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Märts, 2017 

 

 

 
 

Loodus annab märku, et kätte on 

jõudnud kevad ja kooliaasta lõpuni on 

jäänud vaid üks õppeveerand!  

 

 

Meie seast lahkus kauaaegne Kalamaja 

Põhikooli direktor Marko Rööpson. 

(07.10.1959 – 04.02.2017) 

 

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest, 

mida loonud sa aastate reas. 

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 

oled alati meie seas. 

 

 

Jääme igatsema! 

 

 

SÜDAMLIK KEVADKONTSERT 

 

14. märtsil toimus Hopneri majas kevadkontsert Väike 

Ööbik. Esinejateks olid Kalamaja Põhikooli laululapsed. 

Esinesid nii koorid kui ka solistid. Kaasa tegid ka vilistlased 

ja lapsevanem Tõnu Raadik. 

Kontsert oli südamlik ja eriti pälvis tähelepanu laul, mis oli 

pühendatud direktor Marko Rööpsonile.  

Suured tänud ja kiidusõnad kõigile osalistele, eriti ürituse 

peakorraldajatele – õp. Katrin Leetele ja õp. Triin Läänele! 
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KÜLAS KÄIS GERLI PADAR 

 

17. jaanuaril käis koolis esinemas ja juttu rääkimas Gerli 

Padar. Paljudel meenub esimese asjana, et ta Tanel Padari 

õde, aga ka Gerlil endal on muljetavaldav karjäär ja 

kogemustepagas. On võitnud „Laulukarusselli“ ja „Kaks 

takti ette“, osalenud 2007. aasta Eurovisiooni laulu-

võistlusel esindades Eestit lauluga „Partners In Crime“ ja 

osales tantsusaates „Tantsud tähtedega“, milles sai teise 

koha. Lisaks veel hulk muusikale ja teisi ettevõtmisi. 

Koolis esitas ta nii enda kui teiste loomingut ja rääkis oma 

kogemustest, seiklustest ning muusikast.  

Pilt Gerli Padari facebookist. 

 

 

PRÜGIST JA LOODUSHOIUST  

Paljud meie kooli klassid osalesid veekeskkonnaprogrammis 

„Olen mere sõber“, mis toimus Viimsi Rannarahva muuseumis 

ja tõi õpilasteni uusi teadmisi reostamisest nii maa- kui 

veekeskkonnas. Kogu tegevus toimus enamasti  

aktiivõppemeetodil – film, arutelu, rühmatöö, 

prügisorteerimismäng jms.  

Rohkem infot: http://www.keskkonnaharidus.ee/program/sa-

rannarahva-muuseum-4/ 

Lisaks sellele käis 1. ka 2. klassidel külas ka Pürgihunt 

abilisega, kes samuti õpetasid prügi sorteerima ja seda 

vähem tootma. Seda on Kalamaja lapsed juba 

jõudumööda harjutanud – kogunud kokku 

küünlaümbriseid, vanapaberit ja vanu patareisid. 

Õpetajad ja abilised toimetasid need edasi juba 

hävitamisele või uuele ringile.  

Eesti lasteaiad ja koolid kogusid sel talvel kokku 4 743 999 küünlaümbrist!  

Kalamaja Põhikool kogus 59 832 küünlaümbrist ja 333,55 kg patareisid.  

http://www.keskkonnaharidus.ee/program/sa-rannarahva-muuseum-4/
http://www.keskkonnaharidus.ee/program/sa-rannarahva-muuseum-4/
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VENE LAULUDE KONKURSS 

 

Õpetaja Irena Volkova juhtimisel on vene laulude konkurss saanud Kalamaja Põhikoolis traditsiooniliseks 

ürituseks, kust saavad osa võtta kõik 6.-9. klassid. 3. veebruaril leidis aset järjekordne mõõduvõtmine, mille 

esimene koht läks 9. klassi ja 6.b klassi vahel jagamisele, kolmanda koha sai 7.a klass.  

