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AJALEHT NUMBER KUUS 

                                      SELLES LEHES: 

 

 LK 2 INGLISE KEELE NÄDAL 

 LK 3 JÜRIPÄEV 

 LK 4 ÜLEKOOLILINE ÕPPEKÄIKUDE PÄEV, 

PARIMATE ÕPPIJATE ÕPPEKÄIK 

 LK INTERVJUU KOOLI PSÜHHOLOOGI 

MARCIA REISNERIGA 

 LK 6- 7 KUNSTIPROJEKT „TEGEVUSKUNST“ 

 LK 8 NÄITERING „KILPLASED“ 25. 

SÜNNIPÄEV 

 LK 9 LOOVTÖÖD, INTERVJUU EESTI KEELE 

ÕPETAJA KAJA KUUSEOKIGA 

 LK 9 TANTSURINGI ESINEMISED 

 LK 11 LÕPUKELL 

  LK 12 SÜNNIPÄEVAD MAI, JUUNI, 

JUULI, AUGUST/DIREKTORI TERVITUS 

 

 Vallatud üheksandikud ja õp Eve õunapuude all 

Hea sõber! 

Möödunud kooliaasta oli küll 

raske, kuid huvitav. Koolis 

õppis rohkem õpilasi kui nii 

varasemalgi aastal. Kindlasti 

kohtume järgmisel õppeaastal 

uute mõtete ja põnevate 

suvemeenutustega. 

Puhake, nautige päikest ja 

sõprade seltskonda. 

Kohtumiseni sügisel! 

Ajalehe peatoimetaja 

Angelina Odintsova 

Selle lehe valmimisele aitasid 

kaasa 8. klass,Aire Ratas, 4. 

klass, Maie Suvi, Bretely 

Jäätma,Maribel Otsus, 

Henry-Cennert Volmerson, 

Marika Leitmaa, Eve Lumi, 

Deisi Viimne, Indrek Uuemaa, 

Kristiina Suvi 

 

AITÄH! 

KAUNIST SUVE!!! 
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INGLISE KEELE NÄDAL 

6.-10. aprillini toimus  inglise keele nädal.  

Terve nädal kaunistasid kooliseinu meie klassi postrid Londoni vaatamisväärsustega. 

Tutvuda sai näiteks Londoni suurima vaaterattaga, Big Beniga, erinevate parkidega, 

Buckinghami paleega jne. 

Esmaspäeval toimusid karaoke vahetunnid, kus lauldi laule inglise keeles. Kõige 

populaarsemaks osutus selleaastane Eesti eurolaul „Goodbye to Yesterday“. 

Teisipäeval valmistati inglise keele tunni ajal skoone. Skoonid on küpsise-muffini-kukli 

laadsed küpsetised, mida süüakse traditsiooniliselt vahukoore ja moosiga. Kõrvale juuakse 

piimaga teed. Inglise kombe päraselt tuleb liigutada lusikat tassis edasi-tagasi, mitte 

ringiratast keerutades. Tunni lõpus kirjutasid osad klassid ka luuletuse skoonidest. 

Õpilastena jäime kogemusega rahule ja mõnedki meist tegid skoone hiljem ka kodus. 

Kolmapäeval kõlas vahetundides inglisekeelne muusika. 

Neljapäeval oli planeeritud Kuldvillak, mis kahjuks aga tehniliste probleemide tõttu edasi 

lükkus. 

Nädal möödus huvitavalt ja lõbusalt. Õpilaste lemmikuks päevaks kujunes teisipäev, kui 

küpsetasime ja sõime skoone.  

8. klass 

 

ENGLISH 

SCONES  

500 gr flour 

2 tsp baking 

powder 

1 tsp salt 

2 tbsp sugar 

110 gr butter 

300 ml milk 

                      Inglise keele õp Aire Ratas ja Kaur Teras ning Siim Laherand 6. klassist 

SERVE HOT SCONES WITH STRAWBERRY JAM AND WHIPPED CREAM. 
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JÜRIPÄEV seasabade ja mõistatustega 

Jüripäev on  rahvakalendris  23. aprillil.  Jüripäeval  lähevad meie mõtted kaugesse 

minevikku ja kujutlusse kerkib 1343. aasta jüriöö, mil legendaarne Tasuja, keda 

tunneme Ed. Bornhöhe jutustuse järgi, kõrgel Harjumaa künkal leegitseva tõrvikuga andis 

märku ülestõusu alguseks, et meie maad ja rahvast ordurüütlite meelevallast vabastada. 

