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Laeva Põhikooli infoleht

jaanuar-märts 2017

Koolikaja ilmub 2009. aastast iga veerandi lõpus, võttes kokku kõik toimunud üritused ning kiites
parimaid õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Vajalikku info kooli kohta leiad kooli
koduleheküljelt www.laeva.edu.ee
Laeva Põhikoolis on alates oktoobrikuust
käivitunud robootikaringi tegevus. Koolis on 2
entusiastlikku õpetajat, kes läbi robootikaringi
tegevuse arendavad lastes huvi reaalteaduste vastu,
suunavad neid tegelema loominguliselt praktilise
teaduse ja tehnoloogiaga. Ringitöös kasutatakse
Lego WeDo 2 ja Lego Mindstroms EV 3
robootikakomplekte, mida saab arvuti abil juhtida.
Robotite programmeerimine toimub spetsiaalselt
WeDo
komplektile
mõeldud
graafilise
programmeerimiskeskkonnaga WeDo, mille abil on
programmide loomine ja käivitamine lihtne ja
kiirelt õpitav. Abiks on lastele targad tahvelarvutid.
Nooremate
õpilaste
abilisteks
erinevate
mõttetegevust arendavate ülesannete lahendamisel
on Bee-Bot mesimummud. Robootikaseadmete
soetamiseks taotles kool rahastust HITSA
taotlusvooru kaudu.

Et saada suureks peab olema väike. Et oleks elu peab paistma päike. Et oleks õnne - peab olema
sõber, kes hoiab sind ja abiks on kõiges. Laeva
koolipere on väike ja siin majas paistab kõigile
päike. Koolipere suured ja väikesed tähistasid
üheskoos
valentinipäeva.
Elevust
pakkus
muusikapalade
äraarvamine.
Lahe
oli
vahetunnidisko. Tunnustati kooli sõbralikke
tüdrukuid, poisse ja õpetajat. Sõbrapäevakomme
jätkus kõigile!

tüdrukuid, poisse ja õpetajat. Sõbrapäevakomme
jätkus kõigile!

22. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva
aktus.
Vabariigi
aastapäeva
tähistamise eesmärgiks on oma riigi, iseseisvuse
ja vabaduse väärtustamine. Kõlasid laulud,
pillilood ja etlemised kandes endas Eestimaa
sünnipäeva sõnumit. Direktor tunnustas tublisid
õpetajaid silmapaistva tegevuse eest . Kooli
tänukirja said klasside parimad kooli väärtuste
hoidjad ja kaitsjad. Neljale õpilasele, kes pole
koolist I ja II trimestri jooksul puudunud, ulatati
"Terve lapse šokolaad". Aastapäevatervituse tõi
kooliperele vallavanem Aare Olgo.

Koolipere tähistas üheskoos vastlapäeva ikka
liugu laskmisega, saanisõiduga ja kõhutäie
vastlakuklitega.Vastratrall lõppes ja lumi oligi
sulanud! Aitäh, ilmataadile!

Poiste päeval oli külas kaitseliidu esindaja, kes
tutvustas
neile
kaitseliidus
toimetavaid
struktuuriüksusi ja rääkis toredaid lugusid
õppustel viibimisest. Tutvuti ka kaitselitlaste
matkavahenditega ja õpiti selgeks mõned
sõlmed.

Emakeelenädalal
viidi
koolis
läbi
omaloomingukonkurss. Toimus ka jutuvestjate
ja muinasjuttude jutustamise konkurss. Esimese
kooliastme lapsed valmistasid plakatid oma
lemmikmuinasjutu kohta. Kõigil õpilastel oli
võimalus osaleda Kauni käekirja konkurssil.
Viienda ja kuuenda klassi õpilased esitasid
aktusel, kauneid eestikeelseid sõnu ritta seades,
Karl Sinijärve poolt loodud etluskava "Emakeel,
maakeel". Tublimaid konkurssidel osalejaid
tunnustati raamatuga. Koolijuht kirjutas koos
teiste eestimaalastega emakeelepäeva eetteütlust.

17.märtsil osales kolmandik meie kooli
õpilastest rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel
"Känguru".
Kooli
esindasid
nutikamad
reaalainetes.

Kunagi väga ammu elasid prints ja printsess. Nad
elasid väga ilusas lossis. Nende suurt lossi
kaitsesid sinine, roheline ja punane draakon.
Sinine oli veedraakon, punane tuledraakon ja
roheline loodusedraakon.
Printsile meeldis igal öösel väljas sõpradega
kohtumas käia. Ükskord kui prints jälle väljas oli,
leidis ta paberitüki, kuhu oli joonistatud aarde
asukoht. Prints läks öösel koos kolme rüütliga
aaret otsima. Rüütlitel olid väga teravad mõõgad
kaasas. Lisaks võtsid nad kaasa ka veedraakoni ja
loodusedraakoni. Seltskonda võeti ka 3
sukeldujat. Koos hakati aaret otsima.
Samal ajal kui prints seltskonnaga aaret otsis,
üritas kuri nõid lossi pääseda. Kuri nõid nõidus
draakoni ära ja saigi lossi. Nõid röövis printsessi.
Peale pikka otsimist leidis prints kaaslastega aarde
ülesse. Kirstus, mille nad leidsid, oli palju kulda.
Prints kiirustas koju, et printsessile aardest
teatada. Kui prints lossi jõudis, oli punane
draakon koos printsessiga kadunud. Nüüd pidi
prints taas otsingutele minema. Ta võttis aarde
kaasa ja asus printsessi otsingutele.
Peagi jõudis seltskond nõia majani. Prints ei
leidnud oma printsessi kohe üles. Nõid oli
printsessi kassiks muutnud. Peale pikki
läbirääkimisi õnnestus printsil nõiaga tehing teha.
Prints pidi saama aarde printsessi vastu vahetada.
Prints andiski aarde nõiale ja pidi printsessi
keskööl täiskuu ajal kätte saama. Keskööl saigi
prints kassi ja draakoni kätte. Prints oli väga kurb,
et printsess oli endiselt kass. Prints võttis kassi
sülle, silitas teda ja
peagi muutus kass
printsessiks.
Kui nad veel surnud pole, siis elavad nad siiani
õnnelikult.

II trimestril olid õppetöös ja käitumises
tublimad:
I klass
Joosep Hünnonen, Tony Kägo, Laura
Nõmmeots, Caspar Orion, Steven
Sturm, Daniel Vanakõrts
II klass
Mattias Kukk, Egle-Riine Küng,
Melany Clausen,
IV klass
Lisete Huum, Marta Raudsepp, Mattias
Raudsepp
V klass
Kristen Pehap, Rasmus Säär, Ats
Annuk, Kristin Pehap, Kaspar Sirge
VI klass
Christin Marleen Kask
VIII klass
Mari-Liis Rammi
IX klass
Nele Rammi

Koolivaheaeg 18. märts – 26. märts
I klassi ühislooming

Toimetaja: Veronika Täpsi
Tekstid ja fotod: Nadežda Niklus

