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Õpetajate päeva puhul me võtsime intervjuu
Meie küsimustele vastavad uued õpetajad
Õpetaja Tatjana Petrova

Kas Teile meeldib meie kool?
Jah, meeldib.
Kas Te olete kõigega rahul? Või tahaksite midagi muuta?
Praegu olen küll rahul.
Miks Te tahtsite siia kooli tulla tööle?
Direktor kutsus ja ma olin nõus :)
Mida Te arvate selle kooli lastest?
Tublid, toredad, targad, mulle
meeldivad.
Kuidas on Teie suhted arenenud
kaastöölistega?
Hästi.
Millised on Teie vaated kooli tulevikule?
Ei tea, kuid loodan, et kõik läheb
ainult paremaks ja paremaks.

Õpetaja Katrin Tiirik
Kas Teile meeldib meie kool?
Jah, väga.
Kas Te olete kõigega rahul? Või tahaksite midagi muuta?
Olen veel nii vähe ametis olnud, et
muutuste peale pole mõelnud.
Miks Te tahtsite siia kooli tulla tööle?
Kuna mulle tehti ettepanek, mis tundus ahvatlev, mõtlesin, miks mitte.
Mida Te arvate selle kooli lastest?
Lapsed nagu lapsed ikka: sõbralikud,
lõbusad, lärmakad, hästi liikuvad.
Kuidas on Teie suhted arenenud kaastöölistega?
Kõik on olnud väga heatahtlikud minu
vastu, mind aidanud ja toetanud.
Millised on Teie vaated kooli tulevikule?
Loodan, et kool läheb aastatega aina
ilusamaks.
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Õpetaja Maria Derbneva

2

Kohtla Põhikooli ajaleht

oktoober 2007 Nr. 1

Õpetaja Riho Kangur

Kas Teile meeldib meie kool?
Iga põhikoolil on oma omapära ja sellepärast ta köidabki.
Kas Te olete kõigega rahul? Või tahaksite midagi muuta?
Kui käsitööõpetaja, siis loomulikult. Kes meist siis ei tahaks
kaasaegseid metoodilisi õppevahendeid?
Miks Te tahtsite siia kooli tulla tööle?
Kuna Rakvere Kutsekool on minu jaoks kodust kaugel ja avanes võimalus tulla Kohtla-Nõmmele. Miks mitte?
Mida Te arvate selle kooli lastest?
Iga laps on omaette indiviid. Mulle nad meeldivad. Mulle meeldib uus töö just laste pärast.
Kuidas on Teie suhted arenenud kaastöölistega?
Ei ole suutnud veel arendada. Küll jõuan.
Millised on Teie vaated kooli tulevikule?
Sõltub ümberkaudse rahva soovist eesti rahva iivet tõsta.

Õpetaja Arvo Aun

Kas Teile meeldib meie kool?
Meeldib – hea, väike ja rahulik.
Kas Te olete kõigega rahul? Või tahaksite midagi muuta?
Muuta tahaks palju: klassi sisustust, remontida kooli,
heakorda.
Miks Te tahtsite siia kooli tulla tööle?
Ei saanud jätta õpilasi ilma õpetajata.
Mida Te arvate selle kooli lastest?
Lapsed on head, aga nad on alati head, mulle meeldivad.
Kuidas on Teie suhted arenenud kaastöölistega?
Normaalsed töised suhted.
Millised on Teie vaated kooli tulevikule?
Kooli tulevik on seotud lastega – eriti nende arvuga.
Küla hääbub ja see on halb. Omavalitsus võiks elukeskkonda parandada kogu külas – näiteks muuta KohtlaNõmme eliitkülaks.
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Kinnitan:
Direktor: Olesja Ojamäe
"___"_______________2007.a.

OMAVALITSUSPÄEV
5. oktoober 2007.a.

