
Rakvere Põhikooli kroonika 2019-2020 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 211 õpilast. 

Maie Nõmmik  ajalugu  

Karin Kaljuste         eripedagoog, HEV-koordinaator, eesti keel (6.b klass)  

Ülle Kippel   õppealajuhataja 

Aire Aros   muusikaõpetus, rütmika (klassijuhataja 8.klass) 

Annely Blum   inglise keel 

Anneli Siitas   klassiõpetaja (3.a  klass ), õpiabi 

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

Eerika Mikk   vene keel 

Laura Pajussaar  klassiõpetaja (1.b klass, 2.b klass) 

Riina Tobreluts  klassiõpetaja (4.b klass)  

Eve Kruusmaa   eesti keel ja kirjandus (klassijuhataja 9.klass) 

Maire Karjus   remonditööline  

Hilja Roostik   matemaatika, füüsika, (klassijuhataja (6.a klass) 

Karin Keskla   klassiõpetaja (1.a. klass), õpiabi 

Karin Põdra   tüdrukute kehaline kasvatus 

Külli Štukert  loodusained, (klassijuhataja 5. klass) 

Lea Pilme   direktor 

Rainis Naur   poiste kehaline kasvatus 

Heli Sild   juhiabi 

Janne Türkel            klassiõpetaja (3.b klass) 

Piret Strömberg   klassiõpetaja (4.a klass), infotehnoloogia algõpetus, õpiabi 

Allan Tibar   poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Andra Petrova   inglise keel 

Mari-Riina Rist   kunstiõpetus 

Lea Pärlin - Jäämees tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Sirle Nõlvak  tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus 

Arne Laks   majandusjuhataja 

Ellen Sisask  koristaja 

Kaja Ojakivi  koristaja 

Vilja Padonik   abiõpetaja 

Katrin Männik         pikapäevarühma õpetaja 

Andri Inno  it-juht 

Egert Eenmaa  huvijuht 

Evelin Rikma  huvijuht (lapsehooldupuhkusel) 

 



 

 

Kooliperega liitusid sel õppeaastal Rainis Naur (poiste kehaline kasvatus), Kaja Ojakivi (koristaja), 

Allan Tibar (poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus), Sirle Nõlvak (tütarlaste töö- ja tehnoloogiaõpetus), 

Maie Nõmmik (ajalugu).  



Kooli õpilasesindusse kuulusid 2018 – 2019 õppeaastal: 

 

5. klass 

Lenna Kuusik 

Jürgen Rebane 

Teele Ann Tint 

Lisandra Sepp 

Karmo Lill 

 

6. klass 

Emilia Piirmäe 

Li-Liis Grosnõi 

Kristella Ljaš 

Aleksandra Saar 

Teneli Kivi 

Robin Telvik 

Markkus Seli  

 

8. klass 

Emili Kristelle Andrejev 

Marily Jõe 

 

Hoolekogus esindas sel õppeaastal õpilasi Emili Kristelle Andrejev 

 

  



Rakvere Põhikooli huviringid 2019 - 2020 
 

 

Ringi nimi Juhendaja Sihtrühm Päev Kellaaeg Koht 

Robotiring 1 Piret 

Strömberg 
1-4. klass Esmaspäev 13.25-

14.10 
4. a. klass 

Robotiring 2 Piret 

Strömberg 
1-4. klass Esmaspäev 14.15-

15.00 
4. a. klass 

Liiklusring Karin Põdra 3. klass Esmaspäev 08.00 Ajaloo- ja 

kunstiklass 

Taaskasutusring Külli 

Štukert 
5. klass Esmaspäev 7.tund Loodusklass 

Malering Eino Vaher 1-4. klass Esmaspäev 13.15 Õpetajate tuba 

Mudilaskoor Aire Aros 1.-5. kl Teisipäev 13.25 Muusikaklass 

Loodusring 2 Vilja 

Padonik 
1. - 2. klass Teisipäev 14.20 Ajaloo- ja 

kunstiklass 

ITi-Nutiring Piret 

Strömberg 
3. klass Teisipäev 11.25- 

12.10 
Arvutiklass 

Plokkflööt 2 Aire Aros 4.-6. klass Kolmapäev 14.20 Muusikaklass 

Loodusring 1 Vilja 

Padonik 
3. - 5. klass 
 

Kolmapäev 14.20 
 

Ajaloo- ja 

kunstiklass. 

Robotiring 3 Piret 

Strömberg 
väikeklassid Kolmapäev 2. tund Väikeklasside 

ruum 

Pranglimine Piret 

Strömberg 
1. klass Kolmapäev 10.20-

11.05 
Arvutiklass 

Rahuring Karin 

Kaljuste 
1.-4. eriklass Kolmapäev 6. tund 2.b või 3.b 

klassiruum 

KEAT Hilja 

Roostik 
6.klass Neljapäev 8.00 Matemaatika- 

klass 

Robootika Andri Inno 4. klass Neljapäev 13.25-

14.10 
Arvutiklass 

Plokkflööt 1 Aire Aros 2.-3 klass Neljapäev 13.25 Muusikaklass 

Inglise keele ring Andra 

Petrova 
2. klass Reede 5.tund Inglise keele 

klass 

Ukulelering Aire Aros 4.-9. klass Esmaspäev 14.20 Muusikaklass 



Soolo- ja 

ansamblilaul 
Aire Aros projektipõhine 

  
Muusikaklass, 
saal 

Sõnakunstiring Eve 

Kruusmaa 
5.-9.klass vastavalt 

vajadusele 
varieeruv Eesti keele klass 

 

 

 

 

 

 

  



SEPTEMBER 

 

1.septembril alustas meie majas kooliteed 23 1. klassi õpilast, 

klassijuhatajad Karin Keskla ja Laura Pajussaar. 