  

 

SÕBRAPÄEV 

 

Sõbrapäeval, 14. veebruaril, toimus 1. ja 4. klassidele „Paremad sõbrad“ programmi raames vahva üritus. 

Programmi eesmärk on, et erivanused lapsed saaksid sõpradeks ja kooliskäimine muutuks meeldivamaks nii 

suurtele kui ka väikestele. Paremate sõprade programm annab noorematele õpilastele suurema turvatunde ja 

vanemad näevad, et neid väärtustatakse. 

Ürituse raames oli korraldatud 3 erinevat töötuba: 

1. Sõbrapäeva võileivad – suured sõbrad õpetasid pisematele söögi tegemist. 

2. Sõbralik arvutikäsitlus – suured sõbrad näitasid, mida saab arvutis kasulikku teha. 

3. Sõbrapäeva tants – sõbrad said tantsida koos, puhkepausidel said teha üksteisele „Kiusamisest vabaks“ 

massaaži ning arutleda teemal „Hea sõber“. 

Kaasatud olid mitmed erinevad õpetajad – nii klassijuhatajad kui ka aineõpetajad. Samuti aitasid suuresti kaasa 

ka 9. klassi õpilased Maris Allik ning Sandra-Elizabeth Somelar, kelle käe all valmis suurepärane video 

meenutamaks toredat üritust.   https://www.youtube.com/watch?v=Cq76otVpJME&t=9s 

 

Lisaks toimusid sõbrapäeva nädalal ka stiilipäevad, võimalik oli sõbralikele koolikaaslastele kaarte saata ja 

pisematele toimus ka lustakas pärastlõunane disko. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq76otVpJME&t=9s
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EESTI VABARIIK 99 JA TÄNUÜRITUS 

 

Eesti Vabariik sai 24. veebruaril 99-aastaseks. Aasta pärast on oodata suuri juubelipidustusi, milleks on juba 

aastaid eeltööd tehtud. Ka koolis tähistati seda pidulikku päeva aktusega. Sel ajaperioodil on kombeks tänada ka 

kooli silmapaistvamaid õpilasi. Sel puhul käisid 1.-5. klassi õpilased Energia Avastuskeskuses ja 6.-9. klassi 

õpilased külastasid Eesti Rahva Muuseumi. 
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EMAKEELEPÄEV 

 

14. märtsil tähistati emakeelepäeva. Kõik klassid kirjutasid ilusa käekirjaga ümber Eesti kirjaniku luuletuse ja 

valitud tööd pandi koridori ka teistele vaatamiseks. 

Algklassidele toimus aardejaht, iga klassi esindas 4-liikmeline võistkond, kes pidi lahendama erinevaid 

ülesandeid.  

4.-9. klasside õpilastele koolisisene raadioetteütlus. 

 

1.-3. klassi õpilastele esinesid 14. märtsil Eesti Kontserdi kontsert-loenguga "Põhjamaine rännak" Jaak Lutsoja 

ja Kersti Ala-Murr. 

 

   

 

ERINEVAD LOENGUD JA TEGEMISED KOOLIS 

 

 6.a klassil "Tagasi kooli" koolitund. Lastele rääkisid oma tööst ja tegemistest Ericsson Eesti tehases 

Evely Gorobinski - töösuhete ja kompetensijuht ja Olav Erikso - tööohutusjuht. 

 6. klassidele projekti "Kaitse ennast ja aita teist" päästealane loeng. 

 

 Lapsevanem Indrek Vainu rääkis 6. klassidele IT-st ja kuidas olla ettevõtlik. 

 

 Ettevõtlusest rääkis Triin Kask. 

 

 Karukoosolekud vanematele. 

 

 5.a Eesti Lastekirjanduse Keskuse tunnis „Raamatudetektiivid“ 

 

 Kooliga käisid tutvumas erinevate lasteaedade lapsed. 

 

 Talvelaager Piiri spordibaasis. 

