
Rakvere Põhikooli kroonika 2017-2018 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 221 õpilast. 

Kairi Järve  ajalugu 

Tiia Kinks               klassiõpetaja (4.b kl) 

Karin Kaljuste        klassiõpetaja (2.b klass), eripedagoog  

Ülle Kippel  õppealajuhataja 

Aire Aros  muusikaõpetus, rütmika 

Annely Blum  inglise keel 

Anneli Siitas  klassiõpetaja (1.a  kl), õpiabi 

Anu Sepajõe  sotsiaalpedagoog, ühiskonnaõpetus 

Eerika Mikk  vene keel  

Ene Saaber  vene keel 

Eve Kruusmaa  eesti keel ja kirjandus (klassijuhataja 7. klass) 

Maire Karjus  remonditööline  

Heli Ust  logopeed 

Hilja Roostik  matemaatika, füüsika, klassijuhataja (9. kl) 

Karin Keskla  klassiõpetaja (3. kl), õpiabi 

Karin Põdra  tüdrukute kehaline kasvatus 

Külli Štukert  loodusained, klassijuhataja (8. kl) 

Lea Pilme  direktor 

Hendrik Kurik  poiste kehaline kasvatus 

Piret Soon  juhiabi 

Ülle Klaasen  klassiõpetaja (4.a kl), õpiabi 

Janne Türkel           klassiõpetaja (1.b klass) 

Piret Strömberg  klassiõpetaja (2. kl), infoteh.algõpetus, õpiabi 

Urmas Mikko  poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Andra Petrova  inglise keel 

Mari-Riina Rist  kunst 

Lea Pärlin  tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Tiiu Vändrik  majandusjuhataja 

Vilja Padonik  abiõpetaja 

Katrin Männik        pikapäevarühma õpetaja 

Jüri Kormik  it-juht 

Evelin Rikma  huvijuht 

 

  



 

Kooliperega liitusid sel aastal Karin Kaljuste (eripedagoog, klassiõpetaja), Tiia Kinks (klassiõpetaja), 

Andra Petrova (inglise keel), Hendrik Kurik (poiste kehaline kasvatus), Mari Riina Rist (kunstiõpetus).  

 

  



Kooli õpilasesindusse kuulusid 2017 – 2018 õppeaastal: 

5. klass Helena Jõemets 

 Melany Männik 

 Kristel Geidik 

 Andra Aertis 

 Rando Mäe 

 Liisa Sults 

 Joosep Tiitson 

 Ralf Aros 

 Anett Kereme 

6. klass Emili Kristelle Andrejev 

 Marily Jõe 

 Kaisa Lahesoo 

 Johanna Krippel 

 Emilia Urbanik 

 Helene Suumann 

7. klass Raiko Kontkar 

8. klass Kadri Ann Väärsi 

 Heliis Vunder 

 Karmely Seinpere 

             Anna Tsvetkova 

9. klass Liisa Rannaste 

 Marjanne Krooben 

 

 

Hoolekogus esindas sel õppeaastal õpilasi Kadri Ann Väärsi. 

 

  



Rakvere Põhikooli huviringid 2017 - 2018 

 

 

Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Aeg Eesmärk/väljund 

Loovusring 

 

E. Rikma 

 

1.-2. klass E 6.-7.t 

üle nädala 

Pakkuda erinevaid käeliseid tegevusi, mis annaksid 

võimaluse rakendada loovust ja fantaasiat. 

Tutvustada taaskasutamise ja säästva tarbimise 

põhimõtteid. Erinevad temaatilised näitused 

koolimajas. 

IT-nutiring P. Strömberg 1. klass 

2. klass 

3. klass 

R 5.t 

T 6. t 

R 6.t 

Õppida kasutama arvutit. 

Programmeerimise alused. 

Loodusring V. Padonik 1.- 2. klass E 6.-7.t üle 

nädala 

1.   Huvi äratamine looduse vastu, looduse tundma- 

õppimine ja väärtustamine, koostööoskuste ja 

eneseväljendusoskuste arendamine. 

Liiklusring K. Põdra 3. klass N 8.00 Ettevalmistus jalgratturi juhilubade eksamiks. 

Palli-mängud K. Põdra 1.-2. klass  E 6.-7.t 

üle nädala 

Erinevate pallimängude tutvustamine. 

Mudilas-koor A.Aros 1.-4. klass 

õpetaja 

valikul 

K 6.t 

ja enne tunde 

Lapsed õpivad matkimise teel oma häält juhtima. 

Peale laulmise saavad lapsed ka liikuda ning 

mängida ja tunda rõõmu koosolemisest. 

Plokkflööt A.Aros 2.-3. klass 

4. klass 

 

Uute õpilaste 

vastuvõttu sel 

õppeaastal ei 

toimu! 

E 6.t 

E, N 14.15 

Ringis kaasa löömine annab võimaluse saada 

muusikalisi algteadmisi noodi- ja rütmiõpetusest, 

annab võimaluse omandada koosmängu oskuse 

ning kuulamisoskuse ning demonstreerida seda ka 

teistele. 

Soololaul A.Aros 1.-9. klass 

õpetaja 

valikul 

projektipõhin

e 

 

Ringi töö põhineb põnevatel hääleharjutustel, mis 

aitavad demonstreerida  erinevaid hääle tekitamise 

võimalusi, mitmehäälsust õpetavatel kaanonitel, 

lühilauludel ning on suunatud repertuaari 

omandamisele koolisisesteks,- välisteks üritusteks. 

Robootika K.Kruus 4.-7. klass R 14.00   

2x45 min üle 

nädala 

 

Huvi äratamine robootika ja loodusteatuste vastu; 

program- meerimise alused. Arendada loogilist 

mõtlemist.  

Robotite tegemine ja programmeerimine; erinevate 

probleem- ülesannete lahenda- mine. 

Sõnakunsti-

ring 

E. Kruus-maa 5.-9. klass Projekti-

põhine 

Koolielu elavdamine. Kooli ürituste läbiviimine ja 

toetamine. Õpilaste esinemisjulguse parandamine,  

ilmekuse arendamine. 



KEAT H. Roostik 6. klass loengud 

lektoritega 

kokku-leppel 

Loengute sari esmaabist, ohutust liiklemisest, 

käitumisest õnnetuste korral, toimetulek 

kriisisituatsioonides. 

Taaskasu-

tusring 

K. Štukert 8. klass K 7.t Vanade materjalide taaskasutus, keskkonna 

hoidmine, ettevõtlikkus, osalemine erinevatel 

üritustel. 

Rahuring P.Kaarlõp  

1.-2. klass 

 

K 6.t  

Rahutunnis keskendume iseendale. Õpime 

keskenduma, ennast tasakaalustama ja teeme 

hingelise pai oma kehale. 

Inglise keel  Fredy 

keeltekool 

19 eur kuus 

2. klass 

1. klass 

R 4.t 

R 6.t 

Inglise keele ringis õpime läbi laulude ja mängude 

põhisõnavara, väljendeid, harjutame dialooge ja 

tutvume inglise kultuuri ja eluoluga. 

 

 

 

 

 

  



SEPTEMBER 

 

1. septembril alustas meie majas kooliteed 26 1. klassi õpilast, 

klassijuhatajad Anneli Siitas ja Janne Türkel. 

 

Piia Haiba 

Lisette  Iva 

Martti  Kintsel 

Hugo Laanemägi 

Ott Mäekivi 

Knut-Herbert Mäeküngas 

Karola Nirk 

Gregor Orav 

Grit Pakkanen 

Evaliisa Palmi 

Grete-Liis Pihel 

Rele-Triin Piho 

Reijo Pukk 

Oliver Raatma 

Robin Rego 

Mats Rohtmets 

Carl Gustaf Roots 

Hanna Marie Ruuto 

Delisa Rääk 

Oliver Telvik 

Mairo Tiks 

Sander Vainos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sander Hein 

Kein Kose 

Mart Kundla 

Johann Arthur Trumm



 

1. septembril toimusid traditsioonilised õppeaasta avaaktused ja klasside 

pildistamine.  

 

Ettevõtliku 

kooli edulugude 

konkursil 

pääses 

vabariiklikku 

finaali meie 

kooli 

koostööprojekt 

Sõbralt Sõbrale 

kauplusega. 

 

 

 



3.-9. septembrini osalesid 8. klassi õpilased Ragne ja Heliis koos õpetaja 

Viljaga Läänemere programmi rahvusvahelises suvelaagris, Åro saarel, 

Taanis. Laagris olid koos viie riigi õpilased ja õpetajad. Nädala jooksul 

osaleti erinevates töötubades ja Läänemere hapestumise projektis. 

 

 



5. septembril 

tähistasime 

tähistasime oma 

kooli 108. 

sünnipäeva 

ühise matkaga 

läbi Tammiku 

ja Vallimäe 

Rahvaaeda, et 

seal ühiselt 

piknikulauad 

katta ja üle 

anda kingitused 

oma koolile.  

Kingituste seas 

oli ka kaks 

vahvat 

sünnipäevaluuletust: 

 

Kui inimesel vanuseks saab täpselt 108, 

siis loodus tema peale kindlasti ei 

halasta. 

