
Rakvere Põhikooli kroonika 2013-2014 

 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 197 õpilast. 

Amino Põldaru  ajalugu 

Ülle Kippel  õppealajuhataja 

Liisi Kams  muusikaõpetus (1.-4. klass) 

Mariza Lillepea  ühiskonnaõpetus 

Aire Aros  muusikaõpetus, rütmika (lapsehoolduspuhkusel) 

Annely Blum  inglise keel, klassijuhataja ( 7.kl ) 

Annely Niglas  muusikaõpetaja 

Anneli Siitas  klassiõpetaja (1. kl ), õpiabi 

Anu Sepajõe  sotsiaalpedagoog 

Eerika Mikk  vene keel, klassijuhataja (6. kl) 

Ene Saaber  vene keel 

Eve Kruusmaa  eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja (9. kl) 

Heldur Arimäe  remonditööline 

Heli Ust  logopeed 

Hilja Roostik  matemaatika, füüsika, klassijuhataja (5. kl) 

Karin Keskla  klassiõpetaja (3. kl), õpiabi, pikapäevarühm 

Karin Põdra  tüdrukute kehaline kasvatus 

Külli Štukert  loodusained 

Lea Pilme  direktor 

Märt Raam  poiste kehaline kasvatus 

Piret Soon  juhiabi 

Piret Vares  klassiõpetaja (4. kl), õpiabi, pikapäevarühm 

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

Riho Mäe  poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Riina Roonemaa inglise keel 

Sigrit Peets  kunst 

Tiiu Muru  tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Tiiu Vändrik  majandusjuhataja 

Vilja Padonik  klassijuhataja (8. kl), abiõpetaja, pikapäevarühm 

Rasmus Kits  it-juht 

Evelin Rikma huvijuht 



 

Kooliperega liitusid sel aastal Ülle Kippel (õppealajuhataja), Amino Põldaru (ajalugu), Liisi Kams 

(muusika), Mariza Lillepea (ühiskonnaõpetus), Evelin Rikma (huvijuht) ja Tiina Rannar (keemia), 

Arvu Grauberg (remonditööline). 

 

Rakvere Põhikooli huviringid 2013 – 2014 

Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Eesmärk 

Rahvastepall M. Raam 4.-5.kl. 

poisid 

Arendada  rahvastepalli mängu, 

piirkonnasisestest võistlustest osavõtt. 

Rahvastepall K. Põdra 5.kl. 

tüdrukud 

1.-2. kl. 

Õpetada süvendatult rahvastepalli mängu, 

valmistuda ja treenida maakondlikeks 

rahvastepalli võistlusteks. 

Mudilaskoor L. Kams 1.-4.kl. Laulude harjutamine häälepartiide kaupa ja 

kokku. Esinemised koolis, laulupidu. 

Sõnakunstiring E. Kruusmaa 5.-9.kl. Koolielu elavdamine. Kooli ürituste 

läbiviimine ja toetamine. Õpilaste 

esinemisjulguse parandamine,  ilmekuse 

arendamine. 

Pranglimine P. Strömberg 1.kl. 

2.kl. 

3.kl. 

Peastarvutamise harjutamine, loogilise 

mõtlemise arendamine, tutvumine , 

kohanemine ja töötamine e-keskkonnas. 

Hiire kasutamise vilumuse lihvimine. 

Haridustehnoloogia P. Strömberg õpetajad Abistada, julgustada kolleege. Pakkuda välja 

lahendusi, näidata erinevaid võimalusi oma 

töö hõlbustamiseks. 

Inglise keel A. Blum 2.kl. Äratada huvi inglise keele vastu, viia lapsed 

inglise keelsesse keskkonda. Tund on lõbus 

ja mänguline, palju erinevaid õpitegevusi.  

KEAT E. Mikk, 

A. Blum 

6.kl. Suunata õpilasi koostööd tegema arvestades  

kaaslaste individuaalsust , uute teadmiste 

omandamine. Osavõtt kolmepäevasest KEAT 



laagrist, 10.-12. 06. 2014, Läsna 

Kaitsepolügoonil 

Loodusring V. Padonik   

Loovusring E. Rikma 1.-3. kl. 

4.-9.kl. 

Läbi erinevate tegevuste arendada laste 

loovust ja fantaasiat, iseseisva mõtlemise ja 

tegutsemise oskust.  

Liiklusring K. Põdra 4. kl. Rattalubade tegemine kevadel. 

Liikluseeskirja õppimine. 

Robootika M. Pitson/ 

R. Kits 

4.-6.kl. Robotite ehitamine ja programmeerimine. 

  



SEPTEMBER 

1.septembril tervitas koolipere 1. klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat 

Anneli Siitast. 

 

Andra Aertis 

Ralf Aros 

Kristel Geidik 

Helena Jõemets 

Oliver Kaarlõp 

Mattias Koitve 

Päären Kägu 

Lisandra Lauri 

Lisbeth Leuska 

Timo Maurus 

Jaanus-Eerik Mesi 

Rando Mäe 

Melany Männik 

Mihkel Männik 

Karl Johannes Mühlberg 

Aleksander Oruman 

Rasmus Rebane 

Robert Sammel 

Liisa Sults 

Martin Tamekant 

Joosep Tiitson 

Siim Ulm 

Martin Kert Štšerbakov 

Georg Viita 

 

  



Pidulik aktus toimus ka ülejäänud 

kooliperele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. septembril harjutas koolipere evakueerimist. 

 

  



11. septembril toimunud 

Lääne-Virumaa algklasside 

kergejõustikuvõistlustel 

saavutas Rakvere 

Põhikooli 5. klassi 

võistkond 1. koha. 

 

Võistkonda kuulusid: Liisa 

Rannaste, Merily Liivaste, 

Deelika Ljaš, Gerda Kull ,Stella 

Meder 

Marjanne Krooben, Rasmus Lempu, Marko Vahtra, Artur Piispea, Martin Mägi, Roger 

Rikolas. 

Õpilasi juhendasid: Karin Põdra ja Märt Raam 

 

Terves kehas terve vaim! 17. september oli koolis spordipäev. 

 

Tublid sportlased: 

5.-6. klassi tüdrukud 

400 m jooks 

1. Kaileen Geidik 

2. Marianne Ojasalu 

3. Stella Meder 

Kaugushüpe 

1. Marianne Ojasalu 

2. Gerda Kull 

3. Kaileen Geidik 

60 m jooks 

1. Kaileen Geidik 

2. Marianne Ojasalu 

3. Gerda Kull 

Pallivise 

1. Merili Liivaste 

2. Gerda Kull 

3. Marianne Ojasalu 

 

7.-9.klassi tüdrukud 

400 m jooks 

1. Andra Kähar 

2. Kristanne Tammik 

3. Ave Nurmeots 

Kaugushüpe 

1. Andra Kähar 

2. Teini Piibemaa 

3. Laura Rannaste 

100 m jooks 

1. Andra Kähar 

2. Laura Rannaste 

3. Kristanne Tammik 

Kuulitõuge 

1. Kristanne Tammik 

2. Teini Piibemaa 

3. Grete Normann 

 



18. septembril 

kuulasid 5.-7. klassi 

õpilased loengut 

turvalisest 

mobiilikasutusest. 

 

 

 

 

 

20. septembril käis noorsoopolitseinik Aleksei Osokin tervitamas 1. klassi 

lapsi. 

 

  



22. septembril käis 4. klass 

sügispiknikul Nelja 

Tamme talus. 

 

 

 

 

 

 

25. septembril jäi meie kooli võistkond koosseisus Rauno Jaaska, Teini 

Piibemaa, Neiro Villo, Taavi Laandu Haljala Gümnaasiumis 

koolidevahelises mälumängus jagama 1.-3. kohta.  

 

26.septembril matkasid 

1.klassi lapsed koos 

õpetajaga Oandu 

looduskeskuses. 

 

  



OKTOOBER 

1.oktoobril külastasid 1. ja 2. klass 

Rakvere Teatris etendust „Sööbik 

ja Pisik“. 

 

 

 

 

 

2. oktoobril käisid 9. klassi õpilastel külas MTÜ YFU Eesti noored, kes 

innustasid ka meie noori osa võtma rahvusvahelisest õpilasvahetusest.  