 

Emma Loore Andrejev 

Roland Aros 

Laura Grünberg 

Martin Haiba 

Lee Harju 

Sandra Henno 

Villem Kundla 

Jette Eliise Kütt 

Eliise Lass 

Mihkel Mehide 

Oskar Raam  

Kristel raatma 

Erik Rebane 

Melissa Ridalaan 

Joosep Rist 

Nora-Miia Saage 

Stenver Sarap 

Karl-Evald Veskimäe 

Heli-Marie Viirmäe 

Mirtel Villo 

Kristo Vunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kristjan Päro 

Simon-Arvon Saar (puudub pildilt) 

 

  



1.septembril helises Rakvere Põhikoolis uut õppeaastat alustav koolikel. 

Lisaks kogemustega õpilastele, astus esmakordselt üle kooli lävepaku 22 

vahvat esimese klassi koolijütsi.  

 
 

 

 

  



5.-6.septembril toimus kooli töötajate väljasõit Rõugesse. Turgutati vaimu 

ning arendati mõttetööd algava õppeaasta ja saabuva kooli juubeli 

edendamiseks.  

 

 

 

 

8.septembril käis 8. klass ekskursioonil Narvas. Ühiselt vaadati ka 

muusikali „Juku“. 

 

 



 

10. septembril toimus 1.-3. 

klasside spordipäev. 

Seekord võisteldi soojas 

sügisilmas tavapärasest 

teistsugustel aladel - visati 

saapaid, tõmmati köit, 

katsetati täpsust lendavate 

taldrikutega ja palju muud.  

 

 

 

11. septembril toimus 4.-9. klassidele traditsiooniks saanud võistkondlik 

triatlon. Hommik algas Aqva basseinis ujumisvahetusega, millele järgnesid 

Palermo terviseradadel jooks 

ja jalgrattasõit. Õpilastega 

püüdis mõõtu võtta ka 

õpetajate esindusvõistkond, 

kes seekord pidi siiski õpilaste 

kiirusele alla vanduma ja 

leppima väärika neljanda 

kohaga. 

 

 

 

 

11. septembri õhtul toimus kooli saalis lastevanemate üldkoosolek 

 

 

12. septembril toimus 7. klassi õppekäik Kunda jõele. 

 

  



13. septembril tunnustasime triatloni edukamaid võistkondi. 

 

4.-5 .klasside arvestuses sai esikoha 4. klassi võistkond koosseisus Gloria, 

Romet ja Karmo. 

6.-7. klasside arvestuses sai esikoha 6. klassi võistkond koosseisus Kristella, 

Tristan ja Etriin. 

8.-9. klasside 

arvestuses sai esikoha 

9. klassi võistkond 

koosseisus Hanna 

Maria, Dario ja 

Raiko. 

Kõige osavõtlikuma 

klassi eripreemia 

pälvis 5. klass, kes 

osales võistlusel 

sajaprotsendiliselt. 

 

 

 

 

 

 

19. septembril toimus Nõmmeveskil Lahemaa looduse päev, millest võttis 

osa 4.a klass. 

 

Õpilased orienteerusid 

kaardi järgi ning otsisid  

kontrollpunkte. Mehitamata 

punktides tuli vastata 

küsimustele, teistes 

punktides selgitati erinevaid 

loodusnähtusi, tutvustati 

taimi ja loomi. 

 

 

  



20. septembril osales 6.a klass 

maailmakoristuspäeval ning 

käis kodulinna kaunimaks 

tegemas. Koristati kooli 

läheduses olevat pargi Soolika 

oja ümbrust. Alalt, mis eemalt 

vaadates tundus üsna korras, 

suutsid õpilased poole tunni 

jooksul koguda 

muljetavaldava koguse prügi. 

Väikest ja esialgu 

märkamatut prahti leidus 

ootamatult palju. 

 

 

 

 

25. septembril pidas 4.a klass 

klassiõhtut. Õpiti furšettlaua 

katmist ning sealt söömise 

kombeid. 

 

 

 

 

 

 

 

26. septembril osales 2.a klass Oandus õppeprogrammis „Puud ja 

inimesed“ 

 

  



26. - 27. septembril osalesid seitsmendast klassist Mattias ja Martin koos 

õpetaja Viljaga Viinistul UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti 

lindude ökoloogia seminaril. Lisaks neile oli laagris veel õpilased Kadrinast, 

Tartust, Tallinnast, Vaivarast 

ja Loksalt. 

Kahe päeva jooksul õpiti, 

vaadeldi ja loendati veelinde 

Purekari neemel, Kasispea 

linnutornis ja Vergi sadamas. 

Kokku tuvastati 1458 lindu 37 

liigist. Kõige arvukamaks 

linnuks osutus viupart, sest 

suurem osa sookurgi oli juba 

sellest kandist lahkunud. 

Haned ja lagled olid aga alles 

pesitsusaladelt saabumas. 

 

 

 

 

27. septembril käis 8. klass Harli loovtööna Roelas airsofti mängimas 

 

1.oktoobril alustas koolis tegevust showtantsuring, mida viib läbi  

K-Tantsukool. Esimesel korral võtsid treeningust osa neli vaprat huvilist  

1.-3. klassist. 

