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On lõppenud 2008/2009. õppeaasta kolmas
veerand, mis oli pikk ja üsna väsitav. Teeme
kokkuvõtte kolmandast veerandist ka meie
koolilehes.
Mis siis toimus kümne nädala jooksul?
Kümnest nädalast kolmel toimusid teemanädalad: reaalainete nädal, koduloo- ja kultuurinädal ning emakeelenädal.
1. klass ületas neile olulise verstaposti: neil
sai aabits läbi. Veel toimus 1.-6. klassil
sportlik kohtumine Purku ja Lipa kooliga.
Osalesime üle-eestilises projektis "Energiasäästlik kool". Tähistasime meeleolukalt
sõbrapäeva ja vastlapäeva.
Viimaseks veerandiks kõigile jõudu,
sihikindlust, loomingulisust!
Meediaringi juhendaja Signe Talisoo








Kokkuvõte III veerandi
õppetööst
Kolmas, pikk ja raske veerand on läbi. Eriti
raskeks muutsid seekord õppimise ja
töötamise meid kõiki kimbutanud viirused,
mis just veerandi lõpul eriti õpilasi ja
õpetajaid murdsid. Eks jättis see oma jälje ka
õppetöö tulemustele.
III veerandi paremad olid: ainult viitele õppisid Katriin, Ardi, Egon ja Gert 2. klassist
ning Koit 5. klassist. Neljadele ja viitele õppisid III veerandil Anu ja Kevin 2. klassist;
Gerda 3. klassist; Kevin 4. klassist; Aliis ja
Krislin 5. klassist. Neid, kelle tunnistusele
tuli kirjutada hinne kaks, oli kolmandal vee-

randil 17. Õppetöö tulemused võrreldes II
veerandiga langesid oluliselt.
Loodan, et neljas veerand tuleb edukam!
Soovin Teile jõudu ja tahtmist õppida ning
heade tulemuste nimel vaeva näha! Kena
kevadet ja edu!
Õppealajuhataja Jaanika Voomets

Aabitsapidu
Kaks esimese klassi õpilast - Maarja ja
Marcus koos 9. klassiga kogunesid
21.01.2009 Kabala kooli raamatukokku.
Koos tähistasime iga-aastast kauaoodatud
sündmust - aabitsapidu. Oli tore võimalus
kuulda huvitavaid muljeid aabitsast.
Kõigepealt rääkisid Maarja ja Marcus, mida
põnevat nad oma esimesest tähtsast
raamatust teada said, millised olid
lemmiktegelased ja põnevamad nendega
juhtunud sündmused. Hiljem said Maarja ja
Marcus oma mõtted ka paberile panna. Koos
lahendasime ristsõnu, nuputasime mõistatusi
ja kontrollisme teadmisi tähestiku vallas.
Pärast mõnusalt koos veedetud tundi
kutsusime aabitsapidu tähistama ka 2. klassi
ja lasteaiast väikesed koolieelikud. Õpetaja
Anu juhendamisel laulsime, mängisime ja

1