 

 

  



2. oktoobri õhtul alustas 

tööd eelkool. Lõbus 

seltskond lapsi joonistas 

õpetaja Piret Varese 

juhendamisel 

autoportreesid. 

Lastevanematele tutvustas 

kooli direktor Lea Pilme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. oktoobril tähistasime õpetajate päeva. 

Hommikusel 

koosviibimisel andis 

direktor Lea Pilme võimu 

üle 9. klassile ja määras 

uueks direktoriks Rauno 

Jaaska. Koolipere suundus 

oma uute õpetajatega 

tundidesse ja õpetajad 

saadeti linna orienteeruma. 

Päeva lõpetas ühine 

karaoke laulmine ja 

tammetõrukorvpall saalis. 

Kõige eeskujulikumaks 

klassiks valiti Piret Strömbergi 2.klass.   



8.oktoobril käis 3. klass 

Sagadi Looduskoolis 

õppepäeval. 

 

 

 

 

 

 

9. – 11. oktoobrini 

olid kooli saalis 

vahetundidel 

avatud 

puhvetiuksed, et 

teenitud rahaga 

finantseerida 3. 

klassi 

akvaariumiostu. 

 

9. oktoobril õppis 1. klass 

Helena isa juures leiba 

tegema. 

  



10. oktoobril tegi 2. klass 

õppekäigu parki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. oktoobril kordasid 1.-3. klassi õpilased üle suuhügieeni põhitõdesid.  

 

  



11. oktoobril oli 1. klass Politseimuuseumis tunnis „Lapsena liikluses“ 

 

 

15. oktoobril Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogus toimunud 

ettelugemispäeva võistulugemisel 

oli esindatud ka meie kool. 4. 

klassi tüdrukud Kadri-Ann Väärsi 

ja Sigrit Põldma olid tublid 

loomamuinasjuttude vestjad. 

  



15. oktoobril oli 2. 

klassil 

lemmikloomapäev.  

 

 

 

 

 

 

 

16. oktoobril tähistasime Leivapäeva.  

Külla oli tulnud Heiki Hallik Pätsist, kes jagas lastele 

rukkikukleid ja küüslauguleibu, jutustas leiva-saia 

tootmisest, oma ettevõttest ja lõpuks haaras kitarri ja 

laste rõõmuks lauldi ühiselt üks vahva laul. Klassid 

võistlesid omavahel leiva- ja saiakottide 

taaskasutamises. Parimaks võistlustööks valis Pätsi 

esindaja Heiki Hallik 2. klassi töö teemal  Sportlik 

leib ja sai . Auhinnaks ekskursioon Pätsi tootmisesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. klassi võidutöö „Sportlik leib ja sai“ 

(hüppenöörid saia-leivakottidest) 



16. oktoobril saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis 1. koha! Võistkonda 

kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu. 

 

17. oktoobril olid kooliperel külas Martin Plaser ja Jule Käen Torm.  

Martin Plaser  on sõdur, luuraja, 

maadleja, ihukaitsja, turvamees, 

piraadikütt, ettevõtja, langevarjur, modell, 

stsenarist, proosakirjanik ja luuletaja. 

Martinil oli kaasas 2-aastane poeg Raiko, 

kes vapralt isa kätel turnis ja õpilastele 

igati eeskujuks oli ja trennis käima 

motiveeris. Samal ajal asjatasid tüdrukud 

kunstnik Jule Käen-Tormiga huvitoas, 

vestlesid värvidest ja nende mõjust 

inimesele ja maalisid nii pintsleid kui oma 

sõrmi kasutades kaks vahvat maali, mis 

mälestuseks sellest toredast päevast 

koolimaja kaunistama jäävad.  



17. oktoobril uudistas 3. klass 

Kilplala elu ja tegemisi. 

 

 

 

 

 

 

18. oktoobril panid Nupukate Naginas oma teadmised proovile 5.-9. 

klasside võistkonnad. Ootuspäraselt võitis maakonnas mälumänguga au ja 

kuulsust kogunud 9. klassi võistkond, kuhu kuulusid: Rauno Jaaska, Teini 

Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu.  

 

  



Samal päeval toimus ka pidulik veerandilõpu aktus.  

Direktori käskkirjaga avaldati kiitust väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest 44 

õpilasele, neist ei jäänud palju maha 35 neljadele-viitele õppijat.  

 

 

  



29. oktoobril toimunud Lääne-Virumaa 4.-5. klasside rahvastepalli 

võistlusel saavutasid meie kooli 5. klassi tüdrukud I koha!  

 

Võistkonna koosseis: 

Triinu Karon, Marjanne 

Krooben, Gerda Kull, 

Laura-Liisa Laskja, 

Merily Liivaste, Deelika 

Ljaš, Stella Meder, Liisa 

Rannaste. 

Õpilasi juhendas õpetaja 

Karin Põdra 

 

 

 

 

 

Samal võistlusel 

saavutasid meie kooli 

4.-5. klassi poisid III 

koha!  
 

Võistkonda kuulusid: Marko 

Vahtra, Roger Rikolas, Sten 

Sarap, Karmo Pruual, Siim 

Ilves, Rauno Soodla, Martin 

Krooben, Martin Mägi 

 

Õpilasi juhendas õpetaja 

Märt Raam  



29. oktoobril 

külastas 4. klass 

muuseumitundi 

„Ninapidi 

raamatus“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktoobrikuu viimasel päeval kõlas kooli saalis pärimusmuusika.  
 

Külla olid tulnud MTÜ Virumaa muusikud, kes tutvustasid 1.-6. klassi lastele parmupilli, hiiu 

kannelt, väikekannelt, viiulit, mandoliine, kitarri, kromaatilist kannelt ja torupilli. Pillilugude 

vahele laudi lõbusaid viisijuppe nii kaugemast kui lähemast ajast. Kandlel mängiti maha ka 

tuntud poplaulja Lady Gaga hitt Paparazzi.  

 

 
  



30. oktoobril külastas 1. klass 

Rakvere Teatris etendust 

„Väike nõid“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. oktoobril külastas 4. klass Tartu tähetorni. 
 

 
 

  



NOVEMBER 
 

1.novembril korraldasid 7. klassi tüdrukud traditsioonilise STIILIPÄEVA.  
 

Seekord valiti stiiliks pühad 

ja tähtpäevad. Juba enne 

sügisvaheaega tõmbas iga 

klass endale loosiga stiili 

(halloween 2.kl., mardipäev 

9.kl., kadripäev 1.kl., 

kodanikupäev 7.kl., jõulud 

8.kl., vastlapäev õpetajad, 

sõbrapäev 5.kl., munapühad 

6.kl., jaanipäev 4.kl., 

taasiseseisvuspäev 3.kl.) 

 

Igal klassil oli oma etteasteks 

aega 3 minutit. Žürii, mille 

koosseisu kuulus esindaja igast klassist ja keemia õpetaja Tiina Rannar, valis võitjaks 5. klassi 

sõbrapäeva tutvustuse. Võitja sai auhinnaks ekskursiooni Rakvere Teatri telgitagustesse. 

 

 

Esmaspäeval, 4. 

novembril 

õppisid 3. ja 8. 

klassi õpilased 

Liina Niinemägi 

juhendamisel 

tundma samblike 

hingeelu. 

  



6. novembril jäi meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis jagama 2.-3. kohta! 

Võistkonda kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi 

Laandu. 

 

8.novembril käis 1. 

klass muuseumitunnis 

„Kadri istub Mardi 

süles“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. november oli täis põnevust. Kõik klassid said võimaluse külastada saali 

üles pandud müstilist 3D planetaariumi, sfäärilist kino. 

  



14. novembril 

kogusid 4. klassi 

õpilased tarkusi 

helkuri 

kasutamisest. 

Osaleti Musta 

Nuku koolitusel. 

 

 

 

15. novembril osales 4. klass Politseimuuseumi programmis „Iga tegu jätab 

jälje“

 

  



18. novembril käis 

noorsoopolitseinik Aleksei Osokin 

meile rääkimas helkuri vajadusest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. novembril oli 4. 

klass külas Lääne-

Viru 

Jäätmekeskuses. 

  



19. novembril panid oma teadmised liiklusest proovile 5.-9. klasside 

segavõistkonnad, kes võtsid mõõtu liiklusteemalises Kuldvillakus. 

