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I advent

LK 1

4. sajandi lõpust hakati tähistama
Kristuse sünnipäeva 6. jaanuari l
(Jul iuse kalendri järgi), 25.
detsembril (Gregoriuse kalendri
järgi). Alates 5. sajandist hakati
pidama advendiaega ehk Kristuse
tulemise aega, kus
ettevalmistusaega tähistati vi iel
pühapäeval .
Paavst Gregorius VI I reformide ajal
(1073–1085) toimus üleminek
viielt advendipühapäevalt nel ja le.
Esimene advendipühapäev seostus
kirikuaasta algusega al les 16.
sajandil .

Advent on Eesti kirikukalendris
l i ikuv tähtpäevade periood, mis
tähendab tulemist ja tuleneb
ladinakeelsest sõnast adventus.
Advent koosneb nel jast
pühapäevast enne esimest
jõulupüha. Esimese
advendipühapäevaga algab

advendiaeg ja l iturgil ine
kirikuaasta. Nel jas
advendipühapäev võib sattuda
kokku ka jõulupühade laupäevaga
(24. detsember).
Advendiaeg tähendab Jeesus
Kristuse tulekut ja tuleneb ladina
keelest: Adventus Domini –Issanda
tulek.
Advendiaeg on paastuaeg.
Advendiaja l iturgil ine värv on
violetne.
Advendiajal süüdatakse igal
pühapäeval üks uus küünal :
I advendipühapäeva värvus on
valge ja süüdatakse valge küünal ,
mis on Kristuse värv ja tähendab
puhtust ning armu.
I I ‐IV advendipühapäevade värv on
violetne ja süüdatakse violetset
värvi küünlad, mis tähendab
patukahetsust, ootust ja
paastuaega.
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MinuRiik

Kool i a lgusega on
jõudnud meie aedadesse sügis,
mis toob kaasa rohkel ande.
Mõned annid on suured, pikad,
huvitavad kujuga või
meenutavad kedagi. Alglassi

õpilased valmistasid ette
näituse 21.‐25. septembriks.
Näituselaudadele kogunes
koduajast just kõige huvitavad
puu‐ ja köögivi l jad.

Reipaltkoolipinki

Üleriigi l ine
integratsiooniprojekt MINU RI IK
käivitus 2002/2003 õppeaastal
ri ikl iku programmi
“Integratsioon eesti ühiskonnas
2000‐2007” raames koostöös
Rahvastikuministri büroo,
Vabariigi Presidendi Kantselei,
Ri igikogu Kantselei ja
Riigikantseleiga. See on
mõeldud eeskätt vene
õppekeelega üldhariduskool ide
üheksandate klasside
õpilastele. Projekt tutvustab
õpilastele ri iki ja võimu ning
pol i iti l isi institutsioone.

Alates 2009/2010
õppeaastast kannab Minu Riik
kodanikuhariduse programmi
nime.
2015/2016. õppeaastal alustab
MINU RI IK oma
nel jateistkümnendat tööaasta
Õpilastele avanes võimalus
osaleda sisukatel ja arendavatel
õppepäevadel Presidendi
Kantseleis, Parlamendis ja
Vabariigi Val itsuses, kohtuda
Riigikogu l i ikmetega, võtta osa
viktoriiniküsimustele
vastamisest, osaleda huvikäigul
Tal l inki laevadel , Orlovi lossis

sisukat näitust vaadata ja käia
tutvumas panganduse ajaloo ja
tänapäevaga Eesti Panga
Muuseumis.

Õppepäevadel osalemine
avardanud õpilaste si lmaringi,
andnud parema arusaamise
kodanikuõpetusest ja sütitanud
neis huvi paremini järgida ri igis
toimuvat, see aga ongi üks osa
meie ri igis taotletavast
lõimumisprotsessist.

Meie kool is külastasid koos õp.
Kai Kiivriga 9. Klassi õpilased.

Sügisnäitus
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Taval iselt esimese

õppenädala viimasel päeval

korraldatakse

üldharidusl ikes kool ides üle‐

eesti l ised l i ikumispäevad.

