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KABALA KOOLI VÄLJAANNE
Kabala Lasteaed-Põhikooli tegemised
mais ja juunis 2022

KOOLIAASTA LÕPUSÕNAD JA ILUSAT SUVE!
Pille Lille

Austatud õpilased, lugupeetud lapsevanemad, külalised ja vastuvõtu sündmuse
kaasosalised!
Täna on hea meel tunnustada teid, armsad õpilased, kes te saavutasite oma
pingutustega õppetöös ja sellega seotud ettevõtmistes väga häid tulemusi! Head
lapsevanemad, teie panus teie laste saavutuste edukusse on samuti oluline. On see lapse
mõtteline toetamine, rahulik kuulamine, lapsega vestlemine või pere ühised mänguõhtud
kodus õhtuti pärast tööpäeva. Iga teie tegu, pere väärtused ja põhimõtted peegelduvad
teie lapse edusammudes. Täname teid teie endi lapse jaoks olemas olemise eest!
Siinkohal tahan siiralt ja ausalt öelda, et mul oli raske tänaseks sündmuseks sõnu valida,
et neid lausetesse põimida. Sest minu meelest väärivad tunnustust kõik meie kooli ja
lasteaia lapsed ja nende vanemad. On ju teada, et iga laps usaldab oma vanemaid ja
armastab neid kogu südamest ja hingest ning usun sisimas, et iga ema ja isa soovivad
oma lapsele ainult head. Need meie kooli ja lasteaia lapsed, kes pole täna siin ja ka
nende vanemad, on samuti tublid, samuti pingutavad, püüavad ja annavad endast nii
palju, kui suudavad ja oskavad. Minu hinge rahustab aga see, et kõik meie kooli lapsed
said osaleda õppeaastalõpu preemiareisil Türi Seiklusparki. See näitab, et meie koolis on
väärtustatud iga laps.
Kui rääkida tunnustamisest tublide saavutuste eest, siis on oluline ära märkida, et
tunnustusega kaasneb vastutus. Seda kannate kõik teie siia kogunenud õpilased ja
lapsevanemad. Teie tunnustus on eeskujuks kõigile õpilastele ja vanematele ning teil on
kohustus kanda seda väärikalt ja näidata seda oma tegudega. Õpetajate poolt antud
tunnustus on usaldus, mida me palume hoida ja väärtustada.
Väärtusi ja elu põhimõtteid tõlgendades, peame lähtuma aga eelkõige sellest, et mitte
ainult meie saavutused on need, mille üle saame olla uhked. Uhkus on väga kaval ja võib
juhtuda, et uhke olemine heidab varju inimlikkusele. Siinkohal juba õpilastega jagatud
õpetlik lugu inimlikkusest ja saavutustest:
Üks professor kirjutas tahvlile tavalise arvu „1“ ja ütles: „See, õpilased, on teie elu kõige
olulisem väärtus – inimlikkus. Kui te saavutate elus midagi, nt õpite hästi, siis lisame „1“-le
„0“ ja saame „10“. Kui lõpetasite õpingud ja leidsite endale meelepärase töö, siis lisame
veel ühe „0“ ja saame „100“. Kui saavutate tööl tublid tulemused, siis lisame veel „0“ ja
saame „1000“. jne, kõik teie saavutused tõstavad teie elu väärtuse. Aga kui me võtame
numbrite reast ära „1“ ehk inimlikkuse, siis paraku jäävad tühjad nullid, millel pole enam
väärtust. Pidage meeles, et teie saavutused peavad olema alati käima käsikäes
inimlikkusega, sest muidu ei tähenda teie saavutused mitte midagi.“
Selleks, et ammendada elutarkust, on hea ennast arendada tavapärasel moel, lugedes
teiste tarkusi. Soovin tänada, tunnustada ja samaaegselt anda teile vastutuse teie
panuse ja pingutuste eest raamatuga, millest saate kindlasti endale veel ühe väärtusliku
teadmise või kogemuse.
Pärast tõhusat õppimist ja sõna otsese mõttes töötamist olete kõik ära teeninud päikeseja rõõmurohke suve. Kaunist puhkust kõigile!

ÜLEKOOLILINE ORIENTEERUMISMÄNG
Majandusjuhataja, Tiia Sõber

6. juunil toimus meie traditsiooniline
kevadine maastikumäng. Kaardi
järgi tuli leida kontrollpunkt ning
igas punktis oli vaja lahendada
erinev ülesanne. Saime palju samme
ja rohkelt päikest!