 

 Klassiõhtud. 
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VÕISTLUSED JA SAAVUTUSED 

 

 Veebruaril toimus Tallinna 32. Keskkoolis vabariikliku õpilasetlejate Tallinna eelvoor. Meie koolist 

osalesid Kristjan Suuder ja Jelizaveta Potapenkova. 

 

 20. veebruaril toimus 6.-9. klasside kõnevõistlus. Tänud osalejatele ja nende juhendajatele! 

Tulemused: 

I koht – KALAMAJA KULDSUU - Maris Allik 9. klass 

II koht - Kaur Järve 9. klass 

III koht - Kristjan Suuder 6.b klass ja Angelina Abolrous 6.a klass 

Eripreemia südamlikema kõne eest Otto Raudsepale 8.b klass 

Eripreemia säravaima esituse eest Anette Merisalule 6.b klass 

 

 Matemaatikaolümpiaad 5. - 6.klassidele toimus 02.märtsil 2017.a. Kokku osales 17 õpilast.  

5.klass 

I koht Viona Vipper 5.a  II koht Anita Britt Normak 5.a 

6.klass 

I koht Maarja Elizabeth Jaeski 6.b   II koht Märten Rosin 6.b 

Diplomi said:  

5.a klassist Risto Mõik, Rinaldo Pirnpuu, Oliver Raiesmaa, Rasmus Rannula 

5.b klassist Emma Arabella Jõgeva, Kaspar Haab, Artur Haug, Reio Leinus 

6.a klassist Karl-Eerik Holm, Kati Britta Moora ja Gregor Sepp  

6.b klassist Vanessa Faith Andresson, Joonas Iisop Krosmann 

 

 Laupäeval, 11. märtsil toimus Tallinna Ühisgümnaasiumis iga-aastane algklassiõpilastele mõeldud 

lühinäidendite konkurss KRÕF ehk Koolirõõmu ja-õnne festival. Tänavune festival oli juba kümnes. 

Osavõtjate arv on kord-korralt kasvanud: sel aastal osales 17 kollektiivi.  

Meie kooli 4.a klassi õpilased esitasid muusikalise etenduse „Tuhkatriinu“, juhendajad õpetajad Urve 

Jõhvik ja Triin Lääne. Etendus oli hoogne ja lustakas, kostüümid uhked, laulud südamlikud ja 

võõrasõed särtsakad. 

  

Publik võttis etenduse hästi vastu ning žürii hindas kõrgelt – saime eripreemia; samuti aukirja suurepäraste 

laulude, kaunite kostüümide ja muinasjutu tõetruu esitamise eest. Oma lustaka esinemisega väärisid ära 
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märkimist ka võõrasõed, keda kehastasid Milla Jade Daniel ja Marta-Mia Melsas.  

Suur aitäh kõikidele osalistele ja juhendajatele! 

 

 15. märtsil toimus Karjamaa Põhikoolis luulekonkurss. Meie koolist osalesid Pippa Veeremets 2.c 

klassist, Meara Uueda 3.c klassist, Vivian Arvisto 4.c klassist, Kristjan Suuder 6.b klassist ja Nia Arand 

7.a klassist. Kristjan ja Nia saavutasid mõlemad oma vanuserühmas III koha. 

 

 Poistekoor pääses edasi laulupeo ettelaulmiselt. 

 

 7. klassid saavutasid matemaatikavõistlusel Nuputa Tallinna voorus 7. koha. 

 

 Matemaatika vabariiklikul olümpiaadil Tallinna piirkonnavoorus saavutas 7.b klassi õpilane Darius 

Kosk 7. klasside arvestuses 6. koha. 

 

 Inimeseõpetuse vabariiklikul olümpiaadil Tallinna piirkonnavoorus saavutas 6.a klassi õpilane Lagle 

Kaubi 6. klasside arvestuses 6. koha. 

