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Koolikatus valmis!?
Sügishoroskoop
Õpetajate päevast
Ja palju muud...

tasuta
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Järgmises numbris—pikemalt
perepäevast ja isadepäevast.
Lisaks uus horoskoop ja palju muud

Direktori nurgake
Tänase kirjatöö koostamise aluseks on kahetised mõtted. Esiteks on mul väga hea meel, et
kujunemas on uudne, sisukas koolileht, et õpetaja ja õpilased koostöös tahavad midagi ära teha ja
enesest jälje jätta. Teisalt on mõtted veidi murelikud, sest ehitustööd katusel pole plaanipäraselt
kulgenud ja venivad teadmatusse. Lumi on juba katusel, aga ehitus pole ikka veel lõppenud?!
Küll on sissesadu peatunud ja enam pole suuri veekahjustusi lisandunud, pigem vähenenud ja
jõudumööda remonditakse lekkekohti.
Midagi justnagu muutuks, aga väga aeglaselt. Tean, et tuleb olla optimist ja uskuda vaid parimat,
nii teen minagi ja püüan näha iga halva asja juures ka miskit head!
Tean, et tulevikus on siin kõik teisiti!
Tänasel päeval on koolil koostamisel arengukava, mis kohustab vaatama tulevikku ja nägema asju ja
olukordi laiemas perspektiivis, kuid tulevikku ei saa ehitada ilma olevikus elamata. Sestap olen
minagi poolenisti minevikus, analüüsides tehtut ja olnut ning mõeldes sellele, mis kõik võiks ja
peaks olema teisiti ja parem ning uutmoodi!

Kutsungi siinkohal üles kogu koolipere koos ja ühiselt mõtisklema selle üle, millist kooli me tahame
luua ja ehitada. Mõelgem koos selle maja sisu ja
Toimetajad:
Aliis Siniroht
välimuse üle ning ka sellest, et kõik, kes me siin päeva
Anete Düüna
päeva kõrval koos oleme, kujundame oma kooli nägu ja
ilmet!
Ajakirjanikud: Aliis Siniroht
Anete Düüna
Edu Meile!
Siret Saanküll
Keithlyn Pajo
Alati Teie,
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Õpetajate päevast...

Anete Düüna
5. oktoobril oli ülemaailmne õpetajate päev
ja seega võtsid õpetajaameti üle vanema
klassi õpilased Aliis Siniroht, Anete Düüna
ja Ermo Kalam ning nende vähesele arvule
kaasati ka 8. klassist Liisa Riidak, Markus
Aedla ja 7. klassist Siret Saanküll.
Koolipäev algas kogunemisega koolisaalis, kus
edastati „päris“ õpetajatele käskkirjad, milles
kuulutati
neid
sundpuhkusele
terveks
koolipäevaks. Seejärel tutvustati õpilastele
tunniplaani ja öeldi, kes kellele tunde andis.
Ermo proovis direktoriametit ja andis inglise
keelt, loodust ja majandust. Aliis sai ennast
proovile panna õppealajuhatajana ja tundidest
andis vene keelt, muusikat ja keemiat. Anete
andis matemaatikat, eesti keelt, kirjandust ja
keemiat. Markus andis neljandale klassile
tunde ja veel andis ta kehalist kasvatust.
Siret oli 2.ja 3. klassi klassijuhataja ning Liisa
oli esimese klassi klassijuhataja.

ning pärast kiilus kraaninupud kinni ja vett oli
üsna raske pidama saada, aga lõpuks andis
kraaninupud järgi ja vesi sai kinni keeratud.
Keemia tunni ajal käisid nad üldse õunu
toomas, kusjuures nad hüppasid selletõttu
aknast välja ja tagasi tulles jäid nad
klassijuhatajale vahele, kes kamandas neid
korralikult käituma.“
Õpetajate päev on ikka üks tore päev, mil saab
anda tunde endast noorematele, kui takhtmist
oleks, siis võiks anda veel, aga praegu enam ei
saa, sest õpetajate päev on alles järgmisel
asstal ja ma soovin edu järgmisele 9. klassile,
kes peab seda tegema ning niipalju kui olen
kuulnud, siis kõik, kes andsid sel päeval tunde
jäid rahule.

