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AJALEHT NUMBER ÜHEKSA 

 SELLES LEHES: 

 Lk 2 Kooli sünnipäev

 Lk 2-3 Stiilipäev „Ametid“

 Lk 3 Vene keele nädal

 Lk 4 Vastlapäev

 Lk 4-5 Sõbrapäev

 Lk 5 Eesti Vabariigi aastapäev

 Lk 6-7 Playbox „Naabrite laulud“

 Lk 8 Haridusprojekt „Learning

without borders“

 LK 9-10 Minu huviala-ratsutamine

 LK 10 Iiri teemapäev

 LK 11 Emakeelepäev, teatripäev

 LK 12 Sünnipäevad, tublid

tulemused III õppeveerandil

          Märtsis algas kooli juurdeehitus 
HURRAA! 

Selles lehenumbris on kajastatud 

meie tegus koolielu jaanuaris, 

veebruaris ja märtsis 2016. aastal. 

Kirjandusliku omaloomingukonkursi 

”Vaida Krihvel” selleaastane teema oli 

mereaastale kohane ”Mere mitu 

nägu”. 7.-9. klassi arvestuses läks 

võit Kerly Väinsarele 7.klassist.  

    ”Meri” 

    Kerly Väinsar 

Meri on koht, kus olla ja mõelda    

põlvini vahuses lainetes.    

Meri on koht, kus kõike võib öelda 

tuule ja tormiga vaieldes.    

Meri on tihti nii vaikne ja rahulik,  

peegelpilt vastu sul helgib.   

Kuid tihti ka üsna raevukas, marulik,  

vett vastu silmi sul pritsib.    

Õhtune meri on vaikne ja värvikas,  

päike kui kaissu tal poeb.   

Hommikul ärgates taevane sillerdus 

veepinnal värelust loeb.   



2 
 

VAIDA KOOLI 153. SÜNNIPÄEV 

Kooli sünnipäeva tähistamine 15. 

jaanuaril möödus lõbusas meeleolus 

traditsiooniliselt Vaida kooli laulu 

ning sünnipäevalaulu laulmise, 

jäätisesöömise ja külalistega. Meid 

olid õnnitlemas Rae abivallavanem 

Jens Vendel ja hariduse 

peaspetsialist Marju Randlep. 

Toimus viktoriin „1+5+3 ehk tean, ei 

tea…“, mille esimesele küsimusele 

kooli vanuse kohta teadsid kõik 

võistkonnad õiget vastust - 153 ehk siis, kui pisut arvutada, saame vastuseks, et  hariduse 

andmine algas 1863. aastal. Samuti teati kindlalt, et 2016. aasta lind on rasvatihane ning 

malelaual on 64 ruutu. I koha saavutas võistkond „Unicorn“: Triine Maria Terve 3. klassist, 

Arabella Vassus, Liisa-Maria Heinsoo, Aljona Kuliš 5. klassist ning abivallavanem Jens 

Vendel. Teised võistkonnad olid tagapool vaid mõne punktiga. 

Õhtune korvpallilahing oli vägev. Vilistlaste võistkond koosseisus Kadi Esken, Karl-Joosep 

Volmerson, Oskar Naarismaa, Ain Almre, Asso Kinsiveer ja Reno Lokk osutusid parimateks. 

Õpetajad- koolitöötajad ning lapsevanemad ühendasid oma jõud. Täname teid Külli 

Tepponainen, Deisi Viimne, Janno Volmerson, Riina Laherand, Victoria Ida Vähi vapra 

mängu eest.  Õpilased Stefi-Mariell Harakka, Angelina Odintsova, Henry-Cennert 

Volmerson, Jan-Kristen Volmerson, Tamur Hans Terve andsid tubli vastulöögi mõlemale 

võistkonnale. 2017. aasta jaanuaris 154. sünnipäeva auks mängime võrkpalli. 

 

STIILIPÄEV „ELUKUTSED JA AMETID“ 

26. jaanuaril oli koolis stiilipäev, mille teemaks elukutsed ja ametid. Meie klassist kehastus 

Triine Maria Terve doktor Terveks, Rasmus Sudi spiooniks, Trevon Lepp ja Romet Raag 

salaagentideks, Kevin Vorsmann ja Daniel Kala jalgpalluriteks, Karl Kristof Järve DJ-ks ja 

Rostislav Severikov šerifiks. Teistest klassidest oli palju toredaid vormiriietuses ja 

kostüümides elukutsete esindajaid: kokk, torumees, ärinaine, 

laulja, õmbleja, juuksur, elektrik, ehitaja jne. 

