
Rakvere Põhikooli kroonika 2018-2019 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 217 õpilast. 

Kairi Järve  ajalugu 

Tiia Kinks               klassiõpetaja (5.b kl) 

Karin Kaljuste        klassiõpetaja (3.c klass), eripedagoog  

Ülle Kippel  õppealajuhataja 

Aire Aros  muusikaõpetus, rütmika (klassijuhataja 7.klass) 

Annely Blum  inglise keel 

Anneli Siitas  klassiõpetaja (2.a  kl ), õpiabi 

Anu Sepajõe  sotsiaalpedagoog, ühiskonnaõpetus 

Eerika Mikk  vene keel 

Laura Pajussaar klassiõpetaja (1.b klass) 

Riina Tobreluts klassiõpetaja (3.b klass)  

Ene Saaber  vene keel 

Eve Kruusmaa  eesti keel ja kirjandus (klassijuhataja 8.klass) 

Maire Karjus  remonditööline  

Heli Ust  logopeed 

Hilja Roostik  matemaatika, füüsika, (klassijuhataja (5.a klass) 

Karin Keskla  klassiõpetaja (4. klass), õpiabi 

Karin Põdra  tüdrukute kehaline kasvatus 

Külli Štukert  loodusained, (klassijuhataja 9. klass) 

Lea Pilme  direktor 

Hendrik Kurik  poiste kehaline kasvatus 

Piret Soon  juhiabi 

Janne Türkel           klassiõpetaja (2.b klass) 

Piret Strömberg  klassiõpetaja (3.a kl), infotehnoloogia algõpetus, õpiabi 

Urmas Mikko  poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Andra Petrova  inglise keel 

Mari-Riina Rist  kunstiõpetus 

Lea Pärlin  tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Tiiu Vändrik  majandusjuhataja 

Vilja Padonik  abiõpetaja 

Katrin Männik        pikapäevarühma õpetaja 

Andri Inno  it-juht 

Evelin Rikma  huvijuht 

 

  



Kooliperega liitusid sel aastal Andri Inno (IT juht), Riina Tobreluts (3.b klassiõpetaja), Laura Pajussaar 

(1.b klassiõpetaja), Egert Eenmaa (huvijuht), Keiti Elken (3.c klassiõpetaja), Heli Sild (juhiabi), Arne 

Laks (majandusjuhataja).   



Kooli õpilasesindusse kuulusid 2018 – 2019 õppeaastal: 

5.klass  Etriin Etverk 

             Kristella Ljaš 

             Li Liis Grosnõi 

             Emilia Piirmäe 

Teneli Kivi 

6.klass Helena Jõemets 

 Melany Männik 

 Kristel Geidik 

 Andra Aertis 

 Lisbeth Leuska 

 Liisa Sults 

 Anett Kereme 

             Oliver Kaarlõp  

7.klass Emili Kristelle Andrejev 

 Marily Jõe 

 Johanna Krippel 

 Emilia Urbanik 

9.klass Kadri Ann Väärsi 

             Anete Budrikas 

 Heliis Vunder 

             Sigrit Põldma 

Karmely Seinpere 

           Anna Tsvetkova 

 

       

 

 

 

Hoolekogus esindas sel õppeaastal õpilasi Kadri Ann Väärsi. 

 

  



Rakvere Põhikooli huviringid 2018 - 2019 
 

Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Grupi 

suurus 

Aeg Koht Eesmärk Väljund 

Mudilas- 

koor 

Aire Aros 1.-5. klass 

viisipidaja

d 

30  E 7.50 ja 

13.20 

Muusikaklass 

või saal 

Laps oskab 

kasutada 

teadlik- 

umalt oma 

hääle- 

aparaati, 

kuulata ja 

laulda 2- 

häälset 

repertuaari. 

Laulu- 

Pidu 

 

Koolisisesed, 

-välised 

kontser 

did 

 

Plokk- 

flööt I 

Aire Aros 1.-2. klass 5-10  T 13.20 Muusikaklass Laps oskab 

mängida 

lihtsat 

muusika- 

instrumenti, 

tunneb 

rõõmu koos 

musitseerimi

sest. 

Esinemine 

kooli- 

sisestel,-

välistel 

kontsertidel 

Vene keel Eerika 

Mikk, 

Ene Saaber 

5.klass 23 K 8.30 Vene keele 

klassid 

Tunneb 

tähti, saab 

aru 

lihtsamatest 

korraldustest

, huvitub 

kultuurist  

Kergem 

üleminek teise 

võõrkeele 

õppimiseks. 

Plokkflööt 

II 

Aire Aros 3.-4. klass 5-10  E 14.20 Muusikaklass Laps oskab 

mängida 

lihtsat 

muusika- 

instrumenti, 

tunneb 

rõõmu koos 

musitseerimi

sest. 

Esinemine 

kooli- 

sisestel,-

välistel 

kontsertidel. 

Plokk- 

flööt III 

(altplokk- 

flööt) 

Aire Aros 5.-9. klass 5-10  K 14. 20 Muusikaklass Õpilane 

tutvub 

suuremate, 

mängutehnili

selt 

nõudlikumat

e instru- 

mentide 

mänguvõtete

ga. Oman- 

Esinemine 

kooli- 

sisestel,-

välistel 

kontsertidel. 

 

Nooremate 

õpilaste 

juhendamine. 



dab 

raskemat 

repertuaari. 

Taaskasutu

sring 

Külli 

Štukert 

5.-9.klass 8  K 7. tund Loodusainete 

klass 

Taaskasutad

a erinevaid 

materjale, 

anda neile 

uus elu. 

Meisterdami

ne, loovuse 

arendamine. 

Lõikemasina

tega töö. 

Taaskasutuma

terjalidest 

esemed. 

Kutsete, 

kaartide 

tegemine. 

Inglise 

keel 

Annely 

Blum, 

Andra 

Petrova 

2.klass Terve 

klass 

R 3. tund  Inglise keele 

klassid 

Äratame 

huvi inglise 

keele vastu. 

Õpime läbi 

laulude, 

rütmisalmide

, mängude ja 

piltide 

põhisõnavar

a. Arendame 

eneseväljend

us-, 

kuulamis- ja 

koostööosku

st. 

Esinemine 

kevadkontserd

il. 

KEAT Hilja 

Roostik 

6. klass Terve 

klass 

K 8.00  Loengute 

sari ohutust 

liiklemisest 

maanteel ja 

raudteel, 

ellujäämine 

metsas ja 

maastikul. 

Osalemine 

maakondlikus 

laagris. 

Nutiring Piret 

Strömberg 

3. klass Terve 

klass 

T 5. tund Arvutiklass Tutvumine 

erinevate e- 

kesk- 

kondadega.  

Õpilane 

julgeb töötada 

arvutiga. 

Osalemine 

pranglimise 

maakonnavõis

tlustel. 

Loodusring Vilja 

Padonik 

1.-4.klass 20 T 6. tund Ajalooklass Looduse 

väärtustami-

ne, 

kodukandi 

taime- ja 

loomaliikide 

tundmaõppi-

Osalemine 

projektides, 

viktoriinidel, 

vaatlusretke- 

del. 



mine. 

Sõnakunsti

- 

ring 

Eve 

Kruusmaa 

5.-9.klass Erineva

d 

projekti

d 

projektip

õhine 

Saal, eesti 

keele klass 

Kooli jõulu- 

ja 

kevadpeoks 

näidend, abi 

koolisiseste 

ürituste 

korra.ldamis

el 

2 näidendi 

esitamine, 

etluskonkurssi

del osalemine, 

ürituste 

ettevalmistam

ine. 