Õpetajate toaks oli allolev õpilasesinduse
klass. Seal saime pea igal vahetunnil kokku ja
rääkisime oma muljeid nendest tundidest, mis
olid juba toimunud. Minu muljed on siis
sellised:“Esimese tunni andsin matemaatikat
6. klassile, kus poisid karjusid nii valjult, et
mõni ei saanud lausa tunnitööd teha ja üks
läks teisele kallale. Järgmine tund oli palju
vaiksem ja parem, sest siis andsin tunde 7. ja
5. klassidele. Nemad olid juba püüdlikumad
õppimistöösse ja seetõttu mängisime enne
tunni lõppu poomist. Kolmas ja neljas tund olid
keemia ja kirjandus kaheksanda klassiga.
Nemad oskavad ikka nalja teha. Üks keeras
eesti keeles kraani lahti ja pani kilekoti kraani

Algklassid Aimlas
Keithlyn Pajo
3. oktoobril käisid 1.-4. klassid Aimla
looduskeskuses.
Me käisime metsas metsavenna punkris ja me
joonistasime tõrvaga puutükkidele,
siis me läksime bussi tagasi ja välja tuli, et
buss ei lähe käima ja seetõttu kõndisime
tagasi metsa äärde, kus saime pikniku pidada.
Me mängisime üht toredat mängu.
Pärast väikest kehakinnitamist ja mängimist
läks õnneks buss käima ja kojusõit sai alata.
Aimlas oli väga tore.
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Katuse renoveerimisest
Liisa Riidak
Kabala kooli katust hakati renoveerima suve
lõpus. Esialgu lubati, et katus saab valmis
septembriks, kuid töö on siiani veninud.
Kabala kooli direktor Maire Roht ütleb, et
tööd on veninud seetõttu, et ehitusprojekt
tehti ringi ja see võttis kaua aega, oli ka
väga halb suvi katuse ehituseks, lisaks
põhjused, mis pole koolijuhil teada.

Veel võib ka öelda, et ehitusel oli vahepeal
niivõrd vähe töömehi, et kui mõni neist
haigestus või kuhugi minema pidi, siis oli
katusel alla nelja töömehe.
Kuna ilmad olid ka vahepeal vihmastemaks
muutunud, siis tilkus lagedest vett ning
sellepärast on paljud klassid rikutud. Ka
niiskus, mis koolis levis on tervisele kahjulik.
Esitasime direktorile ka mõningad küsimused:
Mis põhjusel hakati kooli katust vahetama?
Kooli katust hakati vahetama seetõttu, et juba
palju aastaid ei pidanud olemasolev lamekatus
vett. Veekahjustused olid kõikides lamekatuse

all olevates ruumides.
Miks ei vahetatud varem katust?
Varem ei olnud Raikküla Vallal vajalikul hulgal
raha ja puudusid vastavad otsused laenu
võtmiseks. Küll küsiti rahalist toetust
fondidest ja projektidest, aga ei saadud.
Kas projekt on õnnestunud?
Olemasolu projekti õnnestumist saab hinnata
ajapikku, siis kui kõik valmis, kui vettpidav
katsu on! Kahtlemata peab viilkatus paremini
vett kui lamekatus! Sadevesi ei kogune enam
reservuaaridesse ega voola mööda paneele
ruumidesse.
Kui palju on koolimaja kahju saanud?
Koolimaja kahjustuste hulka ei ole veel
rahas
kokku
arvestatud,
ehituse
tagajärjed tekkinud kahju korvab ehitaja,
varem läbisajust tekkinud kahjustused
likvideeritakse ehitaja ja vallavalitsusega
koostöös ja selgub hiljem kui kõik on
valmis.
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Mis edasi saab? Kas
seest
ka
remonditakse?
Siseremondid
jätkuvad talvevaheajal
ja ka järgmise aasta
suvel, mil hakkatakse
renoveerima madalama osa elektrisüsteemi ja ventilatsiooni, alles pärast
teostatakse
lõplik
viimistlus.
Nüüd aga on koolil
peaaegu katus peal
ja ka klassid on
vaheajal enam-vähem
seest korda tehtud.
Kool on ka palju
kordi seest soojem,
kui oli seda varem.
Nüüd tuleb ainult ära
oodata lõpptulemus!

