
 Rakvere Põhikooli kroonika 2021-2022 

 

Uut õppeaastat alustas Rakvere Põhikoolis 220 õpilast. 

Aas, Anita  3.c klassiõpetaja  

Aros, Aire  muusika- ja rütmikaõpetaja, 5.a kl klassijuhataja  

Blum, Annely  inglise keele õpetaja  

Elken, Keiti  6.c kl klassiõpetaja, õpiabi õpetaja  

Keskla, Karin  3.a kl klassiõpetaja, ajalooõpetaja, õpiabi õpetaja  

Kruusmaa, Eve  eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 6.a kl klassijuhataja  

Martsik, Maarja  1.b kl ja 2.b kl klassiõpetaja  

Mikk, Eerika  vene keele õpetaja 

Männik, Katrin  pikapäevarühma õpetaja  

Mölder, Mari Riina kunstiõpetuse õpetaja  

Naur, Rainis  poiste kehaline kasvatuse õpetaja  

Nõmmik, Maie  ajalooõpetaja  

Padonik, Vilja  matemaatika ja õpiabi õpetaja  

Pajussaar, Laura  3.b kl ja 4.b kl klassiõpetaja, õpiabi õpetaja  

Petrova, Andra  inglise keele õpetaja  

Prits, Alise-Valentine keemia õpetaja   

Põdra, Karin  tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja, 9. kl klassijuhataja  

Roostik, Hilja  matemaatika- ja füüsikaõpetaja, 8.a kl klassijuhataja  

Sepajõe, Anu  ühiskonnaõpetuse õpetaja, ajalooõpetaja, 8.b kl klassijuhataja  

Siitas, Anneli  eesti keele abiõpetaja  

Strömberg, Piret  2.a kl klassiõpetaja, informaatikaõpetaja  

Štukert, Külli  bioloogia-, geograafia- ja inimeseõpetuse õpetaja, 7. kl klassijuhataja  

Tobreluts, Riina  6.b kl klassiõpetaja, inglise keele õpetaja, õpiabi õpetaja  

Türkel, Janne  5.b kl klassiõpetaja, õpiabi õpetaja  

Vares, Piret  4.a kl klassiõpetaja, ajalooõpetaja, õpiabi õpetaja  

Veelaid, Eve  töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja 

 

Pilme, Lea  direktor  

Valter, Sandra  juhiabi 

Sild, Heli  juhiabi (lapsehoolduspuhkusel)    

Kippel, Ülle  õppealajuhataja  

Sepajõe, Anu  sotsiaalpedagoog  

Kaljuste, Karin  eripedagoog  

Roostar, Viivika  eripedagoog     

Padonik, Vilja  abiõpetaja 

Rikma, Evelin  huvijuht  

Inno, Andri  IT-juht, 7. kl klassijuhataja 

Laks, Arne   majandusjuhataja 

Õun, Merje  Rakvere linna psühholoog  

Karjus, Maire  majahoidja     

Sisask, Ellen  koristaja     

Ojakivi, Kaja  koristaja 

Lepp, Siiri    kooliõde 

 



Kooliperega liitus sel õppeaastal Alice Põdra (1.a klassi klassiõpetaja), Reesi Efert (huvijuht) ja Gertu 

Sillavee (juhiabi).  

 

Kooli õpilasesindusse kuulusid 2021/2022 õppeaastal 

 
5.a klass 

Grit Pakkanen 

Mats Rohtmets 

  

6.a klass 

Marta Laandu 

Brith Müürsepp 

  

7. klass 

Teele Ann Tint 

Diana Tsvetkova 

  

8.a klass 

Li-Liis Grosnõi 

Teneli Kivi 

  

9. klass 

Mihkel Männik 

Margus Murel 

 

Õpilasesindust esindas kooli hoolekogus Li-Liis Grosnõi. 

 

 

  



Rakvere Põhikooli huviringid 2021 - 2022 
 

 

Huviring, 

juhendaja 

Sihtrühm Osalejate 

arv 

Aeg Ringi eesmärk, kirjeldus 

Mudilaskoor 

Aire Aros 

1.-4.klass  36 T kell 7.50 ja 13.25 Õpilaste hääle arendamine ja 

ettevalmistus esinemisteks. 

Soololaul 

Aire Aros 

1.-9.klass 6 projektipõhine Õpilaste hääle arendamine ja 

ettevalmistus esinemisteks. 

Plokkflööt I 

Aire Aros 

2.-3.klass 13 K kell 13.25 Laps oskab mängida lihtsat 

muusikainstrumenti, tunneb 

rõõmu koos musitseerimisest. 

Plokkflööt II 

Aire Aros 

5.-9.klass 8 R kell 13.25 Esinemine kooliüritustel. 

Arendada instrumentaalset 

eneseväljendusoskust 

Ansamblimäng- teistega 

arvestamine, kuulamine, 

koosmäng 

Loovuse arendamine. 

Omalooming ja 

improvisatsioon.  

Ukulele 

Aire Aros 

4.-9.klass 7 T kell 14.20 Laps oskab mängida 

muusikainstrumenti, tunneb 

rõõmu koos musitseerimisest. 

Taaskasutus I 

Külli Štukert / 

Reesi Efert 

2.-4.klass 5 T 7.- 8. tund (üle 

nädala) 

Esemete, materjalide 

taaskasutus, loodust säästva 

mõtteviisi kujundamine. 

Eesmärk anda materjalidele, 

esemetele “uus elu”, käelise 

tegevuse arendamine. 

Taaskasutus II 

Külli Štukert / 

Reesi Efert 

5.-9.klass 9 

Loodusring I ja 

II 

Vilja Padonik 

1.-3. ja 5.-

7. klass 

16 K 

7.- 8.tund (üle 

nädala) 

Loodusvaatluste tegemine, 

looduses toimuvate seoste 

õppimine õppekäikudel ja 

keskkonnamängude abil. 

ITi-NUTI I 

Piret 

Strömberg 

1.klass 20 E 8.30-9.15 Arvutiga sõbraks. E-kooli 

kasutamine; e-kirja saatmine. 

Robotid, programmeerimine 

jm. 

ITi-NUTI II 

Piret 

Strömberg 

2.klass 22 E 12.30- 13.15 E-kool; g-mail, blogger, 

seesaw keskkond. Robotid, 

programmeerimine jm. 

IT-i NUTI III 

Piret 

Strömberg 

3.klass 22 R 13.15- 13.55 E-kool, g-mail, blogger; e-

testid. Robotid; 

programmeerimine jm 

Robotiring  1.-3. klass 8 K 14.15-15.00 Huvi tekitamine robotite 



Piret 

Strömberg 

vastu. Robotitega tutvumine, 

juhtimine, programmi 

kirjutamine. Koostöö olulisus. 

Robootika 

Andri Inno 

2.klass 10 N 13.25-14.25 Arendada meeskonnatööd ja 

jooniste järgi ehitamist. 

Õppida programmeerimist. 

Inglise keel 

Annely Blum 

2.klass 

(pool 

gruppi 

korraga 

üle nädala) 

23 K 6.tund Äratada huvi inglise keele 

vastu. Õppida läbi laulude, 

rütmisalmide, mängude ja 

piltide põhisõnavara. 

Arendada 

eneseväljendusoskust, 

kuulamisoskust ja 

koostööoskust.  

Liiklusring 

Karin Põdra 

3. klassid 24 N 8;00 Jalgratturi juhilubade 

taotlemine 

Rahvastepall 

Karin Põdra 

1-5 klass 30 N 13.15 Rahvastepalli mängu 

populariseerimine 

Malering 

Eino Vaher 

1.-4.klass 21 E kell 13.15 Malemängu õpetus. 

Lillering 

Anita Aas 

1.-9.klass 9 N 7.tund  Tegeleda kõigega, mis 

seostub lilledega. 

Lilleseemnete külvamine, 

istutamine, hooldamine jne. 

Ka joonistamine, 

meisterdamine, ruumide 

dekoreerimine. Lilleseadete 

valmistamine. 

 

 

 

 



AUGUST 

 

26. augustil osalesime aktiivselt Kondivalu kogukonnapäeval. Kooli huviringid 

avasid hoovis töötoad, direktor, õppealajuhataja ja õpetaja Anneli Siitas tegid 

täistundidel majas ekskursioone, esinesid õpetaja Aire laulu- ja pillilapsed ja 

avatud oli õpetajate kohvik. Kõik soovijad said lisaks osta kirbukalt endale 

meelepärast kaupa, mida pakkusid müügiks nii õpilased kui ka õpetajad.  