Vahetundides osales  igast klassist üks tüdruk ja poiss 

kutsekatsetel. Kokku moodustus poiste ja tüdrukute esindus. 

Klasside ülesanded jagati  järgmiselt: 

1. kl – lõika välja paberil olev kujutis; 

2. kl – lüki niidile 10 pärli;  

3. kl – keera mutter poldile; 

4. kl – õmble nööp riidele; 
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5. kl – voldi paberist lennuk, lennuta see võimalikult kaugele;  

6. kl – löö naelad laual märgitud kohtadele; 

7. kl – moodusta kujunditest ruut; 

8. kl – punu paberiribadest vaip lõpuni; 

9. kl – ühenda vooluring: lüliti, vooluallikas, lamp, juhtmed. (Fotol pusib Margus Švets) 

Kõige raskemaks osutus 7. klassi ülesanne , aga kõige huvitavamaks vooluringi ühendamine. 

Kõik osalejad pingutasid, et ülesanne hästi täita. 

Kokkuvõttes oli see stiilipäev tore mäng. Võib-olla tulevikus lähebki mõni õpilane just seda 

ametit õppima, kelleks stiilipäeval kehastus. 

3. klass ja õpetaja Eve Möls 

VENE KEELE NÄDAL 

Vene keele nädalal 2.- 5. veebruarini toimus palju erinevaid ja huvitavaid tegevusi.  

Vene keele õpetaja Ljudmila Zahhartšuk tutvustas Venemaa lipu ajalugu, presidente ning 

õppisime vene tähestikku. Kuulasime ettekannet vene lauljatest ning   nende esitatud laule. 

Viktoriinis osales 6 võistkonda. Parimaks osutus võistkond „Repka“ (ehk naeris): Margaret 

Niklus, Maarja-Liisa Pintman, Aljona Kuliš, Bretely Jäätma, Saskia Sõrmus, Sander Suitso, 

Aljona Koch ja Emma Raudkepp. (fotol) 

Venemaa lipu päeval pidime kooli tulema lipu värvides ehk valge, sinine, punane.  

Vaatasime multifilmi krokodill Genast ja Potsatajast.  

Nädala lõpetasime vene muinasjuttude mängimisega. Kõik tahtsid väga osaleda 

improviseeritud etteastes, nii et kõigile kahjuks rolle  ei jagunudki.  

Venemaal on väga populaarsed barankad, mida kõik maitsta said. Pika koridori akendel oli 

välja pandud näitus erinevatest Venemaa ja Vene kultuuriga seotud esemetest: erinevas 

suuruses Vene lipud, matrjoškad, samovarid, raamatud, plaadid.  Asju näitusele võisid tuua 

kõik soovijad ja neid toodi tõesti väga palju. Aitäh neile kõigile! 

Täname õpetaja Ljudmila Zahhartšuki toreda nädala korraldamise eest! 

          
Õpetajad Eve Lumi, Eve Möls, Katrin Roots,                 Viktoriini võitjad 

Maie Suvi, Monika Lukkonen muinasjuttu esitamas 
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VASTLAPÄEV 

2. klass korraldas 9. veebruaril lõbusa ja kuklilõhnalise vastlapäeva. 

Pildil on päeva „peakokk“ õpetaja Marika 

Leitmaa ning korraldustoimkonnast 

Rasmus Golubkov, Martin Väinsar ja 

Rasmus Lootus vastlakukli ootel 

 

MEIL JUBA AMMU VALMIS REGI, 

ENT ILMATAAT VIST NALJA TEGI: 

KÕIK KELGUMÄED ON  

LUMEST PALJAD 

JA ROHETAVAD KÜNKAD HALJAD. 

JÄÄB ÜLE VASTLATANTSU LÜÜA                                                                      

JA VASTLAKUKLID ÄRA SÜÜA! 

 

See luuletus sobis meie vastlapäevaga ülihästi. Ilmataat ei andnud selleks päevaks 

kelgulund, et  tähtis   toiming – LIULASKMINE - teoks teha, aga me ei heitnud meelt ja 

vastlesime toas. Osaleda sai kolmes erinevas töötoas- vurri meisterdamine, mõistatamine, 

vastlakukli valmistamine. Vurri meisterdada oli lihtne, aga vurisema saada oli  raskem. 