ORIENTEERUMISMÄNGUL LUULETATUD LUULETUSED
Õpilased

MEIE KOOL
MEIE KOOLIS KÄIA HEA
ÕPILASTEL TUJU HEA.
LAPSED KOOLI TAHAVAD
SEST ÕPETAJAD EI PAHANDA.
LAPSED SAAVAD VÄGA TARGAKS
MITTE TULEVASEKS VARGAKS.
ÕPETAJAD MUUDKUI TÖID TEEVAD
RASKEID RAAMATUKOORMAID VEAVAD
EKS SIIS PÄEVA LÕPUKS NÄIS
KAS KA PEA ON TARKUST TÄIS.
TERE SUVI!
TERE SUVI, KAUNIS SUVI
OOTAN SIND MA ALATI!
SIIS SAAN MINNA KALALE,
PAADIGA JÄRVE KALDALE.
SÜÜTAKS TULE, GRILLIKS LIHA
SÕPRADEGA KOOS KÕIK SÖÖKS.
VÕTAKS PÄIKEST, PANEKS KREEMI,
PEALE RÜÜPAKS JÄÄTISEKOKTEILI.
SUVI SIIS PLANEERITUD
SÜGIS JÄLLE VÄRVILINE!

TERE SUVI!
SUVI, SUVI KOHE KÄES
TULE MEILE SUURES VÄES!
SIIS MA SAAKSIN MAGADA
PÄEVAD LÄBI UINUDA.
UNES NÄEKS, ET KÄES SEPTEMBER,
AJAKS SEE MIND KOHE ÜLES.
ÕNNEKS OLI SEE VAID UNI
KOOLINI ON AEGA KUNI
SÕIDAKS, UJUKS, JOOKSEKS RINGI,
PÄEVITAKSIN HOMMIKUNI.

TERE SUVI!
TERE SUVI!
TERE SUVI, MUL ON HUVI
ET SAAKS KOOLIAASTA LÄBI…
EHITAKSIN LIIVALOSSI
PANEKS JALGA SIIS KALOSSID.
LÄHEKS VEMBU-TEMBUMAALE
LEIAKS SUURE LÕBUAARDE.
SEAL MA MÄNGIKS, HÜPPAKS, SÕIDAKS,
KA VEEL KARIKA MA VÕIDAKS.
SELLE LIIVA PANEKS TÄIS,
KAS HEA MÕTE? – EKS SIIS NÄIS!

KOHE VARSTI KÄES ON SUVI
ÕUES LENDAB VALGE TUVI.
PÄIKE SÄRAB, ILM ON SOE
RAAMATUID ME NÜÜD EI LOE.
UJUMA MA LÄHEN RANDA,
PIKKI PÜKSE POLE VAJA KANDA.
PANEN JALGA UUED KROKSID,
LIMONAADI TÄIS ON TOPSID.
KÜLMA JÄÄTIST SÖÖN MA RANNAS
PÄEVITAN JA PUHKAN KA.

TERE SUVI!
SUVEL PALJU PLAANE ON
VÄLJAS KÕRBEN NAGU KONN.
ISTUN MAHA, MÕTLEN AGA,
MIDA SUVEL VEEL VÕIKS TEHA?
MALEVAS SAAN PALJU RAHA
MILLE PEALE KULUTADA?
OSTAKS POEST MA JÄTSI, LIMPSI,
VEIDIKENE AITAKS EMPSI.
NIIDAN MURU, HOOG ON SEES,
SEST PIKK SUVI ON VEEL EES!

MEIE KOOL
MEIE KOOL ON VÄIKE KOOL,
SEE ON NAGU KÜLAPOOD.
SIIN ON KÕIKE, MIDA TAHTA,
SEE ON VÄGA TORE, VAHVA!
SIIN ON VÄGA HEA JA SOE,
TALVE KÜLM JU SIIN EI LOE.
OSAD KLASSID LÄRMAKAD,
TEISED KLASSID TORMAKAD.
TULEVIKUS ROHKEM LAPSI,
LOODAME, ET JUBA VARSTI!

9. KLASSI LÕPUKELL
Õpilane Mart 8. klass

Üheksanda klassi tutipidu oli lõbus. Aktusel
esitas iga klass klass midagi ägedat
üheksandikele. Ma arvan, et üheksandikele
meeldis kõik see, mida koolikaaslased neile
soovisid. Hea oli kuulata kuidas Markus ja
Lisette teadustasid esinejate järjekorda.
Minu arust kõige lõbusam etteaste oli 4.
klassil, nad räppisid üheksandikele.Kõikide
klasside etteasted olid häid soove sisaldavad
ning andsid kindlasti jõudu koolilõpetajatele
eksamiteks.

