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„Meie sügisesed hetked“ 

 Lk 6- 7 Leivanädal

 Lk 8-9 Õpetajate päev

 Lk 10 Kuuskede istutamine

 Lk 10-11 Juurdeehituse II etapi avamine

 Lk 12 Vaida Noortekeskus

 Lk 13 Ettelugemistund

Lk 13 Sügisdisco 

 Lk 14- 15 Tantsuringi „Hoop-Side“

10. sünnipäevapidu

 Lk 15 Huviringid 2017/2018

 Lk 16-18 Minu huviala on…

 Lk 18 Kas tead?

 Lk 19 Õpilased tublid spordivõistlustel

 Lk 20 Õpilased tublid  konkurssidel

 Lk 21 Õpilaste artiklid

 Lk 22 Õpilasesindus, sünnipäevad

„Tarkus on varandus“ 

„Harjutamine teeb meistriks“ 

 „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“ 

    „Kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest“ 

  „Iga algus on raske, kuid julge pealehakkamine on pool võitu“ 

Hea sõber! 

Selles ajalehes on kajastatud 

meie tegemised 2017. aasta 

septembris ja oktoobris  

Selle õppeaasta eesmärgid 

lähtuvad Eesti Vabariigi 100. 

aastapäevast. Pöörame 

suuremat tähelepanu eesti 

kultuurile ja loodusele:  

 tavad, traditsioonid

 eneseväljendusoskuse

arendamine keele ja

kunsti kaudu

 ettevõtlikkus ja

kohaliku elu elavdamine

 austus ja väärikus
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UUS KOOLIAASTA ALGAS- ÄRATUNDMISRÕÕM, 

AVASTAMISRÕÕM JA SUUR OOTUS! 

Märkamatult sai ühest mõnusast suvevaheajast esimene koolipäev. 1. klassi 

tulijatele oli see põneva koolitee algus, 9. klassile põhikooli lõpusirge algus. Uus 

algus uute väljakutsetega on see kõikidele õpilastele, loomulikult õpetajatele 

ning ka lapsevanematele. Algselt planeerisime kooliaastat õues alustada, kuid 

külm tuul ja vihmasabin ajasid kõiki  kooli puhkesaali. Kui Eesti Vabariigi hümn 

ning Vaida kooli laul  ühiselt lauldud, sai sõna direktor Piret Hallik. Ta rõhutas 

oma tervituses, et Vaida koolis  pöörame erilist tähelepanu sellele, et  meie 

kooli lõpetajad oleks eelkõige head inimesed. Aktuse kavajuhid Kris-Matthias 

Randoja 4. klassist ning Kerly Väinsar 9. klassist tuletasid meelde toredaid 

vanasõnu õppimise ning tarkuse kohta. Üheskoos mõtisklesime, mida tähendab 

ütlus „Tarkus on varandus“. 

9. klass kinkis igale õpetajale

pihlakaoksa, mille vägi annab

tervist ja jõudu kogu õppeaastaks.

 Kaunilt kõlas Uno Naissoo laul  

„Koolikell“ tütarlaste ansambli 

esituses. Peale seda helistasid uue 

õppeaasta esimest kella Markus 

Belevitš 1.klassist ja Maarja-Liisa 

Pintman 9.klassist (fotol). Kui 

direktor Piret Hallik oli kooliaasta 

avatuks kuulutanud, siis suundusid 

2. - 8. klassid klassijuhatajatundi

ning 1. klassil algas aabitsa- 

tseremoonia kooli söögisaalis.

Traditsiooniliselt siseneti 9. klassi õpilaste käekõrval. 

Kavajuhid meenutasid oma esimest koolipäeva. „Kui mina 4 aastat tagasi kooli 

tulin, ma mäletan, kui väga ma seda päeva ootasin, kõige rohkem ootasin ma 

kohtumist oma klassikaaslastega,“ sõnas 4. klassi Kris-Matthias. Samuti 

mäletab ka Kerly enda esimest koolipäeva 9 aastat tagasi. „Kõik tundus nii suur 

ja hirmutav, aga ma ootasin kooli minekut ikkagi nii väga.“  
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1.klassi õpilased olid juba augustis  käinud 

hoolsasti lauluproovis ning  nende esitatud  laul 

„Küll on tähed“ kõlas väga rõõmsalt ja elavalt.  

Õpilaste nägudel oli suur rõõm, kui nad said 

enda esimes kooliõpiku-  aabitsa ja õpilaspileti. 

Lõpus söödi kringlit ja tehti koolitrepil ühispilt.  

 

Vasakpoolsel fotol on näha, kui siiralt rõõmus 

on Kuldar Luhaäär koolipoisiks saamise ning  

aabitsa üle ja  kui õnnelik on Vaida Põhikooli 

direktor Piret Hallik uue, põneva, tegusa 

kooliaasta ootel. Alumisel fotol on värsked  

koolijütsid oma õpetajaga „kooli südame“ trepil. 