 

 

  



4. oktoobril tähistati koolis õpetajate päeva. Esimesel tunnil toimunud 

aktusel tunnustati "Aasta õpetaja" konkursi maakondlikusse vooru 

esitatud õpetaja Aire Arost 

ning Rakvere linna poolt 

õpetajate päeva puhul välja 

toodud õpetaja Piret 

Varest. Aktusejärgselt 

suundusid õpetajad Külli 

Štukerti juhendamisel 

käsitööd ja kokandust 

harjutama ning 9. klass 

võttis nende tavatöö selleks 

päevaks enda kanda. 

 

 

 

 

5. oktoobril toimus rahvusvaheline linnuvaatlus BirdWatch. Martin ja 

Joosep esimesest klassist, Deliisa ja Piia kolmandast klassist, Lisanne, Äile 

ja Ann-Katriin neljandast klassist ning Meelis, Roger ja Märten viiendast 

klassist käisid Letipeal ning 

Kundas linde vaatlemas ja 

loendamas. Kokku nähti 41 

erinevat linnuliiki. Rannikul 

oli ilm tuuline ja vastu nägu 

sadas lumekruupe. Kõige 

enam loendati tänavu 

kuldnokki, kalakajakaid ja 

kiivitajaid, kes olid 

kogunenud Varangu lähedale 

põllule. Hanesid ja laglesid 

nähti vaid lennul. Kõige enam 

elevust aga tekitas pöialpoiss, 

kes lasi end ka päris lähedalt 

vaadelda.  

 

 

  



 

7. oktoobril tunnustasime 

spordivõistlustel kooli 

esindanud noori ning 

1.oktoobril, rahvusvahelisel 

muusikapäeval Klassikaraadio 

muusikaviktoriinis osalenuid 

õpilasi. 

 

 

 

 

 

 

8. oktoobril külastas 7. klass 

Eesti Kunstimuuseumit. Ühiselt 

tutvuti nii püsiekspositsiooni 

kui kaasaegse kunstiga ning 

lisaks külastati ka 

tsirkusestuudio Folie etendust. 

 

 

 

 

 

 

8. oktoobril käis "Minu lugu" programmi raames rääkimas oma elust, 

valikutest ja arenguteest AS Kunda Nordic Tsement tegevdirektorina 

Meelis Einstein. 

 

 

  



 

8. oktoobril käisid 

väikeklasside õpilased 

Politseimuuseumi elu-oluga 

tutvumas. Mõõdeti tänaval 

liikuvate autode kiirust, võeti 

näpujälgi ning uudistati politsei 

varustust. 

 

 

 

 

9. oktoobril käisid 9. klassist Annabel, Dario, Raivo ja Raiko Aqva 

konverentsikeskuses Rakvere linna poolt korraldatud Inspiratsioonilaboris. 

 

10. oktoobril käis 8. klass Johanna Krippeli loovtöö raames Vao 

ratsabaasis. 

 

 

10. oktoobril osales neljas klass Tallinnas "Puust ja punaseks" programmi 

raames koolipäeval "Vanalinna salaselts". Päev algas Ajaloomuuseumis, 

kus tutvustati erinevaid vappe, räägiti Mustpeade vennaskonnast. Sealt 

liiguti Niguliste kirikusse kus 

imetleti Notke "Surmatantsu". 

Kuulati legendi pühak 

Kristoferist. Viimane muuseum 

oli Teatri-ja Muusikamuuseum. 

Seal saadi teada esimesesest 

laulupeost, ajalehest, ballettist, 

ooperist. Igas muuseumis tuli 

lahendada ülesandeid, et aidata 

Rae apteekrile vapikiri meelde 

tuletada. 

 

 

  



10. oktoobril osales 2.a klass Linnakodaniku majamuuseumi 

„Leivaprogrammi“ muuseumitunnis. 

 

 

 

14. oktoobril osales 3.a klass 

KIKi programmis, kus 

külastati Rakvere 

veepuhastusjaama, 

reoveepuhastusjaama ning 

jäätmekäitluskeskust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.-19. oktoobril tähistas Rakvere Põhikool oma 110. sünnipäeva 

juubelinädalaga. Iga päev oli kantud eraldi teemast ning põimus lõpuks 

kokku üheks tervikuks. 

 

 

 

  



14. oktoobri, juubelinädala esimese päeva, alateemaks oli õue- ja ilupäev. 

Selle raames viisid nooremad klassid kehvemapoolsest ilmast hoolimata 

mitmeid tunde läbi majast väljapool. Vaadeldi sügisest loodust ning tutvuti 

erinevate taimeliikidega. Kolmas klass külastas Keskkonnaameti 

programmi raames 

veepuhastusjaama, 

reoveejaamaja Lääne-

Viru jäätmekeskust. 

Vanemad klassid asusid 

koolimaja kaunistama 

ning nädala lõpus 

toimuvate suuremate 

pidustuste tarvis ette 

valmistama. 

 

 

 

 

 

15. oktoobri, juubelinädala teise päeva, eesmärgiks võtsime hea tuju 

tekitamise.  

Esimene kuni neljas klass ja väikeklassid meisterdasid hooldekodude 

elanikele tervituskaarte ning viisid need neile kohale.  

5-6 klassid kogusid loomade varjupaiga elanikele tarvilikku ning toimetasid 

suure koguse kogutu vajajateni.  

7-8 klassid käisid linnaruumis liikujatele häid sõnu ütlemas ning nende 

päeva ootamatut positiivsust viimas ning 9. klass korrastas õpilaste endi 

rõõmuks koolihoovi. 

Oli hea meel tõdeda, et 

jagatud rõõm on 

mitmekordne rõõm. 

