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K.Kiiver annab ülevaate 
Sinimäe retkest.

1. september 
Kooli direktor Evald Teetlok 
tuletas oma tervituskõnes meelde 
sellel päeval kehtima hakanud 
koolirahu, mis nõuab õpilastelt ja 
õpetajatelt vastastikust austust ja 
annab igale koolipere liikmele 
kindlusetunde ja väärtuse. „Kõigil 
meil, nii õpilastel kui ka õpetajatel 
on rida õigusi, kuid me peame 
täitma ka kõiki oma 
koolikohustusi. Nii et õigused ja 
kohustused ikka käsikäes,“ 
toonitas Teetlok.
Esmakordselt alustasid kooliteed 
viis õpilast. Eesti osakonnas 
Martin Koivistoinen, Lii 
Maksimov, Sofia Rozenbuš ja 
Birgit Kroon ning klassijuhataja 
Kristi Tamma. 
Keelekümblusklassi tuli õppima 
Andžei Karlovitš ja 
klassijuhatajaks Roman Treial. 
„Kallid esimese klassi õpilased! 
Tere tulemast meie kooliperre!“ 
pöördus direktor uustulnukate 
poole.  „Esimene koolipäev on 
tähtis päev ja jääb teile kauaks 
meelde. Tänasest olete te 
kooliõpilased ja algab teie 

koolitee. Headeks abilisteks sellel 
teel saavad teile olema teie 
klassijuhatajad Kristi Tamm ja 
Roman Treial. Mida rohkem te 
neilt küsite, seda targemaks te 
saate. Kool saab teie teiseks 
koduks ja kõik õpilased ja 
õpetajad on selles majas meie 



Sinimäe retk 2011

16. -18. septembrini toimus Sinimäe 
Põhikooli ja Vaivara Huvikeskuse 
ühisettevõtmisena juba teist aastat 
põhikooliõpilastele mõeldud sõjalis- 
sportlik mäng „Sinimägede retk”. 

Idee sedasorti mängu korraldamiseks on 
pärit kahest allikast. Kõigepealt on Vaivara 
kant harukordselt tihedalt seotud nii Eesti 
sõja- kui ka kultuuriajalooga. Üht neist 
ajaloosündmustest - Utria dessanti - 
tähistavad Vaivara vald ja Erna selts iga- 
aastase mälestusretkega dessandi 
aastapäeval jaanuarikuus. Retk on võitnud 
laialdase populaarsuse nii kodu - kui 
välismaal, kuid mõeldud siiski 
täiskasvanutele. 
Teisalt on Vaivara vald osaline alates 2009. 
aastast käimalükatud nn tipuvaldade 
(Eestimaa geograafilistes tippudes asuvad 
vallad) programmis, mille peamiseks 
tegevusvaldkonnaks on olnud 
kultuurikoostöö. Kuid ka see programm on 
hõlmanud peamiselt täiskasvanute 
isetegevuskollektiive. 
Tipuvaldade töönõupidamistel sai aga 
alguse idee korraldada ühistegevust ka 

põhikooliõpilaste tasandil. 
Nii toimuski 2010. aasta septembris 
esimene Sinimägede retk, milles osalesid 
Sinimäe, Lümanda ja Palamuse koolide 5.-
9. klasside õpilased. Käesoleval aastal 
liitus retkelistega Ambla Põhikool. Kokku 
läks rajale 6 viieliikmelist võistkonda, neist 
pooled moodustatud erinevate koolide 
õpilastest. 
Kolmepäevase ettevõtmise eesmärgiks on 
pakkuda õpilastele läbi erinevate 
mängude ja võistluste võimalust tutvuda 
Eestimaa kultuuri - ja sõjaajalooga otse 
paikades, kus sündmused aset leidsid ning 
panna proovile enda võimed sõjaliste 
elementidega maastikumängus. Sõnaga - 
kolm päeva intensiivset õuesõpet, kus 
ühendatud ajaloo, kehalise kasvatuse, 
geograafia ja ühiskonnaõpetuse tunnitöö. 
Esimene päev algas kahetunnise 
ajaloomatka ning sellele järgnenud 
viktoriiniga. Õhtul korraldas Ambla kooli 
õpilaste juhendajana retkel osalenud 
Järvamaa kaitseliitlane Lembit Rosina 
saalis võistlusmänge. 
Teine päev veedeti maastikumängus, mille 
programmi pani kokku Utria dessandi 
korraldamise kogemustega kapten Aivar 
Helstein. Mõnedki esialgu kardetud alad, 
näiteks köiega tornist laskumine, kujunesid 
hoopis tähtsündmuseks. Lubage veel! 
Kontrollpunktides võeti mõõtu lõkke 
süütamises, laskmises, erinevate 
ainesegude tundmises, granaadi 
täpsusviskes ning esmaabis. 
Üldvõit koos karikaga läks teist korda 
järjest Lümanda Põhikooli Saaremaal, kus 
jääb aastaks õpetaja Tiina Niidu 
matemaatikaklassi. 
Õhtul tutvustati taidluskavasid, löödi 

Kuid teadke, et kool ei ole ainult tõsine õppimise 
koht, te saate siit ka uusi sõpru, käite koos reisidel 
ja tegelete paljude huvitavate asjadega,“ andis 
Teetlok mõista, et õppimise kõrval on koolis ka 
muid ettevõtmisi.
Õpetajatele soovis Evald Teetlok loomingulist 
õppeaastat ja et neil jätkuks headust ja kannatust 

iga õpilase jaoks. 
Lapsevanematele soovis ta meeldivat koostööd, 
lootuses, et nad võtavad osa nii oma laste 
rõõmudest kui ka muredest. 



