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„TEGUS ÕPILASESINDUS 2020“
Me oleme püstitanud endale eesmärgiks saada demokraatlikuks kooliks, kus väga selgelt kostub õpilase hääl.
Sellel õppeaastal esimest korda meie maja ajaloos toimusid demokraatlikud õpilasesinduse valimised. Meie tegus õpilasesindus töötas tunnustamissüsteemi kallal, rääkis kaasa õpikeskkonna paremaks muutmise teemadel, algatas huviringe ja korraldas mitmeid laatasid, et koguda vahendeid
AHAA keskuse külastamiseks.
9. juunil tunnustas Tallinn hariduskonkursside võitjaid. Õpilasesindus võitis konkursi “Tegus õpilasesindus 2020”.
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INTERVJUU

INTERVJUU: KOOLI ÕPPE- JA ARENDUSJUHT
MAIRE SANDER
Intervjueeris Agaate Konksi 8. klassist
Mis oli lapsepõlves teie lemmikraamat?
Õppisin lugema raamatust
“Hunt ja seitse kitsetalle”. Mäletan seda õnnetunnet, kui sain lugemise nipile pihta. Kui
kooli läksin, siis meeldis käia väiksese
kohalikus raamatukogus, kus oli eraldi
lasteraamatute osakond. See oli päris
väike tuba, tihedalt raamaturiiuleid täis
ja seal oli eriline raamatute lõhn. Lugesin sealt päris valimatult ja erilisi lemmikuid ei mäletagi. Meelde on jäänud Friedebert Tuglase “Väike Illimar”, mis viis
mind salapärasesse mõisa olustikku,
millest minu vanaema teadis lugusid
rääkida. Üheks lemmikuks oli Oskar
Lutsu “Kevade”, mille järgi tehtud film
oli minu esimeseks päris kinos käimise
elamuseks.
Minu isa lapsepõlvekaaslasteks olid Edgar Valter ja Heino Väli. Nii juhtus, et
meie koju sattusid hiljem Heino Väli kirjutatud ja Edgar Valteri joonistustega
raamatud. Kui minu enda lapsed suureks said, jagasin lasteraamatud tuttavatele. Nüüd olen hakanud just Edgar
Valteri illustratsioonidega raamatuid
antikvariaatidest ning uuskasutuskeskusest koju tagasi tooma.
Meil oli kodus raamatusari “Maailma ja
mõnda”, kust mulle meeldis vaadata
fotosid kaugetest maadest ja unistada
reisimisest.

kuni koolitee lõpuni õppisin Tallinna 21. Koolis.
Järgmisteks koolideks said Tallinna Polütehniline
Instituut (praegune Tallinna Tehnikaülikool TalTech) ja Tartu Ülikool.

Kus koolis te olete õppinud?
Kooli õppe- ja arendusjuht Maire Sander
Minu esimesed mälestused seoses
kooliga on pärit Ruhnu koolist. Meie
pere elas kuus aastat Ruhnus, kus minu ema
töötas koolis liitklassi õpetajana. Ema võttis
mind kooli kaasa, istusin ja joonistasin tundides.
Kooli oli nii põnev, suuremad õpilased tundusid
mulle väga targad.
Kooliteed alustasin hoopis Lääne-Virumaal Väike
-Maarja Keskkoolis, alates seitsmendas klassist
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INTERVJUU: KOOLI ÕPPE- JA ARENDUSJUHT
MAIRE SANDER
Millised tunnid teile kõige rohkem meeldisid?
Mulle meeldisid matemaatika, inglise keel, vene
keel. Tallinna 21. Koolis meeldis kõige rohkem
geograafia inglise keeles. Matemaatika ja keelehuvi viisid mind ülikooli õppima infotöötlust, mis
sidus minu jaoks põnevalt tehiskeeled ja matemaatilise loogika.
Mis elukutsest te väiksena unistasite?
Arsti elukutse tundus põnev, aga kuna keemia ja
bioloogia ei kujunenud koolis minu lemmikaineteks, siis lapsepõlveunistuseks see jäigi. Mulle
meeldis kooli mängida ja seepärast kujutasin ennast enamasti õpetajana. Õpetaja sai minust alles siis, kui enda lapsed juba algklassides käisid.
Kuidas te avastasite meie kooli?
Tahtsin juba mõnda aega õppida oma töös midagi uut ja panna ennast proovile olukorras, mida
varem ei ole kogenud. Viimastel aastatel on olnud kiusatus kandideerida Ruhnu kooli. Olen loobunud põhjusel, et Ruhnu on mandrist kaugel ja
ma ei näe lapselapsi nii tihti kui soovin.
Ja siis märkasin “Õpetajate Lehes” kuulutust, mis
jäi kummitama. Liitklassidega väike kool Tallinnas! Uurisin põhjalikult kodulehte, helistasin kooli
ja otsustasin kandideerida.
Ma usun, et saan aidata kaasa meie kooli õpilaste ja õpetajate õnnestumisele õppimises ja õpetamises, koosõppimises.
Kuidas teile meeldib meie väike kool?
Meil on suure südamega väike kool, päriselt.
Meie koolis töötamine ja õppimine on igapäevane looming, mitte lihtsalt tundide andmine või
koolis käimine. Ma soovin, et igal õpilasel oleks
tema võimetele ja vajadustele sobiv õpitee ning
teadmine valikuvõimalustest siit koolist lahkudes.

