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AJALEHT NUMBER KÜMME 

SELLES LEHES: 

 Lk 2 Konkurss õpilaspäeviku kujunduseks

 Naljapäev-pidžaamapidu 

 Külas käis kirjanik Mika Keränen 

 Lk 3 Loovtöö „Kui su südames on päike“

 Lk 4-5 Minu huviala-tantsimine.

   Intervjuu Deisi Viimnega 

 Lk 6-7 Juubelihõnguline kunstiprojekt

„Keraamika“

 Lk 8 Jüripäev; Iiri külalised

 Lk 9 Parimate õpilaste õppekäik

 Ülekooliline õppekäikude päev 

 Lk 10 Ülekooliline piknik

 Kokandustund Meritiga 

 Lk 11 Toredad eesti keele tunnid Vaida

Raamatukogus

 Lk 12-13 PERSOONILUGU-  

       Mitmekülgne õpetaja Monika Lukkonen 

 Lk 13 Aasta õpilane, õpetaja, töötaja

 Lk 14 Sünnipäevad, kiituskirjad, lõpetajad

Hea sõber! 

Ongi üks suurepärane 

õppeaasta lõppenud! 

Selles lehes on kirjutatud 

meie tegemistest 2016. 

aasta aprillis, mais ja juunis 

Lehe valmimisele aitasid 

kaasa õpetaja Marika 

Leitmaa ja 2. klass, Maarja-

Liisa Pintman, Kaur Teras, 

Külli Tepponainen, Eve Lumi, 

Deisi Viimne, Monika 

Lukkonen, Henry-Cennert 

Volmerson, Leemet Loik, Aire 

Ratas, Angelina Odintsova.  

Ajalehe peatoimetaja 

Stefi-Mariell Harakka 

PÄIKSELIST 

SUVEVAHEAEGA! 

Kaastööd palume saata 

KristiinaSuvi@gmail.com 

Kohtumiseni 2016/2017 

õppeaasta avaaktusel 

TARKUSEPÄEVAL 

1.septembril kell 10. 00

Caspar Raudkivi joonistus 
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KONKURSS 1. KLASSI ÕPILASPÄEVIKU KAANEKUJUNDUSEKS 
 

III õppeveerandi viimasel päeval kuulutas direktor Piret Hallik  välja konkursi 2016. 

aasta sügisel 1. klassi tulevate õpilaste õpilaspäeviku kaanekujunduseks. Tingimuseks oli, 

et pildi suurus on 10x10 cm, aga , mida joonistada, selleks võis inspiratsiooni ammutada 

nii koolist, kodust, loodusest. Osavõtt konkursist oli küll oodatust kesisem, kuid suur 

tänu 2. klassi õpetaja Marika Leitmaale, kes kogu klassi joonistama pani. Võidutööks 

osutus Caspar Raudkivi joonistus. Caspari joonistus on ajalehe esilehel.  

1. aprill  

2. PIDŽAAMAPIDU 

3. 1. aprillil korraldas 7. klass laheda pidžaamapeo.   

Hommikul oli mõnus ärgata, sest riideid vahetama ei pidanud. Nii mõnigi arvas, et 

väljakuulutatud pidžaamapidu on aprillinali, kuid 

osavõtusoov oli suur, nii et emmed-issid pidid 

pidžaamad, öösärgid ja hommikumantlid kooli järgi 

tooma. Päev algas Maarja-Liisa juhendatud 

hommikvõimlemisega. Vahetundides toimus 

pidžaamadisco, hoogsalt  tantsiti  nii Macarenat kui 

Tibutantsu (fotol) Suurt elevust tekitas padjasõda 

spordisaalis. 7. klass jäi päevaga rahule. Nad ütlesid 

kokkuvõtteks, et sündmuse korraldamise puhul on 

oluline julgelt oma mõtteid pakkuda ning osata 

kuulata teiste arvamusi, teha koostööd, siis õnnestubki kõik. Korraldajatele endile 

meeldis kõige rohkem padjasõda. 

 

KÜLAS KÄIS KIRJANIK MIKA KERÄNEN 

11. aprillil käis külas kirjanik Mika Keränen, kes on kirjutanud palju kaasahaaravaid ning 

põnevaid raamatuid. Ka kooli 

raamatukogu täienes mitme 

Keräneni raamatu võrra. Pildil 

näeme hoogsat autogrammide 

kogumist oma isiklikku 

raamatusse.  

 

 

LOOVTÖ 

LOOVTÖÖ 

LUGEMISSOOVITUS. 

