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Detsember, 2016 

 

 

 
 

Jõulude eel on igal pool siginat-

saginat palju ning inimesed 

kipuvad olema sel perioodil 

suuremas pinges. Loodame, et 

õpilased ja nende pered said kahe 

nädala jooksul oma pinged 

eemaldatud, jõuvarud taastatud ja 

on valmis reipalt kevade poole 

sammuma. 

 

2016/2017 õppeaasta II veerand 

möödus kiiresti ja ilma 

suuremate muredeta. 

Klassid käisid aktiivselt 

väljaspool klassiruumi uusi 

kogemusi ning teadmisi 

hankimas. Infokalender oli  sel 

veerandil väga tihedalt üritusi 

täis. 

 

 

 

 

Jõulude tähistamine koolis  

 

Jõulud koolis algasid esimese advendi tähistamisega Kalju 

kirikus, kuhu seadsid oma sammud 1.-4. klasside õpilased. Lauldi 

ühiselt jõululaule ja neid salvestasid Jaapani televisiooni 

delegatsiooni liikmed, keda huvitas, kuidas eestlased jõule 

tähistavad. Vanemad õpilased tähistasid jõuluaja algust koolis.  

Teist korda tähistas Kalamaja Põhikool jõulude saabumist ka 

suurema kontsertiga Rootsi-Mihkli kirikus, kuhu olid oodatud 

õpilaste perekonnad, et jõululaule ka nendega jagada. 

Jõuluajaga seostub tihti ka teiste abistamine ja imede sündimine. 

Nii otsustasime meie, et aitame fondi Minu Unistuste Päev (link: 

http://www.minuunistustepaev.ee/). „Minu Unistuste Päev on 

2011. aastal loodud vabatahtlike tegevusel ning toetajate 

rahastusel baseeruv organisatsioon, mis viib ellu raskelt või 

krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende 

lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära. Me aitame uskuda ja 

unistada: uskuda, et unistused lähevad täide!“ 

Aulas korraldati jõululaat, kuhu said müüma õpilased, kes olid 

nõus annetama osa oma tulust nimetatud fondile. Loodetavasti 

saavad need lapsed ja nende lähedased ühe mõnusa unistuste 

päeva ja abistajad samuti!  

22. detsembril oli aeg õppeveerand lõppenuks kuulutada ja pidada 

jõulupidusid. Noorematele tuli külla jõuluvana. Iga klass oli ette 

valmistanud esitluse – tantsu, luuletuse, laulu või video. Võib 

öelda, et andekust ja loovust õpilastel jagub! Eriti üllatasid 

vanemad klassid oma loova lähenemisega, mis naerutasid 

saalisviibijaid korralikult. Peod peetud, kingid käes ja puhkama!  

http://www.minuunistustepaev.ee/
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Mis toimus? 

 

Stiilinädal 

Halli argipäeva sai nädala aega lisatud natuke rohkem värve ja tegelasi. Enamasti võtavad stiilinädalast osa küll 

nooremad õpilased, siin kindlasti taga ka tubli kodu, kes aitab lapsel selleks valmistuda. Aitäh Teile! Ent leidub 

ka osavõtlikke vanemate klasside õpilasi, kes ei pea paljuks vahelduseks uut stiili proovida.  

Teemadeks olid: halloween, retro, Disney, ametid. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli sünnipäev – 101 

 

Kui eelmisel aastal tähistati sünnipäeva suure peoga 100. juubelit, siis sel aastal võeti üritus ette väiksemalt. 

Aktused aulas, sünnipäevale kohane toit, raamatute kinkimine kooli raamatukogule ja õhtutundidel olid külla 

oodatud ka vilistlased.  
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Õppe- ja keelereis Iirimaale 

 

Sügisvaheajal avanes osadel 6. ja 7. klasside õpilastel võimalus minna õppe- ja keelereisile Iirimaale, Galway 

linna. Galway on umbes 80 000 elanikuga linn Iirimaa lääneosas, kus elab muuseas ka palju eestlasi. Reis sai 

teoks tänu firmale Lisa Keelereisid, kes pakkus välja toreda keeltekooli - Atlantic Language School. 

Õpilased ja õpetajad majutati „kasuperedesse“, kus pidid ise hakkama saama. Keelepagas oli piisav ja selline 

olukord oli ka väljakutseid pakkuv, kus keelt tuli kasutada reaalses olukorras, kelle emakeeleks ongi inglise 

keel.  

Nädal koosnes neljast koolipäevast ja kahest ekskursioonipäevast. Väljasõidud viisid õpilased koos giidiga 

Arani saarele, kus toimus jalgrattamatk, kui ka Moheri kaljudele, mis kõrguvad Atlandi ookeani ääres. Iirimaa 

loodus on kaunis ja vaheldusrikas. Õpilased said kogeda nii päikest kui vihma, nii tuult kui tuulevaikust. 