Kunstiring Mari Riina 

Rist 

5.-9. klass 15  K 7.tund Kunstiklass Arendada 

lapses 

kunstioskust, 

võttes 

erinevate 

tehnikate 

läbimiseks 

rohkem 

aega. 

Huvi 

kunstiprojekti

dega 

tegelemisel, 

osalemine 

erinevatel 

kunstikonkurs

sidel.  

Soolo- ja 

ansambli- 

laul 

Aire Aros 1.-5. klass 12  Projekti- 

põhine 

Muusikaklass 

ja saal 

Laps oskab 

kasutada 

teadlik- 

umalt oma 

hääle- 

aparaati, 

oskab end 

väljendada 

läbi laulu 

Esinemine 

solistide 

konkurssidel, 

muusika- 

listes 

etendustes. 

Male Eino Vaher 1.-4.klass  E 13.15 Õpetajate tuba   

Liiklusring Karin Põdra 3.klass Terve 

klass 

K 8.00 Ajalooklass Liiklusreegli

te õppimine. 

Praktiline 

sõit tänaval. 

Jalgratturi 

juhilubade 

väljastamine. 

 

 

 

 

 

 

  



SEPTEMBER 

 

1.septembril alustas meie majas kooliteed 24 1. klassi õpilast, 

klassijuhatajad Piret Vares ja Laura Pajussaar. 

 

Saskia Arpo 

Bianca Etti 

Silver Henno 

Eliise Jõgis 

Laura Jõgis 

Hardi Kruus 

Emma-Marii Köök 

Nils-Oliver Kütt 

Grettel Laur 

Raiko Leib 

Laura Liseth Lepp 

Kädi Lepparu 

Hendrik-Johannes Nurme 

Rosanna Perlov 

Greig Gerret Piho 

Kaspar Puumeister 

Mia Põldmäe 

Jessica Raav 

Victoria Sula 

Mattias Tamekant 

Ott Kaspar Tiirik 

Elena Tsvetkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Meribel Meier 

Andero Raam 

 

  



1.septembril toimusid traditsioonilised õppeaasta avaaktused ja klasside 

pildistamine.  

 
 

Ettevõtliku kooli 

edulugude konkursil 

pääses vabariiklikku 

finaali meie kooli 

projekt „EV100 

ürituste sari 

Rakvere 

Põhikoolis“. 

 

 

 

 

 

  



5.septembril tähistasime oma kooli 109.sünnipäeva. Algklassid veetsid 

sünnipäeva linnas orienteerudes. Neil olid abiks ja toeks 9.klassi õpilased. 

5.-8.klass vaatas saalis ühiselt filmi „Seltsimees laps“. Peale seda söödi kooli 

hoovis ühiselt sünnipäevakringlit.  

 
 

6.septembril seikles 7.klass Tore talu maisilabürindis. 

 
 

 



6.septembril osalesid 5.klassist Emilia, Robin M., Andreas, 6.klassist 

Martin, Robert, Mattias, Ralf, 8.klassist Hanna Maria, Mirjam, Raiko ja 

9.klassist Anete, Kadri Ann ja Anna Targas Majas toimunud 

Sallivuspäeval.  

 

10.septembril käisid 4. ja 8.klass Tudu rabas õppepäeval.  

 
 

10.septembril alustas meie koolis Eino Vaheri juhendamisel malering. 

 



 

11.septembril tegid 

väikeklassid ühise 

õppekäigu Tudu 

rabasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.septembril külastas 

6.klass Tore talu 

maisilabürinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.septembril 

osales 7.klass 

Lahemaa 

looduse päeval 

Palmses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.septembril toimusid 

maakondlikud 

kergejõustikuvõistlused. 

Kooli esindasid 2.a klassist 

Reio, Martti, Gregor, 

Hanna-Marie (400 m 

jooksus III koht), Grete 

Liis, Lisette, 3.a klassist 

Egert (palliviskes IV koht), 

Anders (palliviskes I koht), 

Eero (60 m jooksus IV 

koht, 400 m jooksus III 

koht), Romet (400 m 

jooksus V koht), Lisanne, 

Karola, Brith, 4.klassist 

Maris, Lenna, 5.a klassist 

Etriin (400 m jooksus II 

koht, 60 m jooksus IV koht), Melissa, Carolina, Kristella, Andreas (60 m jooksus III 

koht), Siim, Rico, Robin M, Tristan (kaugushüppes I koht, 400 m jooksus I koht). 

Võistkondlikult saavutati III koht. Pendelteatejooksus saavutati koolide seas samuti III 

koht (võistkonda kuulusid Andres, Eero, Rico, Tristan, Etriin, Lenna, Lisette ja 

Kristella). Lapsi juhendasid õp. Karin Põdra ja õp. Hendrik Kurik. 

 

 



14.septembril osalesid 6. ja 8.klass Maailmakoristuspäeva raames 

linnametsa 

koristamisel. 

Ühiselt 

koristati Aia 

ja Maasika 

tänavaga 

piirnevat 

linnametsa.  

 

 

 

 

 

18.septembril tegid 6. ja 7.klass õppekäigu Tudu järve äärde. 

 
 

18.septembri õhtul toimus saalis lastevanemate üldkoosolek, millele 

järgnesid klassikoosolekud. 



19.septembril 

toimus saalis Eesti 

Vähiliidu 

tubakatoodete 

teemaline loeng 4.-

9.klassidele. 

Loengupidaja oli 

Hanno Egipt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.septembril seikles 3.a klass Elistveres. 

 
 

 

 

 



20.septembril 

toimus 5.-

9.klasside 

triatlonivõistlus, 

kus poisid ja 

tüdrukud 

võistlesid 

ujumises, 

rattasõidus ja 

jooksmises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.septembril 

tunnustasime tublisid 

sportlaseid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.-28.septembrini tähistasime koolis taas Teadlaste Öö Festivali nädalat. 

Selle raames toimusid põnevad ainetunnid 5.-9.klassi õpilastele. Valmistati 

LED lampe, huulebalsamit, 3D prille, puhastati vett ja määrati ainete 

happesust. Reedel olid taaskasutusringi lapsed väljas Rakvere 

Reaalgümnaasiumis toimunud Teadlaste Öö Festivali finaalüritusel, kus 

juhendati limonaadipurkide ja joogikõrte valmistamise töötuba.  

 
 

26.septembril käis 

õpetaja Vilja 

loodushuvilistega 

Rutjal 

rannikuvaatlust 

tegemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.oktoobril osalesime koolidevahelisel jalgpallivõistlusel saavutades tubli 

viienda koha. 

Kooli esindasid 9.klassist 

Kevin, Siim, Steven V., 

Steven S., Martin K. ja 

Rauno ning 7.klassist 

Karel, Rasmus,  

Edgard ja Ranar.  

Õpilasi juhendas õp. 

Hendrik Kurik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.septembril tegi 9.klass 

õppekäigu Viru rabasse. 

 

 

 

 

 

 

 

27.septembril osales 8.klass Rakvere Teatris toimunud 

Inspiratsioonipäeval.  

 

 

 

 

 

 



27. septembril avasime saalis 

näituse saabuva õpetajate 

päeva puhul. Kogusime 

kokku vahvaid esemeid 

õpetajate kooliajast. Näitusel 

oli võimalik uurida, millise 

hinde sai direktor 

kontrolltöö eest, missugune 

oli õpetaja Külli päevik, 

mida kirjutas salmikusse 

õpetaja Aire ja palju muud. 

