
Rakvere Põhikooli kroonika 2020-2021 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 216 õpilast. 

Maie Nõmmik  ajalugu  

Anita Aas  klassiõpetaja, 2.c klass 

Keiti Elken  klassiõpetaja, 5.c klass, õpiabi 

Maarja Martsik  klassiõpetaja, 1.b klass 

Alise –Valentine Prits keemia 

Karin Kaljuste         eripedagoog, HEV-koordinaator, eesti keel (7.b klass)  

Ülle Kippel   õppealajuhataja 

Aire Aros   muusikaõpetus, rütmika (klassijuhataja 9.klass) 

Annely Blum   inglise keel 

Anneli Siitas   klassiõpetaja (4.a  klass ), õpiabi 

Anu Sepajõe   sotsiaalpedagoog, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja (6.b klass) 

Eerika Mikk   vene keel 

Laura Pajussaar  klassiõpetaja (2.b klass, 3.b klass) 

Riina Tobreluts  klassiõpetaja (5.b klass)  

Eve Kruusmaa   eesti keel ja kirjandus (klassijuhataja 5.a klass) 

Maire Karjus   majahoidja  

Hilja Roostik   matemaatika, füüsika, (klassijuhataja (7.a klass) 

Karin Keskla   klassiõpetaja (2.a. klass), õpiabi 

Karin Põdra   tüdrukute kehaline kasvatus 

Külli Štukert  loodusained, (klassijuhataja 6. klass) 

Lea Pilme   direktor 

Rainis Naur   poiste kehaline kasvatus 

Heli Sild   juhiabi (lapsehoolduspuhkusel) 

Sandra Valter  juhiabi 

Janne Türkel            klassiõpetaja (4.b klass) 

Piret Strömberg   klassiõpetaja (1.a klass), infotehnoloogia algõpetus, õpiabi 

Andra Petrova   inglise keel 

Mari-Riina Rist   kunstiõpetus 

Eve Veelaid  tüdrukute ja poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Arne Laks   majandusjuhataja 

Ellen Sisask  koristaja 

Kaja Ojakivi  koristaja 

Vilja Padonik   abiõpetaja 

Katrin Männik         pikapäevarühma õpetaja 

Andri Inno  it-juht 

Evelin Rikma  huvijuht  

 

 



 

Kooliperega liitusid sel õppeaastal Anita Aas (klassiõpetaja, 2.c klass), Maarja Martsik (klassiõpetaja, 

1.b klass), Alise –Valentine Prits (keemia), Sandra Valter  (juhiabi), Eve Veelaid (töö- ja tehnoloogia) 

 

Kooli õpilasesindusse kuulusid 2020 – 2021 õppeaastal:

 

5.a klass 

Gloria Intal 

Karola Kontkar 

Ann Katriin Laagus 

Iti Mehide 

Emili Saksman 

Äile Valk 

Lisanne Viikoja 

 

6. klass 

Lenna Kuusik 

Jürgen Rebane 

Teele Ann Tint 

Lisandra Sepp 

Karmo Lill

 



7. a klass 

Emilia Piirmäe 

Li-Liis Grosnõi 

Kristella Ljaš 

Aleksandra Saar 

Teneli Kivi 

Robin Telvik 

Markkus Seli  

 

9. klass 

Emili Kristelle Andrejev 

Marily Jõe 

 

Hoolekogus esindas sel õppeaastal õpilasi Emili Kristelle Andrejev. 

 

 

 

Rakvere Põhikooli huviringid 2020 - 2021 
 

 

Huviring, 

juhendaja 

Sihtrühm Osalejate 

arv 

Aeg Eesmärk 

Mudilaskoor 

Aire Aros 

1.-5. klass 40+ Teisipäev 7.50 ja 

13.20 

Õpilaste hääle arendamine ja 

ettevalmistus esinemisteks. 

Soololaul 

Aire Aros 

 

1.-9. klass Projekti-

põhine 

Projektipõhine  

Plokkflööt I 

Aire Aros 

 

1.-2. klass 10 Reede 12.15 

Laps oskab mängida lihtsat 

muusikainstrumenti, tunneb 

rõõmu koos musitseerimisest. 
Plokkflööt II 

Aire Aros 

 

3.-9. klass 10 Kolmapäev 14.20 

Ukulele 

Aire Aros 

4.-7. klass 10 Teisipäev 14.20 

Laps oskab mängida 

muusikainstrumenti, tunneb 

rõõmu koos musitseerimisest 

Taaskasutusring I 

Külli Štukert 

 

2.-4.klass 10 Kolmapäev  13.25 Arendada õpilaste loovust, 

õpetada kasutama erinevaid 

vahendeid (sh 

digitehnoloogilisi) ja materjale. 

Väärtustada keskkonda ja 

taaskasutust. 

Taaskasutusring II 

Külli Štukert 

5.-9.klass 10 Esmaspäev 14.20 

 



Loodusring I 

Vilja Padonik 

1.- 3.klass 20 Neljapäev 14.20 

 

 

 

Õpitakse väärtustama 

keskkonda, eluslooduse 

mitmekesisust ning märkama 

keskkonnas toimuvaid muutusi 

ja  säästliku tarbimise 

põhimõtteid. 

Loodusring II 

Vilja Padonik 

4.- 6.klass 20 Teisipäev 14.20 

Sõnakunstiring 

Eve Kruusmaa 

5.-9.klass Projektipõhi

ne 

 Esinemine koolisisestel 

üritustel, etluskonkurssi- 

deks ettevalmistus 

ITi-NUTI  ring 

Piret Strömberg 

2. klass Kogu klass Kolmapäev 11.25 Tutvumine erinevate e- 

keskkondadega. Sissejuhatus 

tekstitöötlusele 

Robotiring I 

Piret Strömberg 

1.-4. klass 10 Esmaspäev 13.25 Õpilased tutvuvad erinevate 

haridusrobotitega, õpivad neid 

programmeerima. 

Robotiring II 

Piret Strömberg 

1.-4. klass/ 

pikapäevarü

hm 

10 Esmaspäev 14.20 Õpilased tutvuvad erinevate 

haridusrobotitega, õpivad neid 

programmeerima. 

Robotiring III 

Piret Strömberg 

 

Väike-

klassid 

5 Kolmapäev 13.25 Tundide huvitavamaks 

muutmine, lõiming  

haridusrobotite abil 

Pranglimine/ IT-i 

NUTI ring 

Piret Strömberg 

 

1.klass 24 Kolmapäev 12.30 Tutvumine arvutiga. 

Joonistamine, lihtsamad 

programmid. 

Robootika 

Andri Inno 

 

 

4.-7.klass 10 Neljapäev 13.25 Lego Spike ja EV3 komplektide 

ehitamine ja programmeerimine 

Inglise keel 

Andra Petrova 

2.klass I p/a pool 

gruppi 

II p/a pool 

gruppi 

I grupp sept.-jaan. 

II grupp veebr.-juuni 

Teha tutvust inglise keelega, 

omandada põhisõnavara. Õppida 

esmaseid väljendeid/lauseid 

inglise keeles läbi luuletuste, 

laulude, dialoogide, mängude nii 

suuliselt kui kirjalikult. 

Liiklusring 

Karin Põdra 

3.klass Kogu klass N 8.00 

Liiklusreeglite õppimine. 

Praktiline sõit tänaval. 



Malering 

Eino Vaher 

 

1.-4.klass 40 E 13.15 Malemängu õpetus 

KEAT 

Hilja Roostik 

6. klass Kogu klass Jooksvad loengud Koolitusprogramm “Kaitse end 

ja aita teist”on mõeldud 6.kl 

õpilastele selleks, et õppida 

käituma erinevate 

ohuolukordade korral. 

Väikesed füüsikud 

Hilja Roostik 

 

5.-6. klass Miks 

küsimusi 

küsivad 

õpilased. 

Kokkuleppel 

juhendajaga 

Füüsika populariseerimine 

Rahuring 

Karin Kaljuste 

1.-5. väike-

klassidele 

6 Kokkuleppel 

juhendajaga 

Kujundada õpilastes sõbralikku 

ja üksteisest lugupidavat 

suhtumist, arendada erinevate 

emotsioonide äratundmisoskust 

ja õpetada toimetulekut oma 

emotsioonidega läbi liikumise, 

hingamisharjutuste ja erinevate 

kunstiteraapia elementide. 

 

 

 

 

  



SEPTEMBER 

1.septembril alustas meie majas kooliteed 25 1. klassi õpilast, 

klassijuhatajad Piret Strömberg ja Maarja Martsik. 