 

 
  1.rida vasakult: Lenna Lille, Ketriin Tammor, Grete Kiara Dutt, Pille Väinsaar,  

Liisa Rebane, Annalii Mitt, Heleri Salusaar, Anna Grete Mangelsoo 

2.rida vasakult: Joosep Ra Listra, Alex Andre Antson, Henry Vorsmann, Sander 

Jürimets, Markus Belevitš, Vladimir Lorvi, Regor Kadakas 

3.rida vasakult: Mikko Võsa, Marc Hüsson, Siim Andres Hinnosaar, Adrian Belov, 

Kuldar Luhaäär, õpetaja Eve Möls 
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         FOTONÄITUS „MEIE SÜGISESED HETKED“ 

 

   

 

 

 

4. klass  

 „Ood õunale“ 

 

3. klass 

„Vihmavarjutants“ 

2. klass 

„Lehesadu“ 
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7. klass  

„Müügile saabusid 

kummikud! 

 

  8. klass 

„Tahaks lennata!“ 

9. klass  

„Nad lugesid 

 Oskar Lutsu näitemängu 

„Kapsapea““ 
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LEIVANÄDAL 

2.-6. oktoobrini tähistati Eesti Leivaliidu eestvedamisel juba 12. 

korda leivanädalat. Sel aastal kandis see nime „Leiba ei asenda“. 

Vanast ajast peale on leivaviljana kasvatatud rukist, otra, nisu ja kaera. Kui 

sellest puudus kätte tuleb, aitab hädast välja perenaise osavus. Vanasti sõtkuti 

taigna sisse jahule lisaks aganaid, kliisid, kartuleid, kaalikaid, õunu, marju ja 

muid saadusi. Taignast küpsetati koldes ja reheahjus pätse, kakke ja karaskeid. 

8. ja 9. klassi kokanduse tund 

Alina Zahhartšuk: „Leivanädala raames tegime õpetaja kokanduse tunnis 

võileibu. Võileivad olid väga maitsvad ja neid oli kerge teha. Hea võileib ei pea 

olema keeruline, vaid piisab kasvõi ühest vorsti- ja värskekurgi viilust. Mulle 

maitses juustu, küüslaugu ja majoneesi segust võileivakate. Fotol ongi meie 

tehtud lihtsad võileivad.“ 

 Kas sina tead, millised leibade 

nimetused on peidus järgmises loetelus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R_ K _ _ LEIB, 

 N_ _ _ LEIB, 

 K _ E_ _ LEIB, 

 Õ_ _ _ LEIB,  

A_ _ _ _ LEIB,  

K_ _ L_ _ _LEIB, 

P_ Ü _ _ LEIB, 

 K_ _ _ U_ _ LEIB, 

 T_ _ _ LEIB,  

P_ _ _ LEIB, 

P_ _ M _ A LEIB 

 K_ _ E_ _ R _ _ LEIB 

 K_ _ I _ _ LEIB 

J _ _ _ _ LEIB 

 

LEIBADE NIMETUSED: 

 RUKKILEIB, NISULEIB, KAERALEIB, 

ÕUNALEIB, AGANALEIB, KAALIKALEIB, 

PÜÜLILEIB,  KARTULILEIB, TERALEIB, 

PEENLEIB, PULMALEIB,KUREMARJALEIB, 

KIRIKULEIB, JÕULULEIB. 
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3.klassi leivatund 

Meie klassile väga meeldis selle aasta leivanädal. Meil oli tore leivatund. Saime 

teada erinevate leibade nimetusi. Saime teada, et Tristani kodus tehakse 

mõnikord ka ise leiba. Ja meile väga meeldis täita leivanädala töölehti. Toreda 

leivanädala lõpus saime kingituseks kaerahelbeküpsise segu, millest on meil 

edaspidi plaanis koos küpsiseid teha. Õpetaja Maie rääkis, et tema lapsepõlves 

söödi leivapudi. Me valmistasime seda kogu klassiga. Mulle väga maitses leivapudi. 

1.rida vasakult: Gert Karro, Triinu Trika, Lisandra Salusaar, Viktoria Kala,  

Keiti Lepp, Gertrud Piiriste, Stella Volmerson 

2.rida: Tristan Kolla, Kaur Raudkivi, Emma Raudkepp, Gerden Haavisto,  

Ksenija Lorvi, õpetaja Maie Suvi 

 

Leivapudi retsept  

Vaja läheb 1 liiter hapupiima, veerand leiba, suhkrut.  

Lõika leib kuubikuteks, pane enda maitse järgi suhkrut ning sega. 

Lase segul seista 5-10 minutit.  

Nii lihtsalt valmibki maitsev leivapudi! 

Emma Raudkepp, 3. klass 
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IMELINE ÕPETAJATE PÄEV 

Neljapäeval, 5. oktoobril tähistasime Vaida Põhikoolis õpetajate päeva. 

Korraldajateks olid 9. klass ning 2017.aasta vilistlased. 

