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Rakvere Põhikool on väärika ajaloo ja
traditsioonidega kool, kus kasvamine ja
õppimine toimub avatud ja hoolivas
keskkonnas.

Väärika ajalooga – kool aastast 1909,
traditsiooniliste üritustega.
Kasvatamine ja õpetamine – peame
neid samatähtsateks; õpetame
õppima.
Avatud – jagame infot ja teeme
koostööd.
Hooliv – oleme sõbralikud ja abivalmid;
peame kinni kokkulepetest;
tunnustame; toetame neid, kes seda
vajavad.

www.rakverepk.ee

Meie kooli info

UUS SÖÖKLA: MIS
MEELDIB, MIS MITTE?

TUTVUSTUS

Toimetajad: Teele Ann Tint ja Karmo Lill  

2022. aasta septembris tuli meie kooli uus
toitlustaja. Õpilased ei ole veel võibolla sellega

täiesti ära harjunud, kuid nüüd on olukord
kindlasti parem kui varem.

See artikkel  annab infot, mida sul on vaja teada
uue söökla kohta. Saad vastused järgmistele 

 küsimustele: kas õpilastele meeldib uus söökla,
mida nad arvavad söögitädidest,

mida söögitädid arvavad meie koolist ja
õpilastest? 

See ajaleht on meie loovtöö. Siit leiate
uudiseid kooli kohta, intervjuusid, arvamusi,

artikleid ja palju muud.

Loodame, et
meeldib!



Tõru Teataja 

KOOLI 
SÖÖKLA

DIREKTORI
SÖÖKLA TUTVUSTUS

KARMO ARVAMUS

MIDA KOOLIKAASLASED JA
TÖÖTAJAD
ARVAVAD KOOLI TOIDUST?

Vahepeal on mõned
asjad üle keedetud.
Näiteks riis  näeb välja ja
maitseb nagu puder.  

Tavaliselt on nii, et kooli
toidus on kas liiga palju
või vähe soola. Mulle
maitsevad sööklas
makaronid.

Kooli toit on tegelikult väga hea, aga mõnikord
on  see liiga mage või menüüs on söök, mis
mulle lihtsalt ei meeldi. Mina ütleksin, et
salatid on väga head, aga teistel toitudel võiks
olla rohkem maitseaineid.

Portsjonite hinnad sõltuvad sellest, mida keegi
sööb. Õpilastele on toit tasuta, aga töötajad
maksavad selle eest ja portsjonite hinnad on
sööklas seina peal üleval, saate sealt vaadata. 

Osa koolilõuna toiduraha tuleb koolile riigilt
õpilaste arvu järgi, arvestuslikult 1 euro päevas.
Toidupäeva maksumusest puudujääv raha tuleb
linna eelarvest koolile. Lepingu järgi maksab linn
toitlustajale 466,90 (koos käibemaksuga) eurot
päevas.

Toitlustaja on meil lepingu alusel. Linnavalitsus sõlmib
lepingu selle toitlustajaga, kes võidab hanke
(kuulutatakse, et otsitakse toitlustajat ja antakse ette
tingimused ning toitlustajad teevad pakkumise). 

Eelmise toitlustajaga lõppes leping tähtaja tõttu ning
seepärast kuulutas linnavalitsus välja uue hanke. Linn
hindas selle toitlustaja pakkumist tingimustele
vastavaks ja kindlasti vaadati ka hinda. 
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INTERVJUU
SÖÖKLATÄDI
RITTAGA

TEELE ARVAMUS

Käin söömas igapäevaselt,
kui olen majas. Mul on
kergem öelda, mis mulle ei
maitse. See ei sõltu
toitlustajast. Ma ei söö
näiteks piimakisselli. 

Olen hea sööja ja
praeguse toitlustaja
juures meeldib mulle
väga vaheldusrikkus ja
suur valikuvõimalus.

Tegelikult mulle juba meeldib see
kool. Lapsed on minuga ära
harjunud ja mina olen lastega ära
harjunud. Mõned lapsed ikka
küsivad: "Kas sa oled Eda?" ja ma
vastan: "Ei, ma pole Eda, ma olen
Ritta!"