 

Martin Alviste 

Isabell Hallimäe 

Tristan Hõbemägi 

Henri Inno 

Sander Iva 

Arabella Kalda 

Anett Kanna 

Kaspar Kiisküla 

Mirtel Kirsis 

Keity Kose 

Mait Kreemann 

Sebastian Lapõgin 

Kaspar Mark 

Maribel Matikaninen 

Romet Mägi 

Evert Raudla 

Carl Axel Roots 

Tomi Rääk, 

Kenno Saar 

Piia Ly Saariste 

Maribel Saprõkin 

Margarete Tiitson 

Egon Tuurmaa 

Meribel Vaik



 

Roven Klooster 

 

 



1. ja 9.klassi lapsi 

tervitas 1.septembril 

aabitsakukk isiklikult.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-8.klassid alustasid 

kooliaastat mõnusa 

piknikuga. Direktor Lea 

käis igal klassipiknikul 

lapsi tervitamas ja toredat 

kooliaastat soovimas. Oli 

suur rõõm sõpru ja 

õpetajaid üle pika aja taas 

näha!  

 

 

 

 

 

2.-3.septembril alustas 7.a klass kooliaastat klassiekskursiooniga Lätti. 



3.septembril käis 

8.klass Tallinna 

loomaaias. 

 

 

 

 

 

 

 

4.septembril tunnustasime eelmise õppeaasta tublisid pranglijaid. 

 

 

 

 

 



 

7.septembril tähistasime 

kooli 111.sünnipäeva. 

Hommikul jagas direktor 

kooli saabujatele 

sünnipäevakomme ja 

terve päeva sai saalis teha 

Kuma fotograafide 

juhendamisel klassi- ja 

sõbrapilte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.septembril toimusid 

maakondlikud 

kergejõustikuvõistlused 1.-

5. klassidele. Meie kooli 

esindasid 2.klassist Roland 

Aros (I koht palliviskes ja 

400 m jooksus), Martin 

Haiba, 3.klassist Emma-

Marii Köök (II koht 

kaugushüppes, V koht 60m 

jooksus), Laura-Liseth 

Lepp (III koht palliviskes), 

Saskia Arpo (I koht 

kaugushüppes ja II koht 

400m jooksus), Nils-Oliver 

Kütt, Silver Henno, Kaspar 

Puurmeister (I koht 

kaugushüppes, V koht 

400m jooksus), Ott-Kaspar 

Tiirik (VI koht palliviskes), 

4.klassist Hanna-Marie 

Ruuto )VI koht kaugushüppes ja 400m jooksus), Lisette Iva, Evaliisa Palmi, Grit 

Pakkanen, Martti Kintsel, Gregor Orav, Reijo Pukk, Sander Vainos, Mairo Tiks, 

5.klassist Karola Kontkar (IV koht palliviskes), Brith Müürsep (V koht 60m 

jooksus), Marta Laandu, Anders Küttis (I koht palliviskes), Eero Padu (IV koht 

kaugushüppes), Egert Vahtra (V koht kaugushüppes), Kaspar Pruual. Õpilasi 

juhendas õp. Karin Põdra 

 

 

11.septembril 

osalesid 

väikeklassid 

KIK 

õppepäeval 

Oandul. 

 

 

 

 



 

14.-16.septembrini tähistasime koolis Maailmakoristuspäeva. Kolme 

päeva jooksul 

käisid kõik 

klassid prügi 

koristamas. 1.a 

klass kogus 30 l, 

2.a klass 60 l, 3.a 

klass 90l, 4.a 

klass 150l, 5.a 

klass 50l, 6.klass 

60l, 7.a ja 7.b 

klass 60l, 8.klass 

120l, 9.klass 30l 

prügi. Terve 

kooli peale 

kogunes 

peamiselt väikeprügi 690l.  Selle teoga osalesime ka Keskkonnaameti 

kampaanias „110 paid Eesti loodusele“. 

 

14.septembril osales 1.a klass KIK loodusõppepäeval.  

 



 

14.septembril 

toimus 7.-

9.klasside 

spordipäev 

staadionil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.septembril osales 2.a klass KIK õppepäeval. 

16.septembril osales 5.a klass KIK õppepäeval. 

 

17.septembril 

toimus 

maakondlik 1.-

5.klasside 

jalgpallivõistlus. 

Meie kooli 

esindasid Egert 

Vahtra, Kaspar 

Prual, Eero Padu, 

Marta Laandu, 

Andres Küttis, Karmo Ossi, Kent Helme, Martti Kintsel, Reijo Pukk. 

Saavutati VI koht. Õpilasi juhendasid õp. Karin Põdra ja Rainis Naur.  



 

21.septembril toimus 4.-

6.klasside spordipäev 

staadionil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.septembril toimus 

9.klassi KIK 

õppepäev Palmses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.septembril oli 6.klassi kord KIK õppepäeval osaleda.  

 



 

23.septembril toimus 1.-3.klasside spordipäev staadionil. 

 

23.septembril külastas 4.a klass KIK õppepäeva raames Viru raba ja 

tagasiteel tutvuti Loobu jõe elanikega.  

 



23.septembril külastas 6.kalss Noorsooteatri etendust „Vapruse 

värinad“. 

23.septembril osales kooli esindus koosseisus 4. klass Grith, Lisette, 

Hanna-Marie, Piia, Reijo, Gregor, Mairo, Delisa, 5. klass Marta, 

Katrina, Brith, Lisanne, Anders, Kent, Egert, Kaspar, Gloria, Karola, 

Ann-Katriin, Emili 7. klass Li-Liis, Melissa, Alice, Aleksandra, Etriin, 

Kristella, Teneli, Tristan, Andreas, Rico, Risto, 8.klass Ralf, Rando, 

Joosep, Siim, Melany, Kristel, Hanna-Liisa, Andra, Jaanus ja 9.klass 

Laura, Aleksandra, Kaisa, Lisett, Rasmus, Edgard, Mattias, Harli, 

Johanna Mesikäpa heategevuslikul teatejooksul. Õpilasi juhendasid õp. 

Karin Põdra ja õp. Rainis Naur. 

 

 

 

 

 



24.septembril külastasid 7. 

ja 8.klass Sagadi 

looduskooli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.septembril külastas 5.a klass KIK õppepäeva raames Palmse 

looduskooli. 

 

 

 

 

 



30.septembril osales 3.a klass KIK õppepäeval Viru rabas ja tagasiteel 

uudistati lisaks ka Loobu jõe elustikku.  

 

30.septembril toimus Töötukassa karjääriteemaline töötuba 9.klassile, 

mida juhendas Katrin Jaanimägi.  

 

 

  



OKTOOBER 

 

1.oktoobril osalesid 5.-9.klasside õpilased  “Õpime koos!” töötubades üle 

linna.  

2.oktoobril tegi 8.klass sügisese kanuumatka Kohalast Lammasmäele.  

 

2.oktoobril autasustasime 4.-6.klasside spordipäeva tublimaid. 

 

 

 



4.oktoobril osalesid loodusringi õpilased rahvusvahelisel 

linnuvaatluspäeval BirdWatch 2020. Lapsed loendasid kokku 47 erinevat 

linnuliiki. Põnevaimaks liikideks olid plüü, hõbehaigur ja jäälind. Linde 

käisid Pärispea poolsaarel vaatamas Delisa, Piia, Tomi, Reno ja Meelis 

koos õpetaja Viljaga.  

 

 

 

5.oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Hommikul käis õpetajaid 

tervitamas ja tordiga üllatamas linnavalitsuse esindus. 9.klassi lapsed 

koos klassijuhatajaga olid ette valmistanud pingutust nõudva koolitunni, 

mis kulmineerus raske eksamiga. Väikeklassid pidasid aardejahti ja 

mõistatasid viktoriiniküsimustele vastuseid. Oli tore ja südamlik päev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.oktoobril sai 6.klass koos õpetaja Külliga rõõmusõnumi. Nende 

2019/2020 õppeaastal veebitahvlis valmistatud linnuplakatid valiti 

finaali. Auhinnaks kastitäis head ja paremat Balsnackilt.  

 

6.oktoobril osalesid 1.a, 1.b ja 5.c klass Linnakodaniku Majamuuseumi 

muuseumitunnis.  

 



6.oktoobril osalesid 

8.klassi õpilased Melany 

Männik, Andra Aertis, 

Martin Tamekant ja 

Mattias Koitve noorte 

ettevõtlikkuspäeva 

Inspiratsioonilaboris.  

 

 

 

 

 

 

6. ja 7.oktoobril tegi 9.klass kahepäevase õppekäigu Tartusse, mille 

raames külastati ERMi, Vanemuise teatrit, osaleti TÜ õppejõudude 

juhitud töötubades, uudistati AHHAA keskust ja käidi kinos.  

 

 



8.oktoobril tegi 4.a klass õppekäigu Tallinna, kus osaleti “Puust ja 

punaseks” töötubades Eesti Ajaloo-, Teatri- ja Muusika- ning ka 

Niguliste Muuseumis.  