 

 

Väga tore oli endale nimesid valida ja lõpuks tuli kokku kirju seltskond: direktor-

matemaatik  Heli K. Opter (Karmen Maria Kaev), loodusaineid õpetas  Illar 

Kanep (Henry-Cennert Volmerson), eesti keelt Nina Coma Sarvik (Bretely 

Jäätma), muusikat Heli Redel (Maarja-Liisa Pintman), inimeseõpetust Õie 

Nektar (Angelina Odintsova), matemaatikat Anti Valem (Kaur Teras), vene keelt 

Zoja Puhur (Dmitri Berestov), inglise keelt Mnjem Isjeff (Siim Laherand), 

kunstiõpetust Maali Pilt (Kerly Väinsar), abiõpetajaks oli Kirsi Puu (Kirsila 

Ostaptšuk).  Kindlasti jääb sellest päevast meelde, kui 1. ja 8. klass tantsisid 

muusikatunnis koos Just Dance-i. Muidugi oli neid meeldejäävaid hetki veelgi. 

Omavahel arutledes selgus, et kõige raskem oli tundides korda hoida, sest 

õpilased tahtsid kogu aeg oma asjadega tegeleda. Saame nüüd õpetajatest täitsa 

aru. Mina olin sel päeval muusikaõpetaja, mulle meeldis ja õpetajaamet on minu 

arvates täitsa mõeldav.  

Õpetajate päevaks joonistasid kõik õpilased ühest õpetajast pildi, millest panime 

üles kireva näituse. Iga õpetaja sai ühe temast joonistatud pildi ka endale. 

Aktuseks olid õpilased muusikaõpetaja Argo Niinemetsa abiga selgeks õppinud 

„Kodulaulu“ filmist „Nukitsamees“- fotol ülev hetk laulmisest ühise perena.  
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Pühendasime õpetajatele selle päeva „õpetajatega“ veel laulu „Oma laulu ei leia 

ma üles.“ Kinkisime soovikivi, et kõik nende soovid täituksid ja elus hästi läheks. 

Tuleb lihtsalt seda kivi kõvasti peos hoida ja väga-väga soovida.  

Oma muljeid päevast jagab kooli vilistlane Angelina Odintsova: „Mul oli suur au 

ja rõõm astuda Vaida Põhikooli õpetajate päeval üle kooli ukse. Esimene mõte oli: 

„Kui tore on ikka tagasi koju tulla“ . Sel aastal  andis 9. klass mulle, Bretelyle ja 

Henryle veel ühe võimaluse olla õpetaja rollis. Minu esimene tund oli võrratu, kus 

minu roll oli õpetada päris õpetajaid.  Ma tundsin suurt uhkust selle üle, et just 

mina sain selle tunni läbi viia.  Ülesandeks oli joonistada „Hea õpetaja märk“.  

Paljud joonistasid märgile südame, mis sümboliseerib  armastust, tarkust ja 

soojust, mille õpetaja annab õpilasele. Oli ka palju kollast värvi, joonistati 

emotikone, paar õpetajat joonistasid maakera. Olid märgid ka kommist ja 

tahvlikepist, joonistati isegi olümpia märk. Tore oli näha õpetajaid 

rõõmsameelsetena, nende silmad särasid. Ma pean suurt lugu Vaida  õpetajatest.“    

Fotol on õpetajad  endadisainitud “Hea õpetaja märgiga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ees kükitavad: Külli Tepponainen, Eve Lumi. 

Teine rida: Eve Möls, Maie Suvi, Nele Toime, Katrin Roots, Ljudmila Zahhartšuk, 

Monika Lukkonen, Raimo Saagpakk. 

Kolmas rida: Aire Ratas, Marika Leitmaa, Ülle Sillasoo. 

 

Päevast tegi kokkuvõtte Maarja-Liisa Pintman, 9. klass 
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KUUSKEDE ISTUTAMINE 

 

Peale õpetajate 

päeva pidulikku 

aktust 5. oktoobril  

suundus koolipere 

kooli õuele. Iga 

klass istutas ühe 

vallavalitsuse poolt 

kingitud kuuse. 

Usume, et nendest 

kasvab ilus ja 

võimas kuusehekk.  

5.klass ning 

klassijuhataja  

Aire Ratas rõõmustavad kuuse üle.Õpetajast päripäeva liikudes  on Kevin 

Vorsmann, Daniel Kala, Ats Andreas Antson, Arina Ostaptšuk, Triine Maria Terve, 

Rostislav Severikov, Rasmus Sudi, Sander Suitso, Karl Kristof Järve, Romet Raag. 

 

 

         

JUURDEEHITUSE II ETAPI AVAMINE 

 

Ja lõpuks ta tuli… see päev, mida me nii ootasime. 

 Juurdeehituse II etapp oli valmis avamiseks.  Kibekiired päevad ehitamise, 

kolimise, asjade sättimise, viimase lihvi andmisega  ruumidele, kooliümbrusele  

ning esinemisnumbritele olid seljataha jäänud.  

Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 12. 00 kogunes kooli ees  palju rahvast- 

koolipere, vallavalitsuse ja volikogu esindajad, ehitajate esindajad, oli 

lapsevanemaid, endisi koolitöötajaid ja teisigi uudistajaid.  Rohelist linti hoidsid 

Kerly Väinsar ja Kaur Teras lõpuklassist. Kui direktor, vallavanem, vallavolikogu 

esimees, ehitajate esindaja olid lindi lahti lõiganud, siseneti ootusärevalt 

koolimajja. Kõik oligi nii ilus! Koguneti lavaga puhkesaalis, et nautida pidulikku 

kontsert- aktust. Direktor Piret Hallik tervitas kõiki kohaletulnuid, õnnitles 

koolipere ja kogukonda ning kõigi lootuseks on nüüd, et tuleb ka III etapp. 



