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Isade tegevused Iisaku
kandis

Jõulud
Detsembris tähistas meie
kool jõule. Jätkasime
eelmise aasta
traditsiooni alustades
piduliku lõunaga millele
järgneb kontsert. Sel
aastal oli klassidel
ettevalmistatud uues
kuues lühinäidendid,
millesse oli palju
huumorit põimitud.
Kontserdi lõpuks saabus
ka jõuluvana, kes jagas
kõigile kommipakke ja
kingitusi. Teda abistas
selles raskes töös kõige
menukam tegelane Kakuke. Pärast kontserti
täitus koolimaja
piparkoogilõhnaga.
Kõigil oli võimalus
valmistada käsitööklassis
ja kooli sööklas
piparkooke. Teele
kaasavõtmiseks
valmistasid õpilased
endale karbikesed, kuhu
hiljem sai panna
piparkoogid.

Isadepäev Iisakus
aega,
enne
kui
kõigile,
millega
päästetakse pinnalt (erinevalt maapinnalt,
veepinnalt) ringi peale saime. Vaadates
kogu varustust ja puhkamise- treenimise
võimalusi,
keerles
mõttes
juba
tulevikuplaane.
Kõige
suurema
adrenaliinikoguse
tekitas
aga
hoopis
esmakogemus
mööda
läikivat
toru
ülakorruselt garaaži laskudes.
Meie kena päev isade ja sõpradega jätkus
Isadepäev on küll perepüha, kuid seda
tähistatakse meelsasti ka lasteasutustes.
Nii näitasime ka meie oma armastust isade
vastu väikese kontserdiga.
Eesti osakond võttis teha sel puhul pikema
ürituse. See oli väga tore päikesepaisteline
pühapäev, kui lapsed ja isad (olgu öeldud,
et emasid sel korral ei võetud kaasa, oli
ainult üks ema- see oli meie õpetaja, kes
selle ürituse meile korraldas) istusid

autodesse ja sõitsid Iisakusse.
Algatuseks ootas meid kaasajastatud
lasketiirus
instruktor,
kes
lühikese
instruktaaži
järel
korraldas
meile
laskeharjutusi.
Saime
tulistada
lisaks
simulatsiooniharjutusele
veel
kolmest
erinevast relvast: õhupüssist, õhupüstolist
ja osavamad ning julgemad sportpüssist.
Kogu paugutamine oli põnev ja võttis
suurest erutusest käed väristama.
Võtsime
mälestuseks
kaasa
auklikud
märklehed
ja
läksime
Ida-Virumaa
moodsaimasse päästeameti-politseimajja.
Seal oli nii palju tehnikat, et võttis tükk

matkarajal,
mille
sihtpunktiks
oli
matkamaja,
kus
tegime
lõket
ja
küpsetasime vorstikesi ning puhkasime
jalga. Lapsed said aega ka mänguks, aga
isadele
korraldas
õpetaja
omapärase
küsitluse, mille tulemusena nad said
teada, kui palju nad meist ja meie
mõtetest ja tunnetest teavad.
Tagasiteel põikasime ka vaatetorni. Kus
laius võimas vaade Alutaguse metsadele
ning läbi binokli ka Kuremäe kloostri
sibulkuplid. Koju jõudsime väsinud kuid
õnnelikena. Oli tore pühapäev.

Isadepäeva konsert

Halloween

Iga päev astume sammu
lähemale
jõuludele
ja
talvisele koolivaheajale. Aga

enne
seda
meenutaks
koolipere
tegemistest
novembrikuus.
31. oktoobriööl vastu 1.
novembrit
tähistatakse
paljudes riikides Halloweeni.
Tegemist on 2500 aastat
vana keldi rituaaliga, mille
põhitunnuseks
on
õõnes
kõrvits, millesse lõigatakse
nägu ja sisse pannakse
küünal. Koolis tähistati seda
sündmust
Halloweeni
peoga. Seal valiti välja

parimad kõrvitsad, võitjaks
osutus eesti osakonna 4-7
klass ja kostüümidest parim
oli Kätrin Jaakson.
Meenutused Kätrin Jaaksoni
sulest.
Eesti
rahvakalendri
tähtpäevade seas ei ole
Halloweeni. Selle oleme me
üle võtnud ameeriklastelt.
Halloweeni
tähistatakse
tegelikult 31. oktoobri, aga
meie
pidasime
seda
maagilisel 11.11.11 –ndal.