Direktor: Heliis Pikkor

Õppelajuhataja: Dorel Kingu

1. klass – klassijuhataja: Jekaterina Andrjuškova
1.EMAKEEL (õp. Torm)
Jekaterina Andrjuškova
2.JOONISTAMINE (õp. Rooden)
Anna Sidorova
3.MATEMAATIKA (õp. Trom)
Jekaterina Andrjuškova
4.KEH.KASV. (õp. Niglas)
Siim Naarits/Madis Sala/Margo Rüütel
2. klass – klassijuhataja: Marite-Helena Hiiemäe
1.EESTI KEEL (õp. Grauberg)
Marite-Helena Hiiemäe
2.LOODUSÕPETUS (õp. Grauberg) Marite-Helena Hiiemäe
3.MATEMAATIKA (õp. Grauberg) Marite-Helena Hiiemäe
4.KUNSTIÕPETUS (õp. Rooden) Anna Sidorova
3. klass – klassijuhataja: Liane Liiv
1.INGLISE KEEL (õp.Saariste)
2.MATEMAATIKA (õp. Tiirik)
3.KEH.KASV. (õp. Niglas)
4.INIMESEÕPETUS (õp. Tiirik)
5.EESTI KEEL (õp. Tiirik)
-

Heliis Pikkor
Liane Liiv
Siim Naarits/Madis Sala/Margo Rüütel
Liane Liiv
Liane Liiv

4. klass – klassijuhataja: Dorel Kingu
1.EESTI KEEL (õp. Kerov)
2.KEH.KASV. (õp. Niglas)
3.KUNSTIÕPETUS (õp. Rooden) 4.MATEMAATIKA (õp. Kerov)
5.LOODUSÕPETUS (õp. Kerov)
-

Dorel Kingu
Siim Naarits/Madis Sala/Margo Rüütel
Anna Sidorova
Dorel Kingu
Dorel Kingu

5.klass – klassijuhataja: Siim Naarits
1.TERVISEÕPETUS (õp. Kaljumäe) 2.MATEMAATIKA (õp. Tambovtseva)3.MUUSIKA (õp. Tito)
4. EESTI KEEL (õp. Torm)
5.KEH.KASV. (õp. Niglas)
6.INGLISE KEEL (õp. Saariste)
-

Karolin Kaivoja
Rasmus Kuusmann
Joonas Sillat/Madis Sala
Liis Süda
Siim Naarits/Madis Sala/Margo Rüütel
Heliis Pikkor

6. klass – klassijuhataja: Karolin Kaivoja
1.KEH.KASV. (õp. Niglas)
2.EESTI KEEL (õp. Kerov)
3.SUHTLEMINE (õp. Kaljumäe)
4.INGLISE KEEL (õp. Saariste)
5.VENE KEEL (õp. Derbneva)
6.MATEMAATIKA (õp. Tambovtseva) -

Siim Naarits/Madis Sala/Margo Rüütel
Liis Süda
Karolin Kaivoja
Heliis Pikkor
Jekaterina Andrjuškova/Elvis Sildnik
Rasmus Kuusmann

7. klass – klassijuhataja: Heliis Pikkor
1.KUNSTIÕPETUS (õp. Rooden) 2.VENE KEEL (õp. Ojamäe)
3.MATEMAATIKA (õp. Tambovtseva) 4.BIOLOOGIA (õp. Kaljumäe)
5.INGLISE KEEL (õp. Saariste)
6. EESTI KEEL (õp. Kilk)
-

Anna Sidorova
Jekaterina Andrjuškova/Elvis Sildnik
Rasmus Kuusmann
Karolin Kaivoja
Heliis Pikkor
Liis Süda

8. klass – klassijuhataja: Joonas Sillat
1.KIRJANDUS (õp. Kilk)
2.GEOGRAAFIA (õp. Kaljumäe)
3.INGLISE KEEL (õp. Saariste)
4.VENE KEEL (õp. Derbneva)
5.MATEMAATIKA (õp. Petrova) 6.BIOLOOGIA (õp. Kaljumäe)
-

Liis Süda
Karolin Kaivoja
Heliis Pikkor
Jekaterina Andrjuškova/Elvis Sildnik
Rasmus Kuusmann
Karolin Kaivoja
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Nagu igas koolis
on ka meil oma mured.
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On ka teised mured: Klassides:
•