Jüripäeval tehakse jürituld, milles põletatakse risu ja rämpsu. 

                  

 MÕISTATA! 

 1.  Okkaline kui ohakas, 

ümmargune kui kera. 

2. Nui ees, väät taga, 

hiirekelder keskel. 

3. Tuba tuttavaid täis, üks ei 

tunne ühte, teine teist 

4. Taat toas, habe õues. 

5. Magusam kui mesi, 

tugevam kui lõvi. 

Vastused lehe allosas 

 

Vasakult: Arabella Vassus, Liisa-Maria Heinsoo, Aljona Kuliš, Anna Lorvi, 

            Igor Smolin , Markus Vihul, Matthias Salla, Günter Suitso 

 

4. klassi õpilaste mõtteid jüripäeva korraldamisest 

Aljona: Sügisel loosis iga klass ühe ürituse, mille peab korraldama kogu koolile. Meie 

saime jüripäeva. 

Liisa: Kõigepealt mõtlesime välja, mis me korraldame ja mida kanname. Otsustasime, et 

poisid kannavad kaabusid ja tüdrukud pearätikuid. 

Anna: Mina, Arabella ja Liisa tegime jüripäeva plakati. 

Igor: Esimesel vahetunnil lugesime teistele jüripäeva vanasõnu ja ütlusi. 

Günter: Üks ütlus oli näiteks selline: „Kui näed kirju liblikat, tuleb kirju suvi, kui kollast, 

siis soe, kui valget, siis vesine suvi“ 

Matthias: Teisel vahetunnil mängisime mängu. „Pane seale saba!“ Oli väga lõbus. 

Markus: Seale panid saba igast klassist valitud Mari ja Jüri. 

Arabella: Valmistasime ette 12 mõistatust. 1. -3. klassini oli parim 2. klass 8,5 

punktiga. Suurematest said 6., 7. ja 9. klass võrdselt 10 punkti. Terve 4. klass arvas, et 

oli tore ise seda päeva teha ja kõik läks väga hästi. 

 

Mõistatuste vastused: 1. Siil 2. Kass 3. Jalajäljed 4. Ahi ja suits 5. Uni



4 
 

ÜLEKOOLILINE ÕPPEKÄIKUDE PÄEV 

Heaks traditsiooniks on saanud ülekoolilise õppekäikude päeva korraldamine. Sel päeval 

õpib kogu koolipere koolist väljaspool. 16. aprillil käidi erinevates huvitavates paikades.  

1. klassile  meeldis  nende õppekäik Tallinna Loomaaeda väga. Õpilaste lemmikud olid ahvid, 

elevandid, krokodillid, kilpkonnad, maod, hiired, ninasarvikud ja kaamlid. Peale ekskursiooni 

tegid lapsed pikniku elevantide majakese ees. 

2. ja 3. klassile klassile meeldisid Eesti Teatri – ja Muusikamuuseumis klaver, leierkast ja 

muusikatoos. Peale muuseumikülastust  tehti mõnus  jalutuskäik  Tallinna vanalinnas, kus 

kohati korstnapühkijat. 

4., 5., 6.  klass külastas Adamson-Ericu kunstimuuseumi. Õpilastele jäi meelde piltide 

kirjeldamine ja ehete meisterdamine. 

7. ja 8.  klassile jäi meelde Tallinna Teletorni vaateterrassil käik ja Tallinna Botaanikaaia 

niiske ning palav kliima.  

9. klassile meeldis Energia Avastuskeskuse uks, kust tuul näkku puhus. Põnevad olid näitus 

„Kosmose kõla“, häälemoondajaid ja planetaariumiprogramm Eesti kosmoseavastustest. 

Lahe oli staatika- ehk  juuste püstiajamise demonstratsioon. 

 

PARIMATE ÕPPIJATE ÕPPEKÄIK JÄÄTISE JA VANADE AUTODEGA 

13. mail käisid Vaida kooli edukad õpilased õppekäigul Eesti Piimandusmuuseumis  

Imaveres  ja Järva-Jaani vanatehnika varjupaigas  

Piimandusmuuseumis valmistasid 

õpilased ise jäätist ning tutvusid 

vanaaja võitegemismasinatega. 

Üllatav oli see, et jäätist saab teha 

vaid vahukoorest ja kondenspiimast. 