Auhinnad pani välja Maanteeamet! 
 

 
 

Rakvere Põhikooli võistkonnad saavutasid 19. novembril Kundas Sportland 

3x3 korvpalli sarja Lääne-Viru koolide etapil I ja II koha.  
 

Kooli I võistkond, kuhu kuulusid Timo Tubli, Karl-Gustav Kello ja Mehis Meltsa alistasid 

finaalis Rakvere Reaalgümnaasiumi kolmeliikmelise võistkonna ning saavutasid I koha. Kooli 

II võistkond, kuhu kuulusid Marko Vahtra, Rasmus Lempu, Siim Ilves ja Rauno Soodla 

saavutasid väga tasavägises finaalis vaid kahepunktilise kaotusega auväärse II koha.  



21. novembri hommikul tervitas algklasside lapsi uksel Lõvi Leo.  

 
Leo kontrollis, kas lastel ikka helkurid 

kaasas on. Kel elupäästja olemas, sai suu 

kommiga magusaks. Kel mitte, see sai 

Leo käest helkuri. Koos arutleti selle üle, 

kuhu helkur kinnitada tuleb ja miks ei 

tohi helkureid vaid koti küljes kanda. 

Suurte laste helkureid kontrollis direktor 

Lea. Selgus, et algklasside lapsed on 

tublimad helkurikandjad.  



21. novembril tunnustas direktor taas kõige sõbralikumaid õpilasi. Neid sai 

kokku 27!  

 

1.klass 

Kristel Geidik 

Georg Viita 

Helena  Jõemets 

 

2.klass 

Emili Kristelle Andrejev 

Harli Grube 

Kaisa Lahesoo 

3.klass 

Ando Järvi 

Hanna Maria Kelu 

Heneliis Tammiksaar 

 

4.klass 

Laura Luise Ossi 

Greete –Liis  Matti 

Karl Grube 

5.klass 

Markkus Koitve 

Roger Rikolas 

Sten Sarap 

 

6.klass 

Egert Aava 

Marianne Ojasalu 

Erika Salm 

 

7. klass 

Marti Seinamets 

Kristin Mäemurd 

Laura Rannaste 

 

8.klass 

Reio Viikoja 

Robert Reimann 

Simo Kree 

 

9.klass 

Taavi Laandu 

Neiro Villo 

Triinu Saun 

 
 

  



Kõige sõbralikumaks õpetajaks valis 

koolipere sel õppeaastal Külli 

Štukerti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. novembril käis 2. klass Politseimuuseumis. 

 

  



22. novembril sorteerisid 1.-4. klassi õpilased koos sipelgas Ferdaga hoolega 

prügi.  
 

Sipelgaks kehastunud 

Liina Niinemägi, kes 

on igapäevaselt 

hoopis 

keskkonnahariduse 

spetsialist, jutustas, 

missugused jäätmed 

tuleb viia komposti, 

mida saab ka poodi 

tagasi viia ja 

missuguseid saaks  

taaskasutada.  

 

 

 

 

25. novembril said 8. ja 9. 

klassi õpilased osa SA 

Lääne- Viru 

Arenduskeskuse 

korraldatud 

Kodanikuühiskonna 

seminarist. 
 

 

 

 

 

Samal päeval toimus ka 2013/2014 õppeaasta õpilasesinduse esimene 

koosolek.  

Õpilasesindusse kuulusid:  

 

President: Rauno Jaaska  

Asepresident: Marti Seinamets 

Sekretär: Grete Liis Rimmi 

Liikmed: 4. klass: Greete- Liis Matti, Eikki Eikkinen 

5. klass: Deelika Ljaš, Liisa Rannaste, 

6. klass: Kaileen Geidik, Jan Kuusemets 

8. klass: Emma Sventer, Sten Kuber 

 



26. novembril tähistasime 

kodanikupäeva. Külla olid tulnud 

Kaitseliidu Viru maleva 

staabiülema asetäitja Erik Sild ja 

Kodutütarde instruktor Aive Ott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. novembril käis 2. klassi õpilased preemiaekskursioonil Pätsis.  
 

Heiki Halliku juhatamisel said kõik 

aimu pagari ametist. Iga laps sai ka 

ise käe jahuseks teha. Ahjust tulid 

välja hõrgud rosinasaiad, mis ka 

direktoril keele alla viisid. 

  



28. novembril toimunud Lääne-Virumaa informaatikaolümpiaadil saavutas 

meie kooli 9. klassi õpilane Janar Aava tubli 10. koha!  

 

29. novembril osales 4. klass 

muuseumitunnis „Nelja 

vilja puder“  



DETSEMBER 
 

2.detsembri hommikul süütas 

koolipere esimese advendiküünla. 

Õpetaja Hilja Roostik koostas 

Päkapikutelevisiooni jaoks 

lõbusaid uudised, mis esimesel 

vahetunnil otse eetrisse läksid.  
 

 

 

 

 

 

 

2.-6. detsembrini said kõik soovijad vahetundides 9. klassi õpilaste 

juhendamisel lustida ja mängida.  
 

 
 

 

4. detsembril saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis 4. koha! Võistkonda 

kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu. 



5.detsembril käisid 5.-9. klassi õpilased robotiteatris.  

 

Kooli saali üles seatud 

"laval" esinesid 

pallisorteerija robot, 

lendrobot, tantsurobot, 

skorpionrobot, värvile 

reageeriv robot, 

punamütsike-robot, 

huntrobot, - kolme-

põrsakese robot ja paljud 

teised. Etendus oli rohkelt 

elamusi pakkuv! 

Robotilugu jätkus 

töötubades, kus iga osaleja 

sai läbi programmeerimise 

keerulise keele oma robotit kindlaksmääratud ülesandeid täitma panna. 

 

9. detsembri hommikul ehtisid 9. klassi õpilased kooli kuused. 

  



2. vahetunni ajal süütasime 

päkapikutelevisioonis 2. 

advendiküünla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. detsembril toimunud Rohelise Maakonna viktoriinil Lääne-Viru 

Keskraamatukogus saavutas võistkond Ülejooks (Rauno Jaaska, Janar 

Aava, Magnus Marjapuu) 7. koha ja võistkond Öökull (Laura Rannaste, 

Eleonor Kalamets, Greete Liis Rimmi) jäi jagama 18.-19. kohta. 

 

 

10. detsembril  käisid meil 

külas kass Ottomar, jänes 

Jeebus ja Sokisaurus 

teatrist NORA, kes 

jutustasid 1.-4. klassi lastele 

õpetliku loo jääl käimisest 

ja tikkudega mängimisest. 

  



10. detsembril külastas 2. 

klass muuseumitundi „Uhke 

kuuse tuppa toome“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. detsembril toimus saalis vahva JÕULULAAT, kus omavalmistatud 

kaupa pakkus üle 20 müüja. Kõige menukamaks osutus aga õpetajate 

korraldatud jõululoos, kus järjekord lookles katkematu reana kuniks 

kaupa jagus.   

 
 

  



12. detsembril 

külastasid 1. ja 2. 

klass Sagadi 

jõulumaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. detsembri hommikut alustasime saalis 3. advendiküünla süütamisega.  

Päev jätkus vanade jõulukommetega.  

 

3. tunni ajal etendati vanu jõulukombeid külalistele Triinu lasteaiast, 4. ja 5. tunni ajal said 

vahvast programmist osa meie kooli õpilased. Lustiti põhkudes, lauldi vanu jõululaule, 

ennustati ja mängiti.  

 

 



 

17. detsembril käisid 1. 

ja 4. klass Rakvere 

Teatris vaatamas 

etendust „Hobune, kes 

kaotas prillid ära“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. detsembril tähistas 4. klass oma klassi ja lastevanematega jõule. 

 
  



18. detsember saatis kogu koolipere ühiselt kirjaga teele oma head 

pühadesoovid.  

 

Kunstiõpetuse tundides valmisid kenad postkaardid ja eesti keele tunnis kirjutati neisse kaunid 

jõulusalmid. Õpiti aadressi kirjutamist ümbrikule. Hommikul potsatasid kirjad Eesti Posti 

postkasti. Ekskursiooni Eesti Posti võitis loosi tahtel esimene klass! Lisaks ootas lapsi armas 

üllatus uhke kingipaki näol,  mis Saksamaal elavad lapsed  läbi Eesti Kristliku Nelipüha 

Koguduse meile saatsid.   