"Varastatud oranž jalgratas" 

"Peidetud hõbedane aardelaegas" 

"Vana roosa maja" 

"Salapärane lillenäppaja" 

„Armando" 

„Minu Supilinn: tõelise elu mekk" 

„Professor Must“ 

„Kuldne Lurich“ 

„Küttepuuvargad“ 
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Haiba lastekodu laste vabaaja veetmise toetamiseks korraldatud 

kontsert „Kui su südames on päike…“ 

Fotol   loovtöö tegijad : 

Angelina Odintsova  

Bretely Jäätma  

Janno-Johannes Jürgens  

Kerly Väinsar   

Leemet Loik 

Loovtöö eesmärk oli toetada 

Haiba lastekodu lapsi nende 

kevadisel väljasõidul. Haiba 

lastekodu valisime   põhjusel, 

et lastekodu asub meie oma 

kodumaakonnas. Selleks, et 

eesmärgini jõuda, korraldasime kontserdi "Kui su südames on päike..." Fraas on võetud 

Helin Mari Arderi laulust "Väike päike" ja väljendab meie usku headusesse. Kontsert  

toimus 15.aprillil kell 19.00 Vaida Põhikooli väikeses saalis. Kontserdil esinesid kooli 

mudilaskoor(fotol), solistid 

Johanna Pintman, Arabella 

Vassus, Viktoria Kala, kooli 

vilistlane Marleen Otsus, 

direktor Piret Hallik, 

muusikaõpetaja Argo 

Niinemets, Patika külakoor. 

Suur tänu esinejatele  ilusa  ja 

hingemineva kontserdi eest! 

Vaheteksideks valitud Henrik 

Visnapuu luuletusi, mida ta kirjutas oma armastatud naisele Ingile lugesid Saskia Sõrmus 

ja Henry-Cennert Volmerson. Kontsert oli tasuta, kuid panime välja annetuskastikese, 

kuhu ootasime rahalist toetust.  Vaida kooli sööklasse  tegime kohviku nimega 

"Naeratus" kus olid müügil  iseküpsetatud koogid-tordid. Täname kõiki küpsetajaid! 

Kohviku müügitulu panime samuti annetuskastikesse.   

Meid külastasid ka lastekodu lapsed Kenneth ja Steven koos oma õpetaja Renega. Nad 

kinkisid meile kasvataja Terje maalitud pildi, mis peale koolimaja renoveerimist hakkab 

kaunistama huvijuht Kristiina Suvi kabineti seina. Kristiina oli meie loovtöö juhendaja, 

täname teda  suurepärase koostöö eest! 

Rõõmustav on see, et kogutud rahasumma, mille  kandsime Haiba Lastekodu 

Sihtasutusele oli 612 eurot ja 40 eurosenti . Täname kõiki annetajaid! 

 

 Loovtöö meeskonna nimel tegi kokkuvõtte  Angelina Odintsova 
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MINU HUVIALA- TANTSIMINE 

 

Oma huvialaks saab Vaida Põhikooli õpilastest tantsimist pidada koguni 28 last. 

Tantsuring „Lola“ on mõeldud 1. -3. klassi , „Hoop-Side“ 4. -9. klassi tantsuhuvilistele.  

Maarja Liisa Pintman , kelle huvialaks ongi tantsimine( Maarja tegeles tantsimisega juba 

lasteaias, kooliõpilasena on tantsinud 4 aastat „Lolas“ ja 3 aastat „Hoop-Sides“, toim.), 

tegi märtsikuus intervjuu tantsuringide juhendaja Deisi Viimnega, uurides nii tantsu kui 

kõige muu põneva kohta ning peale õnnestunud „Koolitants 2016“ finaali aprillis uuris 

Deisi käest , millised on emotsioonid peale sellist saavutust. 

 

TANTS ON ELU!!! 

 

Miks valisid just tantsimise? 

  Mis viis sind selleni? 

Ma otseselt ei valinud seda, see 

tuli ise. Ema ütleb koguaeg, et 

ma hakkasin enne tantsima kui 

kõndima. Ükskõik millise laua 

najal upitasin ennast püsti ja 

hakkasin tantsima. Vanem õde ka 

alguses õpetas mind ja nii see läks. 

 Mis on sinu jaoks tants? 

Väljendusviis, trenn, hea tuju tekitaja.                                                                       

Kokkuvõttes- tants on elu! 

 

MEIE TUBLID TANTSIJAD ON Saskia Sõrmus, Angelina Odintsova, Bretely 

Jäätma, Alina Zahhartšuk, Hanna-Loore Piiriste, Adeelika Rahnel, Arabella Vassus, 

Maarja-Liisa Pintman, Kerly Väinsar, Liisa-Maria Heinsoo, Iris Väinsaar, Madleen Pähna, Kätlin 

Pernau, Elisabet Eha, Iti-Triin Matt, Agnes Rebane, Aljona Koch 

Kuidas sa said treeneriks? 

Vaida koolis õppides  hakkasin juba seitsmendast klassist 

oma sõprade grupiga peale. Kui ma kooli ära lõpetasin, sain 

veel selle sama grupiga edasi teha. Siis tuli aasta, kus ma 

kooli kõrvalt ei jõudnud. Endine direktor Uuemaa vaatas, et 

midagi on Vaida koolil puudu ja kutsus mind tagasi. Olen 

Vaida Põhikoolis trenne teinud juba alates 2007. aastast 

ehk 9 aastat. 2017. aastal tuleb Hoop-Sidel ja ka minul 

juubel. 

Tantsu välja mõeldes, kumb tuleb enne kas muusika või 

tants? Muusika. 

Kui raske on ühte tantsu välja mõelda, kaua see aega 

võtab?Sellist nagu koolitantsu kava, kus on vaja algus, lõpp, 

VÕIDUKAS  „HOOP-SIDE“ – „KOOLITANTS 2016“ 

TANTSUGA „NUNNAD HOOS 3“  I KOHT    
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sisu ja kõik sellised asjad, selle jaoks läheb ikka kõvasti aega. Me alustasime 2015 

oktoobris või novembris ja siiamaani (märts 2016, toim.) näeme vaeva. Kui on tavaline 

esinemine nagu meil vahel koolis, siis läheb üpris kiiresti.  