 

 

 

 

 

 



25. augustil tegid 

1. klassi lapsed 

juba koolimajas 

pisikest eelluuret, 

et 1. septembril 

oleks hea ja 

turvaline kooli 

tulla. Samal ajal, 

kui vanemad 

õpetaja ja 

direktoriga 

koolitunnis olid, 

said lapsed 

omavahel 

tuttavaks ja 

mängisid saalis 

õpetaja Airega 

lõbusaid mänge. 

 

 

Augusti lõpus panime kooli 

hoovi üles uhiuue laua ja 

pinkide komplekti. Kevadel 

avasid meie ettevõtlikud 

õpetajad kooli hoovis puhveti, 

mille kogu tulu läks uue 

pinkide-laua kompleti ostuks. 

Uhke laua ja pingid valmistas 

meile Marek Piiri, kes on ka 

esimese hoovis oleva 

komplekti autor. 

 

 

 

 



Enne uue õppeaasta algust 

saime häid uudiseid. 

Ettevõtlike koolide 

edulugude konkursil pääses 

meie maakonda 

vabariiklikku finaali 

esindama projekt „EV 103 

saatepäev Rakvere 

Põhikoolis“.  

 

 

 

 

 

30. augustil käidi koos õpetaja 

Viljaga Palermos ja tammikus 

liblikaid otsimas. Oma retkel 

kohati öölasi, tähnikvaksikut, 

kirivaksiklast,  nõgesleedikut ja 

sulgtiiblast. Päevaliblikatest 

näitasid end lastele naeriliblikas ja 

isane lapsuliblikas. Rohkesti oli 

näha  puna- ja triiplutikaid, 

jalutama olid tulnud ka koibikud, 

kiilassilmad ja  lepatriinud. 

Retked said teoks tänu Christian 

Koitvele, kes oli nõus meie kooli 

õpilastele oma hobi tutvustama ja 

teadmiseid ning oskuseid jagama.  

  

  



SEPTEMBER 

 

1. septembril alustas meie majas kooliteed 22 1. klassi õpilast, klassijuhatajad 

Alice Põdra ja Maarja Martsik. 

Karel Grünberg 

Isabell Krigul 

Johannes Kundla 

Hanna Kõiv 

Raimond Laud 

Mariete Lepp 

Relika Lihatšova 

Georg Lindpärg 

Selma Mehide 

Rasmus Naab 

Ergo Pritsik 

Lenna Põldmäe 

Sander Raitšuk 

Mirtel Raudvee 

Robin Roots 

Henry Salu 

Kaius Sander Tiirik 

Tanil Tiivas 

Lisete Viikoja 

Azarias Macario Walker



 

Rihard Ehrlich 

Markus Salak 

 

1. ja 9. klassi 

aktusele oli lapsi 

tervitama tulnud 

päästekoer Nublu ja 

Lõvi Leo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. - 8. klasside 

õppeaasta avaaktus 

möödus kooli hoovis 

mängides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. septembril 

toimus majas 

klasside 

pildistamine. Teha 

sai ka portree- ja 

sõbrapilte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. septembril markeeris 6. klass 

koos õpetaja Hiljaga kooli 

ümbruse ülekäiguradasid 

sõnumiga "Peatu, vaata, 

veendu!". Seda ikka selleks, et 

teeületus oleks võimalikult 

ohutu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. septembril saabus kooli 

ülivinge slackrock rada. 

75-l kiiremal Liikuma 

Kutsuva Kooli võrgustiku 

liikmel avanes võimalus 

see oma kooli tasuta saada. 

Otsustasime siseraja ehk 

slackrocki kasuks, millega 

saame aastaringselt oma 

vahetunde ja kehalise 

kasvatuse tunde sisustada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. septembril tähistasime oma kooli 112. sünnipäeva ohutuspäevaga 112.  Meile 

tulid külla politsei, Päästeamet, Transpordiamet ja kiirabi. Kõik klassid said 

nimetatud ametite esindajatele küsimusi esitada, masinaparki uurida, varustust 

selga proovida, põnevaid lugusid kuulata ja seejuures ka olulist ja vajalikku 

ohutusalast infot ja teadmiseid koguda.  

 

7. septembril osalesid 6.a ja 6.b klass KIK õppekäigul „Vee-elustiku uurimine“. 



8. septembril osales 9. klass 

KIK õppepäeval „Järvesoo ja 

Savalduma soo räätsamatk“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. septembril osales 

8.a klass KIK 

õppepäeval 

„Järvesoo ja 

Savalduma soo 

räätsamatk“.  

 

 

 

 

 

 

 



9. septembril 

osales 5.a 

klass KIK 

õppepäeva 

raames 

Võrtsjärve 

ääres 

veetaimede ja 

kalade 

programmis.   

 

 

 

 

 

 

9. septembril osalesime Lääne-Virumaa algklasside kergejõustikuvõistlustel, kus 

saavutasime 

võistkondliku II koha. 

Kooli esindasid 2. 

klassist 

Mait Kreemann (400m 

jooks 1. koht; 60m 

jooks 1. koht), 

Margarete Tiitson, 

3. klassist Martin 

Haiba (kaugushüpe 2. 

koht, 400m jooks 2. 

koht), Roland Aros 

(pallivise 1. koht, 

kaugushüpe 1. koht),  

Erik Rebane, Elise 

Lass, 4. klassist 

Saskia Arpo 

(kaugushüpe 1. koht, 

pallivise 1. koht), 

Emma-Marii Köök, 

Elena Tsvetkova , 

Grettel Laur ( 60m 

jooks 3. koht), Kaspar 

Puumeister (kaugushüpe 3. koht, 400m jooks 3. koht), Ott Kaspar Tiirik , Nils 

Oliver Kütt. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra.  

 



 

10. septembril osales 7. 

klass KIK õppepäeval 

„Kalade määramine ja 

lahkamine“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. septembril osales 

2.a klass KIK 

õppepäeval Äntu 

looduses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. septembril 

külastas 5.a klass 

Tore talu 

maisilabürinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. septembril käis 1.a klass 

Maailmakoristuspäeva 

raames prügi koristamas. 

Kooli ja Rahu halli 

vaheliselt alalt koguti poole 

tunniga ühiselt 50l prügi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. septembril käis 

jalgpalliklubi 

Tarvas esindaja 1.a 

klassi lastele 

tegemas 

näidistreeningut. 

 

 

 

 

 

 

 

14. septembril 

osales 1.a klass 

KIK õppepäeval 

Äntu looduses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. septembril osalesime taas kogu kooliga maailmakoristuspäeval. Igal klassil 

oli prügikoristuseks aega 45 minutit. Kogu kooliga kogusime üle 550 liitri prügi. 

Võrreldes eelmise 

aastaga oli prügi 

linnas vähem, kuid 

ometi leidsime ikka 

veel täiesti tavalisel 

linnatänaval jalutades 

niisugust prügi, mida 

suisa ohtlike 

jäätmetena käidelda 

tuleks. Veidrama leiu 

tiitli saab kilekott 

tooreste munadega, 

üles nopiti ka üks 

mälupulk, 10 eurone 

paberraha, 

õhupallinahkasid, 

lugematu arv 

pulgakommipulkasid 

ja suitsukonisid. 

 

15. septembril osales 3.a klass KIK õppepäeval Äntu looduses. 

 

16. septembril osalesid 

väikeklassid KIK 

õppepäeval Äntu 

looduses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. septembril osales 4.a 

klass KIK õppepäeval 

„Meri. Hara laht“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. septembril 

osalesid Rando, 

Mattias ja Martin 

9.klassist koos õpetaja 

Viljaga UNESCO 

ühendkoolide 

rannikuvaatluste 

õppepäeval Viimsis. 

Uuriti Läänemeres 

elutsevaid taimi ja 

loomi. Saime teada 

põneva fakti, et 

põisadru paljuneb vaid 

täiskuu öösiti.  

 

 

 

 

 



Septembris saime 

kätte XII EKSL 

kevadise 

matkapäeva 

“Looduse 

kilomeetrid" ja 

“Koolipingist 

olümpiani” 

osalemise eest loosi 

tahtel võidetud 

discgolfi komplekti 

koos korviga, mille 

paigutasime Rahu 

halli, et kehalise 

kasvatuse 

tundidesse toredat 

vaheldust tuua.  

  



 

20. septembril 

toimus nii 

suurtel kui 

väikestel 

spordipäev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. septembril 

loosisime kõikide 

maailmakoristuspäeval 

osalenud klasside vahel 

välja 2 preemiatorti. 

Fortuuna tahtel said 

maiustada seekord 1.a 

klass ja 5.a klass. 

 

 

 

 

 

 

 



22. septembril käis 9. 

klass AHHAAs kevadel 

orienteerumismängus 

võidetud preemiareisil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. septembril toimus 

koolis 

evakuatsiooniõppus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. septembril käis 7. klass Rahu ja Kunderi tn ristmiku ja Kastani pst olevaid 

ülekäiguradasid markeerimas kirjadega „Peatu, vaata, veendu!“.  