Koolipäevadel toimusid ennelõunal tunnid ja pärastlõuna kuulus erinevatele tegevustele: toimus aaretejaht, 

linnaekskursioon, aga tuli õppida ka Iiri tantsu. Kogu õppetöö ja tegevused viidi läbi ainult inglise keeles, nii et 

keelepraktikat said õpilased palju. Koju saabuti siira vaimustusega Iirimaa looduse ja inimeste vastu, aga ka 

suurema julgusega rääkida inglise keeles. Lastega olid kaasas õpetajad Kesti Pära ja Mai-Riin Alavere. 

 

     

Pilt:  1. Cliffs of Moher      Pilt: 2. Oscar Wilde ja Eduard Vilde Galways 
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 Vene keele kohvik 

 

19. detsembril toimus 8.-9. klasside õpilastele sööklas vene keele „kohvik“, kus nagu arvata võib – suhelda tuli 

vene keeles. Soe tee, snäkid ja jutuajamine tunni ajal - ka nii on võimalik õppida. 

 

 

 

Prangli kooli õpilased Kalamajas külas 

 

Õpilased Prangli saarelt võtsid 19. detsembril ette teekonna Kalamaja Põhikooli. Paljud meie kooli õpilased on 

sinna saarele juba kooliekskursioone saanud, ent nende koolist tuli peaaegu terve koolipere! Prangli Põhikoolis 

õpib 2016/2017 õppeaastal viis õpilast. Õpilased vaatasid, kuidas käib õppimine meie koolis ja 4.c klassiga tehti 

ka pranglimist. Teatavasti on pranglimine ehk aja peale peastarvutamine pärit just Prangli saarelt. Pranglimise 

idee ja rakenduse autor on kooli kunagine direktor Kalev Põldsaar.  
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Loengud olulistel teemadel 

 

Kui palju teavad õpilased tubakatoodetest tegelikult? Lektor Hanno Egipt käis 5.-9. 

klassidele sel teemal novembri alguses rääkimas ja ennetustööd tegemas.  

Nikotiin on kõige laiemalt levinud sõltuvusaine, mille küüsi satuvad ka väga paljud 

alaealised.  Kahju ei tee see ainult suitsetajale endale, vaid ka tema läheduses olevatele 

kaaslastele. Suitsetamine ei ole lahe! 

Alaealised peavad teadma, et: 

1. alla kaheksateistkümne aasta vanusel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote 

ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud; 

2. neile on keelatud omandada ja omada tubakatooteid või tubakatootega seonduvaid tooteid; 

3. neile on keelatud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva 

toote, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toote või selle osiste müük ning selle keelu järgimiseks on 

müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda tubakatoote 

müümisest, kui dokumenti ei esitata; 

4. täisealine ei tohi neile tubakatoodet ega tubakatoodetega seonduvaid tooteid osta, pakkuda ega üle anda; 

5. neid on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, 

tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste pakendamise, ladustamise, edasitoimetamise, 

hoidmise, kauplemise või muu käitlemisega; 

6. neile on keelatud viibida suitsuruumis ja suitsetamisalal. 

Nimetatud suitsetamiskohtadele ja alaealistele kehtestatud nõuetest üleastunud füüsilisi isikuid saab seaduse 

alusel karistada olenevalt seaduse rikkumise iseloomust rahatrahviga kuni 300 trahviühikuni (1200 eurot). 

Juriidiliste isikute puhul võib trahvimäär tõusta kuni 3200 euroni. 

 

Rohkem teavet suitsetamise kahjulikkusest ja mõjudest: 

http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/tubakas/tubakas-ja-seadused 

 

 

Vanema vanuseastme õpilased said loengu seksuaalkasvatuse ja inimkaubaduse teemal. Aina kasvav 

seksuaalsuse kasutamine reklaamides ja muusikavideodes võib panna arvama, et see on täiesti normaalne. Noor 

ja teismeline ei peaks ning ei tohiks seda siiski normiks võtta. Loodame, et loeng andis teie küsimustele  

vastused ja rohkemate küsimuste ning murede korral teate nüüd paremini, kelle poole pöörduda. 

Inimkaubandus võib tunduda kauge ja võõras, aga kavalaid inimesi on kõikjal – eriti internetis. Tahaksime 

panna õpilastele südamele, et oma andmeid ei tasu kõigile usaldada ja ka usaldusväärsena näiv võõras võib 

kanda endas tumedat saladust. Alati rääkige oma usaldusisikule, kui saate internetis tutvutud inimesega kokku!  

Loe rohkem ja ole ettevaatlik! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking  

http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/tubakas/tubakas-ja-seadused
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking
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Mitmed klassid osalesid tasuta KIK-i keskkonnateadlikkuse programmides, 

näiteks „Olen mere sõber“, „Metsloomad“, „Tuleviku toit“, „Maavarad“ ja külastati 

Eesti Pandipakendit.  

Kas Sina teadsid, et plastpudel laguneb looduses õhuga kokkupuutes 50-80 aastat, 

aga maa sisse maetuna 500-1000 aastat?  