Heldimuspisarad 

hooldekodu elanike 

silmis ja naeratavad 

näod linnatänaval olid 

hindamatuks 

kogemuseks! 

 

 

  



16. oktoobril, juubelinädala kolmandal päeval, oli teemaks  

„Hobi- ja karjääripäev“. 

Õpetajad tutvustasid õpilastele oma hobisid millega tegeletakse väljaspool 

õpetajatööd. Lastele tutvustati noolemängu, käsitööd ning kooli koridori 

seati üles isegi bowlingurada. Tunde külastasid ka õpilaste vanemad, kes 

tutvustasid lastele oma ameteid. 

 

16. oktoobril osalesid 7. klassist Mattas, Martin, Kristel, Anett ja Hanna-

Liisa Liikuma Kutsuva Kooli mängujuhtide koolitusel. 

 

 

17. oktoobril, juubelinädala neljandal päeval, tähistati pidustusi kooli 

siseringis - toimusid sünnipäevapeod õpilastele endile. 1.-4. klass pidas oma 

peo maha kohe peale koolitunde ning 5.-9. klass tegi seda õhtul hilisemal 

ajal. Kõik klassid olid ette valmistanud ansambleid või lemmiklugusid 

jäljendavad etteasted. Lisaks sellele toimusid meeleolukad mängud ning 

tantsuõhtu. 5-9 klassi noori tantsutas oma muusikavalikuga Mihkel Mägi 

Kunda Ühisgümnaasiumist. 

 

 

  



18. oktoobril, juubelinädala viiendal päeval, toimus liikumispäev. 

Vahetundidel korraldati õpilastele koolihoovis liikumisvahetunde, kus 

õpilastel oli võimalik mängida ning läbida takistusradasid. 

Samuti oli algklasside õpilastel võimalik 4.tunni ajal vaadata saalis „Kino 

maale“ filmifestivali raames Taani animafilme. 

 

19. oktoobril, juubelinädala kuuendal päeval, tähistasime oma kooli 

sünnipäeva kontsert-aktuse ja vilistlaspeoga. Päevasel kontsert-aktusel 

esinesid õpilased kooli vilistlastele, endistele töötajatele ja lihtsalt kooli 

sõpradele kontsertkavaga „Mis meist saab“. 

Peale kontsertaktust toimus kooli sööklas direktori vastuvõtt kõikidele 

endistele ja praegustele kooli töötajatele. 

Õhtusel vilistlaspeol esines külalistele tantsuks ansambel Plaan B. Ansambli 

mängupausidel oli peokülalistel võimalus astuda taas õpilase rolli ja 

külastada eesti keele, vene keele, matemaatika, käsitöö või kehalise 

kasvatuse tunde. Üllatusesinejatena esinesid kooli vilistlased ja praegused 

õpetajad. Kooli sööklas oli võimalik maitsta koolitoitu. 

 

 

20. oktoober, juubelinädala seitsmes päev, oli puhkepäev. 

 



21. - 22. oktoobril osalesid 

seitsmenda klassi poisid Mattias, 

Martin, Rando ja Siim Lahemaa 

noore looduskaitsja kursusel Junior 

Ranger 2019. 

Kahe päeva jooksul saadi uusi 

teadmisi maavaradest ja nende 

kasutamisest tulevikus, õpiti 

loomade hääli ja jälgi otsiti 

mererannas mikroprügi ja 

mikroplastikut, käidi Laukasoos 

taastamistöid vaatamas. Seejuures 

õpiti soos liikuma ka ilma 

laudteedeta. Veel valmistati 

vanapaberist käsitööpaberit ning 

vanadest küünlajuppidest uusi 

küünlaid. 

 

 

29. oktoobril külastas 5. klass Palamuse muuseumit. 

 

 

29. oktoobril korraldasid 3.a klassi ettevõtlikud tüdrukud oma klassile 

Halloweeni peo. 

 

 

  



 

29. ja 30. oktoobril viisid 

Karell kiirabi koolitajad Õnne 

ja Mikk 4.-9. klassile läbi 

esmaabikoolituse "Elustamise 

ABC". Tarvilik koolitus, andis 

õpilastele juurde kasulikke 

oskuseid ning julgust 

kriisiolukorras tegutseda.  

 

 

 

 

30. oktoobril külastas 3.a klass Rakvere teatris Ugala teatri külalisetendust. 

 

 

31. oktoobril käis 2.a klass Estonia teatris vaatamas muusikali „Pipi 

Pikksukk“. 

 

 

 

1.novembril toimus kooli 

õpilasesinduse üleskutsel Halloweeni 

tähistamine. Selleks kutsuti õpilasi ja 

kooli töötajaid üles riietuma 

temaatilistesse kostüümidesse. 

 

 

 

  



1.novembril käis projekti 

"Peakokad koolis" raames 

kaheksandale klassile 

kokandust õpetamas Koit 

Uustalu Eesti Peakokkade 

Ühendusest. Peakokaga toidu 

tegemise kogemus oli väga 

toredaks ja kaasahaaravaks 

elamuseks. Kahe tunni vältel 

selgus, et ühine 

toiduvalmistamine annab 

lisaks täis kõhule ka mõnusa 

meeskonnaelamuse. Projekt 

sai teoks tänu 

Maaeluministeeriumi ja 

Kaupmehe keti toetusele. 

 

 

7. novembril korraldas Tarvanpää Selts 1.-4. klassile rahvatantsu 

näidistunni. 

 

8. novembril toimus 8. ja 9. klassile valimisteteemaline simulatsioonimäng 

koos poliitik Siret Kotka Repinskiga. 