 

23. septembril osalesid 5. -9. klassid Heategevuslikul Teatejooksul. Teatejooksu 

eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest 

eluviisidest ning populariseerida sportlikke eluviise. Samal ajal annab 

Teatejooks panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse 

toetusfondi kaudu nende laste heaks, kes on liikumisvõime kaotanud. Meie kooli 

esindasid jooksul 4.a klassist  Nils – Oliver Kütt, Raiko Leib, Silver Henno, 

Kaspar Puumeister, Nora-Maria Orav, Emma-Marii Köök, Saskia Arpo, Bianca 

Etti, 5.a klassist  Hanna-Marie Ruuto, Delisa Rääk, Katariina Koltšin, Piia 

Haiba, Reijo Pukk, Gregor Orav, Sander Vainos, Mats Rohtmets, 6.a klassist 

Brith  Müürsepp, Greth Müürsepp, Karola Kontkar, Marta Laandu, Anders 

Küttis, Eero Padu, Egert  Vahtra, Romet Kumm.  7. klassist Märten Mäekivi, 

Jürgen Rebane, Roger Kallis, Steveri Vilbok, Teele Ann Tint, Alice Kasemets, 

Diana Tsvetkova, Romi Raudvee, 8.a klassist Kristella Ljaš, Etriin Etverk, Li-

Liis Grosnõi, Aleksandra Saar, Teneli Kivi, Richard Lindpärg, Rico Kruus, 

Markkus Seli, Siim Ulm, 9. klassist Robert Sammel, Jaanus Erik Mesi, Ralf 

Aros, Mattias Koitve, Siim Kaasik, Kristel Geidik, Anett kereme, Melany 

Männik. Õpilasi juhendas õp. Karin Põdra.  

  



Septembris osalesime 

AHHAA keskuse 

korraldatud 

koolidevahelisel Meister 

Komposter võistlusel, 

kus lastel tuli lahendada 

erinevaid biolagunevate 

jäätmetega seotud 

ülesandeid ja samal ajal 

ka reaalselt 

kompostimise protsessi 

läbi teha Bokashi 

kompostriga. Kõige 

agaramalt lõi projektis 

seekord kaasa 7.klass 

koos õpetaja Külliga. 

Kompostrist saadud 

mullaga saavad lilleringi lapsed koolis olevaid toataimi ümber istutada ja 

kompostri vedelikuga lilli väetada. 

 

24. septembril osales 

7. klass koos õpetaja 

Külli ja Viljaga 

üleeuroopalisel 

loodusvaatlusel 

Bioblitz, mida 

korraldab 

Suurbritannias 

tegutsev St Andrews 

ülikool.  Koolimaja 

vahetust lähedusest 

leiti nii põnevaid 

putukaid kui kauneid 

samblikke, mis kõik 

vaatluskeskkonda 

Inaturalist kirja said.  

 

 

 

 

 



Septembris asusime Rakvere Teatri üleskutse raames putukaid meisterdama. 

Teatri jõuluetendusele oodatakse putukahotelli fantaasiaputukatest elanikke. 

Kuna kevadel saime edukalt päris putukatele hotelle valmistada, otsustasime 

seekord proovida fantaasiaputukate meisterdamist. Õpetaja Eve Veelaid alustas 

septembris 5. klassi poistega tammetõrudest ja muust looduslikust kraamist 

esimeste mutukate tegemist. 

 

28. septembril külastasid 2.a ja 3.a klass Põlumajandusmuuseumi.  

Väikeklassid osalesid 30. septembril KIK programmi raames matkal Rakvere 

Tammikus.   



OKTOOBER 

 

1. oktoobril tähistasime 

koolis rahvusvahelist 

muusikapäeva, mängida 

sai erinevate 

muusikainstrumentidega. 

Pillidega said mängida 

õpilased ja õpetajad, 

esitlust hinnati 

meeleolukate smailidega. 

 

 

 

 

 

 

 

5. oktoobril tähistasime 

õpetajate päeva. 9. klassi 

õpilased said suurepäraselt 

õpetajate asendamisega 

hakkama ja õpetajad samal 

ajal said osa üllatusest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sellel õppeaastal 

tunnustati õpetajate 

päeva puhul Rakvere 

linnavalitsuse 

tänukirjaga õpetaja 

Eerika Mikku. Aasta 

Õpetaja konkursi 

maakondlikus voorus sai 

finalisti tiitli 

tugispetsialistide 

kategoorias Anu Sepajõe 

ja koolijuhtide 

nominatsioonis 

tunnustati Lea Pilmet. 

Oleme nende üle uhked! 

 

 

 

Siiri Soasepp käis 14. 

oktoobril 7. ja 8. 

klassile rääkimas 

jalgade tervisest. 

 

  



19. oktoobril külastas 

meid 

Riigigümnaasiumi 

direktor Liisa 

Puusepp, kes kohtus 9. 

klassi õpilastega. 

Rääkis mida huvitavat 

hakkab uues valmivas 

gümnaasiumis 

toimuma. 

Gümnaasium avatakse 

juba järgmise aasta 

septembris. 

 

 

 

 

 

20. oktoobril külastas 9. klassi 

Gunnar Kotiesen ja teemaks oli 

piibli 10 käsku - kas ainult 

usklikele? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. klass külastas 21. 

oktoobril Tartu Ülikooli 

Loodusmuuseumi ja 

osales õppeprogrammis 

"Loomastiku 

mitmekesisus". Päev 

lõpetati ühise 

kinokülastusega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimus Kunderi Seltsi 

tunnustusüritus kuhu oli 

kutsustud ka meie kooli 

õpilased. Ann- Katriin, 

Anders ja Kaspar olid 

kutsutud, sest nende 

joonistused valiti välja J. 

Kunderi muinasjuttude 

raamatu 

illustratsioonideks. 

 

  



29. oktoober tähistasime 1. advendi saabumist süüdates küünla. Meid külastas 

kelmikas päkapikk, kes jagas kommi ja veidi noomis. 

Päkapikk külastas ka klasse ja viis läbi hommikuse virgutusvõimlemise.  

 

  



NOVEMBER 

 

19. novembri hilisõhtul 

toimus Junior Ranger 

seminar, millest võtsid 

osa kuus meie kooli 

õpilast. Mattias, Rando ja 

Martin 9. klassist ning 

Meelis, Märten ja 

Markus 7. klassist. 

Palmses kohtuti Anne 

Kurepaluga, kes rääkis 

kaljujoonistest. Seejärel 

sõideti edasi Kundasse, 

kus Timo Türbsal 

tutvustas 

keskkonnainspektori 

tööd röövpüügi 

tõkestamisel. Ühiselt 

tehti öine retk 

vihmamärjas metsas. Kogeti palju põnevat ja saadi uusi teadmisi. Suur tänu Enri 

Uusnale, kes selliseid põnevaid ettevõtmisi ka keerulisel ajal ellu viib. 

 

Loodusringil käis külas 

päkapikk Sagadist ja tõi 

meile kingitusi. Meie 

poolt läks sinna 

looduslikust materjalist 

rasvapallide hoidja. 

Koolihoovis on 3a. 

klassi Eliise valmistatud 

hoidik. Nüüd peame 

jälgima, et see tühjaks ei 

saaks. 

 

 

  



DETSEMBER 

 

1. detsembril toimus 

õnneloos, õnneloose viisid 

läbi 1.a, 5.a, 9. ja väike 

klassid. 

Võita võis nii ehteid, 

isevalmistatud toitu ja muud 

huvitavat. 

Järgmine õnneloos toimub 

8. detsembril. 

 

 

 

 

 

 

Meie 8.a klassi õpilane Li-Liis 

osales "Koidulauliku 

etluskonkursil" ja saavutas 

nooremate vanuserühmas 2. 

koha! Õnnitleme Li-Liisi ja 

tema juhendajat Eve 

Kruusmaad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.a kl külastas 1. 

detsembril disainikuu 

raames Athena kooli, 

tegeleti inseneeria ja 

viltimisega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. klassi kirjanduse tundi 

külastas tõeliselt armas 

koeratüdruk, kes on õpetaja 

Aire lemmikloom. Nii pandi 

punkt teemale “Minu 

lemmikloom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. detsembril tunnustasime 

I trimestri parimaid õpilasi, 

jagasime neile šokolaade ja 

komme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõuluvana saatis meile 

külla päkapiku, kes 

lõbustas lapsi 

naljadega ja viis läbi 

topsimängu ning küsis 

mõistatustele 

vastuseid. Tublimad 

lapsed said kommi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. detsembril saabus kuusk. 

