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Oktoober, 2016 

 

  

 

 
 

 

Aeg on esimene õppeveerand 

lõppenuks kuulutada ja valmistuda 

järgmiseks. 2016/2017 õppeaastal õpib 

Kalamaja Põhikoolis 493 õpilast 21 

klassikomplektis.  

2016/2017 õppeaastal liitusid 

Kalamaja kooliperega ka uued 

õpetajad.  

 Ajalugu ja ühiskonnaõpetus – 

õp. Brita Pill. 

 Kehaline kasvatus – õp. Tarvo 

Läll. 

 Inglise keel, klassiõpetaja – õp. 

Mai-Riin Alavere. 

 

13. oktoobril toimus lastevanemate 

üldkoosolek, kus valiti ka uus 

hoolekogu. Hoolekogu uued liikmed 

on Maris Jõgeva, Maris Mihasova, 

Karl Ader ja Villu Hansen ja Põhja-

Tallinna Linnaosa Halduskogu 

esindaja Leena Kivisild. Jõudu tööle! 

TEISTMOODI ALGUS 

 

Kõik on uus septembrikuus! Sügisel võisid Kalamaja 

koolitulijad tunda värvilõhna, sest suvel said osad seinad üle 

värvitud ning mõnes klassiruumis põrandadki vahetatud.  

Uus õppeaasta algas traditsiooniliste 1. septembri aktustega. 

Tervitati juba tuttavaid nägusid ja võeti lahkelt vastu kolm 

klassitäit esimesse klassi astujaid. Värsked koolijütsid said 

klassijuhatajateks Urve Jõhviku, Jaana Loorentsi ja Birgit 

Oolepi. Esimese veerandi lõpus võib öelda, et õpilased on 

kenasti kooliellu sisse elanud. 

2. septembril võtsid kõik klassid ette midagi põnevat. 

Klassijuhataja oli klassile organiseerinud tegevuse klassist 

väljas. Käidi näiteks kinos vaatamas filmi „Õpetaja Konn“, 

Lennusadamas, Kuulsaalis, loomaaias, Metsamõisa puhta vee 

teemapargis ja mujal. Õpilastele teistmoodi kooliaasta algus 

meeldis ja üleminek oli kergem.  

 

1. klassi õpilased siniste koolivestidega oma esimesel aktusel. 
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SPORDIPÄEV 
 

Kalamaja Põhikool võttis osa 10.-18. septembrini spordinädalast „Terve Eesti eest!“ Terve nädala jooksul sai 

aulas tantsida või hoovis sportlikest vahetundidest osa võtta. Tipphetk oli 14. septembril, kui õpilased võtsid 

mõõtu teatevõistlustes, mille valmistasid ette ja viisid läbi kehalise kasvatuse õpetajad. Võistlushimu oli suur 

ja omade ergutamine valju. Lisaks tavalistele teatejooksudele tuli oskusi näidata ka jalgpalliga. Oli kohe näha, 

et paljud õpilased käivad jalgpallitrennis ja palli väravasse löömine muret ei valmistanud.  

Spordinädala raames käis 6.a klass koos Rahumäe 6.a klassiga ka matkamas. Igati aktiivne spordinädal! 

  

 

 

 

 

SÜGISLAAT 

Kalendri järgi algas sügis 22. septembril ja koolis tähistati seda sügislaadaga. Pikkadel vahetundidel 

kogunesid müüjad aulasse ja seadsid oma leti valmis. Müüdi küpsetisi, käsitööd ja muud, kodudes valmistuti 

hoolega. Ostjaid laadal jagus, ehkki konkurents oli tihe.  

 

  



 3 

 

EESTI RAHVUSMEESKOOR EHK RAM 

 

5.-9. klassid said 27. septembril võimsa kontserdi osaliseks. Kooli tuli esinema Eesti Rahvusmeeskoor ehk 

RAM, kokku 49 meeslauljat ühel väikesel laval. 

Eesti Rahvusmeeskoori asutas Eesti koorimuusika suurkuju, dirigent ja helilooja Gustav Ernesaks. Sel hooajal 

tähistab RAM on 72. sünnipäeva, koor asutati 1944. aastal. Koor on võitnud mitmeid mainekaid auhindasid ja 

teinud koostööd selliste tuntud firmadega nagu Deutsche Grammophon, Sony, Finlandia, Alba Records, GB 

Records, Virgin Classics ja Aurora. Lisaks on tihe koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga. Koor on tänaseks 

andnud üle 6400 kontserdi üle Eesti ja teistes riikides. (Info: http://www.concert.ee/koorist-tutvustus) 

Õpilastele jättis kontsert väga hea mulje ja eriti meeldejäävaks oli porgandihäälega laulmine.  

 

 
 

Koor Kalamaja kooli laval. 

 

 
Koori asutaja: Gustav Ernesaks. 

Pilt: http://epl.delfi.ee/news/eesti/gustav-ernesaksa-traagiline-lugu-millise-isikliku-valuga-sundis-laul-mis-uhendab-tervet-

eestit?id=69295599 
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VÕIT! 
 

