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Järjekordne kooliaasta hakkab  lõppema. Tunnustame tublisid õppureid ja täname nende 

vanemaid: 

väga hea õppeedukuse (kõik aastahinded on viied) eest saab kiituskirja: 
3. klass: Eleri Piho, Kamilla Elise Teesalu,  

5. klass: Gerly Piho,  

9. klass: Carolyn Lumi, Virgi Ülpri. 

 

 Väga hea õppeedukuse (aastahinnetes üks neli) eest saab tunnuskirja: 

3. klass: Kaina Mertsina, Mona Rea Nerva, 

4. klass: Hugo Ermel, Oliver Mägi, 

5. klass: Neleliis Pukk, 

8. klass: Nele-Liis Väise, 

9. klass: Hardi Häelme. 

 

Suur tänu õpetajatele ja koolitöötajatele! 

 

Meie koolis oli  üks õpilane, kes ei puudunud mitte ühtegi päeva – Kristiina Jatsentjuk!   

 

 

 
Lõpuaktus 

Reedel, 3. juunil toimus 1.-8. klassi õpilaste lõpuaktus.  

Meie kooli parimaid õpilasi tunnustati kiituskirja ja 

raamatuga. Tänati ka õpetajaid ja koolitöötajaid.  

Iga klassi õpilased said teistele näidata, kui palju nad 

on kooliaastaga kasvanud. Kõik klassid tänasid 

õpetajaid ja ka oma klassijuhatajat. 

4. klassi juhatajana jätkab õpetaja Krista Varul. Uue 

klassijuhataja saab sügisest 7.-8. klass, nende klassi 

hakkab juhatama õpetaja Saidi Tammeorg. 

 

 
Koolipere aktusel 

 

 
Tekst ja  foto õpetaja Merike  Tamm 

Ekskursioon Leetu 

Meie kooli kolmas kooliaste käis Leedu Vabariigi 

merevaigurannikul. Majutuskohaks valiti Palanga, 

kuhu saabuti täpselt suvitushooaja avapidustustele. 

Muusikalise purskaeva avamine oli  kõigile ainu-

kordne elamus ja saime osa ka  laadamelust.Teisel 

päeval sõitsime Kura säärele, kus vaatasime mere-

lõvide ja delfiinide etendust. Külastasime Juodkran-

te nõiametsa, kus imetlesime Leedu puutöömeistrite 

kunsti, vaatasime kormoraanide ja hallhaigrute 

hävitustööd metsas. Pühapäeva hommikul võtsime 

ette kodutee, tagasi teel külastasime  Riia 

loomaaeda ja imetlesime kaelkirjakuid, keda 

Tallinna loomaaias ei ole. 

  



3. klass käis Tartut avastamas 

 

Kolmas klass pidas pikalt plaani minna Tartusse, kuid 

sõit lükkus mitu korda edasi. Lõpuks, 24. mail peale 

neljandat tundi leidis väljasõit aset. 

Ülitore oli pärastlõuna,  kus külastasime Tartu Ülikooli 

loodusmuuseumi, jalutasime Toomemäel ja veetsime 

koos lõbusalt aega.  

Klassi poolt suur aitäh Eleri emale, kes meiega kaasa 

sai sõita! 

Tekst ja foto õpetaja Krista Varul  
3.klassi õpilased Toomemäel 

 

 

 
Karel, Kerttu ja Ke Nette Valgesoos 
 

Õppekäik Valgesoosse 

 

24. mai pärastlõunal käis 6. klass õppekäigul 

Valgesoo matkarajal, kus õpiti tundma rabas, 

laanemetsas ja palumetsas kasvavaid taimi, soo ja 

metsa ning raba ja siirdesoo erinevusi, tutvuti 

arusisalike ja rabas elavate selgrootutega, toideti 

sääski ja seisti silmitsi laanekuklastega. 

Lisaks nauditi ilusat ilma ja peeti väike piknik. 

 

Foto ja tekst õpetaja Maarja Põder 

 

Tagurpidi teisipäev 

Õpilased tegid ettepaneku korraldada üks kevadine 

koolipäev teisiti, kus poisid saaks tüdrukuks olemist ja 

riietumist proovida ja vastupidi. 

Kuna õppeaasta lõpuni oli väga vähe aega, sai  valitud 

teisipäev, 24. mai ning päev sai nimetuseks tagurpidi 

teisipäev. 

Tüdrukud seda päeva väga tõsiselt ei võtnud ja olid 

riietatud ikka tavapäraselt, kuid mõned poisid olid 

selleks päevaks väga tõsised ettevalmistused teinud. 