Meie otsustasime ka

natuke l i ikuda. Meie tore

l i ikumispäev algas

hommikuvõimlemisega.

Kõik õpilased ja õpetajad

kogunesid kool iaatriumi,

kus õpetaja Romani ja

õpetaja Annel i juhendamisel

toimus 10 – minuti l ine akti ivne

häälestus järgmisteks tegevusteks.

Pärast suundusime kõik koos

Vaivara kihelkonnakool i

mälestuskivi juurde. See kahe

kilomeetri pikkune matk kandis

kahte kindlat eesmärki. Esimene

eesmärk – meie kool i aja loo

tundmine. Teine eesmärk –

l i ikluskasvatus ja grupil i ikumine

suurel sõiduteel .
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7.oktoobril käisid Lii ,
Anastassia, Aleksa, Vladislav F. ,
Sandro, Karl‐Martin, Aleksander
K. ja Anton Pannjärvel
jooksukrossi l , sõitsime sinna
õp.Denissiga. I lm ol i väga külm.
Meeleolu polnud just kõige
parem enne jooksu aga see on
alati ni i . Anastassia, Li i ja Aleksa
jooksid 500m, Maksim jooksis
1000m, Vladislav jooksis 2000m

ning Anton, Karl‐Martin, Sandro
ja Aleksander jooksid 3000m.
Kui kõik ol id ära jooksnud
sõitsime bussiga kool i . Järgmisel
päeval kui kool i läksime siis ei
olnud veel stendil meie kohti
kirjas, aga vahepeal ol i
õp.Deniss pannud kohad üles.
Saime teada mitmenda koha me
saanud ol ime.500m jooksjad:
Anastassia‐26.koht, Li i 50.koht

ja Aleksa‐ 54.koht. 1000m
jooksjad: Maksim‐ 39.koht.
2000m jooksjad: Vladislav‐
7.koht. 3000m jooksjad: Anton‐
12.koht, Karl‐Martin‐ 17.koht,
Aleksander‐ 18.koht ja Sandro‐
27. koht. Tegel ikult ol i jooks
lahe.
Sporti peab tegema!
Lii Maksimov
5. kl õpilane

Krossijooks

Õpetajatepäev
Meie õpetajate päev ol i 5

oktoobril nel janda tunnajal l .
Õpetaja päeva tähistatakse üle
Eesti.

Alguses tul id õpetajad
teiselt korruselt al la ja läksid
oma kohtadele. Si is hakkasid
lapsed esinema. Esimene klass
esines näidendi ja laul is. 5.‐6.
klassi tüdrukud esinesid lauluga

„Inimene õpib“. Si is näidati
õpetajate kohta slaide ja meie
saime teada, mis pahandusi
tegid meie õpetajad.

Peale seda läksid tunnid
edasi nagu vaja ja ette nähtud.

Kristlyn Roots 6. kl õpilane

Enne lõunat jõudsime teha

veel murdmaajooksu

Grenaderimäel . Lastel tul i läbi

joosta 1,2 kilomeetrit. Parimat

aega näitas Aleksandr Kurilenko

(4:43). Peale lõunat õpetaja Alo

näitas meile sangpommi

tõukamise ja rebimise tehnikat.

Vanemad poisid said ka uues

spordialas kätt proovida. Kristan

Rootsi l lendas õhku 16‐

kilogrammine sangpomm 55

korda. Karl ‐ Martin Vainura ja

Sandro Maksimovi tulemuseks jäi

50. Sel les vanuseklassis kõige

noorem poiss Cristopher Oskar

Orav tõstis sangpommi 25 korda.

Meie väiksemad õpilased osalesid

lõbusates startides Pargimäe

mänguväl jakul .

Spordipäev lõppes

tänavakorvpal l i võistlusega.

Kolme võistkonna seas osutus

võitjaks õpetajate ja õpilaste

segavõistkond (Roman Treial ,

Deniss Košelev ja Vladislav

Fetj ikov). Pingel ises võitluses

näitasid poisid oma oskusi

kõrgel tasemel.

Tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid

suurepärase spordipäeva

korraldamise eest!