1. klass koos 9. klassiga 

ehtisid kuuse, kuusele said 

vahvad ehted päkapiku 

mütsiga käbidest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meie kooli mudilaskoor 

esines 11. detsembril 

Kondivalu linnaosa 3. 

advendi tähistamise 

üritusel. Jõuluvanal oli 

kaasas meile juba tuttav 

päkapikk, kes jõuluvana 

pikali rääkis ja oma 

lõbusate naljadega 

kõikidel tuju heaks tegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. detsembril 2.a ja 8.a 

klassid ehitasid 

lumememmesid, peale 

ehitust toimus 

lumesõda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. detsembri 

hommikul viisid 

politseinikud läbi 

helkurite kandmise 

kontrolli, kahjuks 

puudusid 

nõuetekohased 

helkurid mitmelgi 

lapsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. detsembril 1.a 

klass viis läbi 9. 

klassile tunni. 1.a 

klass küsis mõistatusi 

ja meisterdas paberist 

"linnukese". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a klass tegi 6.a klassile 

jõuluseikluse, 8 punkti, 

8 erinevat ülesannet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. detsembril toimus 

jõulukohvik ja 

õnneloos. 

Jõulukohvikus sai 

sooja saia ja kosutavat 

glögi. Õnneloosis 

loositi välja palju 

huvitavat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. käis Porkuni tallides. 

Sõitis saaniga, 

meisterdas kaarte, toitis 

hobuseid ja eeslit, 

külastas lakakino, vaatas 

jõuluteemalist "Lammas 

Shauni" multikat, kohtus 

jõuluvanaga. Oli väga 

tore päev! 

 

  



JAANUAR 

 

13. jaanuar käis 4.a klass Rakvere Kolmainu kirikus. 

 

15. - 16. jaanuar 

toimus 

rahvusvaheline 

kesktalvine 

veelindude loendus. 

Keerulistes 

ilmaoludes õnnestus 

osadel loodusringi 

õpilastel selles siiski 

kaasa lüüa. Vergis 

õnnestus näha 

merikotkaid, 

kühmnokk-luiki, 

sõtkaid jääkosklaid, 

kalakajakaid ja 

väikekosklaid. Väike 

peatus tehti Sagadis, 

kus ripub teiste seas 

ka meie kooli 

linnutoidu hoidik. 

Paraku mujal 

looduses oli linde väga vähe. 
Väikekosklate pilt: https://www.wikiwand.com/war/Mergellus_albellus 

 

 

19. jaanuaril toimus elektrooniliselt üleriigilise ajaloo-olümpiaadi 

piirkonnavoor. Meie kooli esindasid 7. klassist Meelis Haiba (3. koht) ja Lenna 

Kuusik (11. koht), 9. klassist Bruno Patrick Koovits (4. koht), Martin Tamekant 

(5. koht), Lisbeth Leuska (10. koht) ja Liisa Sults (23. koht). Õpilasi juhendas 

Maie Nõmmik. 

 

 

19. jaanuar käis 2.a klass raamatukogutunnis. 

https://www.wikiwand.com/war/Mergellus_albellus?fbclid=IwAR0qChgNjEBGi-wOO0smFDS14fBJNcJPl6r3gaIoxR5tJLXeHBtxkYjFpJs


 

21. jaanuaril toimus koolis 

minikontsert. 9. klassi orkestri esituses 

oli võimalik kuulda kuulsat Johann 

Pachelbeli teost "Kaanon D-duuris“. 

Selle kohta tehtud postituse meie kooli 

FB lehelt korjas üles ka Virumaa 

Teataja, kes kirjutas uudisnupukese.  

 

 

 

 

 

24. jaanuaril käis 5.a klass Otepääl looduskeskuses ja talvekeskuses 

Winterplace. 

 

29. jaanuaril toimus keemiaolümpiaadi piirkondlik voor. Meie kooli esindasid 8. 

klassist Alice Dubova (27. koht), Li-Liis Grosnõi (18. koht), Robin Telvik (16. 

koht), Kristella Ljaš (25. koht), Kristof Kidelman (20. koht). 9. klassist Liisa 

Sults (16. koht), Anett Kereme (15. koht), Kristel Geidik (12. koht), Lisbeth 

Leuska (14. koht), Kert-Kristofer Kalda (17. koht). Õpilasi juhendas õp. Alise-

Valentine Prits.  

 

2021. aasta lõpus toimus juba 

üheksandat korda UNESCO 

ühendkoolide Läänemereprojekti 

veebiviktoriin.  Sellest võttis osa 3790 

õpilast kaheksast Läänemere-äärsest 

riigist. Rootsi ei osalenud. Eesti oli 

nendest riikidest kõige väiksem, aga 

osalejaid oli meilt 3213. Ühtlasi oli see 

ka kõigi aastate rekord. Viktoriin toimub inglise keeles. Meie koolist osales 59 

5.-8. klassi õpilast. 10-13 aastaste vanuserühmas kogusid maksimaalsest 

punktisummast (85) vaid viis punkti vähem Carl Gustaf Roots 5. klassist ja 

Markus Naab 7. klassist. 14-16 aastaste rühmas saavutas meie kooli parima 

tulemuse Robin Telvik, kes 135-st punktist kogus 125. Loosiõnn andis talle ka 

auhinna, milleks on töövarjupäev teadlase juures ja valik mahetooteid. Õpilasi 

juhendasid õpetajad Külli Štukert ja Vilja Padonik.  

https://virumaateataja.postimees.ee/7435832/rakvere-pohikooli-lopuklass-esitas-tuntud-barokkteost


 

26. jaanuaril  külastas projekti 

"Peakokad kooli" raames meie kooli 

Stenbocki majas ja Riigikantseleis 

toitlustamisega tegelev peakokk 

Lauri Tomingas. Tema 

juhendamisel valmistasid 8. klassi 

õpilased  maitsva kolmekäigulise 

lõuna: kanafrikadellisupp, röstitud 

aedviljad ja sealiha musta leiva 

kattes ning purukook õuntega. 

Õpilased said mitmeid kasulikke 

nippe söögi tegemiseks ning kõhud 

mõnusasti täis.  

 

 

28. jaanuaril käisid tänu 

Rakvere linnavalitsusele meil 

koolis külalised Muusikute 

fondist PLMF. Sigrid Kuulmann 

ja Kirill Lissijenko esitasid I, II, 

IV ja V klassile Saint-Saensi 

"Loomade karnevali". 

Kuulajatel oli väga põnev 

mõistatada, milline loom või 

lind iga esitatud loo taga peitus.   

 

 

 

 

 



Meie 8.a klassi õpilane Li-Liis 

osales Por veebipõhises 

eelvoorus ja saavutas 7.-9. 

klassi arvestuses 2. koha! 

Õnnitleme Li-Liisi ja tema 

juhendajat Eve Kruusmaad.     



VEEBRUAR 

 

1. veebruaril toimus emakeele olümpiaadi piirkondlik voor. Meie kooli 

esindasid 7. klassist Teele Ann Tint (12. koht), 8. klassist Etriin Etverk (23. 

koht), Li-Liis Grosnõi (16. koht). Kristella Ljaš (5. koht) ja Teneli Kivi (19. 

koht) ning 9. klassist Liisa Sults (12. koht) ja Andra Aertis (18. koht). Õpilasi 

juhendas õpetaja Eve Kruusmaa. 

 

2.veebruaril toimus matemaatika olümpiaadi piirkondlik voor. Meie kooli 

esindas 7. klassi õpilane Meelis Haiba (3. koht). Meelise juhendajaks oli Hilja 

Roostik. 

 

10. veebruar käis 9. klass Energiaavastuskeskuses. 

 

11. veebruar olid Rakveres 

kõik oodatud lumelinna 

ehitama ja meie kooli 8.a klass 

koos õpetajate Hilja, Pireti ja 

Andriga otsustasid 

võimalusest kinni haarata. Oli 

tore reede pärastlõuna ja teiste 

väga põnevate lumeehitiste 

kõrvale kerkis Rakvere 

Spordikeskuse juurde ka 

Rakvere Põhikooli kelgumägi. 

 

 

 

 

 



11. veebruaril valmistus 4.a klass 

sõbrapäevaks kui käisid 

Linnakodaniku majamuuseumis 

meisterdamas, mängimas ja 

küpsetamas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14. veebruar 

oli koolis 

tavapärasest 

punasem ja 

roosam, sest 

tähistasime 

sõbrapäeva. 

Sõpradele sai 

meisterdada 

kingitusi ja 

saata kaarte. 

Koolimaja 

pealt sai otsida 

südameid. 

Saalis sai teha 

sõbrapilti. 