Vanarauakeskuses tehti õpilastele 

ekskursioon, et näidata kõiki 

antiikseid autosid.  

Pildil toimub jäätise valmistamine 
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Intervjuu Vaida kooli psühholoogi Marcia Reisneriga 

 

Mis tõmbas teid psühholoogia poole? 

Soov saada vastus küsimusele „ Miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad?“   

Millal otsustasite, et tahate psühholoogiks saada? 

…siis kui olin veel noor ja ilus… praegu olen vaid ilus (naerab) 

Miks Te otsustasite just Vaida kooli tööle tulla? 

Minu väga hea sõbranna, kes siin kunagi ise töötas, iseloomustas 

seda kooli kui väga armast kooli, kus on toredad lapsed ja 

sõbralikud kolleegid. 

Mida arvate Teie Vaida kooli õpilastest ja personalist? 

Õpilased on värvikalt erinevad ja see teeb nad huvitavaks. Mul on 

kurb näha halvasti käituvaid õpilasi, sest ma ei saa nendest aru. 

Mul on hea näha tegusaid ja särasilmseid õpilasi, sest siis muutub 

ka minu meeleolu heaks. Mind hämmastab ühtede õpilaste 

passiivsus ja teiste õpilaste huvi õppimise vastu. Nii et nagu ma 

juba mainisin - Vaida kooli õpilased on värvikalt erinevad. 

Minu kolleegid on fantastilised. Mul on südamest hea meel, et ma 

siia tööle tulin ja nii toredaid inimesi kohtasin ning et ma nendega 

koos töötan. 

Mis meeldib Teile oma töö juures kõige rohkem? 

Mulle meeldib, kui ma saan aru, miks inimene käitub nii nagu ta 

käitub ning mis on tema tegevuse eesmärk. Mul on hea meel kui 

saan aidata kedagi tal endast aru saada või kedagi teist mõista. 

Mis on Teie hobid? 

Mängin mänge, praegusel ajal Watch Dogsi ja vahel ka mõnda 

„ajuvaba klõpsutamise mängu“. Mul on koer, kes tahab päevas 5 km joosta ehk siis 

dogi, loen raamatuid, käin kinos, teatris ja mõnel aastaajal istutan ja külvan ning 

grillin ja võtan päikest. Veel meeldib mulle sõita auto ja muidugi ka mootorrattaga. 

Kui Teil oleks võimalus midagi oma minevikust muuta, kas Te muudaksite 

midagi? Kui jah siis mida? 

Mul on 4 fantastilist last, kui ma oleksin teadnud, et mu lapsed on täiskasvanutena 

nii toredad, oleks neid võinud olla 8 ( naerab). 

Millised on Teie tulevikuplaanid? 

Ma arvan, et tulevikus tahaksin minna tagasi Soome ja hakatata vanaemaks. 

Kas Te sooviksite midagi omalt poolt veel lisada? 

Soovin kõigile positiivset ellusuhtumist ja eesmärgipärast tegutsemistahet! 

Tänan Teid intervjuu eest! 

Bretely Jäätma, 7. klass 
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KUNSTIPROJEKT 2015 „TEGEVUSKUNST“ 

2012. aastal toimus koolis esmakordselt 

lavastuslik muusikaline kunstiprojekt 

„Kunstinäitusel“. Igal kevadel 

tutvustatakse kooli väikeses saalis 

erinevaid kunstiliike. Selleaastane 

kunstiprojekt kandis nimetust  

„Tegevuskunst“. 

Perfomance (inglise k `etendus´)on 1970.  

Martha Rosler „Semiotics of the Kitchen“             aastatel alguse saanud etendusliku tegevus- 

   Maarja-Liisa Pintman, Kerly Väinsar                       kunsti vorm, mida viib enamasti läbi üks inimene  

ja milles publik ei osale. Performance'il on tavaliselt kindel plaan, tihti kasutatakse ka 

kostüüme, erivalgustust, vahel muusikat ja heliefekte, kuid väga harva sõnakunsti elemente. 

Nii on see väga lähedane teatrikunstile, kus näitlejate asemel esinevad kunstnikud. 

Performance`i sõnum peitub pigem tegevuses kui tekstis. Levinud teemadeks on inimeste 

koostoimimine neid ümbritseva keskkonnaga, vastastikused suhted, nende lootused, hirmud 

ja enesekuvand ehk nägu. 