su- liikumise ja võimlemise stiile. Valin endale
igal hooajal mõne uue võimaluse.
Meeldib midagi täiesti uut õppida, näiteks heebrea keelt, mis on absoluutselt erinev mulle seni
tuttavatest keeltest. Mida rohkem õpid, seda huvitavamaks läheb, et üldse aru saada sellise keele süsteemist. Minu eesmärk ei ole heebrea keele valdamine, vaid parem arusaamine ühe huvitava rahva kultuurist.
Aeg-ajalt meeldib teha midagi oma kätega – käsitöö ja õmblemine on hea vaheldus igapäevasele
tööle. Tänu lastelastele on need teemad jälle
päevakorras. Kõige tähtsam hobi on praegu vanaemaks olemine. Pojatütred õpivad kolmandas
ja viiendas klassis. Viimasel ajal on olnud pikad
telefonikõned ja piltide saatmised. Meil on omad
jutud ja väikesed saladused.
Mis teile enda töö juures on meeldivat ja mida
armastate?
Mulle meeldib see, et iga päev on uus ja eriline.
Loomulikult on kalendris erinevaid töid kirjas, aga
üllatusi esineb iga päev, enamasti positiivseid.
Mida te arvate meie kooli tunnuslausest“Üheskoos iga päevaga paremaks” ja millised
mõtted seoses sellega tekivad?
Minu jaoks sisalduvad kooli tunnuslauses meie
väärtused. Igaühel on võimalus saada paremaks,
tähtis on, et hoolides üksteisest saame kõik koos
paremaks. Märkame väikseid õnnestumisi, oleme tänulikud ja hoolivad. Õnn on ühises õnnestumises. Üheskoos iga päevaga paremaks!

Mis on teie hobid?
Elu jooksul on hobid muutunud. Kooli ajal oli tantsuharrastus ja iluvõimlemine, hiljem tuli reisimine. Tantsimine ja reisimine sobisid kokku juba
ülikooli ajal tantsuansamblis “Kuljus” osaledes.
Praegu on võimalik proovida väga erinevaid tant3
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INTERVJUU: VABATAHTLIK ANTONIA EHRING
Intervjueeris Karolin Saar 5. klassist
Where are you from?
I’m from Munich, south of Germany
In your country, what was your occupation?
I just finished high school
this spring, but I’ve already been working with
children in an afternoon
care.
What was your motivation to become a volunteer?
I was always interested
in working in the social
field, especially with children. And since I was
sure that I did’t want to
study right after school
and instead take a year
off, this was the perfect
opportunity to do it right
now. Because I like the new experiences of living
abroad, I decided to do the European volunteer
service instead of one in Germany.

nature and a lot of nice small towns.Even though
the weather is not too nice at the moment I still
try to go out and ebjoy it as often as possible.
What do you like to do
while your spare time
here?
I spend a lot of time
with friends, going for a
coffee or other activities. I also go to the
gym and sing in a choir.
What is your preffered
Estonian food?
Since I’m vegetarian I
can’t eat most of the
typical Estonian meals,
but I like most of the
desserts and sweet
things, especially kohuke.
What are you planning to do next, when you are
finished your mission in our school?
I’m planning to start studying this fall but I didn’t
decided what exactly.

