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KABALA KOOLI VÄLJAANNE
Kabala Lasteaed-Põhikooli tegemised
märtsis ja aprillis 2022

EELKOOL
Pisikesed eelkooliealised käisid koos vanematega kogu veerandi jooksul
kooli uudistamas.
8. märtsil toimus meie tulevastele koolisõpradele 1.
klassi minejatele esimene eelkooli kohtumine. Lastel oli
meeldiv kohtumine klassiõpetajaga Anu Vendeliniga,
kes pakkus lastele mõnusat tegevust saviga ja
rahulikus meeleolus värvimist. Kohtumisel kujundati
käelisi oskusi ja vilumusi, arendati kujutlusvõimet ja
loovust, õpetati töö ja korra harjumusi ning suunati
lapsi tajuma värve, õpetati nägema ja edasi andma
motiive ümbritsevast. Lastel valmisid savist kausikesed,
mis ootavad lõpliku valmimiseks kuivamist ning
värvikirevad pildid, mida lapsed said koju kaasa võtta.
Laste sõnul oli tunnitegevus meeldiv.

22.märtsil juba teine kohtumine – eesti keele tund.
Nagu igale kokkusaamisele kohane, alustasime
tutvumismängudega. Saime ruttu sõpradeks ja
pinke täis klassiruumis oli nüüd hoopis toredam
tegutseda. Tunnitöösse mahtus mitmeid tegemisi.
Elevust tekitas tähtede otsimine, leidmine ja
nendest sõnade koostamine. Vahepalaks lugesime
rütmisalmi. Vahva oli tahvlile markeriga oma nime
kirjutada. Toredaks üllatuseks leidsime iga lapse
nimest A tähe.

5. aprillil tutvusid tulevased õpilased matemaatika maailmaga. Täideti
põnevat töölehte, meisterdati origami tehnikas ning mängiti. Lastega
tegeles õpetaja Anu Vendelin.
19. aprillil toimetas lastega meie kooli kehalise
kasvatuse õpetaja Ene Kangrumägi. Toimus aktiivse liikumise tund, kuhu
olid oodatud ka lapsevanemad.
03.05.22 kl 17:00-17:45 on tulekul viimane eelkooli tund.
Teema: muusikaline
Õpetaja: Anu Siniroht

TÜDRUKUTE NÄDAL
Õpetaja Anu Vendelin

7. märtsist alates toimus koolis
traditsiooniline tüdrukutenädal. Sellel aastal
oli tüdrukutel võimalus igal nädalapäeval
tegutseda erinevas valdkonnas.
Esmaspäev oli sisustatud raamatutega, mille
peategelasteks olid tüdrukud. Raamatuid oli
võimalus käia uurimas kogu nädala vältel
esimese-ja kolmanda klassi klassiruumis.
Teisipäeval oli tütarlastel külas kosmetoloog
Reelika, kes rääkis sellest, kuidas oma käte,
küünte ja näonaha eest hoolitseda. Ta jagas
näpunäiteid tagasihoidlikust, lapselikust
jumestamisest.
Kolmapäevaks pidid kõik kodus
ettevalmistuse tegema, paludes teha endale
põnev või kaunis soeng. Poisid olid
hindajateks, kõige kaunimaks hinnati Kristelle
toonitud juuksed. Teiseks jäi Delissa oma
toredate patsidega ning kolmandaks Vesela.

Neljapäeval said tüdrukud proovida kätt
küpsetamisel. Üheskoos valmisid maitsvad
kaerahelbepätsid, millega suurima mõnuga
maiustasid ka algklasside poisid.
Reedesed tantsutunnid olid samuti seotud
tüdrukutenädalaga, õpetaja Eve õpetas
lastele seltskonnatantse. Kõik lõid
tantsudes ühiselt kaasa. Nädal oli täis
vahvaid tegevusi ning pakkus tüdrukutele
rohkelt uusi teadmisi ja kogemusi.