Sõbrapäeva 

minilaadalt oli 

võimalik osta 

õpilaste endi 

valmistatud 

esemeid. Selgitasime välja ka kõige sõbralikumad õpilased klassides. 

3. a klass tähistas sõbrapäeva Palmse mõisas. 

 

 



15. ja 17. veebruar oli õpilastel 

võimalik kohtuda Toomas Pranstibeli 

ja tema roomajatega.  

 

 

 

 

 

 

 

16. veebruar käis 8.a klass õpetaja 

Eve Veelaid eestvedamisel Athenas 

metallitööga tutvumas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilleringi lapsed osalevad Räpina 

Aianduskooli projektis: „Maitsetaimedega 

sõbraks“. Projekti raames kasvatatakse 

sidrunmelissi ja piparmündi taimi, tehakse 

taimedest pistikuid ja õpitakse üleüldse 

kuidas nende taimedega ümber käia – 

kuidas istutada ja hooldada. 

 

 

 

 

18. veebruar käis 5.a klass Noorsooteatris lavastuse töötoas ja etendusel 

“Vapruse värinad”. 



19. veebruaril toimus maakondlik kunstiolümpiaad. Üheksanda klassi õpilane 

Andra Aertis tegi suurepärase tulemuse ja saavutas III koha. Andra juhendaja oli 

Mari Riina Mölder. 

 

21. veebruaril külastasid meid Riigigümnaasiumi 

direktor Liisa Puusepp, õppejuht Mihkel Kangur ja 

õppekorraldusjuht Ele Sööl, kes kohtusid 9. klassi 

õpilastega ning rääkisid sisseastumisest ja 

õppetööst Riigigümnaasiumis. Gümnaasium 

avatakse juba järgmise aasta septembris.  

 

 

 

23. veebruaril tunnustasid 

direktor ja õppealajuhataja 

II trimestri tublisid 

õppijaid ning 

olümpiaadidel ning 

konkurssidel osalejaid. 

Seekord pälvisid Aasta 

Aarde karika 4.a ja 5.a 

klass, väikeklasside 

arvestuses tunnustati 

3.b/4.b, 3.c ja 6.c klassi 

usinaid õpilasi. 

 

 

 

 



Seoses Vabariigi aastapäevaga oli 

23. veebruaril koolis veidi 

teistmoodi päev. Lisaks sellele, et 

tublid said tunnustatud, oli võimalik 

vahetundides tantsida. Rahvatantsu 

õpetasid meile Tarvanpää Seltsi 

õpetaja Triinu ja tantsija Mikk.  

 

 

 

 

 

23. veebruaril käis meie 9. klassile oma koolist ja seal õppimisest rääkimas 

Noarootsi Gümnaasiumi õpilane Melina-Liisa Pamberg. 

 

Meie koolis on lisaks õpilastele ka 

palju tublisid ja usinaid töötajaid. 

Meil on hea meel, et P. Dussmann 

Eesti OÜ märkas ja tunnustas ka 

meie kooli kuldaväärt kokkasid. 

Suur-suur aitäh südamega tehtud 

töö eest ja palju õnne teile, Eda ja 

Solmaž!  

 

 

 

 



 

24. veebruaril asetasid 5. klassi õpilased 

küünlad Vabadussõjas langenutele ning 9. 

klassi õpilased esindasid meie kooli lipuga. 

Palju õnne, armas Eesti! 

 

 

 

 

 

 

25. veebruar toimus Eesti teemaline e-õppepäev. Kõikide tundide raames läbi 

viidud tegevused ja õpe oli seotud Eesti sümbolite ja ajalooga. Näiteks otsisid 

õpilased infot oma kihelkonna rahvariiete kohta, kirjutasid neist inglise keeles 

luuletusi, joonistasid rahvariide seelikuid ja arvutasid kui palju maksab üks 

rahvariiete komplekt. Joonistasid Eesti lippu, uurisid selle saamislugu ning 

kirjutasid lipust luuletusi. Meisterdasid Pika Hermani torne ja tantsisid Kaera-

Jaani. Tutvusid rahvuslike toitudega, koostasid menüü ja valmistasid söögi 

reaalselt või virtuaalselt. Kirjutasid rahvustoitudest inglise keelseid luuletusi. 

Õppisid pähe ja esitasid eesti keelseid luuletusi. Muusika tundide raames lõid 

rahvustoitude teemalisi laule tuntud viisidele. Keemias tutvusid põhjalikumalt 

süldi ja äädika koostistega. Bioloogias jagasid rahvustoidud taimseteks ja 

loomseteks. Valmis palju Eesti teemalisi plakateid vahvate piltide ja luuletuste 

ning Eestit iseloomustava infoga.  

 



 

 

 

 



MÄRTS 

 

1. märtsil korraldas Rakvere 

Avatud Noortekeskus Vallimäel 

Rakvere linna vastlatralli. Päeva 

juhtisid meie tublid 8. klassi 

õpilased Teneli ja Li-Liis!  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. märtsil käisid koolis 

külalised Kadrina 

Keskkoolist. Direktor Arvo 

Pani ning turundus- ja 

kommunikatsioonijuht 

Egert Eenmaa tutvustasid 

9. klassi õpilastele 

õppimisvõimalusi Kadrina 

Keskkooli 

gümnaasiumiosas ning 

info- ja projektijuht ja 

füüsikaõpetaja Raimo 

Maasik tegi 8. klassi 

õpilastega samal ajal 

katseid õhupallidega. 

 

 

11. märts toimus 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad. Esimesed kohad oma 

vanuseklassides said Grettel Laur 4.a klassist ja Mart Kundla 5.b klassist. Väga 

edukate tulemustega osalesid veel Ott Mäekivi (16. koht) ja Piia Haiba (8. koht) 

5.a klassist ning Äile Valk (7.-10. koht) 6.a klassist. Õnnitleme tublisid õpilasi ja 

nende juhendajaid, kelleks olid Piret Vares, Janne Türkel ja Hilja Roostik. 



 

14. märts tähistasime koolis 

emakeelepäeva. Selle puhul 

kooli töötajatel ja 7.-9. klassi 

õpilastel võimalik kohe 

hommikul oma eesti keele 

alased teadmised proovile 

panna ülesandes, mille 

õpetaja Eve oli ette 

valmistanud. Õpilastest 

osutusid parimateks Liisa, 

Andra ja Lisbeth 9. klassist 

ning töötajatest osalesid Lea, 

Anneli ja Reesi, kes ka 

esikolmiku moodustasid. 

Teise tunni ajal toimus saalis 

5.-9. klassi õpilastele 

Nupukate Nagina võistlus. 

Parimaks osutus 9. klassi võistkond (Liisa, Andra ja Lisbeth), teisele kohale tuli 

7. klassi võistkond (Lisandra, Meelis ja Jürgen) ja kolmandale kohale 6. klassi 

võistkond (Iti, Greth ja Brith). 1.-4. klassi õpilased testisid samuti päeva jooksul 

oma teadmisi, mängides temaatilist kahooti. 5. klassi õpilased harjutasid õpetaja 

Mari Riinaga pintsliga kirjutamist. 

 

15. märts toimus 9. klassi 

õpilastele koolitus „Iga 

pidu saab ükskord läbi“. 

Transpordiameti 

koostööpartner Lisasõit 

OÜ koolitaja Kadri Kattai 

rääkis õpilastega sellest, 

millised on riskid liikluses 

ja kuidas ohutumalt 

käituda. Juttu oli 

grupikäitumisest, 

sekkumisjulgusest, 

juhtimisõiguseta 

sõitmisest, joobes 

juhtimisest, kõrvalistest 

tegevustest liikluses ja 

turvavöö ning peatoe 

kasutamisest.  

 



17. märts käisid 9. klassi õpilased Eesti 

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonnas 

kooli kandideerimise 

simulatsioonvestlusel. Kohtumine oli 

kasulik ja huvitav ning õpilased väga 

asjalikud.  

 

 

 

 

 

18. märtsil toimus 6.-9. klasside maakondlik inglise keele olümpiaad. Teise koha 

oma vanuseklassis sai Iti Mehide 6.a klassist ja heade tulemustega osalesid veel 

Meelis Haiba (22. koht) 7. klassist, Teneli Kivi (11. koht) 8.a klassist ning 

Kristel Geidik (25. koht) 9. klassist. Õnnitleme tublisid õpilasi ja nende 

juhendajaid Annely Blumi ja Andra Petrovat. 

 

25. märts käis 2.a klass Politseimuuseumis. 

 

25. märts toimus bioloogiaolümpiaad. Kolmanda koha oma vanuseklassis sai Iti 

Mehide 6.a klassist ja heade tulemustega osales ka Brith Müürsep (11. koht). 