Parim mõistataja oli Margaret Niklus 6. klassist, kes sai ka kokku otsitud sõna- 

VASTLAD. Tublid olid Tristan Kolla 1.klassist, Rasmus Golubkov 2.klassist ja Triine 

Maria Terve 3.klassist. Tänu Rasmus Golubkovi perele parimale mõistatajale auhinna 

väljapanemisel.  

Elevust tekitas vastlakuklite valmistamise töötuba, kus tuli vispliga vahukoor vahule lüüa 

ja vahvad „valevastlakuklid“ meisterdada. Žürii arvates oli kõige õnnestunum 

vastlakukkel 4. klassil, mille  meisterdasid Iris Väinsaar, Elisabet Eha ja Martin Liivaoja.  

Suur tänu õpetaja Marika Leitmaale ja 2. klassile vahva  päeva korraldamise eest. 

 

SÕBRAPÄEV 

12. veebruar oli sõbrapäev südamete ja heade soovidega, mida korraldanud 1. klass 

alustas sõbraliku tervitusega 

Et saada suureks- 

peab olema väike. 

Et oleks elu- 

peab paistma päike. 

Et oleks õnne- 

peab olema sõber, 

kes hoiab sind 

ja abiks on kõiges. 

 1. klass  AABITSAPEOL 15. jaanuaril 
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1. klass jagas igale klassile ning kooli töötajaskonnale  värvilisest paberist südamed, 

millele tuli kirjutada, missugune on kellegi sõber. Südamed paigutati ustele. Kõige 

rohkem oli südameid, millelt sai lugeda, et sõber peab olema aus, abivalmis, 

tähelepanelik, intelligentne, rõõmus, siiras, huumorimeelega, lõbus, tark.  Töölehtede 

parimad vastajad olid Triinu Trika, Polina Odintsova 1. klassist,  Diana Lorvi, Laura-Liis 

Rüngas, Martin Väinsar, Gregor Jäätma, Johanna Pintman, Katarina Mitt  2. klassist.  

Suur tänu õpetaja Maie Suvile  ja 1. klassile toreda päeva korraldamise eest! 

 

 

EESTI VABARIIGI 98. AASTAPÄEV 

 

     

 

Sel aastal toimus Eesti Vabariigi auks tavapärase kontsert-aktuse asemel 22. veebruaril 

ühislaulmine „Mu isamaa armas“. Õpilasi tervitas kooli direktor Piret Hallik, kes juhtis 

tähelepanu meie maa ajaloolisele taustale. Loomulikult kõlasid Eesti Vabariigi Hümn ning Vaida 

kooli laul. Kogu koolipere istus sõbralikus ringis ning laulis rõõmsalt terve tunni.  Eriti hästi 

kõlasid „Merepidu“  ja „Karumõmmi unelaul“. „Kaera-Jaani“ laulmine pani tahest-tahtmata jala 

liikuma, nii et kindlasti õpime  veel sel õppeaastal ka tantsusammud selgeks ning tantsime 

kaerajaani  lõpupiknikul 30. mail. Suur tänu muusikaõpetajale Argo Niinemets. 

23. veebruaril oli külas Eesti kaitseväe kapten Karmo Kiilmann. Suur tänu ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetuse õpetaja Krista-Mari Saagpakk külalise kutsumise eest. Kapten Kiilmann kõneles 

väga huvitavalt Eesti Vabariigi saamisloost. Lapsed kuulasid huviga ja loodetavasti sai selgemaks, 

kuidas Eesti Vabariigi tekkimine üldse võimalikuks osutus. 

EESTI VABARIIK SÜNDIS 24. VEEBRUARIL 1918. AASTAL 

 

  

Sõbralikus ringis ühislaulmise tunnis                    Külas Eesti kaitseväe kapten Karmo Kiilmann 

„Mu isamaa armas“ 

           



6 
 

„VAIDA KOOLI PLAYBOX 2016- NAABRITE LAULUD“ 

Reedel,26. veebruaril 

toimus oodatud  ja  lahe 

Playbox-õhtu. 

Kiitus osalejatele!!! 

