime valimine osutus 

oodatust keerulisemaks. Tõsi, 

meie ajalehel kui heal lapsel 

võiks ju olla mitu nime. 

Samas oleks tore, kui 

koolileht saaks ühe lühikese 

ja lööva nime. Sestap 

otsustasime, et nimevalikuga 

ei kiirusta. Nii ongi Sinu käes 

selle  õppeaasta teine, veel 

nimeta koolileht. Uue 

kooliaasta alguses võtame 

ühise lemmiknime leidmiseks 

hääletamise ette. 

Kooliaasta lõpus on  toimunud 

palju huvitavaid sündmusi ja 

üritusi: sellekevadine 

kunstiprojekt ”Graafika” 

pakkus  rohkelt tegevust, 

vaatamist-kuulamist-

kaasalöömist; toimus 

meeleolukas tutipidu jne.  

Meie esimeses väljaandes 

said  suurema tähelepanu 

osaliseks üheksandikud, sel 

korral on luubi all 

kaheksandikud, kelle loodud 

töödest on pikem ülevaade.   

Suur tänu kõigile,  kes 

ajalehele kaastööd teinud, 

ükskord avaldame need  kõik 

niikuinii. 

Ilusat suvepuhkust! 

 

 



14. mail toimus 8. klassi poolt loodud loovtööde kaitsmine, alljärgnevalt on ära toodud 
loovtöö autor, töö pealkiri ja  juhendaja ning ülevaade tööde eesmärkidest. 

DANIEL 

„Vene keele tund 6. klassis teemal: „Vene muinasjutud“  

Juhendaja Ljudmila Zahhartšuk 

Daniel: Loovtöö peamiseks eesmärgiks oli tutvuda iseseisvalt erinevate vene 

muinasjuttudega, teha neist valik tunni läbiviimiseks ja kirjutada ise üks muinasjutt ning 

koostada tunni kirjeldus. Kirjutasin muinasjutu „Okas“.  6. klassi õpilased olid tublid ja võtsid 

tundi tõsiselt. Tunni läbiviimine näitas, kui aeganõudev on ühe tunni ettevalmistus. 

 

Daniel oma muinasjuttu ette lugemas          6. klass tutvub vene muinasjuttudega 

KERTU, LISBETH, AET, BRENDON 

Animafilm „Vaida Vanaküla radadel“  

Juhendaja Eve Lumi 

Eesmärgiks oli tutvustada Vaidat 100 aastat tagasi läbi animafilmi. Kogu filmi tegemise 

protsess oli põnev. Töö käigus saime uusi teadmisi Vaida ajaloost, õppisime tegutsema 

meeskonnana, saime teadmisi filmimise ja monteerimise vallast. Meie animafilm on valmis 

ning oleme tööga väga rahul. Soovime oma animafilmi saata konkursile.  

  

Kertu ja Brendon miljööd loomas                     Lisbeth, Aet ja Kertu stuudios 

 



MARIO, KRIS-SILVER, RAUNO 

„Inglise keele nädala planeerimine ja läbiviimine Vaida Põhikoolis 7. – 11. aprill 2014“ 

Juhendaja Aire Ratas 

 

Rauno, Mario ja Kris-Silver inglise keele nädala                  Nädala tegevused 

kokkuvõtteid tegemas 

Rauno: Nädala korraldamisel õppisime paremini üksteisega koostööd tegema. Kris valmistas 

plakati ja valis vahetundidesse muusika. Mina aitasin plakati tegemisel, valmistasin ja 

korraldasin piltviktoriini. Mario viis läbi inglise keele tunni 6. klassis ja keeleväänaja 

võistluse. Nädala viimane päev oli stiilipäev, millest võeti hästi osa. 

KERSTI 

 „Käekoti valmistamine märgviltimistehnikas“  

Juhendaja Maarja-Liis Landra  

Kersti: Valmistasin märgviltimistehnikas käekoti. Valisin viltimise, sest olen kodus ema 

kõrvalt sellega tegelenud ning tahtsin midagi ka täiesti ise teha. Oma loovtööd tehes selgus, et 

peab olema palju kannatust, sest märgviltimine võtab aega ning koti peab ühe korraga valmis 

viltima, ei saa pooleli jätta. Kott tuli väga ilus ja ma hakkan seda kindlasti kandma. 

 



MÄRT 

„Eksperimendid koduste vahenditega huvi tekitamiseks algkooliõpilastes loodusteaduste 
õppimise vastu“ .  

Juhendaja Peeter Sipelgas 

Märt: Valisin selle töö, sest eesmärgiks oli tekitada kooliõpilastes huvi keemia ja teiste 

loodusteaduste vastu. Tegin katseid vedelike voolamise, vee pindpinevuse ja kareduse, 

happevihmade kohta. Vahetunnis ja loovtööde kaitsmisel näitasin katset õhupalli täitmisest 

süsihappegaasiga. Katsete läbiviimisel peab alati täitma ohutuseeskirju, et ei tekiks tulekahju 

ega mürgiseid gaase. 

 

MARIBEL 

„Luuleõhtu Juhan Liivi luulest „Sinuga ja sinuta“ Vaida palvemajas“ 

Juhendaja Kristiina Suvi 

Maribel: Minu eesmärgiks oli korraldada luuleõhtu Juhan Liivi luulest Vaida palvemajas. 

Juhan Liiv sellepärast, et tema sünnist möödus 30. aprillil 150 aastat ja palvemaja tundus tema 

luuletuste lugemiseks õige atmosfääriga paik. Liivi luuletused on väga siirad ja hingelised. 

Oma loovtööd tehes mõistsin, kui palju eeltööd on vaja teha ühe sündmuse korraldamisel ning 

kui oluline on ühise eesmärgi nimel toimiv meeskond. Suur tänu minu näiteringikaaslastele ja 

heale publikule- luuleõhtu õnnestus suurepäraselt! 

 

 

              Palvemaja koristamas                Näitering 7. mail peale luuleetendust palvemajas 

                                                                 Kükitavad vasakult: Kristiina, Janno, Kerly, Henry, 

                                                               Maarja-Liisa. Seisavad: Märt, Kenneth, Andrei, 

                                                                  Maribel, Merilin, Kersti 
 

 

 