11 
 

Õpilased joonistasid palju kauneid 

pilte, mis kingiti kooli poolt 

ehitamisega seotud inimestele. 

Usume, et  pildid leiavad koha 

nende kabinettide seintel. 

Vasakpoolsel fotol annab direktor 

Piret Hallik üle joonistuse mehele, 

kelle panus juurdeehituse 

valmimisel on märkimisväärne. Rae 

abivallavanem  Madis Sarik. Pildi 

joonistas 8. klassi õpilane Martin 

Raudkepp. 

 

Kontsert oli igati meeleolukas. Laulsid solistid, esinesid Rae Huvialakooli 

klaveriõpilased ning kapell. Väga nauditav oli kuulata koolibändi esimest esinemist. 

Kitarridel Kenri-Kermo Kriiva ja Mattias Mõttus, klaveril direktor Piret Hallik, 

basskitarril muusikaõpetaja Argo Niinemets ning laulis Margaret Niklus. Bänd 

esitas Jüri Pootsmani laulu „Ainult jooksen“. Ootame nende uusi esinemisi! 

Peale kontserti ootas õpilasi klassides tort ja kõik said maja peal ringi uudistada. 

            
      Klaverit mängivad Emma Raudkepp            Koolibändi liikmed Kenri-Kermo Kriiva, 

            ja Rasmus Golubkov                            Margaret Niklus ja Mattias Mõttus 

 



12 
 

                         AVATI VAIDA NOORTEKESKUS 

 

Noortekeskuse avamist Vaidas on oodatud juba päris palju aastaid. 18. oktoober 

2017. aastal on see ajalooline päev, mil sündmus lõpuks aset leidis. 

Noorsootöötajana tegutseb keskuses Marleen Otsus.  

Avamisel oli palju õhupalle, ühte neist oli peidetud 

võti ehk salasõna, mis noortekeskuse avab. Rae 

vallavanem Mart Võrklaev oli julge, torkas õhupalli 

katki ning leidis sealt küsimuse: Kes või mis on 

noortekeskuses kõige tähtsam?“. Vastuseks oli 

muidugi „NOORED“. See oligi kood, mis avamiseks 

välja tuli öelda. Avamisele oli saabunud ka teisi 

vallaesindajaid. Keskuse avamise üle rõõmustasid Rae 

valla noorsootöö peaspetsialist Mari-Liis Paekivi ning 

noortekeskuste juhataja Mari-Liis Küüsmaa. 

Meeleoluka lauluga esines Järveküla  noorsootöötaja 

Brey Velberk. Tervitama oli tulnud Vaida Raamatukogu juhataja Reet Raudkepp, 

kes loodab toredat koostööd noortekeskusega. 

Kaetud oli suupistetelaud ning tort oli ilus ja maitsev. 

Oma tundeid-mõtteid  sai ka lõuendile joonistada (fotol 

joonistab Marc Hüsson) ning heade mõtete seinale 

kirjutati mitmeid toredaid soove. 

Noortekeskuse ruumid on mõnusad ja hubased. Külla tulnud 

Vaida kooli lapsed tundsid end kohe väga koduselt ning 

asusid hoolega meisterdama, joonistama, lauajalgpalli 

mängima ning tantsima „Just Dance“ i.  

                                                                                                      

Ligi 25 last tuli vaatama teadusteatrit 

„Kolm põrsakest“ etendust.  Põnevaid ja 

huvitavaid katseid  tegi Mario Mäng 

(fotol vasakul). Ka lastel oli võimalus 

mitmeid katseid koos Marioga proovida.  

Noortekeskuse tegemisi saab jälgida: 

www.facebook.com/vaidanoortekeskus 

http://www.facebook.com/vaidanoortekeskus
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        ETTELUGEMISTUND „PILDIKESI KOOLIELUST“ 

20. oktoober on rahvusvaheline ettelugemispäev. Nagu ikka 

teeme ka meie enne sügisvaheajale minekut oma 

ettelugemistunni. Selleaastane teema oli „Pildikesi koolielust“. 

 
5. õppetund oli meil ettelugemise tund  uues lavaga puhkesaalis. Mahtusime kogu 

kooliperega nii hästi ära. Tänan kõiki ettelugejaid, sest tuli ju enne 

lavaleminekut päris palju harjutada, et sõnad suus sassi ei läheks ja hääl ning 

emotsioonid publikuni jõuaks. 

 Ettelugemist alustas Joosep Alasoo 4. b klassist. Ta luges ajakirjast Täheke 

„Kui vana on maailma vanim tähestik“. Saime teada, et meie kasutame 2000 

aastat vana ladina tähestikku. Eriliseks teevad selle muidugi õ, ä, ö ja ü.  