Züriil, kuhu kuulusid 

Vaida Põhikooli 

direktor Piret Hallik  

ning vilistlased Marii Rein, Kerttu Liis Lootus ja Karl-Joosep Volmerson läks oma 

sõnul väga raskeks  parimat valida, sest kõik etteasted olin vahvad, omanäolised 

ja hoolega ette valmistatud. Kuid siiski! 1. -4. klassi arvestuses PARIM ESITUS 

Aleksandr Rõbak (Gerden Haavisto) looga „Fairy Tail“. Teda abistasid laval 

taustalauljad (Sandra Vihul, Gertrud Piiriste). 

5. -9. klassi arvestuses  PARIM ESITUS „Icona Pop“ looga „Emergency“ (Bretely 

Jäätma, Angelina Odintsova, Saskia Sõrmus). Nad olid ka PUBLIKU LEMMIKUD. 

  

  

Parim esitus 5.-9.klass „Icona Pop“ 

ehk Bretely Jäätma, Angelina 

Odintsova, Saskia Sõrmus 

Jegor Krid ehk 

Andrei Degtjarjov 

Sandra Cretu ehk Kerly 

Väinsar 

Ansambel ABBA ehk  

Kenri-Kermo Kriiva, Arabella Vassus,  

Maarja-Liisa Pintman, Robin Püvi 

Parim esitus 1.-4.klass Aleksandr 

Rõbak ehk Gerden Haavisto 
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Ievas Polka ehk Gertrud Piiriste, 

 Sandra Vihul, Ksenija Lorvi 

Isac Elliot ehk Martin Lehtla 

Charlotte Nilsson ehk 

Triine Maria Terve 

Open Kids ehk Liisa-Maria Heinsoo  

ja Anna Lorvi 

Milana Pavlova ehk Laura-Liis Rüngas 

Lena  ehk Iti-Triin Matt Õhtujuhid 

Ken ehk Kris-Matthias Randoja ja  

Barbie ehk Stefi-Mariell Harakka 

KIITUS kooli tantsutruppidele 

„Lola“ ja „Hoop-Side“ säravate 

tantsude eest ning eriline tänu 

nende juhendajale Deisi Viimne 

abi eest kogu üritust ette 

valmistaval perioodil. 

Suur tänu DJ Margus Poolma 

ja DJ Margus Švets   

 

JÄÄME OOTAMA 

„PLAYBOX 2017“!!! 
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HARIDUSPROGRAMM „Learning Without Borders“ 

 

15. veebruaril 2016 osalesid 7. ja 8. klassi õpilased inglise keele tunni raames Euroopa 

haridusprogrammis „Learning Without Borders“.  See on hariduslik projekt, mis hõlmab 

enda alla keeleõppe, kunsti ja kultuuriõppe erinevaid vorme ning seda viiakse läbi Eestis, 

Itaalias, Poolas, Šotimaal ja Prantsusmaal.  

Esiteks vaatasid õpilased Tallinna Kanutiaia Noortemajas interaktiivset komöödiaetendust „A 

Ticket to Birmingham“. Näitlejateks olid Richie Mullaney Iirimaalt ja Kaidar Kivistik, kes on 

küll pärit Eestist, aga on aastaid elanud samuti Iirimaal. Tunniajane etendus koosnes 

lühikestest humoorikatest sketšidest, millesse kaasati osalejateks ka publikut. 

Järgnevalt saime osa õpitoast „Drama: Illusions and Movement“, mille käigus süveneti enda 

leidmisele läbi draama ning improvisatsiooni. Kõik õpilased said korduvalt käia laval 

lahendamas mingit „ülesannet“ – vaja oli olla nii kitarrist kui ka tantsija, naerda rõõmust või 

siis õelusest, liikuda üllatusena tulnud muusika taustal ja paljugi veel. Kindlast läks see tund 

väga kiiresti ja meeleolukalt.  

 Kaasas olnud noored olid justkui lavale loodud! Õpilaste tagasiside oli positiivne. 

 

 

Programmis osalesid Henry-Cennert Volmerson, Angelina Odintsova, Bretely Jäätma, Kerly 

Väinsar, Leemet Loik, Janno-Johannes Jürgens, Maarja-Liisa Pintman, Robin Püvi, Kaur Teras, 

Dmitri Berestov, Siim Laherand, Karmen Maria Kaev. 