Teele Ann Tint 7. klassist sai samuti oma vanuseastmes kolmanda koha ning 

suurepäraselt läks ka Meelis Haibal (5. koht). Tublide tulemustega osalesid veel 

Li-Liis Grosnõi (15. koht) ja Robin Telvik (10. koht) 8.a klassist. Õnnitleme 

tublisid õpilasi ja nende juhendajat Külli Štukertit. 

 

25. märtsil toimus projekti "Tudeng 

koolitundi" raames 8. ja 9. klasside 

õpilastele loeng teemal "Tähed, 

galaktikad ja Universum". Meil oli 

külas Tartu Ülikooli tudeng Paul 

Martin Kull. Teema oli väga põnev, 

pakkus õpilastele palju huvi ning 

tekitas mitmeid küsimusi. Saadi palju 

uusi teadmisi.  

 

30. märts käis 9. klass Jõhvis vaatamas rock-balletti “Rock-a-Rella”.  



APRILL 

 

1. aprill oli koolis 

naljapäev. 

Koolimaja 

sissepääsudele olid 

ilmunud segadusse 

ajavad sildid, mille 

tõttu tegid paljud 

õpilased hommikul 

mitu ringi ümber 

koolimaja, enne kui 

sisenda said. Neid, 

kes täna koolimajja 

jõudsid, ootas ees 

humoorikas päev. 

Nalja sai nii 

vahetundides kui ka 

tundides. Näiteks 

jäid vahetunnid nii 

mitmetegi jaoks 

tavapärasest 

lühemaks kuna koolikella asemel tuli kõlaritest ootamatu muusika, mille tõttu 

klassiruumi poole liikuma hakati. Tegeliku tunnialguseni oli veel siiski aega. 

Kolmanda vahetunni ajal viisid õpilasesinduse liikmed kaasõpilastele saalis läbi 

mitmeid põnevaid mänge. Koolimaja peal võis kohata üsna palju tavapäratus 

riietuses õpilasi ja töötajaid. Mitmes kohas olid sildid, mis panid mõtlema, kas 

sõnum on ikka tõene või on tegemist naljaga.  

 

 6. aprillil said 9. klassi õpilased 

Tagasi Kooli külalistunni raames 

kohtuda Janis Pugriga 

(Swedbank AS), kes rääkis 

investeerimisest. Teema on väga 

kasulik, mõeldes tulevikule ja 

selle planeerimisele. Olulisim 

tarkus, mida kuuldi, oli, et kõige 

rohkem tasub investeerida oma 

haridusse. 

 

 



 

6. aprillil maakondlikul emakeeleolümpiaadil saavutasid meie õpilased taas 

suurepäraseid tulemusi. Kolmanda koha oma vanuseklassis sai Hanna Marie 

Ruuto 5.a klassist ja heade tulemustega osalesid ka Piia Haiba (8. koht), Grete-

Liis Pihel (18. koht), Mats Rohtmets (20.-21. koht), Knut-Herbert Mäeküngas 

(25. koht), Lisette Iva (32. koht) ja Evaliisa Palmi (37.-38. koht). Iti Mehide 6.a 

klassist sai oma vanuseastmes teise koha ning hästi läks ka Brith Müürsepal (5.-

7. koht) ja Greth Müürsepal (16.-17. koht). Õnnitleme tublisid õpilasi ja nende 

juhendajat Eve Kruusmaad. 

 

6. aprillil käis 2.a klass külas 

kaupluses Sõbralt Sõbrale. 

Õpilased said teada, kust tuleb 

kaup, kuidas kujunevad hinnad ja 

miks hinnasildid erinevat värvi 

on. Boonusena saadi poes šopata 

ja see oli juba väga äge! Oli 

õpetlik tund! Aitäh, Sõbralt 

Sõbrale Rakvere!  

 

 

 

 

 

7. aprillil käis 4.a klass 

Tallinnas Noorsooteatris 

vaatamas etendust "Vapruse 

värinad" ja ühtlasi tegutseti 

muuseumis töötoas 

"Varjunuku valmistamine". 

Oli väga tore ja põnev 

väljasõit!  

 

 

 

 

 



 

8. aprillil käisid 1. klasside 

õpilased käisid täna Eesti 

Politseimuuseumis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. aprillil toimus Loksal Eesti 

Koolispordiliidu Liidu 

korraldatud koolidevaheline 

ujumisvõistlus, millest võttis osa 

13 kooli 200 võistlejaga. Meie 

kooli 8. klassi õpilane Etriin 

Etverk saavutas 50 m Freestyle 

ujumises 8.-9. klasside 

vanuseklassis 3. koha ning 9. 

klassi õpilane Robert Sammel 

saavutas 50 m Breaststroke 

ujumises 8.-9. klasside 

vanuseklassis 2. koha. 

Ujumisvõistlusel esindasid meie 

kooli veel Erik Rebane ja Mihkel 

Mehide 3. klassist, Saskia Arpo, Emma-Marii Köök ja Mattias Tamekant 4. 

klassist, Hugo Laanemägi ja Hanna Marie Ruuto 5. klassist, Iti Mehide ja Marta 

Laandu 6. klassist, Märten Mäekivi ja Diana Tsvetkova 7. klassist, Tristan 

Ruuto, Richard Lindbärg, Kristella Ljaš, Robin Telvik ja Silver Saprõkin 8. 

klassist ning Melany Männik, Päären Kägu, Rasmus Rebane ja Siim Kaasik 9. 

klassist. Õnnitleme Etriini ja Robertit ning täname ka teisi meie kooli esindanud 

õpilasi ning nende juhendajat Karin Põdrat.  

 

 



8. aprillil osalesid meie kooli 

tüdrukud Emma Loore Andrejev, 

Heli-Marie Viirmäe, Nora-Miia 

Saage ja Maribel Saprõkin 

solistide konkursil “Virumaa 

laululaps”. Lauljad oli kõik väga 

tublid. Nora-Miia laulis välja 

eripreemia parima lavalise 

tunnetuse eest. Õnnitleme 

tüdrukuid ja nende juhendajat Aire 

Arost!  

 

 

 

9. aprillil toimusid Lääne-Virumaa koolinoorte 

meistrivõistlused males. Meie kooli õpilane 

Sandra Henno saavutas väga silmapaistva 

tulemuse, mida hinnati medali vääriliseks. 

Õnnitleme Sandrat ning tema juhendajat Eino 

Vaherit! 

 

 

 

 

 

11.aprillil toimunud maakondlikul vene keele olümpiaadil saavutasid meie 

õpilased taas suurepäraseid tulemusi. 3.-5. koha oma vanuseklassis said Meelis 

Haiba ja Lisandra Sepp 7. klassist ja heade tulemustega osalesid ka Diana 

Tsvetkova, Karl Hain Kruus, Carmen Treiman, Jürgen Rebane ja Maris Floren. 

Alice Dubova 8.a klassist sai oma vanuseastmes esimese koha ning hästi läks ka 

Etriini Etverkil ja Richard Lindpärgil. Ka Margus Murel 9. klassist sooritas hea 

tulemuse. Õnnitleme tublisid õpilasi ja nende juhendajat Eerika Mikku. 

 

12. aprillil käis 6.a klass Rakvere Teatris. 

 

 

 



 

 

14. aprillil andsime oma 

panuse rahvusvahelisse 

haridusuuringusse PISA 

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. aprillil käis 3.a klass 

ekskursioonil Tallinnas. 

Külastati Tallinna 

Lennusadamat ja saadi 

osa programmist “Lugu 

loos” ning käidi 

hullamas ka Super 

Skypargis. Oli igati 

õpetlik ja vahva päev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. aprillil käis 6.a klass 

Tallinnas. Nemad 

külastasid Maarjamäe 

memoriaali ja 

Filmimuuseumi. Õpilastel 

oli võimalik seista ka 

punasel vaibal ja tunda end 

tõelise filmistaarina.  

 

 

 

 

 

 

 

14. aprillil oli meil koolis 

kinoõhtu. Näha sai 2010. 

aastal valminud dokumentaali 

„Aeg on siin“. Oli väga 

põnev ja tore õhtu, millest sai 

osa 62 vaatajat.  

 

 

 

 

 

 



18. aprill toimus 7., 8. 

ja 9. klasside õpilastele 

Ladina-Ameerika 

tantsude töötuba, mida 

viis läbi Evely Vaigur 

Latino Show Groupist 

Panter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

19. aprillil sai 

koolimajas üle pika 

aja kuulda jälle 

kogunemise kellaheli 

ja saalis pole ammu 

kogu koolipere nii 

suurelt koos olnud 

nagu täna esimese 

vahetunni ajal. 

Põhjus oli väga 

rõõmustav, saime 

tunnustada ja kiita 

tublisid 

olümpiaadidel ja 

võistlustel käijaid. 