 

 

11. novembril külastas 8. klass Rakvere teatris Ugala teatri etendust 

„Kuidas minust sai narkomaan“. 

 

 

13. novembril käis 1.a klassil 

külas Rolandi isa Silver Aros, 

kes tutvustas klassi poistele 

ühte oma hobidest - 

noolemängu. Peale proovimist 

lubas nii mõnigi poiss 

noolelaua ka enda koduseinale 

üles riputada. 

 

 

  



19. novembril külastas 3.a ja 4.a klass Jõhvi kontsertimajas ansambel 

SOLEO kontserti. 

 

 

 

 

25. novembril liikusid meie koolis 

ringi kadri- ja ka mardisandid. 

Vanasti oli mandri-eestis kombeks, 

kadrisanti ei joosta mitte 

kadrilaupäeval, vaid just kadripäeval. 

Valgesse riietatud Kadrid ja vähe 

karvasemad Mardid laulsid, küsisid 

mõistatusi ning kadriema koos 

kadrititega pritsis koolimajja õpiõnne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. novembril andsid koolis 

kontserti poisid, kes juba 

põhikoolipäevilt on koos 

muusikat armastanud teha - 

Lõõtsavägilased. Folgirütmid 

tõmbasid noored kiire hooga 

käima ja plaksutamist ning 

kaasa laulmist jagus lugude 

saateks väga mitmel korral. 

 

 

  



27. novembril käis 7. klass Rakvere teatris. 

 

 

 

28. novembril toimus esimene 

õpilastest koosneva 

mängujuhtide meeskonna poolt 

korraldatud aktiivne vahetund. 

Esimesse mängujuhtide 

meeskonda kuulusid 7. klassist 

Mattias, Martin, Kristel, Anett 

ja Hanna-Liisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. novembril toimus peale tunde väikeklasside ühine klassiõhtu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29. novembril vaatasid 1.-4. klassi 

õpilased esimese trimestri lõpetamise 

puhul saalis ühiselt Muumioru lugusid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. novembril toimus loovtöö 

raames 7-9 klassi õpilastele loeng 

söömishäiretest. Loengu viis läbi 

Kadri Pakaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. novembril 

tunnustasime 

esimese 

trimestri lõpu 

puhul hästi 

õppivaid 

noori ja 

erinevatel 

võistlustel 

osalenud 

õpilasi. 



 

 

 

 

2. detsembril tähistasime 6.a klassi 

eestvedamisel esimest adventi. 

Süüdati advendiküünal, räägiti 

advendi mõttest ning valmistati 

jõulukaarte. 

 

 

 

 

 

 

4. detsembril osales viies klass 

kõige linnusõbralikuma klassi 

konkursil. Esimeseks 

konkursitööks oleva linnu 

söögimaja valmistamine sai 

tehtud ja lindudele head-

paremat üles seatud. 

 

 

 

5. detsembril käis 1.a klass Toolse Talvevõlumaal. 

 

 

 

9. detsembril osales 2.a klass 

Eesti Pagari jõulukampsunite 

konkursil, kus klassi pilt valiti 

kümne toredama foto sekka. 

Auhinnaks sai klass hulganisti 

Eesti Pagari kooke. 

 

 



 

9. detsembril tähistasime viienda 

klassi eestvedamisel teist adventi. 

Süüdati teine advendiküünal ning 

viies klass esitas jõulunäidendi 

kuuvalgusest. Lisaks tegi oma kõige 

esimese etteaste sel õppeaastal 

tegevust alustanud ukulelering. 

 

 

 

 

 

10.detsembril ehtisid kooli esimene 

ja üheksas klass ühiselt jõulupuud. 

See, kõige suuremate ja kõige 

väiksemate õpilaste, ühine puu 

kaunistamise traditsioon toimib 

juba aastaid. Sel aastal riputati 

puule lisaks ehetele ka laste endi 

tehtud jõulukaardid. Igal kaardil 

oma jõulusoov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. detsembril tähistas 3.a klass 

peagi saabuvat jõuluaega perepeoga 

Porkuni tallides. 

 

 

  



 

 

 

11. detsembril tähistas 2.a 

klass perepeoga saabuvat 

jõuluaega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. detsembril külastas 7. klass Tallinnas Proto avastustehast 

 

 

 

 

12. detsembril toimus kooli 

saalis suur jõululaat. Mitmed 

õpilased olid otsustanud 

isetehtud toitudega kaaslaste 

maitsemeeli rõõmustada ning 

käsitööga pakkuda lahendust 

iga-aastasele jõulukinkide 

leidmise murele. Pakutavate 

toodete valik oli suur ning huvi 

nende vastu veelgi suurem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. detsembril käisid koolis 3K 

helistuudio esindajad Mart 

Rauba ja Margus Grosnõi, kes 

tutvustasid peagi toimuva 

hakkavaid muusika 

produtseerimise ja DJ 

kursuseid. 

 

 

 

 

 

 

 

16. detsembril tähistati 6.b klassi eestvedamisel kolmandat adventi. Süüdati 

advendiküünlad ning esimesele kooliastmel oli võimalik mängida üle 

koolimaja paigaldatud seiklusmängu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. detsembril külastasid kooli 1. – 4. klass Rakvere Teatri jõulumaad. 

 

  



 

 

18. detsembril toimus koolis 1.-4. 

klassi jõulupidu, kus pensionile 

minev jõulutaat endale asemikku 

otsis. Mitmete kirevate 

kandidaatide seast leitigi lõpuks 

sobiv jõulumees, kes proovitööna ka 

lastele kingid laiali jagas. 