Järgnevalt raamatud, millest ette loeti 

Piret Raud „Tobias ja II B“: lugesid Grete Kiara Dutt, Sander Jürimets, 
Regor Kadakas 
Astrid Lindgren „Pipi Pikksukk“: lugesid Lisete Lille, Darina Maslova, Kertu 
Sudi, Marinel Sarik, Fia Delisa Lehe, Kristen Soha, Steven Matt  
Leelo Tungal „ Kristiina, see keskmine“: lugesid Viktoria Kala, Emma 
Raudkepp, Ksenija Lorvi, Gert Karro, Gerden Haavisto 
Aleksander Raskin „Väike papa“: lugesid Johanna Pintman, Kris-Matthias 
Randoja, Regnar Kadakas 
Iko Maran „Londiste, õige nimega Vant“: lugesid Daniel Kala, Trevon Lepp, 
Ats Andreas Antson, Triine Maria Terve 
Jaan Rannap „Agu Sihvka annab aru“: lugesid Martin Liivaoja, Karl Niklus, 
Artjom Filimonov, Keron Lepp 
Oskar Luts „Kevade“: luges Anna Lorvi  

Kristel Kriisa „Neetud“: luges Alina Zahhartšuk 
Jerome David Salinger „Kuristi rukkis“: lugesid Maarja-Liisa Pintman, Kerly 
Väinsar, Kaur Teras 

Soovitame lugeda kõiki neid raamatuid! 

 

SÜGISDISCO OLI ÄGE! 

Meie vahvad DJ- d Maaaali (Arabella Vassus 7. klassist), Kerts (Kerly Väinsar 

9. klassist) ja Marru (Maarja-Liisa Pintman 9. klassist) olid teinud 20. oktoobri 

sügisdiscol hea muusikavaliku, nii et tantsulusti jätkus kõigile. Väga meeleolukas 

oli limbotants, mille võitis Marten Pähna 4. klassist. Diskotajate 

lemmiktantsulugudeks osutusid „Tri poloski“, “Watch Me“ ja „Kiki Miki“. 
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TANTSURINGI „HOOP-SIDE“ 10. SÜNNIPÄEVAPIDU 

Meil oli väga vinge sünnipäevapidu! 

 21. ja 22. oktoobril toimus Hoop-Sidel 10.juubelipidu. Kõik oli väga hästi 

korraldatud. Esimese päeva juhiks oli Karin Grünthal, kes tegi meile ka väga 

heade nõuannetega meigikoolituse.  Ma usun, et suureks abiks oli see 

noorematele. Kui me meigitud saime, ootas meid fotograaf Anna Leštšenko ja 

suurepärane fotosein, dekoratsioonid aitasid kindlasti mõnel häbelikumal end 

paremini väljendada. Õhtupoolikul oli meil teistmoodi tantsutund Marko 

Reitaluga, kes ise tantsib Eesti Tantsuagentuuris. Alustasime kaasaegse 

tantsuga, kus oli palju maas keerutamist, püherdamist ja libistamist, tegime asju, 

mida tavaliselt ei ole teinud, kuid nalja sai.  Tunni lõpetasime hip-hopiga.  

Pärast trenni oli meil tordi söömine. Suur tänu  Merit Raudkepp imemaitsva tordi 

eest! Kavas  oli palju huvitavaid seltskonnamänge, kus saime hästi lahedaid 

auhindu. Näiteks üks auhindadest oli Rootsi kruiis. Suur aitäh Helen Rebasele 

mitmete suurepäraste auhindade eest.  

Pühapäevahommikut alustasime väikese aeroobikatunniga ja pannkookide 

küpsetamisega, kus oli meile abiks Külli Tepponainen. Suur tänu toetuse eest 

Vaida koolile eesotsas direktor Piret Hallikuga ning meie abijõule kooli 

vilistlasele Merilin Lehtlale. 
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 Peolt saime palju motivatsiooni järgmisteks esinemisteks ning nüüd hakkame 

valmistuma festivaliks „Koolitants 2018“. Kõik tantsutüdrukud tänavad 

juhendajat-AITÄH  Deisi Viimne! ning  jääme ootama uusi, lahedaid tantsutunde. 
 

„Hoop- Side“ tantsija Alina Zahhartšuk, 8. klass 

 

               HUVIRINGID 2017/2018 ÕPPEAASTAL 

Sel õppeaastal jätkavad tööd Vaida Põhikooli huviringid pallikool, mudilaskoor, 

lastekoor, solistide ja kitarriõppe ring, tantsuringid, kunstiringid, 

näiteringid, puutööring, kokandusring. Rae Huvialakooli spordiosakond pakub 

korvpalli- ja jalgpallimänguvõimalusi ning muusikaosakonnas jätkatakse klaveri- 

ning plokkflöödimänguõppega. Võimalus on osaleda karatetreeningutes. 