Kontsert polnud 27. septembril ainus asi, mis tuju rõõmsaks tegi. Nimelt toimus 

samal päeval ka Stroomi metsas Põhja-Tallinna ja Kristiine LO koolide 

murdmaateatejooks. Meie kooli 4. klasside võistkond koosseisus Isabel Himma, 

Oskar Orupõld, Marten Presmann, Vivian Arvisto, Joosep Konsa, Harry Randma, 

Salme Sillamaa, Marta Emiilie Vurma, Sandra Kreim ja Rainer Vessart 

saavutasid I koha. Hurraa!  

 

 

Rõõmsad ja väledad! 

 

 

ÕPETAJATE PÄEV 

 

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks, s.o elukutsega seotud 

probleemidele ja saavutustele tähelepanu pööramiseks. 

Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel päevadel, Eestis on selleks 5.oktoober. Samal päeval 

tähistab UNESCO alates 1994. aastast maailma õpetajate päeva (inglise keeles "World Teacher's Day").  

(https://et.wikipedia.org/wiki/Õpetajate_päev) 

9. klass oli selleks päevaks vaeva näinud ja ette valmistanud mõnusad aktused, kus lauldi, loeti pikk luuletus 

Kalamaja õpetajatest ja näidati videot, mis selleks päevaks ekstra kokku pandi. Sel päeval olid tunnid 

lühendatud ja tunde andsid 1.-8. klassile peamiselt 9. klassi õpilased. Päeva lõpus toimus õpetajate ja 9. klassi 

õpilaste vahel jalgpallimäng, kus õpetajad pidid tunnistama kaotust, ent seda tehti naeratus näol. 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4htp%C3%A4ev
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95petaja
https://et.wikipedia.org/wiki/5._oktoober
https://et.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Aktus.        Aktiivsed kaasaelajad. 

______________________________________________________________________________________ 

ANDRUS KIVIRÄHK 

 

Kui vanemad klassid said näha ja kuulda Eesti parimat meeskoori, siis 2.-4. klasside õpilastel vedas teisiti. 

Kooli tuli külla tuntud Eesti kirjanik Andrus Kivirähk. Kirjanik rääkis oma loomingust ja andis vihjeid ka 

tulevaste tööde kohta, mis peagi ilmumas. Tuntumad raamatud on näiteks:  „Kaka ja kevad“, „Lotte“, „Limpa 

ja mereröövlid“, „Sirli, Siim ja saladused“, „Karneval ja kartulisalat“, „Oskar ja asjad“. 

Õpilased olid kirjaniku teostega kenasti kursis ja paljud olid ühe raamatu ka kaasa võtnud, et kirjanik saaks 

sinna autogrammi kirjutada. Andrus Kivirähk ei olnud kade ja nüüd on paljudel kodus raamat autori 

autogrammiga.  

 

 

Õpilased autori autogrammi järjekorras. 
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ETTELUGEMINE 1.-4. KLASSIDES 

 

Igasügisene traditsioon on 1.-4. klassides ettelugemine aulas. Kõige olulisem on see 4. klassidele, kus lugejate 

seast valitakse välja parim ja saadetakse teiste Tallinna koolide lastega lugemisvõistlusele. Parim esindab 

meie kooli 20. oktoobril Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimuval Tallinna koolide võistulugemisel. Selle 

aasta teema on "Meri ja lasteraamatud". 2016. aastal on Kalamaja Põhikooli parimaks valitud Marten 

Presmann. 

_______________________________________________________________________________________ 

ETTEVÕTLUS 

 

Vanemad kooliastmed saavad tihti erinevaid loenguid, et elu ja oluga rohkem kursis olla. 

14. oktoobril käis 9. klassile ettevõtlusest rääkimas Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid. 

Kindlasti tekkis nii mõnelgi õpilasel sellega seoses mõtteid tulevikuks.  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

ÜLEKOOLILINE SUDOKUMAANIA 

 

Oktoobrikuu väljakutseks oli õpilastel sudokude lahendamine. Sudoku on 

loogikapõhine numbritega pusle, mille kõige levinumas variandis on 

numbrid ühest üheksani, mis tuleb paigutada 9x9 ruudustikku nii, et 

üheski reas ja tulbas numbrid ei kordu. Samuti tuleb jälgida sama mõttega 

3x3 ruudustikke. Näidisel on mustad numbrid ette antud ja punased 

lahendaja poolt lisatud. 

2.-9. klasside õpilased said end proovile panna mitmes voorus, finaali pääses igast klassist kaks õpilast. 

Võistlused toimusid kahes vanuseastmes – 2.-4. klassid ja 5.-9. klassid.  
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2.-4. klasside parimad olid:  

I koht Nikas Jaruševicius 3.a klass  

I koht Tuuli Hanson 3.a klass 

II koht Kristjan Aasa 3.b klass 

III koht Marten Presmann 4.b klass 

IV koht Karl Lamp 3.b klass  

 

5.-9. klasside parimad olid: 

I koht Kristin Leis 7.a klass 

II koht Ingmar Ird 9. klass 

III koht Anette Merisalu 6.b klass 

4. koht Gaili Tui 9. klass; 5. koht Holger Hirmo 8.b klass; 6. koht Patricia Suimets 8.a klass; 7. koht Kati 

Britta Moora 6.a klass; 8. koht Elise Simulman 7.b klass; 9. koht Angela Kittask 9. klass; 10. koht Rinaldo 

Pirnpuu 5.a klass. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

VÄLJAKUTSE DISAINERITELE!  

 

 