 

 Kalamaja Põhikooli tantsugrupp KPK-Kalamaja Põhikool sai Koolitants 2017 4.-7. klasside arvestuses 

eripreemia keerulise teema nutika lahenduse eest ja publiku lemmiku preemia. Juhendaja M. Vähejaus. 
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AGA MIDA TEISED TEINUD ON?  

 

 

2.a klass 

Iga kuu käime ühe korra Kumus, sealne õpetaja räägib meile maalide ja kunstnike ajaloost ning lõpus saame ka 

ise kunsti teha. Kui ilm on hea, siis peale muuseumi teeme vahel Kadrioru pargis pikniku. Oleme sellel 

veerandil õppinud rohkem prügi ja looduse kohta. Koolis käis külas Prügihunt ja klassiga läksime Viimsi 

Rannarahva muuseumi, kus oli tund „Olen mere sõber“.  Meelde jäi väga palju, näiteks teame nüüd, et kui 

banaanikoored loodusesse põõsa alla visata, siis kleeps tuleb sealt ära võtta. Linnud ja loomad ei tee toidul ja 

prügil alati vahet. 

Veebruaris saime käia uisutamas ja bowlingut mängimas, mis oli väga tore vaheldus klassis õppimisele. Nii 

uisutamas kui bowlingus oli algul mõnel lapsel raske, aga pärast oskasid kõik juba paremini. Veerandi 

lõpetasime klassihommikuga, õpetaja oli välja mõelnud erinevaid mänge ja tegevusi, mida saime kolm tundi 

teha.  

 

2.c klass 

Kolmandal veerandil oli palju toredaid üritusi. Me käisime Viimsi Rannarahva muuseumis. See oli väga 

huvitav ja õpetlik ning mulle meeldis ka bussiga sõita. Veel oleme käinud Kumus mitu korda. See meeldib 

mulle väga. Õpetajale meeldib see ainult siis, kui me hästi käitume. Vahel me seda ei oska. Veel käisime 

klassiga uisutamas. Uisutada oli lõbus, aga see pole mu kõige lemmikum. Kõige rohkem meeldis mulle 

bowling, sest seal sai šokolaadiküpsist ja jäätist ning oli väga tore. Mulle meeldib meie klass, ainult mõned 

poisid lollitavad ja ootan järgmist üritust väga!!! 

Virve Hein, 2.c 

 

Täna olen väga elevil, sest homme 

toimub lõpuks meie klassi esimene 

klassihommik. Ma olen seda terve 

igaviku oodanud! Ma küpsetan 

emaga homseks maitsva 

marjakoogi ja loodan, et meil saab 

olema hästi lõbus.  

Kooliväliseid käike oma klassiga 

ootan ma tavaliselt väga. Need on 

heaks vahelduseks ja puhkuseks 

koolist ning õppimisest, siis saab ka vabamalt oma klassikaaslastega aega veeta.  
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Näiteks toimus meil just väga tore uisutamas käimine. Algul mulle seal üldse ei meeldinud, sest mul oli tunne, 

et ma ei saa uisutamisega hakkama. Olin nagu koer rulluiskudel. Aga siis tuli mulle appi minu parim sõber 

Virve ja õpetas mind. Tundsin lõpuks enda üle suurt uhkust, et midagi uut selgeks sain ja sõbrad mind toetasid. 

Olin lõpuks nagu kala vees! 

Hiljuti käisime ka klassiga bowlingut mängimas. Mulle meeldis see, et olin oma tiimis ainuke tüdruk ja üks 

parimatest mängijatest. Punktiseis olid koguaeg pingeline ja lõpuni ei olnud teada, kes võidab. 

Kumus me käime iga kuu korra. Tavaliselt teisipäeval. Meid juhendab seal üks tore tädi Piret, kellel on peaaegu 

samasugune soeng nagu minul. Ta räägib meile alati uusi ja põnevaid asju, õpetab kuidas kunstimuuseumis 

käituda ning kuidas pilte ja kujusid vaadelda. Tunni lõpus saame alati minna töötuppa ja meisterdada midagi 

lahedat! Kumus saame me alati targemaks ja õpime palju uut, kuigi järgmise muuseumitunni ees on mul hirm, 

sest teemaks on II Maailmasõda.  