Tal nägu krimpsus, nahk on kortsus, 

vaevalt ringi tuterdab. 

Mõistus sassis, sõnad segi, 

kogu aeg ta puterdab. 

Aga koolil sellist vanust üldse pole 

märgata, 

kooli sünnipäev see saabub ilma suure 

kärata. 

Kui on lapsed rõõmsad, targad, 

õpihimulised, head, 

see on sünnipäevakingiks, ära rohkem 

vaeva pead!         7. klassi ühislooming 

Meie koolil sünnipäev, 

seda ei juhtu igapäev. 

108 ta sai, 

iga laps saab pika pai. 

Koolitunnid ära jäävad, 

pargis naudime me päeva. 

Koos on olla kõigil hea, 

õppimisest tühi pea. 

Sünnipäevaks uued õpsid, 

loodame, et meist saavad suured sõpsid. 

Kingituseks koolile 

luuletuse tegime. 

8. klassi ühislooming 

 

 

 

 



7. septembril osalesid 5. ja 7. klass Lahemaa metsarikkuse päeval, kus 11 

kontrollpunktis tuli läbida erinevate looduskeskuste koostatud praktilisi 

ülesandeid.  

 

10. septembril esinesid meie kooli lapsed koos õpetaja Airega 

vanavanematepäevale pühendatud südamlikul kontserdil Rohuaia lasteaias. 

 



11. septembril osalesid kõik algklassid Arvo Pärdi muusikaga filmipäeval 

Rakvere teatrikinos, kus lastele näidati multifilme ja sissejuhatuse Arvo 

Pärdist tegi lastele Kaja Visnapuu.  

 

12. septembril toimus traditsiooniline spordipäev kogu kooliperele. 

 



13. septembril toimus lastevanemate üldkoosolek. 

14. septembril osalesid meie kooli õpilased maakondlikul 1.-5. klasside kergejõustiku-

võistlusel. Kooli esindasid 2. klassist Brith, Karola, Egert, Eero, Kaspar, Anders, 3. 

klassist Maris, Kristella, Kevin, Meelis, 4. klassist Etriin, Aleksandra, Tristan, Rico, 

Andreas, 5. klassist Kristel, Melany, Helena, Rando, Joosep, Siim. Võistkondlikult 

saavutati IV koht. Eero saavutas individuaalselt 400m jooksus I koha, kaugushüppes III 

koha, Kevin palliviskes III koha, Etriin 400 m jooksus III koha. Lapsi juhendasid õp. 

Karin Põdra ja õp. Hendrik Kurik. 

14. septembril tunnustasime spordipäeva tublimaid sportlaseid. 

 

16. septembril toimus Tabasalus Eesti Koolispordiliidu basseinitriatlon. 

Rakvere Põhikooli esindasid Etriin ja Robert, kes saavutasid põhikoolide 

arvestuses võistkondlikult 3. koha. Individuaalselt 1.-5. klasside arvestuses 

saavutas Etriin  1. koha ja Robert  11. koha. 

 

 

 



18. septembril osales 3. klass Sagadis metsaprogrammis. 

 

19. septembril osales 2. klass Sagadis metsaprogrammis. 

 

20. septembril osales 5. klass Sagadis metsaprogrammis. 

 



20. septembril 

avasime saalis 5. 

klassi õpilase Andra 

Aertise maalide 

näituse. 

 

 

 

 

 

 

20. septembril toimusid 

Lääne-Virumaa noorte  

meistrivõistlused 

jalgpallis. Meie kooli 

esindasid 9. klassist 

Rasmus Lempu, Marko 

Vahtra, Artur Piispea, 

Roger Rikolas, Riko 

Valk, Sten Sarap, Kaur 

Karon, Karmo Pruual ja 

Robin Kreegimets. 

Õpilasi juhendas õp. 

Hendrik Kurik. 

 

21. septembril osalesid Õpilasesinduse liikmed Emili Kristelle, Marily, 

Kaisa ja Johanna Paides toimunud inspiratsioonipäeval.  



22. septembril 

osales 1.a klass 

Sagadis 

metsaprogrammis. 

 

 

 

 

 

 

 

25. septembril osales 2. klass Rakvere Reaalgümnaasiumis toimunud Suure 

Paugu esitlusel. 

25. septembril algasid 

Teadlaste Öö Festivali 

üritused meie majas. Kogu 

koolipere sai osa Tallinna 

Tehnikaülikooli dotsent 

Andres Veske e-ainete ja 

GMO teemalisest loengust. 

Ettevõtmist rahastas 

AHHAA keskus.  

 

 

 

 



26. septembril 

toimusid koolis 

põnevad 

teadusvahetunnid, 

kus sai 

meisterdada 

stressipalle, 

laavalampi, 

kõrtest lennukeid 

ja LED laternaid. 

Läbi mikroskoobi 

uurisime 

pisemaidki detaile 

aaloe lehest, juuksekarvast ja sogasest veest.  

26. septembril külastas 1. klasse politseinik Aleksei Osokin, kes jagas lastele 

liiklusaabitsaid ja rääkis ohutust kooliteest. 

26. septembril jagus teadust ka koolitundidesse. Õpetaja Külli õpetas 

Domino küpsistega kuufaase ja mikroskoopide abiga uuriti väiksemaidki 

bioloogia saladusi. 5. kalss kasvatas kristalle ja 8. klass baktereid.  

 



27. septembril osales 6. 

klass Sagadi 

metsaprogrammis. 

 

 

 

 

 

 

27. septembril toimus esimene Lääne-Viru koolide mälumängu voor. Meie 

kooli esindavad sel aastal Liisa, Marjanne ja Gerda 9. klassist.  

 

27. septembri õhtul 

nautisime 

teadusteatri 

etendust „Don`t try 

this at home“, mis 

valmis koostöös 

meie kooli endiste 

ja praeguste 

õpilaste ja Rakvere 

Reaalgümnaasiumi 

teadusteatri Tipp ja 

Pauk kollektiiviga.  

 

 

 

 

 



28. septembril tegi 2. klass õuesõppetunni, kus uuriti puude hingeelu. 

 

 

 

TÖFi nädala 

lõpetasime reedel, 29. 

septembril Rakvere 

Reaalgümnaasiumis, 

kus ka meie kooli 

lapsed osalesid. 4. klassi 

lapsed juhendasid 

lennumasinate 

valmistamise töötuba. 

 

 

 

 

 

 



OKTOOBER 

 

2. oktoobril osales 4.a klass Sagadis metsaprogrammis.  

2. oktoobril nuputasid 

5.-9. klassid 

muusikapäevale 

pühendatud 

veebiviktoriinis õigeid 

vastuseid. Kõige 

rohkem õigeid vastuseid 

oli 6. ja 8. klasside 

võistkonnal, II koha 

vääriliselt nuputasid 7. 

ja 9. klass ja III koha 

pälvis 5. klassi esindus. 

3. oktoobril osalesid 9. klassi õpilased Stella, Laura Liisa ja Deelika Targas 

Majas toimunud Inspiratsioonilaboris. 

4. oktoobril oli kooli esindus väljas teatejooksu päeval. Võistkonda kuulusid 4. klassist 

Siim, Rico, Andreas, Tristan, Etriin, Egeli, Kristella, 5. klassist Kristel, Melany, Helena, 

Joosep, Rando, 8. klassist Anete, Ragne, Heliis, Cäroli, Laura, Karmely, Kevin 

Reisenbuk, 9. klassist Robin, Rasmus, Artur, Roger, Markkus. Kokkuvõttes 

saavutasime VII koha. Lapsi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. Hendrik Kurik. 

 



5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva. Samal ajal, kui 9. klassi õpilased 

koolis tunde andsid, käisid õpetajad Gustavi majas, kus ühiselt tervislikku 

toitu valmistati ja shindo võimlemisega tegeleti. 

 

 



Õpetajate päeval tunnustasid Rakvere linn ja Lääne Viru maakond 

õpetajaid. Piret Strömbergi tunnustati Lääne Virumaa aasta klassijuhataja 

tiitliga, õpetaja Vilja Padonik pälvis linnavalitsuse tunnustuse tehtud töö 

eest. 

 

6. oktoobril tunnustasime tublilt kooli esindanud lapsi. 

 

  



6. oktoobril tegi 4.a klass tööõpetuse tunni raames õppekäigu Gustavi 

majja, kus küpsetati tervislikku toitu ja tutvuti shindo võimlemisega.  

 

 

9. oktoobril kohtusid 9. 

klassi õpilased Flex 

õpilasvahetusprogrammi 

esindajaga, kes tutvustasid 

lastele õppimisvõimalusi 

välismaal. 

 

 

 

 

 

 

 



9. oktoobril kolisid koolimajja elama amadiinid Dora ja Remi. 

 

11. oktoobril avasime 

saalis seinamaalingute 

kavandite näituse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. oktoobril osales 8. klass Sagadis metsaprogrammis. 

 

12. oktoobril külastasid 4. klassid Tartu Tähetorni ja Loodusmuuseumi. 

 



13. oktoobril tegid 6. ja 7. klass ja osa 5. klassi õpilasi ühiskülastuse Ugala 

teatri etendusele „Vai-vai vaene Vargamäe“.  