ROMAN TREIAL,

Sinimäe põhikool i arendusjuht





Viimasel nädalal enne
sügisvaheaega käisid Sinimäe
põhikool i a lgklasside õpilased
Toila‐Oru pargis
orienteerumisel . Ol i i lus
sügisi lm, isegi ootamatult soe ja
päikesepaistel ine.

Õppereisi eesmärgiks ol i
tutvustada õpilastele kaunist
kohta Ida‐Virumaal Pühajõe
ürgorus asuvat Oru parki ja
õpetada õpilasi orienteeruma
looduses kaardi abil . Lapsed
jagati võistkondadeks, igasse
rühma kuulus ka õpetaja, kes
suunas õpilasi ja aitas
lahendada raskemaid
ülesandeid.

Vaatamata sel lele, et

kaardilugemine ja
mõistmine osutus
mõnedele lastele
raskeks tegevuseks.
Aga samas ol i mõnus
l i ikuda meeskonnaga
mööda siiamaani
tundmatuid radu,
natuke raske ronida
mäkke, huvitav
avastada koopaid.

Orienteerumismängu
ümbrikuid, mida pidid õpilased
otsima igas kaardil märgitud
punktis jäi üha vähemaks…
Küsimused, mis ol id ümbrikes,
ol id mõeldud eri vanusega
õpilaste jaoks, mis tegi õppetöö
veel
huvitavamaks.
Orienteerumise
st võtsid osa
kõik õpilased
1.‐4. klassini.

Õpilaste
si lmad särasid,
mis tähendas,
et nende jaoks
ol i see põnev
seiklus ja

kasul ik kogemus!
Tänan algklassi õpetajaid,

kes ol id mul le toeks ja abiks
orienteerumismängu
ettevalmistamisel ja
läbivi imisel : Annel i Sabolotni,
I rina Kl ishina, Kül l i Priske,
Gal ina Marfola.

Samuti suur tänu 5.klassi
õpilasele Lii Maksimovile ühe
võistkonna juhendamise eest.
Kohtumiseni järgmisel sügisel
Toila‐Oru pargis

Tatjana Juhkam
1. kl õpetaja

OrienteerumineOru pargis
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Vanade õppevahendite näitus
Näitusele toodi asju kõrges eas

Sinimäe Põhikool is korraldati

näitus, mis algas õpetajate

päevaga. Õpilased tul id kool i ja

nägid, et stendil ol id huvitavad

asjad. Stendil ol id vanad

raamatud ja õpikud. Huvi pakkus

vana Apple arvuti ning

klaviatuur, mis ol i tehtud puust.

Nägime hästi säi l inud kool ipinki

ning vanaaegset "kalkulaatorit" .

Kõikidele õpilastele näitus

meeldis.

Kiri l l Tarassov

6. klass



Õppimise mõtestamiseks
said osalejad kohale jõudes
töölehe, mil lele leidusid
vastused üle kogu keskuse. Kui
nooremad õpilased vajasid
rohkem juhendamist, si is
vanemad oskasid juba ise õige
info üles leida.

AHHAAs on põnevaid
eksponaate, võimalusi ning
avastamisrõõmu jätkus kõigi le.
Põnevamateks eksponaatideks
osutusid jalgratas, mil lega sai
lae al l sõita ja l ift, mil lel istudes
ja nöörist tõmmates tõusis iste
kõrgele.

Pal jud õpilased
katsetasid, mis tunne
oleks ol la lennukipiloot ja
7. klassiga uurisime
erinevaid läätsi.
Õppepäeval osalesid 4.‐9.
klassi õpilased ja nende
õpetajad ning ürituse
toimumist toetas Eesti
Energia.

Pärast AHHAA
keskuse külastamist
käisime Lõunakeskuses
uisutamas ja 4D kinos. Poisid
leidsid üles seikluspargi ning
turnisid seal .
Sel l iseid meeleolukaid

õppepäevi võiks rohkem olla,
leidsid nii õpilased kui õpetajad.

Li isi Sarap
õpetaja

Teeme isemuusikat
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Sinimäe Põhikool i 1.‐4. klassi
õpilased käisid 6. oktoobril
õppesõidul Jõhvi
kontserdimajas.