 

8.oktoobril 

osalesid 1.a ja 2.a 

klass KIK 

õppepäeval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.oktoobril toimus koolis iga-aastane evakuatsiooniõppus. 

 

Soe ja ilus sügis soosis õuesõpet. Nii toimusid kõik õpetaja Aire selle 

õppeaasta rütmikatunnid septembris ja oktoobris kuni vaheajani õues, 

kus pole karta ruumi- ega õhupuudust. 

 

 

 



13.oktoobril osalesid Delisa Rääk ja Mats Rohtmets 4.klassist video 

vahendusel ettelugemisvõistlusel Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.  

Delisa pälvis eripreemia parima murdeteksti esitamise eest. Õpilasi 

juhendas õp. Anneli Siitas 

 

 

12.oktoobril toimus 

järjekordne KIK 

õppepäev 

väikeklassidele.  

 

 

 

 

 



 

14.oktoobril 

tegid 6. ja 7.a 

klass KIK 

õppekäigu 

Särghauale 

kivimite ja 

mineraalidega 

tutvuma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.oktoobril tegid 8.ja 9.klass 

KIK õppekäigu Särghauale.  

 

 

 



16.oktoobril vaatasid algklassid Kino Maale programmi raames Saksa 

animafilme ja kodumaist „ Lotte ja kadunud lohe“ filmi tähistades 

sellega sügisvaheaja algust. 

 

15.oktoobril toimus veebi vahendusel kevadel ära jäänud õpioskuste 

olümpiaad. Meie kooli esindasid Hanna-Marie Ruuto ja Mats Rohtmets. 

Õpilasi juhendas õp. Anneli Siitas. 

 

  



16.oktoobril toimus 2019/2020 õppeaasta loovtööde konverents. 

 

20.oktoobril alustas meie majas Tartu Ülikooli teaduskool IT-õpikojaga 

Noored Koodi, kus 6.–9. klassi õpilased õpivad viiel kohtumisel 

programmeerimiskeelt Python ja kursuse lõpuks loovad ise ühe 

tekstipõhise arvutimängu.   

 



27.oktoobril tähistasime koolis õiglase kaubanduse päeva. 

 

28.oktoobril toimus YFU töötuba 9.klassile. 

 

 



29.oktoobril tunnustasime 

kooli võistlustel ja 

konkurssidel esindanud 

lapsi.  

 

 

 

 

 

 

 

30.oktoobril 

tähistasime 

koolis 

Õpilasesinduse 

eestvedamisel 

Halloweeni.. 

Kooli sai tulla 

kostüümis ja 

mustas/oranžis 

riietuses. Maja 

pealt sai otsida 

peidetud 

kõrvitsaid, mis 

huvijuhi juures 

magusa 

auhinna vastu 

vahetati. Lava all seadis 7.a klass aga sisse õuduslugude rääkimise toa, 

kuhu eelneva registreerimisega ja pileti ette näitamisel vahetundides 

pääses. Oli õudsalt kohutavalt tore päev! 

 



30.oktoobril punusid 4.a klassi tüdrukud juuksur Karmeni juhendamisel 

punupatse, valmistudes nii samal päeval toimunud 

halloweeniteemaliseks klassipeoks. 

 

 

 

 

 

 



31.oktoobril ja 1.novembril osalesid Mattias, Martin ja Rando 8.klassist 

Lahemaa Noore Looduskaitsja JUNIOR RANGER sügisseminaril. Kahe 

päeva jooksul käidi matkal Valgejõe ürgorus ja öises metsas, saadi 

teadmisi tuttpütist ja tema lähisugulastest Eestis, testiti taimeteesid ja 

õpiti tundma mesilaste hingeelu ning mesinduse saladusi. 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOVEMBER 

 

Isadepäeva 

tähistamiseks 

andsid kahe 

nädala jooksul 

algklassides 

tunde isad. 

2.novembril 

andis 2.a klassi 

kehalise 

kasvatuse 

tundi Oskari 

isa Märt 

Raam, kes 

aastaid ka meie koolis õpetaja olnud. 

2.novembril käisid 4.a 

klassis oma hobist, 

jahipidamisest, rääkimas 

Carl Gustafi vanemad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.novembril alustasime Disaininädala töötubadega, mida korraldasid 

Athena huvikool koostöös Krõõt Nõmmela-Mehidega.  Esimesena kohtus 

9.klass arvutigraafik Maiken Urmetiga, kes inglise keeles lastele oma 

tööd ja tegemisi tutvustas. Järgmisest tunnis toimus praktiline töötuba 

2.a klassi lastega, kes Maikeni juhendamisel moejooniste tegemist 

õppisid. 

 



 

3.novembril toimus 

programmeerimiskursuse 

„Noored Koodi!“ II 

kohtumine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.novembril oli 

3.a klassil külas 

Otti isa Kaidu, 

kes rääkis 

lastele oma 

tööst. 

 

 

 

 

 

 

 



5.novembril osales 3.a klass Linnakodaniku majamuuseumis mardi- ja 

kadripäevateemalises muuseumitunnis. 

  



5.novembril oli 2.a klassis tundi andmas Eliise isa Janek Lass, kes 

tutvustas oma 

paljale silmale 

nähtamatut 

hobi. 

Mikroskoopide 

abiga avanes 

võlumaailm, 

millest kellelgi 

aimugi polnud. 

Pealtnäha 

tavaline tiigivesi 

ärkas ellu ja 

tutvustas lastele 

oma arvukaid 

elanikke. 

 

6.novembril toimus 5.-6.klasside emakeeleolümpiaad. Meie kooli 

esindasid 6.klassist Märten (27.koht) ja 7.a klassist Kristella (13.-

14.koht), Li-Liis (12.koht), Etriin (11.koht) ja Teneli (18.koht). Lapsi 

juhendas õp. Eve Kruusmaa. 



6.novembril 

osalesid 

väikeklassid 

Athena 

huvikoolis 

Disaininädala 

töötoas.  

 

 

 

 

 

 

 

  



6.novembril sisustas 

esimesed koolitunnid 

3.a klassile Mia isa 

Mait Põldmäe, kes 

rääkis oma tööst 

Soomes Neste 

naftatöötlemistehases ja 

3.tunni Nora-Maria isa 

Raul Orav, kes jutustas 

lastele oma kooliajast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.novembril osalesid 8.klassi ÕE liikmed 

Martin, Mattias ja Robert  Roela 

Rahvamajas toimunud Osaluskohvikus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.novembril saabus kooli rändnäitus „Taimetervis“. 2020. aasta on ÜRO 

Peaassamblee otsusega kuulutatud rahvusvaheliseks taimetervise 

aastaks. Näitus tutvustas taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, 

erinevate taimekahjustajate levikuviise, seda, kuidas neid ära tunda ja 

eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja haigused võivad 

taimedele põhjustada. 

 

6.novembri õhtul toimus 7.a klassi klassiõhtu. 



9.novembril osales 5.a 

klass Athena huvikoolis 

Rao Heidmetsa 

animatsioonitöötoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.novembril toimus koolis Mihkel Männiku loovtöö raames 

etluskonkurss 5.-9.klassidele. 4.-6.klasside arvestuses moodustas 

esikolmiku seekord mehine esindus: I koha sai Jürgen Rebane, II koha 

Markus Tiks ja III koha Markus Naab . 7.-9.klasside arvestuses saavutas 

I koha Li-Liis Grosnõi, II koha Aleksandra Sula ja III koha Johanna 

Krippel. 

 



11.novembril kohtus 7.a 

klass Athena huvikoolis 

Disaninädala raames 

moekunstnik Kalle 

Aasamäega. 

 

 

 

 

 

 

 

11.novembril toimus laulukonkurss “Tähtede lava” Rakvere linna 

eelvoor. Osalesid Mirtel Kirsis 1.a klass, Nora-Miia Saage 2.a klass, 

Kristjan Päro 2.c klass, Carl Gustaf Roots 3.a klass, Jürgen Rebane 

6.klass, Emilia Piirmäe 7.a klass. Maakondlikku vooru 27.novembril 

pääsesid edasi Jürgen ja Kristjan. Õpilasi juhendas õp. Aire Aros 

 



12.novembril 

algas 3.a klassil 

hommik õige 

põnevalt. 

Koostöös 

Rakvere 

Teatriga 

näitasime ETV 

Terevisoooni 

saate otse-eetris, 

kuidas võlutakse 

fantaasialoomi.   

 

 

 

 

12.novembril oli 1.a klassil külas Tristani isa Sven Hõbemägi, kes 

tutvustas lastele oma hobi – lindude rõngastamist.  