Murdmaajooks 

5. oktoobril külastasid 
kooliõpilased Jõhvi 
Kontserdimaja, kus toimus 
lastepäev teemal „Teeme 
ise muusikat“. Vanemad 
klassid osalesid Aafrika 
tantsu toas ja väiksemad 
osalesid „Fantaasiapillide“ 
toas, kus olid pillid tehtud 
erinevatest materjalidest - 
puidust, klaasist, plastikust 
jne. Hiljem esineti koos 
laval. 

Teeme ise muusikat

tantsu ning mängiti seltskonnamänge. Kui 
eelnevad ettevõtmised olidki 
võistlusmomente tekitanud, siis õhtuse 
kava üldvõitjaks jäi konkurentsitult kõigi 
osapoolte sõprus. Pühapäeval külastasid 
noored Kohtla- Nõmme kaevanduspark - 
muuseumi. 
Osalenud koolide õpilased ja juhendajad 
jäid ootama uusi kohtumisi - hiljemalt 
kolmandal Sinimägede retkel 2012. aasta 
septembris. 

KAI KIIVER
Vaivara Huvikeskuse juhataja 





Loodusainete nädal
11.-14. oktoobril oli 
koolimajas loodusainete 
nädal. Mitme päeva jooksul 
sai külastada tunde ja 
osaleda mängudel. 
Teisipäeval korraldasid 
õpetajad Ludmilla Dmitrieva 
ja Irina Golikova huvitava 
tunni ja viktoriini kartulist 
ajaloos ja elus. Lisaks viis 
läbi loodusainete viktoriini 
õpetaja Tiina Toomeoks. 

Kolmapäeval ja neljapäeval 
toimusid 
matemaatikamängud 
erinevates klassides. 
Õpetaja Tamara Saveljeva 
koostas huvitava stendi, kus 
tutvustati 

 Kuulutati välja 
konkurss, kuhu oodati 
retsepte, mis sisaldavad puu-
 ja köögivilju. Retseptid 
riputatakse üles stendile ja 

hiljem köidetakse kokku 
raamatuks, mis jääb 
kooliraamatukokku ja 
kolmele tublimale osalejale 
on kingituseks 
retseptikogumik ja üllatus. 

Õpetajatepäev
7. oktoobri tähistati meie koolis õpetajate 
päeva. Traditsiooniliselt kehastusid 
õpilased õpetajateks ja andsid ainetunde. 
Direktoriks oli Tom Maksimov, aga 
õppealajuhatajaks Julia Anufrijeva. Tunnid 
toimusid tunniplaani alusel. Õpilased 
korraldasid õpetajatele kontserdi, mille 
esinemisnumbrid olid seekord ette 
valmistatud õpilaste endi poolt. Peale 
lõunat oli õpetajatele üllatus - kehalise 
kasvatuse tund. Alustati 
soojendusharjutustega ja liikumistega. 
Seejärel toimusid tulised ja emotsionaalsed 
teatejooksud, kus õpetajad said panna 
proovile erinevaid oskuseid - pallivisked, 
slaalomid jne.



Kuu esimestel päevadel 1.-3. oktoobrini oli 
koolimajas kolmandat korda seenenäitus. 
Seekord oli eesmärgiks tutvustada erineva 
välimusega seeni ja neid liike, mida võime 
korjata hilissügisel. Tutvustamiseks oli üle 
70 seeneliigi, koos rikkaliku 
pildimaterjaliga. Väljas olid ka erinevad 
esemed, mis on seotud seentega ja 
raamatud. Seenenäituse seened korjati 
Kurtna maastikukaitsealalt ja Kõnnu 
piirkonnast. Korjamas käidi seekord 
kolmekesi.
Näituse raames toimus ka konkurss, kuhu 
olid oodatud seeneteemalised joonistused 
ja käsitööd. Laste tööd on üles riputatud 

kooli fuajees ja parimaid premeeritakse 
kuu lõpus väikeste meenetega.

Seenenäitus

Loodusainete nädala raames külastasid 14. 
oktoobril 1-5 klassi õpilased Selisoo 
õpperada, kus koos Keskkonnaameti 
keskkonnahariduse spetsialistidega tutvuti 
lähemalt seal kasvavate taimedega. Räägiti 
soo erinevatest arenguetappidest: madal-, 
siirde- ja kõrgsoo (ehk raba). Selisoo on 
kõrgsoo ehk raba. Põnevad olid ujuvad 
saared laugastel. Kõige meeldejäävamad 
olid muidugi jõhvikad, mida sai uurida, 
korjata ja süüa.
Rabast sai korjata kaasa ka erinevaid 
rabataimi. Need kleebitakse hiljem 
loodusringis laste töölehtede juurde. Meid 
ootadatakse tagasi kevadel, kui raba on 
õitsel.

Selisoo



Teated

Sügiskuu

Sügiskuu tuli salamahti,
teinud endal ukse lahti.
Sügis hakkas vävima,
puudel lehti kirjuks.
Värvid siiski otsa said,
rahule ka kuntsnik jäi.
Nüüd võib sügis alata,
ja puudelt lehed langeda.

Palju õnne septembrikuu õpilastele ja õpetajatele.

Nikolai Suikanen
Kätrin Jaakson
Janina Karlovitš
Maria Nesterova
Julia Anufrijeva
Raul Adamson

õp. Evald Teetlok

Palju õnne oktoobrikuu õpilastele ja 
õpetajatele.

Anna Kondratjeva
Artjom Posrednikov
Tom Maksimov
Ivan Fjodorov
Artur Zahharov
Jenek Levandovski

õp. Kai Kiiver
õp. Tiia Laanemäe