Tänavune kunstiprojekt toimus kindla ajagraafiku järgi, kuhu mahtusid esinemised, videode 

vaatamised ja autasustamine. Selleks, et kõik kulgeks viperusteta, tegin ära väga suure töö 

kunstiprojekti ettevalmistamise perioodil. Minupoolne tänu ja kummardus Vaida Põhikooli 

õpilastele ja õpetajatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Joan Jonas „Duet“                                                       Tomas Schmidt „Typewriter poem“  

     Märt Aaslaid, Kris-Silver Misler                                                  Aljona Kuliš 
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Bruce Nauman „Walking in an                                   Gillian Wearing „Dancing in Peckham“ 

Exaggerated Manner around the                             Kätlin Pernau , Aljona Koch, Steffen Soha, 

Perimeter of a Square“                                               Karl-Rasmus Dutt  , Karl Mitt, Karl Niklus 

Johanna Pintman 

     

     Hannah Wilke „Gestures“      Laurie Anderson „For Instants“    Gilbert &George „Singing Sculptur 

         Andrei Degtjarjov                         Danil Murajev                         Trevon Lepp, Rainis Kikas      

                                                                                             

 Õpilased taaslavastasid perfomance kunstnike töid, 

taustaks kõlas kindla aastanumbri levimuusika. 

Fotode all on nimetatud kunstnik, tema perfomance 

pealkiri ja õpilased, kes taaslavastuses osalesid.  

2016. aasta kunstiprojekti märksõnaks on 

planeeritud keraamika.  

Päikeselist suvevaheaega!  Kunstiõpetaja Eve Lumi 

Marina Abramovic` “The Artist is Present“                               

Henry-Cennert Volmerson, Angelina Odintsova                                                      
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NÄITERING „KILPLASED“ – 25-aastane!!! PALJU ÕNNE!!! 

30. aprillil toimus vahva sünnipäevapidu etenduste, laulu, tantsu, tordiga! 

Õnnelikud algklasside 

näiteringlased Harjumaa 

Kooliteatrite Festivalil Arukülas 

Etendus“ Igasugused hääled“ 

pälvis žürii eripreemia tugeva 

ansamblimängu eest, juhendaja 

Kristiina Suvi sai festivali 

parima lavastaja auhinna. 

 

1. rida vasakult:Rainis Kikas, Rasmus Sudi, Kris-Matthias Randoja, Steffen Soha, 

Kristiina Suvi. 2 rida: Johanna Pintman, Marta Väinsar, Aljona Kuliš, Arabella 

Vassus, Triine Maria Terve 

Vaida Põhikooli näiteringi alguseks võib lugeda 1990. aastat, kui etendus Lilli Prometi 

„Kuningal on häda“ Patika kultuurimajas. See oli tollal Viljandi Kultuurikooli õpilase 

Kristiina Suvi praktikatöö, mida juhendas tuntud nukunäitleja Ferdinand Veike. 

Etenduses mängisid  siis 7. klassis õppivad Kerstin Vassus (Suvi), Kati Viimne, Mari-Liis 

Volmerson (Maran), Martin Rand, Kert Kaljur ja Marat Listra. Aastate jooksul on lavale 

toodud 33 erinevat lavastust, lisaks esinemised jõulude ajal, erinevate kontsertide ja 

pidude teadustamised näiteringi liikmete poolt ning on osaletud suveprojektides üle 

Eesti. 

2015. aasta lavastusteks on algklassidel Ellen Niidu „Igasugused hääled“ ning põhikoolil 

omaloominguline lugu „Miks me ei oska lennata?“ 

Sünnipäevapeo õnnestumiseks tuli teha  mitu kuud tõsist eeltööd. Ühiselt valmistati 

teatrimaske, triigiti, õmmeldi. Suur töö oli ülevaatenäituse ettevalmistamine ja 

ülespanek 25 aasta jooksul mängitud lavastustest.  

 

    Hetk tangost: Maarja_Liisa 

Pintman,Stefi-Mariell Harakka, 

Kersti Väinsar, Maribel Otsus, 

Märt Aaslaid, Henry-CEnnert 

Volmerson, Andrei Degtjarjov 

 

Tänan teid, armsad sõbrad, 

imeliste koosveedetud hetkede 

eest teatri teatrisaladuste 

avastamisel! Teie Kristiina 
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LOOVTÖÖD 

25. mail toimus loovtööde kaitsmine. Tööd olid väga huvitavad ning esitlused 

läbimõeldud ja köitvad. Komisjon esitas iga töö puhul küsimusi, millele õpilased 

vastasid julgelt ja see näitas, et teemad olid valitud meelepärased ning arusaadavad. 

