
Rakvere Põhikooli kroonika 2016-2017 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 217 õpilast. 

Kairi Järve  ajalugu 

Katrin Välba           klassiõpetaja (3.b kl)  

Ülle Kippel  õppealajuhataja 

Aire Aros  muusikaõpetus, rütmika 

Annely Blum  inglise keel 

Anneli Siitas  klassiõpetaja (4. kl), õpiabi 

Anu Sepajõe  sotsiaalpedagoog, ühiskonnaõpetus 

Eerika Mikk  vene keel, klassijuhataja (9. kl)  

Ene Saaber  vene keel 

Eve Kruusmaa  eesti keel ja kirjandus (klassijuhataja 6. kl) 

Maire Karjus  remonditööline  

Heli Ust  logopeed 

Hilja Roostik  matemaatika, füüsika, klassijuhataja (8. kl) 

Karin Keskla  klassiõpetaja (2. kl), õpiabi 

Karin Põdra  tüdrukute kehaline kasvatus 

Külli Štukert  loodusained, klassijuhataja (7. kl) 

Lea Pilme  direktor 

Märt Raam  poiste kehaline kasvatus 

Piret Soon  juhiabi 

Ülle Klaasen  klassiõpetaja (3.a kl), õpiabi 

Janne Türkel           ühele õpilasele keskendunud õpe 

Piret Strömberg  klassiõpetaja (1. kl), infoteh. algõpetus, õpiabi 

Raiko Kaasik  poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Riina Roonemaa  inglise keel 

Helena Lahi  kunst 

Lea Pärlin  tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Tiiu Vändrik  majandusjuhataja 

Vilja Padonik  abiõpetaja 

Katrin Männik        pikapäevarühma õpetaja 

Jüri Kormik  it-juht 

Evelin Rikma  huvijuht 

 

  



 

Kooliperega liitusid sel aastal Kairi Järve (ajalugu), Ülle Klaasen (klassiõpetaja), Aet Lellsar (koristaja), 

Natalia Mets (koristaja). 

 

  



Kooli õpilasesindusse kuulusid 2016-2017 õppeaastal: 

5. klass 

Kaisa Lahesoo 

Johanna Krippel 

Emili Kristelle Andrejev 

Marily Jõe 

 

6. klass 

Harriet Vassiljev 

Helen Turban 

 

 

 

7. klass 

Kadri Ann Väärsi 

Anna Tsvetkova 

Heliis Vunder 

 

8. klass 

Deelika Ljaš 

Liisa Rannaste 

 

9. klass 

Kaileen Geidik 

Kristel Sööt 

 

 

 
 

Hoolekogus esindas sel õppeaastal õpilasi Kaileen Geidik. 

 

  



Rakvere Põhikooli huviringid 2016-2017 

 

Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Aeg Eesmärk/väljund Osale- 

jate arv 

Loovusring E. Rikma 1.-2. klass N 13.30 - 

15.00 

Pakkuda erinevaid käeliseid 

tegevusi, mis annaksid 

võimaluse rakendada 

loovust ja fantaasiat. 

Tutvustada taaskasutamise 

ja säästva tarbimise 

põhimõtteid. Erinevad 

temaatilised näitused 

koolimajas. 

15 

IT-i NUTI 

ring 

P. Strömberg 1. klass E 5. tund Õppida kasutama arvutit. 

Programmeerimise alused. 

26 

Loodusring V. Padonik 1.- 2. klass E 6. tund 1.   Huvi äratamine looduse 

vastu, looduse tundma- 

õppimine ja väärtustamine, 

koostööoskuste ja 

eneseväljendusoskuste 

arendamine. 

15 

Liiklusring K. Põdra 3. klass R 8.00 Ettevalmistus jalgratturi 

juhilubade eksamiks. 

24 

Palli-mängud K. Põdra 1.-5. klass 

tüdrukud 

R 12.30 Ettevalmistus maakonna 

rahvastepalli võistlustest 

osavõtuks. 

12 

Mudilas-koor A. Aros 1.-5. klass K 13.30- 

14.30 

N. 7.50 

Lapsed õpivad matkimise 

teel oma häält juhtima. 

Peale laulmise saavad 

lapsed ka liikuda ning 

mängida ja tunda rõõmu 

koosolemisest. 

38 

Plokkflööt A. Aros 1.-7. klass N 13.30 

1.- 2. klass 

E 14.10 

3.- 4. klass 

T 14.10 

alt- 

plokkflööt 

Ringis kaasa löömine annab 

võimaluse saada muusikalisi 

algteadmisi noodi- ja 

rütmiõpetusest, annab 

võimaluse omandada 

koosmängu oskuse ning 

kuulamisoskuse ning 

demonstreerida seda ka 

teistele. 

11 

Ansambel A. Aros 6.-7. klass N 14.10 

 

Ansambli töö põhineb 

põnevatel hääleharjutustel, 

mis aitavad demonstreerida  

erinevaid hääle tekitamise 

võimalusi, mitmehäälsust 

õpetavatel kaanonitel, 

lühilauludel ning on 

suunatud repertuaari 

omandamisele 

koolisisesteks,- välisteks 

20 



üritusteks. 

Robootika J. Kormik 3.-7. klass T 7.-8. tund Huvi äratamine robootika ja 

loodusteatuste vastu; 

programmeerimise alused. 

Arendada loogilist 

mõtlemist. Võistlemine 

Robotex’il ja robootika 

tutvustamine kaasõpilastele. 

8 

Sõnakunsti-

ring 

E. Kruusmaa 5.-9. klass Projekti-

põhine 

Koolielu elavdamine. Kooli 

ürituste läbiviimine ja 

toetamine. Õpilaste 

esinemisjulguse 

parandamine,  ilmekuse 

arendamine. 

20 

Kokaring L. Pärlin 5.-9. klass R 6.-7. tund 

üle nädala 

Toiduvalmistamis- ja 

koostööoskuste arendamine, 

säästva tarbimise 

põhimõtete järgimine. 

Teadlikkuse kujundamine 

tervislikust toitumisest. 

10 

KEAT H. Roostik 6. klass N 8.00 ja 

loengud 

lektoritega 

kokkuleppel 

Loengute sari esmaabist, 

ohutust liiklemisest, 

käitumisest õnnetuste korral, 

toimetulek 

kriisisituatsioonides. 

Loengud 

kogu 

klassile 

ja laager 

10. õpila-

sele 

Taaskasu-

tusring 

K. Štukert 7. klass N 7. tund Vanade materjalide 

taaskasutus, keskkonna 

hoidmine, ettevõtlikkus, 

osalemine erinevatel 

üritustel. 

12 

 

 

 

  



SEPTEMBER 

 

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

klassijuhataja Piret Strömberg. 

 

Ege Marek Güldere 

Kent Helme 

Gloria Intal 

Tarvi Jõgis 

Mariann Kits 

Karola Kontkar 

Romet Kumm 

Kaisa Elili Kütt 

Anders Küttis 

Ann-Katriin Laagus 

Marta Laandu 

Henri Lindpärg 

Iti Mehide 

Brith Müürsep 

Greth Müürsep 

Karmo Ossi 

Eero Padu 

Kaspar Pruual 

Emili Saksman 

Katrina Seinpere 

Kristelle Tammiksaar 

Markus Tiks 

Egert Vahtra 

Äile Valk 

Lisanne Viikoja 

Hedy Villemson 

 

  



1. septembril toimusid traditsioonilised õppeaasta avaaktused ja klasside 

pildistamine.  

 

2. septembril tähistasime ühiselt I trimestri algust suvises riietuses.  

 



2. septembril 

saabus 

kauaoodatud hetk, 

kus kõik lapsed 

vastremonditud 

sööklas lõunat 

süüa said. Uus 

süsteem tekitas 

lõbusat elevust, 

toit maitses 

imehea!  

 

 

 

3. septembril tegi 9. klass õppeaasta avalöögi, seigeldes maisipõllu 

labürintides.  

5. septembril 

tähistasime kooli 

107. sünnipäeva 

ühise matkaga. 

Hommikul 

koguneti kooli 

hoovi, peale 

direktori kõnet 

suunduti ühiselt 

vana koolimaja 

juurde, Vallimäel 

lauldi kooli laulu, 

peatuti ka 

Tammikus ja 

Palermos, mängiti, 

tantsiti ja kirjutati ühine luuletus.   

Luuletuse 12 salmi iseloomustavad meie tegemisi selles majas läbi terve aasta. 



Jaanuaris me suusatame, 

kirjutame,luuletame. 

Õppida me siis ei taha, 

lapsi õues on vaid näha. 

 

Veebruar väga tihe kuu, 

sees seal sõbrapäev ja 

muu. 

Sünnipäeva peab me riik, 

pidulaule kuulda siit. 

 

Märtsikuus on vaheaeg, 

see on ülilahe aeg. 

Emakeelepäeva peame, 

luuletusteks sõna saame. 

 

Aprillikuu on lõbus kuu, 

trill-lal-laa, 

trill-lal-laa. 

Oled hästi noor veel sa. 

 

 

 

Taas on mai, 

sillerdav ja lai.. 

Käes on kevadpidu, 

lapsed loevad salmiridu. 

 

Suve algus juunikuus, 

siis kui pungad-lehed 

puus. 

Lapsed rannas hullavad, 

pärast kodus puhkavad. 

 

Juulikuus me puhkame, 

koolist veel ei mõtle me. 

Eesti ilma talume 

ja kooli veel ei lähe me. 