Kablutamine 2012
Aliis Siniroht

Igal aastal on Kabala
Lasteaias-Põhikoolis
toimunud traditsiooniline
sünnipäevajooks,
mida
kutsutakse
Kabala
Kablutamiseks. Tavaliselt
on toimunud see jooks
29.
Septembril,
kuid
kuna 29.oli laupäev, siis
joosti
28-ndal
septembril.
Kuni 11 aastased pidid
jooksma 3 kilomeetrit ja
suuremad 5 kilomeetrit.
Väikeseks probleemiks oli
vihmasadu, mis muutis tee poriseks, kuid kõik läks siiski väga hästi. Rajale ei jäänud keegi ja
vigastusi ka polnud.
Rada valvasid kohtunikud, et keegi ei saaks minna valele rajale ning, et keegi viga ei saaks.
Kõik osalejad olid väga tublid. Igast vanusegrupist 3 parimat said auhinnad.
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Matkapäev Nõval
Aliis Siniroht
26.09.
läksid
Kabala
Lasteaia-Põhikooli
5.-9.
Klassi õpilased Nõvale.
Bussisõit
oli
pikk
ja
õpilastel paluti eelnevalt
kaasa võtta ka söök-jook.
Sõit kestis üle tunni aja ja
kui lõpuks kohale jõuti,
juhatati meid kõiki ühte
majja, kus olid näitused
üleval. Seal räägiti meile
päevaplaanist. Veidi aega
lubati majapeal ringi liikuda
vabalt.
Saime
vaadata
näitust ja pildistada tohtis ka.
Kui vaba aeg läbi, läksime õue ja kohe anti
kompassid. Pidime õppima kiiresti kompassi
järgi liikuma.
Lõpuks tehti 2 eraldi gruppi, viies ja kuues
klass ning seitsmes kuni üheksas. Kummalegi
grupile anti kaart, kuhu peale olid märgitud
punktid, ühesõnaga, läks orienteerumiseks.
Marsruut ei olnud väga pikk, aga raske oli
punkte üles leida. Enamasti jäid õpilaste
silmad pidama nendel mustikaväljadel, mis seal
metsas olid ja palju punktide leidmisele ei

mõeldudki. Mõned unustasid end lausa
mustikaid ja pohli sööma. See mets oli väga
huvitav. Kõrged puud, palju marju ning
vahepeal
jõuti
isegi
soistele
aladele.
Kui punktid otsitud ja ülesanded täidetud,
sõidutati meid randa. Algul istusime laudade
äärde, jõime morssi ja sõime võileibu. Tore oli,
kuid peale seda veel toredam. Me saime olla
vabalt. Paljud jooksid paljajalu vette, teised
nautisid lihtsalt kaldapealt vaadet. Mõned
meduusid leiti ka.
Tagasi Kabalasse jõudes olid kõik väsinud,
kuid siiski õnnelikud.
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Sõpruskohtumine Kodilas
Aliis Siniroht
Teisipäeval, 18.septembril käis
Kabala
Lasteaia-Põhikooli
jalgpallitiim
Kodilas
sõpruskohtumisel.
Võistkonda
kuulusid Markus Aedla, Kevin
Pajula, Egon Talisoo, Ardi
Siniroht, Elvis Tammet, Kevin
Tammiste, Sander Saanküll,
Kaarel Piirsalu ja Keiti Ekart.

Peale kuuendat tundi seisis buss
kooliees ning asuti Kodila poole
teele. Meeskond sai omale
ühesugused särgid selga ning
arutati, kes kuidas mängima peaks.
Kohale jõudes jalutati staadionile ning mäng
võis alata. Pealtvaatajaid jätkus. Kahjuks ei
jäänud eriti palju sõbralikke muljeid sellest
väljasõidust. Pidevalt võis kuulda ebaviisakaid
väljendusi ning ülbitsemist. Kabala meeskond
aga ei teinud sellest välja ning mängiti vapralt
edasi.

Tulemused olid küll Kodila kasuks, aga
kogemustevõrra said kõik rikkamaks. Kodila
poolt oli Kabalale tehtud õunakook.
Järgmine kord toimub sõpruskohtumine
Kabalas. Mängitakse korvpalli ja jalgpalli.
Loodame, et järgmisel korral on õhkkond
sõbralikum ja hoiame meie tublile tiimile pöialt
ka edaspidisteks mängudeks.