KOOLIPÄEV TEHNIKAÜLIKOOLI MEKTORY MAJAS
Õpetaja Salle Nurmeta

25.märtsil osalesid Kabala Lasteaia-Põhikooli õpilased USA päeval TalTech
Mektory majas. Mektory on Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja
ettevõtluskeskus. Keskuse nimi Mektory on tuletatud lausest „Modern Estonian
Knowledge Transfer Organisation for You“.
Lisaks tehnoloogiakoolile asuvad majas erinevate rahvuste ruumid, mille
valmimist on toetanud Briti, Hiina, Jaapani, Saksamaa, Soome ja USA
saatkonnad, viimase külalised me sellel päeval olimegi. Kuna oleme keskust
külastanud ka eelnevatel aastatel, siis on alati huvitav jälgida, mida põnevat on
tudengid välja mõelnud ja kuidas muutub maja erinevates ruumides sisekujundus.
Meid võttis vastu Tehnoloogiakooli projektijuht Virge Schmidt ja juhatas meid
Suzhou Garden’isse ehk Hiina ruumi. Kõigepealt uuris ta, kas meie hulgas on ka
neid, kellel sihiks kõrgkooliõpingud. Tõusis päris palju käsi. Järgnes lühike
tutvustus õppevaldkondadest, mida üldse Tallinna Tehnikaülikoolis õppida saab.
Edasi suundusime majaga tutvuma, saime uudistada Eesti maapõueressursse
tutvustavat ruumi GreenRockLab’i ja Eestis ainulaadset Utilitase küttelaborit.
Ja oligi käes töötubadesse jagunemise aeg. 4. ja 5. klassi õpilased osalesid LEGO
Mindstorms EV3 robootika töötoas ja 6.- 9. klass 3D printimise töötoas.
Mektorys asub ka Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus. Ameerika poolt esines
õpilastele Julie Friedman. Julie on omandanud magistrikraadi dramaturgias ja
teatrikriitikas CUNY Brooklyni kolledžis ning on aastaid töötanud Ohios Dobama
teatri juhina. Mektorys juhib Julie Ameerika inglise keele klubi tööd. Kohe alguses
kaasas Julie õpilased lõbusasse vestlusringi, kus arutleti selle üle, miks on alati
põnev midagi uut õppida. Julie oli kokku pannud toreda ettekande Ameerika
pühadest, mida ilmestasid lustakad videod. Võrdlesime ameeriklaste tähtpäevi
Eesti omadega. Kohtumise lõpetas lühike ülevaade, kuidas tegutseda, kui on soov
minna USAsse õppima.

Õpilaste muljed:
„ TalTech Mektory maja oli lõbus külastada. 3D printimine oli põnev ja huvitav
töötuba, kus pidime kõigepealt ise välja mõtlema ja disainima mudel, mida
tahtsime välja printida ja peale mudelite valmimist oli huvitav vaadata, kuidas
meie looming need välja tulid. Mulle meeldis saada teada rohkem Ameerika
pühade Groundhog Day, MardiGras ja St Patrick’s Day (mis on tegelikult iiri
püha) kohta. Põhja Ameerika ülikoolide teabekeskuse töötaja Julie oli sõbralik ja
rääkis Ameerika pühadest väga huvitaval moel.“ Kaila Erika, 9.kl
„ Mektory maja oli lahe külastada üle pika aja. 3D printimine oli lahe ja seal sai
palju asju teada. Ameerika pühadest teadsin mina enne juba palju.“ Timo Tiits,
9.kl
„ Taltech Mektory maja oli väga äge. 3D printimine oli üllatavalt lihtne ja
arusaadav ning töötoa juhendaja Indrek oskas selle väga lõbusaks, aga samas
ka asjalikuks teha. Põhja Ameerika ülikoolide teabekeskuse töötajaga
kohtumine oli minu jaoks väga põnev. Mulle meeldib ameerika inglise keel ja
sellepärast olen alati tahtnud võimalust näha ja suhelda ameeriklasega. Vägev
oli kuulata Ameerika pühadest, tore oleks kunagi mõne tähistamisest ise osa
saada. Õppisin sellel päeval uusi oskuseid, kuid sain ka üle korrata asju, mida
juba teadsin.“ Gertu-Liis, 7.kl
„ Taltech Mektory maja meeldis mulle esimese korra kohta väga. Õppisin, kuidas
kõigepealt välja mõelda, mida soovid välja printida 3D’s ja ka näha kuidas
masinad neid detaile prindivad. Huvitav oli teada saada Ameerika pühadest ja
suhelda ameeriklasega.“ Heleene, 6.kl
„ Kõige ägedam oli Mektory majas see, et saime ise 3D printeriga oma
loomingut printida. Väga huvitav oli kuulata inglise keeles loengut, sest pole
kunagi varem väljasõidul kedagi teises keeles kuulnud rääkimas. Sain teada
kuidas 3D printeriga printida.“ Mart, 8.kl
„ Mektory maja oli väga ilus ja tänapäevalik. Mulle meeldis see, et kohtusin
esimest korda ameeriklasega. Sain teada uutest Ameerika sündmustest.“
Markus 8.kl
„ Mulle meeldis seal küttelabor, kivimite tuba ja 3D printerite tuba. Mulle meeldis
ka Saskiaga robotit täiendada, aga kahjuks see ei hakanud päris täpselt nii
tööle, nagu olime plaaninud.“ Adele-Marie, 5.kl
„ Mulle meeldis Mektory majas laheda valgustusega kütteruum ja roboti
programmeerimine. Kui see oli tehtud, siis pakuti meile jäätist ja üks tore
ameeriklane tuli meile nende pühadest rääkima.“ Saskia, 5.kl
„ Ma õppisin, kuidas programmeerida robotit. See oli lõbus ja ma sain nii palju
uut teada. Päeva lõpus oli meil vestlusring ameeriklasega ja ma sain peaaegu
kõigest aru, mis ta rääkis.“ Anthony, 5.kl
„ Me ehitasime roboteid ja andsime neile korraldusi. Me õppisime Ameerika
pühade kohta, mulle meeldis Groundhog Day.“ Alvar, 4.kl.