 

 

 

 

 

19. detsembril käisid 1. ja 2. klass Karmeli koguduses jõuluüritusel. 

 

 

 

 

19. detsembril toimus koolis 5.-9. 

klassi jõulupidu. Klassid esitasid 

parimaid palu oma 

lemmikfilmidest ning Grinch, kes 

pidu vedas, sai üle oma 

jõuluvastasusest ning jagas kõigi 

rõõmuks kingid laiali. 

 

 

  



 

 

20. detsembril suundusid 

õpilased jõuluvaheajale. 

Mõnusa meeleolu lõid selleks 

muusikakoolides ja kooli 

muusikaringides õppivad 

noored, kes andsid selleks 

kauni kontserdi. 

 

 

 

 

9. jaanuaril külastas 8. klass Tallinnas Energia Avastuskeskust ning osales 

Tondiraba jäähallis Curlingu koolitusel. 

 

10. jaanuaril toimus Rakvere eakate päevakeskuses kooli töötajate 

uusaastapidu, mille teemaks oli „Täna, 40 aasta pärast“. Peole saabusid 

paljud kabedad vanainimesed, mitmed inglid ja isegi iluoperatsioonide toel 

oma nooruse säilitanud praegused Rakvere Põhikooli töötajad. Tantsiti 

seeniortantse, mängiti bingot ja nauditi toidulaual pakutavat. 

 



 

11.-12 jaanuaril toimus Kesktalvine veelinnuloendus. 11.jaanuaril käisid 

loodusringi õpilased linde loendamas mererannikul, 12.jaanuaril Rakvere 

veekogudel. Ei hoolitud isegi sellest, et pühapäeval sadas vihma ja oli ka 

üsna tugev tuul. Kahe päeva jooksul loendati linde 36 erinevast liigist. 

Veelindudest oli Vergis kõige rohkem aule, Sagadi lähistel oli võimalus 

jälgida suurt siisikesteparve. Kõige põnevamateks liikideks olid 

sabatihased, veelindudest aga rohukoskel, merivart, piilpart ja väikepütt. 

Aasta lind tuttpütt meile 

end ei näidanud. 

Vaatlusi käisid tegemas 

Elise ja Martin esimesest 

klassist, Deliisa ja Piia 

kolmandast klassist, Teele 

ja Meelis viiendast klassist 

ja Mattias seitsmendast 

klassist. Samuti Deliisa 

ema ja vend, Piia, Martini 

ja Meelise ema. 

 

 

 

12. jaanuaril osalesid 7. klassist Martin, Mattias, Kristel ja Anett Rakvere 

vabastamise aastapäeva laskevõistlusel. Põhikoolide arvestuses saavutati 

kolmas koht. 

 

 

 

 

 

 

13. jaanuaril käis 3.a klass 

tutvumas Tapa rongitehasega. 

Arutleti nii liiklusohutuse 

teemadel, kui tehti lähemalt 

tutvust rongide ehitus ja 

remondiprotsessidega. 

 

  



 

 

15.jaanuaril andis 

koolis kontserdi 

ansambel Põhja-

Tallinn koosseisus 

Jaanus Saks, Maia 

Vahtramäe ja Hannes 

Vellend. 

 

 

 

 

 

 

17. jaanuaril toimus Loksal ujumisvõistlus.  

Meie kooli esindasid:  

1 .kl Erik, Mihkel;  

2. kl Mattias;  

3. kl Martti, Hugo, Reijo, Hanna-Marie;  

4. kl Iti;  

6. klass Tristan, Silver, Richard, Oliver T, Etriin, Kristella;  

7. kl Rasmus, Päären, Margus, Robert, Siim, Melany, Lisbeth;  

8. kl Lisett;  

9. Kl Andreas, Mehis 

 

17. jaanuaril toimus 6.a klassi klassiõhtu. 

 

20. jaanuaril käisid õpilastele endast ja profikorvpalluri elust rääkimas 

Rakvere Tarva 

mängijad Egert Haller 

ja Tormi Niits. 

Mängijad tõi kooli 

kehalise kasvatuse 

õpetaja Rainis, kes 

ühtlasi on treeneriks 

tütarlaste 

korvpallitreeningutel. 



Ajavahemikul 20. jaanuarist – 

4. veebruarini mängisid 2.-6. 

klassid ettevõtlusmängu 

„Minu pere“ .  

 

Vahemikul 7. veebruarist – 20. 

veebruarini mängisid 7.-9. 

klassid ettevõtlusmängu 

„Ettevõtlik kodanik“. 

 

Mängud on loonud Tartu 

Ettevõtlusküla ning koolis viis 

need läbi huvijuht. 

 

 

 

 

21. jaanuaril toimus Tapal Vene keele päev.  

Rakvere Põhikoolist osalesid: 6. kl Alice; 7. kl Margus; 8. kl Laura, Emili 

Kristelle; 9. kl Miikael. 

 

 

 

 

 

 

22. jaanuaril külastas 2.a klass 

Rakvere Gümnaasiumis olevat 

putukanäitust. 

 

 

 

 

 

 



22. jaanuaril käis 3. a klass Rakvere Teatris Ugala Teatri külalisetendust 

vaatamas. 

 

 

 

30. jaanuaril 

tunnustasime õpilasi, kes on 

viimastel kuudel erinevatel 

võistlustel ja konkurssidel 

kooli esindanud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. jaanuaril käis 7. klass Rakvere Teatris. 

 

4. jaanuaril toimus Sõmerul maakondlik etluskonkurss, millest võtsid 

õpetaja Eve Kruusmaa juhendamisel osa 6.a klassist Li-Liis ja 7. klassist 

Mihkel. 