 

13. oktoobril osalesid 8. ja 9. klass Rakvere Teatris toimunud Noorte 

Inspiratsioonipäeval.  

18. oktoobril toimus järjekordne Lääne-Viru koolide mälumängu voor. 

Meie kooli esindavad sel aastal Liisa, Marjanne, Gerda ja Kaur Koor 9. 

klassist. 

Oktoobris osalesid 5.-9. 

klasside lapsed MTÜ 

Eesti 

Ornitoloogiaühingu 

aasta linnu teemalisel 

postkaardi joonistamise 

konkursil. Osaleti 

kahes vanusgrupis: 8-

13-aastaste grupis 18 

tööd ja 14-17-aastaste 

grupis 21 tööd. Lapsi 

juhendas õp. Mari 

Riina Rist. 

 



18. oktoobril osales 9. klass Sagadis metsaprogrammis. 

18. oktoobril osalesid 4.a klassi õpilased Li-Liis ja Emilia Lääne-Viru 

Keskraamatukogus maakondlikul ettelugemisvõistlusel. Õpilasi juhendas 

õp. Ülle Klaasen. 

 

1.a klassi õpilane Mats Rohtmets osales üleriigilisel leiutajatekonkursil 

tööga „Seade robotile“. Õpilast juhendas õp. Anneli Siitas.  

20. oktobril tähistasid 5.-9. klassid algavat sügisvaheaega Nupukate 

Naginaga. 

 



20. oktoobril sai meie majas vaadata nukufilme „Miriami lood“. 

Tähistasime Nukufilmi 60. juubelisünnipäeva osaledes projektis „Kino 

Maale“. Külas oli ka 4 rühma Triinu lasteaia lapsi.  

 

23. oktoobril osalesid meie kooli Õpilasesinduse liikmed Heliis, Karmely, 

Johanna, Andra ja Emilia  maakondlikul õpilasesinduste kokkutulekul 

Sõmeru põhikoolis. 

 

 



26. oktoobril korraldasime koostöös Sõbralt Sõbrale poega vaheaja 

puslevõistlust ja taaskasutustöötuba. Üritust aitasid läbi viia Liisa, 

Marjanne, Heliis, Karmely ja Kadri Ann.  

 

31. oktoobril tähistasime koolis Halloweeni. 

 



7 4.a klassi õpilast osales Eesti Panga korraldatud 2-eurose mündi 

„Laulupidu 150“ joonistuskonkursil. Lapsi juhendas õp. Ülle Klaasen. 

 

 

  



NOVEMBER 

 

1. novembril külastasid 

1.a ja 2.a klass Eesti 

Põllumajandusmuuseumi 

leivaprogrammi ja Tartu 

Mänguasjamuuseumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. novembril külastas 3. klass NUKU teatrit ja osales kummitusretkel. 

3. novembril valmisid 4. 

klassidel põnevad plakatid 

toiduainete rühmadest, mis 

ka sööklasse teistelegi 

uudistamiseks välja pandi. 

 

 

 

 

 

 



6.-10. novembrini tähistati Rakvere linnas disaininädalat, mille raames ka 

kõik meie kooli klassid erinevatest üritustest osa said. 

6. novembril oli 

5.-9. klassidel külas 

Rakvere 

linnakunstnik Teet 

Suur ja disainer 

Kärt Ojavee. 4.b 

klass külastas Kaisa 

Laasi 

keraamikastuudiot. 

 

 

 

 

 

 

7. novembril käis 4.a klass Rakvere Teatris teatrikunstnik Jaak Vausi 

loengus ja tegi ekskursiooni teatri telgitagustesse. 

 

8. novembril külastas 2.b klass Kaisa Laasi keraamikakoda Pikal tänaval. 

  



8. novembril osalesid 4. ja 5. klasside esindused maakondlikul 

rahvastepallivõistlustel, kus saavutati 11.võistkonna seas tubli VII koht. 

Võistkonda 

kuulusid: Ralf , 

Rando, Timo, 

Oliver, Bruno-

Patric 5. klassist ja 

Rico, Andreas ning 

Siim 4. klassist. 

Õpilasi juhendas õp. 

Hendrik Kurik. 

 

 

 

9. novembril käisid 

koolis külas 

mardisandid, kes 

tulid vaatama, kas 

klassid korras ja 

kasitud, mardihani 

kontrollis lugemis- 

ja arvutamisoskust. 

Suure kära ja 

lärmi saatel tantsiti 

ja tralliti, lastele 

jagati kapsa- ja 

leivaõnne. 

 

  



9. novembril külastas 1.b klass Kaisa Laasi keraamikakoda. 1.a, 2.a ja 3. 

klassil olid külas Rakvere Kultuurikeskuse direktor Kõõrt Nõmmela 

Mehide, arvutigraafik Maiken Urmet ja linnakunstnik Teet Suur.  

 

9. novembril 

osales 8. klass 

Töötukassa 

ettevõtlikkuse 

töötoas. 

 

 

 

 

 



9. novembril askeldasid majas ringi mardisandid, kes kontrollisid laste 

lugemis- ja arvutamisoskust, tantsisid ja laulsid koos lastega.  

 

10. novembril oli 4. klasside tööõpetuse tunnis külas kunstitudeng Frank 

Abner, kes tegi lastega koos siiditrükki. 

 

 



10. novembril olid TÖFi korraldustiimi liikmed preemiareisil AHHAA 

keskuses. Reisi tegi lastele välja Rakvere Reaalgümnaasium. 

 

10. novembril osalesid Õpilasesinduse liikmed Heliis, Emilia, Johanna, 

Karmely ja Raiko Osaluskohvikus. 

8.-10. novembrini osalesid 2.a, 4.a, 4.b, 5., 7. ja 9. klass Tagasi kooli e-

külalistundides, kus virtuaalses klassiruumis kohtusid õpilastega erinevad 

külalisesinejad. Virtuaalses klassiruumis esinesid Edvard Ljulko: Kuidas 

keerulistel hetkedel toime tulla?, Youtuber: Kuidas ma lõin oma identiteedi 

internetis?, Kuidas igapäevaselt terve olla?, Kuidas mina ise saan seista 

kiusule vastu?, Kristin Salupuu: Kuidas toituda tervislikult?.  

  



11. novembril osalesid Emili 

Kristelle ja Marily Viljandis 

toimunud teadusteatrite 

festivalil koos RRG õpilastega 

etendusega „Don´t try this at 

home“. 

 

 

 

 

 

 

14. novembril oli 1.a klassis külas Delisa isa, kes tutvustas klassile oma tööd 

ja hobisid. 

Õpetaja Piret Strömbergi eestvedamisel osalesid meie kooli õpilased 

Küberpähkel 2017 uuringus, kus uuriti laste  teadmiseid turvalisest 

internetikasutusest. Osalejate vahel loositi välja ka auhindu. Loosiõnn 

naeratas ka meile. Auhinnaks osutus koolitus õpilastele ja õpetajatele 

Lastekaitse Liidu poolt programmis Targalt Internetis. 

14. novembril külastas 2.a klass Rakvere Teatris etendust „Kunksmoor ja 

kapten Trumm“. 

14.-16. novembrini osalesid 7.-9. klasside esindused geograafia 

veebiviktoriinis. 

15. novembril toimus Rakvere Gümnaasiumis  järjekordne mälumängu 

voor. Osalesid Liisa, Marjanne, Gerda ja Kaur Koor 9. klassist. 

  



Novembris kogusime kooliperega Rakvere Teatri „Timbu Limbu“ 

jõulumaa tarbeks pehmeid mänguasju, mis detsembris teatrimajas endale 

uusi omanikke otsima hakkavad.  

 

16. novembril oli meil külas Toomas Pranstibel oma roomajatega. 

 

 



17. novembril saime osa vahvast koolikontserdist. Esinesid Ivo Linna ja 

Antti Kammiste. Ivo Linnaga sai võimaluse duetti laulda Emili Kristelle 6. 

klassist.  

 

20.-24. novembrini tähistasime koolis jäätmetekke vähendamise nädalat. 

Klassides koguti paberijäätmeid eraldi kaunistatud kastidesse, 7.-9. klassid 

osalesid jäätmeteemalises veebiviktoriinis, loovusringis meisterdati 

sokijäneseid. Nädala raames toimusid ka veebipõhised viktoriinid. 

Geograafianädala viktoriin 7. klass (Hanna-Maria Kelu, Raiko Kontkar, 

Ando Järvi), 8. klass (Georg Kondel, Ragne Aav, Heliis Vunder), 9. klass 

(Marjanne Krooben, Gerda Kull, Merily Liivaste) Parima tulemuse 

saavutas 7. klassi võistkond. Jäätmetekke vähendamise viktoriin 7. klass 

(Raiko Kontkar, Ando Järvi, Mehis Vogt, Lauri Luis Laskja), 8. klass 

(Anete Budrikas, Anna Tsvetkova, Kadri-Ann Väärsi, Heliis Vunder), 9. 

klass (Gerda Kull, Merily Liivaste, Liisa Rannaste, Marjanne Krooben). 