Inglise keele õpetaja Aire Ratas 

 

„Hea oli see, et 

kutsuti lavale 

ja kõik tegid 

kaasa.“ 

„Etendus oli 

naljakas, lõbus 

ning hästi 

teostatud.“ 

„Meeldis 

käia 

laval.“ 

„Meeldis see, 

et õpilased said 

osaleda.“ 
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MINU HUVIALA ON RATSUTAMINE 

 
Küsimuste autoriteks on 6. klassi õpilased. 
Vastasid Elis Listra 6. klassist  ja Karmen Maria Kaev 7. klassist 
Elise ja Karmen Maria hobiks on ratsutamine. Elis alustas 6-aastasena. Esimest korda sõitis 
ta hobuse seljas Jäneda laadal. Talle meeldis ning vanemad viisid ta Perila talli 
treeningusse. Praeguseks on ta ratsutamisega tegelenud 8 aastat. Karmen sai 
ratsutamispisiku ühes ratsalaagris ning on treeningus käinud umbes 4 ja pool aastat.  

 

                                 1. Kui suure osa oma vabast ajast sa sellele kulutad? 

Elis: Praegu käin trennis kaks-kolm korda nädalas, aga 

tulevikus loodetavasti ka rohkem. 

Karmen: Ikka päris suure aja, käin neli või viis korda 

nädalas trennis ja vahel lähen kohe peale kooli talli ning 
tulen kuskil üheksa ajal koju. 

2. Tutvusta oma hobust. 

Elis: Paljud arvavad, et mul on enda hobune, aga tegelikult 

ei ole Mustu (päris nimega Aladdin) minu hobune, ma lihtsalt 
sõidan trennis temaga. Mustu on Traavli ja Eesti hobuse 
ristand, ta on musta värvi, näos valge triip ja vasakul 
esimesel kabjal valge sokk. Ta ei ole ka tavaliselt teiste 
hobustega suur sõber ja võib hammustada ning lüüa. 
Karmen: Minu sõiduhobuse nimi on Abeeria. Ta on 7-

aastane Eesti hobune, väga energiline ning talle meeldib 
hüpata. 
          
Fotol on Elis ja Mustu treeningul 

3. Millist erivarustust ratsutamine sinult nõuab?  

Elis: Kui alles alustad ratsutamist, siis saad tavaliselt kaska ehk ratsakiivri tallist, aga kui oled juba 

kogenum, siis võiks juba enda varustuse osta. Minul on kaska, mitu paari pükse, kaks paari 
saapaid, kaks stekki (ratsapiits), kolm paari kindaid, redingott, kaks valtrappi, kaks paari päitseid 
ja oma harjakast. 
Karmen: Ratsutamiseks on vaja ratsapükse, saapaid, kindaid ja kiivrit ehk kaskat. Hobusel läheb 

vaja valjaid ja sadulat. 

4. Kas see on ohtlik hobi?  

Elis: Jah, on küll. Hobuse seljast võib ikka päris hullusti kukkuda. Hobune võib ka lüüa või jala 

peale astuda, mida minuga on ka juhtunud. 
Karmen: See on päris ohtlik hobi. Fakt, et hobune võib sulle väga kergesti tõsiseid vigastusi teha, 

on päris hirmutav.  

5. Millisele inimesele ratsutamine sinu arvates sobib?  

Elis: Inimesele, kellele meeldivad hobused, keegi kes neid ei karda ja kellel on aega ja võimalusi 

ratsutamisega tegeleda. 
Karmen: Inimesele, kes hoolib loomadest ja kes suudab hobuse juures rahulik olla, sest hobused 

ehmuvad kergesti ning võivad inimesele ja endale liiga teha. 
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6. Kas oled ka võistlustel osalenud? Millised on saavutused?  

Elis: Olen osalenud nii koolisõidu kui ka takistussõidu võistlustel. Koolisõidu võistlustel olin 7-

aastane ning jäin kahjuks viimaseks. Takistussõidu võistlusel ei läinud ka väga hästi, tõrkusime 
ennast välja. 
Karmen: Jah. Olen saanud esimesi kohti ja ka võistlusest välja langenud. Iga võistlus on erinev.  

7. Millised on sinu tulevikuplaanid 
seoses ratsutamisega? 
Elis: Saada paremaks, käia võistlustel ja 

neid võita ning, et mul oleks rohkem 
aega ratsutamisega tegeleda. 
Karmen: Sooviksin kindlasti edasi 

areneda ja võistelda. 