What are your hobby’s?
I enjoy all kind of sports, especially outdoor activities, like hiking, mountain biking, running, skiing/
snowboarding and field hockey. On top of that I
love travelling and getting to know new cultures.
But I also really like cooking and baking.
Are you still on your hobbies in Estonia as well?
I’m trying to continue to do it. I have more time to
cook and bake since I have more free time than
before. I also joined a gym and a choir.
What about our school, do you like it here?
Yes. I really like working in the kindergarten. I’ve
always enjoyed working with kids and taking care
of them. And since everyone is really nice with
me and helps me a lot, I also feel like I’m learning
quite a lot.
How do you like in Estonia?
I really like Estonia. It has plenty of very beautiful
4
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INTERVJUU: ASENDUSTEENISTUJA IVAN LASTOVKO
Intervjueeris Antonijs Nesons 8. klassist

Kas sulle anti võimalus kooli valida? Kui jah, siis miks just meie kool?
Ei, valikut ei antud.
Mis olid su esimesed muljed meie koolist?
Tavaline kool ebatavaliste lastega.
Mis on sinu hobid?
Meeldib kõik, mis on seotud enesearenguga.
Sport on minu armsaim tegevus.
Kellena sa siin töötad ja milles töö seisneb?
Esimesed kuud töötasin kooliõpetaja abina.
Nüüd aga aitan lasteaias.
Kuidas sa muudaksid seda kooli?
1. Praegused mänguplatsid on üsna igavad.
Võiks teha neid suuremaks ja huvitavamaks.
2. Toitumine ei ole eriti tervislik. Palju suure
suhkru ja rasva sisaldusega toitusid. Tuleb
lastele vahepeal pakkuda joomiseks värsket
vett (nt kraanist), sest see mõjub tervisele väga hästi.

Mis on meie kooli plussid?
Vaatamata sellele, et koolis õpivad erivajadustega lapsed, meil on siin päris positiivne atmosfäär.
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RAHVUSVAHELINE TURVALISE INTERNETI PÄEV
Õpetaja Angela Mölder
11. veebruaril tähistasime rahvusvahelist turvalise interneti päeva „Parem internet kõigile“, et taas pöörata tähelepanu interneti turvalisemale ja oskuslikumale kasutamisele. 5.-8. klasside
õpilased kohtusid sel päeval veebikonstaabel Jana Frolovaga. Veebikonstaabel jagas loengus nõuandeid, kuidas
nutiseadmes ja internetis ohutult suhelda. Räägiti privaatsusseadete kasutamisest sotsiaalmeedias, kuidas käituda
küberkiusamise korral ning vaadati filme lastega juhtunud lugudest.
Vaata ette!
 Ära tee internetis tegusid, mis võivad teisi solvata ja neid kurvastada!
 Ära jaga anonüümsetes ja avalikes
keskkondades enda kohta isiklikku informatsiooni (elukoht, täisnimi, telefoninumber jms)!
 Ära anna võõrastele oma paroole, PIN-koode
vms!
 Ära usalda juhututtavaid ja võõraid!

Veebikonstaabel tuleb appi!

Internetis tuleb säilitada teisi austav ja teistest
hooliv suhtlusvorm. Nii nagu päriselus, kehtib ka
internetis suhtlemise kuldreegel: käitu ja suhtle
internetis nii, nagu tahad, et sinuga internetis
käitutaks ja suheldaks!

Lasteabi nõuandetelefon on üleriigiline tasuta
nõustamistelefon. Helista numbril 11 6111, kõnedele vastatakse 24 h!

Facebook: http://www.facebook.com/
veebikonstaabel.andero
Rate.ee: http://www.lapsemure.ee/forum_est/
viewforum.php?f=195
Koduleht: www.politsei.ee/veebikonstaabel

https://www.targaltinternetis.ee/
https://www2.politsei.ee/dotAsset/369574.pdf
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SÕBRAPÄEV
Stivert Parvei 8. klassist
Meie koolis toimus 14. veebruaril sõbrapäeva
tähistamine. Hommik algas kell 09.15 sõbrapäeva teemalise viktoriiniga, mille olid valmistanud
õpilased. Kui viktoriin oli lõppenud, algas kell
10.00 sõbrapäeva laat, kus sai osta igasugu magusaid ja ka soolaseid suupisteid. Seal toimus ka
loterii, millest sai osa võtta, et võita endale
peaauhind. Pärast laata algas kell 12.00 disko,