Väga tore on see, et igas huviringis on osalejaid. Kindlasti on rõõm on tõdeda, et 

sellest aastast on lisandunud veel üks huviring-VÄITLUSRING. Juhendaja on  

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Krista-Mari Saagpakk:  

„Väitlusringi eesmärk on läbi ajaloo ja ühiskonnas esinevate probleemide 

õpetada lapsi väitlema. Huviringis osalejad õpivad argumenteerima, oma 

maailmavaadet esitama ja kujundama ning faktidele põhinedes kaitsma. Ootan 

osalema 6. -9. klasside õpilasi.“ 

Samuti tegelevad mitmed õpilased oma huvialaga lisaks  eelpool nimetatud 

võimalustele mujalgi. TEGUSAT HUVIAASTAT! 

Kristiina Suvi, huvijuht 
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         MINU HUVIALA ON ILUVÕIMLEMINE 

 

6. klassi õpilane Marta Väinsar tegeleb iluvõimlemisega 

spordiklubis Excite Dance.  Intervjueeris klassivend Karl Niklus. 

 

 
   Miks hakkasid iluvõimlemisega 

tegelema?   

 Mu sõbranna käis iluvõimlemises ning 

mulle pakkus huvi. Juba esimestes 

treeningutes hakkas meeldima ja 

siiamaani meeldib. 

 Kui kaua sa oled selle alaga 

tegelenud? Kuus aastat. 

Mitu korda nädalas sa treenid? 

Viis korda, iga treening on 

kolmetunnine. 

  Mis on siiani sinu suurim saavutus? 

Elva lahtistel meistrivõistlustel 

esimene kohtselle aasta kevadel. 

(2017, toim.) 

   Mis on kõige raskem trikk? 

Kõige raskem trikk on ariel ehk 

käteta hundiratas. 

  Mis aladega sa veel tegeled? 

Ma tegelen veel ujumisega kolm korda 

nädalas. Ujumisega olen tegelenud kolmandast klassist alates. 

Kuidas sa jõuad kõik asjad õpitud? 

Õpin enne trenni ja pärast trenni, aga ma jõuan kõik õpitud. 

Mis su lemmiktunnid on? 

Inimeseõpetus ja loodusõpetus 

  Mida sa vabal ajal teed? 

Aitan ema, olen telefonis või õues. 

Kui sul jääks veel aega, millega sa tahaksid tegeleda? 

Akrobaatikaga. 
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                 MINU HUVIALA ON KÄSIPALL 
 

7. klassi õpilane Anna Lorvi mängib käsipalli spordiklubis Reval 

Sport Lasnamäe. Intervjueeris klassiõde Arabella Vassus 

 

Millal ja miks hakkasid tegelema käsipalliga?  

Ma hakkasin käsipalliga tegelema kuue- 

aastaselt. Mu vanem õde käis  käsipalli 

mängimas ja tema eeskujul ma läksingi. 

Mis mäng on käsipall ja millised on  

selle mängu  reeglid? 

Käsipall on võistkondlik pallimäng. 

Reegleid on palju. Näiteks sa ei tohi 

lükata. Kui sa kaitsed, siis peab olema 

kuue meetri joonel. Kui sa lükkad, siis 

saad 2 minutit ja vastane saab 

vabaviske.  

Kui palju sa nädalas treenid? 

Trennid toimuvad 4 korda nädalas ja iga 

 trenn on üks ja pool tundi. 

Kuidas sa enda päeva jagad, et õpitud 

jõuaks? 

Peale kooli õpin ma kella kolmeni, siis 

õpin ma ka veel bussis, siis on mul trenn, 

peale trenni lähen ma sõpradega õue. Mõnikord tuleb ka pärast trenni õppida.  

Mis tunnid sulle koolis kõige rohkem meeldivad? 

Ajalugu, eesti keel ja kirjandus. 

Kas olete võistlustel ka esikohti saanud ja millal said sina oma esimese koha 

käsipallis ning millal viimati võitsite? 

Jah, oleme saanud esikohti. Ma sain oma esimese esikoha, kui olin kaheksa 

aastane. Viimati saime esikoha umbes aasta tagasi. (sügis 2016, toim.) 

 Mis diplomiga oled fotol? 

 Sain parima mängija diplomi. 

  Kuidas sa ise hindad oma käsipallimängu oskusi?  

  Mängin väga hästi! Kõige paremini tuleb mul välja palli viskamine. Harjutama   

  peaksin veel jooksmist, et olla vastupidavam. 
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(Jätkub intervjuu Anna Lorviga) 

Kas oled mõnikord mõelnud käsipalli treeningutest ära tulla? 

Jah, eelmisel aastal tahtsin lõpetada, aga kuna võistlus läks hästi, otsustasin 

jätkata. Praegu tahan edasi treenida. 

Kas sa soovitaksid käsipalli ka teistele ja miks? 

See on hea ala, mis arendab viskeoskusi ja vastupidavust, kuna tuleb palju 

joosta.  See on hea sport. 

  Kas sa oleksid valmis ka enda koolikaaslastele käsipalli õpetama? 

Jah, oleksin! Tore oleks mõnes kehalise tunnis seda mängu mängida. 

Millega sulle veel peale käsipalli meeldib tegeleda? 

Mulle meeldib filme vaadata, eriti õudusfilme ja ulmefilme. Mulle meeldib oma 

koera Hasikuga jalutada ja mängida. Väga tore on sõpradega aega veeta.  