Halloween on hirmudeöö
ja siis käivad inimesed
ringi
hirmsate
kostüümidega,
seda
tegime meiegi. Kohal olid
nõiad, vampiirid ja muud
maskikandjad.
Kohale
tulid ka saatan, printsess
ja Frankentšteini naine.
Õpilasomavalitsuse poolt
oli
välja
mõeldud
„Hirmurada“.
See
oli
natuke ohtlik, sest seal oli
palju nööre, aga see-eest
oli see hirmus. Minu jaoks

Õppereis Tartusse

Meenutused reisist Linda Emilie Teetlok
26. novembril korraldas Vaivara Huvikeskus
õppereisi Tartusse. Kaasa võeti Sinimäe
kooli parimad õpilased. Kuna kool on meil
väike siis on ka häid õpilasi meil vähe.
Seltskonnas oli meil umbes 20 inimest.
Käisime
kahes
huvitavas
muuseumis,
Looduslmuuseumis
ning
Eesti
Rahva
muuseumis.
Pärast
muuseumide
külastamist oli õpilastel valik, kas minna
ujuma Aurasse või on vaba aeg. Isiklikult
mina jõudsin peale Aura käia ka AHHAA
keskuses. Reis oli huvitav ning meeldis
õpilastele.

oli
„Hirmurada“
kõige
huvitavam.
Õhtu
jooksul
selgitasid
osavõtjad
aplausiga
välja
kõige
huvitavama kostüümi. Enne
luudadel kojulendu said kõik
koletised, peletised ja nõiad
muusika saatel tantsida.

Õp. Ljudmilla

Kutsumus – õpetaja
25. novembril õnnitleti Sinimäe põhikoolis
kolleegi ja õpetajat Ljudmila Dmitrievat.
Ljudmilal on kõik olemas: poeg ja tütar,
lapselaps, töö, sõprade ja kolleegide

lugupidamine, kes on valmis igal hetkel
appi
tulema
ja
mis
peamine
–
südamesoojus, mida on jagunud mitme
aastakümne jooksul nii oma õpilastele,
nende vanematele, kolleegidele, kui ka
omastele ja lähedastele.
Igal hommikul astub ta üle armsaks
saanud kooli ukseläve, kus teda ootavad
tema õpilased. Ljudmila Grigorjevna on
mitmekülgne ja andekas pedagoog, tõeline
oma ala professionaal. Igale õpilasele
suudab ta anda osakese oma hingest,
osakese heast ja ilusast. Meie õpilastele on
osaks saanud suur õnn, käia mööda
teadmiste teed koos sellise suurepärase
õpetajaga.
Õnnitleme Ljudmila Grigorjevnat kogu
südamest juubeli puhul ja kadestame tema
kustumatut energiat ja
töövõimet.
Soovime, et seda energiat jätkuks tal veel
paljudeks aastateks!
Žanna Belikova

Teated
Talvekuu
Aasta täis, talvekuu..
tugevalt, õrnalt puhuv tuul.
Vaikselt sillerdav järvede vesi,
vastu kaljut loksudes meri.

Palju õnne detsembrikuu õpilastele ja
õpetajatele.

Aljona Fjodorova
Agnes Jaakson
Aljona Bazõleva
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Božena Karlovitš
Maksim Rozenbuš
Polina Jakovleva
Richard Tartu
Valeria Badanina

õp. Ljudmila Dmitrieva

õp. Tamara Krõlova
õp. Anneli Sabolotni

Palju õnne novebrikuu õpilastele ja
õpetajatele.