 

Varsti juba algab kool, 

minul selleks puudub soov. 

Veel ma tahaks puhata, 

grillida ja tšillida. 

 

 

 

Septembris algab 

kooliaeg,  

kohe ka koolil sünnipäev.  

Pärast seda spordipäev, 

Koolis käia pole vaev! 

 

Siis, kui käes on oktoober, 

on meil koolist juba siiber. 

See on täitsa lahe aeg, 

sest kohe tuleb vaheaeg. 

 

Koolis käin juba kolmas 

kuu, 

peast kadunud on kõik 

muu. 

Ootan juba jõuluaega, 

mitte midagi muud mind 

ei vaeva. 

 

Jõuluajal on pidu, 

see on üks suur ilu. 

Õhtul saame palju kinke, 

pärast teeme kodus pinke.

Septembri esimesel nädalal 

käisid kehalise kasvatuse 

õpetajad Karin ja Märt 

algklassidega uues Aqva 

spordikeskuses 

tennisemänguga tutvumas. 

Lapsi ja õpetajaid nakatasid 

tennisepisikuga treenerid 

Mari ja Maret Ani. 

  



6. septembril osalesid 2.-5. klasside esindused 

Lääne-Virumaa algklasside 

kergejõustikuvõistlusel. Kooli esindasid 

2. klassist Romi ja Maris (indiv. 5. koht 

400m jooksus), 3.a klassist  Egeli (ind. 

5. koht kaugushüppes), Etriin (1. koht 400m 

jooksus ja kaugushüppes), Kristella (6. koht 

kaugushüppes ja 4. koht 60m jooksus), 

Tristan (2. koht kaugushüppes ja 3. koht 

60m jooksus), Andreas (3. koht 60m jooksus 

ja 1. koht 400m jooksus), Richard (ka väga 

tubli!), Robin (3. koht kaugushüppes ja 

6. koht 60m jooksus) ja Rico (3. koht 

palliviskes ja 2. koht 400m jooksus), 

4. klassist Kristel, Helena (indiv. 4. koht 60m 

jooksus ja 6. koht palliviskes), Robert, 

Melany ja Rando (6. koht palliviskes), 

5. klassist Rasmus (indiv. 2. koht 

kaugushüppes, 1koht 400m jooksus), 

Kristian, Johanna (3. koht palliviskes), Lisett 

(5. koht kaugushüppes ja 2. koht 400m jooksus), Kaisa ja Marily. Maakonnas saavutati esikoht! 

Õpilasi juhendas K.Põdra. 

 

 

 

8. septembril osales 7. klass 

koos õpetaja Külliga 

Lahemaa looduse päeval 

Pärispea poolsaarel, mis oli 

pühendatud Lahemaa 45. 

sünnipäevale. Lapsed 

osalesid võistkondlikes 

maastikumängudes. 

 

 

 

 

 



9. septembril tunnustasime kooli esikoha toonud sportlaseid ja Joosep näitas 

enda isa leitud hiiglaslikku murumuna. Kogu koolipere laulis direktor Leale 

sünnipäevalaulu. 

 

 

10. septembril toimusid EKSL vabariiklikud 

Triatlonivõistlused, kus 1.-3. klasside arvestuses 

saavutas esikoha meie kooli õpilane Etriin! 

 

 

 

11. septembril osales 

meie kooli 

mudilaskoor ja 

plokkflöödiansambel 

Rohuaia lasteaias 

toimunud 

vanavanemate päeva pidulikul kontserdil. Kontserti juhtis Kaileen. Lapsi 

juhendas õpetaja Aire.  



13. septembril osalesid 8. ja 9. klass Rakvere Teatris toimunud 

Inspiratsioonipäeval.  

14. septembril toimus lastevanemate üldkoosolek, kus arutati Rakvere linna 

koolivõrgu tuleviku üle ja koolikorralduslikke küsimusi.  

15. septembril 

toimus koolis 

spordipäev. 

 

 

 

 

 

 

 

16. septembril osalesid 3.a ja 3.b klass Roelas RMK käbiprogrammis. Lisaks 

käbidele uudistati ka vanu põllutöömasinaid ja matkati Roela linnamäel. 

Usinalt õpiti tundma mürgiseid taimi ja koguti muudki metsatarkust. 

 



22. septembril 

tähistas 

1. klass sügise 

sünnipäeva.  

 

 

 

 

 

 

 

22. septembril tunnustasime spordipäeva tublisid sportlaseid. 

 

  



27. septembril külastas 9. 

klass Tallinnas 

Ettevõtlus- ja 

Innovatsioonikeskust 

Mektory, kus koostöös 

USA saatkonnaga oli 

õpilastel võimalus 

kohtuda Nasa astronaut 

Douglas Wheelockiga ja 

päeva teises pooles osaleti 

töötubades. Õppekäigu 

korraldas lastele Lääne-

Viru Arenduskeskus. 

 

 

27. septembril käisid 

Ragne, Heliis ja Anna 

õpetaja Viljaga 

Mustojal Läänemere 

projekti ranniku- ja 

jõevaatlusi tegemas. 

 

 

 

 

 

 

 

28. septembril osalesid 2 meie kooli võistkonda Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm ja Marianne Ojasalu, Raigo Koidumäe, Jan Kuusemets, 

Romi Aros ja Marleen Aas. Saavutati IV ja V koht. 



28. septembril toimus meie majas Teadlaste ÖÖ festivali raames ja koostöös 

Rakvere Reaalgümnaasiumi teadusteatriga "Tipp ja Pauk" müüdimurdjate 

õhtu. Laval eirati gravitatsiooni, tegeleti silmamoonduse ja illusioonidega, 

väänati füüsikaseaduseid ja õhtu lõpetuseks tuli pauk isegi luuavarrest! 

 

29. septembril toimusid 

Teadlaste ÖÖ festivali raames 

teadusvahetunnid, kus 

Õpilasesinduse liikmed ja 

õpetaja Hilja vahetundides 

teadustöötubasid juhendasid. 

Meisterdada sai ülikiireid 

lennukeid, põnevaid 

hologramme, LED tuledega 

laternaid, ehitada 

õhupallirakette ja käivitada 

sidurnivulkaane. 

 

  



Teadlaste ÖÖ festivali 

raames tehti teadust ka 

tundide ajal. Õpetaja Hilja ja 

Külli meisterdasid tundide 

ajal lastega laavalampe, 

vedelike virna, 3D prille ja 

spektroskoope, uuriti, mis 

juhtub värvivette asetatud 

lilleõiega, milliseks muutub 

äädikalahusesse jäetud muna 

ja kuidas töötavad meie 

lihased. 

 

 

 

30. septembril sai kogu 

koolipere osa esimesest 

koolikontserdist sellel 

õppeaastal. Esines 

Härrasmeeste ansambel 

lugudega klassikast popini. 

1. oktoobril toimuva 

muusikapäeva puhul 

osalesid õpilased ka 

muusikateemalises 

veebiviktoriinis. Lapsi 

juhendas õpetaja Aire Aros. 



30. septembril osalesid 

Õpilasesinduse liikmed Marjanne, 

Harriet, Kaileen ja Kristel Rakvere 

Reaalgümnaasiumis Teadlaste ÖÖ 

festivali suurel finaalüritusel, kus 

juhendati muusikatöötuba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. septembril külastas 2. klass 

Kilplala teemaparki. 

  



OKTOOBER 

4. oktoobril osalesid 4.-

9. klass kiusamisest 

vabaks loengus. 

Lastele rääkisid 

kiusamisest Helen 

Adamson (laulja), 

Margus Vaher (laulja) 

ja Oliver Rõõmus 

(trummar). 

 

 

 

 

5. oktoobril tähistasime koolis 

õpetajate päeva. Traditsiooniliselt 

andsid sel päeval tunde 9.klassi 

õpilased. Õpetajad veetsid päeva 

Sõbralt Sõbrale poes sotsiaalse 

heategevusega tegeledes. 

 

 

 

 



6. oktoobril käis 

3.a klass 

ekskursioonil 

Targas Majas. 

Lastele tegi 

majas ringkäigu 

abilinnapea 

Kairit Pihlak. 

 

 

 

6. oktoobril käisid 

9. klassi tüdrukud 

tööõpetuse tunni 

raames Kurva Kodus 

kohtumas disainer 

Monika Uldrichiga. 

 

 

 

7. oktoobril toimus 

Freddy keeltekooli 

inglise keele näidistund 

1.-2. klassi lastele. 

 

 

 

 



12. oktoobril 

külastasid 5. ja 

7. klass 

Ääsmäel asuvat 

Balsnacki 

tehast. 

Õppekäigu 

transporti 

finantseeris 

Lääne-Viru 

Arenduskeskus. 

 

12. oktoobril osalesid 2 meie kooli võistkonda Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm ja Marianne Ojasalu, Jan Kuusemets,  Raigo Koidumäe, 

Romi Aros ja Marleen Aas. Saavutati VI ja VII koht. 

13. oktoobril said 1.-

5. klass 

hõimupäevade 

raames osa 

udmurtide laulu- ja 

tantsuansambli 

„Ekton-Korka“ 

kontserdist. 

Kontsert sai teoks 

tänu Tarvanpää 

seltsile. 

 

 

13. oktoobril osalesid Õpilasesinduse liikmed Kaileen, Liisa, Harriet, Kadri 

Ann ja Emily Kristelle EÕEL-i regionaalkoolitusel Tapal, kus noored 

täiendasid teadmisi selle kohta, kuidas koolielus ning üldisemalt oma 

hariduse kujunemisel kaasa rääkida.  