Kust tulid nimed „Lola“ ja „Hoop-Side“? 

„Lola“ tuli 1991. aastal huvijuht Kristiinalt, kui ta tantsuringi juhendas. Ja „Hoop-Side“ 

tuli nii, et peale seda kui ma tagasi tulin, palusin ma oma esimesel grupil mõelda  nimi. 

Millega tegeled veel peale tantsu? 

Võrkpalliga, heegeldamisega, kudumisega, koristamisega, koeraga jalutamisega, lumelaua 

sõiduga, maatöödega, üldiselt kõige sportlikuga. 

Mis teeb sind õnnelikuks? 

Ma arvan, et see, kui mina ja mu pere oleme terved, kui ma saavutan midagi ja näen 

enda töö tulemust, kui mul on vaba nädalavahetus, siis näen sõpru ja saan värske õhu 

käes jalutamas käia. Mind teeb veel õnnelikuks minu töö, sest see pole istuv töö ja ma 

saan koos teiega trenni teha. 

Mis sa arvad, kas Vaida kool saab lõpuks esimeseks koolitantsul? 

Meie kategoorias koolitantsul, ütleme nii, et šansid on väga suured. Aga see kõik sõltub 

kohtunikest, mis on nende arust koolitants. 

  Hoop-Side saavutas koolitantsul kooli tantsu kategoorias 6.-9. klasside arvestuses 

1.koha kavaga „Nunnad hoos 3“. Peale finaali küsis Maarja-Liisa  Deisilt veel 

paar küsimust. Vaatame kuidas tunneb Deisi end 2 kuud 

peale finaali. 

 

Millised on tunded peale võitu? 

Tunded on siiani vägevad! Isegi 

praegu, kui meie võidukast 

etteastest möödas juba 2 kuud. 

Iga kord kui vaatan meie pilte 

või videot siis käivad jälle 

külmavärinad üle. Ma arvan, 

et kogu meie grupil sama 

lugu. Kõik juba ootavad põnevusega, 

millal uuesti koolitantsu lavadele tantsima saaks. 

Millised on tulevikuplaanid?  Kas on esinemisi tulekul? 

30. juunist kuni 2. juulini oleme kõik hoos VAIDA 775. aastapäeva esinemisprogrammi 

harjutamisega. Teeme tublisti koostööd väikeste "Lola" tantsijatega ning Angelina Kochi, 

Andrei Degtjarjovi, Robin Püvi ja Kenri-Kermo Kriivaga. Tulge kõik kindlasti vaatama ja 

kaasa elama meie esinemisele 2.juuli õhtul ajavahemikus 20.00-21.00 !!! 

Kui väga kaugele tulevikku piiluda, siis 2017. aasta sügisel tuleb suur pidupäev kõigile 

"Hoop-Side'i" liikmetele. Ümmargune 10. sünnipäev  on tulekul. Kõik endised ja 

praegused tantsijad on oodatud juubelipeole!!! 

VÕIDUKATE  TANTSIJATE  VASTUVÕTT 
FÄNNIDE  RÕÕMUHÕISETEGA! 
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KUNSTIPROJEKT „KUNSTINÄITUSEL“ 2016 „KERAAMIKA“ 

 

Aastal 2013 alustasin muusikalis-lavastusliku projektiga „Kunstinäitusel“. Viis aastat 

tagasi ei osanud aimatagi, et see ettevõtmine nii sooja vastuvõtu osaliseks saab. Mul on 

praegu selline tunne, et ma ei olnud siis kahe jalaga maa peal ja ei osanud ette näha seda 

töömahtu, mis sellise projekti ettevalmistamine endaga kaasa toob. Miks ma tookord 

alustasin selle projektiga? Vastus on lihtne - soovisin igal aastal kõigi klassidega 

kunstinäituseid külastada. Aga siis tuli mõte, et võiks tuua nimekad kunstiteosed ka 

Vaida Põhikooli. Otsustasin, et hakkan vahetundides tutvustama erinevaid kunstiliike. 

Esimesel aastal maalikunst, järgmisel skulptuur, siis graafika. Eelmisel aastal toimusid 

tegevuskunsti vahetunnid ja nüüd keraamika. Sellel aastal tähistas projekt 

„Kunstinäitusel“ juba oma viiendat 

sünnipäeva.  

                               
22. märtsil toimus Tallinna Ülikoolis 

konverents "KUHI - kunstihariduse ideed". 

Konverents on mõeldud üldhariduskoolide 

õpetajatele ja teistele kunsti õpetavatele 

inimestele. Konverentsi teemaks oli tänavu 

kaasaegse kunsti õpetamine. Minul paluti 

seal tutvustada Vaida Põhikooli 

populaarseid tegevuskunsti vahetunde. Oldi 

üllatunud, et väikeses maakoolis midagi nii 

võimsat tehakse.                                              

Aga nüüd veidi ka selleaastasest projektist. Sõna keraamika pärineb Ateena pottseppade 

linnajao Kerameikose nimest. Vana-

Kreeka aladelt on leitud tuhandeid 

savinõusid, sest kreeklased kasutasid 

paljumaalitud lauanõusid.  Ajavahemikus 

550-300 eKr olid kõige populaarsemad 

Ateena figuuridega kaunistatud savinõud. 