Neid oli III trimestri 

jooksul kogunenud 

juba päris paras hulk. 

Palju õnne kõikidele 

tublidele õpilastele ja nende õpetajatele!  

 



  

21. aprillil oli koolis taas 

kinoõhtu. Näha sai 2022. 

aastal valminud dokumentaali 

„Sellest saab meie suvi“. 

Vaatajaid oli seekord palju 

vähem, kui esimesel 

kinoõhtul, kuid tore vaheldus 

kooli igapäevaelule oli see 

kõigile osalejatele 

sellegipoolest. 

 

 

 

 

 

 

22. aprillil esitlesid 8. 

klass ja kaks 9. klassi 

õpilast oma loovtöid. 

Rõõm oli tõdeda, et kõik 

tööd olid väga praktilised 

ja andsid autoritele 

mitmeid uusi kogemusi. 

Komisjoni liikmetel, 

õpetajatel ja 6., 7. ning 9. 

klassi õpilastel avanes 

võimalus kuulata, kui 

põnevad ja eriilmelised 

hobid ja huvialad 

koolikaaslastel on.   

 

 

 

 

  



MAI 

 

2. mail alustas meie kooli 

juures tegutsemist klass 

Ukrainast tulnud 

õpilastele. Õpetaja Olena 

käe all tegutsesid 

õpilased Rohuaia 12 

aadressil asuvas 

klassiruumis, mille 

aitasid korda teha ja 

sisustada meie kooli 

õpetajad, õpilased ja 

lapsevanemad.   

 

 

 

 

 

4. mail käis 2. a klass 

Elistveres oma 

loodusõpetuse teadmisi 

kinnistamas. Õpilased 

nägid ja kuulsid palju 

huvitavat loomadest ja 

loomalastest. Kõik said 

ka endale voltida 

jänkupoja ning täna 

toimuvaks loodusõpetuse 

tunniks anti kaasa 

töölehed. Oli õpetlik 

päev!  

 

 

 

 

 



5. mail toimus 

Rakvere Tammikus 

Lääne-Virumaa MV 

murdmaajooks. Meie 

koolist osales seal 

väga edukate 

tulemustega päris 

palju 1.-6. klassi 

õpilasi. Oma 

vanuseklassides läks 

kõige paremini 3.a 

klassis õppival 

Martinil, kes 

saavutas III koha, 

4.a klassis õppival 

Saskial, kes saavutas 

I koha ja 6.a klassis 

õppival Eerol, kes 

saavutas III koha. 

Palju õnne kõigile tublidele jooksjatele ja nende juhendajale Karin Põdrale! 

 

Maakondlikul kirjandivõistlusel osalesid meie koolist Brith Müürsep ja Iti 

Mehide 6. klassist, Teele Ann Tint 7. klassist, Teneli Kivi, Kristella Ljaš ja Li-

Liis Grosnõi 8. klassist ning Liisbeth Leuska, Liisa Sults, Kristel Geidik ja 

Melany Männik 9. klassist. Auhinna vääriliseks osutusid Iti, Teele Ann, Liisbeth 

ja Liisa. Õnnitleme kõiki osalenud õpilasi ja nende juhendajat Eve Kruusmaad. 

 

7. mail toimus vabariiklik 

kunstiolümpiaad, kus meie koolist 

osales 9. klassi õpilane Andra Aertis. 

Oleme väga uhked, sest see, et Andra 

jõudis vabariiklikule 

kunstiolümpiaadile, on kooli ajaloos 

üks tugevamaid saavutusi. Õnnitleme 

Andrat ja tema juhendajat Mari Riina 

Möldrit.  

 

 

 

 



9.-13. mai toimus koolis tomati minifestival. Koolimaja oli täitunud 

tomatitaimedega, mida oli kõigil võimalik soetada nädala lõpus toimunud 

kevadlaadal. Koolimaja seintel olid õpilaste tööd, mida erinevates ainetundides 

tomati teemal tehti. Sai lugeda põnevaid fakte ajaloost, tomati kasvatamisest, 

tomati kasulikkusest, tutvuda huvitavate retseptidega jne. Toimus 

tomatiteemaline kahoot ning terve nädala jooksul oli ka koolisöökla menüüs 

tavapärasemast rohkem tomatitoite. Neljapäeval oli kõigil kooli töötajatel 

võimalik õpetajate toas proovida kolleegide poolt valmistatud maitsvaid 

tomatiroogasid. Valikus oli salateid, moose, pirukaid, leibasid kui ka niisama 

ampse.  Kõik olid ülimaitsvad. Põnevaid tomatiteemalisi ettevõtmisi toimus veel 

mitmeid. 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. mail võtsime osa 

vahvast 9.-12 klasside 

sportlikust matkapäevast 

Euroopa Spordilinnas. 

Päeval oli võimalik meie 

9. klassi õpilastel värskes 

õhus sooritada erinevaid 

liikumisülesandeid 

kaheteistkümnes 

tegevuspunktis Rakvere 

koolimajade ja 

spordirajatiste juures. 

Õhtul kogunesime 

Rakvere Spordihalli, kus 

toimus osavamate õpilaste autasustamine ja koolide vaheline õpetajate 

teatevõistlus. Rakvere Põhikooli naiskond esindas kooli väga värvikalt.  

 

12. mail käisid 8.klassid Rakvere Ametikoolis sealsete õppimisvõimalustega 

tutvumas. 

Põhjaliku 

ekskursiooni 

käigus selgus, et 

ilma heade 

tulemusteta 

matemaatikas ja 

füüsikas 

autoerialadele 

asja ei ole ja IT 

valdkonda 

pürgijad peaksid 

juba täna 

sisseastumisteste 

harjutama 

hakkama. Õnneks ongi meie tänastel kaheksandikel veel terve aasta aega enda 

õpimotivatsioon värske pilguga üle vaadata, et aasta pärast juba teadlikke 

erialavalikuid teha. Kuna Ametikoolis on praktika aukohal, said ka meie 

õpilased käe valgeks. Proovida sai auto pigist puhastamist, kokkamist, küpsiste 

valmistamist ja isegi keevitamist. Täname Piretit ja Getterit sooja vastuvõtu 

eest!  

 

 

 



12. mail käisid 1.a, 1.b ning 

3.c klass Tapa 

sõjaväelinnakus tutvumas 

sõdurite eluoluga. 

Õpilastele tehti ringkäik 

kasarmutes, näidati, kus 

sõdurid elavad ja 

tegutsevad ja mida sõdurid 

söövad. Kõik said ka ise 

sõdurisuppi proovida ning 

lasta endale näomaalinguid 

teha, masinaid uudistada ja 

varustust proovida. Aitäh, 

Tapa Sõjaväelinnakule, 

võõrustamise eest. Oli väga 

kasulik ja põnev päev. 

 

 

12. mail toimus 

Rakvere linnastaadionil 

Lääne-Virumaa 

põhikoolide ja 

gümnaasiumide 4-

võistlus. Meie koolist 

võtsid osa Eliise Lass, 

Sandra Henno, Heli-

Marie Viirmäe, Oskar 

Raam ja Roland Aros 

3. klassist, Laura Liseth 

Lepp, Emma-Marii 

Köök, Mattias 

Tamekant, Silver 

Henno, Saskia Arpo, 

Kaspar Puumeister ja 

Raiko Leib 4. klassist 

ning Hanna-Marie 

Ruuto ja Sander Vainos 5. klassist. Tublisid õpilasi juhendas õpetaja Karin 

Põdra. 

 

 

 



 

14. mail toimus Rakvere Põhikooli kevadlaat. Esinesid Rakvere Põhikooli 

mudilaskoor ja soololauljad, Uhtna Mandoliiniorkester, Tarvanpää c-segarühm. 

Laadal oli müügiks nii taimi kui käsitööd Rakvere Põhikooli õpilaste, õpetajate 

kui ka Kondivalu piirkonna inimestelt. Avatud oli õpetajate kohvik „Parimad 

palad“, kooli hoovi said istutatud päevalilled, mida õpilased olid ette 

kasvatanud, võis kohata tänavamuusikuid ja avasime kooli hoovis 

tänavaraamatukogu.   

 

16.-20. mai toimus 

Tartu Ülikooli 

liikumislabori 

eestvedamisel Liikuma 

Kutsuvates Koolides 

üle-eestiline 

õuesõppenädal. Meie 

koolinädal algas 16. 

mail jalgrattapäevaga. 

Hommikul saime 

Politsei- ja 

Piirivalveameti esindaja 

Aleksei Osokini ja meie 

kooli õpilasesinduse 

liikmete abiga üle 

vaadata ja korda teha 

koolikaaslaste 

jalgrattad. 