 

 

18. detsembril jagus jõulusaginat meie majas ka õhtutundideks, mil 

algklassid oma jõulupidu pidasid.  
 

Esitati vahva näidend 

mänguasjapoest ja tantsiti 

nukutantse. Tulemata ei jäänud ka 

lahke jõuluvana, kelle rasketest 

kingikottidest igaüks midagi 

meelepärast leidis. 

  



19. detsembril külastas 4. 

klass Elulaadikeskuse 

jõulumaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. detsembri õhtutundidel lõi koolimaja särama eri aastakümnete 

tähtedest. 5.-9. klassid olid ette valmistanud varem loosiga tõmmatud 

kümnendit iseloomustava jõulukava. Pidu jätkus diskorütmide saatel.  
 

 

 



20. detsembril võeti lustaka näidendi ja südamlike lauludega aktusel kokku 

esimene poolaasta.  

Direktori käskkirjaga avaldati kiitust väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest 35 

õpilasele, nelja-viielisi õpilasi oli seekord lava ees 36.  

 

06. jaanuaril valiti Õpilasesinduse liikmete seast juhtkonnale nõunikud: 

 

Direktori 

nõunikud: Liisa 

Rannaste, Deelika 

Ljaš, Grete Liis 

Rimmi 

Õppealajuhataja 

nõunik: Rauno 

Jaaska 

IT juhi nõunikud: 

Jan Kuusemets, Sten 

Kuber 

Sotsiaalpedagoogi 

nõunikud: Emma 

Sventer, Marti 

Seinamets 

Huvijuhi nõunikud: Kaileen Geidik, Grete Liis Matti 

 



7. jaanuaril toimunud Rohelise Maakonna viktoriinil Lääne-Viru 

Keskraamatukogus jäi meie kooli võistkond Öökull (Laura Rannaste, 

Eleonor Kalamets, Greete Liis Rimmi) jagama 8.-9. kohta ja võistkond 

Ülejooks (Rauno Jaaska, Janar Aava, Magnus Marjapuu) jäi jagama 14.-

17. kohta.  

 

8. jaanuaril saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis 3. koha! Võistkonda 

kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu. 

 

10. jaanuaril käis 1.klass Eesti Postis ekskursioonil. 

 

Koos uudistati, kuidas kirjad 

meieni jõuavad, kes ja kuidas 

neid sorteerib ning mis kell 

postiljoni tööpäev algab. Samuti 

said lapsed tuttavaks oma kooli 

kirjakandjaga, kes kõik tähtsad 

kirjad meie postkasti toob 

 

 

 

 

 

 

10. jaanuaril 

osalesid meie kooli 

Õpilasesinduse 

liikmed Marti 

Seinamets ja Grete 

Liis Rimmi  

Palermo Punase 

Terrori Ohvrite 

mälestise juures 

mälestustseremooni

al. 

  



14. jaanuaril käisid Päästeameti esindajad Marika Uussalu ja Milvi 

Kompus 6. klassile rääkimas tule- ja veeohutuse põhireeglitest. 
 

 

 

17. jaanuaril osales kaks meie kooli võistkonda Rakvere linna vabastamise 

aastapäevale pühendatud laskevõistlusel.  

6. klassi võistkonda 

kuulusid: Kaileen 

Geidik, Kristel Sööt, 

Raigo Koidumäe, 

Hendrik Intal, ühiselt 

koguti 36 punkti 

9. klassi võistkonda 

kuulusid: Neiro Villo, 

Matteo Kisand, 

Kristen Seppen, 

Kristanne Tammik, 

ühiselt koguti 47 

punkti 

 

 

 

 

14. jaanuaril olid lapsevanemad oodatud külla 1. klassi tundidesse. 4. klass 

avas lapsevanematele oma klassiuksed 16. jaanuaril. 23. jaanuaril ootas 2. 

klass vanemaid avatud tundidesse. 

  



18. jaanuaril toimus 

meie koolis 2013-2014 

õppeaasta 

emakeeleolümpiaadi 

piirkonnavoor.  

 

Meie õpilaste 

tulemused: 
 

7. klass 

Jane Sepajõe 6. koht 

Delia Sokolova 7. koht 

Laura Rannaste 16. koht 

 

8. klass 

Kaisa Kadi Pilt 11. koht 

 

9. klass 

Rauno Jaaska 1. koht 

Liis Senkel 20. koht 

 

Õpilasi juhendas Eve Kruusmaa 

 

21. jaanuaril oli meie kooli esindus (Kaileen Geidik, Jan Kuusemets, Janelle 

Kuusemetes, Emma Sventer, Erika Salm, Anti Sults) külas Rakvere 

Reaalgümnaasiumis, kus koos direktori, õppealajuhataja ja huvijuhiga 

vaadati õpetlikku ettevõtlusteatri etendust „Click & crow – time to show“.  



25. jaanuaril toimus järjekordne piirkondlik matemaatikaolümpiaadi voor, 

kus ka meie kooli õpilased edukalt esinesid.  

 

Rauno Jaaska 9. klassist jäi jagama 2. 

kohta, Karl Grube 4. klassist saavutas 4. 

koha. Tubli tulemuse said ka Jan 

Kuusemets (6.klass), Martin Marjapuu 

(7. klass), Karl Rapur (8. klass), Janar 

Aava (9. klass).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. jaanuaril 

käisid 

Loovusringi 

lapsed külas 

Rakvere Avatud 

Noortekeskuses, 

kus ühiselt 

meisterdati 

hobuseid. 

  



29. jaanuaril saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis 3. koha! Võistkonda 

kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu. 

 

 

29. jaanuaril toimus Rakvere spordihallis Lääne-Virumaa koolide 2014.a. 

saalijalgpalli esivõistlused 6.-9. klassi poistele. Rakvere Põhikooli võistkond 

osales järgneva koosseisuga: 
 

Klen Kelvin Einard, Matteo Kisand, Taavi Laandu, Magnus Marjapuu, Martin Metsis, Tauno 

Soodla  

Neiro Villo, Mehis Meltsa  

 

Õpetaja: Märt Raam 

 

 

30. jaanuaril pidutses 1. klass koos 

vanematega aabitsapeol. 
 

Kõige esimene tarkuseraamat oli edukalt selja taha 

jäänud, tähed ja lugemine selged. Testiti ka 

vanemaid, kui hästi neil laste kõrvalt aabitsajutud 

selgeks said. Seltsis lustiti ajalehe tantsu vihtudes ja 

lõbusaid ringmänge keerutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. jaanuaril osales meie kooli esindus Rakvere spordihallis EKSL-i 

"Osavama korvpalluri" festivalil.  

6.-7. klassi poiste arvestuses osalesid Timo Tubli, Karl-Gustav Kello, Mehis Meltsa, 8.-9. 

klassi poiste arvestuses Martin Metsis, Sten Kuber, Taavi Laandu, Markus Helm. 8.-9. klassi 

võistkond saavutas 3. koha 447 punktiga! 

  



VEEBRUAR 

 

1.veebruaril toimus piirkondlik bioloogiaolümpiaad.  

Laura Rannaste 7.klassist saavutas 5. koha, tublid olid veel Oliver Norts (6.kl.), Marjanne 

Ojasalu (6.kl.), Erik Laus (7.kl.), Robert Reimann (8.kl.), Karl Rapur (8.kl.), Rauno Jaaska 

(9.kl.), Janar Aava (9.kl.). 

 

 
  

4.veebruaril osales meie kooli võistkond 1.-5. klasside saalijalgpalli 

võistlustel.  

Siim Ilves (4.klass), Kevin Reisenbuk (4.klass), Rauno Soodla (4.klass), Sten Sarap (5.klass), 

Artur Piispea (5.klass), Rasmus Lempu (5.klass), Marko Vahtra (5.klass), Karmo Pruual 

(5.klass). 

 

Lapsi juhendas õpetaja Märt Raam.  

 

 

4.veebruaril viibis 3. klass 

õppekäigul Tallinnas, 

külastati Titanicu näitust. 