 



13.novembril 

alustas 3.a klass 

oma koolipäeva 

Athena huvikoolis 

Disaininädala 

töötoas Teet Suure 

ja Eliko Kajaki 

juhendatud 

töötubades 

uudistades.  

 

 

 

 

 

 

13.novembril 

külastas 4.a klass 

töö- ja 

tehnoloogiatunni 

raames Kaisa 

Laasi 

keraamikakoda.  

 

 

 

 

 

 

 



13.novembril 

käis 1.a klassile 

oma hobi, 

krossisõitu, 

tutvustamas 

Kaspari isa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.novembril 

paigutasime saali 

suured fitnesspallid, 

graatsiakettad ja 

tasakaalupadja. 

Rõõmsavärvilised 

pallid ei jätnud 

kedagi külmaks ja nii 

said vahetunnid 

sootuks uue 

tähenduse. Lustisid ja 

liikusid nii suured kui 

väikesed. 

 

 

 



Novembris katsid 

loodusringi lapsed 

lindudele toidulaua. 

Õpetaja Vilja 

juhendamisel valmistati 

taaskasutusmaterjalidest 

söögimaju, mis täideti 

maitsvate paladega. 

Esimesed külastajadki on 

juba kohal. Sinitihased, 

rasvatihased ja 

puukoristajad on uue 

söökla juba omaks 

võtnud.  

18.novembril toimus 1.a klassil aabitsapidu. 

 



18.novembril osales 6.klass Disaininädala raames Athena huvikoolis 

Liisa Kallami turbavildi töötoas. 

 

19.novembril toimus 2.a klassiõhtu. 

 



20.novembril osales 8.klass Disaininädala raames Athena huvikoolis 

Marin Silla moefotograafia töötoas. 

 

20.novembril toimus laulukonkursi „Tähtede lava“ maakondlik voor, 

kuhu pääsesid linna eelvoorust esinema Jürgen Rebane ja Kristjan 

Pääro. Mõlemad lapsed pärjati eripreemiaga. Õpilasi juhendas õp. Aire 

Aros. 

 

 



23.novembril osalesid 2.a klass ja 4.a klass Disaininädala raames Athena 

huvikoolis Eva Liisa Sepa animatsioonitöötoas.  

 

Novembris kolisid lisaks raagritsikatele loodusainete klassi elama veel ka 

akvaariumikalad. 

 



24.novembril osales 1.a klass Disaininädala raames Athena Huvikoolis 

Krõõt Nõmmela-Mehide moedisaini töötoas. 

 

27.novembril 

osales 4.a 

klass taas 

Disaininädala 

raames 

Athena 

Huvikoolis 

Priit Verlini 

juhendatud 

mööblidisaini 

töötoas.  

 

 

 

 

 



30.novembrl tähistasime koolis 1.adventi. Esimesel vahetunnil süütasime 

saalis I advendiküünla. 

 

30.novembril tunnustasid direktor ja õppealajuhataja ka I trimestri 

tublimaid õpilasi. Kuna suurt kogunemist saalis teha ei saanud, käis 

direktor klassist klassi ja avaldas kiitust heade ja väga heade 

õpitulemuste eest! 

 

 

 



Ka jõululaata ei 

saanud sel 

aastal koolis 

traditsioonilisel 

viisil 

korraldada. 

Tegime siis 

teisiti!  

Igal 

esmaspäeval 

said erinevate 

klasside 

ettevõtlikud 

müüjad 

võimaluse 

omavalmistatud kaupa vabalt valitud kohas koolimajas pakkuda. Nii on 

hajutatud nii müüjad kui ostjad, kuid võimalus kaunist käsitööd osta 

siiski alles. 30.novembril oli 2.a, 5.a ja väikeklasside kord müügitööd 

teha. Samuti ei saanud sel aastal korraldada muusikakooli laste 

kontserti. Nii said muusikakoolis õppivatest lastest hoopis toredad 

"tänavamuusikud", kes laadaliste meelt lahutasid ja kelle kübara või 

pillikoti sisse igaüks meelehead sai poetada.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembri viimasel päeval sai kaunid ehted ka meie saali kuusepuu. Sel 

õppeaastal on koolimaja kaunistamise läbivaks teemaks looduslik 

materjal. Õpetaja Eve ja õpetaja Külli juhendamisel valmistasid lapsed 

taaskasutus- ja looduslikust materjalist kaunistused, mis igaüks 

omamoodi. Ja nagu traditsiooniks saanud, ehtisid kooli kuuse ikka 9. ja 

1.klass ühiselt. 

  



DETSEMBER 

 

3.detsembril käis 7.klass 

loodusõpetuse tunni raames 

GPS kunsti tegemas.  

 

 

 

 

 

 

 

7.detsembril 

süütasime saalis 

1.a, 3.a ja 4.a 

klasside 

esindajatega 

2.advendiküünla 

ja pidasime taas 

jõululaata, kus 

laadaletid olid 

välja pannud 1.a., 

3.a ja 4.a agarad 

müüjad.  

 

 

 

 



Kristel ja Anett 

8.klassist õpetasid 

detsembris erinevatele 

klassidele oma loovtöö 

raames 

vaprusehelmeste 

tegemist, mis hiljem 

kingitakse 

vähihaigetele lastele.  

 

 

 

 

 

 

 

10.detsembril 

tegi 8.klass 

jõulumatka 

Männikjärvele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.detsembril 

toimus 4.a ja 4. b 

klass muusikatund 

Rakvere Kolmainu 

Kirikus. Õpetaja 

Tauno Toompuu 

rääkis kiriku 

ajaloost, kuuse ja 

jõulude 

tähendusest.  

 

 

 

 

 

 

11.detsembril käis meil 

hommikul akende ja 

klassiuste taga piilumas 

üks agar päkapikk, kes 

tõi sõnumi jõulutaadilt 

ja soovitas meil oma 

sõpradele, 

pereliikmetele ja 

õpetajale midagi head 

ja positiivset öelda, et 

saaksime rõõmsa meele 

ja hea tujuga jõuludele 

vastu minna. 

 

 



 

11.detsembril oli viimane kontaktõppepäev koolis, peale mida suunduti taas 

distantsõppele. Olime jõudnud ära lindistada 1.-4.klasside jõulunäidendi, 

mida iga klass ühisel jõuluhommikul vaadata sai. Jõulunäidendi jagasime 5 

osaks, iga klass ja väikeklassid ühiselt said osakese näidendist selgeks 

õppida, hiljem filmisime klipid ja samuti lindistasime mudilaskoori laulud. 

Hiljem klassihommikul näidendit vaadates selgus, mis looga tegu oli, 

millega see algas ja lõppes. 1.klassil ei jäänud tulemata ka jõuluvana.  

 

  



Ka õpetajatele jagas lahke jõulutaat kingipakke, sest on nemadki usinad ja 

tublid olnud. 

 

11.detsembril toimus 

viimane 

programmeerimispäev 

Noored Koodi. Projekt 

sündis koostöösTartu 

Ülikooli teaduskooli,  

Swedbanki, Telia ja 

Mariine Autoga. 

Programm oli suunatud 

6.–9. klassi õpilastele, 

mille käigus Tartu 

Ülikooli tudengid õpetasid 

programmeerimist läbi 

mängude arendamise. 

 

 

 



15.detsembril 

veetsid 2 väikeklassi 

toreda päeva 

Kadrinas lumes 

möllates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.detsembril käisime 

Rakvere Koduloomade 

Varjupaigas kogutud 

annetusi ära viimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19.detsembril saime kätte 

UNESCO ühendkoolide sildi 

majale kinnitamiseks. Oleme 

üks kolmest koolist Lääne-

Virumaal, kes sellist silti 

omavad (lisaks meile on see ka 

Tamsalu Gümnaasiumil ja 

Kadrina Keskkoolil). UNESCO 

ühendkoolide võrgustik sai 

alguse aastal 1953, et toetada 

inimestevahelist paremat 

läbisaamist ja rahu maailmas. 

UNESCO ühendkoolid hoiavad 

au sees UNESCO ja ÜRO 

põhikirjade keskseid väärtusi 

ja põhimõtteid. Osalemine võrgustikus toetab haridusasutust kvaliteetse hariduse 

andmisel, pakub võimalusi koostööks, oma tegevuste tutvustamiseks ja uute kontaktide 

loomiseks. 

21. ja 22.detsembril 

tähistasime 

distantsõppel olles 

lähenevaid 

jõulupühasid ja 

saabuvat vaheaega 

teistsuguste 

õpiülesannetega. 

21.detsembril 

pildistas kogu 

koolipere oma 

jõulutunnet, millest 

seati kokku 

meeleolukas galerii 

kooli Facebooki 

lehele ja kodulehele. Nii sai igaüks panustada ühise pühadetunde loomisse. 