Õpetaja Krista Kalmus

kus sai tantsida ja muusikat kuulata ning, mille
lõpus kuulutati välja loosi võtja.
Kui disko lõppes, oli koolipäev läbi ning sai puhata ja nosida neid asju, mida laadalt oli varutud.
Kõik olid päevaga rahul ja päev läks edasi.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
Põhja-Euroopas on suure südamega väike
riik, mis uhkelt kannab nime Eesti vabariik!
Antonijs Nesons 8. klassist

EV aastapäeva aktus

7

LAAGNA TAHVEL

talv –kevad 2020

ÜRITUSED

MINU EESTI FOTOPROJE KT
G klass
Arva ära, kes on pildil?

8

LAAGNA TAHVEL

talv –kevad 2020

ÕPILASESINDUS

ÕPILASESINDUSE KOHTU MINE
ELIZABETH KASA -MÄLKSOOGA
Õpilasesinduse president Stivert Parvei 8. klassist
Meie koolis toimus
3. märtsil demokraatliku kooli projekti raames kohtumine Elizabeth Kasa-Mälksooga. Kohtumine kestis umbes 3 tundi ja seal
rääkisime, kuidas
muuta meie kooli
demokraatlikumaks. Alguses arutlesime, mida me
olime juba teinud ja
mida me peame
veel tegema.
Esimene ülesanne oli mõelda välja meie kooli
õpilasesindusele tunnuslause, mida me tegime
rühmades ja iga rühm pakkus mõned mõtted.
Seejärel mõtlesime, et me peaks uuendama õpilasesinduse stendi. Nimelt me võiks sinna panna
iga liikmele tema ülesande, et teised ka teaks,
mida õpilasesinduse liikmed üldse proovivad teha. Me mõtlesime, et stendil võiks olla ka pildid
õpilasesinduse liikmetest. Viimaseks tegevuseks

meie valime, keda me saame hetkel kõige rohkem
aidata.

Kohtumise lõppedes saime endale mõned mõtted, mida peaks õpilasesindus tegema. Me
peaks saama õpilasesindusele tunnuslause,
uuendama oma stendi ja kui õpilasesinduselt
küsitakse mingeid muutusi, siis me peame ka
valima hetkel kõige vajalikuma probleemi.
Ühtlasi avas Elizabeth meie koolis Inimõiguste
Instituudi poolt koostatud rändnäituse Anne
Frankist.

me jaotasime jälle inimesed rühmadeks ja kujutasime ette, et meie olema nagu valitsus, kes
peaks ära jaotama hariduse, keskkonna, meditsiini, infostruktuuri ja kaitse vahel, kes peaks
saama valitsuse käest kõige enam rahastust.
See ülesanne näitas, et kui õpilased küsivad õpilasesinduselt mingit muutust, siis peame ka
9
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TAMMSAARE PANEB KÕMM ELDAMA
Stivert Parvei 8. klassist
Me käisime
5.-8. klassidega 22.
jaanuaril
Kadriorus
Anton Hansen Tammsaare muuseumis, mis
oli samas ka
kunagine
Tammsaare
korter.
Seal oli käimas projekt,
mille nimi oli ,,Tammsaare paneb kõmmeldama’’, mis rääkis keerulistest sõnadest, mida
Tammsaare kasutas oma raamatutes.

Kui olime kohale jõudnud, siis me saime kuulata
mitmeid huvitavaid sõnu. Mõned sõnad olid näiteks helepala, mis tähendas kärsitut ja vilajas,
mis tähendas pikka ja siledat inimest. Seejärel
anti meile pusle, kus me pidime kokku panema
Tammsaare sõna nende tõlgitud versiooniga.