Nimelt toimus lastepäev
„Teeme ise muusikat“, kus ol id
organiseeritud erinevad
muusika õpitoad: rääkiv rütm,
mandol i inid, seto leelo (setude
traditsioonil ine laulusti i l ) jne.
Õpituba kestis 45 minutit,
seejärel toimus 15 ‐ minuti l ine
ühisesinemine saal is.

Meie õpilastel ol i võimalus
osa võtta rääkiva rütmi ja seto
leelo õpitoast. Esimese õpitoa

juhendajateks ol id Arno Kalbus
ja Jamil ia . Seal said lapsed
aimu, kuidas Indias õpitakse
läbi si lpide trummimängu ja
tantsu. Kuidas kõike seda, mis
me suuga ütleme, on võimal ik
mängida kätega trummidel ja
ja lgadega tantsus.

Teise õpitoa juhendajateks
ol id Matis Leima ja Evel in
Ämarik. Seto leelo õpitoas õpiti
laulma UNESCO
kultuuripärandisse kantud
ehedat seto leelot, tutvuti seto
rahvarõivastega, saadi mängida
paari Setomaale omast

ringmängu ning tantsiti l ihtsaid
Kagu‐Eestis levinud tantse.
Kui õpitubades õpitud
muusikarütmid selgeks saadud,
mindi lavale oma oskusi
demonstreerima ja esinema.

Ol i üks tore, vahva ja õpetl ik
päev meile kõigi le. Õpilased
said juurde muusikal isi
teadmisi, oskusi ning kindlasti
esinemisjulgust.

I rina Kl ishina
2. kl õpetaja

AHHAAkeskus

Kõik on mokas

Tegin ja tegin rasket tööd

Katsusin ja katsusin ning

Õppisin ja õppisin aga

Sain kolme töö eest ja nutsin.

Kiri l l Tarassov



Planetaarium

Alates 1994. aastast
tähistab Eesti
Lastekirjanduse Keskus 20.
oktoobril ettelugemise
päeva.
Ettelugemise päeva
eesmärk on tõsta raamatu‐
ja lugemishuvi ning
väärtustada ettelugemist,
kui kuulajat arendavat
lugemisvormi.
Ettelugemise päeva
tähistati ka meie kool is, kui
raamatukogus ol i kuulda
õp. Annel i ettelugemist
õpilastele.

Sõna planetaarium
iseenesest eeldab, et kupl i le
projitseeritakse taevast,
planeete, tähti ja teisi
taevakehasid.

1927 aastal maailmaturu
optika valdkonnas l i idrite
positsiooni hoidev saksa firma
„Zeiss” ol i leiutanud
planetaariumi nimel ise seadme.
Antud seade võimaldas
projitseerida kupl i laadsel
ekraanil taevakehade kujutisi ja
samal ajal model leerida sel le
l i ikumist. Aasta hil jem
Münchenis ol i ehitatud
esimene planetaarium.

Sel lest sai alguse
Planetaariumi ajastu. Peale
esimese planetaariumi
avamist Saksamaal , a lgas
peatselt teiste
planetaariumite ehitus
Viinis ja Roomas.
Tol leaegne meile kõige
lähim planetaarium oli

ehitatud aastal 1929 Moskvas.
Digitaalsete

planetaariumite ajastu algas
aastal 1983, kui USA Virginia
osari igis paigaldati teaduse ja
tehnika muuseumis esimene
digitaalse projektsiooni
süsteemiga (Ful ldome
Projection System)
planetaarium.

Tänapäeval on maailmas
olemas rohkem kui mitu tuhat
planetaariumi. Need
planetaariumid kujutavad
endast kombineeritud opti l is‐

mehaanil isi ja digitaalseid
projitseerismissüsteeme.