8. Kas hobi koolitööd ei sega? 
Elis: Oleneb nädalapäevast, mõnikord 

jääb palju õppida ja siis on küll väsitav. 
Karmen:  See oleneb inimesest, aga                   

mind isiklikult see eriti ei sega.                                         Karmen ja Abeeria treeningul 

IIRI TEEMAPÄEV 

17. veebruaril toimus Jüri Gümnaasiumis maakondlik 5.-6. klasside Iiri teemapäev. Meie 

kooli saadeti esindama võistkond koosseisus Elis Listra, Martin Raudkepp ja Kenri-Kermo 

Kriiva. Enne võistlust uurisime internetist võimalikult palju infot ning koostasime postri 

Iirimaa kohta. Üritusel oli osalevaid meeskondi üle 40-ne. Toimus kaks erinevat mälumängu - 

üle 20-ne küsimusega viktoriin Powerpointi esitluse kujul ja QR koodidega interneti-põhine 

viktoriin ette antud teksti järgi. 

Peale viktoriine tehti väike paus ning pakuti kohapeal näksimist, pausi ajal sai hääletada 

erinevate koolide postrite poolt. Seejärel tuli meile rääkima Iirimaa koolisüsteemist Iirimaa 

suursaadik Eestis Frank Flood. Kas teadsite, et Iirimaal kestab põhikool kõigest 6 klassi? Kui 

suursaadik oli kõne ära pidanud, tutvustati 

meile viktoriini 1.-3. koha auhindu ning anti 

auhind kõige ilusamale postrile. Peale 

auhindade tutvustust tulid üllatusesinejad 

demonstreerima Iiri tantsu. Sellega oli 

teemapäev läbi.  

Mõned päevad hiljem tuli teade, et olime 

saavutanud 1. koha. Auhinnaks saime Iiri 

kirjaniku Eoin Colferi raamatu „Artemis Fowl“, Mesikäpa šokolaadi, Iirimaa-teemalisi 

mahapestavaid tätoveeringuid, ristikheinakujulise rinnamärgi (ristikhein on Iirimaa sümbol) 

ja Iirimaa haridusministeeriumi pastaka. 

Kenri-Kermo Kriiva ja Martin Raudkepp, 6. klass 
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EMAKEELEPÄEV 

14. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Otsisime sõnarägastikust kirjanike nimesid ning 

jagasime vanasõnad õigetesse kategooriatesse. Kogu kool kirjutas erineva raskusastmega  

etteütluse, vastavalt 1.- 3., 4. -6. ja 7. -9.  klassile. Täiesti veatult kirjutasid  Gregor Jäätma 

2.klassist ja Arabella Vassus 5.klassist. KIITUS!  

Suur tänu õpetajad Kadri Vaher ja Nele Valksaare päeva korraldamise eest! 

Kirjandusliku omaloomingukonkursi „VAIDA KRIHVEL“ 2016. aasta teema „Mere mitu 

nägu“ lähtus Eesti Vabariigi Kultuuriminsteeriumi poolt väljakuulutatud mereaastast 

„Näoga mere poole“. SUUR TÄNU kõikidele kirjutajatele! 

Konkursi tulemused: 

 1. -3. klassi arvestus:  Parim töö Caspar Raudkivi (2. klass),  

Eripreemia : Keiti Lepp (1. klass), Kris-Matthias Randoja (2. klass) 

4.-6. klassi arvestuses: Parim töö Margaret Niklus (6. klass) 

Eripreemia  Karl Niklus (4. klass), Matthias Salla (5. klass)  

7.-9. klassi arvestuses Parim töö Kerly Väinsar (7. klass) 

(Kerly luuletust loe esilehelt) 

Eripreemia  Bretely Jäätma (8. klass), Leemet Loik (8. klass) 

 

III õppeveerandi viimasel päeval 18. märtsil loeti paremad tööd kooli ees ette. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TARKUS TARVILINE VARA 

III õppeveerandil õppis Vaida Põhikoolis hindele „5“ 25  õpilast ning hinnetele 

„4“ ja „5“ 44 õpilast. KIITUS! 

Rae valla hariustöötajate ettevõtlikkuse konverents 21. märtsil Lagedi koolis 

Vaida Põhikooli ettevõtlik õpetaja 2015/2016 on Merle Soots,  

Vaida Põhikooli ettevõtlik õplane 2015/2016 on Bretely Jäätma 

 

TEATRIPÄEVA ETÜÜDID 

27. märts on rahvusvaheline teatripäev. 

