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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

Tere, sõbrad! Tere, koolimaja!
Tere, klassiruum, ja tere, tahvel, ka!
Tere jälle, armas õpetaja!
Tere kõigile, kes seotud kooliga!

Juba kolmandat aastat tähistasid noorema
kooliastme õpilased koolis vanavanemate
päeva. Lapsed esinesid ka sellel aastal
vanaemadele. Ühise tegevusena valmistati
käsitööseepi. Koosolemine lõppes ühises
peolauas koos lastega.

Kooliteed alustasid
Lisandra Huum
Kaidi Kägo
Liisbet Säär
Mairon Vahi
Nende klassijuhatajaks on Merilin Lepik

Algklasside lapsed pidasid kõik koos sügise
sünnipäeva. Sünnipäevalapsele tõi iga laps
kingituseks
sügiskompositsiooni.
Üksteisele jutustati kingituse valmimise
lugu. Kõlasid laulud ja luuletused ning
mängiti
ringmänge.
Vahvamaid
kompositsioonide tegijad ja tutvustajaid
tunnustati
kooli
meenega.
Aitäh
vanematele, kes aitas oma lapsel valmistuda
sügispeoks.

29.
septembril
toimus
koolis
traditsiooniline spordipäev, mis sel aastal
haakus ka spordinädalaga. Nagu ikka olid
aladeks pikamaajooks, 60 meetri jooks,
pallivise, ja kaugushüpe. Kohtunikeks olid
õpetajad.

Parimad olid:
1. klass: Lisandra Huum, Liisbet Säär,
Kaidi Käro, Mairon Vahi
Euroopa Spordinädala raames oli igal
õpilasel võimalus läbida erinevad punktid
fotojahi “Tunne oma kodukanti” sündmuse
raames. Noored pidid leidma etteantud
kohad ja seal endast pildi jäädvustama.
Kahjuks oli osavõtt üritusest väike.

Koolipere
tähistas
koolimaja
83.
sünnipäeva. Selle puhul kirjutasid õpilased
oma lubaduse 2017/2018 õppeaastaks.
Ühtlasi on need soovid pühendatud ka
Laeva Põhikooli poolt Eesti 100
sünnipäevaks.

2. klass: Laura Nõmmeots ja Tony Kägo
3. klass: Reio Martin Kangur
6. klass: Maris Rammi ja Elmo Oidsalu
7. klass: Karoliine Maria Pihlapuu
8. klass: Anette Huum
9. klass: Remy Martin Kangur

Õpetajate päeval olid traditsiooniliselt
aineõpetajatena klassi ees kooli lõpuklassi
õpilased. Õpetajad istusid õpilastena
koolipinki. Päev möödus meeleolukalt.
Toimusid õppetunnid. Õpilased õnnitlesid
õpetajaid nende ametipäeval. Noored
kogesid, et ega õpetajate töö polegi koolis
nii lihtne, kui see õpilastele näib.

Rõhutades tervisliku toitumist tähistasid ka
meie
kooli
õpilased
pudrukuul
rahvusvahelist pudrupäeva. Vastavalt
oma klassi loosiõnnele valmistati puder,
tutvustati selle saamislugu ja degusteeriti
ühiselt.

Käesolevast aastast töötavad
koolis uued õpetajad:

Heiki Lõhmus – füüsika, keemia
Sigrid Salomon - eripedagoog

Õpilasesindus 2017/2018
õppeaastal
President: Gerda Raudsepp
Asepresident: Karoliine Maria Pihlapuu
Sekretär: Getlin Annuk
Liikmed:
Kaspar Sirge
Rasmus Säär
Kunstiõpetuse õpetaja Kaia Kallaste
juhendamisel toimus koolis töötuba, kus
õpilased valmistasid endale targa plastiliini.
Üllatavalt palju oli huvilisi, erinevaid
emotsioone, avastamis- ja koostegemise
rõõmu. Töö lõpptulemust olid viimistlemas
ka lapsevanemad. Nüüd on lastel päris oma
käesoojust sisaldav tark plastiliin!

Lisete Huum

Toimetasid:

Veronika Täpsi – huvijuht
Nadežda Niklus - direktor