  



4.veebruaril toimunud Rohelise Maakonna viktoriinil Lääne-Viru 

Keskraamatukogus saavutas meie kooli võistkond Öökull (Laura Rannaste, 

Eleonor Kalamets, Greete Liis Rimmi) 13. koha.  

 

8. veebruaril toimunud keemiaolümpiaadil jäi Rauno Jaaska 9. klassist 

jagama 3.-4. kohta.  

 

Tublilt osalesid ka Neiro 

Villo ja Taavi Laandu 9. 

klassist. Juhendas õpetaja 

Tiina Rannar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.veebruaril 

külastas 2. klass 

muuseumitundi 

„Saame 

sõpradeks“.  



10. veebruaril algas koolis võõrkeelte nädal.  

 
 

10. veebruaril rõkkas 4. tunni ajal saal venekeelse karaoke saatel. 9. klass 

tutvustas kooliperele oma eelmise aasta kevadel toimunud Londoni reisi ja 

6. klassi esindus esitas ingliskeelse versiooni meie kooli laulust.  



11. veebruaril toimunud kogunemisel andis direktor kätte tänukirjad 

tublidele UNICEFi jõulukaartide müüjatele. Seekord müüs kõige rohkem 

kaarte Sigrit Põldma, kokku 224 kaarti. 

 

 
 

11. veebruaril osalesid 6. 

klassi õpilased Marianne 

Ojasalu, Oliver Norts, 

Martin Laandu, Jan 

Kuusemets ja Tarvo 

Sondberg Kadrina 

keskkoolis maakonna inglise 

keele päeval. Päev oli edukas, 

võistkond pälvis parima 

muusikalise etteaste preemia 

koolitutvustuse voorus. 

Esitati ingliskeelne koolilaul, 

mille taustaks Raigo 

Koidumäe kooli tutvustav 

video. 

  



11. veebruaril 

osales 1. klass 

Oandu 

Hundiretkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. veebruaril toimus Rakvere Spordihallis Lääne-Virumaa noorte 

võrkpalli meistrivõistlused. 

 

Meie kooli 

esindus 

koosseisus 

Kaileen 

Geidik, 

Janelle 

Kuusemets, 

Merily 

Liivaste ja 

Gerda Kull 

saavutas II 

koha!  

 

  



12. veebruaril osales 4. 

klass Oandu 

Hundiretkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. veebruaril tulid kooliperele külla Tarva korvpallurid, kes viisid meie 

kooli õpilastega läbi näidistreeningu ja viskevõistluse.  

Elevust jagus Rahu Halli terveks tunniks, sündmust oli jäädvustamas ka Virumaa Teataja. 

Lisaks treeningule sai küsida autogrammi, teha koos pilti ja saada vastuseid keelel 

kripeldanud küsimustele. Kohtumise korvpalluritega korraldas kehalise kasvatuse õpetaja 

Märt Raam.  

 
 



13. veebruaril külastas 4. 

klass muuseumitundi 

„Saame sõpradeks“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. veebruaril käis meil võõrkeelte nädala raames külas vabatahtlik 

Sloveeniast Nena Grohar ja Haljala Noortekeskuse esindaja Helen.  

Nena rääkis, kuidas ta vabatahtliku töö enda jaoks leidis ja kuidas tal seni Eestis läinud on. 

Meie õpilased said harjutada inglise keelt ja külalistele oma kooli tutvustada. 

 

 
  



14. veebruaril tähistasime Sõbrapäeva.  

Juba hommikul sai iga õpetaja ja õpilane uksel endale numbriga südame. Kes maja pealt 

samasuguse numbriga südamesõbra leidis, sai pisikese üllatuse osaliseks. Saalis sai armastuse 

puu all sõbrapilte teha ja kohvikust head ja paremat osta. Õhtu lõppes 5.-9. klassi diskoga, kus 

DJ ametit proovis Romi 6. klassist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14. veebruaril külastas 1. 

klass muuseumitundi 

„Saame sõpradeks“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. veebruaril algas Räpina Aianduskooli Sõbrapäeva Tomatiprojekt, 

millest ka meie kooli 5. klass õpetaja Külli Štukerti juhendamisel osa võttis.  

 

Räpina Aianduskool saatis 

sõbrapäevaks kõigile soovijatele 

„töökomplekti“  -  4 tomatitaime 

(2 kollase- ja 2 punaseviljalist) 

ja kahte sorti väetise – 

„tavalise“ ja „mahe“. Üheskoos 

katsetati, kumma väetisega 

taimed kiiremini saaki andma 

hakkavad, missugune taim 

sirgub pikimaks, milline rohkem 

saaki annab.  

  



14. veebruaril külastas 

4. klass Rakvere 

Bowlingut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. veebruaril alustas meie 

koolis robootikaring, mida 

juhendas Noraxi koolitaja 

Mai Pitsner.  Tal oli abis ka 

kooli IT juht Rasmus Kits. 

  



18. veebruaril käis 9. klassile 

õppimisvõimalusi Rakvere 

Gümnaasiumis tutvustamas 

meie kooli vilistlane Kärolin 

Tammoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. veebruaril saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis 4. koha! Võistkonda 

kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu. 

 

19. veebruaril käis 

noorsoopolitseinik Aleksei 

Osokin 6. klassile KEAT projekti 

raames rääkimas seadustest.  



20.veebruaril osalesid 4. ja 5. klass Tallinnas õppepäeval, külastati 

Suurgildihoonet ja Lennusadama Titanicu näitust.  

 

21. veebruari hommikul oli saalis Eesti Vabariigi 96. sünnipäevale 

pühendatud pidulik aktus. Direktor andis üle ka presidendi 

joonistusvõistlusel osalenutele tänukirjad.  

 

 
 

Presidendi joonistusvõistluse tänukirjad said: 

 

1.klassist 

Helena Jõemets 

Melany Männik 

Kristel Geidik 

Andra Aertis 

Jaanus-Eerik Mesi 

Mihkel Männik 

Rando Mäe 

Joosep Tiitson 

4.klassist  

Martin Krooben 

Heliis Vunder 

Carmella Ulst 

Käti Ilves 

Ragne Aav 

Karl Grube 

Andris Martin Saksman 

 

„Aasta aarde“ rändkärikad pälvisid sel aastal 2. klass ja 5. klass. 

 

 
 



25. veebruaril 

käisid meie kooli 

vilistlased 

Maarja Helm, 

Rain Vilumets, 

Raili Nigul, 

Elery Valk ja 

Kert Sondberg 

9. klassile 

tutvustamas 

õppimisvõimalus

i Rakvere 

Reaalgümnaasiu

mis. 

 

 

28. veebruaril olid 2. klassil taas 

avatud tunnid, mille raames ka 

lapsevanemad koolitundidesse 

olid oodatud. Ühiselt meisterdati 

maitsvaid tikuvõileibu.  

  



Kuu lõpus tunnustas Kuusakoski kiituskirjade ja üllatustega meie kooli 1., 

2. ja 4. klassi usinaid küünlaümbrise kogujaid. 

 

4. klass kogus 

ühtekokku 12984 

ümbrist, 1. klassi 

tulemuseks jäi 12453 ja 

2. klassil 11730 

küünlaümbrist. Kõige 

usinam koguja meie 

maakonnas oli 1. klassi 

õpilane Karl Johannes.  

 

 

  



MÄRTS 

 

Märtsist maini osales 1. klass projektis „Tere, kevad 2014!“, mille käigus 

vaadeldi esimesi kevademärke, koguti andmeid kevadekuulutajate kohta, 

luuletati, joonistati, pildistati ja osaleti viktoriinis. 

 

1.märtsil esindas meie kooli kunstiolümpiaadil Karl Rapur 8. klassist, kes 

saavutas tubli 5. koha. Karli juhendas õpetaja Sigrit Peets.  

 

4.märtsil viibis 3. klass 

õppekäigul Roela 

käbikuivatis. 

  



04. märtsil toimunud Rohelise Maakonna viktoriinil Lääne-Viru 

Keskraamatukogus saavutas võistkond Öökull (Laura Rannaste, Eleonor 

Kalamets, Greete Liis Rimmi) 5. koha ja võistkond Ülejooks (Rauno 

Jaaska, Janar Aava, Magnus Marjapuu) 7. koha. 