Parima tulemuse saavutas 8. klassi võistkond 



21. novembril viisime 

Rakvere Teatrisse laste 

valmistatud helkurid. 

Sellega osalesime Rakvere 

Teatri valgusprojektis, 

millega Kastani tänav saab 

jõuluootuse ajaks 

valgusalleeks.  

  

 

 

 

 

22. novembril osales 1.a klass Rakvere Teatri korraldatud Timbu Limbu 

tantsuvõistlusel. Hoolega harjutatud tants filmiti videoks, mis osales 

teatripiletite loosimises.  

23. novembril osales 9. klass Töötukassa CV koostamise töötoas. 

29. novembril 

külastas 5. klass 

NUKU 

muuseumitunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. novembril tegid 7. 

ja 8. klass õppekäigu 

ERMi ja tagurpidi 

majja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30. novembril tunnustasime I trimestri tublisid õpilasi ja ka neid, kes 

vahepeal kooli  võistlustel ja konkurssidel esindanud olid.  

 

 



DETSEMBER 

 

1. detsembril oli kogu koolil kodusõppepäev. Õpetajad veetsid päeva 

Tartus, kus külastati Jaan Poska kooli ja ERMi.  

3. detsembril osalesime linna I advendi üritustel. Keskpäeval esines 

mudilaskoor jõuluvanade konverentsil ja pärastlõunal osalesime õpetajate 

õnneloosiga jõululaadal. 

 

4. detsembril tähistasime uue 

trimestri ja jõuluootuse algust 

puna-valges riietuses. Saalis 

süütasime I advendiküünla ja 

5. klass õpetas kooliperele 

piparkoogitaigna 

valmistamist.  

 

 

 

 



Sellel õppeaastal osales 5. klass Balsnacki linnumaja konkursil, kus tuli 

täita erinevaid ülesandeid. Esimeseks tuli valmistada lindude söögimaja, 

mis ka kooli hoovi üles seati.  

 

7. detsembril külastasid 2. ja 3. klassid Jõhvi kontserdimajas lastekontserti 

„Vanavanemate jõulud“.  

7. detsembril meisterdasid 1.a klass ja 9. klass ühiselt kooli jõulupuule 

ehteid ja riputasid need ka koos puule. 

 



 

 

Detsembris saime koolile uusi robootikavahendeid. Õpetaja Strömbergi 

juhendamisel õpivad algklassid Ozo-bottide ja Bee-bottidega toimetamist. 

 

11. detsembril 

süütasime saalis II 

advendiküünla. 5. klass 

õpetas kooliperele glögi 

valmistamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. detsembril tegi 9. klass õppekäigu Tallinna.  



11. detsembril külastas 4.a klass Viljandis Pärimusmuusikaaita, kus osaleti 

pilliprogrammis ja peale seda vaadati Ugala teatri jõuluetendust 

„Lumekuninganna“. 8. klass sai samal ajal Viljandis osa ansambli Trad 

Attack kontserdist.  

 

12. detsembril  osalesid  9. klassi õpilased Cristofer (20. koht), Triinu (18. 

koht), Martin (15. koht), Riko (9. koht), Liisa (4. koht), Deelika (15. koht) 

inglise keele olümpiaadil. Õpilasi juhendasid õp. Annely Blum ja õp. Andra 

Petrova. 

13. detsembril toimus järjekordne mälumängu voor Rakvere 

Gümnaasiumis, kus 9. klassi esindus osales. 

  



13. detsembril 

külastas 1.a klass 

Paatna 

jõulumaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. detsembril 

külastas 6. klass 

Tallinnas 

Ajaloomuuseumi, 

Bastioni käike ja 

NUKU teatri 

etendust „Eesti 

jõulud“.  

  



15. detsembril toimus koolis 

traditsiooniline jõululaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. detsembril 

süütasime saalis 

III advendiküünla. 

6. klassi abiga 

toimus konkurss 

„Wunderkind 

2017“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. detsembril esinesid meie kooli lapsed aineühenduste juhtide 

kokkutulekul meie majas. 

19. detsembril külastasid 1.a, 2.a ja 3. klass Rakvere Teatri jõuluetendust 

„Timbu Limbu“. 

20. detsembril 

toimus 5.-9. klasside 

jõulupidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. detsembril olid 

meil külas 80 

Kungla ja Triinu 

lasteaialast, kes 

vaatasid 

algklasside 

jõuluetenduse 

peaproovi. 

 

 

 



Enne jõulupidu harjutasid 

2.a klassi lapsed uute Bee-

bottidega toimetamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. detsembri 

õhtul toimus 

1.-4. klasside 

jõulupidu. 

 

 



22. detsembril 

toimus Targa Maja 

saalis kogu 

kooliperele 

traditsiooniline 

muusikakooli laste 

jõulukontsert. 

  



JAANUAR 

 

9. jaanuaril osalesid 5. klassi õpilased Helena, Melany, Kristel, Joosep, 

Robert, Rando, Rasmus ja Päären linna kuuskede põletamise üritusel. 

 

10. jaanuaril osales 2.a klass Tagasi Kooli e-külalistunnis, kus seekord oli 

külalislektoriks Tartu Observatooriumi nooremteadur Maarja Kruuse, kes 

käsitles teemat „Kuidas uurida tähti?“.  

11. jaanuari 

hommikul toimus 

koolis helkurite 

kontroll. Ilma 

helkurita oli seekord 

51 õpilast ja 2 

õpetajat. 

 

 

 



11. jaanuaril osales 5. klass e-külalistunnis, kus Hendrik Roonemaa käsitles 

nutimaailmaga seonduvat. 

11. jaanuaril oli 2.a klassis politseinik Tõnu Kohver koos teenistuskoer 

Uljasega. 

 

12. jaanuaril osalesid 

Politsei- ja 

Piirivalveameti 

lasketiirus Rakvere 

vabastamise 

aastapäevale 

pühendatud 

laskevõistlusel 

Marjanne Krooben, 

Martin Krooben, Kaur 

Koor ja Johannes 

Tammeoks. 

Noortearvestuses 

saavutati esikoht! 

 



12. jaanuaril külastasid 4. klassid tööõpetuse tunnis muuseumi fondihoidlat. 

 

16. jaanuaril osalesid 2.a klassist Egert, Anders, Eero, Äile, Karola, Brith, 

Marta ja 3. klassist Karl-Hain, Kevin, Kristofer, Ramon, Teele, Lenna, 

Maris maakondlikus pallilahingus. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra. 

17. jaanuaril toimus järjekordne mälumängu voor. 

18. jaanuaril oli meil külas lasteteater „Sõber“ etendusega „Öine seiklus“. 

  



20. jaanuaril osalesid 

robootikaringi lapsed 

Simon Uustalu, 

Tristan Ruuto, Robin 

Telvik, Efe Marko 

Güldere ja Lauri Pass 

Tartus Lego FLLi 

poolfinaalis. Lapsi 

juhendas õp. Kristjan 

Kruus ja õp. Vilja 

Padonik. 

 

 

 

 

 

22. jaanuaril osalesid Georg 8. klassist ja Mihkel 5. klassist Rakvere 

Reaalgümnaasiumis toimunud maakondlikul etluskonkursil. Lapsi 

juhendas õp. Eve Kruusmaa. 

 



22. jaanuaril osalesid jalgpallivõistlustel 8. klassist Siim, Martin Krooben, 

Kevin, Rauno ja 9. klassist Roger, Marko, Kaur Karon, Artur, Karmo, 

Rasmus. Õpilasi juhendas õp. Hendrik Kurik. 

25. jaanuaril tunnustasime kooli tublilt esindanud lapsi. 

 

26. jaanuaril toimus meie majas emakeeleolümpiaad. Meie kooli esindasid 

7. klassist Hanna Maria Kelu (3. koht), Ando Järvi (23. koht), 8. klassist 

Karl Grube (3. koht),  Greete Liis Matti (18. koht) ja 9. klassist Liisa 

Rannaste (19.-20. koht), Deelika Ljaš (9. koht). Õpilasi juhendas õp. Eve 

Kruusmaa.  

26.-28. jaanuarini toimus 

taas aialindude loendus. 

Linde loendati ka koolis 

koos õpetaja Viljaga. 

Kokku käis linde 

vaatlemas üle 30 õpilase 

ja vaatlus kestis üle 

kolme tunni. Vaatlusesse 

läks kirja 135 lindu 17 

liigist. Kõige põnevamaks 

leiuks olid urvalinnud, 

keda nii suure parvena 

igal aastal näha ei 

õnnestugi. Väiksemate õpilaste juhendamisel olid abiks Mehis, Raiko, Gloria, Ragne, 

Heliis ja Simon. 



VEEBRUAR 

 

1.-22. veebruarini püüdsime igal koolipäeval saalis 100 sekundi rekordeid. 

Kokku 16 väljakutset, mis 100 sekundi jooksul sooritada tuli. Osaleda sai 

kogu kool, rekordiomanikud kuulutasime välja 23. veebruari aktusel.  

1. 100 sekundiga oskas kõige rohkem e-tähega algavaid sõnu nimetada Markus Tiks 2.a 

klassist (23 sõna). 