14. oktoobril pidas 6. klass koos õpetaja Evega klassiõhtut. 



14. oktoobril osalesid Kaileen ja Liisa Lääne-Viru Noortekogu avatud 

koosolekul, kus tutvustati noortekogu töid ja tegemisi. Kaileen liitus Lääne-

Viru Noortekoguga.  

15. oktoobril osalesid Harriet, Kaileen, Raiko ja Kristel koos õpetaja Airega 

parmupilli koolitusel.  

17. oktoobril külastas 

9. klass ühiskonna- ja 

kunstiõpetuse tundide 

raames „Sõbralt 

sõbrale“ kauplust. 

Kaupluse juhataja 

tutvustas õpilastele 

sotsiaalse ettevõtluse 

ja vabatahtliku töö 

olemust, pärast seda 

kujundati müügisaali 

temaatilisi 

väljapanekuid. 

 

19. oktoobril kohtusid 8. klassi õpilased Marjanne ja Gerda Rakvere Teatri 

näitleja Saara Kadakuga, kellele oldi sel päeval töövarjuks. 

20. oktoobril osalesid 

Kaileen, Marjanne ja Erika 

koos huvijuhi, direktori ja 

õpetaja Karin Keskla Külli 

Štukertiga Pärnus 

Haridusfestivalil, kus esitleti 

Ettevõtliku kooli 

vabariiklikku finaali 

jõudnud üritust 

„Lumeteadus“, mis 

nomineeriti kategoorias 

„Parim koostöö 

partneriga“. Saavutati III koht. 

20. oktoobril osales 9. klass Töötukassa töötoas. 

 



20. oktoobril külastas 

6. klass Tallinnas Telemaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. oktoobril tähistasime 

saabuvat sügisvaheaega 

Nupukate Naginatega 

suurtele ja väikestele. 

 

 

 

 

 

 

 

21. oktoobril osalesid robootikaringi lapsed Kohtla-Järvel toimunud 

Robootikafestivalil. 

 

 



24. oktoobril käis õpetaja Vilja 

koos linnuhuviliste lastega 

Kablis linde rõngastamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. oktoobril korraldas Õpilasesindus koostöös Sõbralt Sõbrale kauplusega 

koolivaheajal puslede kokkupanemise võistluse, lisaks said huvilised 

meisterdada üksikuks jäänud pusletükkidest kaunistusi ja seinapilte. Ürituse 

läbiviimisel olid abiks Kaileen, Marjanne, Liisa, Kristel, Harriet, Anna ja 

Heliis. 

 



 Oktoobris osales 7. klass Tervisearengu Instituudi loovtööde konkursil 

„Söögivahetund“, mille teema oli sellel aastal „Kuidas panna õpilased 

rohkem köögivilju sööma?“. Lapsed osalesid konkursil videoga. 

29. oktoobril külastas õpetaja Aire koos huvijuhi, Kaileeni, Kristi ja Erikaga 

Rakvere Teatri Jazzikohvikut.  

31. oktoobril tähistas 

Õpilasesindus koolis 

Halloweeni. Juba vaheajal 

tehti ettevalmistusi, kogu 

maja kaunistati kummituste, 

kõrvitsate ja muu 

temaatilisega. Hommikul sai 

iga kostüümis kooli tulnu 

magusa üllatuse osaliseks. 

Vahetundides peeti 

kummitusejahti, kus 

auhinnaks söödavad tondid. 

 

 

31. oktoobril ja 1. novembril 

osales Rakvere Põhikooli 6.-9. 

klasside korvpallivõistkond 

EKSL-i koolide korvpalli 

võistlusel Vinnis. Meeskonda 

kuulusid: Magnar Martins, 

Martin Laandu, Ott Põdersalu, 

Marko Vahtra, Rasmus Lempu, 

Roger Rikolas, Siim Ilves, 

Kevin Kello. Saavutati V koht. 

Õpilasi juhendas õp. Märt 

Raam. 

 



NOVEMBER 

 

1. novembril käis Valev Sard lastele tutvustamas mudellennuklubi tegemisi. 

 

3. novembril oli 1.-9. klassidel taas külas Toomas Pranstibel, kes seekord oli 

lastele tutvustamiseks kaasa võtnud eksootilised linnud. 

 



6. novembril toimus Kohtla-Järve kultuurikeskuses laulukonkurss „Viru 

lauluke“. Osalesid Emilia Piirmäe ja Jaanus Erik Mesi. Ansamblilaulu 

kategoorias said lapsed eripreemia. Juhendas õp. Aire Aros.  

 

7. oktoobril osalesid 4. klassist Helena, Kristel, Melany, Ralf, Patrick, 

Oliver, Päären, Rando, Robert ja Joosep, 5. klassist Lisett, Johanna, 

Karolin, Laura, Emili ja Kaisa rahvastepalli võistlustel. Saavutati VI koht. 

Juhendas õp. Karin Põdra.  



7. novembril avasime koolis väikeste 

sissepääsu juures helkuripuu, kust kõik 

helkurita lapsed enne majast väljumist 

endale helkuri võtta saavad, et kodutee 

oleks turvaline. Oleme silmapaistvad! 

 

 

 

 

 

 

 

9. novembril tunnustasime kooli edukalt esindanud sportlaseid, laululapsi, 

mälumängureid ja aktiivset Õpilasesindust.  

 

 

 



9. novembril 

külastasid 6. klassi 

tüdrukud töö-ja 

tehnoloogiaõpetuse 

tunni raames Kaisa 

Laasi 

keraamikastuudiot 

Rakveres.  

 

 

 

 

10. novembril külastas 5. klass töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunni raames 

Athena kooli, kus sealsete õpetajate Alge ja Eliko juhendajamisel prooviti 

kätt metallitöös ja maalimises.  

 

10. novembril osalesid 8. klassist Liisa ja Triinu, 9. klassist Kaileen, Kristel 

ja Jan Lääne-Viru Osaluskohvikus. Osaluskohvikute eesmärgiks on 



kutsuda ühe laua taha koolinoored ning nii maakonna- kui ka riigitasandil 

relevantsed otsustajad, et ühiselt maailmakohviku stiilis arutleda ja leida 

lahendusi päevakajalistele murekohtadele.  

Sellest õppeaastast 

liitus meie kool VEPA 

projektiga, mille 

eesmärk on positiivse 

ja õppimisele 

suunatud õhkkonna 

loomine klassis ning 

õpilaste positiivse 

käitumise 

tunnustamine. Mäng 

edendab 

prosotsiaalset 

käitumist ning vähendab korrarikkumisi klassis. VEPA pliootklassideks 

meie koolis on õp. Piret Strömbergi 1. klass ja õp. Anneli Siitase 4.klass. 

14. novembril külastasid 4. ja 5. klass Viljandis Ugala teatrit ja 

Pärimusmuusikaaita. 

 



14. novembril oli 7.-9. 

klasside kunstiõpetuse 

tundides külas 

arvutigraafik ja disainer 

Kristiina Nurk ettevõttest 

NULKU, mis tegeleb 

kottide ja jalanõude 

disainiga. 

 

 

 

 

 

15. novembril esitasid 

õpetaja Eve juhendatud 

õpilased kooliperele 

hingedeaja kombeid 

tutvustava teatritüki. 

Samuti said klasside 

esindused osaleda 

temaatilises viktoriinis. 



15. novembril tegi 

1. klass kooli hoovis 

oma esimese 

suusatunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. novembril osalesid 2 meie kooli võistkonda Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm ja Marianne Ojasalu, Raigo Koidumäe, Jan Kuusemets, 

Romi Aros ja Marleen Aas. Saavutati V ja VI koht. 

17. novembril külastasid 3.a ja 3.b klass Tallinnas Lastekirjanduse Keskust 

ja NUKU teatri etendust „Miisu“. 

22. novembril külastas 

4. klass Siimu isa töökohta, 

et metallitööga tutvust teha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. novembril lahendas 

9. klass koos õpetaja Kairiga 

kodanikupäevale 

pühendatud veebiviktoriini. 

 

 

 

 

 

 

 

23. novembri pärastlõunal tähistas 2. klass meeleolukat klassiõhtut. 

 

 



24. novembril 

külastas 9. klass 

kodanikupäeva 

raames Lääne-

Viru Maavalitsust. 

 

 

 

 

 

 

24. novembril meisterdasid 1. ja 

9. klassi õpilased koos kooli 

jõulupuule kauneid ehteid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. novembril tegid õpilased ja õpetajad ühiskülastuse Tallinna 

Draamateatrisse, kus vaadati etendust „Rahauputus“. 

25. novembril käis 8. klass Tallinnas Energiaavastuskeskuses õppekäigul. 

 



27. novembril osales Rakvere Põhikool keskväljakul linna jõulupuu tulede 

süütamise üritusel. Laadatelgis pakuti linnarahvale traditsioonilist 

õpetajate jõululoosi. 

 

28. novembril tähistasime koolis I advendihommikut. Õpetaja Aire kitarri 

saatel laulsime koos päkapikulaulu ja vaatasime filmi päkapikkudest, kes 

meie tegemisi jälgimas olid käinud. 

 

 

 



28. novembril ehtis 9. klass kooli jõulupuu. Selle aasta kuuse kinkis koolile 

1. klassi õpilase Anders Küttise vanaisa Jaan Lipsmäe.  