Tõlkisime teksti seest mõned sõnad veel ära ja
kontrollisime neid.
Kui kõik need asjad olid tehtud, siis me läksime
giidiga Tammsaare korterit lähemalt vaatama.
Esmalt läksime Tammsaare teenrituppa, mis ei
olnud väga suur ja see sisaldas tavalist magamistoa mööblit. Teiseks läksime kööki, mis jälle
ei olnud väga
suur, aga sisaldas palju köögimööblit ja ka
ust majast välja, mida kasutati küttepuude toomiseks.
Seejärel suundusime Tammsaare endi tuppa, kus oli üks
suur kirjutuslaud, mille peal
olid Tammsaare. Söögitoas
oli söögilaud
nelja tooliga ehk seal oli tool Tammsaare, tema
naise ja kahe lapse jaoks. Koduabiline pidi sööma köögis. Laste magamistuba oli samas ka
Tammsaare naine Käthe magamistuba, seal
toas ei olnud palju muud mööblit. Lõpetuseks
läksime elutuppa, kus asus laua peal väike mudelrong, üks suur diivan ja veel üks kirjutuslaud,
kus Tammsaare kirjutas suvel, kui lapsed olid
emaga maal ja Tammsaare sai nautida vaikust
ja rahu.
Kui kõik toad olid vaadatud, hakkasime tagasi
kooli minema. Märkasime veel, et selle maja esimesel korrusel asub veel raamatukogu, mis oli
kahjuks suletud. Esimesel korrusel oli ka kingipood, kus sai osta igasuguseid Tammsaarega
seotud asju.
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NIGULISTE KIRIKU KÜLASTUS
Agaate Konksi 8. klassist

Teisipäeval 10.märtsil käisime kogu kooliga ekskursioonil Niguliste kirikus.
Kirik ehitati algselt 1230.a Ojamaalt saabunud
saksa kaupmeeste asula keskusena. Kuid
14.sajandil kui valmis linnamüür, sai Nigulistest
tavaline kogudusekirik. Tänapäeval tegutseb kirikus hoopis muuseum, kus saab näha väga palju
ajalooga seotud esemeid. Meid võttis vastu väga
tore ja huvitava jutuga giid. Ta tutvustas meile
suuri ja uhkeid saale, mis olid väga kõrged ja
avarad. Igas saalis olid seinadel huvitava loo ja
väljanägemisega maalid, puitskulptuurid ja muud
esemed.
tama, et kõik inimesed, olenemata nende rikkusest või tähtsusest on surelikud. Lisaks kuulsale
maalile kuulasime me kaunist orelikontserti ning
saime ka ise pilli proovida. Kuna orel asub kirikus
väga kõrgel platvormil, siis kõmpisime ka meie
kõik kivitreppidest ülesse. Me kõik olime kõvad
tsempionid, saime kõik ülesse ja alla tagasi ka.
Minule jättis külaskäik Niguliste kirikusse väga
ilusa ja kustumatu mälestuse.

Niguliste kiriku põhjasaali põrandal on välja pandud suur hulk
hauaplaate. Giid rääkis, et vanasti
maeti tähtsamad inimesed kiriku
põranda alla ja kaeti kivist hauaplaadiga. Tänapäeval on kõik sinna
maetud surnud ümbermaetud. Niguliste kiriku kõige tähtsam ja
kuulsam eksponaat on
maal”Surmatants”. Selle maalis
15,saj kunstnik Bernt Notke. Kahjuks on säilinud ainult väike osa
kuulsast maalist, 13 figuuri. Maalil
on kujutatud inimesi käsikäes
tantsimas luukeredega ehk surmaga. See peaks meile meelde tule11

LAAGNA TAHVEL

talv –kevad 2020

UUDISED

Õpetaja Aivar Kõre
Veebruarist startis taarakogumise kampaania #ärarääma.
Taarakogumiskampaania eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.
Rõõm on teatada, et tänase seisuga oleme üheskoos kogunud 718 pakendimärgiga taarat!
Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha kooli arveldusarvele. Kogutud raha kasutame kooliperele väljasõitude tarbeks.

Meie kooli taarakogumispunkt
12
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MINU HOBID
Jan Marten Janno 6. klassist
Minu suureks hobiks on ujumine, millega ma hakkasin tegelema 11-aastaselt ehk kolm aastat tagasi.
Alguses mulle ei meeldinud vesi, sest ma kartsin seda, aga nüüd ma armastan vett. Ma treenin kolm
korda nädalas ning olen käinud ka võistlustel üle Eesti. Hetkel on minu parim aeg 54.05, mille sain
Tartus 50 m ujumises. Spordis on väga oluline taastumine ja puhkus, sest väsinuna ja haavatuna ei
saa sporti teha. Seepärast taastun ma neist probleemidest alati abiga. Minu klassis on kokku 9 õpilast, kes kõik on väga toredad.
JAN MARTEN JANNO SAAVUTUSED UJUMISES
MyFitness Rocca al Mare ujumisklubi Tallinn
Sile Silk 2019 Jõuluvõistlus
POISID PARAUJUMINE 50m VABALT I koht, AEG
35,04
POISID PARAUJUMINE 50m SELILI II koht, AEG
47,56
Eesti Paralümpiakomitee meistrivõistlused ujumises
Tartu, 24.11.2019
50m SELILIUJUMISES II koht, AEG 54,05
50m VABAUJUMISES III koht, AEG 34,40
Anna Hoogu paraujumisvõistlus
Tartu, 9.2.2020
50m SELILIUJUMISES II koht, AEG 34,41
50m VABAUJUMISES II koht, AEG 48,89
100m KOMPLEKSUJUMISES II koht, AEG 1:39.23