Kes lõhub aknaid?
Anete Düüna
Oktoobrikuu alguses leidis aset üks kurb
vahejuhtum. Keegi oli õuna loopinud teisel
korrusel ja see oli lennanud aknasse ja selle
kolinal katki teinud, aga siiamaani vaikitakse

sellest, kes selle akna õunaga ära lõhkus. Kui
küsida:“Kes nägi aknalõhkujat?“ siis hakatakse
süüdistama teiste klasside õpilasi ja kaitsma
oma klassi õpilasi.
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Hilissügisene horoskoop
JÄÄR
Lähiajal soovitame teil hoiduda matemaatika tundidest. Ilmselgelt ootab teid puhas kahepuru,
mille tagajärjel keelatakse teil üldse tunnis osalemine. Vahetundidel ärge mõtelgegi maiustustele
kuna muidu teie energilisus maksab teile kätte.
SÕNN
Olete väga hajameelne ning unustate tihti asju maha, vahepeal unustate ennast ka koos
kooliasjadega koju. Ärge sööklas passige oma klassikaaslase toidutaldrikusse, ta niikuinii teile
midagi ei anna.
KAKSIKUD
Enne kooli minekut veenduge, et te ei unustanud pampersseid. Saate mitmelt õpetajalt mööda
pead ning te ei pea pingele vastu. Eelistate jääda vaikseks, eriti muusika tunnis.
LÕVI
Olete vahetundides mässumeelne ning seetõttu võite põhjustada varalist kahju. Tundides olete
hästi korralik ning särate nagu päike, või tuleneb see domineerivast kollasest riietusest?
AMBUR
Sööte liiga palju hapukapsasuppi ning seetõttu kõrvaldatakse teid tundidest. Veedate oma
ülejäänud
päeva
wc-s
ning
päev
lõpeb
torumehe
kutsumisega.
NEITSI
Ärge väljuge toastki. On oht, et esimene klass röövib teid paljaks. Lisaks sellele ei laabu teie päev
hästi. Ka kodus varitsevad teid paljud ohud. Igasugune seebikate vaatamine unustage üldse ära.
Keegi ei jõua teile niipalju taskurätte muretseda.
KALAD
Bioloogia ning looduse tundide teemaks on kalad, mistõttu muutute väga vallatuks nagu kevadine
vasikas, kes on äsja aiast pääsenud. Õpetaja peab teid lausa mitu korda keelama. Vene keele tundi
võite täiesti rahumeeli minna kuna teil on esimest korda kõik ilusti õpitud.
SKORPION
Vältige inglise keele tunde kuna õpetajal on siiani teie kaktuse nali meeles. Klassikaaslased peavad
teid enda jumalaks kuna lahendasite kõikide kodused tööd ära, mis sellest, et valesti.

VÄHK
Teie tervis veab teid alt ning püsite kaua aega kõhulahtisusega kodus. Arst keelab teil kooli minna
ja parem kuulake ta sõna. Eelistate kanda lillat värvi riietust ning aksessuaare. Te arvate, et lilla
värv on moes ja teeb teid kõhnemaks. Hoidke pilk peal viimastel trendidel.
VEEVALAJA
Võite sattuda kaasõpilastega konflikti. Peate end nüüd kokku võtma kuna jõulud pole enam mägede
taga ja sellise käitumisega pole päkapikkudelt ka midagi loota. Eesti keele vihik on teil alatihti
kadunud ning käänetest ei tea te ka tuhkagi. Tassite kooli ülearuseid asju kaasa.
KALJUKITS
Eriti head ees ei oota. Teile ei sobi tunnikorraldused ning seetõttu keset tundi istute maha ja
hakkate nutma. Õpetaja närvid ei pea aga vastu ja teid visatakse tunnist välja. Teile ei sobi see ka
ning lihtsalt oma vabast tahtest virutate paar akent sisse.
KAALUD
Hakkate fännama multikakangelasi, mõtlete roheliselt ning põhiliselt toitute juurviljadest.
Otsustate õppimist tõsisemalt võtta ning plaanis on õppida ka sõnastik pähe, kuid üsna pea
avastate, et see on võimatu. Kui tavaliselt on teil huumorisoont, siis seekord ei saa sinu „inside“
naljadest keegi aru. Hoidu reaalainetest. Peale kolmede ja märkuste ei saa sa midagi.