 

30. novembril külastas 7. klass Tallinna Lennusadamat ja Megazone`i.  

  



DETSEMBER 

 

1. detsembril 

tähistasime II 

trimestri algust 

sini-valge 

stiilipäevaga ja 

tunnustasime I 

trimestri tublisid 

õpilasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. detsembril osalesid 

robootikaringi lapsed Karl ja 

Harli Grube, Mattias Müür, 

Richard Lindpärg, Tristan 

Ruuto, Robin Telvik ja Mihkel 

Tõnn Robotexi võistlusel 

Tallinnas. Karl, Tristan ja 

Richard saavutasid oma 

alagrupis III koha! 

 



5. detsembri hommikul 

tähistasime kooliperega II 

advendihommikut, laulsime 

taas vahvat päkapikulaulu ja 

vaatasime uue osa 

advendivideost. 

 

 

 

 

5.-9. detsembrini 

võõrustasime oma majas 

vahetusõpilast Tamsalu 

Gümnaasiumist, Triinu-

Liis Merilo oli nädala meie 

kooli 9. klassi õpilane. 

 

 

 

 

5. detsembril käisime ära 

viimas projekti Täht Idas 

kingipakke Sõbralt Sõbrale 

poe kogumispunkti. 

Kampaania eesmärk oli 

valmistada ja kohale 

toimetada 6000 kingitust 

maailma kriisikolletes 

sõjategevuses kannatanud 

lastele. Meie kooli panus oli 

45 kingitust! 

 

 



7. detsembril käisid 

Õpilasesinduse liikmed 

Kaileen Ja Liisa Targas Majas 

kaasa rääkimas ja arutlemas 

riigigümnaasiumi teemadel.  

 

 

 

 

 

 

 

7. detsembril oli 1. klassil õuesõppepäev, koos õpetaja Pireti ja Viljaga käidi 

Mustojal loodust avastamas. 

 

 

 

 



8. detsembril käis 4. klass õppekäigul Kolmainu kirikus. 

 

8. detsembril sai 8. klass osa Töötukassa töötoast. 

5.-9. detsembrini korraldas 

9. klassi õpilane Kaileen 

algklassilastele mängude 

vahetunde. Kooli kõige 

pisemad said vahetundides 

tantsida, lauamänge mängida 

ja twisteris enda painduvuse 

proovile panna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. detsembril osalesid meie kooli õpilased Simon, Tristan, Silver, Harriet, 

Liisa, Heliis, Anna ja Karmely Keskväljakul Kultuurikeskuse korraldatud 

Tuleetendusel. 

 

12. detsembril süütasime saalis III advendiküünla, laulsime päkapikulaulu 

ja vaatasime viimase osa advendivideost, mis seekord rääkis õpetajate 

jõuluettevalmistustest.  

 

12. detsembril külastas 1. klass muuseumitundi. 

12. detsembril külastas 3.b klass Põlula jõulumaad. 

 



13. detsembril 

külastasid 1., 3.a, 

3.b ja 4. klass 

Rakvere Teatri 

jõuluetendust 

„Lärmisepa tänava 

Lotta“. 

 

 

 

 

 

13. detsembril osalesid 

Õpilasesinduse liikmed Kaileen ja 

Liisa Tapal Lääne-Viru 

Noortekogu aastakonverentsil 

„Noor tahab teada“. Konverentsi 

läbivaks teemaks oli Eesti 

välispoliitika ning noortevahetus. 

Tuntud inimesed rääkisid enda 

kogemustest, seisukohtadest, 

noorte tulevikust ja muutustest, 

mis puudutavad meid kõiki. Üks 

tüdrukute suur lemmik ja 

konverentsil esineja, Maria 

Kaljurand, püüti ka ühisele pildile. 

 

13. detsembril esinesid Jaanus Eerik, Andra, Egeli, Emilia, Egeli, Kristella, 

Teneli, Ragne ja Heliis Lääne-Virumaa haridusjuhtide koosviibimisel 

Viitnal.  

14. detsembril osalesid 2 meie kooli võistkonda Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm ja Marianne Ojasalu, Raigo Koidumäe, Jan 

Kuusemets, Romi Aros ja Marleen Aas. Saavutati VII ja VIII koht. 

 



15. detsembril 

toimus 

vahetundides 

traditsiooniline 

jõululaat. 

 

 

 

 

 

 

Detsembris liitus 7. klass Balsnacki korraldatud konkusiga „Kõige 

linnusõbralikum klass 2017“, mille eesmärk oli pöörata tähelepanu Eestis 

talvituvatele lindudele ning õpetada nende õiget toitmist. Läbi õppeaasta 

tuli täita erinevaid ülesandeid ja selle tulemusel jõuti kevadel 11 parima 

kooli hulka. Kokku osales projektis 79 kooli.  

 

 

 



19. detsembril 

tähistasime 

4. advendi 

saabumist 

vahva 

etendusega, 

mille lavastas 

õpetaja Eve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. detsembril toimus 6. 

klassi ajaloo-, kunsti- ja 

tööõpetuse lõimitud tund 

Kaisa Laasi 

keraamikastuudios. Tunni 

läbivaks teemaks oli 

savikunst, kammkeraamika 

ja keraamika kui 

ajalooallikas. Tunni käigus  

valmistasid õpilased omale 

uhked kruusid, millest sooja 

teed juues on hea õpitut 

meenutada. 

Keraamikastuudios käisid 

õpetaja Kairi ja õpetaja 

Eve. 



19. detsembril 

külastas 2. klass 

Lottemaad. 

 

 

 

 

 

 

20. detsembri õhtul toimus 1.-4. klassi jõulupidu. 

 



21. detsembri 

hommikul olid 

õpetajate toas 

päkapikud 

käinud. 

Õpilasesinduse 

liikmed 

üllatasid 

õpetajaid 

maitsvate 

piparkookide ja kaunite jõulusalmidega. 

 

21. detsembril tähistasid 5.-9. klassid jõule. 

 

22. detsembril tunnustasime Õpilasleiutajate riiklikul konkursil osalenud 

lapsi, keda juhendas õpetaja Helena Lahi. Tänukirja said Ranar, Renee, 

Karel, Harli 5. klassist,  Siim 7. klassist, Gerda, Marjanne 8. klassist ja 

Kristi 9. klassist. 

 



22. detsembril kuulasime kogu kooliperega Rohuaia lasteaias muusikakooli 

laste kontserti, millega algas ka kauaoodatud jõuluvaheaeg. 

 

22. detsembril täitus 3.a klassi laste ammune unistus külastada Premia 

jäätisetehast. 

 



 

JAANUAR 

5. jaanuaril korraldas 

Rakvere Põhikooli 

Õpilaseesindus koostöös 

Sõbralt Sõbrale 

kauplusega järjekordse 

vaheaja puslevõistluse, kus 

seekord lisaks 

meeskondlikule võistluse 

ka sprintpusles võistelda 

sai. Üritust korraldasid 

Kaileen, Kristel, Kristi, 

Marjanne, Liisa ja Heliis.  

 

10. jaanuaril said kõik õpetajad ja algklasside õpilased Oliver Kaarlõpi ema 

Piretilt kingiks kenad ja praktilised Tupperware joogipudelid. 

 

 

  



12. jaanuaril osales meie kooli esindus koosseisus Marjanne Krooben, 

Martin Krooben, Hendrik Intal ja Jan Kuusemets Politsei- ja 

Piirivalveameti lasketiirus Rakvere vabastamise aastapäeva laskevõistlusel. 

Nortearvestuses saavutati esikoht, täiskasvanute arvestuses jäädi 4.kohale. 

 

14. jaanuaril käis 

õpetaja Vilja 

linnuhuvilistega talvist 

veelindude loendust 

tegemas.  

 

 

 

17. jaanuaril käisid 

Õpilasesinduse 

liikmed Edulugude 

konkursi 

auhinnaraha eest 

peo- ja fotostuudios 

Sumin, kus veedeti 

mõnusalt aega ja 

tehti kauneid pilte. 

 

 



18. jaanuaril said 

6. klassi õpilased 

kätte kaunid 

kruusid, mida 

lõimitud tundide 

raames Kaisa Laasi 

keraamikastuudios 

tegemas käidi. 

 

 

 

18. jaanuaril osalesid 2 meie kooli võistkonda Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm ja Marianne Ojasalu, Raigo Koidumäe, Jan 

Kuusemets, Romi Aros ja Marleen Aas. Tammetõrude võistkond jäi 

jagama 5.-6. kohta, võistkond Aas sai 8. koha. 

18. jaanuaril toimus 

loovtöö raames 

Rahu Hallis põnev 

klassidevaheline 

korvpalliturniir. I 

koha saavutas 

9. klass, II koha sai 

7. klass ja III koht 

kuulus 6. klassile. 

 

 

 

 

 

 



19. jaanuaril oli 6.-9. klassidel külas triatleet Kaidi Kivioja. Kaidi kutsusid 

kooli esinema Rasmus ja Robin oma loovtöö raames. Kaidi Kivioja on viis 

aastat järjest nimetatud Eesti parimaks naistriatleediks. Ta osales 2016. 

aasta suveolümpiamängudel Rios, võitis tänavu esimest korda Euroopa 

karikaetapi ja tõusis esimest korda Rahvusvahelise Triatloni Liidu 

maailmareitingus 50 parema sekka. 

 

20. jaanuaril pidas 5. klass 80ndate stiilis klassiõhtut.  