13

LAAGNA TAHVEL

talv –kevad 2020

HUVIRINGID

MUUSIKATERAAPIA
Agaate Konksi 8. klassist
Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav
teraapiavorm, milles nii muusika kuulamisele põhinevaid meetodeid kui ka vaba, improvisatsioonilist musitseerimist rakendatakse teraapilises
suhtes eesmärgipäraselt tervise säilitamiseks või
parandamiseks ning ka haiguste või sisemise tasakaalutuse ennetamiseks. Muusika kõnetab
igaüht. Muusikateraapiast osa võtmiseks ja sellest kasu saamiseks ei pea inimesel olema eelnevaid muusikalisi oskusi või teadmisi. Tegevused
on jõukohased kõikidele
Muusikateraapiline abi
Muusika teraapiline kasutamine hõlmab väga
laia valdkonda. Muusikateraapiat saab rakendada stressiga toimetuleku parandamisest meeleolu- ja ärevushäirete ning psühhooside ravini,
kriisiseisundite leevendamisest enesearendamiseni, vaimsete ja füüsiliste puuetega inimestest
koomapatsientideni, enneaegsetest vastsündinutest vanuriteni jne. Muusikateraapia protsess
annab inimesele võimaluse kuulata ja avastada
ennast muusika kaudu.Muusikas peegelduvad
inimeses toimuvad protsessid, kutsudes esile
emotsionaalseid reaktsioone, mis võivad hõlmata
väga laia skaalat – puhtast rõõmust ja elevusest
sügava kurbuse ja hirmuni.
Muusikateraapia seansi pikkus on tavaliselt 11,5 tundi. Teraapiaprotsessi kogupikkus sõltub
eelkõige konkreetse kliendi probleemide või häirete raskusest ja/või ulatusest.
Muusikat kasutatakse teraapias edukalt:

– emotsioonide, tunnete esilekutsumiseks, nende läbitöötamiseks, mõistmiseks ja vajadusel ka
muutmiseks
– sotsiaalse suhtlemise hõlbustamiseks ja uute
sotsiaalsete oskuste omandamiseks
– eneseteadvuse suurendamiseks, enda sisemiste protsesside paremaks mõistmiseks ning seeläbi nende soovitud suunas juhtimiseks – enesehinnangu parandamiseks

Mis on muusikateraapia eesmärk?
Muusikateraapia pakub stressis inimesele võimalust õppida stressiga toime tulema, seda kontrollima, muuhulgas ka muutma vaatenurki stressile,
vabastama negatiivse stressi läbi muusikaliste
tegevuste, et seda energiat taaskasutada konstruktiivsetes tegevustes.
Muusikateraapia pakub võimaluse tunnete vabastamiseks muusika ja loovtegevuste kaudu
turvalises keskkonnas koos terapeudiga, kes kogub ja peegeldab neid tundeid ning suunab vastavalt teraapia eesmärkidele, andes võimaluse
kliendile vaadata iseendasse, oma elule, algatada ja teha muudatusi või aktsepteerida oma olukorda. Teraapiaprotsessis muusika kuulamine
nõuab suurt aktiivsust. Ei saa jääda lihtsalt unelema, muusikast mõnu tundma ja käed rüpes
ootama, et sünniks ime. Sageli annab terapeut
kuulamisele suuna või ülesande, mida võiks kuulamise ajal täita. See lähtub loomulikult problemaatikast ning viib potentsiaalselt lähemale
probleemi lahendusele ja teraapia eesmärkidele.
Minu kogemus muusikateraapiast
Muuskateraapia on minu meelest väga isemoodi
ja huvitav kogemus, mida võiks iga inimene kogeda ja tunda. Teraapia avastasin 6.klassi algusest.
Väga huvitav oli välja lugeda tunniplaanist tundi
nimega „Muusikateraapia“ tundsin kohe, et see
on midagi palju teistsugusemat kui ülejäänud
tunnid kokku. Tunniplaani järgi oli tund iga reede, õpetaja Katrini juurde läksime nii mina, Mark
ja Anton. Muusikateraapia toimub üleval korrusel
tunnetustoas
Kasutatud allikas: http://muusikateraapia.eu/
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KODUÕPE
Remy Rätsep LÕ klassist
2020. aasta märtsis jõudis Eestisse koroonaviirus, mille tõttu suleti riigi piirid, kinod, teatrid,
kaubanduskeskused. Paljud firmad saatsid oma
töötajad koju tööd tegema.