Vaida Põhikooli õpilased taaslavastasid 

kreeka musta- ja punasefiguurilistel 

vaasidel kujutatud jumalaid ja kangelasi, 

aga ka igapäevaelu ning pidustusi.  

Kreeka pidustustel olid tähtsal kohal 

spordivõistlused, mida peeti igal aastal  

 

paljudes linnriikides. Kõige tuntumaks said 

võistlused Zeusi pühapaigas Olümpias ja need 

arenesid olümpiamängudeks. Kunstiprojekti 

taustamuusikaks valisin olümpiamängude ava- ja 

lõputseremoonia laulud, kuna sellel aastal toimuvad 

suveolümpiamängud Brasiilias Rio de Janeiros.  

Maarja-Liisa Pintman, Karmen Maria Kaev, Kerly Väinsar 

Margus  Švets, Margus Poolma, Tamur Hans Terve, Saskia Sõrmus 

Eve Lumi konverentsil kõnelemas 
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Suur aitäh noortele näitlejatele ja kogu 

kooliperele! 

2017. aasta kunstiprojekti märksõnaks 

on planeeritud TEKSTIIL . 

Kunstiõpetaja Eve Lumi    

Danil Murajev, Milina Ivanova, 

Robin Püvi, Kenri-Kermo Kriiva 

Kaur Raudkivi, Sandra Vihul, Tristan Kolla, 

Ksenija Lorvi, Gerden Haavisto 

Agnes Rebane, Iris Väinsaar,  

Marta Väinsar, Steffen Soha 

Aljona Kuliš, Arabella Vassus, Markus Vihul 

Rasmus Lootus, Laura-Liis Rüngas Ats Andreas Antson, Rasmus Sudi 

Leemet Loik, Bretely Jäätma, Angelina Odintsova 
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JÜRIPÄEV 

23. aprill on rahvakalendris jüripäev.   
4. klass korraldas 22. aprillil lõbusa 
õnnemängu. 
Esitati erinevaid väiteid  jüripäeva ning 
sellega seotud kommete ning uskumuste 
kohta. Igaüks pidi otsustama, kas väide 
on õige või vale ning liikuma vastavalt 
kas „EI“ seina või „JAH“ seina juurde. 
Mäng oli kaasahaarav, nii et seda mängiti 
kokku 3 korda. Näiteks väideti, et Vaida 
aleviku jürijooks toimub homme (23. 

aprill). Tegelikult toimus jooks sellel aastal 22. aprillil. Seega need, kes läksid  „jah“ seina 
juurd,  pidid mängust lahkuma. Igal juhul elevust oli palju. 

Suur tänu 4. klassile ja õpetaja Monika Lukkonenile toreda mängu korraldamise eest! 
 

ÕPITOAD „Learning without borders“ 

 

25. aprillil toimusid inglise keel tundide raames erinevad õpitoad 6.-9. klassile. Läbiviijateks Richie 

ja Kaidar programmmist „Learning without Borders“.  

8.-9. klassile toimus õpituba "Teenage English", kus saime teada, mis vahe on Iiri inglise keelel 

ja Briti inglise keelel, proovisime ise sõnade erinevat hääldust, vaatasime videot slängist, õppisime 

sõnumites kasutatavaid lühendeid, tegime koos ka ühe snapchati. Tund oli väga lõbus, noortepärane 

ning õpilased lahkusid klassist sära silmis. 

"St. Patrick and the Irish" õpituba 6.-7. klassile juhatas Kaidar, kes on aastaid Iirimaal elanud. 

Seal rääkisime Patrickust ja temaga seotud legendidest, iirlastest ja nende eripäradest. Kas teadsite, 

et iirlaste lemmiktoit on kartul?! Lõpuks laulsime kõik koos iiri laulu, mida pidudel kombeks laulda. 

Laulmisoskus ja viisipidamine ei olevat siin tähtis. Oluline on 

hääle tugevus – mida kõvemini laulad, seda parem. 

Viimaseks õpitoaks oli "Irish Céilí Dancing"  6.-9. 

klassile. Õpitoa läbiviija Richie kandis kilti ja vöökotti, mis oli 

tehtud lambamaost. Ainuüksi „seelikus“ mees tekitas 

elevust. Tunni ajaga õppisime ära 3 rahvuslikku tantsu. Kõiki 

tantse tantsiti paarilistega. Õpituba oli päris väsitav, aga 

taas lõbus. Noormehed, kes algul olid skeptilised, muutsid 

oma meelt kiiresti ja nautisid neid tantse väga. Naer oli ka 

selles tunnis omal koha                                                                              Fotol hetk hoogsast tantsutunnist 

  Autorid: Leemet Loik, Henry-Cennert Volmerson, Aire Ratas  
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EDUKATE ÕPILASTE ÕPPEKÄIK MEKTORY KESKUSESSE 

Vaida kooli edukate õppekäigul saavad osaleda õpilased, kellel 1.-4. klassis on 

tunnistusel aastahinneteks ainult viied ja vanematel õpilastel neljad- viied. Sel kevadel 

23. mail korraldati külastus Tallinna Tehnikaülikooli  Mektory keskusesse.  