2. 100 sekundi jooksul sorteeris kõige rohkem roosat värvi nööpe suurest 

nööbihunnikust välja 9. klassi õpilane Gerda Kull. (kokku 105 nööpi) 

 

3. 100 sekundi jooksul ajas kõige rohkem nööpe niidi otsa Robin Telvik 4.a klassist 

(kokku 46 nööpi). 

 

4. 100 sekundi jooksul joonistas kõige rohkem südameid 5. klassi õpilane Andra Aertis 

(106 südant). 

 

5. 100 sekundi jooksul tegi kõige rohkem kükke 2.a klassi õpilane Romet Kumm (106 

kükki). 

 

6. 100 sekundi jooksul tõstis kõige rohkem kamapalle söögipulkadega ühest kausist teise 

Lisanne Viikoja 2.a klassist. (76 kamapallikest) 

 

7. 100 sekundi jooksul voltis kõige rohkem lennukeid Teneli Kivi 4.a klassist (7 

lennukit). 

 

8. 100 sekundi jooksul hüppas kõige kiiremini ühel jalal seda maha panemata 2.a klassi 

õpilane Brith Müürsep (273 hüpet). 

 

9. Kõige rohkem tabas pall 100 sekundi jooksul korvi 4.b klassi Siim Rikkolasel ja 5. 

klassi Rando Mäel, kumbki sai palli korvi  10 korral.  

 

10. 100 sekundi jooksul suutis kõige rohkem vett kõrrega ühest nõust teise tõsta õpetaja 

Vilja (1,45 detsiliitrit). 

 

11. 100 sekundi jooksul arvasid võrdselt hästi mõistatusi ära Lisanne  Viikoja 2.a 

klassist ja Mats Rohtmets 1.a klassist. (3 mõistatust).  

 

12. 100 sekundi jooksul rebis kõige pikema riba ajalehest välja õpetaja Anneli Siitas 

(450 cm).  

 



13. Kõige rohkem suutis sulgpalli reketil järjest põrgatada kaks õpilast. Äile Valk 2.a 

klassist ja Richard Lindpärg 4.a klassist, mõlemal õnnestus seda 100 sekundi jooksul 

teha 4 korda.  

 

14. Kõige rohkem kõhulihaseid tegi 100 sekundi jooksul Siim Rikkolas 4.b klassist (85 

korda).  

 

15. Kõige rohkem suutis 100 sekundi jooksul hüppenööriga järjest hüpata Enar Kruus 

4.a klassist (156 korda).  

 

16. Kõige pikema keti heegeldas 100 sekundi jooksul õpetaja Andra (70,5 cm). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veebruaris toimus koolis Fotojaht „Üks. Null. Null“, kus tuli märgata 

numbrikombinatsiooni 100, see jäädvustada ja huvijuhi meilile saata. 

Konkursile laekunud tööde vahel loosisime EV100 aktusel välja ka 3 

auhinda.  

 
 

1.-14. veebruarini kogusime kooliperega koduloomade varjupaiga heaks 

tekke, rätikuid ja linu.  

1. veebruaril osalesid NUPUTA matemaatikavõistlusel 7. klassist Ando, 

Marleen, Edvard ja  5.-6. klassist Margus, Oliver, Edgard, Harli. 

Võistkondlikult saavutasime 10.koha. Õpilasi juhendas õp. Hilja Roostik. 

1. veebruaril meisterdas 2.a klass 100 lipuvärvilist südant ja moodustas 

neist saali numbri 100. 

 



1. veebruaril käis meil külas Rakvere Noortekeskus, kes tutvustas 

vastlapäeval toimuvat isetehtud kelkude võistlust. 

 

1. veebruaril oli 1.a klassil aabitsapidu. 

 

 



2. veebruaril 

toimusid 4. ja 5. 

klassile „Targalt 

internetis“ 

loengud, mis olid 

auhinnaks 

Küberpähkli 

uuringus 

osalemise eest. 

 

 

2. veebruaril osales Anna Tsvetkova Kundas vene keele päeval. Õpilast 

juhendas õp. Eerika Mikk.  

3. veebruaril toimus maakondlik bioloogiaolümpiaad. Osalesid 6. klassist 

Harli Grube (5. koht), Marily Jõe (9. koht), Emili Kristelle Andrejev (18. 

koht), Johanna Krippel (15. koht), 7. klassist Raiko Kontkar (19. koht), 

Raivo Kingumets (18. koht), Mehis Vogt (13. koht), Hanna-Maria Kelu (9. 

koht). 9. klassist Laura Liisa Laskja (19. koht). Õpilasi juhendas õp. Külli 

Štukert. 

Sellel 

õppeaastal 

osales 6. klass 

koos õpetaja 

Airega 

Balsnacki 

korraldatud 

linnuprojektis, 

kus tuli täita 

erinevaid 

aialindudega 

seotud 

ülesandeid. Meisterdamisvoorus valmistas Emilia linnurestoranid, kus 

menüüs searasv koos seemnevalikuga, mida serveeritakse biolagunevatest 

"nõudest". 



7. veebruaril toimus matemaatika olümpiaad. Meie kooli esindasid 7. 

klassist Marleen, Ando (jagas 28.-32. kohta), Edvard (jagas 28.-32. kohta), 

8. klassist Karl (jagas 8.-9. kohta). Õpilasi juhendas õp. Hilja Roostik. 

7. veeberuaril osales  3. klass EV100 raames Tagasi Kooli e-külalistunnis, 

kus lektoriks oli Rasmus Puur. 4.a klass sai osa kahest e-külalistunnist, 

hommikul kuulati ansambli Põhja Tallinn liikmete lugusid Eestist ja 

ennelõunal rääkis Marju Kõivupuu veebi vahendusel teemal „Minu eriline 

Eesti – kes on eestlane?“. 

Sõbrapäeva eel panime koridori üles näituse „Kõige suurem sõber“, kus 

näha meie maja laste parimad sõbrad. Tööd valmisid 5.-9. klasside 

kunstiõpetuse tundides. Lapsi juhendas õp. Mari Riina Rist. 

 

9. veebruaril osales 8. klass EV100 raames Tagasi Kooli e-külalistunnis 

Agne Kuinet „Kestlik areng“.  

10. veebruaril toimus ajaloo olümpiaad. Meie kooli esindas 6. klassist Emili 

Kristelle Andrejev (V koht). Õpilast juhendas õp. Kairi Järve. 



Veebruaris kuulutati 

välja nelja Rakvere 

haridus- ja 

noorteasutuse 

seinamaalingute 

konkursi võidutööd, 

mis Eesti Vabariigi 

100. sünnipäeva 

puhul seina-

maalingud saavad. 

Meie kooli seina 

kavandi võidutööks 

oli "Akrobaadid", 

mille autoriks Edgar Tedresaar. 

12. veebruarist oli meie koolis vahetusõpilane Chrystel Papstel Rakvere 

Reaalgümnaasiumi 7. klassist.  

 

 

 



12. veebruaril 

tähistas 6. klass 

koos laste-

vanematega 

vastlapäeva. 

Külastati Vao 

ratsatalu ja 

kelgutati 

Ebaveres.  

 

 

 

 

13. veebruaril osalesid 3. ja 4. klass Tartus Vanemuise kontserdimaja 

töötubades „Teeme ise muusikat“ ja külastasid Trükimuuseumi.  

 

14. veebruaril toimus järjekordne mälumängu voor. 



14. veebruaril 

tähistasime koolis 

sõbrapäeva. Seekord 

jagasid õpilas-

esinduse liikmed 

hommikul 

loosisedeleid, kus 

kirjas õpilase või 

õpetaja nimi, kes 

päeva jooksul majast 

üles otsida tuli ja 

keda kallistusega 

üllatati. Sõbrapäeval 

pöörasime suuremat 

tähelepanu oma 

sõpradele 

varjupaigas ja 

riietusime ka ise kassideks ja/või koerteks.  

Sõbrapäeval käisid õpilasesinduse liikmed varjupaigale kogutud annetusi 

ära viimas. 

 

 

 



15. veebruaril külastas 1.a klass muuseumitundi. 

 

15. veebruaril toimus Eragümnaasiumis inglise keele etluskonkurss. Kooli 

esindasid 3. klassist Teele Ann ja Karl Hain (I koht), 4.a klassist Emilia (II 

koht) ja Teneli, 5. klassist Mihkel ja Kert Kristofer. Õpilasi juhendasid õp. 

Annely Blum ja Andra Petrova. 

 

 

 



6. ja 8. klass osalesid Räpina aianduskooli 5. sõbrapäeva taimeprojektis 

„Kurgisõbrad“, mille eesmärk oli üheskoos kasvatada seemnest harilik 

kurk ja mehhiko pisikurk. Projekti käigus võrreldi nende kasvu, vastati 

viktoriiniküsimustele. Ettevõtmine kulmineerus maitsva ja tervisliku saagi 

koristamisega kevadel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. veebruaril tegi 6. klass ühiskülastuse Rakvere Teatrisse.  