22.detsembril kirjutas iga õpilane päris kirja, mille postitas kooli postkasti. Kirja tuli 

panna oma mõtted, unistused ja soovid saabuvaks 2021.aastaks ja kirjale lisada 

illustratsioon. Uue aasta hakul seati kooli saabunud kirjadest üles näitus meie kõikide 

uue aasta soovidest ja mõtetest, mida kooli tagasi tulles kõik lugeda saavad.  

  



JAANUAR 

 

11.jaanuaril oli 1.klassil esimene suusatund kooli hoovis. 

 

17.jaanuaril käisid loodusringi õpilased koos õpetaja Viljaga taas talvist 

veelinnuloendust tegemas. Seekord vaadeldi linde Toolsel ja Vergis. Kokku 

nähti 34 erinevat linnuliiki, neist veelinde14 liiki.  

 

 



Lumerohke talv lubas kehalise kasvatuse tunde pidada ka uisuplatsil. 

 

 

 

 

 

  



18.-22. jaanuarini tähistasime koolis helkurinädalat. Nädala alguses käisid 

kõik klassid saalis õueriietes ühispilti tegemas, et välja selgitada säravaim 

klass. Need, kellel helkur puudus, said võimaluse see omale lunastada 

vastates helkuriga seotud küsimustele. Fuajees oli helkuripuu, millelt 

soovijad endale puuduoleva helkuri said võtta. Terve nädala oli kõikidel 

võimalus osaleda fotokonkursil „Minu särav perekond“, kus pimedas tuli 

fotole jäädvustada helkuritega varustatud pereliikmed. Algklassid täitsid 

helkuri teemalisi töölehti ja 5.-9.klass lahendasid temaatilist ristsõna. 

Osalejate vahel loosisime välja Maanteeameti poolt välja pandud auhindu. 

1.-4.klassid ja väikeklassid mängisid temaatilist Kahooti, dekoreerisid ette 

valmistatud plakateid, kaunistades helkuritega koolikotti, tervisesportlast, 

lapsevankrit ja koera. Nädala lõpetas politsei poolt läbi viidud 

helkurikontroll. Säravaima klassi tiitli pälvis 4.a klass, kus oli 

nõuetekohane helkur igal lapsel. 

 

  



21.jaanuaril külastas 1.a klass Lootose aiabutiiki. 

 

22.jaanuaril külastas 3.a klass Lootose aiabutiiki. 

 

 



22.jaanuaril lõpetasime 

helkurinädala politsei 

helkurikontrolliga. Nädala 

jooksul olid peaaegu kõik 

jõudnud väikese elupäästja 

endale külge riputada ja sai 

suur osa lapsi kiita ja suu 

magusaks. 

 

 

 

 

 

 

Helkurinädalal 

pöörasime tähelepanu 

lisaks enda nähtavaks 

tegemisele ka sellele, 

kuidas meiega tänaval 

kaasas olev lapsevanker, 

koolikott või 

lemmikloom särama 

lüüa. Selleks kujundasid 

algklassid vahvad 

plakatid, millele lisati 

helkurkleebised 

 

 

 

 

 



23.jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi piirkondlik voor. Meie kooli 

esindasid 8.klassist Lisbeth Leuska (12.koht), Kristel Geidik (18.-19.koht), 

Anett Kereme (22.koht). Lapsi juhendas õp. Alise-Valentine Prits.  

26.jaanuaril toimus emakeele olümpiaadi piirkondlik voor. Meie kooli 

esindasid Emili Kristelle Andrejev (19.koht), Kaisa Lahesoo (27.koht), 

Laura Saprõkin (16.koht), Lisbeth Leuska (25.koht), Liisa Sults (13.-

14.koht), Kristel Geidik (24.koht), Andra Aertis (22.koht), Teneli Kivi 

(22.koht), Etriin Etverk (23.koht), Li Liis Grosnõi (27.koht), Kristella Ljaš 

(26.koht). Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa 

Jaanuaris osales 6.klass taas Linnusõprade projektis. Esimese ülesandena 

tuli valmistada linnusöögimajad. 

 

  



27.jaanuari 

kunstiõpetuse tunnis 

valmistas 3.a klass 

kooli hoovi 

lumeskulptuure. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28.jaanuaril 

kuulasid 7.a ja 

8.klass saalis 

Märt Treieri 

noorte 

riskikäitumise  

teemalist loengut 

„Georgi lugu“.  

 

 

 

 

 

 

 

29.jaanuaril algas talvine 

aialinnuvaatlus. Väikeklassid 

ja loodusringi lapsed käisid 

koos õpetaja Viljaga kooliaias 

linde vaatlemas ja loendamas. 

Tunni jooksul nähti 10 

leevikest, 2 rasvatihast, 2 

sinitihast, 2 rohevinti, 1 

hallvarest, 1 ronka ja 1 

talvikest. Talvikest 

varasematel vaatlustel meie 

koolihoovis söömas pole 

kohatud. 

 

 



30.jaanuaril toimus biloogiaolümpiaad. Meie kooli esindasid Karl Hain 

Kruus (8.koht), Lisandra Sepp (9.koht), Maris Floren (11.koht), Jürgen 

Rebane (10.koht), Roger Kallis (6.koht), Teele Ann Tint (5.koht), Meelis 

Haiba (1.koht), Etriin Etverk, Li-Liis Grosnõi, Richard Lindpärg (6.koht), 

Harli Grube (10.koht), Emili Kristelle Andrejev, Johanna Krippel, Marily 

Jõe. Õpilasi juhendas õp. Külli Štukert.  

 

  



VEEBRUAR 

Inglise keele ringi I grupil oli 1.veebruaril viimane tund, mis möödus 

lõbusalt saalis keelemänge mängides.  

 

Veebruaris alustasime põneva koostööprojektiga Kungla lasteaiaga. 7.a 

klassi poisid valmistasid õpetaja Eve juhendamisel 1.veebruaril tulevastele 

koolijütsidele masinaga õmmeldud tähti. Poisid olid esimest korda 

õmblusmasina taga. Kõik olid õhinaga asja kallal ja tegutsemislusti täis.  

 



2.veebruaril toimus virtuaalne etluskonkurss, mis esialgu pidi toimuma 

Sõmeru Põhikoolis. Meie koolist osalesid Delisa Rääk, Markus Tiks, Jürgen 

Rebane, Li-Liis Grosnõi, Mihkel Männik, Alexandra Sula (2.-3.koht). 

Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa 

3.veebruaril tunnustas 

õpetaja Vilja tublisid 

aialinnuviktoriinis 

osalejaid. Kõige 

usinamad vastajad olid 

3.a klassis ja nemad said 

ka eriauhinna. 

 

 

 

 

 

 

 

4.veebruaril osales 2.a 

klass Oandul hundiretkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.veebruaril külastas 3.a klass Roela käbikuivatit. 

 

Õpilasesindusse 

kuuluvad 8.klassi 

poisid tegid 

ettepaneku 

paigaldada 

koolimajja 

lõuatõmbamise 

kang. Nii see 

loodusainete klassi 

juurde koridori 

paigaldatud saigi. 

 

 

 

 

 

 

 



4.-5.veebruarini tegi 9.klass õppekäigu Nelijärvele, külastati ka Koitjärve 

raba. 

 

5.veebruaril toimus 6. klasside ühiskonnaõpetuse olümpiaad. Meie kooli 

esindasid Jürgen Rebane, Teele Ann Tint (II koht), Meelis Haiba ja Karl 

Hain Kruus. Õpilasi juhendas Anu Sepajõe.  

8.veebruaril käisid 7.a klassi poisid Simon, Markkus, Richard ja Robin 

raamatukogus märgimasinaga märkide valmistamist õppimas. 

 

 



11. ja 

12.veebruaril oli 

meil oma 

ämblikega külas 

Toomas 

Pranstibel. 

 

 

 

 

 

 

 

11.veebruaril andisid 

4.a klassile tundi 

8.klassi õpilased 

Andra ja Melany, kes 

oma loovtöö raames 

rääkisid 

tekstiilijäätmetest ja 

keskkonnateadlikust 

ostlemisest. Praktilise 

tööna valmis vanadest 

teksadest 

võtmehoidja. 

 

 

 

 

 



12.veebruaril 

osalesid Jürgen 

Rebane, Carl Gustaf 

Roots ja Kristjan 

Pääro maakondlikul 

Eesti Meestelaulu 

Seltsi poiste 

lauluvõistlusel. 

Jürgen pärjati II 

kohaga. Poisse 

juhendas õp. Aire 

Aros.  

 

 

 

15.veebruaril tähistasime koolis sõbrapäeva. Galeriis sai igaüks üles otsida 

enda nimega südame ja selle huvijuhi juures kommi vastu vahetada. Need, 

kel täna usku, lootust, armastust ja julgustust vaja, said endale vastavast 

ümbrikust jõustava mõttetera kaasa võtta. Traditsiooniliselt oli avatud 

sõbrapostkast ja riietuses oli näha tavapärasest rohkem punast ja roosat. 