 

21. jaanuaril osalesid Magnus Veerväli ja Liisa Rannaste keemia-

olümpiaadil. Magnus saavutas 15. koha, Liisa 17. Õpilasi juhendas õp. Tiina 

Rannar. 

 

 



 

24. jaanuaril oli 

1. klassis avatud 

tundide päev. 

 

 

 

 

 

 

26. jaanuaril osales 

2. klass Oandul 

hundiretkel. 

 

 

 

 

 

30. jaanuari hommikul 

tegid politseinik Sigrit ja 

lõvi Leo helkurite 

kontrolli.  



30. jaanuaril toimus Rakvere 

Reaalgümnaasiumi aulas õpilasetlejate 

riigikonkursi maakondlik eelvoor. Meie 

kooli esindas Kadri Ann Väärsi. 

Juhendas õp. Eve Kruusmaa. 

 

 

 

 

 

 

 

30. jaanuaril toimus  maakondlik emakeele olümpiaad Tamsalus. Rakvere 

Põhikooli esindasid Karl Grube (7. koht), Liisa Rannaste (17. koht), Kaur 

Koor (14. koht), Kaileen Geidik (17. koht) ja Kristi Murel (10. koht). 

Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa.   

31. jaanuaril külastasid algklassid Rakvere Teatris etendust „Rapuntsel“. 

  



VEEBRUAR 

 

4. veebruaril toimus maakondlik bioloogia olümpiaad. Rakvere Põhikooli 

esindasid Karl Grube (17. koht), Georg Kondel (19. koht), Liisa Rannaste 

27. koht), Kaileen Geidik (16. koht) ja Kristel Sööt (17. koht). Õpilasi 

juhendas õp. Külli Štukert. 

7. veebruaril toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad. Rakvere Põhikoli 

esindasid Karl Grube (7. koht), Riko Valk (30. koht), Jan Kuusemets (12. 

koht), Egert Aava (11. koht), Kristi Murel (13. koht) ja Kristel Sööt (28. 

koht). Õpilasi juhendas õp. Hilja Roostik. 

8. veebruaril oli 9. klassil külas Epp Landberg, kes rääkis kohtusüsteemi 

põhimõtetest. 

8. veebruaril kuulas 

1. klass veeohutuse 

teemalist loengut.  

 

 

 

 

 



8. veebruaril toimus 

koolisisene 

luulekonkurss Ellen 

Niiduga 

Midrimaale. 

Maakondlikule 

luulevõistlusele 

lähevad kooli 

esindama Teele Ann 

Tint ja Mihkel 

Männik. 

 

9. veebruaril osalesid 

Markkus Koitve, Martin 

Krooben, Johannes 

Tammeoks ja Marjanne 

Krooben Haapsalus EKSLi 

korraldatud koolidevahelisel 

laskmisvõistlusel. Saavutati II 

koht! 

 

 

 

8. ja 9. veebruaril külastasid 

5.-6. klassi poisid töö- ja 

tehnoloogiaõpetuse tunni 

raames Klaasikoda, kus 

lapsed proovisid ka ise klaasi 

lõigata. 

 

 

 



9. veebruaril 

kohtus 

Päästeameti 

esindaja Milvi 

Kompus 6. 

klassiga, et 

meelde tuletada 

tuleohutuse 

põhireeglid. 

 

 

9. veebruaril oli 3. 

klassides külas 

noorsoopolitseinik Sigrit 

Hang, kes rääkis lastega 

koolikiusamisest. 

 

 

 

9. veebruaril käis 1. klassi 

lastele hambatarkust 

jagamas doktor Liis 

Otstavel. 

 

 

 

 

 

 



10. veebruaril 

tunnustasime kooli 

tublilt esindanud 

õpilasi. 

 

 

 

 

 

 

13. veebruaril külastasid 4. ja 5. klass Tartus Vanemuise teatri töötuba ja 

Trüki- ning Paberimuuseumi. 

 



13. ja 20. veebruaril 

kohtus 8.klassi õpilane 

Liisa Rannaste oma 

loovtöö raames 1.-4. 

klassiga, et tutvustada 

neile õpilaste õiguseid 

ja kohustusi ja 

Õpilasesinduse tööd. 

 

 

14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva. Hommikul tervitasid lapsi Sõber 

Karu ja Krõll, saalis olid avatud klassikohvikud, saata sai sõbrapostkaarte. 

 

14. veebruaril tegi 9. klass õppekäigu Rakvere kohtumajja.  

15. veebruaril toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaad. Rakvere 

Põhikooli esindasid Laura Saprõkin (16. koht), Hanna-Maria Kelu (5. 

koht), Helen Turban (12. koht), Sigrit Põldma (22. koht), Karl Grube (16. 



koht), Triinu Karon (28. koht), Liisa Rannaste (1.-3. koht). Õpilasi 

juhendas õp. Külli Štukert. 

15. veebruaril osalesid 2 meie kooli võistkonda Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm ja Marianne Ojasalu, Raigo Koidumäe, Jan 

Kuusemets, Romi Aros ja Marleen Aas. Tammetõrude võistkond saavutas 

IV koha. Teine võistkond sellel mängul ei osalenud. 

15. veebruaril toimus avatud 

rahvaluuletund 7.-9. klassile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. veebruaril osalesid Emilia 

3. klassist, Mihkel ja Rasmus 4. klassist, 

Kaisa ja Johanna 5. klassist 3.-5. 

klasside Eragümnaasiumis inglise keele 

etluskonkursil. Lapsi juhendasid õp. 

Annely Blum ja õp. Riina Roonemaa.  

 

 

 



 

 

15. veebruaril olid 

taas avatud 

tunnid ka 1. 

klassis, mis said 

uhke stardi 

hommikul saalis, 

kus 45 minutiga 

tehti ära 7 

erinevat 

õppeainet. 

 

 

 

 

 

15. ja 16. veebruaril külastasid 5. ja 6. klassi poisid töö- ja tehnoloogiaõpetuse 

tunni raames Riho Hüti klassikoda.  

 

 

 



16. veebruaril külastasid 6.-7. klass Tallinnas NUKU teatri etendust 

„Kentsakas juhtum öisel ajal koeraga“. 

 

17. veebruaril toimus Tapal 

etluskonkonkurss Ellen 

Niiduga Midrimaal. Meie 

kooli esindasid Mihkel 

Männik ja Teele Ann Tint. 

 

 

 

 

 

 

20. veebruaril oli 8. ja 9. klassi õpilastel külas Noarootsi gümnaasiumi 

esindaja, kes tutvustas õppimisvõimalusi oma koolis.  

22. veebruaril külastas 9. klass Tallinnas ERSO proovi ja 

Energiaavastuskeskust. 

 



23. veebruaril oli 3. ja 4. klassi tundides Tagasi kooli külalisõpetaja Hele Riin 

Kutsar.  

 

23. veebruaril toimus pidulik EV 99. sünnipäevale pühendatud aktus. 

Traditsiooniliselt jagati ka Aasta Aardeid. Juba teist aastat järjest sai 

algklasside arvestuses selle tiitli 4. klass, tunnustust leidis ka 3.b klass ja 

5. klass. 

 

  



24. veebruaril osales 5. klass koos klassijuhataja ja direktoriga Ausamba-

mäel Vabadussõjas langenute mälestustseremoonial. 

 

27. veebruaril oli 

meil külas 

zoosemiootik 

Aleksei Turovski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. veebruarist – 

3. märtsini oli 

Kaileen 

vahetusõpilasena 

Järva Jaani 

gümnaasiumis.  

 

 

 

 

 

28. veebruaril osalesid Mihkel, Robin, Tristan, Simon, Richard, Karl ja Harli 

Rakkes toimunud robootikapäeval. 

 

  



MÄRTS 

 

1. märtsil käis 1. klass 

Oandul hundiretkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. märtsil 

tähistasime III 

trimestri 

algust 

prillipäevaga. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. märtsil esitas 

8. klass emakeele 

tundides kõnesid, mis 

olid ette valmistatud 

lapsi huvitavatel 

teemadel. 

 

 

2.märtsil oli 

algklassidel 

külas 

lasteteater 

Sõber, kes 

pakkus 

vaatamiseks 

etendust 

„Kaks 

päeva 

maal“.  

2. märtsil tunnustasime II trimestri tublimaid õpilasi ja neid, kes kooli 

edukalt olümpiaadidel ja konkurssidel esindanud. 

 



3. märtsil toimus meie majas kirjandivõistlus 6.-9. klassidele. Meie kooli 

esindasid Kaileen Geidik (III koht), Kristel Sööt (eripreemia), Deelika Ljaš, 

Liisa Rannaste (eripreemia), Heliis Vunder, Georg Kondel, Mirjam 

Kesküla, Hanna Maria Kelu. Õpilasi juhendas õp. Eve Kruusmaa. 

4. märtsil osalesid 

muusikalembesed 

lapsed Tallinnas 

Saku Suurhallis Eesti 

Laulu peaproovis. 

Tasuta piletid saime 

Lääne-Viru 

Maavalitsuse 

vahendusel 

heategevusfondi 

Aitan Lapsi abiga.  

4. märtsil toimus maakondlik kunstiõpetuse olümpiaad. Meie kooli esindas 

Liisa Rannaste (14. koht). Õpilast juhendas õp. Helena Lahi. 

 

5. märtsil osales 

õpetaja Aire 

koos plokkflöödi 

ringi lastega 

Tasuta 

Raamatute 

Laadal, kus 

esineti 

linnarahvale 

meeleolukate 

lugudega. 