Koolitoit:
•
külmad makaronid •
•
vastikud kastmed
•
•
kalasupp ja üldse
kala
•
•
vähe leiba
•
•
•
•

arvutiklassi võiks
korda saada
jalatseid ei peaks
vahetama
võiks olla jõusaal
ka lift võiks olla

ajalooklassis vanad
näotud pingid
matemaatikaklassis
kole värv
matemaatikaklassi
kardinad
nätsud laua all

Poisid ja tüdrukud:
•
poisid kiusavad
•
tüdrukud vinguvad

Kohtla P
õhikooli
pois
koolivor i ja tüdruku
m
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Õnnitleme
septembri ja oktoobri
sünnipäevalapsi:
Laura Vähter 7 kl
Igor Tammiste 6 kl
Ivan Repinets 7 kl
Toomas Telling 7 kl
Liis Peenemaa 2 kl
Jekaterina Andrjushkova 9 kl
Markus Kängsepp 2 kl
Martin Kängsepp 2 kl
Herko-Ardi Virumäe 3 kl
Raili Laanemets 4 kl
Marek Adilhanov 7 kl
Liane Liiv 9 kl
Karolin Kaivoja 9 kl
Kristjan Kängsepp 4 kl
Ain Peri 8 kl
Pille-Riin Pragi 2 kl

02.09
16.09
20.09
22.09
26.09
03.10
05.10
05.10
06.10
10.10
17.10
19.10
20.10
24.10
27.10
27.10

Õpetajad ja töötajad:
Leili Vaatsep
Marje Kaljumäe
Juta Aruoja
Tatjana Tambovtseva
Tiina Grauberg
Eha Saariste
Sulev Vetik

08.09
09.09
24.09
09.10
11.10
13.10
24.10

Saage tuttavaks ka lehte toimetanud rahvaga, omavalitsusepäeva õpetajatega.

MEIE KLASSI REGILAUL
(Karolin Kaivoja, Liis Süda)

Tüdrukuid meil tsipa enam,
Kõik on hoolivad ja kenad.
Annal kunstile on annet,
Marite meil näitlejanna,
Liane väljal laseb liugu,
Katja rõõmsalt kaasa kiljub.
Dorel osav noolemängus,
Naljatilka tunnis mängib.
Meie eeskujuks Heliis,
Kellel ikka kindel viis.
Liis on lisaks hinnetele
Hea ka hoogsas hüppamises.
Veel kallis klassis Karolin,
Kes on meil kena kobedik.
Sellised me oleme
Ja seltsis tarkust kogume.

Oleme nüüd üheksandas,
Kooli kõige kogukamas,
Valla kõige vägevamas.
Poisse pooli tosinada,
Nad on teistest ägedamad,
Teinekord ka tõsisemad.
Pikem poiss meil Sillatkene,
Peas tal tihe villakene.
Ka Madis on meil muhe mees,
Siimul ikka silmad vees, (naerust)
Elvis edvistab seal ees.
Rasmus nagu rasvavahust,
Mõistab matat ruudust, tahust,
Margo meil omast meelest,
Lausub lauseid emakeeles.
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ÜLLATUS
OSALISED:

M. Salnaja
VÄIKE JÜRI
EMA

vastu): Tere,
JÜRI (ruttab emale särava näoga
ema!
koolis ka
EMA: Tere! Kuidas sul, Jüri, täna
läks?
pühadeks
JÜRI: Hästi! Ma valmistasin sulle
üllatuse.
seal on?
EMA (silitab Jüri pead): Mis sul siis
Näita ometi.
JÜRI (ulatab uhkelt vihiku): Viis!
viis siin on?
EMA (vaatab vihikusse): Kus see
on kaks,
JÜRI: Näe, siin. Kriipsukeste eest
konksukeste eest kolm. Kokku viis!
Emal kukub üllatusest vihik käest.
Eesti
rtuaarivalimik noortele. - Tallinn:
Pioneer laulab, mängib, tantsib. Repe
Raamat, 1968. - Lk. 63.

Poiss nutab koolimaja koridoris. Klassijuhataja pärib:
“Mis on juhtunud?”
“Matemaatikaõpetaja libises trepil ja kukkus”
“Ära nuta, ta ei saanud üldse viga”
“Ega ma sellepärast nutagi. Teised kõik nägid, kui ta kukkus, aga mina ei näinud!”
***
Tööõpetuse tunnis:
“Juku, mis see on, mida sa tegid?”
“Linnupuur.”
“Aga sel pole ju ava! Kuidas lind sisse
saab?!”
“Ta on juba sees...”