 



 

16.veebruaril toimusid Lääne-Virumaa suusatamise meistrivõistlused, kus 

meie kooli esindas 3.a klassi õpilane Oskar Raam, kes saavutas seal väga 

tubli III koha. Õpilast juhendas õp. Karin Põdra 

 

16.veebruaril käisime 

vastlapäeva 

tähistamiseks kehalise 

kasvatuse tundides 

Palermos kelgutamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veebruaris tegid usinad VEPAd Eestile õpetaja Piretiga kiidusid.  

 

17.veebruaril viisid Ralf ja Rando oma loovtöö raames läbi võrkpallile 

pühendatud kehalise kasvatuse tunni Rahu Hallis 8.klassi poistele. 

 

 



18.veebruaril, selle õppeaasta kõige külmemal päeval, mil kraadiklaas 

näitas mitu pügalat üle 20 miinuskraadi, tegi 8.klass lumise matka Viru 

Rabasse. 

 

  



19.veebruaril tähistasime koolis EV103. sünnipäeva. Esimeste tundide ajal 

vaatas iga klass video vahendusel RPK televisiooni ülekannet EV103 

sündmustest, saatejuhtideks meie oma Marko Reikop ja Anu Välba. 

Saatepäev algas piduliku lipu heiskamisega Väikse Hermani torni, seejärel 

lauldi hümni. Edasi suunduti telepildiga Vabaduse väljakule, kus toimus 

robootikaringi ette valmistatud paraad. Saatekavast ei puudunud ka 

auvalve Vabadussõja ausamba juures, pidulik kontsert ja sellele järgnev 

presidendi vastuvõtt. Saatepäev lõppes valsirütmidega. Samal ajal käisid 

direktor ja õppealajuhataja klassist klassi, et jagada aumärke II trimestri 

tublidele õppijatele, tunnustada olümpiaadidel ja võistlustel osalejaid ja 

anda kätte Noored Koodi tunnistused. Aasta Aarde tiitliga pärjati seekord 

4.a klass, 6.klass, 3.b klass, 4.b klass, 5.b klass ja 5.c klass. Söödi 

kiluvõileibu ja kamakreemi.  

 

 



19.veebruaril osales meie kooli esindus lumelinna ehitamisel Koidula 

tänava haljasalale. 8.klassi poiste abiga valmis ronimiseks ja liulaskmiseks 

loodud vahva trepp ja liumägi.  

 

24.veebruaril osalesid lipnikud ja 5.a klass Ausambamäel Vabadussõjas 

langenute mälestustseremoonial.  

 



MÄRTS 

1.märtsiga algas 5.-9.klassidel taas distantsõpe. 8.märtsist jäid 

distantsõppele ka algklassid ja eriklassid.  

3.märtsil toimus 8.klassil veebipõhine Töötukassa töötuba, kus Katrin 

Jaanimägi tutvustas lastele õppimisvõimalusi.  

4.märtsil jagus veel 

rohkesti lund ja nii käisid 

algklassid kehalise 

kasvatuse tundides usinalt 

kelgutamas. 

 

 

 

 

 

 

5.märtsil valmisid 4.a klassil 

töö- ja tehnoloogiaõpetuse 

tunni raames pesakastid 

aasta linnule - kuldnokale. 

Lapsi juhendas Delisa 

kuldsete kätega vanaisa ja 

pesakastid aitas üles panna 

õpetaja Vilja. 

 

 

 



17.märtsil osales 9.klass veebipõhises külalistunnis, kus käsitleti 

kliimamuutuste teemat. Tunnid töötas välja ja pakkus tasuta koolidele 

Noorte Keskkonnanõukogu. Lastele tellis selle õp. Külli Štukert. 

 

22.märtsil ja 25.märtsil 

osalesid 2.a klass ja 3.a 

klass Nukuteatrimuuseumi 

virtuaalsetel kohtumistel. 

2.a sai osa põnevast 

detektiivimängust. 3.a 

klass kohtus veebi 

vahendusel Noorsooteatri 

kunstniku Gerli Mägiga. 

Gerli tutvustas lastele oma 

huvitavat ametit jutu ja 

video abil. Lapsed said 

teada, kuidas sünnivad etenduse kujundus ja kostüümid. 

 

5.a ja 7.a klassist  osalesid Iti, Karola, Kaisa Eilili, Henri, Markus, Ann 

Katriin,  Richard, Emilia, Teneli õpetaja Külli  ja Mari Riina juhendamisel 

distantsõppel olles rahvusvahelisel kalade joonistusvõistlusel Fish Art 

Contest. Fotol Iti Mehide konkursitöö.  

 



24.märtsil osales 6.klass Tagasi Kooli veebipõhises külalistunnis “Tasakaal 

on peaasi: kuidas tuua igasse päeva rohkem meeldivaid emotsioone ja 

liikumist?” 

Juhan Kunderi Seltsi korraldatud leiva ja toiduraiskamise teemalisel 

omaloominguliste juttude ja luuletuste võistlusel osalesid meie koolist 4.a 

klassi õpilased Carl Gustaf Roots, Delisa Rääk, Mats Rohtmets, Lisette Iva, 

Knut-Herbert Mäeküngas, Grit Pakkanen ja Piia Haiba. 3.a klassist Õpilasi 

Grettel Laur, Mia Põldmäe, Laura Liseth Lepp, Greig Gerret Piho. 

Juhendasid õp. Anneli Siitas ja õp. Piret Vares Grit Pakkanen  

Märtsis osales kogu kool kehalise kasvatuse tundide raames Eesti 

Koolispordi Liidu seiklusmängus „Talvevõlud“, kus lisaks aktiivsele 

liikumisele värskes õhus tuli lahendada ka ülesandeid, mis ilmusid 

nutitelefoni ekraanile iga 200m tagant. Parimatele jagasid kehalise kasvatuse 

õpetajad Karin ja Rainis ka auhindu.  

Märtsi viimasel nädalal osalesid 5.a klass ja 8.klass õpetaja Külli 

juhendamisel veebipõhisel Tartu Ülikooli loodusmuuseumi korraldatud 

putuktolmeldajate viktoriinil.  

24.märtsil selgusid BSP linnuviktoriini tulemused ja võitjad. UNESCO 

ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti lindude ökoloogia 

kodanikuteaduse programmi raames kutsuti 2021. a veebruaris/märtsis 4.-

12. klasside kooliõpilasi osalema linnuviktoriinis. Meie kooli esindasid Delisa 

Rääk ja Meelis Haiba. 4.-6. klassi arvestuses saavutas II koha meie kooli 

6.klassi õpilane Meelis Haiba, keda juhendas õp. Vilja Padonik.  



Märtsi lõpus saabus kooli kingikott 

7.klassi kunstnikele Emilia Piirmäe, 

Henry Juganson, Melissa Udikas, 

Aleksandra Saar, Kristella Ljaš, 

Andreas Budrikas, Alice Dubova ja 

Li-Liis Grosnõi, kes osalesid 

Kaitseliidu Viru maleva 

joonistusvõistlusel „Vaba riik“. 

Õpilasi juhendas õp. Mari Riina 

Mölder.  

 

 

 

 

 

29.märtsil osales 8. klass Noorte Keskkonnanõukogu veebikoolitusel  "Õhu- 

ja veesaaste mõju inimtervisele". Koolituse organiseeris lastele õpetaja 

Külli Štukert.  

30.märtsil avasime koolimaja Tartu tänava 

poolsetel akendel näituse meie laste ja kooli 

töötajate tehtud kevadkompositsioonidest, 

mida kõik möödakäijad uudistada said. 

Ikka selleks, et kevades oleks rohkem värvi 

ja rõõmu! 

 

 

 

 

 



Märtsi eelviimasel päeval riputas õpetaja Vilja koos loodusringi lastega 

kooli hoovi üles 4 uut pesakasti, mis valmisid 4.klassi tööõpetuse tundides. 

 

31.märtsil aitasime Rakvere linnal ettevalmistusi saabuvateks 

munapühadeks teha. 3.a klassi abiga värvisime 5 suurt vineerist muna 

kaunite mustritega, et need pühadeajal Kirikupargis kõiki linnaelanikke 

rõõmustaks.  

  



 

APRILL 

 

1.aprilli 

tähistamiseks ei 

saanud seekord 

majas naljapäeva 

korraldada, kui kooli 

Facebooki lehel sai 

nalja küll. Esimeses 

postituses 

teavitasime lugejaid 

sellest, et kooli 

kodulehelt on 

võimalik välja printida PDF formaadis õpetajate näopildiga maske, mida 

lapsevanemad ainetundides endale ette panna saavad, et õpetaja nägu 

lapsel pikal distantsõppel ei ununeks.   