 

 

 

28.septembril tegid 5.a ja 5.b klass ühise õppekäigu Tudu järve äärde.  

 

 

 

 

28.septembril osalesid meie 

kooli taaskasutusringi lapsed 

Teadlaste Öö Festivali 

finaalüritusel Rakvere 

Reaalgümnaasiumis, kus 

õpetati meisterdama paberist 

joogikõrsi ja limonaadipurke.  

 

 

 

 

 

 

29.-30.septembril osalesid 9.klassi õpilased Ragne ja Heliis koos õpetaja 

Vilja ja direktor Leaga  UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti 

koolide konverentsil ja tänuõhtul.  

 

  



OKTOOBER 

 

1.oktoobril käis 

seltskond telehuvilisi 

Tallinnas vaatamas 

saate „Su nägu kõlab 

tuttavalt“ salvestust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. oktoobril käis 1.a ja 1.b klassile 

liiklusohutusest rääkimas 

noorsoopolitseinik Aleksei Osokin. 

Kõik lapsed said endale ka 

liiklusaabitsa, et teadmisi edaspidi 

kinnistada. 

 

 

 

 

2.oktoobril tähistasime oma koolis 

muusikapäeva koolikontserdiga. 

Kooliperele esines Meister Jaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.oktoobril osalesid 9.klassi õpilased 

Karmely, Heliis, Andris ja Joel 

Targas Majas toimunud 

Inspiratsioonilaboris, kus koguti 

ettevõtlusalaseid teadmiseid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.oktoobril  said 8.klass ja 9.klass osa Töötukassa tööturgu tutvustavast 

töötoast. 

 

 

5.oktoobril tähistasime õpetajate päeva. Hommik algas esimese tunni ajal 

kooli aulas kogunemisega, kus 9. klassi õpilasid esineti ning tänati 

õpetajaid. Õpetajateks ja 

kooli juhtkonnaks olid sel 

päeval 9.klassi õpilased. 

Õpetajad külastasid peale 

esimest tundi Rakvere 

Noortekeskust, kus tutvuti 

maja ja seal töötavate 

inimestega ning mängiti 

huvijuhi eestvedamisel 

meeskonnamänge. Õpetajate 

kooli naasmise ajaks olid 9. 

klassi õpilased õpetajatele 

katnud tänulaua. 



 

 

 

 

8.oktoobril külastasid 2.a ja 3.a 

klassid Tartus Vanemuise teatris 

„Pillihundi“ etendust. Etenduses 

tutvustati muinasjuttude abil 

erinevaid keel-, puhk- ja 

löökpille. Etenduse järgselt 

osaleti ka butafoorsete kookide 

meisterdamise töötoas. 

 

 

 

 

 

9.oktoobril veetis 5.a klass õpetliku päeva Tallinnas Puust ja Punaseks 

muuseumitundides. 

 

9.oktoobril korraldas MTÜ YFU 9. klassile kultuuri ja ühiskonnaõpetuse 

töötoa. 

 

12. oktoobril käis 8. klass õppepäeval Tallinnas. Külastati Kiek in de Kök 

muuseumi 

 

16. oktoobril viis õpetaja Karin 

kuuenda klassi kehalise kasvatuse 

tunni hoopis koolihoovil lehti 

riisudes läbi. Tänu harukordsele 

sügisele sai mõnus ilm, kerge 

füüsiline töö ning rohke 

värvikirevus omavahel kenasti 

ühendatud. 

 

 

 



 

19.oktoobril vaatasime 

algklasside ja külla tulnud 

lasteaiarühmadega Kino 

Maale programmi raames 

nukufilme. Sel aastal tähistati 

ettevõtmisega Heiki Ernitsa 

65. juubelisünnipäeva. 

Filmivalikus oli sellest 

lähtuvalt „Lepatriinude 

jõulud“ ja „Kontsert 

porgandipirukale“.  

 

 

 

 

 

 

 

19. oktoobril toimus 5-9 klasside 

mälumäng "Nupukate nagin", 

kus esindusvõistkondadel oli 

võimalik oma teadmised 

proovile panna. Võitjaks osutus 

kaheksanda klassi võistkond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30. oktoobril käis Rakvere 

linnuse nukuteatritrupp 1. ja 2. 

klassile oma uut etendust 

mängimas. Ühtlasi katsetati 

esimest korda trupi rändlava. 

Meeleoluka etenduse teises 

osas oli õpilastel võimalik ka 

ise näidislahing maha pidada 

ning rüütliks löödud saada. 

 

 

 

 

 

 

31. oktoobril toimus 

koolimajas õpilasesinduse 

eestvedamisel Halloweeni 

tähistamine. Temaatiliselt 

kaunistatud koolimaja 

muutsid veelgi toredamaks 

väga paljud kostümeeritud 

õpilased. Kooli saali oli üles 

seatud õuduskohvik ning 

lava alt võis leida 

õudusjuttude toa. 

Õpilasesindus valis päeva 

jooksul ka välja kõige 

kaunimalt kujundatud ja 

paremini kostümeeritud 

klassid, kelleks osutusid 1.a. 

ja 5.a. 



 

1.novembril külastas 1a klass 

Eesti Kunstimuuseumit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. novembril külastas kuues 

klass „Puust ja punaseks“ 

muuseumiprogrammi raames 

Lennusadamat, Eesti 

Tervishoiumuuseumit ning 

Nukumuuseumit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. novembril tunnustasime tublisid 

sportlaseid ning aktiivsemaid 

halloweenil osalenuid klasse. 

 

 

 

 

 



 

 

8. novembril käis koolis E-

Continendi kuppeltelk, kus õpilastel 

oli võimalik erinevaid 

õppekasvatuslikke filme vaadata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. novembril pidas 7. klass 

klassiõhtut teemal  

„Sherlock Holmes“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. novembril külastas 5.a klass Eesti 

Kunstimuuseumit. 

 

 

 

 

 



 

 

12. novembril käis 4. klass Neerutis 

luureretkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. novembril kontrollis Noorsoopolitseinik Aleksei Osokin kooli saabujate 

helkureid.  

 

15. novembril käisid õpetajad Rakvere Reaalgümnaasiumis linnavalitsuse 

poolt korraldatud õppepäeval. Arutati huvihariduse kaasamisvõimalusi 

formaalhariduses. 

 

16. novembril külastasid kooli 

töötajad digipädevuste 

arendamiseks Konguta kooli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. novembril esinesid meie kooli 

solistid Carl Gustaf Roots, Emilia 

Piirimäe ja Jürgen Rebane 

ajaloolises Kohtla-Järve 

Kultuurikeskuses esinemas.  

Aset leidis iga-aastane solistide ja 

ansamblite laulukonkurss Viru 

Lauluke. Osalejad olid tublid ja 

said jälle kogemuse võrra 

rikkamaks. 

 

 

 

 

 

19. novembril külastas 2.a. klass 

Rakvere haiglat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. oktoobril alustati 

taaskasutusringi eestvedamisel 

vanade teksariidete kogumisega. 

Kogutud riided toimetati 

uuskasutuskeskusesse, mis seejärel 

suunas riided disaineriteni, kes 

andsid riietele ümber disainides uue 

elu. 

 

 



 

20. novembril käisid 7-9 klasside 

esindajad linnavalitsuses 

toimunud inspiratsioonipäeval.  