Nii proovis Hardi kontsakingadega teistega sammu 

pidada ja vaevles terve päeva sukapükste kammitsais 

ning kleidikest kandes pidi kontrollima, kuidas istuda 

ja astuda.  

Seeliku kandmist proovisid ka Margus ja Trevor 2. 

klassist. 

 

 
„Sõbrannad” Carolyn, Hardi ja Ulvi 

 

Meie aasta 

2015/16. õppeaasta on läbi saamas, meie õpilased vastasid küsimustele, kuidas aasta on läinud, mida on 

aastast meelde jäänud, mida põnevat on toimunud ja ennustatakse, milline tuleb suvi. 

 

 Kuidas on see 

õppeaasta läinud? 

Mida põnevat/ 

meeldejäävat oled sel 

õppeaastal õppinud? 

Milline üritus oli sel 

õppeaastal kõige 

toredam? 

Milline suvi tuleb? 

 

1.klass 

Õppeaasta on läinud 

enamasti hästi, aga 

natukene halvasti ka, 

sest vahepeal 

Sel aastal õppisin koolis 

suurte arvudega 

arvutamist, õigekirja, 

headust ja ilusaid asju. 

Kooliaastast jäi 

meelde jüripäeva 

jooks ja Lotte etendus. 

 

Suvi tuleb kena ja 

päikseline ning 

plaanis on 

sünnipäeva pidada, 



kiusatakse. 

 

päevitada ja kala 

püüda. 

1.  

2. 2.klass 

See õppeaasta on 

läinud hästi. 

Põnev ja meeldejääv 

nede jaoks on 

korrutamise õppimine  

ja loodusnädala mäng 

õues. 

 Kõige toredamad 

üritused nende arvates 

olid klassiõhtu, 

etendus "Krimka", 

jõulupidu ja 

kevadpidu.  

 

Nad arvavad, et suvi 

tuleb ilus, soe, 

päikseline, lõbus ja 

loodavad, et ikka 

ujuda saaks. 

 

3.klass 

 

 

 

 

 

 

3.klassil on läinud 

hästi ja lõbusalt. 

Õppinud oleme seda, et 

tülitseda ei ole ilus ja 

kõigiga tuleb olla lahke 

ja sõbralik. 

 

Üritustest meeldis 

kõige rohkem 

õpetajate päev ja 

kevadpidu. Üliväga 

meeldis väljasõit 

Tartusse, kus 

külastasime 

loodusmuuseumi, 

jalutasime Toomemäel 

ja veetsime koos 

lõbusalt aega.  

 

Loodame, et eelolev 

suvi tuleb ilus ja 

päikesepaisteline. 

Plaanis on puhata ja 

ringi sõita, külastada 

sõpru ja sugulasi 

ning käia palju 

ujumas. 

 

4. klassi 

 

Hästi (3x), on olnud 

lahe, hästi head 

hinded 

Midagi huvitavat ei 

olnud (2x), 

informaatikas Painti 

kasutamine, murrud, 

mängisime flööti, eesti 

keele tunnis on kõik 

huvitav 

 

Jõulupidu (3x), 

klassiõhtu (2x), 

käisime 

loodusmuuseumis ja 

spordimuuseumis, 

kevadpidu 

 

Väga lahe, sest siis 

ei pea koolis käima 

ja saab ujumas käia; 

lõbus - olen palju 

õues; lahe - käin 

palju väljas ja 

mängin hamstriga; 

ilus, lahe, tore - 

lähen vanaema ja 

tädi juurde 

 

5.klass  

 

Hästi, hästi, enam- 

vähem, väga hästi, 

hästi,  hästi, hästi,  

hästi, keskmiselt, 

hästi, hästi, hästi 

Kümnendmurdude 

korrutamist, palju tean, 

et ei tohi norida, kiusata 

teisi, kõike, Läänemerd, 

referaat, loodust, 

igasuguseid asju, 

ajaloos Eesti Vabariigi 

vabaks saamine 

Ekskursioon, 

kevadpidu, 

emadepäev (3x), 

ekskursioon Lääne- 

Virumaale (5x), 

ööklassiõhtu (4x),   

kõik olid toredad 

Põnev, ilus, plaanis 

minna Soome reisile, 

põnev ja tore, lahe, 

põnev, äge, tore, 

tore, tore, tore ja 

lõbus, soe 

 

6.klass 

 

Päris hästi. Alguses 

oli natuke raske uute 

õpetajatega harjuda, 

aga nüüd oleme 

harjunud ja rahul, kõik 

on normaalne. Vene 

keel on päris raske, 

aga teised tunnid  

head. 

Oleme sel aastal 

rohkem korranud varem 

õpitud materjali, aga 

kindlasti oleme õppinud 

vene keelt. 