 

Teises postituses 

andsime 

lastevanematele teada, 

et majas käivate 

ulatuslike 

kaabeldustööde 

tulemusel hakkame 

soovijatele jagama 

toidupakkide kõrval ka 

netipakke kiire 

internetiga, et 

kodutööd kiiremini 

õpetajateni jõuaksid.  

 



Aprilli alguses osalesid 5.a ,6. ,7a,7b ja 8. klass õpetaja Külli eestvedamisel 

veebipõhises RMK metsaviktoriinis.  

6.aprillil osales 7.a klass õpetaja Külli eestvedamisel  ja 8.aprillil 9.klass 

õpetaja Aire organiseeritud Tagasi Kooli e-külalistunnis, kus kohtuti 

Vabariigi president Kersti Kaljulaidiga. Lastel tuli eelnevalt täita ankeet 

selle kohta, kuidas koroonaviirus on mõjutanud nende elu, millised uued 

harjumused on tekkinud, millega on tulnud kohaneda. 

 

13.aprillil toimus 2.a klassi preilidel õpetaja Kariniga tüdrukute hommik, 

kus olid jutuks kõik need teemad, mis poisse igavusest haigutama paneks. 

 

 

 



14.aprillil avas meie kunstiõpetaja Mari Riina kooli galeriis oma 

lillemaalide näituse „Elu on lill“. 

 

15. aprill organiseeris õpetaja Külli 7.klassile Tagasi kooli e-õppekäigu 

"Kuidas töötab Tallink?“. 

Aprilli teisel nädalal osalesid 6., 7a ja 7.b klassid õpetaja Külli juhendamisel 

Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi korraldatud linnuviktoriinis.  

 

 

 



26.-29.aprillini käisid kooli hoovis hoogsad ehitustööd, mille käigus rajas 

firma 3park meile kauaoodatud madalseiklusraja.  

 

Aprillis osalesime kirjanduse ja kunsti lõimitud tundidega Juhan Kunderi 

Seltsi korraldatud joonistusvõistlusel, mille eesmärgiks oli Juhan Kunderi 

kogutud ja vähemtuntud rahvajuttudele illustratsioonide tegemine, mille 

tulemusel anti välja raamat “Juku muinasjutud I osa. Looma ja looduse 

lood”. Lapsed analüüsisid kirjanduse tundide raames Kunderi 

rahvajuttude sisu ja kunstiõpetuse tundides joonistasid lugudele pildid. 

Lapsi juhendasid õp. Eve Kruusmaa ja õp. Mari Riina Rist.  

Aprillis osales 3.a klass õpetaja Piret Varese juhendamisel Rakvere linnuse 

korraldatud eesel Mickensi meisterdamise võistlusel (Piho Greig Gerret, 

Sula Victoria, Lepp Laura Liseth, Tsvetkova Elena, Tiirik Ott Kaspar, Etti 

Bianca, Lepparu Kädi, Perlov Rosanna, Leib Raiko), Politseimuuseumi 

korraldatud legovõistlusel „Politsei tööpäev“ ja „Metsaviktoriinil 2021“. 

Mõlemal konkursil märgiti ära meie laste tööd ja pärjati ka auhindadega 

(linnuse perepiletid).  



Aprillis korraldasime kogu koolile vahva putukamajade ehitamise projekti, 

milles osalesid peaaegu kõik klassid. Loodusõpetuse tundide raames 

selgitati, miks meil putuktolmeldajaid vaja on, miks nende olukord on 

muutunud kriitiliseks ja mida igaüks meist teha saab selle seisu 

parendamiseks. Lapsed lahendasid erinevaid ülesandeid, tehti 1 minuti 

kõnesid putukahotellide artiklist, valmisid mõistekaardid ja joonistused. 

Kehalise kasvatuse tundides koguti majade jaoks ehitusmaterjale ja töö- ja 

tehnoloogiatundide raames meisterdati vahvad putukamajad. Tehti nii 

mitmekorruseliseid korterelamuid kui ka päris lihtsaid putukaonne. 

Projektiga osalesime Keskkonnakäpp 2021 konkursil, mille ka võitsime 

Tubli tegutseja kategoorias.  

  



MAI 

1.mail sai Eesti Ornitoloogiaühing 100 aastaseks. Sellel puhul korraldati üle 

Eesti rohkesti juhendatud  linnuvaatlusi. Meie kooli esindus vaatles linde 

koos õpetaja Viljaga väikesel ringsõidul Rakveres, Vetikul, Mõdrikul, 

Kehalas ja Vinni tammikus. Kokku nähti 48 erinevat linnuliiki. 

Põnevamateks nende hulgas olid roo-loorkullid, taidad, sarvikpütid, 

heletildrid ja tutkad. Lapsed nägid ka esimesi suitsu- ja räästapääsukesi. 

Seekordne retk oli lubatud vaid väikese grupina. Iga pere liikus eraldi 

autos. Linde käisid vaatlemas Tomi ja Delisa koos emaga. Piia ja Meelis 

koos isa ja emaga. Retke lõpus sai Meelis kätte vabariikliku linnuviktoriini 

II koha auhinna, milleks oli aastalinnuga kruus. Kui olud võimaldavad, 

saab Meelis osaleda ka suvises lindude rõngastamise laagris. 

 

 

 

 



3.mail lubati kooli 

tagasi 1.-4.klassid, 

eriklassid ja 

9.klass. 

Tervitasime kooli 

saabujaid 

õhupallide ja 

kommidega nagu 

1.septembril. 

 

 

4.-7.maini osalesid 

8.klassi õpilased Martin, 

Mattias ja Rando 

Läänemere projekti 

digitaalses laagris „BSB 

Digital Årø 2021“. 

Õpilased tegid laagrit 

oma koduümbruses ja 

teiste osalistega suheldi 

inglise keeles veebi teel. 

Laagris sai osaleda 36-

tunnisel loodusvaatlusel 

ja kõik vaatlused  kohe ka 

iNaturalisti 

rahvusvahelisse 

andmebaasi üles laadida. 

Sai kuulata huvitavaid 

ettekandeid ja ühe töötoa 

sisuks oli oma 

keskkonnakampaania planeerimine. Kuna poisid on kõik kirglikud 

kalamehed, siis valisid nad oma kampaania teemaks elektriga toimuva 

röövpüügi. Lapsi juhendas õp. Vilja Padonik.   

 



5.mail osales 8.klass Tagasi Kooli e-külalistunnis „Kuidas teha ägedat 

esitlust“. Külalistunni organiseeris õp. Karin Põdra.  

5.mail toimus 4.-6.klasside matemaatikaolümpiaad. Meie kooli esindasid 

6.klassist Meelis Haiba (7.koht), Jürgen Rebane (10.koht) ja Märten 

Mäekivi (8.koht), 5.klassist  Iti Mehide (5.koht). Lapsi juhendas õp. Hilja 

Roostik. 

5.mail toimus Lääne-Viru 

Keskraamatukogus 

Kirjandusmäng. Meie kooli 

esindasid 4.a klassist Piia 

Haiba, Delisa Rääk ja 

Hanna Marie Ruuto, 3.a 

klassist Grettel Laur, Mia 

Põldmäe, Laura Liseth 

Lepp. 3.a klassi esindus 

saavutas kokkuvõttes II 

koha ja 4.a klass saavutas 

kohe nende järel III koha. 

Õpilasi juhendasid õp. 

Anneli Siitas ja õp. Piret 

Vares. 

 

6.mail toimus 6.-9.klasside kirjandivõistlus. Meie kooli esindasid 6. klassist 

Teele-Ann Tint, 7. klassist Teneli Kivi, Kristella Ljaš (III koht), Li-Liis  

Grosnõi (ära märgitud), 9.klassist Emili-Kristelle Andrejev (III koht), 

Laura Saprõkin , Alexandra Sula.   Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa.  



7.mail käis osa 4.a klassi lapsi 

taas Kaisa Laasi 

keraamikastuudios kausitegu 

õppimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ja 15.mail osalesid 3.a klassi õpilased Nils-Oliver Kütt, Rosanna Perlov, 

Mia Põldmäe, Kaspar Puumeister, Elena Tsvetkova matemaatikavõistlusel 

„Känguru“. Õpilasi juhendas õp. Piret Vares.  

Mais toimusid algklassidele 

kehalise kasvatuse tundide raames 

Tarva jalgpalli näidistreeningud. 