29. oktoobril külastas kool i
planetaarium, kus on võimal ik
vaadata järgnevaid etendusi

Jänku Tafiku tähesõbrad
Kokomong. Kosmil ine seiklus
Victor ja Garu seiklus
Elu Tekkimine
Kosmil ine ajastu ‐ kas see sama
Dawn of space?
Nanocam

Ettelugemisepäev
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Kiisu ai‐ai‐ai

Tuleb kasski: “ai‐ai‐ai,
kri imustada käpp mul sai.“
„Kohe ravin terveks sinu,
Plaastri peale panen kilu.“
„Nüüd on kohe ol la parem,
Miks ei tulnud siia varem?“

Lii Maksimov



Mereteemaline etluskonkurss

Ühes täiesti taval ises
toidupoes elab üks täiesti
taval ine sibulapoiss, nimeks
Cipol l ino. Sel les toidupoes ei
ole aga lood üldse taval ised,
võiks isegi öelda, et need on
hoopislugu täbarad. Võimu on
enda kätte haaranud ahned
puuvil jad vürst Sidruni
juhtimisel . Keelatud on kogu
lust, tants ja tral l .

Cipol l ino ja tema sõbrad
ei lase aga ennast nendest
käskudest segada ega oma

rõõmsal tujul langeda. Kui aga
rüütel Tomat ühel päeval
Cipol l ino isa vahistab ning eluks
ajaks vangi mõistab, seisab
sibulapoiss otsuse ees –
võidelda õigluse eest ning teha
lõpp vürst Sidruni ebaõiglasele
val itsemisele, või al luda uuele
korrale.

Eks öelnud ju sibulapapa
Cipol lonegi: “Õpi vahet tegema
õigel ja valel . Õpi kelme läbi
nägema!” Lihtsad ja olul ised
sõnad, kuid kas Cipol l inol ka
nende järgi käia õnnestub?

27. oktoobril käisid õpilased
vaatamas Jõhvi Kontserdimajas
etendust "Cipol l ino seiklused"
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Cipollino seiklused

30. oktoobril toimus Toila

Gümnaasiumis maakondl ik

MERETEEMALINE etluskonkurss

„MERI . MERI! MERI?“

Õpilased esitlesid luuletusi ja

proosapalasid eesti keeles.

Meie kool ist võtsid osa 5.

klassist õpilane Lii ja 2.klassist

õpilane Stel la, kes saavutas

oma vanuseklassis 2. koha

Elav klassika
Õpilased osalesid 11. novembril

kirjandus‐ konkurssi l "Elav klassika", mis

toimus Sil lamäe l inna keskraamatukogus



Isadepäev

Во второе воскресенье
ноября в Эстонии празднуется
День отца.

Мы пригласили наших
пап провести этот день вместе
со своими детьми вечером в
пятницу 6 ноября. Как же
приятно было увидеть почти
все пап учеников нашей
школы!

Небольшой концерт
учащихся начальных классов
открыл наш праздничный
вечер, а дальше самое
интересное: пап с детьми
поделили на 3 команды,

команды получили
конверты с
заданиями, которые
надо было проделать
в разных рабочих
комнатах.

Учителя
организовали в

разных кабинетах
рабочие комнаты:
мастерская по коже,
где родители с детьми
мастерили брелки для
ключей; в спортивной
комнате отцам были
даны силовые

упражнения и упражнение на
скорость;в комнате
домоводства вся команда
готовила бутерброды и рулет
из лаваша.

В чайной комнате всех
ждали приготовленные
папами и детьми бутерброды

и чай с конфетами.
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Mitmekülgne lina
25. nov külastasid koduloo huviringi õpilased Narva muueumi poolt pakutavat programmi

"Mitmekülgne l ina"

Tutvustati l ina kasutamise võimalusi, õpiti vanu l inatöötlemis võtteid ning ketramist ja kanga kudumist.

Virumaapärimuskultuur
27. nov toimus pärimusmuusika teemal ine loeng‐kontsert "Virumaa pärimuskultuuri" projekti toetusel .

Kontserdi käigus tutvustati erinevaid pärimusmuusika pil le.

Läbivi i jateks Jaanus Põlder ja Kaarin Aamer.



Kodulooring
На краеведческом кружке в

Синимяэской основной школе

мы не только слушаем о том,

какой была наша волость

много лет назад, но и ходим

на экскурсии и посещаем

музеи. На одном из таких

занятий ученики 7 класса с

руководителем кружка,

учителем истории и

руководителем по

внеклассной работе поехали в

Силламяэский музей.