 

 

 



6. märtsil oli 7. klassi inglise keele tunnis külas Rakvere Noortekeskuse 

vabatahtlik Daniel Winkler, kes tutvustas lastele oma kodumaad Austriat 

ja vabatahtlikku tööd Eestis. 

 

 

7. märtsil 

tegid 8. ja 9. 

klass 

keeltenädala 

raames 

õppekäigu 

Tapa 

sõjaväeosasse. 

 

 

 

 

 

 



8. märtsil said 

algklassid osa 

Keskkonnakese 

programmidest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. märtsil käisid 

6. klassi poisid töö- 

ja tehnoloogia-

õpetuse tunni 

raames külas 

Athena koolis, kus 

õpetaja Eliko 

juhendamisel tehti 

usinalt metallitööd.  

 

 

 



9. märtsil võõrustasime Tagasi Kooli programmi külalisõpetajat Margareta 

Muru, kes kohtus 8. ja 9. klassiga, et jagada lastega enda tarkvaraarenduse 

kogemust.  

 

9. märtsil käis 9. klassil külas Ametikooli esindaja, kes tutvustas 

õppimisvõimalusi enda koolis. 

9. märtsil käisid Renee 

Lumila ja Liisa Rannaste 

koos õpetaja Evega 

Sõmerul Virumaa laste 

luulevõistluse pidulikul 

lõpetamisel. Renee ja Liisa 

luuletused trükiti ka 

kogumikus ära.  

 

 

 

 

 

 

 



9. märtsil tegi 

5. klass põneva 

õppekäigu 

Maksu- ja 

Tolliametisse. 

 

 

 

 

 

 

10. märtsil toimus maakondlik inglise keele olümpiaad. Rakvere Põhikooli 

esindasid Karl Grube (14. koht), Georg Kondel (22. koht), Andris Marten 

Saksman (21. koht), Deelika Ljaš (12. koht), Liisa Rannaste (8. koht), 

Triinu Karon (27. koht), Andre Hõim (11. koht), Martin Laandu (15. koht), 

Jan Kuusemets (7. koht). Õpilasi juhendasid õp. Riina Roonemaa ja õp. 

Annely Blum. 

10. märtsil osales 3.a 

klass Rakvere 

linnuse, Palmse 

mõisa ja 

Politseimuuseumi 

haridusprogrammide 

reklaamfotode 

pildistamisel 

modellidena.  

 

 

 



11. märtsil toimus maakondlik 4. klasside matemaatikaolümpiaad. Meie 

kooli esindas Oliver Kaarlõp (49.-50. koht). Õpilast juhendas õp. Anneli 

Siitas. 

11. märtsil toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad. Rakvere Põhikooli 

esindasid Edgard Piirmäe (26. koht), Renee Lumila (31. koht), Harli Grube 

(29. koht),  Marleen Põdra (14. koht). Õpilasi juhendas õp. Hilja Roostik. 

13. märtsil 

külastasid 5. ja 

6. klass 

Otepääl asuvat 

Winterplace 

teemaparki. 

 

 

 

 

 

14. märtsil oli suur osa koolist 

Rakvere Teatris tähistamas 

rahvusvahelist teatripäeva. 

Selle raames osalesid õpilased 

tasuta  teatriteemalistes 

töötubades ja vaatasid 

erinevate teatrite etendusi.  

 

 

 

 

 

 



15. märtsil osales meie kooli võistkond Lääne-Viru koolide 

mälumänguvõistlusel. Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi 

Murel, Eerika Salm.  Tammetõrude võistkond saavutas V koha.  

15. märtsi 

varahommikul 

kirjutasid 

keelehuvilised 

traditsioonilist 

emakeelepäevale 

pühendatud 

etteütlust. 

 

 

 

 

 

15. märtsil toimus 

1.-6. klassile 

keeltepäevale 

pühendatud 

kontsert 

Keeltepada, kus 

esineti vahvate eri 

keeltes kõlavate 

laulude ja 

luuletustega. 

 

 

 

15. märtsil külastas 9. klass Tarka Maja. 

 



 

15. märtsil oli 

9. klassi inglise 

keele tunnis külas 

Rakvere 

Noortekeskuse 

vabatahtlik 

Daniel Winkler 

Austriast. 

 

 

 

 

16. märtsil toimus 

4. tunni ajal 

keelteteemaline 

Nupukate Nagin 5.-

9. klassile. Eesti 

keele õpetaja 

tunnustas ka 

tublimaid etteütluse 

kirjutajaid. Sel 

aastal saavutas 

õpetajate arvestuses 

esikoha õpetaja Ülle 

Klaasen ja õpilaste 

arvestuses 9.klassi 

õpilane Kaileen 

Geidik. 

 

15. märtsil toimus maakondlik käsitöö ja kodunduse olümpiaad. Meie kooli 

esindas Heliis Vunder (7.koht). Õpilast juhendas õp. Lea Pärlin. 



16. märtsil osalesid 4. klassi õpilased Robert, Bruno Patrick, Martin, Timo, 

Ralf, Joosep, Rando ja Oliver, 5. klassist Edgard, Ranar ja Karel 4. ja 5. 

klasside saalijalgpalli võistlusel. Õpilasi juhendas õp. Märt Raam.  

16. märtsi õhtul 

toimus 1. klassi 

aabitsapidu. 

 

 

 

 

 

 

 

17. märtsil toimus 

Nupukate Nagin ka 1.-

4. klassidele. 

 

 

 

 

 

 



17. märtsil tähistasid 

6., 8. ja 9. klass 

saabuvat 

kevadvaheaega 

ühiskülastusega NUKU 

teatrisse. Vaadati 

etendust „Väike 

prints“.  

 

21. märtsil toimus meie koolis maakondlik õpilasesinduste kokkutulek. 

Meie kooli Õpilasesindus (Kaileen, Kristel, Marjanne, Kristi, Marily, Emili 

Kristelle) tutvustas külalistele oma tegemisi, seejärel kuulasid noored Pille 

Kriisa ettekannet teemal „Mida on noortel ühiskonnale anda ja ühiskonnalt 

võtta“. Peale lõunasööki suunduti ühiselt Sõbralt Sõbrale poodi, kus meie 

kooli ÕE korraldas traditsioonilist vaheaja puslevõistlust.  

 

29. märtsil külastasid 1. ja 2. klass Jõhvi kontserdimajas muusikali „Sipsik“. 

 

29. märtsil osalesid 4. klassi õpilased Andra, Helena ja Liisa raamatukogus 

Kirjandusmängus. Õpilasi juhendas õp. Anneli Siitas. 



 

29. märtsil toimus Tartus taas linnuviktoriin. Meie kooli esindasid seal 

Mehis, Heliis ja Ragne. 17 võistkonna seas saavutati tubli 7. koht. Õpilasi 

juhendas õp. Vilja Padonik. 

30. märtsil oli 1. klassis külas TV3, kes uudistesaate tarvis meie VEPA 

toimetamisi filmilindile püüdis. 

 

 



Märtsi 

viimasel 

nädalal 

võõrustasime 

vahetusõpilast 

Järva Jaani 

koolist. 

 

 

 

 

 

30. märtsil tutvustas 8. ja 9. klassile õppimisvõimalusi oma koolis Räpina 

aianduskool. 

30. märtsil oli 7. klassi tunnis Rajaleidja karjäärispetsialist. 

30. märtsil 

külastas 2. klass 

Politseijaoskonda. 

 



30. märtsil külastasid 

9. klassi tüdrukud 

kunstnik Aili 

Raudseppa, kes andis 

enne lõpuaktust 

tüdrukutele moealast 

nõu ja inspiratsiooni. 

 

 

 

 

 

 

30. märtsil külastas 

1. klass Päästeametit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. märtsil osales 9. klass Minu Riik programmis.  



 

31. märtsil külastas 

1. klass Tallinnas 

NUKU teatrit ja 

muuseumi, vaadati 

etendust „Emma ja 

kuukivi saladus“. 

 

 

 

 

 

 

 

31. märtsil külastas 

4. klass Tallinnas 

muuseumide 

komplekstundi „Puust ja 

punaseks“, mille raames 

külastati Teatri- ja 

Muusikamuuseumi, 

Ajaloomuuseumi, 

Niguliste kirikut ja 

Tervishoiumuuseumi. 

 

 

 

 

31. märtsil osalesid Õpilasesinduse liikmed Kadri Ann, Marjanne ja Liisa 

koos õppealajuhatajaga Ettevõtliku kooli võrgustiku arengupäeval. 



APRILL 

5. aprillil toimus Haljalas 3. klasside õpioskuste olümpiaad. Meie kooli 

esindasid Etriin ja Kristella. Õpilasi juhendas õp. Ülle Klaasen. 

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

kooli esindasid  Hanna Maria Kelu (16. koht), Ando Järvi (12.-15. koht), 

Kaisa Lahesoo (24. koht) ja Emili Kristelle Andrejev (17.-18. koht). Õpilasi 

juhendas õp. Eve Kruusmaa. 

5. aprillil külastas 

1. klass Lääne-Viru 

Keskraamatukogu. 