MUUSIKANÄDALA KOKKUVÕTE
Muusikaõpetaja Anu Siniroht

11.-14.aprillil toimus koolis 19. Muusikanädal.
Traditsiooniks olnud külaliste kutsumine ning
oma kooli õpilaste ja õpetajate muusikalised
etteasted.
Sel aastal olid külas Paide Teatri meeskonnast
Jan Teevet ja Kirill Havanski, kes jagasid kogu
koolipere kaheks grupiks ja vestlesid õpilastega
teatri tegemisest ja kaasasid õpilased
erinevatesse loovülesannetesse ja -liikumisse.
Toimusid koolidisko vahetunnid, kus DJ-ks olid
9.klassi noormehed Renee-Lehar Remmelgas ja
Karl Aedla. Noortekeskusest küsisime keerlevad
diskopallid, mis tekitasid elevust ja tantsuhoogu.
Kõlas noortepärane lemmikmuusika.
Muusikaliste etteastete ettevalmistused algasid
juba varem, kuid oli ka viimasel hetkel
registreerunuid, kes soovisid oma
esinemisjulgust ja stiilimuutust esitleda.
Etteastete hommikul oli sagimist ja elevust palju.
Saali kogunes suur seltskond erinevaid staare,
ansambleid, artiste, pianiste ja soliste. Algas
üritus - „Su nägu kõlab tuttavalt“. Kohale saabus
innustav „rahvusvaheline žürii“, vajati ka tõlki.
Õpilane Eleri Rahuoja oli suurepärane otsetõlkija.
Õpetajad esitasid „Muusikalise maiuspala“, mis
koosnes laulude popurriist elava muusika saatel,
oli ka näitlemist ja tantsu.
Klasside etteasted: bändid, tantsijad,
fotograafid, loov- ja laululavastused,
pillimängijad, solistid, üksikesinejad
"We helped Ms. Eli whip up the
ning üllatused.
whole class' Halloween bash! It's
Kontserti juhtis õp. Salle Nurmeta,
pildid jäädvustas õppejuht Triin
super exciting and spooky!"
Tõitoja, helindus infotehnoloog
- Susan Allen, Class President
Marco Saluste.
Tänan südamest kõiki osalejaid ja
abilisi muusikanädala õnnestumise
eest!

2. KLASSI TEGEMISTEST KEVADVEERANDIL.
Õpetaja Aimi Allikmäe

Koolimaja on huvitav koht, siin võetakse ette
igasuguseid põnevaid tegemisi. Kõige olulisemad
on ikkagi lugemine – kirjutamine ja arvutamine.
Tunniplaanist ei puudu ka kunsti – ja tööõpetus.
Mis saab meisterdamisest ja värvimisest
vahvamat olla! Omamoodi väljakutseks on
muidugi taaskasutatavast materjalist loomine. Nii
oligi 2. klassile ülesandeks kooli kaasa võtta vanu
ajalehti ja maalriteipi. Valmistamist ootas peakate
– kaabu. Siin ei puudunud ka õpetaja abikäsi.
Pärast paaritunnist pusimist leidsime kuivamast
omapärased valmistööd. Mine tea, ehk leiavad
õpilased selle kasutust ka mujal.

KÜLASKÄIK KABALA ETTEVÕTTESSE VIOLANTE
20.aprill 2022 oli Kabala Lasteaed – Põhikoolis Karjaääri - ja ettevõtluspäev
mille raames 2. klass külastas ettevõtet Violante.
2. klassi õpilaste tähelepanekud:
*: Sai käidud pehme mööbli firmas. Seal oli huvitav. Sain teada, kuidas tehakse
pehmet mööblit. Eriti meeldis pakkimine. See õppekäik oli vahva.
*: Õmblejaid oli 15. Nad teevad ainult diivaneid ja tugitoole.
*Mulle meeldis see, kui lõikur lõikas tükke välja ja kuidas see töö käis.
*: Ma nägin lõikurmasinat, mullivesi oli vahva.
*: Nägin palju lahedaid asju.
*: Mulle meeldis juhataja ja need pehmused. Seal oli väga huvitav näha,
milliseid erinevaid töid tehakse. Ka diivanitegemise kohta sai palju uut teada.
*: Materjalid olid erinevate värvidega - mustad, punased.