Järgnevalt on ära toodud loovtööde tegijad ja teemad: 

Kirsila Ostaptšuk, Anna-Mari Feirik „Taaskasutusest ja tänavamoest inspireeritud 

moekollektsioon“ 

Tamur Hans Terve, Kent Kivistik, Rasmus Alliksaar „Päästke Vaida skate ja veel 

mõned vigurid“. Tegemist on lühifilmidega. 

Kenneth Haavisto, Markus Buinevitš „Saula siniallikad“ 

Laura Kukk „9/11“  

Stefi-Mariell Harakka, Henry-Cennert Volmerson, Andrei Degtjarjov „vaida 

Põhikooli näiteringi 25. 

sünnipäeva tähistamine“ 

Jan- Kristen Volmerson , Saskia 

Sõrmus „Turniir saalijalgpallis 2. 

-5. klassile“ Võistlus kulges väga 

hästi ja lapsed ütlesid, et 

ootavad väga järgmist võistlust. Pildi l 

Fotol on mängijad enne 

võistluse algust, keskel palliga 

kohtunik Andrei Degtjarjov 

 

Intervjuu eesti keele- ja kirjanduse õpetaja Kaja Kuuseokiga 

Miks tuli mõte hakata õpetajaks? Töö on põnev, ei ole kontoris kella kaheksast 

viieni istumine. 

Millal te esimest korda teadsite, et hakkate õpetajaks? Pärast keskkooli lõppu. 

Mis hobid teil on? Aiandus, jooga, ilukirjandus. 

Kas Te olete oma ametivalikuga rahul? Jah. 

Millistes koolides Te olete õpetanud? Pirita ja Õismäe koolis, Tartu Ülikoolis. 

Mis Teile kõige rohkem meeldib õpetaja ametis? Õpetaja amet on loominguline töö, 

pedagoogika ei ole teadus, vaid kunst. 

Kes oli Teie eeskujuks õpetaja ameti valimisel? Mulle väga meeldis keskkoolis 

matemaatikaõpetaja. 

Kas Teil on lapsi? Jah. 

Kas Teie lastele meeldib, et olete õpetaja? Ei ole neilt seda kunagi küsinud, 

rahulolematust ei ole nad välja näidanud.  

Intervjueeris Henry-Cennert Volmerson, 7. klass 
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TANTSURINGID 

 5. aprillil käisid tantsutrupid „Lola“ ja „Hoop-Side“ esimest korda võistlemas 

tantsufestivalil „Kuldne karikas 2015“, mis toimus Salme Kultuurikeskuses.  „Lolal“ oli 

esimene kogemus suurel laval, kuigi tundus, et nad on varemgi nii suurel laval esinenud , 

sest hirmu laval välja ei näidanud ja naeratused olid näol. „Hoop-Sidel“ läks ka väga 

hästi ja nad tõid koju grupi sünergia eripreemia. 

Vasakult 1. rida: Daniel Leštšenko, 

Jan-Kristen Volmerson, Rafael 

Kondaktšjan, Henry-Cennert 

Volmerson, 2 rida: Reti Pauklin, 

Arabella Vassus, Viktoria Atspol, 

Kerly Väinsar, Karmen Maria 

Kaev 

3. rida: Maarja-Liisa Pintman, 

Saskia Sõrmus, Bretely Jäätma, 

juhendaja Deisi Viimne, Annete 

Kesküla, Angelina Odintsova, 

Alina Zahhartšuk 

 

 

Pärast festivali kutsuti „Hoop-Side“ Märjamaale esinema „Papagoi keskuse“  avapeole. 

Lisaks meile esinesid seal mitmed kuulsused, nende hulgas Mart Sander, Lea Dali Lion 

ja ansambel „Kõrsikud“. Tantsijatele meeldis ilutulestik, papagoi, jäätis, piraadid ,  

maskott, disko,  bussisõit ja 

Mart Sander. 

 

 

 

Tantsutrupp „Hoop-Side“ 

„Papagoi keskuse“  

avamisel koos  

 Mart Sanderiga 
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LÕPUKELL 

2015. aastal lõpetab Vaida Põhikooli 29. lend. Nende tutipidu oli 27. mail. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                              LASTEAIAAEGU MEENUTAMAS 

 

Ees lamab Mario Raid, 2. rida: Rauno Põld, Daniel Leštšenko, Märt Aaslaid, Kris-

Silver Misler, Brendon Volkov, 3. rida: Kertu Teras, Lisbeth Treier, Aet Poolma, 

Anna-Mari Feirik, Viktoria Atspol, Maribel Otsus, Kersti Väinsar 
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS!  