 

 

 

 

 

 

5. aprillilil toimusid Rakvere linna koolidevahelised ujumisvõistlused 4.-9. 

klassidele. Meie kooli esindasid 4. klassist Helena, Melani, Lisbeth, Päären, 

Robert, Siim, 5. klassi võistkonnas võistlesid 3. klassi lapsed Etriin, 

Kristella, Silver, Tristan, Robin Telvik  ja Lisett 5. klassist, 6. klassi 

võistkonda kuulusid Hanna Maria, Helen, Harriet, Marleen, Mehis, 

Edvard, Andreas, 7. klassist ujusid  Anna, Heliis,Ragne, Georg, Martin 

Krooben, Siim, 8. klassi esindasid Marianne, Liisa, Deelika, Rasmus,  Karl, 

Karmo. 4. klass saavutas I koha, 5. klass I koha, 6. klass III koha, 7. klass 

IV koha ja 8. klass II koha. Õpilasi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. Märt 

Raam. 

 

 

 



6. aprillil toimus 

Rakvere Ametikoolis 

traditsiooniline 

Ideede Laat. Meie 

kool oli esindatud 

kahe töötoaga. 

Töötubasid 

juhendasid Ragne 

Aav, Anete 

Budrikas, Greete-

Liis Matti, Laura 

Luise Ossi, Sigrit 

Põldma, Anna 

Tsvetkova, Carmella 

Ulst, Heliis Vunder, 

Kadri-Ann Väärsi, Marleen Põdra, Helen Turban, Marleen Aas, Marjanne 

Ojasalu, Marily Jõe, Emili Kristelle Andrejev, Kaileen Geidik ja Kristel 

Sööt. Õpilasi juhendasid õp. Külli Štukert ja Lea Pärlin. Ideede Laadal 

osalesid külastajatena ka 4.-9. klassid.  

Aprillis õppisime kooliõe juhendamisel esmaabi andmist. 

 

10. aprillil külastas 9. klass Viru Vanglat. 



12. aprillil toimus viimane Lääne-Viru koolide mälumänguvõistluse voor. 

Kooli esindasid Kaileen Geidik, Kristel Sööt, Kristi Murel, Eerika Salm. 

Turniiri kokkuvõttes jäi meie kooli esindus jagama 4.-5. kohta. Teine 

osalenud meeskond loobus võistlemast.  

12. aprillil külastas 1. klass raamatukogutundi. 

12. aprillil toimus 5.-9. klasside vahel loovtöö raames jalgpalliturniir. 

 

13. aprillil oli meil külas Henrik Roonemaa. 

 

 



 

13. aprillil korraldas 

Õpilasesindus 

algklassidele vahva 

munapühade ürituse. 

Ühiselt õpiti vahet 

tegema toorel ja 

keedetud munal, 

meisterdati pesamärke, 

punuti kukkumiskindlat 

pesa toorele munale, 

otsiti munadele õiged 

omanikud ja peeti 

munajahti. Lastel oli 

tundides külas ka 

lihavõttejänes Juss.  

 

 

15. aprillil osalesime Paides toimunud omaloomingukonkursil Südamelaul, 

kus Jan esitas Kaileeni, Kristeli ja õpetaja Aire koostöös valminud laulu 

„Hüvastijätt“.  

 

17. aprillil tegi 9. klass õppekäigu Töötukassasse, kus õpilastele tutvustati 

meie maakonna suurimaid tööandjaid ja erinevaid karjäärivõimalusi 

politseitöös. 



18. aprillil külastas 2. klass 

Arma ratsatalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. aprillil toimus Kadrina Spordihoones Lääne-Virumaa  riigikaitset 

õpetavate koolide ja põhikoolide laskevõistlus Gustav  Lokotar`i  

auhindadele. Meie kooli esindasid Marjanne Krooben, Kristel Sööt, Martin 

Krooben, Johannes Tammeoks.  Saavutati võistkondlik III koht. 

19. aprillil toimusid Lääne-Viru koolide esivõistlused jalgpallis 4.-6. 

klassidele. Meie kooli esindasid tüdrukute võistkonnas Kristel Geidik, 

Melany Männik, Johanna Krippel, Lisett Tokovenko, Marily Jõe, Harriet 

Vassiljev, Marleen Põdra, Heneliis Tammiksaar, Saara Faster Sorensen, 

Annabel Vainos, poiste võistkonda kuulusid Karl Kullamaa, Kevin Kello, 

Edvard Pill, Rasmus Floren, Edgard Piirmäe, Karel Reisenbuk, Ranar 

Pastimäe, Ralf Aros, Rando Mäe. Õpilasi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. 

Märt Raam. Saavutati 4.-5. koht. 

 

 

 

 

 



20. aprillil tunnustasid 

klassiõpetajaid meie kooli 

parimaid pranglijaid 1.-4. 

klassides. Maakondlikus 

arvestuses saavutas 

pranglimise finaalis 16. 

koha Andreas Budrikas, 18. 

koha sai Kristella Ljaš ja 

13. koha saavutas Kristofer 

Meriloo. 

 

 

 

 

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

loovtöid. 

 

 

 

 

 



21. aprillil 

tunnustasime 

kooli tublilt 

esindanud 

õpilasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. aprillil tõi päikese 

meie majja 

koolikontserdi sari, 

nautisime üheskoos 

rütmikat Brasiilia 

muusikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprillikuu viimasel nädalal tähistasime muusika ja looduse nädalat.  

24. aprillil toimusid 

muusikateemalised 

Nupukate Naginad 

suurtele ja 

väikestele. 

 

 

 

 

 

 

24. aprillil osalesid Mehis 6. klassist ja Simon 3.a klassist Sagadis 5.-6. 

klasside linnuviktoriinil. Osales 15 võistkonda kümnest koolist, Rakvere 

Põhikooli esindus saavutas I koha. Õpilasi juhendas õp. Vilja Padonik. 

 

25. aprillil külastas 5. klass Rakvere Teatris etendust „Jõud“. 

 



25. aprillil said 24 õpilast 4.-

7. klassist võimaluse õppida 

valmistama roopille. Lapsi 

juhendas õpetaja Annika 

Mändmaa Viljandi 

Pärimusmuusikaaidast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. aprillil valmistusime rahvusvaheliseks tantsupäevaks. Külas oli Egert 

Eenmaa Kultuurikeskusest, kes õpetas meie kooli lastele selgeks tantsupäeva 

kavas olevad tantsud.  

 

26. aprillil osales Liisa Rannaste vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil 

Tallinnas. Liisat juhendas õp. Külli Štukert. 



27. aprillil toimus 

traditsiooniline solistide 

konkurss 1.-4. klassi 

laululaste seas. Seekord 

oli teemaks loodus. 

Laulud õpetas lastele 

selgeks õp. Aire Aros.  

 

 

 

 

 

 

 

28. aprillil 

külastas 

7. klass 

Rakvere 

Teatri 

etendust 

„See kõik on 

tema“. 

 

 

 

 

 

 

 



30. aprillil külastas 5. klass Tallinnas NUKUteatris esietendust „Timm 

Thaleri müüdud naer“. 

 

  



MAI 

2. mail algas kooli 

keskkonnanädal. Selle 

raames käisid 5.-8. klassid 

koos õpetaja Külli ja 

Viljaga koolilähedases 

Palermo metsas prügi 

koristamas. 5. klass leidis 45 

minutilise jalutuskäigu 

jooksul metsa visatud 

autorehve, magnetofoni, 

mähkmeid, higipulga, 

pudeleid, elektroonikat, 

taarat ja mitut sorti 

kommipabereid, autokapoti 

ja oma lennu puu otsas 

lõpetanud õhupalle. 

Prügikoristamise aktsiooni 

käigus päästeti ära ka üks 

hätta sattunud siisike. 

 

3. mail oli saalis avatud 

näitus „Ei kilekotile!“, kus 

sai näha õpetajate riidest 

poekotte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. mail toimus Vallimäe 

karikajooks. Meie kooli 

esindasid Egeli Arula, 

Alice Dubova, Li Liis 

Grosnõi, Aleksandra Saar, 

Melissa Udikas, Etriin 

Etverk (I koht), Kristella 

Ljaš, Andreas Budrikas, 

Enar Kruus, Rico Kruus, 

Robin Mölder, Markus 

Seli, Siim Ulm. Tristan 

Ruuto (II koht), Richard 

Lindpärg, Kristel Geidik, 

Helena Jõemets, Melany 

Männik, Päären Kägu, 

Joosep Tiitson, Rando 

Mäe, Rasmus Floren (II 

koht), Karel Reisenbuk 

(III koht), Kristian 

Kapper, Edvard Pill, 

Raiko Kontkar ja Hanna Maria Kelu. Võistkondlikult saavutati koolide seas esikoht! 

Lapsi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. Märt Raam.  

4. klass osales Ujumisliidu korraldatud võistlusel „Parima ujumisoskusega 

klass“, kus loosi tahtel võideti kast puuviljadega. Lapsi juhendasid õp. 

Karin Põdra ja õp. Märt Raam.  

 



4. mail tähistasime koolis 

õiglase kaubanduse päeva. 

Loodusainete tundides 

mängiti lauamänge 

"Õiglane kaubandus" ja 

"Kus on säästlikum 

elada?". Toimus ka 5.-9. 

klasside temaatiline 

Nupukate Nagin. 

 

 

 

 

 

4. mail külastasid 3. klassid Ülenurmel Põllumajandusmuuseumi tasuta 

meeprogrammi ja tagasiteel ka AHHAA keskust. 

4. mail toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis keemiateadmiste võistlus. Meie 

kooli esindasid Liisa Rannaste, Kaur Koor, Riko Valk, Magnus Veerväli, 

Kaileen Geidik, Erika Salm. 8. klasside arvestuses saavutasime 7. koha ja 9. 

klasside arvestuses jäime jagama 10. ja 11. kohta. Õpilasi juhendas õp. 