Päeva eesmärk oli kutsuda linna 

otsustajaid üles noori märkama, 

kuulama ja ühiselt tulevikku 

vaatama. 

 

 

 

 

 

 

 

22. novembril liikusid koolimajas 

ringi kadrisandid. Külastati 1.a, 3.a, 

5.a ja 7. klassi. Kadrisandid laulsid, 

tantsisid, küsisid mõistatusi ja panid 

noored mängudega proovile. 

 

 

 

 

 

 

 

29. novembril seadis kuues klass 

Balsnacki linnusõprade projekti 

raames kooli hoovi üles linnumaja 

ning võttis südameasjaks talvel 

hoolega sinna lindudele head-

maitsvat panna. 

 

 

 

 



29. novembril toimus Väike-Maarjas 

maakondlik 9.-12.klasside 

meistrivõistlus Scrabble'is. Meie 

kooli 9.klassi õpilane Andris Marten 

saaavutas 33 võistleja seas 

suurepärase 2. koha. Võistlusel 

osales ka 9. klassist Karl, kes 

saavutas 4. koha. 

Võistlejaid juhendas õpetaja Andra 

Petrova. 

 

 

 

 

30. novembril toimus taaskord 

mälumänguvõistlus "Nupukate 

nagin". Võistluse panid loovtöö 

raames kokku ja viisid läbi 8. 

klassi noormehed Lauri-Luis ja 

Raivo. 

 

 

 

 

 

 

30. novembril lõppes koolis esimene trimester. Selle tähistamiseks toimus 

pidulik aktus, 

kus 

tunnustasime 

viimase kolme 

kuu tublimaid 

õppureid ja 

teisi aktiivseid 

noori. 

 

 



3. detsembri hommikul 

tähistati koolis 1.-4. klassiga 

advendiaja saabumist. Selle 

puhul süüdati advendiküünlal 

esimene küünal ning viienda 

klassi neiud lugesid oma 

kaaslastele ette Leelo Tungla 

jõulumuinsjutu "Päkapikk 

Konradi kummaline 

kadumine". 

 

 

 
5. detsembril toimus novembris 

aset leidnud teksade 

taaskasutuskampaania 

võitjaklassile auhinnatund - 

rõivadisaini töötuba. Tundi viis 

läbi endine Klementi disainer 

Krõõt Nõmmela-Mehide.  

Lastel oli võimalik vanadest 

riidejääkidest kavandada paberile 

kauneid fantaasiarikkaid 

kostüüme. 

 
 
 
 

 

 

5. detsembril toimus 7-8 klassile 

Mari-Liis Velbergi juhendamisel 

VAT-Teatri foorumtöötuba "Noor 

virtuaalmaailmas". Töötuba 

põhines VAT-Teatri etendusel 

"Kaota mind ära", mida klassid 

käisid 26. novembril Rakvere 

Teatris vaatamas. 

 

 

 

 



 

 

10. detsembri hommikul tähistati 

koolis II adventi. Selle puhul 

süüdati teine advendiküünal ning  

kuues klass korraldas ühise 

tantsuhommiku, kus videosilla abil 

vihuti koos jõulutaadiga tantsu 

keerutada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. detsembril külastas 1.a klass 

Rakvere linnuse jõulumaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. detsembril külastasid 1.b ja 2.b 

klass Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. detsembril käis 6. klass 

Tallinnas jõuluturul ja Bastioni 

käikudes. Ühiselt saadi ülevaade 

Tallinna tekkimise loost ning 

uudistati pikki maa-alused käike. 

Käikudes liikudest tutvuti nende 

kasutamise lugudega ehitamise 

algusest kuni tänapäevani 

 

 

 

 

 

 

13. detsembril toimus koolis 

traditsiooniline jõululaat. Usinad 

noored olid koos emade-isadega 

kodus valmistanud nii ehteid, 

kingikotte, suupisteid kui paljutki 

muud. Nii mõnedki vanemad olid 

tulnud lastele appi ka laadale ning 

toimetasid ühiselt müügileti taga. 

 

 

 

 

 

10. detsembril jõudis koolimaja saali 

kaunis kuusepuu. Jõulukuu jooksul 

valmistasid õpilased kunstitundides 

paberist jõuluehteid ning 13. 

detsembril jõudis kätte hetk, kus 

kooli kõige pisemad ja kõige 

suuremad kuuse üheskoos ära 

ehtisid. 

 

 



14. detsembril käisid 1. – 3. klassid Rakvere Teatris vaatamas etendust 

„Pipi jõulud“. 

 

 

 

14. detsembril toimus neljanda 

ja kuuenda klassi eesti keele 

ühistund. Klassidevaheliste 

segagruppidena orienteeruti 

koolimajas ning täideti 

erinevaid keelelisi ülesandeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. detsembril tähistas 2.a klass 

koos vanematega Porkuni 

jahimajas jõuluaja lähenemist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.detsembril esines kooli plokkflöödiansambel Põhjakeskuses Päästeameti 

perepäeval. 

 



 

17.detsembril tähistasime 

kolmandat 

advendihommikut. Selleks 

laulsime ühiselt jõululaule 

ning seadsime lauludele ka 

liikumised. Kõige tipuks 

tunnustasime tublimaid 

pranglijaid. 

 

 

 

17.detsembril toimus eesti keele ja 

ajaloo integreeritud tund. Õpiti 

tundma jõulutraditsioone, loeti 

jõululuuletusi ning pandi kirja 

kaunid jõulusoovid. Töö tulemusel 

valmis jõuluteemaline plakat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. detsembril külastas 4. klass Viljandis jõulumaad 

 

 

 

18. detsembril käis 1.a klass Rakvere 

Linnakodaniku Majamuuseumi 

päkapikukoolis 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rakverepohikool/photos/a.610627398989021/2145171338867945/?type=3&eid=ARAwQKQ9Zj4C1IH-j7eahT12h6CQuxY3ljWl9R_T8IwKbbAW09Xrxvsdi3ZeMWwlqCLH1UrtMTNL_VhN&__xts__%5B0%5D=68.ARCz4GgqB5qxp1l_oy0wT6tkopGa1wU0PneNVZNynHKGEv72_R2xOnD12LXgHUIqbY8_4uXKWuCOfapgZKWIpJc0QBSeYa9_17Bzh4eWDj1Tk42bXEtKeSlQipE1x8aUzAf6qM3K1sWVA32VMUhERIxlk4P4w2gG151gKQFjs8RloqS7cki0fdYL2K1ipBjYil57xsnwSpTHzeqM8mxUJdRAV0YJiV8o_uviG8By_EmEHlRY0JYJdrAZ-K-I69TzrM-lcOhWDNjOf3VrYZ3IAEJpIzZx_LPz9s4LYfZXbZlHRQDSD9FJqQYSTVvepWyJ7pAEE-Wag6AqgwXkVfoXgxP_Pg&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/rakverepohikool/photos/a.610627398989021/2145171338867945/?type=3&eid=ARAwQKQ9Zj4C1IH-j7eahT12h6CQuxY3ljWl9R_T8IwKbbAW09Xrxvsdi3ZeMWwlqCLH1UrtMTNL_VhN&__xts__%5B0%5D=68.ARCz4GgqB5qxp1l_oy0wT6tkopGa1wU0PneNVZNynHKGEv72_R2xOnD12LXgHUIqbY8_4uXKWuCOfapgZKWIpJc0QBSeYa9_17Bzh4eWDj1Tk42bXEtKeSlQipE1x8aUzAf6qM3K1sWVA32VMUhERIxlk4P4w2gG151gKQFjs8RloqS7cki0fdYL2K1ipBjYil57xsnwSpTHzeqM8mxUJdRAV0YJiV8o_uviG8By_EmEHlRY0JYJdrAZ-K-I69TzrM-lcOhWDNjOf3VrYZ3IAEJpIzZx_LPz9s4LYfZXbZlHRQDSD9FJqQYSTVvepWyJ7pAEE-Wag6AqgwXkVfoXgxP_Pg&__tn__=EEHH-R


 

19.detsembril toimus Rakvere 

keskväljakul Rakvere Põhikooli 

algklasside jõulupidu. Külma 

trotsiti üheskoos vapralt lauldes ja 

tantsides. Kogu tralli tuli kaema ka 

jõuluvana, kes kõikidele tublidele 

klassidele kinke jagas. 