Õpilased jaotati vastavalt kooliastmele töötubadesse. Noorematel õpilastel valmisid 

legoklotsidest arvutiprogrammide abil erinevad liikuvad mudelid. Nii sai ehitada näiteks 

trumme mängiva ahvi, liikuvate tiibadega tuuleveski või ka käskluste järgi lendava lennuki. 

Tegevus selles töötoas tekitas avastamisrõõmu ning andis ettekujutuse programmeerimisest ja 

masinaehituse algetappidest.  

Keskastme õpilased külvati üle paljude faktiteadmistega päikesesüsteemist, 

planeetidest, universumist ning selle struktuurist ja muudest taevaobjektidest.  

Eriti huvitav oli 7.-9. klassi õpilastel telestuudios, mis on sisustatud kaasaegse 

teletehnikaga. Sai tutvuda telestuudio tehniliste võimalustega, kaadrikompositsiooni 

põhireeglite ning montaažireeglitega. Õpilased salvestasid stuudios kaaslaste lühikesed 

teleesinemised. Nende tegemisel said kõik osavõtjad kätt proovida operaatori, valgustaja, 

helirežissööri ja režissöörina ning end proovile panna saatejuhi ametis. Hinnang töötoale anti 

ülivõrdes, väga köitev ja kaasaegne. 

Peale tegevuse lõppu töötubades tehti majas ringkäik, mille jooksul tutvuti maja neljal 

korrusel asuva inspireeriva tehnoloogiamaailmaga.  

Jääb loota, et see päev andis õpilastele mõtteid tulevikus elukutsevalikuks. 

 

Õppealajuhataja Eve Möls 

 

ÜLEKOOLILINE ÕPPEKÄIKUDE PÄEV 

Ka sel kevadel jätkasime toredat traditsiooni õppida kogu kooliperega koolimajast 

väljas. 25. mail käisime erinevates huvitavates paikades.  

1. klass külastas Tallinna Loomaaeda. Nii lapsed kui õpetaja jäid päevaga väga rahule. Eriti 

meeldisid elevandid, jõehobu, väikesed kaamlipojad ning värvikirevad papagoid. 

2. ja 3. klass tutvusid Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis  Eesti 18. -20. sajandi maa-

arhitektuuri ja külamiljööga. Muuseumi 14 talus saab ülevaate sellest, kuidas elasid endistel 

aegadel erineva jõukuse ning oskustega pered. Nagu ühes õiges külas ikka on siin ka kirik, 

kõrts, koolimaja, pood, veskid, pritsikuur, võrgumajad. 

4. ja 5. klass käisid Energia Avastuskeskuses.  Steffen Soha  4. klassist : Energiakeskusesse jõudes 

läksime ühte ruumi, mis meenutas,et oleme palli sees . See ruum oli planetaarium. Esimese asjana 

hakkasime me üht kosmosefilmi vaatama.  Kui me selle filmi ära vaatasime, hakkas giid meile 

täpsemalt rääkima kosmosest, planeetidest, päikesest.  Meil oli päris vahva päev. 

6.-7. klass külastasid Tervishoiumuuseumi. Hanna Loore Piiriste 6.klassist 

Tervishoiumuuseumis sai testida igasuguseid asju, näiteks oma reaktsioonikiirust ja mälu. 

Meile räägiti palju põnevat inimese ajust, hammastest, toitumisest, silmanägemisest ja isegi 

narkootikumide ning alkoholi mõjust tervisele. 

8.- 9. klass külastasid Eesti Kunstimuuseumi Kumu vaadates  näitust FOTOREALISM- 50 

aastat hüperrealistlikku maali. 
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PÕNEV KOKANDUSTUND MERITIGA 

12. aprillil käis meil kokanduse tunnis 
külaline, kelleks oli 6. klassi 
lapsevanem Merit Raudkepp. 
Kutsusin ta külla sellepärast, et Merit 
oskab teha imeilusaid ja väga 
maitsvaid sefiiritorte ning mõtlesin, et 
ta võiks oma oskusi ka meiega jagada. 
Kui Meritiga ühendust võtsin, oli ta 
minu ettepanekuga kohe nõus ja 
näitas üles suurt indu. Tal oli 
ettevalmistatud õppematerjal ja  
kaasa võetud palju erinevaid tordi kaunistamiseks vajaminevaid 
asjakesi. Tunnis õpetas Merit meile tordi täidise ja sefiiri valmistamist 
ning tordi kaunistamist. Kahtlemata oli tordi kaunistamine õpilaste 

jaoks kõige huvitavam, väljakutsuvam ja loovam tegevus. Õppisime tegema sefiirist roose ja 
roosilehti ning lõpuks said õpilased 
tordipritsiga ka omaloomingut teha. Tordid 
tulid väga ilusad ja isuäratavad. Saime teada 
palju huvitavat sefiiritordi kohta. Tund oli 
laste jaoks põnev ja informatiivne. Merit ise 
oli väga rõõmsameelne ja temast õhkus suurt 
asjaarmastust selle vastu, mida ta teeb. 
Kindlasti plaanime koostööd teinegi kord. 
Sefiiritordi retsept ja valmistamise õpetus 
ilmuvad ajalehe  11. numbris oktoobrikuus 

Kokanduse õpetaja Külli Tepponainen 

 

 

ÜLEKOOLILINE AASTALÕPUPIKNIK 
 

30. mail toimus traditsiooniline aastalõpupiknik rõõmsas elevuses ja kuumas päikeses. 