 

6. märtsil toimus maakondlik inglise keele olümpiaad, kus Rauno Jaaska 

saavutas II koha,  edukalt osalesid veel Simo Kree, Liisa Lehtiniemi, Janar 

Aava.  

 

7. märtsil toimus meie majas kirjandivõistlus. Kooli esindasid Laura 

Rannaste, Delia Sokolova, Kaileen Geidik, Teini Piibemaa, Liisa 

Lehtiniemi. 

 

7. märtsil külastasid 7. - 9. klass Tallinnas kutsekoolidevahelisi 

meistrivõistluseid „Noor Meister“ ja tegid ühiskülastuse Solarise kinno.  

 

8. märtsil toimus meie majas loodusteaduste olümpiaad.  

 

11. märtsil 

külastas 3. ja 4. 

klassi Swamiji 

Jyotirmaya, kes 

on Sri Sri Ravi 

Shankari üks 

esindajatest. 

Kohaolijate 

meeled täideti 

positiivsete 

mõtetega, ühiselt 

mängiti vahvaid 

mänge ja lauldi. 

  



12. märtsi hommikul 

kirjutati traditsioonilist 

etteütlust õpetajate toas. 

Parim keeletundja meie 

koolis oli sel aastal Lea Pilme 

ja õpilaste arvestuses ostus 

parimaks Rauno Jaaska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. märtsil saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakondlikus 

koolidevahelises mälumängus Haljala Gümnaasiumis  2. koha! Võistkonda 

kuulusid: Rauno Jaaska, Teini Piibemaa, Neiro  Villo ja Taavi Laandu. 

 

12. märtsil viibis 1. klass õppekäigul Lääne-Viru Keskraamatukogus. 

 
  



12. märtsil matkas 6. klass koos 

klassijuhataja Eerika Miku ja IT juht 

Rasmus Kitsega KEAT projekti 

raames metsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. märtsil külastas 2. klass muuseumitundi „Iga tegu jätab jälje“. 

 

13. märtsil kuulasid 6. klassi õpilased 3. ja 4. tunni ajal Kaitseliidu loengut 

„Ellujäämisõpetus“.   

 



 

13. märtsil said 

3. tunni ajal 5. 

klassi õpilased 

põnevas 

loengus 

ülevaate prügi 

sorteerimisest.  

 

 

 

 

 

 

13. märtsil viibis õpetaja Eve Kruusmaa õpilastega (Triinu Karon, Gerda 

Kull, Kaileen Geidik, Kristin Mäemurd) Sõmeru Põhikoolis, kus toimus 

Sõmeru luulevõistluse pidulik lõpetamine.  

 

14. märtsil tähistasime koolis emakeelepäeva. Seekord muusikalises võtmes. 

Kogu kool lustis Brassicali kontserdil. 

 
 



14. märtsi veerandilõpu aktusel nautisime ilusat koorilaulu. Esines 

Virumaa Tütarlastekoor.  

 
 

Aktusel tunnustati ka III õppeveerandi tublimaid õpilasi.  

 



 

Emakeelepäevale 

pühendatud 

nupukate nagina 

võitis seekord 7. 

klassi esindus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. märtsil osales meie õpilasesinduse liige Kaileen Geidik Maavalitsuses 

õpilasesinduste kovisioonil ehk Õlatunde töötoas, kus sai mõtteid vahetada 

ja tutvuda ÕE praktikaga.  

 

26. märtsil osales 1. klass 

Päästeametis projektis „Tean 

tulest“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. märtsil viibis 1. klass 

õppekäigul Lääne-Viru 

Keskraamatukogus.  



APRILL 

 

2. klassi õpilased Kaisa, 

Harli ja Lisett osalesid 

klassijuhata Piret 

Strömbergi 

juhendamisel põneval 

joonistuskonkursil 

"Lapsed joonistavad 

Euroopat", kuhu laekus 

kokku 750 joonistust üle 

Euroopa. 

  



1.aprillil tähistasime naljapäeva. Saalis tohtis liikuda vaid mööda seinaääri, 

liiklusmärgid juhatasid kätte koha, kus parkla, kus politseijaoskond. 

Sööklast oli saanud populaarne toidukoht McDonalds ja galeriist Kolgata 

tee. Klassides käis puhtusekontroll, luubi alla võeti küünealused, 

varbavahed, täid, õpetajate vererõhk ja hingeõhu puhtus. 

 
 

2. aprillil osalesid meie kooli ÕE esindajad Sõmeru Keskusehoones 

Õpilasesinduste  üldkogul, kus vahetati muljeid ja kogemusi ning valmistuti 

maakondliku ÕE liidu loomiseks.  

 

3.aprillil osalesid 5. ja 6. 

klass kalandusõpitoas, 

mida korraldas Tartu 

Ülikooli Eesti 

mereinstituudi kalanduse 

teabekeskus koostöös 

Koolitus- ja 

Nõustamiskeskusega 

Hared. Õpitoa eesmärgiks 

oli ülevaate andmine Eesti 

vetes elutsevatest 

kaladest.  



3.aprillil osalesid meie kooli 3. klassi õpilased Hanna Maria Kelu ja Helen 

Turban 3. klasside õpioskuste olümpiaadil Rakvere Gümnaasiumis. 

 

3.aprillil toimus meie majas 5. ja 6.klasside eesti keele olümpiaad. Meie 

koolist osalesid Kaileen Geidik (5. koht), Marianne Ojasalu, Anti Sults 6. 

klassist ja Merily Liivaste, Deelika Ljaš ja Liisa Rannaste 5. klassist.  

 

4.aprilli hommikul ei tulnud paljud 1. klassi õpilased kooli üksi. Kaasa võeti 

ka lemmikloomad. Koolimajaga olid tutvuma tulnud koerad, kassid, 

merisead ja isegi üks kuldkala. 

 
 

4. aprillil käis kooliperele Südasuvist 

liikumisüritust Südasuve Maraton 

tutvustamas Marko Torm. 

  



8. aprillil toimus raamatukogus viimane loodusviktoriin sarjast Roheline 

Maakond.  Meie kooli võistkond Öökull (Laura Rannaste, Eleonor 

Kalamets, Greete Liis Rimmi) saavutas üldarvestuses 9. koha ja võistkond 

Ülejooks (Rauno Jaaska, Janar Aava, Magnus Marjapuu) jäi jagama 10. – 

12. kohta. 

 

8. aprillil viibis 6. klass 

õppekäigul Tartus. Külastati 

Aura veekeskust ja AHHAA 

keskust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.aprillil lõppes ka mälumängude sari Haljalas. Viimane mälumäng oli 

pühendatud Virumaa kultuuriloole.  Seekordses voorus saavutas meie kooli 

võistkond 4. koha. Kokkuvõttes jäädi põhikoolide arvestuses 2. kohale! 

  



10. aprillil viibisid 4. ja 

5. klass õppekäigul 

Tallinnas. Külastati 

Maarjamäe lossi ja 

haridusprogrammi 

Rannarahva 

muuseumis. 

 

 

 

 

 

 

 

10. aprillil olid 

pealinnas ka 1. ja 2. 

klass, kes 

uudistasid 

Loodusmuuseumis 

ämblikke ja teisi 

muuseumi 

püsiasukaid ja 

lustisid 

Nukumuuseumis. 

  



11. aprillil toimunud rahvastepalli võistlusel saavutas meie kooli 4. klassi 

tüdrukute võistkond 4. koha ja 4. klassi poiste võistkond 6. koha. Õpilasi 

juhendasid Karin Põdra ja Märt Raam. 

 

11.aprillil uudistas 1. klass muuseumitunnis „Lähme kiike katsuma“ vanu 

lihavõttetraditsioone. 

 
 

16. aprillil toimus Rakvere Spordihallis järjekordne Ideede Laat, mis oli 

seekord pühendatud 

tehnoloogiale.  

Meie kooli esindus oli väljas 

põnevate töötubadega  

(robootika, masintikkimine, 

arvuti monteerimine, 

digimikroskoop).  Ürituse 

ettevalmistuse ja läbiviimise 

juures oli abiks 20 õpilast 

klassidest 4.-9. Juhendajatena 

olid kaasas Rasmus Kits, Tiiu 

Muru, Külli Štukert ja Evelin 

Rikma.  