Kiri emalt ülikoolis õppivale pojale:
Tere kallis pojake!
Kirjutan sulle, et sa teaksid, et minul ja ka teistel läheb võrreldes sinuga väga hästi. Ma kirjutan aeglaselt, sest ma tean, et sa ei oska kiiresti lugeda. Me ei ela enam meie vanas kohas. Isa
luges lehest, et enamus õnnetustest juhtub umbes 20 km kaugusel kodust, seega me kolisime.
Teisipäeval vaktsineeriti meid kõiki maavärina vastu. Ma ei saa veel sulle aadressi saata kuna
eelmine pere, kes siin elas, võttis maja numbrid kaasa, et nad ei peaks aadressi vahetama. Maja
on päris tore. Mul isegi pesumasin, pole eriti kindel, et see töötab, aga eelmine nädal panin riided sisse, tõmbasin ketist... sellest ajast peale pole ma neid näinud. Sinu onu sai uue töökoha.
Tema alluvuses on 500 inimest. Ta töötab nüüd surnuaias muruniitjana. Sinu õde sünnitas eile
lapse. Me veel ei tea, kumb sündis, kas pois või tüdruk, seega ei saa me sulle öelda, said sa nüüd
onuks või tädiks. Ilm on kah päris kena, eelmine nädal sadas ainult 2 korda, esimesel korral 3
päeva ja teisel 4 päeva. Müristas nii kõvasti, et kana munes ühte muna neli korda. Saadan sulle
veel selle vesti, mida sa nii väga igatsed. Nööbid tõmbasin eest, et paki kaalu vähendada. Nad on
vesti paremas taskus.
Armastusega: Sinu ema.
PS! Oleksin ka raha saatnud, kuid juba kirja kinni kleepinud.
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Koolielu entsüklopeedia

Kooliminek – “Käänuline tee”
Kojuminek – “Helge tee”
Kooli direktor – “Suur valitseja”
Majandusjuhataja – “Kitsi”
Klassijuhataja – “Tiigritaltsutaja”
ekohus”
Lastevanemate koosolek – “Vand
illestki”
Klassi koosolek – “Palju kära eim
atuste
Vanematelt raha lunimine – “Kann
rada”
ž silmuTahvli ees vastamine – “Reportaa
sega kaelas”
“Vaesus
Väga heade hinnete puudumine –
pole patt”
a päev
Priimus, kes saab puuduliku – “Ig
pole pidupäev”
i”
Kodune kirjand – “Selge kui ves
rkmed”
Klassikirjand – “Hullumeelse mä
rksa talt“Tõ
–
Õppenõukogusse kutsumine
sutus”
Garderoob – “Võnnu lahing”
Disko – “Pruutide laat”
se kuPühapäev – “Valgusekiir pimedu
ningriigis”

Kas sa tõused hommikul samuti üles? :)
Söögilauas mee
nub
“ Tead, pois, eile Juku isale:
kaebas lastevan
em
koosolekul keha
lise kasvatuse õp ate
etaja, et sul
lonkab distsipliin
. Kavatsed sa m
idagi ette
võtta?”
“Juba võetud”
“Ja tulemus?”
“Nüüd lonkab ke
hkaõps…”
Kirjanduse tunn
is:
“Lapsed, kui teil
oleks võimalik
kohtuda
ükskõik millise
eesti kirjanikug
a, olgu ta siis
elus või juba su
rnud, siis kelle
te valiksite?
Jah, Juku?”
“Ma arvan, et el
usa…”

Kuulutused
Meie mured lk.5

e uut
● Kui soovit
inat,
koolikella hel
otsige 30 sek.
lt
lõik, soovitava
a.
ilma sõnadet
vijuu
h
Pöörduge
hi poole.

t
se töölis
● Otsitak brikusse
va
käskirja

●Diskorit
otsitakse

● Kohtla P
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hankekonkursi li
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