 

6. veebruaril külastasid 8. ja 9. klass Rakvere Teatri etendust „Paunvere 

poiste igavene kevad“. 

 

7. veebruaril külastas 5. klass Tartus spordimuuseumit. 

 

7. veebruaril toimus 8. klassile Töötukasse töötuba „Haridus ja 

õppimisvõimalused“. 

 

  



 

 

10. veebruaril käis 7.klass 

Athena koolis tutvumas 

laserlõikusmasinaga. Selle 

abil oli õpilastel võimalik 

endale vineerist nimesildid 

valmistada. 

 

 

 

 

 

12. veebruaril käis majas 

õpetaja Piret Strömbergil ja 

Janne Türkelil tundides külas 

VEPA koordinaator. Selleks 

valmistas 4.a klass VEPA 

küpsisetordi. 

 

 

 

 

 

 

12. veebruaril toimusid 2.a klassil, 3.a 

klassil ja 4.a klassil 

sõbrapäevateemalised klassiõhtud. 

Pildil 3.a klass. 

 

 

 

 

 

 

12. veebruaril külastas 8. klass Politseimuuseumit. 



 

13. veebruaril käisid 1.a ja 2.a klassid Estonia teatris muusikali Buratino 

vaatamas. 

 

14. veebruaril korraldas õpilasesindus koolis sõbrapäeva tähistamise. 

Selleks paluti õpilastel riietuda punasesse ning saalis töötas sõbrapäeva 

postkast, kus oli koolikaaslastele võimalik postkaarte saata. Vahetundidel 

mängisid õpilasesinduse liikmed DJdena kooli saalis ka meeleolumuusikat. 

 

14. veebruaril külastas 7. klass Tartus Ahhaa keskust. 

 

18. veebruaril külastas 2.a klass Lääne-Virumaa keskraamatukogu. 

 

 

 

 

19. veebruaril tähistas 2.a 

klass Kukruse Polaarmõisas 

vastlapäeva. 

 

 

 

 

 

 

  



19. veebruaril tunnustasime klassikaaslaste poolt valitud kõige 

sõbralikumaid õpilasi. Samuti tunnustasime tublisid õpilasi, kes olid 

väljaspool kooli toimunud võistlustel ja olümpiaadidel osalenud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. veebruaril toimus Rakvere kinos eriseanss Rakvere Põhikooli õpilastele. 

Multifilmiks, mida vaadati, oli „Sipsik“. 

 

 

21. veebruaril  toimus koolis trimestri lõpu puhul 5.-9. klassidele Vabariigi 

sünnipäeva teemaline nupukate nagin.  

 

 

  



21. veebruaril toimus koolis teise trimestri lõpu ja ühtlasi vabariigi 

aastapäeva aktus. Tunnustati teise trimestri tublimaid õppureid ning välja 

jagati ka kooli rändauhind "Aasta aare", mis antakse traditsiooniliselt 

kõige parema õppeedukusega klassidele. Seekord said aasta aardeks 3.a 

klass ja 5. klass ning väikeklassidest 3.b ja 6.b klass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. veebruaril käisid 5. ja 9. 

klassi esindajad 

Vabadussõjas langenute 

mälestustseremoonial 

omapoolset austust 

avaldamas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. veebruaril külastasid 

õpetajad Athena Maja, kus 

tutvuti sealsete tegevuste ning 

koostööprojekti raames 

soetatud laserlõikusmasinaga. 

 

 

 

 

 

2. märtsil külastasid 1.a klass ja 2.a klass Lääne-Virumaa 

Keskraamatukogu väljapanekut. 

 

 

3. märtsil käis 9. klass Rakvere Teatris vaatamas etendust „Kuidas minust 

sai narkomaan“. 

 

 

5. märtsil toimus 8. klassi 

õpilase, Kareli loovtöö raames 

kendama võistlus. Parimad 

selgitati kolmes vanusegrupis 

1.-2. klass, 3.-4. klass ja 5.-7. 

klass. Võistlus kujunes 

ootamatult põnevaks ning 

pani võistlejate sooritustele 

kaasa elama.  

 

 

 

5. märtsil toimus kooli saalis 3.a klassi klassiõhtu. 

 



6. märtsil külastas 6.b klass Athena Maja 

 

 

 

 

6. märtsil proovisid loovtöö 

raames mängujuhtidena kätt 

Rasmus ja Edgard 

kaheksandast klassist, kes 

korraldasid teisele klassile 

erinevaid mänge ning seadsid 

vahetundideks saali üles 

takistusraja. 

 

 

 

 

 

9. märtsil külastas kooli 8. 

klassi õpilase Kareli loovtöö 

raames kendamatrikitaja Erik 

Mumm, kes tutvustas ja õpetas 

õpilastele oma trikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. märtsil külastasid 8. – 9. klassi õpilased Rakvere Ametikooli ja tutvusid 

sealsete võimalustega. 

 



 

 

12. märtsil külastas 2.a klass SA 

Virumaa muuseumite 

muuseumitundi „Mängime 

teatrit“. 

 

 

 

 

 

 

12. märtsil korraldas õpetaja 

Eve Kruusmaa kooli saalis 5. 

klassile rahvaluule lõputunni. 

Tunnis lauldi regilaule, mängiti 

rahvamänge ja tantsiti 

rahvatantse 

 

 

 

 

 

 

13. märtsil 

tunnustasime 

1. – 4. klassi 

tublimaid 

keeletundjaid. 