 Tantsisime  hoogsalt jenkat, õppisime selgeks kaerajaani. Muusika-õpetaja Argo Niine- 

metsa eestvedamisel laulsime ühiselt . Elevust 

tekitas limbo tantsimine. 

Iga klass esitas väikese  

suvetervituse. 

Traditsiooniliselt panime 

punkti huvitegevuse 

aastale tänades kõiki 

tublisid huviringides 

osalejaid kooli logoga 

kleepsuga.  

VÕRRATU!!! 

Milina Ivanova ja Adeelika Rahnel tööhoos 

Merit jagab õpetussõnu 

JENKAGA SUVELE VASTU!!! 
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TOREDAD EESTI KEELE TUNNID VAIDA RAAMATUKOGUS 
 

 

2. klass külastas õppeaasta jooksul mitme eesti keele 
tunni raames Vaida raamatukogu, kus tutvuti Aino 
Perviku, Henno Käo, Ernst Enno ja Eno Raua  loominguga. 
Õpetaja Marika Leitmaa palus õpilastel  kirjutada, mis 
neile meenub. Õpilaste kirjutised on avaldatud 
toimetusepoolsete parandusteta.                                                                                   

                      

                          

                             

                        

                            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teine klass on külastanud sellel 

õppeaastal neli korda 

raamatukogu. Külastuse 

eesmärgiks on teada saada 

erinevatest kirjanikest, keda me 

parasjagu eesti keele tundides 

õpime. Tutvume kõigepealt 

kirjaniku loominguga ja alati 

joonistame loetust pildi.            

                          Gregor  Jäätma 

Aprillis külastasime Vaida raamatukogu. 

Tutvusime Ernst Enno raamatutega. Oleme 

tutvunud ka teiste raamatutega ja teinud 

viktoriine. Need raamatukogu külastused on 

alati toredad. 

                                       Rasmus Golubkov 

Tunde on endiselt läbi 

viinud õpetaja Marika 

Leitmaa. Lapsed saavad 

kohapeal lähemalt 

tutvuda päris kirjanike 

teostega. Erinevaid 

raamatuid on võimalik ka 

koju laenutada. 

Caspar Raudkivi 

 

Meie klassil on tore komme käia raamatukogus. Tavaliselt oleme seal käinud eesti 

keele tundide aeg. Õpetaja on meile tutvustanud erinevaid lastekirjanikke. Oleme 

sõbraks saanud Aino Perviku, Henno Käo, Ernst Enno ja Eno Raua lasteraamatutega. 

Viimasel korral korraldasid õpetaja ja raamatukoguhoidja meile viktoriini. Kõik said 

oma teadmised proovile panna. Oleme saanud väga palju targemaks. Loodan, et ka 

järgmistel aastatel külastame kogu klassiga raamatukogu. 

Katarina Mitt 

 
Me rääkisime kirjanikust. Tema 

nimi on Ernst Enno. Ta kirjutas 

luuletusi ja jutukesi lastele.  Tema 

tuntumad luulekogud on „Üks 

rohutirts läks kõndima“ , „Laps ja 

tuul“ ja „Juss oli väike peremees“ 

Roger Lepp Me mängisime viktoriini kus oli kümme 

küsimust ja õppisime otsima raamatutest 

vastuseid ja ka oma õpikust. Siis valisime 

Ernst Enno raamatutest ühe luuletuse ja 

kirjutasime kokkuvõte. Me joonistasime 

lõpus ja kui pilt on ka valmis siis see 

riputatakse ka seinale. 

                         Kris-Matthias Randoja 

Käisime klassiga raamatukogus. Mulle meeldis kirjanik Henno Käo. Tal on 

toredad raamatud. Mina lugesin tema raamatut Salatäht. Olen nüüd palju 

targem. Külastan varsti jälle raamatukogu.                         

                                                                                  Oliver Koch 

 

Raamatukogus olime teinud 

viktoriini, värvisime. Raamatukogus 

ei tohi jooksta. Ja lärmata. Seal me 

lugesime luuletusi silpitades. 

Diana Lorvi 
Kevin Volkov harjutab silbitamist 

Eesti keele tunnis käisime raamatukogus. 

Tegime viktoriini. Oli raskeid küsimusi ja 

lihtsaid küsimusi. Lugesime luuletusi. 

Johanna Pintman 

Tunnis tutvusime Ernst Enno 

loominguga. Raamatukogus oli tema 

raamatutest väljapanek.  mulle meeldis 

tund väga.  

Tristan Ainsar 
                                                 Käisime raamatukogus. Seal pidime 

tegema viktoriini. Küsimused olid peidetud 

laiali. Pidime joonistama pildi loo järgi. 

                                   Rasmus Lootus 

Ma sain teada, et raamatutest saab sõnu leida. Meil oli 

viktoriin sõnade leidmine.  Pildi joonistamine ühe luuletuse 

järgi. Luuletuse silbitamine. Luuletuse päheõppimine. 