21. veebruaril toimus maakondlik rahvastepalli võistlus. Kooli esindasid Kevin Pikki, 

Kristofer Meriloo, Markus Naab,  Kaspar Pruual, Karmo Ossi, Markus Tiks, Romet 

Kumm, Eero Padu, Henri Lindpärg, Maris Floren, Lenna Kuusik, Äile Valk, Marta 

Laandu, Karola Kontkar, Greth Müürsepp, Katrina Seinpere, Iti Mehide ja Lisanne 

Viikoja. Saavutati IV koht. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra.  

 



Veebruaris asusid 

loodusainete klassi 

taas elama 

raagritsikad. 

 

 

 

 

 

 

22. veebruaril osalesid Riko Valk, Kaur Koor ja Karl Grube SA Virumaa 

Muuseumid korraldatud mälumänguvõistlusel, mis oli pühendatud EV100 

sünnipäevale. Saavutati III koht. Õpilasi juhendas õp. Kairi Järve 

22. veebruaril 

valmistasime saalis 

uhke 

pidupäevatordi. 

Klasside ühistööna 

valmis küpsisetort, 

mis ehiti EV100 

sümboolikaga. 

Tordi 

valmistamiseks 

arvestasime ühe 

õpilase kohta 4 

küpsist. Lauale 

ladusime 12x20 

küpsist, st 240 tükki torti. Kasutasime Kalevi küpsiseid. Pohlamoosi kulus 5 

0,4l purki, hapukoort 6 kg, kohupiimavahtu 5kg.  



23. veebruaril 

tähistasime Eesti 

Vabariigi 100. 

sünnipäeva. Selle 

tähistamiseks oli 

koolis 100 minuti 

koolipäev, kus iga 

laps sai endale ise 

meelepärase 

tunniplaani koostada. 

Valida oli 12 erineva 

tunni vahel. Igas 

tunnis kohtuti uute 

klassikaaslastega 1.-9. 

klassist. Eriti põnev 

oli päev algklassi-

lastele, kes said 

võimaluse uudistada 

aineõpetajate tunde, kellega igapäevaselt koolitundides ei kohtuta. Ühte 

tundi said õppima asuda ka erinevates klassides käivad õed ja vennad. 

23. veebruaril valmis 100 minuti jooksul muusikatunnis laul kodumaale, 

mille sõnad samuti rühmatööna paberile said. 

Eesti on üks isevärki paik, 

kaardi peal on vaid üks väike laik. 

Rabasid, soosid meil on päris palju, 

Eesti piiri tekitab paekivi kalju. 

 

Hermani tornis lehvimas on lipp, 

Munamägi on meie kõige kõrgeim tipp. 

Kannel süles istub murul Vanemuine, 

Pilli mängust eestlasel on nägu 

naerusuine. 

 

Kersti Kaljulaid meie riiki juhib, 

mis sest et venelane meie järgi nuhib. 

Pole palju aega, tund saab kohe läbi. 

Eesti riigi pärast meil pole üldse häbi. 

 

Vabadussõda ja Jüriöö, 

Eesti lipp ja trikoloor, 

raske töö ja leilisaun, 

Paekivi, Läänemeri. 

 

Rukkileib ja regilaul, 

Arvo Pärt ja laulupidu, 

Kihnu Virve, Ivo Linna. 

Verivorst ja hapukapsas. 

 

Rukkilill ja pääsukene, 

Parmupill ja hiiukannel. 

Tammelehed, kuuseokkad, 

hundid, karud, mardisandid. 

 



23. veebruaril toimus ka pidulik aktus ja selgusid selle õppeaasta Aasta 

Aarde saajad. Algklassidest läks Aasta Aare jagamisele 4.a ja 3. klassi 

vahel, suurte seas 

kuulutati Aasta Aarde 

saajaks 5. klass. Samuti 

tunnustasime II trimestri 

tublimaid õpilasi ja neid, 

kes kooli võistlustel 

esindanud.  

 

 

 

 

 

 

24. veebruaril osales 

5. klass ja 9. klassi 

lipnikud 

Ausambamäel 

pidulikul EV100 

pühendatud 

miitingul.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28. veebruaril osalesid 

robootikaringi lapsed 

maakondlikul 

robootikapäeval 

Rakkes. Simon 4.a 

klassist saavutas 

sumorobotite võistlusel 

III koha. Õpilasi 

juhendas õp. Kristjan 

Kruus. 

 

  



MÄRTS 

3. märtsil käisid muusikahuvilised Tallinnas Saku Suurhallis Eesti Laulu 

peaproovi vaatamas. Piletid tegi lastele välja heategevusfond Aitan Lapsi. 

 

6. märtsil kuulas kogu koolipere Rolf Roosalu kontserti.  

 



7. märtsil toimus maakondlik kirjandivõistlus 6.-9. klassidele. Meie kooli 

esindasid 6. klassist Emili Kristelle Andrejev, Alexandra Sula (III koht), 7. 

klassist Hanna Maria Kelu, Mirjam Kesküla, 8. klassist Heliis Vunder, 

Georg Kondel, 9. klassist Deelika Ljaš (ergutusauhind), Liisa Rannaste (II 

koht). Lapsi juhendas õp. Eve Kruusmaa.  

8. märtsil 

osales 1.a klass 

Oandul 

hundiretkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. märtsil kinkisid mitme 

klassi poisid tüdrukutele 

lilli, komme ja koogikegi. 

 

 

 

 

 

 



9. märtsil olid Eve Kruusmaa, Ülle 

Klaasen, Renee Lumila ja Liisa 

Rannaste kutsutud Virumaa laste 

luulevõistluse pidulikule 

lõpetamisele Sõmeru Põhikoolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. märtsil pidasid 6. klassi 

tüdrukud koos õpetaja 

Airega koolis 

tüdrukuteõhutut.  

 

 

 

 

 

 

 

10. märtsil osalesid 4.a klassi õpilased Tristan Ruuto (12. koht) ja Kristella 

Ljaš (22. koht) 4. klasside maakondlikul matemaatikaolümpiaadil. Lapsi 

juhendas õp. Ülle Klaasen.  



10. märtsil osalesid 5. klassist  Margus Murel (21. koht) ja  Oliver Kaarlõp 

(13. koht) 6. klassist  Edgard Piirmäe (12. koht) ja Harli Grube (19. koht) 

5.-6. klasside maakondlikul matemaatikaolümpiaadil. Õpilasi juhendas õp. 

Hilja Roostik.  

13. märtsil külastas 4.b klass Rakvere Teatris etendust „Väike nõid“. 

Emakeelepäeva tähistamiseks koolis lahendasid nii suured kui väikesed 

vahetundides õpetaja Eve koostatud eesti keele teemalisi ülesandeid.  

 

14. märtsil tähistasime koolis emakeelepäeva. Päev algas kell 8 

traditsioonilise etteütluse kirjutamisega ja kulmineerus 5.-9. klasside 

Nupukate Naginaga, kus esikolmik jagunes 9. ja 8. klasside võistkondade 

vahel. 1.a klassis loeti emakeelepäevale pühendatud kauneid luuletusi. 

 

 



14. märtsil avasime 

saalis ilukirja 

näituse, kus 5.-9. 

klasside õpilased 

õpetaja Mari Riina 

juhendamisel kõige 

kaunimad mõtted 

ilusa käekirjaga 

paberile olid 

pannud. Ilukirja 

tegi ka 1.a klass 

koos õpetaja 

Anneliga. 

 

15. märtsil külastasid 5. ja 6. klass Tartus Spordimuuseumi ja teatrit 

Vanemuine. 

 



15. märtsil 

osalesid 8. ja 

9. klass Märt 

Treieri 

loengus. 

 

 

 

 

 

 

15. märtsil tunnustas 

õpetaja Eve meie 

kooli parimaid 

keeletundjaid. 

Etteütluse 

kirjutamises 

jagunesid sel aastal 

kohad järgmiselt: 

Kairi Järve I koht, 

Jüri Kormik II koht, 

Heli Ust III koht. 

Õpilastest olid 

parimad keele-

tundjaid Deelika Ljaš 

I koht, Georg Kondel 

II koht ja Hanna Maria Kelu III koht. Algklassid panid samuti oma 

teadmised emakeelest Nupukate Naginas proovile.   

15. märtsil osalesid Känguru matemaatikavõistlusel 1.a klassist Hanna 

Maria Ruuto, Delisa Rääk, Martti Kintsel, Knut Herbert Mäeküngas, 2.a 

klassist Teele Ann Tint, Karl Hain Kruus, Meelis Haiba, Kristofer Meriloo, 

Roger Kallis, Maris Floren, Märten Mäekivi. Õpilasi juhendasid õp. Anneli 

Siitas ja õp. Karin Keskla.  



16. märtsil toimus Rakvere Gümnaasiumis põhikoolide inglise keele 

olümpiaad. Meie koolist osalesid 6. klassist Harli Grube (12. koht), Renee 

Lumila (10.koht), Laura Saprõkin (24. koht), 7. klassist Mirjam Kesküla 

(13. koht), Marleen Põdra (8. koht), Edvard Pill (15. koht), 8. klassist Karl 

Grube (5. koht), Andris Marten Saksman (8. koht), Georg Kondel (14. 

koht). Õpilasi juhendasid õp. Annely Blum ja õp. Andra Petrova.  