MAI JUUNI JUULI AUGUST 

1 Kenneth Haavisto 

4 Valentina Melnitšenko 

8 Kersti Väinsar 

11 Daniel Leštšenko 

13 Agnes Rebane 

14 Madleen Pähna 

15 Marika Leitmaa 

16 Kent Kivistik 

20 Jan-Kristen Volmerson 

22 Adeelika Rahnel 

24 Katarina Mitt 

25 Igor Smolin 

28 Keron Lepp 

28 Ardo Niinre 

3 Robin Püvi 

3 Rafael Kondaktšjan 

4 Elis Listra 

4 Margus Švets 

6 Aet Poolma 

10 Külli Alliksaar 

11 Günter Suitso 

13 Milina Ivanova 

14 Indrek Uuemaa 

14 Sander Suitso 

15 Karl-Kristof Järve 

15 Kaur Teras 

15 Kirsila Ostaptšuk 

17 Einike Buinevitš 

27 Brendon Volkov 

28 Gregor Jäätma 

3 Diana Lorvi 

3 Janno-Johannes 

Jürgens 

5 Rostislav Severikov 

5 Saskia Sõrmus 

13 Margus Poolma 

20 Maarja-Liisa Pintman 

22 Argo Niinemets 

23 Rainer Mitt 

23 Laura Kukk 

24 Caspar Raudkivi 

24 Kenri-Kermo Kriiva 

30 Triine Maria Terve 

3 Karl-Rasmus Dutt 

3 Siim Laherand 

13 Iris Väinsaar 

19 Rainis Kikas 

21 Kristjan Kangur 

22 Trevon Lepp 

22 Hanna-Loore 

Piiriste 

26 Anna Lorvi 

29 Steffen Soha 

30 Imbi Kikas 

 

 

 Hea   Vaida Põhikooli  pere, lapsevanemad! 
  Tervitan Teid lõppeva õppeaasta puhul! Üks  ajaline periood  on  Vaida Põhikoolis  teoks 
ja ajalooks   saanud.    Õpilased, kes  on saanud ühe astme võrra targemaks, ootab unistusi 
täis ja põnev koolivaheaeg . Õpetajad, kes  teinud tänuväärset tööd, ootab ees pikk ja 
sisukas  puhkus, kus mõnigi närvirakk tuleb taastada.   Tubli on olnud  majanduspersonal, 
kelle hooliv jõud on aidanud siin armsas  Vaida koolimajas meil kõigega toime tulla. 
 Unustada ei saa meie kooli hoolekogu ja kõikide õpilaste vanemaid, kes on olnud toeks ja 
 abiks meie igapäevasel kooliteel. 
Usun , et läinud aasta oli kõigile kuidagi eriline  või  igaühele jääb  meelde mõni 
 humoorikas  päev , mida kunagi saab siit koolist meenutada.   Tänan Teid kõiki  tehtud 
töö ja vaeva eest!  Olete olnud uskumatult tublid .   Alati teeb mul südame soojaks, kui 
öeldakse , et   meie kooli õpilased on viisakad. Hea on töötada koolis , kus toimib 
meeskond, sõbralikkus  ja küünarnukitunne. 

Vaida Põhikool on jätkusuutlik ja ma ei kahtle , et ta selliseks jääb.  Oluliseks pean , et 
koolil tuleb anda lastele tugev   haridus, mis aitab elus jõuda kaugemale kui silmapiiri 
taha ulatub.  Kõik lapsed on head ja kooli ülesanne on arvestada nende isikupära  koos 
kõikide erisustega.  Igal lapsel on oma  andekus, mida tuleb lihvida , et see sära 
kaugemale paistaks. Olgu  see muusika, kunst, sport , näitemäng, tants ja loomulikult 
head õpiteadmised erinevates ainetes.       
Soovin Teile kõigile head suve ja minu lemmiklause lastele enne  koolivahega on 
jätkuvalt endine: „ Päike, õhk ja vesi- meie sõbrad kolmekesi“. 
  
                                                                                                  Lugupidamisega Indrek Uuemaa 

Vaida Põhikooli direktor 


