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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

9. novembri koolipäeva esimese tunni ajal
oli klassiuste taga kuulda vana tuttavat
viisijuppi "Laske sisse mardisandid…“.
Kõvad koputused uksele ja lärm klassiukse
taga sundis klassis viibijaid uksi avama. Sisse
astusid vanade eestlaste kombe kohaselt päris
ehtsad kaugelt maalt tulnud mardid. Mardiisa
koos oma perega tuletas koolilastele meelde
vanarahva tarkusi ning mardipäeva kombeid.
Lastele ja õpetajatele jagati õnne kerge
kasevitsa puudutusega, mardid tantsisid
Kaera-Jaani ,küsisid mõistatusi, jagasid
õnnekive ja soovisid vilja- ja karjaõnne.
Laeva kooliperele sooviti ka rohket laste
õnne. Mart soovis saada ka tänuandi. Iga klass
saatis vahvad mardid teele andes neile kaasa
ka natukene nänni! Toredad õpilasesinduse
mardid tegid kõigil tuju heaks.

10. novembril toimus kaua oodatud igaaastane koostööprojekt Playback

Show
taas.
Improteatri
Ruutu-10
improvisatsioonid,
õpilaste
imetoredad
erinevate
artistide
jäljendamised,
lastevanemate rabav üllatus, žürii asjatundlik
tegevus parimate väljaselgitamisel oli igati
nauditav. Suur tänu lastevanematele, kes katsid
osalejatele rikkaliku pidulaua. Meeldiv oli, et
laste tegemisi oli tuldud vaatama kogu perega.

22. novembril külastasid 4.- 9. klassi õpilased
Riigikogu. Giidi juhendamisel toimus
ekskursioon Riigikogu hoones. Uhke tunne oli
viibida Valges saalis ja teha seal tähtsate
lippude taustal ühispilt. Istungite saalis olid
õpilased seekord kuulajate rollis. Nüüd
teatakse, kuidas käib seal majas seaduste
arutelu ja vastuvõtmine. Riigikogus tervitas
meid Laeva kooli vilistlane, riigikogulane
Kalle Muuli. Aitäh talle külaskäigu ladusa
korraldamise eest. Õpilastele avanes võimalus
mööda 215 trepiastet tõusta Pika Hermanni
torni - sinna, kus lehvib meie riigi sini-must
valge lipp. Oli ikka uhke tunne küll olla nii

kõrgel ja nautida meie pealinna vaadet.

Õppekava
toetavad
muuseumitunnid
kunstiõpetuses toimusid Tallinnas KUMU-s.
III
kooliastme
õpilased
läbisid
õppeprogrammi „Tere, Kumu“ , mis on Kumu
kunstimuuseumi
arhitektuuri
ja
näitusekeskkonda tutvustav muuseumitund.
Ühisel ringkäigul saadi ülevaade ühest Eesti
silmapaistvamast muuseumimajast: liftiuste
vahelt
piiluti
maa-alust
hoidlaja
transporditasandit
ning
käidi
läbi
näitusteplokk kuni 5. korruse kaasaegse kunsti
galeriini välja. Muu hulgas uuriti ka, kuidas on
valminud traditsiooniline õlimaal või
pronksskulptuur, samuti video- ja fototeosed.
Koos nähtu üle arutledes ja seoseid luues
tekkis külastuse lõpuks ülevaade Kumu
hoonest ning seal leiduvast kunstist. II
kooliastme õpilased läbisid õppeprogrammi
"Metsikud ekspressionistid". Lapsed said
teada, et emotsioonid ja meid ümbritsev
ühiskond võib muuta ilusa groteskseks,
rahuliku
ekspressiivseks,
õnneliku
melanhoolseks. Seda tegi ka Esimene
maailmasõda oma koledustega, muutes
kunstnikud protestimeelseks, mis omakorda
väljendus nende teostes. Et saada aimu, mis
tegi inimeste meele süngeks ja rahutuks,
liiguti E. L. Kirchneri, E. Nolde, F. Marci, V.
Kandinsky ekspressionistlike teoste abil 20.
sajandi alguse Saksamaale. Uuriti koos, mida
suutsid loomeinimesed oma rühmituste ja
teostega korda saata, tuues samal ajal
paralleele Eesti ühiskonna ja kunstiga. Lapsed
olid kaasatud ka loomingulisse töösse, mille
tulemusena valmis igaühel ekspressionistlik
kunstitöö.

9. detsembril toimus koolis traditsiooniline
jõululaat. Õpilased olid valmistanud palju
maiustusi ja jõulusuveniire. Päeva ilmestas
jõulumuusika, ostutuhin ja maitsvad koogid.
Avatud oli kohvik, kus laadalisi teenindasid
õpilased ise. Seekord oli laadalistel võimalus
osaleda ka nutiloosis. Enne loosivõidu
kättesaamist tuli läbida teekond loosinumbrini
kasutades
Bee-Bot
mesimummusid.
Laadapäev läks korda. Kõik said kas müügi
või ostukogemuse ja lisaks hea tuju
pealekauba. Koolipere tänab lapsevanemaid,
kes aitasid lapsi laadakauba valmistamisel ja
müümisel.

15.detsembril toimus koolis advendiõhtu
jõulurahu ja headuse aja tähistamiseks. Iga
klass kattis endale laua, kõlas jõulumuusika,
maitsti head ja paremat. Seekord üllatas õpilasi
jõulueit, kellel olid kaasas jõulukiituskirjad
tublidele õppuritele ja lastele, kes pole sel
õppeaastal koolitööst ühtki tundi puudunud.
Iga klass tutvustas oma jõuluaja heategu. Sellel
aastal koguti riideid ja mänguasju Tartu
Turvakodu lastele, osteti koerte varjupaigas
olevatele koertele toitu ja koguti nende jaoks
ka kuivatusrätikuid. I klassi õpilastele olid

vanemate klasside õpilased valmistanud
väikesed päkapikud. Aitäh heategijatele.

saanud päkapikkudelt teada, mida Laeva
lapsed koolis teevad, kes on olnud väga head
lapsed, kes laisavõitu. Igale klassile oli ta kaasa
toonud kingikoti. Kontsertelamuse said
lapsevanemaid ja külalised. Õpilased andsid
väga meeleoluka kontserdi. Aitäh laste
juhendajatele.

20.detsembril toimus jõulukontsert. Kohe
kontserdi alguses saabus ka jõuluvana. Väga
tore oli talle esitada nii laule, luuletusi, tantse,
pillilugusid ja näitemängu. Jõuluvana oli

Väga hea õppeedukuse ja
eeskujuliku käitumisega lõpetasid I
trimestril:
I klass
Lisandra Huum
Kaidi Käro
Liisbet Säär

Väga hea ja hea õppeedukuse ja
eeskujuliku käitumisega lõpetasid I
trimestril:
II klass
Laura Nõmmeots
V klass
Lisete Huum

II klass
Caspar Orion

VI klass
Ats Annuk
Kristen Pehap

VI klass
Rasmus Säär

IX klass
Mari-Liis Rammi

VII klass
Christin Marleen Kask

Väga hea ja hea õppeedukuse ja hea käitumisega lõpetasid I trimestril:
I klass
Mairon Vahi

II klass
Joosep Hünnonen
Tony Kägo
Steven Sturm
Daniel Vanakõrts

III klass
Melany Calusen
Mattias Kukk
Egle Riine Küng

VI klass
Maris Rammi
Kaspar Sirge

Koolivaheaeg: 23. detsember – 7. jaanuar
Toimetasid: Veronika Täpsi ja Nadežda Niklus