16. aprillil kuulutas Maanteeamet välja liiklusmärgi joonistamise konkursil 

osalenud võidutööd. 2. klassi õpilase Emili Kristelle Andrejevi liiklusmärk 

„Vanurite liiklustee“ osutus rahva lemmikuks!  

Tublid osalejad olid veel Karl Johannes 

Mühlberg (1. klass), Sten Eric Eikkinen (2. 

klass), Ragne Aav, Heliis Vunder, Cäroly Vau, 

Laura Luise Ossi, Karl Grube, Martin Aertis, 

Martin Krooben, Karmely Seinpere (4. klass).  

 

 

 

 

 

 

 

17. aprillil sai koolis 

vahetundide ajal taas head 

ja paremat osta. 3. klassi 

õpilased korraldasid taas 

puhveti, et saadud rahaga 

finantseerida 

klassiekskursioonile 

minekut.  



19. aprillil osales 

Rakvere Põhikooli 

esindus (Martin 

Aertis, Riko Valk, 

Sten Sarap, Artur 

Piispea, Anti Sults ja 

Kristel Sööt) IT juht 

Rasmus Kitse 

juhendamisel Tartus 

AHHAA keskuses 

toimunud 

robootikavõistlustel 

Robomiku Lahing 2014. 

 

 

21. aprilli hommikul 

tunnustas direktor 

tublilt kooli esindanud 

õpilasi. Kooli ette 

kutsuti 4. klassi 

rahvastepallimängijad, 

Ideede Laada 

korraldusmeeskond, 

Robomiku võistlusel 

osalejad ja 

Maanteeameti 

liiklusmärgi konkursist 

osavõtjad. 

  



21.aprillil käis 2. klass 

muuseumitunnis 

„Kaltsutitt ja 

puuhobune“ 

uudistamas vana aja 

laste mänguasju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. aprillil tunnustati Lääne-Virumaa Keskraamatukogus maakondlikul 

põhikoolide kirjandivõistlusel osalenud õpilasi koos emakeeleõpetajatega. 

„Kirjutaja 2014“  2. koha pälvisid Laura Rannaste ja Delia Sokolova 7. 

klassist ja 3. koha Liisa Lehtiniemi 9. klassist. Õpilasi juhendas õpetaja Eve 

Kruusmaa.  

 

21. aprillil osalesid meie kooli õpilased  Kaileen Geidik ja Marianne Ojasalu                     

Haljalas toimunud 6. klasside maakondlikus linnuviktoriinis ja saavutasid 

seal 19. võistkonna seas tubli 7. koha.  

  



21. aprillil oli 1. klassi tüdrukutel printsessipäev, mille korraldas Oliveri 

ema Piret. 

 

Pisikesed printsessid külastasid ilusalongi ja õppisid patsipunumist. Salongist lahkuti uhkete 

soengute ja hea tujuga. 

 

21. aprill – 25. aprill oli meie koolis kunstide nädal.  



21. aprillil toimus Rahu hallis Tähtede Mäng. 

Omavahel pidasid korvpallilahingut Ida (Karl Gustav Kello, Mehis Meltsa, Magnar Martins, 

Ott Põdersalu, Rasmus Lempu, Klen Kelvin Einard, Taavi Laandu, Rauno Soodla, Kristel 

Sööt) ja Lääs (Markus Helm, Timo Tubli, Martin Laandu, Marko Vahtra, Siim Ilves, Karlo 

Remy KAllend, Teini Piibemaa, Matteo Kisand, Ave Nurmeots, Neiro Villo, Reio Viikoja).  

Lõppseis tasavägisel mängul jäigi viiki.  

 
  



22. aprillil toimus koolis Isetegevuskontsert, kus said võimaluse üles astuda 

iga klassi talendid, kes mõnes huvikoolis pillimängu, tantsu või laulmist 

õpivad. Ühtlasi oli kontsert ka konkurss, mille tublimad saavad võimaluse 

üles astuda kooli kevadpeol ja juubeliüritusel.  

 
  



23. aprillil külastasid 5., 7. ja 8. klass veteranipäeva raames Rakvere 

Spordikeskuse juures relvanäitust ja militaaretendust. 

 
  



24. aprillil toimus järjekordne kokanduskonkurss, seekord oli teemaks 

„Küpsisetort RPK 105“.   

Osales 10 võistkonda. Parimaks tunnistati 6. klassi võistlustöö, nemad said auhinnaks 

tordivalmistamise töötoa Rakvere Ametikooli õppeklassis. Parima maitse eriauhinnaga pärjati 

1. klassi tort, parima kujunduse eriauhinna pälvis 9. klass ja parima esitluse preemia sai 

õpetajate võistkond. Rakvere Ametikooli eripreemia sai 1. klassi võistkond, kes samuti koos 

6. klassiga meistrite käe alla õppima pääses.  

 
  



24. aprilli 

õhtutundidel 

toimus 2. klassi 

pipiteemaline 

perepidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.aprillil käis 1. ja 4. klass Rakvere Teatris vaatamas Endla teatri 

külalisetendust  „Hiired pööningul“. 

 

29. aprillil oli 2. ja 5. klassi tundides külas jahimees Jaan Villak Rakvere 

Jahindusklubist, kes rääkis lastele metsandusest, ulukitest ja 

jahipidamisest. 

 
 



29. aprillil osalesid 1. ja 2. 

klassi õpilased  Joosep 

Tiitson, Georg Viita, Emili 

Kristelle Andrejev, Sten 

Eric Eikkinen  Tapal 

loodusloopäeval.  

 

 

 

 

 

 

 

29. aprillil 

käis 3. klass 

Arma 

ratsatalus 

ekskursioonil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. aprillil toimusid Rakvere spordihallis 

Lääne-Viru koolide korvpalli esivõistlused 

6.-9. klassidele. Meie kooli esindusvõistkond 

sai turniiril teise koha.  

Võistkonnas mängisid Magnar Martins, Martin Laandu, 

Sten Pukk, Karl-Gustav Kello, Mehis Meltsa, Timo 

Tubli, Markus Helm. Õpilasi juhendas Märt Raam. 

  



30. aprillil külastas 9. klass Minu Riik programmi raames Riigikogu ja 

Eesti Panga muuseumi.  

 
  



30. aprillil said eelkooli lapsed tunnistused, et peale pisikest puhkust 

septembris ametlikult koolilasteks hakata.  

 
 

30. aprillil toimus Tallinnas Õismäe Sportmängude hallis Eesti Koolispordi 

Liidu Sportland 3x3 sarja finaalvõistlus.  

 

Meie kool oli esindatud 

4.-5. klasside ja 6.-7. 

klassi poiste arvestuses 

kummaski ühe poiste 

võistkonnaga. II koha 

saavutanud võistkonnas 

mängisid Mehis Meltsa, 

Timo Tubli ja Karl-

Gustav Kello, kokku 

osales sellel turniiril 128 

võistkonda. 

Veerandfinaali jõudnud 

4.-5. klassi poiste 

arvestuses osalesid 

Marko Vahtra, Rasmus 

Lempu, Rauno Soodla ja Siim Ilves, kokku osales turniiril 115 võistkonda.  Õpilasi juhendas 

Märt Raam.  



MAI 

 

5.-9. maini toimus meie koolis keskkonna- ja reaalainete nädal.  

 

5.mail toimus loominguline joonistus- ja taaskasutusvõistlus teemal AASTA 

LIND ja/või AASTA LOOM.  

Ette antud materjale ja matemaatilisi kujundeid kasutades lõid iga klassi esindajad 

fantaasiarikkad kujutlusi jäälinnust ja hülgest. Oma lemmiku sai valida igaüks saalis 

toimunud hääletamisel. Joonistusvõistluse võitjaks osutus 1. klassi esindus (Kristel ja Andra), 

taaskasutusvõistluse lemmikuks valiti 9. klassi võistkond (Teini ja Greete).  

 
 

6. mail panid 5.-9. klassi õpilased oma teadmised proovile peastarvutamises.  

 



7. mail käisid "Küpsisetort RPK 105" võitjad Ametikoolis lahkete õpetajate 

käe all maitsvaid torte valmistamas  1. klassi õpilased sai Anneli Tohverti 

juhendamisel martsipanist rooside tegemist proovida, 6. klassi tüdrukud 

katsid martsipaniga terve oma tordi.  