Pärast homset klassihommikut sooviks ma, et täituks ka minu teine soov, et läheksime klassiga 

loodusmuuseumi.  

Ilma nende käikudeta oleks koolis käimine kolm veerandit igavam! 

Etta Margaret Vurma, 2.c 

 

3.c klass 

16. veebruaril sai meie klass kooli juures kokku kell 11.00. Läksime Kuulsaali bussiga. Kui me klassiga kohale 

jõudsime, siis me panime riided nagisse ja valisime sobiva suurusega bowlingu kingad. Sisestasime nimed kes 

mängivad. Alguses mängisime äärtega, siis võitis mängu minu klassiõde Mia. Vahepeal jõime limonaadi. Kui 

me pärast ääred ära võtsime, siis võitsid mängu Miikael ja Christo. Mängisime poolteist tundi ja siis hakkasime 

bussiga kooli poole tagasi sõitma. Mõned klassikaaslased läksid enne kooli juures olevat peatust maha. Teised 

sõitsid kooli juurde ja läksid siis koju. Meil oli sellel päeval väga lõbus ja tore. 

Miikael Kübar 

 

17. veebruaril kogunesime 8.30 kooli juurde ja läksime lapsevanemate autodega Škoda jäähalli. Kui kõik sinna 

jõudsid, maksis õpetaja ära ja lapsed hakkasid uiske võtma ja jäähalli juures neid jalga panema. Mõned oskasid 

eelmisest aastast uisutada päris hästi ja sõitsid ilma raamita.  Vahepeal läksid mõned puhkama jalgu. Need kes 

ennem raamiga sõitsid proovisid ilma said natuke hakkama ka. Vahepeal kaotas mõni tasakaalu ja kukkus, aga 

keegi tõsiselt haiget ei saanud. Pooleteist tunni pärast kogunesid kõik ühte kohta ja tegime klassipildi. Siis 

hakkasime uiske jalast ära võtma ja neid tagasi viima. Seejärel läksid kõik oma autodesse ja sõitsid tagasi kooli 

juurde. See oli väga vahva päev. 

Mari Kaubi 
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4.a klass 

Kaks korda harisime end kultuuriliselt: vaatasime MeeleKolu tantsuetendust ja „Canterville`i lossi vaimu“ 

nukuteatris. Mõlemad etendused meeldisid. Tantsuetenduses olid huvitavad ja omapärased liigutused, vahepeal 

oli ruumis pime, liikusid varjud jne. Tore, et saime ka ise lavale minna. 

Nukuteatri etendus oli natuke õudne, hirmutav  ja  salapärane. Eriti tore oli, et koos inimestega olid laval ka 

suured nukud. Meelde jäid kõik tegelased: kummitus, lossi perenaine, ulakad vennad ja lind. Kuigi algus oli 

õudne, lõppes lugu hästi.  Pärast arutasime rühmades veel etenduse läbi ja joonistasime pildi etenduse ühe 

stseeni kohta. Vahva oli. 

Kaks korda sai sportlikult aega veedetud. Ühel päeval käisime Tondirabas jääkeeglit mängimas ja teisel päeval 

Harju tänava uisuplatsil uisutamas. Jääkeeglist (inglise keeles: curling) ei teadnud me keegi midagi. Hirmutav 

oli see, et litter kaalus 20 kilo ja oli oht sellega pihta saada. Alguses ei tahtnud litter kuidagi kaugele libiseda, 

aga pärast kippus jällegi liiga kaugele libisema. Vahva oli harjaga jääd hõõruda ja niisama jää peal liuelda. 

Igatahes olime pärast väsinud  ja higised ning kodus oli mõnus voodisse vajuda. 