Transpordiametilt saime selleks vajalikud helkurid, tuled ja kellad. Samuti saime 



sealt helkurkleebiseid, et vahetundide ajal kiivreid tuunida ja nähtavamaks teha. 

Lisaks oli meil külas ekspert Rattabaas OÜst, kes rääkis ja näitas õpilastele, 

kuidas oma rattaid korda teha ning nende eest hoolt kanda. Kooli hoovi oli 

terveks päevaks üles seatud osavussõidurada, kus kõik said oma rattasõiduoskusi 

lihvida. Aitäh, kõikidele koostööpartneritele.  

 

17. mai oli projektipäev. See 

tähendab, et õpe oli lõimitud 

nii ainete kui ka 

kooliastmete üleselt. 

Õuesõppenädalale kohaselt 

toimus suur osa õppetööst 

väljaspool koolimaja. Lisaks 

looduse uurimisele ja 

tundma õppimisele saab 

õues väga edukalt läbi viia 

nii  muusika, kunsti, inglise 

keele, matemaatika, ajaloo 

kui ka teiste ainete tunde. 

Seega veetsid õpilased täna 

meie tublide õpetajate 

eestvedamisel palju aega nii 

kooli hoovis kui ka Rakvere 

linnas. Ka hommikune juhtkonna infotund toimus seekord just kooli hoovis. 

 

18. mai algas väga 

põnevalt. Kooli hoov oli 

täitunud õpilaste ja 

õpetajate lemmikutega, 

kellega kogu koolipere sai 

terve esimese tunni 

tutvuda ja mängida. 

Kohale oli toodud väga 

palju erinevaid koeri ja 

kasse, kuid kohtuda sai ka 

hamstri ja roninastikuga.  

 

 

 

 



 

19.-20. mai andsime oma 

panuse, et meie kogukond 

oleks puhtam ja 

prügivabam. Tublid 

õpilased ja õpetajad 

koristasid ümbruskonna 

tänavaid, metsaaluseid ja 

parke. Kahjuks oli prügi 

väga palju, alates 

suitsukonidest ja 

pakenditest kuni 

kohvimasina ja 

aiakärudeni. Loodetavasti 

püsib meie keskkond 

siiski edaspidi puhtam 

ning prügi viiakse ikka 

sinna, kus on selle koht. 

Nii saame kõik rohkem 

väljas olemist nautida.  

 

19.-20. mai toimus 

9. klassi lõpureis 

Setomaale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. mai käisid 3.b, 4.b, 5.b 

ja 6.b Rakvere linnuses ja 

said osa uuest 

programmist "Metsast 

lauta". Kõik said nautida 

imeilusat ilma, tegeleda 

loomadega ja ammutada 

mitmeid põnevaid uusi 

tarkusi. 

 

 

 

 

 

 

 

23. mai käis 4. a 

klass Tartus Ahhaa 

teaduskeskuses. 

Lisaks erinevatele 

põnevatele 

avastustele ja 

katsetustele saadi 

osa töötoast 

"Ahhaa, bakterid" 

ning külastati 

planetaariumi 

"Teekond läbi 

universumi". Tartus 

veedeti väga 

sisukas ja 

tegutsemist täis 

päev.  

 

 

 

 

 



 

24. mai kõlas viimane 

koolikell meie 9. 

klassile. Enne kui kogu 

koolipere sai minna 

õue veesõda mängima, 

pani 8. klass 

koolilõpetajad punasel 

vaibal omavahel veel 

viimast korda proovile. 

Kõik said endale antud 

ülesannetega väga hästi 

hakkama. 1. klassi 

õpilased andsid 

koolilõpetajatele kaasa 

tarkuseterad ja head 

soovid. Soovime meie 

üheksandikele edukat 

eksamiperioodi! 

 

25. mail käis 2.a klass Kauksi looduskeskuses.  

 

26. mail oli meil suur au ja 

rõõm tutvustada meie kooli 

ajalugu ja tegevusi ning 

näidata armsat koolimaja 

meie Ukraina klassi 

õpilastele ja õpetajale, kes 

sel vihmasel 

kevadhommikul 

koolimajas käisid.   

 

 

 

 

 

 

30. mail käis 7. klass Pärnu Tervise Paradiisis ja Pärnu Vangla põgenemistoas. 



30. mail käis 1.a 

klass ekskursioonil 

Tudu Järvesoo 

matkarajal. 

Metsaonnis 

valmistati endale ka 

head ja paremat süüa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. mail käisid 1b 

ja 3c Liivamäe 

Miniloomaaias 

Vinni vallas. 

Linde ja loomi sai 

vaadata nii läbi 

puuri, kui ka ise 

paitada. 

Boonuseks grilliti 

vinkusid ja 

vahukomme!  

 

 

 

 

 

 

 

30.-31.mai käisi 5a klass ekskursioonil Kallaste turismitalus. 

  



JUUNI 

 

1. juunil käis 3.a klass Rahvusooper Estonias vaatamas ooperit “Naksitrallid”. 

 

1. juunil oli 2.a klass Väike-

Maarjas traditsioonilisel 

aastalõpu üritusel. Vanemad 

katsid rikkaliku laua ja 

lastele organiseeriti vahvaid 

mänge. Oli väga tore 

õhtupoolik!  

 

 

 

 

 

 

 

3. juunil toimus 1.-4. 

klasside öökool. 

Õpetajad olid õpilaste 

õhtu ja öö sisustanud 

mitmete põnevate ja 

kasulike tegevustega.  

Näiteks käisid meil 

külas Päästeameti 

töötajad, kes rääkisid 

oma tööst ja tutvustasid 

töövahendeid. Põneva 

etenduse andis Rakvere 

Reaalgümnaasiumi 

teadusteater. Korrati üle 

ja saadi uusi teadmisi 

liiklusohutusest ja 

raudteeohutusest. 

Toimus öödisko ja 

öökino ning õpilased said veel enne suvevaheajale minekut veeta toreda öö 

koolimajas. 



6. juunil käisid 1.a ja 1.b ja 3.c klass Vembu-Tembumaal. 

 

6. juunil käis 5.a klass Tammiku 19 õuesõppe päeval. 

 

6. juunil tegid 3.b/4.b, 5.b, 

6.b ja 6.c toreda ja õpetliku 

väljasõidu Tallinna 

loomaaeda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. juunil oli 4.a klassil 

õppeaastalõpu 

kokkusaamine. Osalesid 

ka vanemad ning õed-

vennad. Kokku oli 

osalejaid üle 60. Matkati 

ümber Eesjärve, peeti 

pikniku ja nauditi ilusat 

ilma. Klassijuhataja Piret 

andis edasi oma tänusõnad 

vanematele ja lastele ning 

nemad said omakorda 

öelda hüvasti senisele 

klassijuhatajale. Sügisel 

alustavad õpilased 

kooliteed juba uue 

klassijuhatajaga ning 

õpetaja Piret alustab taas uute 1. klassi õpilastega.  

 



8. juunil toimus 6.a klassi ekskursioon Lôuna- Eestisse. 

 

9. juunil toimus 6.a klassi õuesõppepäev. 

 

9.-10. juuni oli 8. klass ekskursioonil Saaremaal. 

 

10. juunil kogunesime kooliperega saali, et pidada ära õppeaasta lõpupidu. Meil 

käis külas Psühhobuss ja saime palju uusi teadmisi taju kohta. Jürgeni ja 

Markuse eestvedamisel saime näha ja kuulda mitmeid vahvaid ülesastumisi 

luuletustest ja lauludest, mida õpilased olid aasta jooksul õppinud. Tunnustasime 

III trimestri ja õppeaasta parimaid õpilasi. Neid oli meie kõigi rõõmuks väga 

palju. 1.-8. klasside õpilastel algas suvevaheaeg. Soovime mõnusalt tegusat ja 

päikselist suvepuhkust!  

 

 



10. juuni õhtul toimus koolimajas veel üks pidulik ja armas sündmus - direktori 

vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende vanematele. Kui õpilastele said kiitused ja 

tänud üle antud reede hommikusel aktusel, siis õhtusel üritusel saime tänada 

õpilaste vanemaid. Just omavaheline koostöö on see, milles peitub tugevus! 

Soovime ilusat suveaega ka kõikidele lastevanematele!  

 

 

16. juuni õhtul olid koolimajas sügisel kooliteed alustavad õpilased koos 

vanematega. Tutvuti klassijuhatajaga, koolimajaga ning üksteisega.  

 

 

 

 

 



17. juuni toimus 25. lennu lõpuaktus. Soovime neile tuult tiibadesse ja unistuste 

täitumist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. juunil 

külastasid 

meie kooli 

Muhu 

Põhikooli 

õpetajad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