 

 

 

 

 

20. detsembri õhtul toimus koolis 

suur 5-9 klassi jõulupidu. Peol 

astusid õpilaste esituses üles 

mitmed eesti üheksakümnendate 

menuansamblid ning õhtu lõpetas 

mõnus disko. Peo korraldas ning 

viis läbi 9. klass. 

 

 

 

 

 

 

21.detsembri hommikul toimus kooli 

saalis kaunis jõulukontsert, mis viis 

lapsed oodatud jõuluvaheajale. 

Kontsertil astusid üles 

muusikakoolides õppivad Rakvere 

Põhikooli õpilased. 

 

 

 

 



9. jaanuaril toimus 2.a klassi ühiskülastus kinno vaatamaks joonisfilmi 

„Lotte ja kadunud lohed“. 

 

 

12.-13. jaanuaril käisid loodusringi 

õpilased veelinde loendamas. 

Laupäeval käidi Vergis ja 

Pedassaares, kus põnevamateks 

üllatajateks olid merikotkas ja 

väikekosklad. Pühapäeval uuriti 

Rakvere linna veekogusid. Kahel 

päeval kokku nähti 22 erinevat liiki 

linde. Tublid linnuvaatlejad olid 

Nils-Oliver, Piia, Delisa, Teele, 

Meelis ja Mattias 

 

 

14. jaanuaril võttis Rakvere Põhikooli esindus koosseisus Kristel, Anett, 

Martin ja Mattias 6. klassist osa Rakvere vabastamise aastapäeva 

laskevõistlusest. Sama päeva temaatika raames pidas ajaloolane Uno 

Trumm loengu kooli 9. klassile. 

 

 

15. jaanuaril käis 4-9 klassile 

oma elust ja tegemistest 

rääkimas legendaarne 

korvpallitreener Andres 

Sõber. Kohtumine oli väga soe 

ja muhe ning kuulajatel oleks 

küsimusi kauemakski 

jagunud, kui aeg seekord 

lubas. 

 

 

 

18. jaanuaril tähistasid kooli õpetajad ühiselt kohvikus uue aasta 

saabumist. 



 

18. jaanuari hommikul 

tutvustas jalgpalliklubi Tarvas 

meeskond näidistunnis 1-2 

klassile jalgpallimängu võlusid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. jaanuaril kuulutas Lääne-Viru Keskraamatukogu välja „Minu tuleviku 

Rakvere jõulupuu“ joonistusvõistluse parimad. Rakvere Põhikoolil läks 

väga hästi ning nopiti mitmeid auhindu, näiteks tegi parima majakuuse 

Mattias, parimate maguskuuskede omanikud olid Melissa ja Etriin. Mihkel 

sai lõbusa kuuse eest huumoripreemia, Lauri-Luis sai urbanistliku kuuse 

eest Rakvere linnavalitsuse preemia, Rakvere linnavalitsuse eripreemia sai 

ka Kaisa, kelle kuusk hinnati lisaks ka veel kõige traditsioonilisemaks. 

Üldkokkuvõttes tuli joonistusvõistluse põhikooli astme seas III kohale 

Kristella ja I koha noppis Mehis, kelle töö meeldis ka raamatukogu 

töötajatele ning ta sai oma jääkuuse eest lisaks ka raamatukogu eripreemia. 



24. jaanuaril toimus Jõhvi kontsertimajas Laulupeo eelproov. Rakvere 

Põhikooli Mudilaskoorist osalesid Iti Mehide ja Emilia Piirmäe. 

 

 

25. jaanuaril toimus 

kuuenda klassi muusikatund 

tavapärast erinevas võtmes. 

Õpilased valmistasid 

ansamblitena erinevad 

laulud, mis klassikontsertina 

koos pillide ja 

helivõimendusega teistele 

ette kanti. 

 

 

26.jaanuaril osalesid piirkondlikul keemiaolümpiaadil Marleen, Edvardm 

ja Raiko 8.klassist ning Karl Grube ja Anete Budrikas 9.klassist. Õpilasi 

juhendas Tiina Rannar 

 

. 

 

 

31. jaanuaril 5.-9. klassil 

spordipäev. Ühiselt läbiti 

Kõrgemäe radadel tunnine 

retk ning seejärel katsetati 

Palermo radade kiirust. 

Ilmataat oli valinud 

suurepärase ilma ning soe tee 

ja pirukas tegi olemise veelgi 

paremaks. 

 

 

 

 



 

31. jaanuaril toimus 1.a ja 

väikeklassidel spordipäev, mis 

veedeti Palermo kelgumäel liugu 

lastes. Päeva vältel selgitati välja 

nii pikima liu laskjad kui 

osavaimad trikitajad. 

 

 

 

 

 

 

31.jaanuari õhtul otsustasid kooli 

õpilasesinduse liikmed veeta öö 

koolimajas. Ühiselt tegutseti 

meeskonnavaimu tugevdamise nimel 

ning otsiti parimaid viise kuidas oma 

tegevust ja kooli sündmuseid veel 

paremini läbi viia. 

 

 

 

 

31. jaanuaril toimus meie koolis maakondlik emakeeleolümpiaad, kus meie 

kooli esindasid väärikalt Emily, Kaisa ja Marily 7.klassist, Hanna Maria ja 

Ando 8. klassist ning Karl, Heliis, Anete ja Sigrit 9. klassist. 

Õpilasi juhendas Eve Kruusmaa. 

 

31. jaanuaril toimus matemaatikavõistlus NUPUTA, kus olid võistlustules 

Emilia ja Etriin viiendast klassist, Oliver ja Rando kuuendast klassist ning 

Renee, Harli ja Edgard seitsmendast klassist. Õpilasi juhendas Hilja 

Roostik 



 

1.veebruaril tunnustasime kooli 

spordipäeva tublimaid suusatajaid 

ja kelgutajaid! 

 

 

 

 

 

2. veebruaril esindasid meie kooli maakondlikul bioloogiaolümpiaadil 

Helena, Andra, Lisbeth ja Rando kuuendast klassist, Emili Kristelle, Harli, 

Marily ja Johanna seitsmendast klassist ning Mehis ja Hanna Maria 

kaheksandast klassist. Õpilasi juhendas Külli Štukert. 

 

 

4. veebruaril tunnustasime noori, 

kes olid kooli erinevatel 

konkurssidel esindanud. 

Oma kiituse teenisid ära nii Rakvere 

vabastamise aastapäeva 

laskevõistlusel, keemiaolümpiaadil, 

eesti keele olümpiaadil, Nuputa 

võistlusel, õpilasetlejate konkursil 

kui "Minu tuleviku Rakvere 

jõulupuu" joonistusvõistlusel 

osalenud noored. 