Ühiskonnaõpetuse 

tunnis mängisime 

arvutis. 

Kõik olid toredad 

üritused, eriti need 

olid lahedad, kui 

käisime klassiga 

Tartus. 

 

 

Arvatavasti soe suvi 

ja ka huvitav paljude 

tegemistega 

 

7. klass 

 

Normaalselt, hinded 

on halvad. Alati võiks 

paremini minna. 

 

Kõike oleme õppinud, 

aga midagi on ikka ka  

ununenud. 

Leedumaa reis. 

Kevadpidu. Jõulupidu. 

Ei käinud kuskil. 

Suvi tuleb soe ja 

tore. Lähen tööle. 

 

8. klass 

Õppeaasta on läinud 

hästi. Lõpp oli raske, 

aga lõpuni jõudsime. 

Oleme õppinud nii 

palju erinevaid asju, et 

ühte konkreetset on 

Kõige toredam oli 

tutipäev, meeldis ise 

korraldada ja saime 

Suvi tuleb huvitav, 

lahe, kuum ja tegus- 

selline, nagu ta 



 raske välja tuua. 

 

päris hästi hakkama. 

Veel on meelde 

jäänud teatris-kinos 

käimised ja Leedu 

reis. 

 

tulema peab. 

 

 

Suvi koolimajas 
Kui 9. klassi lõpuaktus mööda saab ja õpetajad puhkusele jäävad, algab koolimajas taas remont. Hange 

remonttööde  teostaja leidmiseks on läbi viidud. Planeeritavate tööde teostamiseks kõige soodsama 

pakkumise tegi OÜ Tristemar. Sama firma teostas remonttöid  ka eelmisel suvel.  

Sel suvel saavad uue kuue peamaja parema tiiva seni remontimata ruumid. Teise korruse õppevahendite ruum 

saab remonditud ja kaasaegse väljanägemise. Vanast arhiiviruumist ja raamatukogust saame klassiruumid. 

Teisel korrusel leiab endale uue ruumi vene keele klass ja esimesel korrusel 2. klass. 

Arvutiklassi kolime endisesse õpetajate tuppa, kus on soojem ja õpilased ei pea enam tunnis olles külmetama. 

 

Loodame augusti keskpaigaks remonttöödega valmis saada ja uueks õppeaastaks valmis olla. 

 

Üritused   
 
 

09.06.2016   kell 18.00 Hea Laps 

                     külakeskuse saalis 

                     (kutsetega) 

09.06.2016  Jalgratturieksam 

13.06.2016   Hoolekogu koosolek 

15.06.2016  Õppenõukogu koosolek 

17.06.2016   kell 15.00 kooli võimlas                                        

                     9. klassi lõpuaktus    

26.08.2015   Õppeaasta avaseminar  

                     Põlvamaa õpetajatele 

29.08.2016   Õppenõukogu koosolek 

29.08.2016   Hoolekogu koosolek 

01.09.2016   Tarkusepäev 

09.09.2016   Vanavanemate päev 

10.-18.09.2016 Liikumisnädal 

14.09.2016    Lapsevanemate  

                      koosolek 

 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on 

järgmised: 

    1) eesti keel (kirjalik)       – 1. juuni 2016 kell 10.00; 

    2) matemaatika (kirjalik)  – 8. juuni 2016 kell 10.00; 

    3) valikeksam füüsikas, ühiskonnaõpetuses ja inglise keeles  

       (kirjalik)                        – 13. juuni 2016 kell 10.00; 

    4 ) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline)  

                                             – 13. juuni 2016  kell 13.30. 

 

1.klassi astuvate õpilaste vanematel on võimalik esitada taotlus 

kooli astumiseks kuni 10.augustini. 

Taotlusele peab lisama:  

 1. lapse isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri (koopia 

tehakse ja kinnitatakse  koolis),  

 2. taotluse esitaja isikut tõendava    dokumendi kinnitatud ärakiri 

(koopia tehakse ja kinnitatakse koolis); 

 3. tervisekaart (selle olemasolul); 

4. koolivalmiduskaart ja  

5. foto õpilaspiletile. 

 

9. klassi lõpuaktus on reedel, 17. juunil 2016  kell 15.00 kooli  võimlas. 

 

Suvevaheaeg on  04. juuni – 31. august 2016.   

 

Nautige suve,  käige looduses, märgake põnevat enda ümber ning koguge uusi teadmisi!  

 
Kohtume taas 01. septembril 2016 kell 8.30, et tähistada üheskoos 

tarkusepäeva ja uue õppeaasta algust! 

 

Päikselist suve! 

 
 

 