 
  



8. mail kulmineerus reaalainete- ja keskkonnanädal Rakvere 

Reaalgümnaasiumi teadusteatri "TIPP ja PAUK" etendusega.  

Meie maja 

saal täitus 

tossu ja 

sädemetega, 

laval 

reageerisid 

erinevad 

Mendelejevi 

tabeli 

esindajad ja 

publikul tuli 

üllatusi täis 

etenduses 

tihti kõrvad 

kätega katta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. mail toimus ka järjekordne 

Nupukate nagin, mis seekord oli 

pühendatud loodusainetele ja 

matemaatikale. Võitjaks osutus seekord 

6. klassi esindus. 

  



8. mail toimus 

keemiateadmiste 

võistlus Rakvere 

Gümnaasiumis. 

Osalesid 8. klassist  

Sten Kuber, Karl 

Rapur, Robert 

Reiman, 9. klassist 

Rauno Jaaska, 

Neiro Villo, Taavi 

Laandu. 9. klassi 

võistkond saavutas 

I koha! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. mail toimus 

järjekordne 

heategevuslik 

teatejooksuvõistlus 

Kastani puiesteel, 

millest ka meie kooli 

esindus osa võttis. 

  



8. mail pidas 1. klass koos vanematega kevadpidu.  

 
 

9. mail kuulutati välja keskkonna- ja reaalainete nädala tublimad. 

Parim patareide koguja 1.-4. klasside arvestuses Oliver Kaarlõp 10414 patareid. 

Parim klass patareide kogumises 1.-4. klasside arvestuses 1. klass, kokku 21479 patareid. 

Parim koguja 5.-9. klasside arvestuses Markkus Koitve 140 patareid. 

Parim klass patareide kogumises 5.-9. klasside arvestuses 5. klass, kokku 140 patareid.  

 

9.mail Kohtla-Järvel toimunud üleeestilisel põhikoolide vene keele võistlusel 

saavutas meie kooli esindus (Rauno Jaaska ja Janar Aava) III koha! Õpilasi 

juhendas Eerika Mikk.  



12. mail olid Rakvere Põhikoolis Elamusaasta projekti raames külas 

kirjanik-tõlkija Indrek Koff ja ooperilaulja Kristina Vähi-Matesen, kes 

õpilastega oma elus aset leidnud vahvaid seiku ja elamusi jagasid.  

Külalised innustasid 

lapsi oma soove ja 

unistusi järgima, sest 

mitte miski ei ole 

võimatu, kui seda 

tõeliselt tahta. Lauljaks 

võib saada inimene, kes 

viisi ei pea ja 

kirjanikuks see, kes 

lapsena lugemisest ei 

vaimustunud. 

 

 

 

 

 

 

13. mail oli 3. klass 

õppekäigul Viru 

rabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. mail oli 2. klass muuseumitunnis „Jalgratturi ABC“ 

 



14. mail oli koolis 

külas Margus 

Pensa Eesti 

ornitoloogiaühing

ust, kes rääkis 7.-

9. klassile 

inimtegevuse 

mõjust lindudele. 

 

 

 

 

 

15. mail sai bussitäis meie kooli õpilasi võimaluse minna ekskursioonile 

Iisaku looduskeskusesse. Õpilastega olid kaasas õpetaja Vilja ja Külli. 

  



16. mail saavutas 2. klassi 

õpilane Renee Jumila Edgar 

Valteri 85. juubelile 

pühendatud luulevõistlusel 

oma luuletusega pokudest II 

koha. Juhendas Piret 

Strömberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. mail valmistus 6. klass 

esmaabi õpetaja Valentina 

Veeru juhendamisel KEAT 

laagriks. 

  



19. mail kolis meie 

kooli loodusõpetuse 

klassi õpetaja Külli 

Štukerti hoole alla 

elama raagritsikas, 

kes lastele 

putukamaailma 

saladusi avas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. mail käis 9. klass 

lõpuekskursioonil Ida-

Virumaal. Külastati 

Alutaguse seikluspariki, 

Kuremäe kloostrit ja 

Toila spaad.  



21. mail toimus direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele ja nende 

vanematele. Päev lõppes piduliku kevadkontserdiga.  

 
  



23.mail olid meil külas programmi 

„Ära ole kiusaja, ole kangelane!“ 

eestvedajad Kätlin Kalev ja Gerli 

Vau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. mail ilmus 7. klassi 

väljaanne kooli ajalehest 

Q-kiri, kus põnevat 

lugemist nii õpilastele, 

õpetajatele kui ka 

lapsevanematele.  



23. mail tehti 

ametlikult teatavaks 

meie kooli 

mudilaskoori pääs 

laulupeole. Õpilasi 

juhendas Liisi Kams.  

 

 

 

 

 

 

 

26. mail sai viis 5. klassi õpilast võimaluse projekti Unistuste tööpäev 

raames külastada Rakvere Linnavalitsust. 

Loosi tahtel veetsid päeva linnavalitsuses: Marko Vahtra, Artur Piispea, Cristofer Eelsoo, 

Stella Meder, Liisa Rannaste 

 

26. mail käis 2. klass 

vastukülaskäigul 

Rakvere 

Jahindusklubis. 

  



27. mail toimus saalis 8. klassi loovtööde kaitsmine.  

 
 

28. mail kõlas 9. klassile viimane koolikell. 

 

1. klassi õpilased 

olid kirjutanud 

luuletused ja 

maalinud portreed 

lõpuklassist, mis 

tutipeol pidulikult 

üle anti. Ühiselt 

tantsiti ja prooviti 

koolikatseid 

kinnisilmi ära teha. 

Tutipidu 

kulmineerus 

oksjoniga, kus 

kõikidel õpetajatel 

oli ülejäänud 

koolipere marulise 

aplausi saatel 

võimalus soetada 

kõige hinnalisemaid 

esemeid, mis seda 

lendu meenutama 

jäävad.  



29. mail käisid 5 5. klassi poissi tutvumas Palmse metalli tööpäevaga (Sten 

Sarap, Martin Mägi, Taavi Krippel, Roger Rikolas, Karmo Pruual). 

 

30. mail tegid 3. klassi õpilased kooli õuel õpetaja Karin Põdra 

juhendamisel rattaeksamit. 

 
  



30. mail tunnustati 2. klassi tublisid ujujaid diplomiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. mail jättis 4. klass ühisel perepiknikul hüvasti oma klassijuhataja Piret 

Varesega, et sügisest juba õpetaja Külli Štukerti käe all järgmist õppeaastat 

alustada.  

 
  



30. mail käis 1. klass preemiaekskursioonil Rakvere linnuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maikuu viimasel päeval tegi 1. klass vahva perepikniku Mattiase koju, kus 

tutvuti hobuste elu ja vanade tööriistadega.  

 



JUUNI 

 

2. juunil käis 2. klass 

Palmse mõisas 

muuseumitunnis 

„Elu mõisas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. juunil tegi 4. klass 

viimase ühise reisi koos 

õpetaja Piret Varesega 

Tallinna teletorni. 

  



2. juunil 

tegi 3. klass 

oma 

lõpuekskurs

iooni 

Kohtla-

Nõmmele ja 

Kukrusele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.juunil toimus kooli hoovis algklasside ohutusalane infopäev, kus oma 

tehnikaga oli väljas Politsei- ja Päästeamet. 

  



3.juunil seikles 6. klass õppeaastat lõpetaval ekskursioonil Ida-Virumaal. 

 

4.juuni hommikul võttis 4. klass kooli hoovi oma lemmikloomad kaasa.  

 
  



5. juunil võttis 

koolipere selle 

õppeaasta kokku 

IV veerandi 

lõpuaktusel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. juunil toimus Virumaa Laulupäev, 

millest võttis osa ka meie kooli 

mudilaskoor. 

  



10.-12. juunini 

võtsid 6. klassi 

õpilased osa 

KEAT laagrist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. juunil toimus koolis pidulik 9. klassi lõpuaktus.  

 
 

6. juulil esines meie kooli mudilaskoor XXVI Laulupeol Aja puudutus. 

Puudutuse aeg.  