 

 

5. veebruaril käisid kuues ja seitsmes klass Vanemuse Teatris vaatamas 

muusikali „Kaunitar ja Koletis“. 

 

 

 



 

5. veebruar oli turvalise interneti 

päev. Selle raames näitasime 

vahetundidel saalis õpetlikke 

multifilme, kuidas 

veebimaailmas targalt käituda. 

 

 

 

 

6. veebruaril käis 1.a klass 

Oandus loodus- ja 

matkatarkuseid õppimas. 

 

 

 

 

 

6. veebruaril käis 5-9 

klassile diabeedist 

rääkimas Kristi Peegel. 

Loeng oli seotud 8. klassi 

noormehe Johannese 

loovtööga. 

 

 

 

 

06.veebruaril osalesid piirkondlikul matemaatikaolümpiaadil Karl 

üheksandast klassist, Marleen kaheksandast klassist ning Edgard 

seitsmendast klassist. Õpilasi juhendas Hilja Roostik. 

 



8. veebruaril toimus Rakvere Kultuurikeskuses Eesti Meestelaulu Seltsi 

poiste solistide võistulaulmine. Rakvere Põhikooli esindas Jürgen 

neljandast klassist, kes saavutas auväärse teise koha (esimest kohta välja ei 

antud). Jürgenit juhendas Aire Aros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. veebruaril esinesid koolis Tanja 

Mihhailova ja Mihkel Mattisen. 

Kontserdil tutvustati kooliperele 

popmuusika põnevat maailma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. veebruaril külastas üheksas 

klass Eesti Tervishoiu Muuseumit 

ning lisaks panid noormehed oma 

osavuse proovile airsoftis. 

 

 

 

 

 



 

 

13. veebruaril korraldas 2.a klass 

valgehobusemäel klassi 

spordipäeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. veebruaril toimus koolis 

sõbapäeva tähistamine. Selleks 

korraldas kooli õpilasesindus 

sõbrapäevakohviku ning tunnustati 

kooli kõige sõbralikumaid õpilasi. 

 

 

 

 

 

14 .veebruaril veetis 7. klass 

Tallinnas ägedalt jäise sõbrapäeva. 

Uusi teadmisi ammutati 

jäämurdjal "Suur Tõll", Maitsev 

jäätiseamps kosutas kohvikus 

"Maru" ja lõbus uisutrenn tehti 

jäähallis "Jeti". 

 

 

 

 

 



 

 

14. veebruaril toimus 1.a klassi 

klassiõhtu. Mängiti, tantsiti, 

maiustati ning peeti aardejahti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. veebruaril andis 8-9 klassile inglise 

keele tundi Daniel Winkler, tudeng 

Austriast. Daniel on varasemalt 

veetnud aasta vabatahtlikuna töötades 

Rakvere Noortekeskuses. 

 

 

 

 

15. veebruaril käis 4. klass 

Valgehobusemäel vastlapäeva 

tähistamas19.veebruaril 

toimus võrkpalli miniliiga 

maakondlik turniir, millelt 

Rakvere Põhikooli noormeeste 

võistkond naases auväärse 

esikohaga! 

 

 

 



21. veebruaril toimus 7. klassile Töötukassa loeng - töötuba teemadel 

eneseanalüüs, rahaja  maksud. 

 

22. veebruaril toimus koolis 

Vabariigi aastapäeva ning 

ühtlasi ka II trimestri lõpuaktus. 

Lisaks toredale kontserdile 

tunnustasime tublimaid 

õppureid ning kooli erinevatel 

võistlustel ja olümpiaadidel 

esindanud õpilasi. Sündmuse 

kroonina kuulutati täna välja ka 

kooli kaks uut "Aasta aarde" 

auhinna saajat. Sel aastal olid 

auhinna väärilisteks nooremas 

õppeastmes 3.a klass ning 

vanemas astmes 6. klass. 

 

24. veebruaril asetas 5.a klass pärja Vabadussõjas langenute ausambale. 

 

 

5. märtsil pidas 2.a klass 

koos vanematega 

Palermos vastplapäeva. 

 

 

 

 

 

 

 

5. märtsil osales Mudilaskoor Kunda koolis kahe koori laulupäeval.  

 

 

 

 

 



 

 

7. märtsil korraldas kuues klass endale 

toreda koolipäeva, kus meenutati 

kelgutades vastlapäeva ning meisterdati 

peagi saabuma hakkavatele lindudele 

pesakaste. 

 

 

 

 

 

 

 

7. märtsil oli 9. klassil 

kultuurne neljapäev, mille 

kõigus külastati Eesti 

Kunstimuuseumit ning 

vaadati ERSO proovi. 

 

 

 

 

 

8. märtsil toimus Rakvere Põhikoolis 6-9 klassi maakondlik 

kirjandivõistlus. 

 

9. märtsil toimus maakondlik matemaatikaolümpiaad, kus meie kooli 

esindasid: 

4. klassist Märten (III koht) ja Jürgen.  

5. klassist Emilia, Kristella, Etriin, Tristan, Andreas, Richard ja Robin 

6. klassist Oliver 

 

11. märtsil käis 5.a klass Jõhvi kontsertimajas vaatamas noorteetendust 

„Jõud“ 

 

12. märtsil külastas 9. klass Rakvere Ametikooli. 



 

13. märtsil toimus 

emakeelepäeva eelõhtu 

tähistamiseks liikuv keelemäng. 

Klasside esindusvõistkonnad 

orienteerusid koolimaja peal 

ning täitsid erinevaid keelelisi 

ülesandeid 

 

Kell 8 hommikul toimus 

õpetajate toas õpilaste-

õpetajate vaheline 

emakeelepäeva etteütlus. 

 

 

 

 

13. märtsil toimus neljandal klassi 

klassiõhtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. märtsil tutvustati esimestele 

klassidele Ando Ja Dario loovtöö 

raames koeri ja nende treenimist. 

Tutvustust viisid läbi Belgia Malinoi 

tõugu Nico ja tema peremees Risto. 

 

 

 



 

14. märtsil käisid kooli 

õpilasesinduse liikmetega kohtumas 

Rakvere Avatud Noortekeskuse 

töötajad. Õpilastele tutvustati 

noortekeskuse tööd, noorteprojektide 

rahastusvõimalusi ning koguti ideid 

noortekeskuse tegevuste 

mitmekesistamiseks. 

 

 

 

 

15. märtsil toimusid 

rahvusvahelised matetalgud, 

millest võtsid osa ka Rakvere 

Põhikooli õpilased. Arvuti ja 

nutitelefonipõhine võistlus tõi 

matemaatikasse põnevat hasarti. 

 

 

 

 

 

 

 

15.märtsil toimus emakeelepäevale 

pühendatud mälumäng Nupukate 

Nagin. Põneva võistluse tulemusena 

krooniti seekord nupukamaiks 8. 

klassi võistkond. Samuti tunnustati 

varasemalt toimunud emakeelepäeva 

etteütluse ja keelemängu parimaid. 

 

 

 



15. märtsil toimus Mudilaskooril Rakvere Gümnaasiumis laulupeo eelproov 

- ettelaulmine. 

15. märtsil toimus Aqva veekeskuses 6. klassile ujumise näidistund. 

 

 

19. märtsil osalesid 1-3 klassi 

õpilased maakondlikul 

jalgpallivõistlusel ja naasesid 

auväärse kolmanda kohaga! 