 

                                           KAS TEAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Leia küsimustele vastused ning saada need hiljemalt 20. detsembriks 2017 

aadressil  KristiinaSuvi@gmail.com või too huvijuhi ruumis olevasse vastuste 

kastikesse.  Kirjuta kindlasti vastuse ette küsimuse number ning lisa viimase 

vastuse lõppu oma nimi ja klass. Õigesti vastanute vahel loosime auhindu. 

1. Millisest puust on jutt? Eesti rahvauskumustes on ta püha puu, mis kaitseb kodu.  

Teda on kutsutud ka nõiapuuks. Tema kauni värvi ja omapärase mõrkja maitsega marjade 

väärtuslikkus peitub nende keemilises koostises. Maailmas leidub üle 100 liigi, Eestis 

kasvab 3 liiki.   

2. Milline rahvakalendri tähtpäev on 29. septembril? 

3. Millisest raamatust on järgmine dialoog? Kes on raamatu autor? 

„No mis sa veel ootad? 

„Ma vaatan… Jõgi seal…“ 

„No mis siis? Kas sa jõge põle enne näinud? Tule täna meile, uut maja vaatama.“ 

„Jah…Ma ei tea…Kodu…“ 

„Mis sul on kodu?“ 

„Lilled…Heinamaa…Päikesepaiste…“ 

4. Mis aastal alustati Vaida koolis õppetööd uues majas, mida preagu kutsume „kooli 

südameks“ ?(hooneosas asub puhkesaal) 

6.Kellest on jutt? Nimeta 2 tema teost. Ta sündis 14. novembril 1907. aastal 

Smalandis, Vimmerbys. Ta on saanud Hans Christian Anderseni lastekirjanduspreemia. 

Tema 90. sünnipäeval kuulutati ta aasta rootslaseks. 

 

 

mailto:KristiinaSuvi@gmail.com
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MEIE ÕPILASED TUBLID SPORDIVÕISTLUSTEL 

 
Rae Valla rahvastepalli võistlused 27. septembril.  

I koht /1.-3. kl T./: Fia-Delisa Lehe, Marinel Sarik, Darina Maslova, Emma 

Raudkepp, Ksenija Lorvi, Keiti Lepp, Stella  Volmerson, Triinu Trika. 

II koht /4.-5. kl P/ : Caspar Raudkivi, Oliver Koch, Kris-Matthias Randoja, 

Marten Pähna, Roger Lepp, Daniel Kala, Kevin Vorsmann,Trevon Lepp. 

III koht /1.-3. kl P/: Kristen Soha, Steven Matt, Kaspar Mitt, Sebastian 

Salla, Simo Laherand, Gerden Haavisto, Gert Karro,Kaur Raudkivi. 
 

  Harjumaa võistlused 3x3 korvpallis 19. oktoobril  

  I koht /4.-5. kl T/: Triine Maria Terve,  Johanna Pintman,  Katarina Mitt, 

Arina Ostaptšuk  

 

 I koht /6.-7. kl T./:  

Vasakpoolsel fotol 

vasakult : 

Elina Lapin, Iti-Triin 

Matt, Aljona Koch, 

Madleen Pähna 

 

II koht /6. -7. kl T/: 

Anna Lorvi, Marta 

Väinsar, Iris Väinsaar 

 

 

Vabariiklikud „Sportland“ 3x3 korvpallivõistlused 31. oktoobril Paides,  

III koht 

Parempoolsel fotol vasakult:  

Karmen Maria Kaev, Kerly Väinsar, 

Alina Zahhartšuk, Anna Lorvi 

 

 

       

 

 

 

 

SUUR TÄNU õpetaja  

Marje Möldre-Vähi  

noorte sportlaste  

juhendamise eest! 
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   MEIE ÕPILASED TUBLID ERINEVATEL KONKURSSIDEL 

 

Margaret Niklus 8. klassist osales fotokonkursil . 

„Osalesin IHPE (International Hertage 

Photographic Experience, toim.) 2017 Eesti 

etapis. IHPE on üleeuroopaline fotokonkurss 

noortele, et nende tähelepanu viia muinsuskaitse 

all olevatele ehitistele. Konkursist rääkis mulle 

kunstiõpetaja Eve Lumi. Kuna fotograafia on 

mind lapsest saadik huvitanud, otsustasin 

osaleda, sest kaotada ei olnud midagi. Mulle 

meeldib, kui kasvõi hetkeks näevad inimesed, 

mida mina näen ja see, kuidas mina saan maailma 

paigutada fotosse oma hetkeemotsioonidest 

tulenevalt.“ rääkis Margaret ajalehe toimetusele. 

 

Fotol „Metsa peitunud“ on jäädvustatud  

Kose-Uuemõisa jääkelder 

 

Harjumaa 4.klasside kirjandusviktoriin 

toimus 13. oktoobril Jüri Gümnaasiumis. Kooli 

esindasid Kris-Matthias Randoja ja Gregor 

Jäätma (fotol) õpetaja Marika Leitmaa 

juhendamisel.  

Gregor: Meid jaotati loosi teel 

võistkondadesse. Pidime paljude raamatute 

pealkirju ja autoreid teadma. 