21. märtsil olid 9. klassi õpilased Marjanne ja Gerda Linnateatri näitleja 

Märt Piusi töövarjudeks. Tüdrukud said võimaluse osaleda proovis ja õhtul 

külastasid ka etendust „Kriispud uksepiidal“, kus Märt ühte peaosa 

mängis. 

 

22. märtsil toimus lastevanemate üldkoosolek. Direktor ja õppealajuhataja 

rääkisid koolikorralduslikest küsimustest ja veebikonstaabel Maarja Punak 

teemal "Lapsevanemad ja sotsiaalmeedia".   

23. märtsil osales 9. klass Minu Riik programmis. 

28. märtsil osalesid Marleen Põdra (8. koht) ja Hanna Maria Kelu (6. koht) 

käsitöö- ja kodunduse olümpiaadil. Õpilasi juhendas õp. Lea Pärlin. 

29. märtsil külastas 1.a klass lihavõtteteemalist muuseumitundi. 

  



29. märtsil 

kohtusid 

Lääne Viru 

Noortekogu 

esindajad 7.-9. 

klasside 

õpilastega. 

 

 

 

 

29. märtsil toimusid saalijalgpalli võistlused. Meie kooli esindasid 2.a 

klassist Karmo, Anders, Romet, Egert, Eero, Kaspar, Kent, Markus, 

Marta, Brith, Greth, Katrina, Karola, 3. klassist Meelis, Märten, Maris, 

Lenna, Alice, Lisandra, Carmen, Diana. 2. klassi tüdrukute võistkond 

saavutas I koha, 3. klassi tüdrukute võistkond II koha ja poiste võistkond 

IV koha. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra.  

  



APRILL 

2. aprillil 

tunnustasime õpilasi, 

kes vahepeal kooli 

võistlustel esindanud 

olid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. aprillil osalesid 4.-5. klasside esindused saalijalgpalli võistlustel. Kooli 

esindasid Ralf, Rando, Robert, Timo, Andreas, Siim, Robin M. , Rico. 

Õpilasi juhendas. Õp. Hendrik Kurik. 

4. aprillil toimusid 

ujumisvõistlused 

Eragümnaasiumis. Kooli esindasid 

4. klassist Etriin, Kristella, Alice, 

Tristan, Richard, Robin T., 5. 

klassist Melany, Helena, Lisbeth, 

Robert, Siim, Joosep, 6. klassist 

Lisett, Johanna, Kaisa, Emili, 

Harli, Rasmus, Kristian ja 7. 

klassist Hanna-Maria, Marleen, 

Helen, Mirjam, Mehis, Andreas, 

Edvard. 5. klassi esindus saavutas 

esikoha, 4. klass saavutas II koha, 

6. klass III koha ja 7. klass IV 

koha. Õpilasi juhendasid õp. 

Hendrik Kurik ja õp. Karin Põdra. 



 

4. aprillil tegi 9. klass õppekäigu Tarka Majja, kus kohtuti Rakvere 

Linnapea Marko Tormiga. 

5. aprillil saime osa 

Vali Vabadus 

tuurist, mille 

raames osalesid 

4.-9. klassid 

erinevates loengutes 

ja vahetundides 

nautis kogu 

koolipere 

vahetunnikontserte.  

 

 

 

5. aprillil külastasid 1.a 

ja 2.a klass Tallinnas 

NUKU teatri etendust 

„Pollyanna“ ja 

avastasid 

nukumuuseumi 

saladusi.  

 

 

 

 

 

 

 



6. aprillil osalesid 5.-9. klassid maakondlikul õpiüritusel „Õpime koos!“, 

mille raames sai iga õpilane valida endale meelepärase töötoa ja osaleda 

seda läbi viivas ettevõttes/asutuses kohapeal. Rakvere Põhikool oli ka selle 

ürituse kaaskorraldaja.  

 

6. aprillil toimus Tapal maakondlik 3. klasside õpioskuste olümpiaad. Meie 

kooli esindasid seal Teele Ann Tint ja Karl Hain Kruus (V-VII koht). 

Õpilasi juhendas õp. Karin Keskla.  

6. aprillil toimus 5.-6. klasside emakeeleolümpiaad. Meie kooli esindasid 6. 

klassist Emili Kristelle (18. koht)  ja Kaisa (16. koht), 5. klassist Liisa (20. 

koht), Helena (7.-12. koht), Andra (15. koht) ja Kristel (23.-24. koht). 

Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa. 

 

 



10. aprilli õhtul 

valmistasime koolis 

koos lastevanematega 

lindudele pesakaste. 

Õpetaja Vilja 

Padoniku 

eestvedamisel 

osalesime projektis 

„Eesti 100x100 

pesakasti erametsa“, 

mida korraldas 

Erametsaliit koos oma 

partneritega.  

 

 

 

11. aprillil osalesid 5. klassi 

poisid Villu Nurmoja 

enesekaitse 

näidistreeningus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. aprillil külastasid 7. ja 8. klass Draamateatri etendust „Rahauputus“.  

 



 

12. aprillil oli 5.-7. 

klassidel külas 

motosportlane Priit 

Rätsep, kes tuli kooli 

Kardo Kruve kutsel. 

Loeng oli osa Kardo 

motokrossiteemalisest 

loovtööst.  

 

 

 

12. aprillil külastas 9. 

klass Tallinnas 

ERSO proovi, mille 

raames kohtuti ka 

solisti, dirigendi ja 

helilooja Heiki Sven 

Tüüriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. aprillil oli 1.-5. klassidel 

külas mustkunstnik Marko 

Mölder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. aprillil osalesid 8. ja 9. klass Tartu Ülikooli arstitudengite läbi viidud 

seksuaaltervise loengus. 

16. aprillil 

osalesid Simon 

Uustalu, Roger 

Kallis, Mattias 

Koitve ja Joosep 

Tiitson Sagadis 

linnuviktoriinil. 

Õpilasi juhendas 

õp. Vilja 

Padonik.  



 

16. aprillil oli 2.a klass 

õuesõppepäeval Savi 

talus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. aprillil külastas 3. klass Lennusadamat ja batuudikeskust. 

18. aprillil toimus maakondliku mälumängu viimane voor. Kokkuvõttes 

saavutas meie kooli esindus koosseisus Liisa, Marjanne ja Gerda 

põhikoolide arvestuses 8. koha.  

19. aprillil osalesid 9. klassi õpilased Karl, Riko, Robin, Cristofer, Merily ja 

Stella NATO üldfüüsilises testis (I koht). Õpilasi juhendasid õp. Karin 

Põdra ja Hendrik Kurik. 



19. aprillil toimus Vallimäe 

jooks. Meie kooli esindasid 1.a 

klassist Martti ja Reijo, 2.a 

klassist Marta, Kaspar, Egert, 

Lisanne, Brith, 3. klassist 

Roger, 4.a klassist Etriin (I 

koht), Kristella, Siim, Andreas 

(VI koht), Rico, Egeli, 4.b 

klassist Siim, 5. klassist Kristel 

(III koht), Melany, Siim, 

Robert, Rando, Ralf, 6. 

klassist Rasmus (IV koht). 

Lapsi juhendasid õp. Karin 

Põdra ja õp. Hendrik Kurik.  

 

 

 

19. aprilli õhtul toimus 2.a 

klassi perepidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. aprillil autasustasid klassiõpetajad parimaid pranglijaid. 

 

20. aprillil toimus loovtööde konverents, kus 8. klassi õpilased esitlesid oma 

loovtöid.  

 

 



20. aprillil toimus 5. 

klassi tüdrukuteõhtu, 

kus Melany ema õpetas 

sushit valmistama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23. aprillil osales meie kooli Õpilasesinduse liikmed Kadri Ann, Karmely, 

Marjanne ja Gerda Kundas maakondlikul õpilasesinduste kokkutulekul. 

 

 

 



28. aprillist kuni 1. maini tegi 9. klass oma viimase ühise reisi Sankt 

Peterburgi. 

 

  



MAI 

 

2. mail toimus 

traditsiooniline 

solistide kontsert, mis 

oli pühendatud 

EV100 sünnipäevale. 

Kõlasid tuntud 

rahvalaulud.  

 

 

 

 

 

 

2. mail avasime 

muusikanädala 

raames pillinäituse. 

Nii lapsed kui ka 

õpetajad tõid 

näitusele pille, mis 

ühel või teisel moel 

nende perele 

olulised. 

 

 

 

 

 



3. mail autasustasime solistide kontserdi tublisid lauljaid. 

 

3. mail osalesid Melany, Helena, Robert ja Rando Vigurvända võistlusel. 6 

võistkonna seas saavutati II koht. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra. 

  



3. mail nuputasid 4.-9. 

klassid muusika-

teemalises Kahootis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. mail külastas 

1.a klass 

muuseumitundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. mail külastas 8. klass Tallinnas võistlust Noor Meister. Bussisõidu tegi 

lastele välja SA Innove. 