Alates 16.märtsist suleti ka koolid ning õpilased
on teinud sellest alates koolitöid kodus. Mulle kui
õpilasele on see meeldinud. Esiteks saab kaua
magada. Ei olnud kohustust kindlal ajal kuhugi
tormata.
Õppisin õhtuti, kui ema sai toeks olla. Päeval oli
ta ka kodus, kuid oli pidevalt koosolekutel ja minu jaoks aega ei olnud. Võib-olla oli koolis olles
lihtsam õppida, sest siis oli selle jaoks eraldi aeg.
Kodus tahtsin samal ka teisi huvitavaid asju teha
ja seetõttu oli raskem.
Emale oli see keeruline aeg, sest sel aastal koju
koolitöid eriti ei jäetud, kuid nüüd kulus peale
pikka ja väsitavat tööpäeva veel aeg minu koolitöödele.
Vabal ajal olin palju arvutis, mängisin või vaatasin, mida teised postitasid või videosid.
Samuti sõitsime emaga autoga palju ringi. Palju
tiirutasime Lahemaal, käisime paar korda Majakivi-Pikanõmme matkarajal, kus külastajaid vähe.

Kaberneemes mere ääres jalutamas. Seal lähistel on ka Kalevi-Liiva mälestusmärgid seal koonduslaagris hukatud inimestele. Käisin ka sporti
tegemas – jooksmas või tõukega sõitmas.
Vaatamata kõigele, mis kodus õppides tore on,
igatsesin ka kooli taga, eriti inimesi. Ja oleks tahtnud näiteringis käia. Samuti olen kurb, et lõpuaktust pole.

Lahemaal on ka mu üks lemmik söögikoht Pork,
kus mulle meeldib süüa kebabi. See oli reedest
pühapäevani avatud, sain seal oma lemmiksööki
söömas käia. Samuti käisime
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Distantsõpe
Eestis hakkas koroonaviirus levima, mis oli toodud meie riiki välismaalt. Koolid pandi kinni nagu ka
meie kool. Pidin hakkama kodus õppima. Seda õpet kutsuti distantsõppeks. Ma arvan, et see õpe
oli vastuvõetav. Sain õppimisega hakkama. Ainult millest puudust tundsin olid sõbrad ja õpetajad.
Kodus olles oli vahel väga igav, kuna ei saanud otse sõpradega rääkida ja suhelda. Omal vabal ajal
lugesin raamatut ja vahel mängisin õe ja vennaga. Palju olin õues ja liikusin aias ringi. Mulle ei
meeldinud, et ei saanud eriti kuskil käia ja tujud muutusid kiiresti. Ema aitas mind õppimisega ja
toetas kui vaja oli. Ema aitas veel vennal ka õppida, kes käib 2.klassis. Kodus olid kõik lapsed. Vanemate jaoks oli see raske, eriti ema jaoks. Ta pidi kahe lapsega õppima ja pärast seda veel tegelema kolmanda lapsega. Minu jaoks oli see emotsionaalne, kuna ei tohtinud koolis käia. See tüütas
juba ära, sest mitte millestki muust enam ei räägitudki.