Tublide kodanike abiga, kes taara taarapunkti viisid, kogus Eesti Pandipakend 

2015. aastal kokku 90%  turule paisatud pudelitest tagasi. 

 

Uuri rohkem: http://www.eestipandipakend.ee/huvitavaid-fakte/ 

Sellelt leheküljelt leiad ka seletavaid jooniseid ja videomaterjali. Soovitame! 

 

Koolipere nooremaid külastas teater Lepatriinu etendusega „Heategu“ ja Kaari Sillamaa lasteteater „Mardisandi 

seiklus Kadrilinnas“. 1. klassidele räägiti lemmikloomade pidamisest ja 1. klasside õpilased said ka endale uued 

sõbrad – pisikesed lillad karud. 2.-4. klasside õpilastel on need sõbrad juba olemas ja püüavad kõiki lapsi 

kiusamisest vabana hoida. Lisaks toimus jõuludisko vanematele õpilastele, jõululuuletuste lugemine 

noorematele. 

Käidi palju väljaspool kooli – kinos vaadati loodusfilmi „Aldabra“, 6. klass käis vaatamas JustFilmi „Teismeea 

löögid“, külastati Kalamaja raamatukogu, KUMU, „Puust ja punaseks“ koolipäeva, laululapsed käisid laulmas 

Loksa Gümnaasiumis ja Tallinna Diakooniahaiglas, vaadati erinevaid etendusi nii Salmes, Draamateatris kui ka 

Estonia kontserdisaalis. Tegevusi ja käimisi jagus igasse päeva. 

Kõiki üritusi, mis on tulemas või juba toimunud saab kooli kodulehel olevast infokalendrist vaadata. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eestipandipakend.ee/huvitavaid-fakte/
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3D jõuluehete konkurss koolis 

 

Sel õppeaastal sai ka Kalamaja kool endale 3D printeri ning selle kasutamiseks kuulutati õpilaste seas välja 

jõuluehete disainimise konkurss, mida printeriga teostada. Tulemused: 

     

 

 

Aritmeetika võistlused 4.-9. klassidele 

Tulemused: 

KLASS I KOHT DIPLOMID SAID VEEL 

4. klassid Marten Presmann Riko Renno Parra,Merlin Oja, Kahrut Märss, Fred 

Uuspõld, Marta Emilie Vurma  

5. klassid Reio Leinus Rain Pilv, Kaspar Haav, Risto Mõik 

6. klassid Saskia Ruhvi Sander Vessart, Märten Rosin, Gregor Sepp 

7. klassid Darius Kosk Liisa Kristjuhan, Kristin Leis, Anna-Liis Kittask 

8. klassid Lembitu Madiste Rainer Leinus, Lemme-Liis Madiste, Otto Raudsepp 

9. klass  Ingmar Ird, Kaarel Lappmaa 

 

Väike tubli tantsija 

 

Meara Uueda oma karika ja diplomiga, mille võitis Eesti Väikeste Tantsijate 

Meistrivõistlustel. 

Super töö, Meara! 
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Kuidas jõuluvana Eestisse ära eksis 

Risto Mõik 

 

Oli 25. detsember, kell 21:00 jõudis Eesti piiridesse üks UFO ehk tundmatu lendav objekt. See lähenes 

Tallinnale, kell 21:05 tehti kõne 112 numbrile ja öeldi, et nähakse tundmatut lendavat objekti Haapsalu piiri 

lähistel. Kohe momendi pealt lasi Eesti sõjavägi välja viis lennukhävitajat. Kell 21:10 olid lennukid juba 

Haapsalu piiri lähistel, tundmatu lendav objekt oli aga kadunud. Siis jõudis kohale ka FBI lennugrupp. Terve 

Eesti patrulliti läbi, siis lõpuks leidis FBI lennumeeskond üles selle kurikuulsa UFO. Kümne sekundiga olid 

kohal kõik FBI ja Eesti lennugrupid. Hävituslennukid lasid raketid kahjuks või õnneks mööda ja tundmatust 

lendavast objektist tuli välja punastes riietes mees, kes vist ehmatas. Kell 21:15 leiti Malle ja Peeter Mäe kodust 

vannist see punastes riietes mees. Ta arreteeriti koheselt ja samal päeval kadus ka meie armas jõuluvana. 

 

 

SÕBRAPÄEV EI OLE ENAM MÄGEDE TAGA!  

Siin on mõningaid mõtteid, mida saaks heale sõbrale või sõbrannale sõbrapäevaks valmistada.  

Vaata: http://coolmompicks.com/2015-holiday-gift-guide/cool-diy-gifts-for-holidays/ 

https://www.pinterest.com/explore/diy-gifts/ 

  

   

http://coolmompicks.com/2015-holiday-gift-guide/cool-diy-gifts-for-holidays/
https://www.pinterest.com/explore/diy-gifts/