                                                                               Kristofer Sõna 
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PERSOONILUGU 
Mitmekülgne õpetaja Monika Lukkonen 

 
Kaur Teras 7. klassist tegi  intervjuu  Monika Lukkoneniga. Monika  räägib 
oma tööst, haridusest, perest,  hobidest ja huvist looduse vastu. Monika on 
algklasside klassijuhataja ja ta annab ka osadele klassidele loodusõpetust. 

 

 Millal te asusite Vaida kooli tööle ja 
miks te valisite just  selle kooli, et siin 
töötada? 
Vaida kooli asusin tööle 1985. a augustis. Minu 
vanaema oli siin õpetaja ja mina olin nö 
vanaema laps-lasteaias ei käinud, vaid käisin 
vanaemaga koolis, istusin tema tudides või 
mängisin õp Evi Sõrmuse tütrega tundide ajal 
pikas koridoris (temast sai hiljem minu 
pinginaaber 7 aastaks). Ilmselt juba siis oli 
minu jaoks Vaida kool nagu kodukool. 
 Mis teile selle kooli juures eriti 
meeldib? Kool on väike, hubane, kodu 

lähedal ja kõik on siin juba ammust ajast tuttav.  
Kas õpilased on aja jooksul väga palju muutunud?  Milles see väljendub? 
Praegused õpilased on palju julgemad, iseseisvamad. Maailm muutub ja inimesed koos 
sellega. Õppimisvõimalused, info kättesaadavus on palju parem. Enne pidi lugema läbi 
palju lektüüri, et infot leida, nüüd pane soovitav sõna või väljend otsingusse, vajuta nuppu 
ja loe vastust. Tänu vähesele lugemusele on inimeste hingeelu ja väljendusoskus aga 
kahanenud. Õnneks ei käi see kõigi kohta. 
 Kas olete ka mujal töötanud?  Kui jah, siis mis erialal? 

Vaida kool on minu ainuke töökoht. Kord suvel andsin Vaida lasteaias ühe kuu 
lasteaednikele puhkust, olin kasvataja. Aga see oli väga ammu. 
 Kui te ei oleks õpetaja, mis oleks see eriala, millel näeksite end meelsasti 
töötamas? Ehk oleksin lasteaednik või taimekasvataja puukoolis või iluaiandis. 
Mis koolides te ise õppinud olete? 
1. klass Kallavere Keskkool., 2. -8. klass Vaida 8-klassiline kool., 9.-11 klass Tallinna 21. 
keskkool. Tallinna Pedagoogiline Instituut 
 Kus möödus Teie lapsepõlv? Mida põnevat on sellest meenutada?   
Lapsepõlves elasin ma kahes kohas vaheldumisi. Olin oma vanemate, isa-poolse vanaema 
ja venna juures Kallaveres ja teise vanaema ja vana-vanaema juures Vaidas. Siin olin ma 
enamuse ajast. 2. klassi pandi mind siia kooli, et vanaemal üksi väga kurb ja igav ei oleks. 
Kuna enne käisin ma siin ka väga tihti, siis oli kõik tuttav, ka õpetajad koolis ja tulevane 
pinginaabergi. Vaidas oldud lapseeast on meenutada palju. Kas või seegi, et kui praegune 
Vana-Vaida tee (Vana-Tartu maantee) oli kunagi asfalteerimata mõõtsime me 
naabripoisiga tee ääres lompide sügavust. Paljudes tuli vesi üle kummiku ääre. Tee ääres 
kasvas 4-haruline puu. Meie ronisime sinna otsa ja kujutasime ette, et see on rakett ning 

Käisime raamatukogus. Seal pidime 

tegema viktoriini. Küsimused olid 

peidetud laiali. Pidime joonistama pildi 

loo järgi. 

                                         Rasmus Lootus 

 
 

 