Uisutamine on ju üsna tavaline tegevus, aga sel aastal polnud meist peaaegu keegi veel uisutanud, nii et hästi 

äge oli. Oleks tahtnud kauem olla. Mõnel hakkasid küll varbad valutama, sest võtsid alguses liiga väiksed uisud. 

Ilm oli ka hästi mõnus ning kõige vahvam oli see, et 

uisutasime kõik koos. Sai jutustada, üksteist õpetada, vahel ka 

kukkuda nii, et valus oli. 

Osalesime ka programmis „Olen mere sõber“. Saime väga 

palju uut ja huvitavat teada ning tuletati meelde, kui tähtis on  

prügi sorteerimine. Ja veel: igatahes ei viska me enam prügi 

maha.  

 

Uuri curlingu kohta rohkem:  

https://www.curling.ee/curlingu-abc/     http://sscurling.ca/curling_cartoons.htm 

 

6.a klass 

Jaanuaris käisime me Sagadi mõisas ekskursioonil. Me vaatasime loodusmuuseumisse ja kõndisime ilusa 

tiigi kõrval asetsevasse grillimispaika. Seal tuli väikene söögipaus ning me sõitsime bussiga edasi 

Oandu matkarajale, mis asus Lahemaa rahvuspargis, kus igale tiimile jaotati leht, mille pidime matka jooksul 

ära täitma. See koht oli mõnusa värske õhuga ja meil oli seal väga lõbus! 

Veebruaris, talispordipäevadel, sõitsime meie Lõuna-Eestisse, Piiri puhkekeskusesse. Me olime iga päev 

peaaegu terve päeva õues, me suusatasime, kas murdmaasuuska, mägisuuska või lumelauda. Teisel päeval tehti 

meile discgolfi koolitus ning me saime saaniga sõita. Kõik see tegevus oli üli äge ja me saime ennast korralikult 

liigutada, mitte päev läbi koolipinki nühkida! 

Lagle Kaubi 

Rohkem infot discgolfist: https://discsport.ee/et/discgolf/disc-golf-mis-mang-see-on 

https://www.curling.ee/curlingu-abc/
https://discsport.ee/et/discgolf/disc-golf-mis-mang-see-on


 11 

 

9. klass  

 

19. jaanuaril külastasid 9. klassid Riigikogu. 

Külastuse eesmärk oli ühiskonnaõpetuse tunnis 

õpitu muuta käega katsutavaks, näha oma silmaga  

parlamendi istungitesaali.  

Enne ekskursiooni algust läbisid 9. klassi õpilased 

ja õpetaja Tolliameti kontrolli. Mõndadel õpilastel 

õnnestus korraks silmanurgast näha ka Riigikogu 

esimeest Eiki Nestorit. Peale seda saabus giid, 

Archibald-Stiwan Kald. Ekskursioon algas esimesest korrusest, kus õpilastele näidati Toompea lossi mudelit ja 

räägiti selle arhitektuurist. Pärast seda suunduti Sinisesse saali, kus toimuvad istungid. Saalis sees istungit 

kahjuks tol hetkel ei toimunud, aga giid rääkis Riigikogu liikmetest, erakondadest ja istungite reeglitest. 

Ekskursiooni lõpus külastati ka uhket Valget saali ning tehti grupipilt sealsete lippude ees.  

Erde-Mari Lehtpuu 

Jelizaveta Potapenkova  

 

ÄRA UNUSTA! 

 

Viimane õppeveerand – aeg teha korralik lõpuspurt!   

14. aprill on vaba  - suur reede! 

1. mai on vaba – kevadpüha ja volbripäev! 

Maikuu teisel pühapäeval (14. mail) on tulemas emadepäev!  

Ettevõtlikud inimesed suudavad rohkem! 

 

LAHENDA ANAGRAMMID 

Sõnad on kasutatud eelnevates tekstides. 

 

KATKEND VORSTE  ÜLETAS TOIDUTARE  NEELAV LUUD 

 

ÄNNÄ LIITER  KORDKI USAS  NAERSID KURJUST 

 

 

 