 

 

 

 

 

20. märtsil toimus Rakvere 

Spordihallis võrkpalli Kooli liiga 

Ida regiooni võistlused, kus 4-6 

klasside arvestuses saavutas 

Rakvere Põhikooli võistkond 

esikoha! 

 

 

 

 

21. märtsil toimus Rakvere 

Spordihallis Rimi jalgpalli 

osavusfestival. 1-3 klassides 

arvestuses toodi kooli II ja IV 

koht ning 4-5 klasside 

arvestuses II koht. 4-5 klassi 

võistkond pääses ühtlasi edasi 

järgmisse vooru. 

 

 

22. märtsil toimus 7. klassil e-külalistund, kus esines Ilmar Raag teemal: 

„Milline on meedia mõju“. 



 

 

22. märtsil külastas 9. klass 

"Minu Riik" programmi 

raames Riigikogu, Stenbocki 

maja ning Euroopa maja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. märtsil külastasid Teeme+ 

programmi raames kooli Epp 

Tohver ja Janet Laidla Tartu 

Ülikooli Muuseumist.  4-5 klassile 

räägiti päikesest ja teistest 

tähtedest ning 8-9 klassiga arutati 

kosmosega seotud elukutsetest. 

 

 

 

 

27. märtsil külastasid 2.a ja 3.a klassid Paides kontserti „Veealune 

muusika“ 

 

 

 

 

 

 

 



28. märtsil tunnustasime viimase kuu jooksul kooli erinevatel 

olümpiaadidel ja võistlustel osalenud noori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. märtsil toimus Tapal 

luulekonkurss Ellen Niiduga 

Midrimaal. Meie kooli 

esindajatel läks seal väga 

edukalt. Kuuendast klassist 

Mihklit tunnustati 

eriauhinnaga kõige pikema 

luuletuse eest. Teisest klassist 

Delisa pärjati luulevõistluse 

kolmanda kohaga. 

 

 

 

1.aprilli tähistamiseks võtsid 

kooli töötajad ette 

stiilimuutuse ja tervitasid 

õpilasi tavapärasest erinevas 

väljanägemises. 

 

 

 

 



 

 

1.aprillil tunnustati algklasside 

tublimaid emakeeletundjaid  

ja pranglijaid.  

 

 

 

 

 

 

 

2. aprill.  

Sellel õppeaastal liitus meie 

kool Liikuma Kutsuva Kooli 

võrgustikuga. Sellega 

seonduvalt asuti suuremat 

tähelepanu pöörama õpilaste 

liikumisele ning katsetati uusi 

viise selle soodustamiseks. 

Esmaspäeviti asuti korraldama 

tantsuvahetunde ning 

teisipäeviti kuuenda klassi 

kaasabil takistusraja läbimist. 

 

 

 

3. aprillil avati kooli klaasgaleriis 8. klassi 

kunstinäitus „Varjatud pool - mõtisklusi 

kaasaegsest kunstist“. 

Tegemist oli kaasaegse kunsti tunni 

raames valminud töödega, kus õpilased 

said vabad käed, et abstraktset kunsti 

teha. Kõige tähtsam oli idee ning oskus 

seda põhjendada, et vaatajad saaksid 

sõnumist aru. 

 

 



 

 

5. aprillil külastas 1.a klass Lääne-

Viru Keskraamatukogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.aprillil käisid koolis esinemas 

Klassikatähtede saatest tuntud Ingely 

Laiv, Johannes Põlda ja Tanel-Eiko 

Novikov ehk Trio Trifecta.  

 

 

 

 

 

 

 

13. aprillil osalesid laulukonkursil 

"Virumaa Laululaps" Iti, Diana, 

Jürgen, Emilia, Mirjam ja Anna. 

10-12 aastaste vanuserühmas, kus 

võistles 16 lauljat sai Jürgen mõnusa ja 

vaba esituse eest eripreemia, Emilia 

saavutas samas vanuserühmas III 

koha. 14-16 aastaste vanuserühmas 

saavutas MIrjam samuti III koha. 

 



 

 

15. aprillil käis 2.a klass Rakvere 

Linnakodaniku Majamuuseumi 

munadepühade muuseumitunnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. aprillil andis lasteteater Sõber 

kooli laval algklassidele etenduse 

„Hiirte pidu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. aprillil toimus koolis loovtööde 

konverents, kus kaheksanda ja 

üheksanda klassi õpilased esitlesid 

oma aasta jooksul tehtud loovtöid. 

Ettekanded olid väga huvitavad 

ning kinnitasid õpilaste laia huvide 

ringi. 

 

 

 



 

20. aprillil osalesid loodusringi 

õpilased Lihavõtte 

linnuvaatluspäevadel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. aprillil tunnustati maakonna põhikoolide kirjandivõistluse võitjaid.  

Meie kooli õpilastel läks sellel võistlusel väga hästi! 7.klassist Emili Kristelle 

saavutas 1. koha ja Alexandra 3. koha. Ära märgiti 6. klassi Kristel töö ja 8. 

klassist Hanna Maria töö.  

 

29. aprill – 3.mai toimus koolis Karolin Seinmetsa ja Emilia Urmabiku 

loovtöö raames keskkonnanädal, kus suunati õpilasi 

keskkonnaprobleemidele mõtlema. 

 

30. aprillil käis 7. klass Rakvere Teatris vaatama etendust „Verikambi“ 

 

 

30 aprillil toimusid 59. Vallimäe 

karikajooksu ja Lääne-Virumaa C ja 

D vanuseklassi murdmajooksu 

meistrivõistlused.  

5. klassist Etriin saavutas oma 

vanuseklassis 1. koha ja Tristan 2. 

koha. 

 

 

 

 

 



 

 

30. aprillil oli 3.a klass Tallinnas. 

Tervishoiumuuseumis oli tund teemal 

"Nägemata nähtud maailm", kus saime tunda 

pimedana liikumist, kirjutada pimekirjas ja 

näha pimedatele inimestele mõeldud 

abivahendeid. 

Loodusmuuseumis olid Eestimaa kooslused seal 

elavate loomade ja seal kasvavate taimedega. 

 

 

 

 

 

 

 

2. mail käis 2.a klass Altjal ja 

Sagadis loodustemaalisel 

õuesõppepäeval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. mail käis koolis külas Toomas 

Pranstibel, kes tutvustas lindude 

maailma ning milliseid linde ja 

kuidas kodus pidada. 

 

 

 



 

6. mail käis 3.a klass Teeme ära talgute 

raames nurmenukke otsimas ja 

kaardistamas ning õietüüpi määramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. mail osales 7. klass Kõrvemaal matka- ja sportlike õuemängude päeval. 

 

 

 

7. mail käis tulevase 

emadepäeva puhul 2.a klassile 

tundi andmas Oti ema. 

Taaskasutuse vaimus tehti 

vanadest plekkpurkidest ilusaid 

topse. 

 

 

 

 

8. mail käis Carl Gustaf 2.a klassist maakondlikel malevõistlustel kooli 

esindamas. Carl on osaleja sügisel koolis tegevust alustanud maleringis. 

 

 

8. mail külastasid 6. klassi tüdrukud 

Lepa talli, Lääne-Virumaal 

 

 

 

 



 

9. mail toimus üle-eestiline 

heategevusjooks mille eesmärgiks oli 

joosta liikumisvõime kaotanud laste 

heaks. Rakveres toimunud jooksul 

osalesid neli Rakvere Põhikooli 

võistkonda ning andsid sellega oma 

panuse. 