Tiina Rannar. 

4. mail osales 9. klass koosseisus Marianne Ojasalu, Romi Aros, Sten Pukk, 

Magnar Martins ja Raigo Koidumäe Rakvere Linnastaadionil toimunud 

NATO üldfüüsilisel testil Rakvere linna koolide vahel. Saavutati esikoht! 

Õpilasi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. Märt Raam. 

 

5. mail oli 8. klass Tallinnas kutsevõistlusel Noor Meister. 



Keskkonnanädala 

lõpetasime lauamänge 

mängides. Õpetaja Külli 

juhendamisel mängiti 

loodusainete tundides 

temaatilisi lauamänge 

"Õiglane kaubandus" ja 

"Kus on säästlikum 

elada?". Fairtrade 

toodetele toimus 

fotojaht. Saime nädala 

jooksul teadlikumaks 

õiglase kaubanduse 

põhimõtete ja 

kilekottidega seotud 

ohtude kohta. 

 

 

 

8. mail tunnustasime 

kooli tublilt 

esindanud lapsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. mail osales meie kool 

traditsioonilisel 

Heategevusjooksul. Kooli 

esindasid:  5. klassist 

Emilia, Marily, Johanna, 

Helene, Rasmus, Karel, 

Kristian, Ranar, 6. klassist 

Marleen, Helen, Annabel, 

Mirjam, Hanna Maria, 

Karl, Andreas, Dario, 

Edvard, 9. klassist 

Marjanne, Janelle, Erika, 

Kristi, Oliver, Jan, 

Magnar, Magnus. Õpilasi 

juhendasid õp. Karin 

Põdra ja Märt Raam. 

 

 

 

 

 

11. mail oli 

Euroopa päeva 

raames 9. klassil 

külas Liisa 

Rohila 

Riigikantseleist. 

 

 

 

 

11. mail külastas 7. klass Draamateatrit. 



11. mail toimus 

algklassidel 

ÖÖkool. Koostöös 

Õpilasesinduse 

liikmete Kaileeni, 

Kristeli, Johanna, 

Kaisa, Emili 

Kristelle, Marily, 

Harrieti ja 

9. klassi õpilase 

Erikaga seigeldi 

ühiselt 

avastusrajal, 

mängiti õpetaja 

Vilja 

juhendamisel 

loodusmängu, 

tantsiti diskol, 

elati kaasa 

Eurovisioonile ja esineti talendishowl.  

11.-12. maini külastas 8. klass Läti vabariiki. 

12. mail osalesid meie kooli 

lapsed  Lisett Tokoveno , 

Etriin Etverk, Kristel 

Geidik, Melany Männik, 

Laura Luise Ossi, Karmely 

Seinpere, Annabel Vainos, 

Marleen Põdra, Kevin 

Reisenbuk, Karl 

Kullamaa, Ott Robin 

Karu, Edvard Pill, Karel 

Reisenbuk, Rando Mäe, 

Robert Sammel 

maakondlikul 

kergejõustiku 4-võistlusel. 

Võistkondlikult saavutati 

poiste ja tüdrukute  

nooremas vanuseastmes II 

koht, tüdrukute vanemas 

vanuseastmes II koht ja 

poiste vanemas 

vanuseastmes I koht.  Lapsi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. Märt Raam.  



 

12. mail toimus Lasila Põhikoolis maakondlik loodusloopäev 1.-2. 

klassidele. Meie kooli esindasid Brith ja Kaisa Elili 1. klassist ja Teele Ann 

ja Märten 2. klassist. 26 võistkonna seas saavutati tubli IV koht. Õpilasi 

juhedas õp. Vilja Padonik. 

 

16. mail tegi 9. klass õppekäigu Maksu- ja Tolliametisse. 

17.-19. maini tegi 9. klass lõpureisi Soome ja Rootsi. 

18. mail 

võõrustasime 

külalisi Lapuast. 

 

 

 

 

 



19. mail külastas 

3.a klass koos 

lastevanematega 

Lontova 

seiklusparki. 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 osales Rakvere Põhikooli poiste võistkond Lääne-Viru koolide 

korvpalli esivõistlusel. Võistkonda kuulusid Martin Laandu, Magnar 

Martins, Romi Aros, Ott Põdersalu, Sten Pukk, Marko Vahtra, Rasmus 

Lempu, Siim Ilves. Õpilasi juhendas õp. Märt Raam. Maakonnas saavutati 

II koht. 

 



23. mail toimusid koolis 

esmakordselt 

triatlonivõistlused, mille 

korraldasid Rasmus ja 

Robin oma loovtöö raames. 

Klassidest osalesid Lisett, 

Dario, Karl, Raiko, Hanna 

Maria, Kardo, Karl, Merily, 

Laura Liisa, Markus, 

Karmo, Taavi, Robin, Romi 

ja Magnar. 

 

 

 

24. mail osales 3.a klass RMK loodusprogrammis. 

24. mail tunnustas 

direktor tublisid 

sportlaseid ja 

loodusetundjaid, kes 

vahepeal kooli edukalt 

esindanud maakonnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. mail kuulas kogu koolipere Fusion koori kontserti. 

 

25. mail tegi 6. klass õppeaasta lõpureisi Läti pealinna Riiga. 

25. mail 

toimus 

4. klassi 

lõpupidu. 

Tervitati uut 

klassijuhatajat 

õpetaja 

Karinit. 

 

 

 



26. mail tähistati 

Rakvere linnas 

õuesõppepäeva. Selle 

raames toimusid ka 

meie koolis tunnid 

õues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai lõpus tähistati 

Rakveres Rohenädalat, 

mille raames toimus laste 

joonistusvõistlus 

„Roheline Rakvere“. 

2. klassi Karmo töö sai 

konkursil eripreemia. 

Nädal lõppes aga 

õuesõppepäevaga, millest 

ka meie kool osa võttis. 

 

 

 

 

26. mail helises 9. klassile viimane koolikell. 



 

29. mail toimus traditsiooniline direktori vastuvõtt ja kevadpidu. 

 

30. mail külastas 2. klass Elistvere loomaparki ja Vudila mängumaad.  

30.-31. maini osales 6. klassi esindus koosseisus Raiko, Annabel, Anete, 

Mirjam, Hanna, Lauri, Edvard, Saara ja Heneliis KEAT laagris. Õpilasi 

juhendas õp. Hilja Roostik. 

  



JUUNI 

 

1. juunil külastas 8.klass Tallinnas Kunstimuuseumi. 

1. juunil orienteerusid algklassid Vallimäel. 

2. juunil tähistasime 

lemmikloomapäeva. 

9. klassi õpilane 

Kristi näitas oma 

näitusekoertega 

agility trikke. 

 

 

 

 

 

2. juuni õhtul 

oli uue 

1. klassi 

tutvumispäev 

kooliga. ÕE 

liikmed 

Kristel, Kadri-

Ann ja 

Marjanne  

tutvustasid 

lastele 

koolimaja ja 

lastevanematel 

toimus 

esimene ühine 

koosolek.  

 



2. juunil külastas 

5. klass Padise 

elamusparki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. juunil tegi 4. klass 

lõpureisi Tartusse, 

kus osaleti 

lodjaprogrammis. 

 

 

 

 

 

 

 

4. juunil tegi 1. klass õppeaasta lõpupikniku Ojasaarel. 

4. juunil pidas ka 2. klass õppeaasta lõpupidu Paatnal. 

5. juunil kogunes 6. klass õpetaja Eve juurde lõpupiknikule. 



5. ja 6. juunil 

külastas 

7. klass Läti 

vabariiki. 

 

 

 

 

 

 

 

6. juunil toimus õppeaasta lõpuaktus, kus tunnustasime ka tublimaid 

õpilasi. 

 

 



9. juunil korraldasid ÕE liikmed Kaileen, Emili Kristelle ja Marily Rakvere 

linnapäevade raames Kirikupargis lastele töötubasid.  

 

10. juunil hindasid meie kooli ÕE liikmed Pika tänava laadal kõige 

noortepärasemaid tooteid. Õhtul esines meie kooli mudilaskoor 

Rahvapargis toimunud Virumaa laste laulupeol. 

 

 

 



16. juunil toimus XX lennu lõpuaktus. 

 

  



JUULI 

 

1. ja 2. juulil osales meie kooli mudilaskoor XII noorte laulu- ja tantsupeol 

„Mina jään“. 

 

  



AUGUST 

 

5. augustil tähistas Vaibla linnujaam oma 30. juubelit. Mõned päevad enne 

tähtsat sündmust külastasid linnujaama Mehis Vogt ja Mattias Koitve koos 

õpetaja Viljaga. Poisid said oma kätt proovida lindude rõngastamisel ja 

püügivõrkudest välja harutada. Viibisime 75 000 linnu rõngastamise juures. 

Selleks sattus olema kõrkja-roolind. 

Kõik see toimus keset suvavaheaega, aga just nüüd kajastas linnuhuviliste 

teabeleht Tiirutaja oma oktoobrikuises numbris seda sündmust ning meie 

kooli esindajad on kõik pildile mahtunud. 

 

Tiirutaja artiklit saab lugeda siit: 

http://www.eoy.ee/sites/default/files/tiirutaja/Tiirutaja_38.pdf 

 

http://www.eoy.ee/sites/default/files/tiirutaja/Tiirutaja_38.pdf