lapsed suunduvad Violantesse

JÕMMU RÜHMA RAAMATUNÄDAL
Jõmmu rühma õpetaja
Helen Karlson

Me kõik teame, kui tähtis on lugemine ja ettelugemine lastele. Meiegi Jõmmu
rühmas peame väga oluliseks just raamatuid. Lisaks sõnavara laiendamisele ja
kõne arengule kaasaaitamisele tekitab ettelugemine ja raamatute uurimine
lastes huvi ise rohkem raamatut riiulist haarata .
Märtsikuu kolmandal nädalal toimuski
Jõmmu rühmas raamatunädal.
Lapsed said taas tuua endaga kodust
kaasa oma lemmikraamatuid, mida siis
koos vaatasime ja lugesime.
Lisaks erinevate lugude kuulamise tegid
kõik lapsed ka ise endale oma raamatu.
Koolieelikud mõtlesid raamatule pealkirja
ning joonistustega andsid edasi loo sisu.
Nooremad lapsed said endale aga toreda
enda joonistatud piltidest koosneva
raamatu. Raamatutele lisaks meisterdati
ka järjehoidjaid, mis said rõõmsad ja
kirevad ning leiavad kindlasti kasutust.
Nädalala lõpetas aga reedene
külaskäik kooli raamatukokku.
Õpetaja Signe Talisoo võttis lapsed
lahkelt vastu, luges meile vahva
muinasjutu, mille järel arutlesime
koos jutukese õpetlikkuse üle,
meenutades tegevust ja tegelasi
ning nende iseloomujooni. Koos
saime vaadata rohkesti erinevaid ja
huvitavaid raamatuid. Tänud
õpetaja Signele, meid vastu võtmast!
Lubasime edaspidigi talle külla
minna.
Ilusaid ja lustakaid lugemisi kõigile
väikeste ja suurte Jõmmude poolt!

ÕPILASED TEGID TUBLI TULEMUSE LAUATENNISES.
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor
Pille Lille

5.kl õpilased Alex Rahuoja ja Anthony Smirnov saavutasid Rapla maakonna
koolinoorte lauatennise meeskonna võistlustel väärika II koha.
Tublid noored!

VESTLUSÕHTU LASTEVANEMATEGA
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor
Pille Lille

Oleme arenev organisatsioon ning "Vestlusõhtu Lastevanematega" on üks viis
kuidas püüame muuta kooli ja lasteeda kogukonnale (eelkõige
lastevanematele) avatumaks.
15. märtsil toimus esimene kohtumine lastevanematega vestlusõhtul.
Vaatamata väikesele osalusele, jagus arutelu teemasid, sh küsiti lisainfot uue
Lepatriinu rühma lasteaia õpetaja kohta, toodi välja Ukrainas toimuvast
lastega vestlemise olulisust, saadi ülevaadet kooli kodulehel kajastatava info
jaotuse süsteemist (kus, milline info ja mis eesmärgil) ning kooli ja lasteaia
igapäevastest tegemistest. Rääkisime huviringidest, sh nende korraldusest ja
valla huviregistris lapsevanema kinnitamisest lapse huviringis osalemisest või
huviringist lahkumisest.
Vaatasime lähemalt kodulehe kalendrit, mis kajastab õppetööga seotud
sündmusi. Kui algselt sisestati kalendrisse kuupäev ja sellel päeval toimuv
sündmus, siis nüüd täiendatakse sündmused detailsema infoga, sh kes on
korraldaja/vastutaja, sihtrühm ehk kellele on sündmus suunatud, kellaajad ja
asukoht ehk millal ja kus täpsemalt tegevus toimub ning muu säärane info.
Vestluse lõpus arutasime osalejatega, kas sellises formaadis kohtumised on
sobivad ja mida oleks vaja tulevikus silmas pidada, et sellistest kohtumisest
oleks rohkem kasu nii kooli ja lasteaia töötajatele kui vanematele ja seeläbi
meievahelisele koostööle. Leidsime, et vestlusõhtud võiksid jätkuda veebis,
sest paljud vanemad alles saavad töölt koju liikuda või alles tulevad töölt koju
ning siis on võimalus liituda, kuulata ja kaasa rääkida või küsimusi esitada.
Selle õppeaasta viimane "Vestlusõhtu lastevanematega" toimub 17. mail kl 1819 zoomis (lingi leiab kooli kodulehelt)
Teema: “Kabala Lasteaed-Põhikooli tulevik vallavalitsuse vaatenurgast”
Külalistena osalevad Rapla Vallavalitsuse Haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna esindajad:
abivallavanem Jüri Morozov
hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist Marek Männik
haridusspetsialist Lea Lepik
Meeldivate kohtumisteni!