Kris-Matthias Randoja, Johanna 

Pintman viktoriini vastuseid otsimas 
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me lendame sellega kosmosesse. Koolimaja ees praeguse muruplatsi asemel oli kartulimaa, 
skate-pargi asemel olid juurika-ja lillepeenrad, mida me suvevaheaegadel hooldasime. 
Mul on vend. Nüüd oleme kõik: minu ema, isa, vend koos perega ja minu pere, Vaida 
elanikud. 
Mis on Teie hobid? 
Mulle meeldib õmmelda ja heegeldada, midagi uut ja toredat meisterdada.  Hiljuti tegin 
savist kruusi ja rinnakaunistus. Praegu juba sõrmed sügelevad, ootan, millal lumi ära sulab, 
et saaks näppupidi mulla sees tegutsema hakata. Meeldib kriminulle lugeda ja –vaadata. 
Millest tekkis huvi looduse vastu? 
 Lapsest saati on loodus minu ümber olnud. Vanaemal oli aiamaa. Ikka sai abiks oldud. 
Vanaema eraldas mulle oma peenra, kuhu sain istutada ja külvata mida soovisin. See oli 
nii põnev. Kõrgkooli ajal sõitsime hommikul 1. bussiga linna (umbes kell 6.00), et 
õppejõuga Kadrioru pargis linnulaulu kuulata ja loodust vaadelda. Seal käimine oli 
vabatahtlik. Tegelikult algasid loengud sel päeval kell 12.00. Eks ikka huvi ja seltskonna 
pärast käisime. 
 Mis on põnevaim koht, kus Te käinud olete? Nii Eestis kui teistes riikides? 
Küprose saar, Baikali järv ja Irkutski hüdroelektrijaam, Pamukkale lumivalged kaljud 
Türgis, polaarpäev Koola poolsaarel Murmanskis,  Salme küla Musta mere ääres, paleed 
Peterburis,  zooloogiamuuseum Brüsselis. Mis neist nüüd põnevaim oli …. Ei oska esile tuua. 
Eestis pole suuri mägesid-jõgesid ega paleesid. Võrreldes muu maailmaga on Eesti väike-
väike. Ja kõik, mis meil on, on ümbritsetud elusa loodusega. See ongi minu meelest Eesti 
võlu ja omapära. Kõik on käe-jala juures. Olgu need Angla tuulikud, Ööbikuorg, Ontika 
paekallas, Tallinna vanalinn või Tori põrgu.  
Mis meeldib Teile Eestis kõige rohkem? 
Palju puhast õhku ja loodust. Ja et kõik kallid inimesed on lähedal. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AASTA ÕPILANE, AASTA ÕPETAJA, AASTA TÖÖTAJA 
2015/2016 õppeaastal valiti esimest korda aasta õpilane, aasta õpetaja ja aasta töötaja. 
Valiku kriteeriumid on kirjas Vaida Põhikooli õpilaste ja töötajate tunnustamise korras. 

AASTA ÕPILANE 
I kooliaste Katarina Mitt 
II kooliaste Kätlin Pernau 
III kooliaste Stefi-Mariell Harakka  
(fotol põhikooli lõpetamisel) 
AASTA ÕPETAJA õppealajuhataja  Eve Möls 
AASTA TÖÖTAJA garderoobitädi ValentinaMelnitšenko 
 
 
 
 

 

 

 

Maakondlik vene keele olümpiaad  

II koht Andrei Degtjarjov (9.kl) 

Nutisport Põhja piirkonna finaal 

I koht Rasmus Sudi (3. kl) 

II koht Martin Raudkepp (6. kl) 

II koht Bretely Jäätma (8. kl) 

„Vaida kabeäss“ 

I koht Rasmus Golubkov (2. kl) 

III koht Karl Mitt (4. kl) 

I-IV koht Dmitri Berestov (7. kl) 

 

 

  Harjumaa koolidevahelised 

    korvpallivõistlused  

 „Osavaim korvpallur“ 

I koht 6. -7. klasside tüdrukute 

arvestuses: Karmen Maria Kaev, 

Kerly Väinsar, Maarja-Liisa 

Pintman, Alina Zahhartšuk, Hanna-

Loore Piiriste, Adeelika Rahnel 

II koht 4. -5. klasside tüdrukute 

arvestuses: Arabella, Vassus, Aljona 

Kuliš, Elina Lapin,Anna Lorvi,  

Liisa Maria Heinsoo, , Iti-Triin Matt 

Saavutused IV õppeveerandil 



14 
 

PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!              Kiituskiri 2015/2016 õa 

JUULI AUGUST 

3 Diana Lorvi 

3 Janno-Johannes Jürgens 

5 Rostislav Severikov 

5 Saskia Sõrmus 

7 Andra-Mari Kukk 

13 Margus Poolma 

20 Maarja-Liisa Pintman 

22 Argo Niinemets 

23 Rainer Mitt 

24 Caspar Raudkivi 

24 Kenri-Kermo Kriiva 

30 Triine Maria Terve 

30 Polina Odintsova 

3 Karl-Rasmus Dutt 

3 Siim Laherand 

13 Iris Väinsaar 

22 Trevon Lepp 

22 Hanna-Loore Piiriste 

26 Anna Lorvi 

29 Steffen Soha 

 

 

2016. aastal lõpetab Vaida Põhikooli 30.  lend 

Lõpuaktus toimub laupäeval, 18. juunil kell 15.00 

 

    Hetk lõpukella päeval Vaida Lasteaia „Pillerpall“ juures 
Fotol vasakult: Saskia Sõrmus, Robert Evisalu, Rasmus Allikvee, Andrei Degtjarjov, 

Margus Poolma, Stefi-Mariell Harakka, Jan-Kristen Volmerson.  

Taga seisavad: Margus Švets ja Tamur Hans Terve 

 

1. Viktoria Kala 

2. Tristan Kolla 

3. Emma Raudkepp 

4. Sandra Vihul 

5. Stella Volmerson 

6. Gregor Jäätma 

7. Katarina Mitt 

8. Kris- Matthias Randoja 

9. Kristofer Sõna 

10. Johanna Pintman 

11. Karl Kristof Järve 

12. Trevon Lepp 

13. Rasmus Sudi 

14. Triine Maria Terve 

15. Karl Mitt 

16. Madleen Pähna 

17. Kätlin Pernau 

18. Karl Niklus 

19. Iti- Triin Matt 

20. Steffen Soha 

21. Margaret Niklus 

22. Martin Raudkepp 

23. Alina Zahhartšuk 

24. Bretely Jäätma 

25. Rasmus Allikvee 

TARKUS TARVILINE VARA! 