Minule meeldivad koolis alati salatid. Võtan
enamasti praadi ja selle juures on ainult üks
viga: minu jaoks on toit enamasti liiga mage.
Arvatavasti on see lihtsalt maitse küsimus, aga
mulle meeldiks, kui toidus oleks rohkem
maitseaineid.

MIDA KOOLIKAASLASED JA
TÖÖTAJAD
ARVAVAD KOOLI TOIDUST?

Kuidas sulle meeldib koolis töötada?

Mis on laste lemmikud ja vähem
lemmikud toidud?

 Ma ütleksin, et laste lemmiktoit
on makaronid ja vist jäävadki
makaronid. Minu arust ei meeldi
lastele süüa kala ega juurikaid,
aga nad ikka tahavad liha süüa.

Mis praegu kõige suurem probleem
siin sööklas on?

 Söökla ainuke probleem on laste
käitumine. Tihti leian nätsu
põrandalt, tore, et pole laualt
nätsu leidnud!
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AJALOOÕPETAJA
Midagi enamat kui lihtsalt

pedagoog

 
Miks otsustasite saada just ajalooõpetajaks?

Ajalugu on mulle alati väga meeldinud. Minu
vanaema ja tädid on õpetajad, õpetajaks olemine

on alati olnud miski, mida ma olen proovida
tahtnud.

  

Kuidas Teile praegu meie kooli
õpilased tunduvad?

Väga toredad. Mõni on selline elav klass, mõni
mitte nii elav, aga kõik on väga toredad.

Kas Teil on hobisid?
Ma tegelen huvikorras spordiga. Käin jõusaalis,

talvel suusatan, uisutan. Ma matkan väga palju ja
käin reisidel. Teen ka ajalooõpetajale omaseid asju,

loen näiteks raamatuid.

Mis oli koolis Teie lemmikõppeaine? 
Minu lemmikaine oligi ajalugu ja lemmikõpetaja oli

Maie Nõmmik. Mulle meeldis väga ka kehaline
kasvatus ja meil olid kihvtid ja humoorikad

kehaliseõpetajad. Üks minu lemmikutest oli ka
kunstitund. Meile andis seda kohe päris kunstnik.

See oli väga loominguline.

 

Kas käite tihti reisimas? Mis on Teie
lemmikriik, kus käinud olete? Miks?

Enam ma nii tihti ei käi kui varem, aga kui ma
õpetajaks tulin, olin ma küll pidevalt reisidel. Minu

lemmikriik, kus käinud olen, on Itaalia. Rooma
kogu selle ajaloo, arhitektuuri ja muu sellisega.

Mis sorti muusikat Teile kuulata
meeldib? 

Kuulan palju klassikalist rokki. Tegelikult leiab mu
albumist kõike, nii jazzi kui ka näiteks rahulikumat

klassikalist muusikat.

Mis on Teie lemmikaastaaeg? Miks?
Sügis. See on väga värvirohke. Talv on ka väga

kena.

Ajalooõpetaja Anett
Läänemets

Reporter:
Karmo Lill

INTERVJUU

Meie praegune ajalooõpetaja Anett
Läänemets töötab meie koolis esimest
aastat. Tema on 5. klassi klassijuhataja ja
õpetab ülejäänud klassidele ajalugu.