Силламяэский музей

находится в небольшом

здании бывшего детского

садика в исторической части

города. В музее представлены

различные экспозиции:

деревенский быт жителей

волости Вайвара в 19 веке,

старые фотографии Силламяэ

и окрестностей, выставка

старых кукол, комната 50‐х

годов, коллекция минералов и

музыкальная комната.

В нашем распоряжении был

только час, которого было,

конечно, мало для интересных

выставок и увлекательной

экскурсии хранителя музея.

Именно поэтому,

музыкальную комнату

посмотреть мы, к сожалению,

не успели.

Спросим учеников, что им

понравилось больше всего?

Саша: «Больше всего меня

заинтересовала комната

советского времени и

коллекция кукол».

Варвара: «Мне понравилась

коллекция минералов,

особенно красивые камни –

аметисты».

Ирэна: «Мне кажется, что зале

минералов можно провести

целый день».

Настя: « А мне понравилась

комната 50‐х годов и особенно

туалетный столик с духами

того времени. Они до сих пор

пахнут!».

Руководитель по внеклассной

работе Жанна Беликова

отметила выставку быта

волости Вайвара и комнату

советского периода. «Такие

приятные воспоминания! Как

будто снова оказалась у

бабушки в гостях».

Мне очень понравились

коллекции музея, особенно, с

педагогической точки зрения:

ведь как интересно и

увлекательно можно провести

урок биологии и географии на

выставке минералов или урок

истории на выставке быта

волости Вайвара и в комнате

50‐х годов.

Все ребята сказали, что будут

рады посетить Силламяэский

музей ещё раз. Думаю, что и

остальные школьники с

удовольствием к нам

присоединятся.

Екатерина Муравьёва

Руководитель кружка

краеведения

Matemaatika võistlus

Очень даже удачным

оказалась пятница 13 ноября

для тех учеников 5‐6 классов,

которые приняли участие в

уездном математическом

турнире «Математический

лабиринт», который прошёл в

Силламяэской Ваналиннаской

школе.

Целью мероприятия стало не

только повысить мотивацию

учеников к изучению

математики, но и укрепить

дружественные связи среди

учеников уезда, имеющих

похожие увлечения ‐ интерес к

математике, а также развить

навыки работы в команде.

Участие в математическом

лабиринте приняло около 50

учеников 5‐6 классов из

Силламяэских школ Каннука и

Ваналинна, Силламяэской

эстонской основной школы,

основной школы Синимяэ и

Нарва‐Йыэсуу. Нашу школу

представляли ученики 5

класса: Артём Треумов,

Георгий Борисов, Даниил

Власенко, ученики 6 класса:

Василий Шестаков, Кирилл

Тарасов, Рауль Адамсон.

На протяжении двух часов

ребята разгадывали

различные головоломки,
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решали математические

задачи, задачи на логическое

мышление. Например, им

предлагалось отгадать возраст

старика Хоттабыча, узнать,

сколько лещей досталось

хитрой лисе из русской сказки,

решить задачки Остера,

принять участие в весёлом

конкурсе капитанов.

Команды были сформированы

на месте, команды были

смешанные, что дало

возможность познакомиться с

учениками из других школ и

сравнить свои знания и

умения.

В состав жюри вошли

педагоги,

сопровождающие

учеников. Время

пролетело незаметно:

познакомились со

школой, поломали

голову над задачами,

которые хоть и были

составлены с изрядной долей

юмора, но заставили и

подумать как следует,

угостились чаем с

пирожками и

пирожными. И

самая приятная

часть –

награждение. Все

участники команд

получили памятные

сувениры. Три

команды‐

победители были

награждены

отдельными призами. Из

наших ребят призы получили 5

человек. Хотим сказать

большое спасибо

Силламяэской Ваналиннаской

школе, особенно учителю

математики ‐ Вершининой

Елене, за приглашение и

организацию турнира.

Учитель математики

Синимяэской основной школы

‐ Тамара Савельева
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