 

 

 

 

 

 

 



16. märtsil asus kool eriolukorrast tingituna distantsõppele. Nii 

õpiülesannete edastamine kui nendele vastamine toimus internetipõhiselt. 

Õpilastele ja õpetajatele, kellel ei olnud kodust arvuti ja interneti 

kasutamise võimalust, tagas selle omade vahenditega kool. Õpetajad 

kasutasid tundide läbiviimiseks nii erinevaid internetikeskkondi kus 

õpilastel oli iseseisvalt ülesannetele vastata, kui viidi keerulisemate teemade 

selgitamiseks läbi ka videotunde kus õpetaja oma kodust videopildi 

vahendusel näpunäiteid jagas. Distantsõpe kestis enamikele õpilastele kuni 

õppeaasta lõpuni. Õpilased, kellel tekkisid distantsõppe käigus õppimises 

lünki, kutsuti alates 25. maist väikeste gruppidena kooli, et nendega puudu 

jäänud osa üle korrata. Teised õpilased jätkasid õppetööd kodus. 

 

 

 

 

 

 

13. aprillil kuulutati välja 

distantsõppeperioodil toimunud 

isetehtud lauamängude 

võistluse tulemused. Võistlusel 

osalemiseks tuli õpilastel ise 

välja mõelda lauamäng, panna 

kirja reeglid, joonistada mäng 

paberile ning pildistada see 

üles. Saabunud mänge jagati 

veebi vahendusel ka teiste 

õpilastega, et kõigil oleks 

võimalik oma kodus veedetavat 

aega sisukamalt täita. 

 

 

 

 

  



 

 

Aprillikuus toimus õpilastele 

teistmoodi joonistuste 

väljapanek – liikumiskunsti 

näitus. Pilte joonistati 

linnaruumis liikudes ning seda 

oma nutiseadmete GPSiga 

salvestades.  

 

 

 

 

11. mail selgusid Euroopa digimängu võitjad. Seekord naeratas loosiõnn 

meie kooli 9. klassile, kes võitis Estraveli 600 eurose kinkekaardi, millele 

leiti koheselt kasutus ka kooli lõpetamise väljasõidul Vihula mõisa. 

 

 

13. mail seadis kunstiõpetaja Mari Riina Mölder kooli galeriisse üles 9. 

klassi sürrealismi näituse „Täitsa sürr“. Õpetaja selgitus näitusele: 

„Igaühel oli võimalus läbi värvide mängeldes mõtiskleda, mis asi on 

sürrealism ning ühendada olevik 

ühtimatu tulevikuga. Tulevik – 

see on väljamõeldud tegelikkus, 

mida hetkel on raske ette 

kujutada. Läbi maalide näeb 

üheksandike sürreaalseid 

maailmu – loodus on teistmoodi 

ja asukateks on ennenägematud 

olendid, aeg kulgeb kummaliselt, 

sest sellel puudub ju loogika.“ 

 

 

 

 

 

  



24. mail tunnustas kooli direktor Lea Pilme kõiki tublisid kooli töötajaid, 

kes olid eriolukorra kiuste oma tööd suure südamega teinud. Selleks 

külastas direktor isiklikult kõiki töötajaid nende kodudes ning kinkis neile 

tassi sooja teed, et töötajate „tass oleks alati täis“. Kõik töötajad kuulutati 

ka aasta tegijateks eriolukorras. 

 

 

 

 

 

 

 

25. – 28. mail tegid 3. klasside 

õpilased omale projektõppe raames 

jalgrattalubasid. Selleks tuli läbida 

nii teooriaeksam, vigursõit platsil 

kui ka sõit linnaliikluses. Kõik 

õppurid olid tublid ja said uhkelt 

jalgrattalubade omanikeks. 



29. mail oli kooli üheksanda klassi õpilastel võimalik viimast korda veel 

Rakvere Põhikooli lipu all koolipinki istuda ja endale koolikella helistada. 

Olukorrast tingituna ei saanud seda kõik korraga teha. Seekordne 

teistmoodi tutipäev möödus paarikaupa ringi liikudes ja õpetajaid Rakvere 

eri paikades külastades. Lahendati ristsõnu, tehti sporti, lauldi, maaliti suur 

ühine lõpupilt ning nauditi teed ja kooki. 

 

 

6. – 7. juunil toimunud 

Loodusvaatluste maratonil osalesid 

kooli loodusringi õpilased: Delisa, 

Piia, Martin, Meelis, Märten, Roger, 

Ott ja alles sügisel meie kooli tulev 

Tomi. 

Vaatluste maraton algas 6. juunil kell 

12.00 ja lõppes 7. juunil kell 12.00. 

Meie vaatlesime Lahemaa 

mitmekesist loodust Oandul, Vergis, 

Altjal, Sagadis ja Vihulas. Et 

võimalikke ööliike tuvastada, siis 

võtsime ette ka väikese öörännaku 

Oandu metsas, mis lõppes peale 

südaööd. Ööbisime Oandul praeguse 

aja nõudeid arvestades telkides. 



 

 

8. juunil oli selle õppeaasta viimane koolipäev 1. – 8. klassidele. Erilisest 

olukorrast tingituna lõpuaktust ei toimunud ja õpilased said oma 

tunnistused kätte klassijuhatajatelt. Klasside kokkusaamised tunnistuste 

jagamiseks toimusid päeva vältel eri aegadel ja eri asukohtades. Nii sai 

tagatud, et viirus ei leviks ja kokkusaamine oleks ohutu. 

 

 

 

13. juunil saatsime oma majast teele XXIII lennu lõpetajad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