T A A S K A S U T U S E S T
Huvijuht Reesi Efert

Reesi kogemus
Taaskasutusega olen tegelenud üsna pikalt, 6-7 aastat. Mulle
meeldib taaskasutada, sest see hoiab keskkonda. Samuti ei raatsi
ka ju asju ära visata, kui näha on, et seda saab veel kasutada ja
sellele on võimalik uus elu anda. Teha saali taaskasutuse kohta
näitus, tuli tegelikult õpetaja Viljalt. Tema jaoks on samuti
taaskasutuse teema väga huvipakkuv. Tal tekkis idee, et võiks sel
aastal koolis seda teemat käsitleda. Ta tegigi siis näituse Eestis
talvituvatest lindudest, mis olid vanadest kalendritest välja lõigatud
fotod, mis olid kleebitud vanade tapeetide peale, mille ta kodust
leidis. Tekstid, mis näituse all on, on prinditud vanadele
vihikulehtedele. Mõtlesime siis teiste kooli töötajatega, et võiksime
tuua oma kodudest mõned vanad asjad, mis on meil nii öelda teisel
ringil ning näitame siis oma kolleegidele ja ka õpilastele, mida meie
oma kodudes taaskasutame. Nõnda tekkiski mõte, et teha
üleskutse ka esimesele klassile, kelle näitus praegu saalis üleval on.
Nemad tegid siis igasuguseid mänguasju, mida saab ka saalis
praegu vaadata. Praegu on teada, et esimene klass on teinud
üleskutse ka väikeklassidele, et näha, mida nemad selle raames
välja mõtlevad. Selle õppeaasta lõpuni saab iga klass endale ühe
väljakutse.
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RISTSÕNA: Kooli töötajad
(perekonnanimed)

 

ALLA
6. Kes teab ühiskonna kohta olulist infot?
8. Kumb inglise keele opetaja vaatab Briti
sarju?
9. Kes koostab tunniplaani?
12. Kes teab, mis on nõguspeegel?
13. Kes teab loomaraku ehitust?
15. Kes aitab õpetajaid projektoritega?
17. Kes teab Hispaania rahvamuusika kohta
fakte?
18. Kes oskab õpetada venekeelseid
pöördeid?
19. Kes oskab taaskasutada?
22. Kes on meie kooli direktor?
23. Kes teab Mariaani süviku asukohta?

RISTI
Küsimused:

1. Kes teab, mis aastatel oli saja-aastane sõda?
2. Kes korraldab rahvastepalli trenni?
3. Kes korraldab õpilasesindusega üritusi?
4. Kes teab mis on ruutvõrrand?
5. Kes on kõige pikem õpetaja?
7. Kes õpetab Sind silma joonistama?
10. Kes teab kõike lindude kohta?
11. Kes oskab sulle seletada lauseliikmete kohta?
14. Kes teab aatomi ehitust?
16. Kumb inglise keele õpetaja on meie koolis
kauem töötanud?
20. Kes teab mentaalse tervise kohta?
21. Kellel on meesõpetajatest kõige pikemad
juuksed?

https://crosswordlabs.com/view/kooli-tootajad-perekonna-nimed


EMAKEELEPÄEV

Emakeelepäeva kohta
Emakeelepäeva tähistame 14. märtsil. Esimest korda peeti

emakeelepäeva 1996. aastal. Selle tähtpäeva idee autoriks on

Sonda kooliõpetaja Meinhard Laks (1922-2008), kes juba 1995.

aastal hakkas koguma toetusallkirju meie emakeele kaitseks.

Ametlikult kuulutas riigikogu emakeelepäeva riiklikuks

tähtpäevaks 1999. aastal. 14. märts valiti emakeelepäevaks

kui eesti esimese kirjaniku Kristian Jaak Petersoni (1801-1822)

sünnipäev. Tähelepanuväärne on, et Peterson, kes elas vaid

21 aastat, oskas vähemalt 16 keelt, kuid kirjutamiseks valis ta

just eesti keele, keele, mida 19. sajandi algul kutsuti lihtsalt

maakeeleks.  Keel ja kirjandus käivad käsikäes. Ka meie koolis

selgitatakse igal aastal välja parimad keele- ja kirjanduse

tundjad. Head nuputamist!

Emakeelepäev on Eesti riiklik tähtpäev,

Petersoni oodist "Kuu"
pärineb mõte, mida on
ikka ja jälle tsiteeritud: 

 
kas siis selle maa keel

 
laulu tuules ei või 

 
taevani tõustes üles 

 
igavikku omale otsida?

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_riiklikud_t%C3%A4htp%C3%A4evad
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AITÄH LUGEMAST!

Teele Ann Tint ja Karmo Lill 
Loovtöö 8. klass
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