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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 
 

8. klassi õpilaste võistkond osales veebipõhisel 

inglisekeelsel viktoriinil "Noored Euroopa 

metsades". I-IV klassi õpilased külastasid Tartu 

Loodusmuuseumi. Seekord läbiti õppeprogramm 

"Eksootilised loomad". V-VI klassi õpilased 

õppisid Tartu Loodusmuuseumis tundma meie 

Läänemere elustikku. 

 

Koolipere armastab toituda tervislikult. 
Tervisliku toitumise päeval soovitasid lapsed 

koolikaaslastel süüa iga päev just nende klassi 

valmistatud terviseampsu. Koos degusteeriti 

omavalmistatud terviseampse. 

 

 

 

 

 

 

IV veerandi esimesel nädalal toimus Laeva koolis 
võõrkeelte ainenädal. Siinkohal toome teieni väikse 
kokkuvõte sündmustest, mis nimetatud nädala 
raames toimusid. 

Inglise keele tundides tegid õpilased postreid 
Inglismaa kohta, toimusid võistlused parima 
kirjutaja ja parimate teadmistega õpilase 
väljaselgitamiseks. Tunnustati õpilast, kes on 
inglise  keele valdkonnas  läbi õppeaasta näidanud 
end  eeskujuliku ja teadmishimuliku õppijana. 
Selleks osutus sel aastal Lisete Huum. 

Saksa keele tundides tehti maiskonnaloolist 
viktoriini "Deutschland-Quiz", milles selgitati välja 
iga klassi parim ning toimus ka omaloominguliste 
luuletuste konkurss.  

Võõrkeelte ainenädala teisel päeval toimusid 
võõrkeelse muusika järgi tantsuvahetunnid ning 
viimasel päeval käis Kallaste kool meile 
tutvustamas vene keelt ja selle kultuuri tehes 
ettekande ja andes meeleoluka kontserdi. 

 

29. märtsil külastasime kogu kooliperega ERMi. 

Iga kooliaste sai vastavalt oma vanusele midagi. I 

kooliaste käis Jüri ja Mari muuseumimatkal, II 

kooliaste uuris eesti keelt ja III kooliaste uuris 

some-ugri keeli ja meeli. 

 
  

10.-13.aprillini toimusid koolis Loodusnädala 

üritused."Märka kevadet" loodusfotokonkurssile 

esitatud fotodest valiti välja parim loodusfoto. 

Tartumaa Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

spetsialist Piret Valge tutvustas kogu kooliperele 

2017 aasta looma, linnu, mull, taime jne 

programmi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Koolipere tähistas südamekuud liikumisüritusega 

koduvalla teedel. Lisaks jalgsi rännates saadud 

kehalisele koormusele toimus retke ajal ka 

kevadine õuesõpe. Õpilased avastasid kõigi oma 

meeltega kevadet enda ümber. 

 

 
 

24. aprillil olid kooliperel külas soome-ugri 

rahvaste perre kuuluvad mordvalased. Õpilastele 

tutvustati esrade ja mokšade rahvariideid , 

kombeid ja tavasid. Õpiti koos hääldama eesti 

keelega sarnaseid sõnu ja nimetama mordvalaste 

numbreid. Huviga joonistati üles oma 

lemmikornament, millega on kaunistatud 

mordvalaste riided ja esemed.Õhtul oli võimalus 

kultuurimajas kuulda mordvalaste laulu ja 

pillilugusid. Koos õpiti selgeks ka lihtsamad 

tantsusammud. 

 

 
 

Koolis toimunud ohutusõppepäeval said õpilased 

praktiseerida kannatanutele esmaabi andmist, 

kustutada tulekustutit kasutades tulekollet. 

Jalgratturitel tuli sõiduoskust näidata vastaval 

vigursõidurajal. Kiiruse peale pandi selga 

tuletõrjuja kostüüm. Oma oskusi tuli näidata ka 

päästevesti selgapanekul. Teooriaküsimusi küsiti  

 

 

 

 

 

 

targas tahvlis Kahooti abil. Toimus ka 

elektriohutusalane teadmiste kontroll. Kooli 

esindus võistles maikuus KEAT 

ohutusõppelaagris, kus saavutas tubli 4. koha. 

Oli tore päev, kus tunnis õpitu kinnistus läbi 

praktilise tegevuse. 