 

4. mail tegi 4.a klass 

töö- ja 

tehnoloogiaõpetuse 

tunnis õppekäigu 

Gustavi majja, kus 

tutvuti tervisliku 

toitumise ja shindo 

võimlemisega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. mail uudistas bussitäis lapsi 

Superstaari saate valmimist stuudios 

kohapeal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. mail külastas 1.a 

klass raamatukogu-

tundi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. mail osalesid Iti, Emilia, Kevin ja Carl Gustaf Laulukarusselli Rakvere 

eelvoorus. Maakondlikku vooru pääses edasi Kevin. Õpilasi juhendas õp. 

Aire Aros. 

 

 



 

9. mai õhtul sai valmis EV100 suurprojekti raames valminud seinamaaling 

„Akrobaadid“, mida rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja 

siseministeerium. Maali autoriks oli kunstnik Edgar Tedresaar.  

 

10. mail tähistas 1.a klass koos lastevanematega emadepäeva.  

 



10. mail osalesid Piia ja Ott 1.a klassist ja Karola ja Gloria 2.a klassist 

Haljalas 1.-2. klasside loodusloopäeval. Õpilasi juhendas õp. Vilja Padonik. 

 

10. mail osalesid 7. klassist  Johannes, Mehis, Ott, Karl, Saara, Hanna-

Maris, Mirjam, Helen, 6. klassist Rasmus, Kristian, Karel, Edgard, Laura, 

Aleksandra, Emilia, Marily ja 5. klassist Mattias, Rasmus, Joosep, Patrik, 

4.a klassist Kristella, Teneli, Etriin ja Alexandra heategevuslikul 

teatejooksul. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra ja õp. Hendrik Kurik. 

 

11. mail esines 8. klassi õpilane Karmely Töömessil kõnega suvel 

töötamisest. 



14. mail külastas 3. klass raamatukogutundi „Pildi sisse minek“.  

16. mail toimus kevadpidu, millega avasime ka EV100 suurprojekti raames 

valminud seinamaalingu.

 



 

17. mail lustisid 1.-4. 

klassid ÖÖkoolis. Õpetaja 

Hendriku juhendamisel 

mängiti sportlikku trips-

traps-trulli, vaadati 

mudelautode showd, 

rahuringi laste 

juhendamisel venitati 

ennast joogatunnis, õp. 

Karini eestvedamisel 

joosti koos vanematega 

ööjooksu, vaadati filme, 

osaleti otsimismängus 

jpm.  

 

 

 

19. mail osalesid Iti, Emilia, Kevin ja Carl Gustaf konkursil „Virumaa 

laululaps 2018“. Õpilasi juhendas õp. Aire Aros. 

21.-25. maini tähistasime koolis keskkonnanädalat. Selle raames tulime 

kõik 21. mail kooli rohelist värvi riietuses. 1.-3. klassid osalesid 

kinoprogrammis, kus näidati keskkonnateemalisi multifilme.  



 

22. mail osales kooli 

esindus koosseisus 

Etriin, Kristel, Helena, 

Melany (II koht); 

Rasmus, Karel,  Dario, 

Johannes (I koht); 

Lisett, Johanna, Hanna-

Maria, Helen (III koht);  

Andreas, Joosep, Rando 

ja Robert maakondlikul 

neljavõistlusel. Lapsi 

juhendasid õp. Karin 

Põdra ja õp. Hendrik 

Kurik.  

 

 

23. mail osalesid 4.a, 8. ja 2.a klassid ekskursioonidel Veepuhastusjaama, 

Reoveejaama ja Jäätmejaama. Ekskursioonid korraldas lastele 

Keskkonnaamet koostöös Rakvere Kultuurikeskusega. 

 

24. mail osalesid linnuhuvilised lapsed koos õpetaja Viljaga 

rannikuvaatlusel.  



25. mail saabus kooli hoovi auto, mis viis laste ja õpetajate poolt 

keskkonnanädalal kogutud vanapaberi uuele ringile. Üheskoos kogusime 

1334 kg vanapaberit. Kõige tublim koguja oli 6. klass (398 kg), talle järgnes 

4.a klass (292 kg) ja kolmandale kohale jäi napi 4 kg edumaaga 1.a klass 

(147 kg). 

 

25. mail helises 9. klassile viimane koolikell. 

 

 



26. mail tegi 2.a klass lõpureisi Lontova seiklusparki. 

 

28. mail osalesid Marta, Karola, Brith, Katrina, Äile, Lisanne, Maris, 

Lenna, Knut, Martti, Eero, Anders, Kaspar, Egert, Karmo, Romet ja 

Meelis  1.-3. klasside jalgpallivõistlustel. Tüdrukud saavutasid III koha, 

poisid VII koha. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra. 



 

30. mail tegi 2.a 

klass õppekäigu 

Rakvere linnusesse 

ja korraldas pikniku 

linnuse nõlvadel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. mail toimus rahuringi 

lõpupidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. mail 

tunnustasime 

kooli võistlustel 

ja konkurssidel 

esindanud lapsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. mail käisid 5., 6. 

ja 8. klass koos 

õpetaja Külliga 

Tammikus ja 

Palermos prügi 

koristamas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. mail seikles 2.a 

klass Tapa 

sõjaväeosas.  

 

 

 

 

 

 

 

31. mail toimus Rakvere Rahvamajas Laulukaruselli maakondlik voor, kus 

esines Kevin 3. klassist. Kevin sai eripreemia dünaamilise esinemise eest.  

Kevinit juhendas õp. Aire Aros.   



JUUNI 

1. juunil toimus 9. 

klassil eesti keele 

riigieksam. Sel 

päeval tegi 1.a 

klass õppekäigu 

raamatukogusse 

ja Aqva 

veekeskusesse.  

 

3. klass, 5. klass, 4.a 

klass ja 8. klass 

osalesid Rakvere 

Gümnaasiumi ja 

RANKi korraldatud 

Kreisil 

Noortepäeval, mille 

raames avati ka 

Rakvere 

Gümnaasiumi 

seinamaaling. 

 

 

6. klass veetis toreda 

koolipäeva õpetaja Aire 

koduhoovis lustides ja 1.b 

seikles Rakvere linnuses ja 4.b 

pidas piknikku. 

 

 

 



4. juunil oli koolis 

spordipäev nii 

suurtele kui 

väikestele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. juunil tegi 2.a klass õppekäigu Politseimuuseumi.  

4. juunil toimus 

pidulik 

direktori 

vastuvõtt 

tublidele 

õpilastele ja 

sportlastele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-6. juunini osales 6. klassi esindus koosseisus Emili-Kristelle, Lisett, Kaisa, 

Emilia, Aleksandra, Marily, Karel, Harli, Renee ja Karolin KEAT laagris. 

Saavutati II koht. Lapsi juhendas õp. Hilja Roostik. 

 

5. juunil külastas 5. klass Arma ratsatalu. 

 

5. juunil külastas 3. klass Lontova seiklusparki.  

5. juunil tegi 7. klass kooliaasta lõpu tähistamiseks jalgrattamatka.  

  



6.-8. juunini 

seikles 8. klass 

õppeaasta 

lõpureisil 

Palangal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. juunil külastas 6. 

klass Soomes Fazeri 

tehast ja Sealife 

veemaailma. Samal 

päeval tegi ka 7. 

klass õppereisi 

Soome. 

 

 

 

 

 

7. juunil toimus 1.a klassi lõpupiknik. 



8. juunil külastasid 4.a ja 5. klass elamusspordikeskust Spot of Tallinn. 

Samal päeval tegi 

1.a klass 

õppekäigu Voore 

farmi ja 3. klass 

külastas 

Politseimuuseumi. 

1.b tähistas 

kooliaasta lõppu 

lõpupiknikuga.  

 

 

 

 

 

8. juunil oli meie 

kooli esindus väljas 

Rakvere 

linnapäevade 

avaüritusel Põnnide 

paraadil 

kirikupargis, kus 

pakkusime taas 

põnevaid töötubasid. 

Seekord 

meisterdasid ÕE 

liikmed Marjanne, 

Marily, Kristel, 

Helena, Melany, 

Andra, Anette ja 

Liisa koos õpetaja 

Katrin Männikuga tuulelohesid ja osavusmänge.  



11. juunil 

tähistasime koolis 

lemmikloomapäeva. 

Koostöös USA 

saatkonna ja 

Jackson Hole 

Wildlife Film 

Festivaliga 

näitasime saalis 

kahte lühifilmi 

ohustatud liikidest 

“My Pantanal” ja 

“Why the Lion 

Calls”. 

 

11. juunil oli meil külas 

kunstnik Priit Kaare, 

kelle juhendamisel said 

meie kooli õpilased Siim, 

Harry, Ragne, Renee, 

Harli, Mehis, Marleen, 

Johannes, Anna ja Heliis 

osaleda koolimaja 

keskmise osa koridori 

seinamaalingu valmimise 

töötoas.  

 

 

 

 

 



11. juuni õhtul tegi koolimajaga esmatutvust uus 1. klass.  

 

12. juunil toimus õppeaasta viimane aktus, mis kuulutas avatuks 

kauaoodatud suvevaheaja. 

 

 

 

 



15. juunil saatsime oma majast teele XXI lennu õpilased.  

 