 

 

 



Mais osalesime Kaitseväe korraldatud joonistusvõistlusel „Kaitsevägi 

õppustel 2021“. VII-IX klasside arvestuses saavutas esikoha Andra Aertis, 

žürii eriauhinnaga tunnustati Carl Gustaf Rootsi, Kaitseväe eriauhinnaga 

Lisete Vogti ja parima juhendaja auhinna pälvis meie kunstiõpetaja Mari 

Riina Rist. Pildil Andra Aertise võidutöö. 

 

Mais külastas 4.a klass töö- ja tehnoloogiatunni raames taas Kaisa Laasi 

keraamikastuudiot, kus valmisid vahvad kommikausid. 

11.mail saime oma madalseiklusrajale kasutusloa ja saime selle kõikidele 

kasutamiseks ka avada. Loosi tahtel pääses esimesena rajale 2.a klass, kuid 

kohe nende järel ka kõik teised kannatlikult oodanud õpilased. Sündmust 

käis kajastamas ka Virumaa Teataja.  



 

13.mail toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaad. Meie kooli esindasid 

5.klassist Iti Mehide (4. koht), Brith Müürsepp (II koht), 6.klassist Teele 

Ann Tint(10.koht), Märten Mäekivi (11.koht), 7.klassist Richard Lindpärg 

(9.koht), Etriin Etverk (12.koht), 8.klassist Liisa Sults, Lisbeth Leuska 

(4.koht). Lapsi juhendas õpetaja Külli Štukert.  

 



13.mail osales 

vähendatud 

koosseisuga 

mudilaskoor 

Kaspari vanemate 

bändi Cydefekt loo 

lindistusel, millega 

osaleti Virumaa 

Suvesaund 

konkursil. 

 

 

 

13.mail tegid 2.c ja 1.b klass 

õppekäigu Tudu soosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.mail oli Carl Gustafi 

ema Gerly 4.a klassi 

poiste tööõpetuse 

õpetajaks. Poistel 

valmisid tunni lõpuks 

vahvad geotahvlid. 

 

 

 

 

 

 

 

17.mail said üle pika aja kooli tagasi 

tulla ka 5.-8.klassid. Tervitasime ka 

neid loosungite ja õhupallidega. 

Õpilastel toimus sel päeval 3 tundi. 

Peale seda suundusid lapsed koju ja 

õpetajad Neerutisse loodusmatkale ja 

välikoosolekule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.mail külastas 4.a klass pärandivaderite projekti raames Kiltsi mõisa. 

  

20.mail 

tähistasime koolis 

ekraanivaba 

õuesõppepäeva, 

mis oli osa 

Liikuma Kutsuva 

Kooli algatusest. 

Sellel päeval ei 

kasutatud tundide 

läbi viimiseks 

arvuteid, 

tahvelarvuteid ja 

nutitelefone, vaid 

viibiti võimalikult 

palju vabas õhus. 

 

 

 



21.mail oli 9.klassi viimane koolipäev. Esimene klass pani koolilõpetajad 

enne eksameid veel viimast korda proovile, et testida nende võhma ja 

vastupidamist. Kõik said sooritustega eeskujulikult hakkama ja väärisid 

esikohta poodiumi kõrgeimal platvormil. 

 

24.mail toimus 5.-6.klasside emakeeleolümpiaad. Meie kooli esindasid Britt 

Müürsepp (10.-11.koht), Iti Mehide (6.koht) ja Teele Ann Tint (4.koht). 

Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa.  

Mais said algklassid lõpuks ometi detsembrisse planeeritud jõuluetendust 

„Sirli, Siim ja saladused“ vaatama minna.  

 

 

 

 

 

 



26.mail toimusid 

insulditeemalised 

loengud 7. ja 

8.klassidele. 

Loengud viis läbi 

doktor Katrin 

Põld.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Mai lõpus saime Rakvere 

linnalt vahva 

„linnumaja“, mis kooli 

hoovi paigutati. Kohe 

asusime selles 

puhvetipidamist 

harjutama. Müüjaametit 

proovisid 4.a, 2.a, 3.a 

klass ja väikeklassid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUUNI 

 

1.juunil avas lastekaitsepäeva päeva puhul linnumaja puhvetiuksed 3.a 

klass.  

 

 

 



1. ja 3.juunil osalesid 6.-9.klasside esindused Rakvere Noortekeskuse 

korraldatud orienteerumismängus „Find the star“. 6.klassi esindasid 

Carmen Treiman, Maris Floren, Lisandra Sepp, Diana Tsvetkova ja Anette 

Paju, 7.a klassi esindasid Etriin Etverk, Aleksandra Saar, Li-Liis Grosnõi, 

Tristan Ruuto, Richard Lindpärg, 8.klassi esindasid Rando Mäe, Rasmus 

Rebane,  Lisbeth Leuska, Liisa Sults, Kristel Geidik. 

 

1.juunil külastasid 

8.klassi tublimad 

õpilased ettevõtet 

Päts.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.juunist 

kõlasid Rakvere 

Vallimäe 

ringlaval meie 

kooli õpilaste 

valitud 

muusikapalad. 

 

 

 

 

3.juunil tegi 3.a klass 

klassiekskursiooni 

Käsmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.juunil andsime üle 

kinkekoti Kungla 

lasteaiale, kus sees meie 

õpilaste töö-ja 

tehnoloogiaõpetuse tundide 

raames valminud asjad. 

Esimesed katsetused 

õmblusmasinaga 

vormistati nukkudele 

voodipesuks, samuti 

õmmeldi mitu komplekti 

pehmeid tähestikke ja 

mõned porgandid, 

maasikad ja kartulid. 

 

4.juunil avasid 

väikeklassid 

linnumaja 

puhvetiuksed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.juuni hommikul 

toimus 3.a klassi 

pannkoogihommik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.juunil avasid 

linnumajapuhveti 

uksed õpetajad. 

Ühiselt panustati 

lookas lettide 

täitmisesse, direktor 

Lea ja 

õppealajuhataja Ülle 

tegelesid aktiivselt 

müügitegevusega ja 

kogu saadud tulu 

panustati kooli hoovi 

uue palkidest laua-

pinkide ostmiseks. 

Kogusime müügi ja 

annetuste abiga 

ühtekokku 364,64 

eurot.  

 

 



8.juunil veetsid  

õppeaasta lõpu 

puhul väikeklassid 

päeva linnuses. 

 

 

 

 

 

 

 

8.juunil tähistas 

3.a klass 

kooliaasta lõppu 

lõbusa 

perepiknikuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.juunil tegi 1.a klass õppekäigu Altjale.  

 

8.juunil toimus Roodeväljal Juhan Kunderi Seltsi korraldatud leiva ja 

toiduraiskamise teemalise omaloominguliste juttude ja luuletuste võistluse 

tunnustusüritus, kuhu olid oodatud ka meie kooli 3.a ja 4.a klassi tublid 

jutukirjutajad koos õpetaja Piret Varese ja Anneli Siitasega. 

 

 



9.juunil tegi 2.a klass 

õppeaasta 

lõpuekskursiooni 

Rakvere linnusesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.juunil tegi 

1.a klass 

õppeaasta 

lõpupikniku 

tammikus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.juunil toimus 4.a klassi lõpupidu. Hüvasti jäeti klassiõpetaja Anneli 

Siitasega ja tervitati uut klassijuhatajat Airet.  

 

 

 

 

 

 

 

  



11.juunil oli viimane koolipäev 1.-8.klassidele. Selle päeva tähistamiseks sai 

iga klass ise valida koha ja viisi, kuidas seda teha. Varahommikul vuras 

kooli hoovi Päästeameti auto ja 3.a klassi lapsed tegid sellega lähemat 

tutvust. Direktor ja 

õppealajuhataja 

tunnustasid õpilasi 

III trimestril 

konkurssidel ja 

olümpiaadidel 

osalemise eest ja 

heade ning väga 

heade õpitulemuste 

eest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



12.juunil osalesid 

kunstihuvilised Rakvere 

Eragümnaasiumi 

korraldatud 

kunstifestivalil „Pargi 

joonistused“, kus koolis 

tehtud kavandi järgi 

teostati oma töö 

asfaldijoonistusena.  

 

 

 

12.juunil toimus üle-

eestiline loodusvaatluste 

maraton. Meie kooli 

õpilased Mattias, 

Martin, Rando, Tomi, 

Martin, Delisa, Piia, Ott, 

Meelis, Märten ja Roger 

osalesid  koos õpetaja 

Viljaga laagri töös 

Ojaäärse loodusmaja 

ümbruses. 24 tunni 

jooksul otsiti 

võimalikult palju 

erinevaid taime- ja 

loomaliike. Lisaks 

linnuvaatlustele said 

laagris osalejad seekord 

püüda, uurida ja 

määrata erinevaid putukaliike. Kohtuti ka laagripaiga läheduses 

tegutsevate kobraste ja nahkhiirtega. 

 

 



 

18.juunil saatsime teele 24.lennu. 

 