Nele-Liis Lattik LÕ klassist

„Vaheaeg“ karantiinis
Minule, nagu ka paljutele teistele tuli karantiin suhteliselt ootamatult. Esimesed kolm nädalat ei juhtunud suur midagi: õppisin ja mängisin vanu lauamänge, mis olid ammu unustatud kusagile kapi
otsa.
Kuid aprillis hakkasid koolid andma toidupakke, kuhu esimesel päeval ma minna ei saanud, sest
olin natuke tõbine, aga minu eest käisid minu kaks õde, kes mõlemad tahtsid väga juba majast välja
saada värske õhu kätte. Teisel toidupaki nädalal sain ka mina õnneks kaasa minna, kuid siis selgus, et mu suurem õde oli mingit moodi välja kaubelnud kitarri, mis oli minule suureks üllatuseks,
sest ta ei öelnud mulle, et ta seda teeb, aga vähemalt ei olnud nüüd meil kodus nii igav, sest me saime nüüd kitarri õppida.
Kuuendal karantiini nädalal tuli koolivaheaeg, mis ei erinenud teistest nädalatest eriti, lihtsalt õppida ei olnud. Peale vaheaega hakkas mul kitarri mängimine rohkem selgeks saama ning järgmistel
paaril nädalatel ei toimunud jälle mitte midagi erilist.
Üheksandal karantiini nädalal käisin ma koolis õpilasesinduse videosalvestust tegemas, kus me üldiselt rääkisime, mis on meie roll õpilasesinduses ja mida me oleme juba ära korraldanud ning mida
me veel tahame korraldada. Üheteistkümnendal nädalal läksin ma uuesti kooli, et seda videot täiendada, kuid sel nädalal toimus ka loovtööde eelkaitsmine, mis oli meie koolis esimest korda. Seal ma
tutvustasin oma loovtööd ja rääkisime, kuidas seda veel täiendada.
Nüüd käib juba karantiinis kaheteistkümnes nädal ja varsti hakkab juba suvevaheaeg. Ma olen andnud kitarri juba koolile tagasi ja midagi muud ei ole enam juhtunud. Loodan, et suvevaheajal saab
vähemalt rohkem väljas käia.
Stivert Parvei 8. klassist
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_____________________________________________
Saaga Õpikutest, Antonist ja Karantiinist!!!
_____________________________________________
Osa I
Aastal 2020, kuupäev oli siis 15 märts,
EV valitsus ütles, on karantiin!
Antoni plaanid lõid LÄRTS!
Algul oli Antonil hea meel,
kuni ta teadnud ta veel.
“Mida sa ajad kool ei jää ära!”
(kõike mida Anton on uskunud oli mõttetu plära.)
Aga Anton Chilly-Billy,
pläkutas ja mängis pilli,
tegi ta oma loovtööd,
magas hästi päevad-ööd,
oli tal siis hea meel!,
mida vajab mees veel?
Möödus juba nädal-paar,
Kus ära vikerkaar!
pole Anton juba Chilly,
enam vist ei mängi pilli,
Antonil on igav vist,
võite juba panna rist.
“Kuigi pole mina eetris,
mul nii halb olla ruutmeetris.”
Meie Anton täitsa jännis,
igatseb oma patsanne.
samas on ka hea meel
praeb ema pannkooke veel,
Kui me Anton lõhna tunneb,
Osa üks nüüd läbi sai, meie Anton saab nüüd
pai!
Antonijs Nesons 8. klassist
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Õpetaja Kristiina Leoke. Kunsti– ja tööõpetuse kodutööd

Airika-Liis Kaart 5. klassist

Stanley Visnapuu 4. klassist

Maario Rea 6.-9. liitklassist

Egert Reimets 6.-9. liitklassist
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CORONAVIRUS
Karolin Saar 5. klassist
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Eesti
Across
3. Mis keelt räägitakse Eestis?
5. Mis on Eesti hümni pealkiri?
7. Mis loomad on Eesti vapil?
9. Kes on Eesti president?
10.Mis riigipüha on 24.veebruar?
Down

1. Mis päev on 20.august?
2. Kes kirjutas eesti hümni sõnad?
4. Mis on Eesti pealinn?
6. Kes lõi Eesti hümni viisi?
8. Mis maalt pärineb Eesti riigivapi
motiiv?
Koostaja Airika- Liis Kaart 5. klassist

LIHTNE

RASKE

https://sudoku.vip
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KOOLI LÕPETAJAD

Lisaõppe lõpetajad Remy Rätsep ja Nele-Liis Lattik

Seiklusrikast koolivaheaega ja
ilusat suve!
LAAGNA TAHVLI TOIMETUS
Karolin Saar, Airika-Liis Kaart,
Maksim Kuts 5. klassist
Mark Martõntšuk, Agaate Konksi,
Stivert Parvei, Antonijs Nesons 8. klassist
Õpetaja Angela Mölder
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