Meie alustasime IV õppeveerandit 28. 

märtsil etüüdide ehk mininäitemängudega. 

Iga klass sai loosiga ühe mereteemalise sõna 

(kalad, binokkel jne) ning 10 minuti jooksul 

valmistati ette omanäolised väikesed 

etendused. Laval oli näha palju huvitavaid 

teemalahendusi ning kõik veendusid, et meil 

on koolis palju andekaid näitlejaid. 

 4. klassi etüüd „Kapten“ 

Mere mitu nägu 
Kui on merel tuju paha, 

ulub merel kõva tuul. 

Lained vaibuda ei taha, 

pole naeratust mere suul. 

Kui väljas paistab päike 

ja lainetust ei ole 

mere tuju siis on hea, 

ei teda siis sa kartma pea. 

Keiti Lepp, 1.klass 
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Harjumaa Kooliteatrite Festival algklassidele toimus 21. märtsil Kehras. Meie 
kooliteatri „Kilplased“ lavastus „Hunt ja põrskesed“ sai ERIPREEMIA 
muinasjutu loomingulise käsitlemise eest. KIITUS! Triinu Trika, Laura-Liis 
Rüngas, Anette-Lily Juninen, Triine Maria Terve, Madleen Pähna, Elisabet 

Eha, Steffen Soha. Juhendaja Kristiina Suvi 

… 

Korvpalli rahvaliiga võistlused 12. -13. jaanuaril 6. -9. kkassi tüdrukute arvestuses I koht: 
Angelina Odintsova, Bretely Jäätma, Kerly Väinsar, Alina Zahhartšuk, Stefi-Mariell Harakka, 
Karmen Maria Kaev, Maarja-Liisa Pintman, õpetaja Marje Möldre-Vähi. Rae vald tunnustas 
11. veebruaril vastavatud Spot of Tallinnas 2015. aasta näitajate põhjal valla parimaid
sportlasi. Tunnustati Vaida Põhikooli 6. -9. klasside korvpallivõistkonda.

… 

Tantsutrupp „Hoop-Side pääses 12. veebruaril Viimsis toimunud „Koolitants 2016“ 
konkursil Harjumaa voorust finaali. Juhendaja Deisi Viimne. 

... 

Harjumaa pranglimise finaal 31. märtsil: III koht Rasmus Allikvee, III koht Martin 
Raudkepp, III koht Leemet Loik, V koht Bretely Jäätma, VII koht Kerly Väinsar, VII koht 
Dmitri Berestov, VIII koht Kaur Teras (õpetaja Katrin Roots), X koht Gregor Jäätma (õpetaja 
Marika Leitmaa), VI koht Rasmus Sudi, VII koht Kevin Vorsmann (õpetaja Eve Möls) 

… 

PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!

APRILL MAI JUUNI 

1 Gertrud Piiriste 

4 Ljudmila Zahhartšuk 

7 Kevin Vorsmann 

7 Leemet Loik 

11 Aleks Ostaptšuk 

16 Rasmus Golubkov 

18 Rasmus Lootus 

21 Arina Ostaptšuk 

25 Markus Vihul 

26 Alina Zahhartšuk 

28 Emma Raudkepp 

28 Laura-Liis Rüngas 

1 Kenneth Haavisto 

4 Dmitri Berestov 

4 Valentina Melnitšenko 

7 Viktoria Kala 

13 Agnes Rebane 

14 Madleen Pähna 

15 Marika Leitmaa 

20 Jan-Kristen Volmerson 

22 Adeelika Rahnel 

24 Katarina Mitt 

25 Igor Smolin 

28 Keron Lepp 

3 Robin Püvi 

4 Elis Listra 

4 Margus Švets 

10 Külli Tepponainen 

11 Günter Suitso 

13 Milina Ivanova 

14 Sander Suitso 

15 Karl-Kristof Järve 

15 Kaur Teras 

15 Kirsila Ostaptšuk 

27 Sandra Vihul 

28 Gregor Jäätma 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Selle lehe valmimisel tegid koostööd  õpetaja Aire Ratas, Kenri-Kermo Kriiva, Martin 

Raudkepp, Elis Listra, Karmen Maria Kaev, Saskia Sõrmus, 3.klass ja õpetaja Eve Möls.  

Ajalehe peatoimetaja Stefi-Mariell Harakka  

Koostööd 10. numbri jaoks palume saata KristiinaSuvi@gmail.com 