Kris-Matthias: Segiaetud tähtedest tuli üles 

leida kirjanike nimed. Oli lõbus päev. Saime ka 

uusi sõpru. 

  

 Rae valla koolidevahelised Sudoku-võistlused toimusid 19. oktoobril Lagedi 

Koolis. Oma osakused panid proovile Ats Andreas Antson 5. klassist, Steffen 

Soha 6. klassist, Liisa Maria Heinsoo 7. klassist, Kenri-Kermo Kriiva 8. klassist 

ja Kaur Teras 9. klassist. Täname juhendaja Margit Kartau.  
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ÕPILASTE ARTIKLID 

Minu suvevaheaeg 

Sellel suvel oli mul kõige lahedam Hiiumaal olla. Seal on minu tädi ja onu 

suvekodu. Käisime palju rannas, tihti sõitsime sinna ratastega. Vesi oli nii soe ja 

mõnus. Käisime ka iga õhtu saunas, mis mulle väga meeldis. Sõitsime palju ringi 

ja käisime ka Rebasemäel - Hiiumaa kõige pikema trepi peal. Need olid kõige 

lahedamad asjad sellel suvel Hiiumaal. 

Stella Volmerson, 3. klass 

Õpetajate päev 

5. oktoober oli ülemaailmne õpetajate päev. Päeva tähistasime ka Vaida 

Põhikoolis.  Kui lapsed olid kooli jõudnud, ootasid neid õpetajad, täpsemalt 9. 

Klassi õpilased ja eelmise aasta lõpetajad, et klassidesse minna ja tunniga 

alustada. Peale nelja tundi jätkus päev aktusega, kus kõik laulsid päris 

õpetajatele ja õpetajatele kingiti nendest joonistatud pilte. 

Aljona Koch, 6. klass 

Uue osa avamine 

Kooli juurdeehituse II etapi 

avamine toimus 9. oktoobril. 

Avamine algas sellega, et kõik läksid 

õue. kooli ukse ees oli roheline lint, 

mille lõikasid läbi valla esindajad ja 

ehitajad. Kõik läksid uude 

koolihoonesse. Toimus pidulik aktus, 

mis algas direktori kõnega. Direktor 

andis õpilaste joonistatud pildid 

kingituseks ehitamisega seotud 

inimestele. Aktusel esinesid lauljad, 

huvialakooli kapell, koolibänd, direktor, muusikaõpetaja. Fotol on meie 6.klass ja 

õpetaja Ljudmila Zahhartšuk rõõmsad ilusa klassiruumi üle. Uues osas on 

garderoob, jõusaal, väga ilus raamatukogu. Oleme oma kooli üle väga uhked!  

Madleen Pähna, 6. kass 
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ÕPILASESINDUS 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. klass : Lenna Lille, Joosep Ra Listra 

2. klass: Marinel Sarik, Miikael Mõttus 

3. klass: Stella Volmerson, Tristan Kolla 

4. klass: Anette-Lily Juninen, Oliver Koch 

5. klass: Triine Maria Terve, Romet Raag 

6. klass: Elisabet Eha, Steffen Soha 

7. klass:  Liisa Maria Heinsoo, Matthias Salla 

8. klass: Margaret Niklus, Martin Raudkepp, Martin Lehtla (DJ) 

9. klass : Kerly Väinsar, Kaur Teras 

Õpilasesinduse president on Kenri-Kermo Kriiva, 8. klass 

 

 

 

September 

 9 Heleri Salusaar 

5 Keiti Lepp 

10 Kaspar Mitt 

10 Aljona Kuliš 

12 Eve Pukk 

13 Karl Mitt 

12 Elisabet Eha 

17 Gerden Haavisto 

18 Kaur Raudkivi 

24 Rein Suvi 

 

Oktoober 

 3 Katrin Roots 

 5 Henry Vorsmann 

5 Nele Toime 

7 Elo Tee 

9 Veronika Raide 

9 Liisa Maria Heinsoo 

11 Martin Liivaoja 

13 Karl Niklus 

14 Liisa Rebane 

15 Maire Ester 

18 Pille Väinsaar 

18 Stella Volmerson 

24 Iti-Triin Matt 

  27 Evi Sõrmus 

AJALEHE TOIMETUS 

TÄNAB  

KOOSTÖÖ EEST! 

Stella Volmerson 

Aljona Koch 

Madleen Pähna 

Marta Väinsar 

Anna Lorvi 

Margaret Niklus 

Kerly Väinsar 

Maie Suvi 

Marika Leitmaa 

Angelina Odintsova 

Fotod: 

Andres Kaev (lk2, 3,8, 9,10, 

11, 21) 

Marleen Otsus (lk 12) 

Kristiina Suvi (lk 4, 5, 7) 

 

 

AJALEHE TOIMETUS: Emma Raudkepp (3.klass), Katarina Mitt,  Gregor Jäätma (4. 

klass), Triine Maria Terve (5. klass), Karl Niklus (6. klass), Arabella Vassus (7. klass), 

Alina Zahhartšuk (8. klass), Maarja-Liisa Pintman (9. klass), Kristiina Suvi (huvijuht) 