 

 

 

 

9. mail toimus 2.a klassil 

perepidu, kus õpilased 

esinesid oma vanematele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. mail toimus Rakvere 

Staadionil spordipäev. Võisteldi 

jooksualadel, palliviskes, 

kuulitõukes ja kaugushüppes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. mail käis 1.a klass käis 

Metsaga sõbraks projekti raames 

Sagadis, Oandul ja Altjal. 

 

 

 

 

 

 

 

16. mail käis 3.a klass Nurmenukke 

vaatlemas. 

 

 

 

 

 

 

 

16. mail tunnustati kooli tublimaid 

5-9 klassi olümpiaadidest ja 

konkursidest osavõtjaid, 

spordipäeva edukamaid ning 

liikumisnädala aktiivsemaid klasse 

ja õpilasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. mail osalesid meie kooli noored 

Lääne-Virumaa põhikoolide 4-

võistlusel ning U12 ja U14 

vanuseklassi murdmaajooksu 

meistrivõistlustel. 

 

 

 

 

 

17. mail tunnustasime viimase 

paari kuu tublimaid 1-4 klassi 

olümpiaadidest ja võistlustest osa 

võtjaid, etlejaid, edukamaid 

spordipäevalisi ning liikuvaimat 

klassi. 

 

 

 

 

17. mail toimus jalgrattaga vigursõiduvõistlus "Vigurivänt", kus meie kooli 

võistkond koosseisus Melany, Kristel, Robert ja Jürgen saavutas kolmanda 

koha. 

 

 

 

21. mail toimusid Lääne-Virumaa 

1-3. klasside jalgpallivõistlused, 

kus meie kooli tütarlaste võistkond 

saavutas kolmanda koha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. mail käis kuues klass rabas 

matkamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. mail käis loodusringi 4.klassi 

õpilased käisid Mustojal UNESCO 

Läänemere projekti ranniku- ja 

jõevaatlusi tegemas. Uurisiti ja 

loendati mererannikul ja jõe ääres 

elutsevaid liike. Vaatluste käigus 

selgitati, kuidas lihtsate vahenditega 

jõe laiust, sügavust ja voolukiirust 

mõõta. 

 

 

 

 

23. mail toimus algklassidele 

Öökool, kus ühe päeva vältel võeti 

läbi nii kahe päeva õppetunnid, 

kui mängiti mälumängu, maaliti 

kevadpeoks kaarte, orienteeruti, 

peeti fotojahti ning palju muud 

muud põnevat. 

 

 

 



 

 

24. – 25. mail käis üheksas klass 

lõpureisil. Viimane retk otsustati 

ühiselt ette võtta Taevaskoja radadele. 

 

 

 

 

 

 

 

28. mail kõlas viimane koolikell 

meie üheksandale klassile. 

Lõpetajad saadeti ülejäänud 

koolipere poolt ekamitele vastu 

rõõmu ja lustiga ning kaheksas 

klass võttis vastu au olla järgmise 

aasta vältel kõige suuremad, 

targemad ja sõbralikumad 

Rakvere Põhikooli õpilased. 

 

 

 

 

29. mail toimus koolis 

lastevanemate üldkoosolek, kus 

Rakvere linna üldiseid 

arengusuundi ning 

põhikoolivõrgu korrastamisega 

seotud teemasid käisid 

tutvustamas linnapea Marko 

Torm, abilinnapea Triin Varek 

ning linna haridusspetsialist Vilja 

Messer. 

 

 



 

29-30 mail külastas 4. klass oma 

lõpureisil Naissaart. Põnev ja tore 

reis lõpetas neljanda klassi jaoks 

koolis ühe etapi - tänutundega 

saab tehtud töö eest tänada 

praegust klassijuhatajat ja 

põnevusega jääda alates sügisest 

ootama uut. 

 

 

 

30. mail külastas 3.a klass Tapa 

sõjaväelinnaku lahtiste uste 

päevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. juunil käis 3.a klass käis 

Seljamäel. 

Uuriti, mida saab soost ja kuidas 

sulatati rauda? 

Milline näeb välja turbasammal? 

Paljuõitsevaid murakaid- kas 

tuleb hea marja-aasta 

ning muud palju huvitavat. 

 

 

 

 



 

 

3. juunil külastas 1.a klass Paide 

ajakeskust ja Kilplalat.  

 

 

 

 

 

 

3. juunil käis teine klass 

külastamas Äntu järvesid ning 

tutvuti kohaliku kuulsa hülgega 

nimega Poiss. 

 

 

 

 

 

 

3. juunil külastas kuues klass 

Padise seiklusparki. 

Tavapärastest seiklusparkidest 

erinevalt keskendutakse 

Padisel meeskonnatöö 

arendamisele, ning nii tuli tihti 

ka kõrgustes ronides loota 

kaaslaste abile ning 

julgustavale sõnale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-4 juunil veetis 7. klass kaks 

aktiivset päeva Toosikannu 

puhkekeskuses. Meeskondlikes 

võistlustes lihviti 

vibulaskmisoskust, harrastati 

virtuaalset jahilkäiku, 

meisterdati hirvesarvest 

võtmehoidjaid, ja orienteeruti. 

 

 

 

 

 

5. juunil külastas 1.a klass Rakvere 

Linnakodaniku Majamuuseumi 

muuseumitundi. 

 

 

 

 

 

 

 

6. juunil toimus koolis 

lemmikloomapäev, kus lastel oli 

võimalik oma kodused sõbrad 

kaasa võtta. Seeläbi sai neljanda 

tunni ajal koolihoovis tutvuda 

koerte, kasside, jänese, hamstri ja 

vöötoravaga. Loomad olid vägagi 

tublid ning ei kohkunud suurest 

laste huvist nende vastu. 

 

 

 

 



 

6. juunil pidas 2.a klass 

Porkunis perepiknikku. 

 

 

 

 

 

 

 

7. juunil tuunustasime kooli 

tublisid õpilasi. Ära märgitud said 

usinad võistlustel ja konkurssidel 

osalejad, eeskujulikud õpilased, 

usinad lugejad ja teisedki tublid 

tegijad. 

 

 

 

 

 

 

 

7. juunil tänas ja tunnustas 

direktor Lea Pilme tublide 

õpilaste vanemaid koduse 

toe ja koostöö eest kooliga. 

Just omavaheline koostöö on 

see, milles peitub tugevus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. juunil toimus koolis 

traditsiooniline kevadkontsert, mis 

seekord pööras oma pilgu 

tulevikku - suvele ja kaugemalegi. 

Meeleoluka õhtu jooksul astusid 

lavale nii nooremad kui vanemad - 

lauldi, tantsiti, näideldi ning 

mängiti pilli. Seekord otsustasid 

õpilastele lisaks ka õpetajad oma 

tantsukavaga üles astuda ning lõid 

sellega saali elevusest kihama. 

Pooleteisttunnine kontsert lendas 

kui linnutiivul. 

 

 

10. juunil käis 1.a klass 

päästekomandoga tutvumas ja 

korraldas Rahvaaias pikniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. juunil külastas 2.a klass 

Palmse mõisa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. juunil toimus kooli õppeaasta 

lõpuaktus. Tunnustasime tublimaid 

õppureid ning tänasime häid 

õpetajaid kes järgneval õppeaastal 

uutele radadele suunduvad.  

 

 

 

 

 

 

 

15. juunil saatsime oma majast teele XXII lennu lõpetajad. 

 

 

 

 