 

 

 

16. mail toimus õppepäev Võrtsjärve ääres. VII-

IX klassi õpilased läbisid õppeprogrammi 

kaladest. Tutvusid akvaariumikaladega, 

õngitsesid ja määrasid kalaliike. Angerja 

teekonna läbiarutamine. Ja käisid ka parvega 

süitmas. Õppepäev sai teoks tänu KIK-i 

sihtfinanseeringule. 

 

 
 

 

 



 

Kevadisel õuesõppepäeval tutvusid I kooliastme 

õpilased looduse pühakoja . Taevaskojaga ja II 

koolisatme õpilased lummava sipelgariigiga. 

Programmi käigus tegid õpilased matkaringi 

Väikeses ja Suures Taevaskojas ning 

Sipelgariigis. Lapsed tutvusid selle paikkonna 

vaatamisväärsustega ning rahvapärimustega. 

Õpilased said teadmisi looduse imepärasest jõust 

maastiku kujundamisel ja metsakuklaste 

maailmast ning sipelgate väga olulisest kohast 

ökosüsteemis. Lapsed vaatasid-arutasid, millised 

on tagajärjed, kui inimene sellesse protsessi on 

sekkunud. Sõidud said toimuda tänu projekti 

rahastamisele Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

poolt. 

 

 
 

23. mail toimus Laeva kultuurimajas 

OmaRahvaPidu mille eesmärgiks oli ühildada 

põimitud kava tantsu-, laulu- ja näitekunstiga ning 

kuhu olid kaasatud lapsed, noored ja 

täiskasvanud. Sündmusel lõid kaasa Laeva 

Põhikooli laulukoori, näiteringi, tantsurühma ja 

pilliringi õpilased, Laeva kultuurimaja 

rahvatantsurühm Kanarbik, Laeva valla Avatud 

Noortekeskuse tantsurühm ning Laeva lasteaia 

lapsed. Sündmus, kus põimiti ühtseks tervikuks 

nii rahvatants, tänavatants, näitekunst ja laul. 

Külalisesinejateks oli kutsutud  lõõtspillimängija 

Henrik Hinrikson. 

 

 
 

 

Sel aastal saatisime viimane koolikella aktuselt 
lõpueksamitele neli põhikooli lõpetajat. Head 
sõnad kaasa koolikaaslastelt, tänusõnad 
õpetajatele, vallatused koolimajas ja 
vallaasutustes ning oma puu istutamine tegid 
päeva päevakangelastele igati meeldejäävaks. 
 

 

6. juunil toimus koolis aktus. Jagati kiituskirju ja 

tunnustati parimaid. 5. juuni õhtul toimus koolis 

direktori vastuvõtt parimatele õppuritele ja nende 

vanematele. Lastel algas suvevaheaeg. 

 

 

Laeva Põhikooli koolipere osales ka sel kevadel 
„Teeme ära“ talgupäeval, kus üheskoos koristati 
aita ja korrastati koolimaja ümbrust. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli tänukirjaga tunnustati  

2016/17 õppeaastal 

 

I klass 

Tony Kägo, Joosep Hünnonen, Laura Nõmmeots, 

Caspar Orion, Steven Sturm, Daniel Vanakõrts 

 

II klass 

Melany Clausen, Mattias Kukk, Egle-Riine Küng, 

Reio Marten Kangur, Kaspar Ink, Daniel Tõnsing 

 

III klass 

Berit Vaino, Rivo Vesi 

 

IV klass 

Lisete Huum, Marta Raudsepp, Mattias Raudsepp 

 

V klass 

Ats Annuk, Tanel Oja, Kristen Pehap, Kristin 

Pehap, Maris Rammi, Kaspar Sirge, Rasmus Säär, 

Hendrik Vahimets 

 

VI klass  

Christin marleen Kask, Sandra Nõmmeots 

 

VIII klass  

Mari-Liis Rammi, Kaire Müürsepp 

 

IX klass  

Nele Rammi 

 

 

 

 

Üheksanda klassi lõpureis Kihnu saarele toimus 

19.-20. juunil. Üheksandikud tänavad kohalikke 

ettevõtteid, kes toetasid seda reisi. Aitäh! 

 

 

 

 

Klassi lõpetasid kiituskirjaga 
 

I klass 
Tony Kägo 

Caspar Orion 
II klass 

Egle-Riine Küng 
Melany Clausen 

V klass 
Rasmus Säär 

VI klass 
Christin Marleen  Kask 

 

 
 

PÕHIKOOLI LÕPETASID: 

Tauno Hünnonen 

Nele Rammi 

Carol Rodima 

Kewin Orion 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mõnusat koolivaheaega! 
Toimetajad: Veronika Täpsi, Nadežda Niklus 


