
KOOLI AJALEHT

Esimene koolikell
Kas sa tunned seda teed, 
mis käib läbi maad ja veed?
Numbrimerre teeb ta käände,
tähestikumeres väänleb.
Kas sa tunned seda teed 
See on sinu koolitee.

Meie vilistlased



Reipalt koolipinki
17. septembril toimus meie 
koolis üleriigilise 
tervisepäeva „Reipalt 
koolipinki!“ üritus.

Tervisepäeva eesmärk on 
kujundada ja arendada 
noorte seas sportlikke 
harjumusi ja tervislikke 
eluviise. Tervisepäev „Reipalt 
koolipinki!“ toimub alates 
2004.a. igal septembrikuu 
teisel reedel. 
Kahjuks sadas sellel päeval 
vihma. Õue plaanitud 
mängud jäid ära, aga selle 
asemel toimusid saalis 

tulised võistlused. 
Mängudeks olid erinevad 
pallimängud: võrkpall, 
korvpall ja rahvastepall. 
Võrkpallis olid vastamisi 
õpilased ja õpetajad. 
Õpetajad võitsid. Järgmiseks 
mängiti korvpalli, kus taas 
olid vastamisi õplilased ja 
õpetajad. Õpilased andsid 
õpetajatele tulise lahingu, 
aga kahjuks kaotasid. 
Viimaseks mänguks oli 
rahvastepall, kus näitasid 
oma jõudu ja osavust ainult 
õpilased.        

Minu Riik
17. oktoobril osalesime koos 
Mäetaguse ja Viru-Nigula 9. 
klassi õpilastega pojektis 
„Minu riik“, mille raames 
külastasime Tallinnas Eesti 
Ajaloo muuseumi. Tutvusime 
seal olevate näitustega ja 
eksponaatidega.
Külastasime Riigikogu, kus 
toimus ekskursioon ja 
kohtusime riigikogu liikme 
Mari-Ann Kelamiga . Hiljem 
viidi läbi õpilaste seas 
viktoriin. Teadmiste kontrollis 
saavutasid Juri Fjodorov ja 
Milana Kraskin auhinnalised 
kohad.
Lõunasöök toimus Premia 
Jäähallis, kus saime esimesel 
korrusel jälgida jäänäitust.
Külastasime Roccal al Maret 
ja reisisadamat. Victoria 
laeval oli ekskursioon, kus 
tutvustati kapteni töökohta, 
masinaruume. Laeva saalis 
toimus viktoriin ja 
einestamine. 

Täname "Minu Riik" 
tegevjuhti Toivo Kevat, kes 
koostas väga huvitava ja 
sisutiheda päeva.

Irina Golikova
ajaloo õpetaja

В сентябре этого учебного года 
9 класс в сопровождении 
учителя истории Ирины 
Голиковой посетил Рийгикогу. 
Такие визиты проходят 
ежегодно в рамках 
республиканского 
проeкта "Minu 
Riik". 
В здании было 
довольно безлюдно, 
что никак не 
помешало 
насладиться нам 
величием этого 
сооружения. Все 
коридоры увешаны 
всевозможными 
картинами и 
фотографиями. Во 
время экскурсии 

нам рассказывали об истории 
государственной власти и 
показывали всякие 
достопримечательности.
После Рийгикогу мы 
отправились на паром. Во 
время этой экскурсии мы были 
в тех местах, которые 
пассажирам не показывают.
Подведя итог, я могу сказать, 
что день был замечательным.

Милана Краскина

Teated





Sinimägede retkÕpetajate päev

Eelkool



Seenenäitus

Alutaguse Noorte mängud

Kuuse-käbikõrges

Meie õpilased on osalenud sel õppeaastal teatejooksudes ja krossijooksudes.

16. septemberil olid teatejooksud. 2-5-nda klassini saavutati kokkuvõttes II koht. Sama 
saavutust kordasid ka 6-9 klass põhikoolide arvestuses.

29. septembril toimusid krossijooksud. Kokkuvõttes saavutasime III koha. Eriti hästi võistlesid 
järgmised õpilased:
Polina Jakovleva 7.kl saavutas 1000 m I koha nii põhikoolide kui ka gümnaasiumide arvestuses.

Põhikooli arvestuses
Linda Emilie Teetlok-  6.kl I koht  500m
Aljona Fjodorova- 5.kl 4 koht 500m
Maksim Rozenbuš-  5.kl II koht 2000m
Lev Mashkov- 5. kl 4 koht 500m
Ivan Bezzaborkin- 9.kl  III koht 3000m

Tsirkus