Aktusele järgnes traditsiooniline puu
istutamine kooli parki. Sel aastal osutus
istutatavaks puuks punane tamm.
Meie kooli 32. lend käis koos
klassijuhatajaga valla teeninduspunktis,
kus nad kohtusid valla esindajaga.
Päev oli meeleolukas ja loodan, et
üheksandikele meeldejääv.

JRAPLAMAA LAULU- JA TANTSUPEOL
Direktor Pille Lille

Võimas ja samaaegselt südantsoojendav Raplamaa laulu- ja tantsupidu!
Vaatamata paduvihmale säilitasime rõõmsat meelt ning koos meie kooli
mudilaskoori õpilastega nautisime pidu. Sammusime rongkäigul üheskoos paljude
Raplamaa kooride ja tantsijate rühmadega. Ühtsuse tunne tegi peo meeleolu
unustamatuks. Eesti rahvas on ühtehoidev ja hooliv.
Tänud õpetajatele ja õpilastele, kes väärikalt esindasid meie kooli! Tänud kõigile
inimestele, kes rongkäigu ajal turgutasid meid oma hõiskedega "Elagu Kabala
Lasteaed-Põhikooli mudilaskoor!" ja "Elagu Kabala Lasteaed-Põhikool!". On uhke
olla väikese, kuid tubli ja ühtehoidva kooli- ja lasteaiapere liige.

LASTEAIARÜHMA "LUSTILAPS" KEVADPIDU
Õpetaja Ly Vaikmets-Vain

Lipa lasteaiarühma "Lustilaps" kevadpidu
toimus 26 juunil . Meie rühma kevadpidu
hõlmab tavaliselt mitut tähtsat asja , seekord
oli veel lisaks muusikaline lasteetendus " Väike
kuningriik" , mille lavastaja ja lavakujunduse
autor ning muusikali sõnalise osa jutustaja oli
õpetaja Ly Vaikmets-Vain , muusikaline juht
õpetaja Anu Siniroht ja etendust elavdasid
oma rollidega lastele toeks olles õpetajad
Tiina Viin, Anu Siniroht, Eha Pärdi Margit
Pihelgas, lapsevanem Krista Vendla ja muidugi
kõik ülejäänud kandvad rollid täitsid lapsed :
kuningas- Fred,printsess- Marleen, põrnikasRobin, lepatriinu-Hugo,liblikasLisella,mesilane- Mirjam,rüütel- Armin, rüütelRene Richard,rüütel- Karl -Sebastian,rüütelSander, rüütel-Cris,ükssarvik- Mila Saara .
Kevadpeo teine osa oli pühendatud emadele
kajastades emadepäeva, kus lapsed esitasid
luuletusi ja laule kaunist kevadest ja ema
soojusest, mõeldes just oma emale ning andsid
oma emale üle meene ja lille.
Kõige pidulikum osa ehk kevadpeo kontsertaktus hõlmas kooli saatmist ja
Lustilapse rühmast saatsime kooli Fred i, kellele soovisime tuult tiibadesse ja head
koolitee algust ning palju põnevaid ettevõtmisi, mis elus ikka edasi viivad.

ÕPPEKÄIK NÕVA KÜLASTUSKESKUSESSE
Õpilane Heleene Grichin

Käisime 24. mail Nõva külastuskeskuses
õppekäigul. Meie giid oli Kairit ja 4.-6.klassi
õpilaste programmi teema oli "Elu
läänemere ääres".
Kõigepealt jalutasime läbi metsa, kus oli
mustika- ja pohlataimi, meile räägiti
metsas elust metsas ja meres ning küsiti
küsimusi. Siis liikusime mere äärde, kus
neile näidati looduskaitsealust karukella ja
teisi erinevaid taimeliike. Mereääres anti
meile ülesanne korjata 4 erinevat
merekarpi ja 2 teokarpi, mille liigid pärast
tuvastasime.
Pärast mere ääres käiku saime süüa ja
meile näidati kahte videot, üks rääkis
mereelustiku kohta ja teine oli Nõvast.
Nõval oli olnud 2008 aastal suur põleng
(umbes 800ha) pärast videote vaatamist
tänasime giide ning meil oli aega 10 minutit
looduskeskuses ringi vaadata. Siis läksime
bussi ja sõitsime koju.

KODANIKUHARIDUSE PROGRAMMI "MINU RIIK" ÕPPEPÄEVAL
9.klass.

20.mail osalesid 9.klassi õpilased Tallinnas Kodanikuhariduse programmi
Minu Riik õppepäeval.
Päev algas Lennusadamas, kus kohtusime giidiga, kes tutvustas meile
päevakava. Tund Lennusadamas möödus kiirest ja edasi suundusime juba
Toompeale. Kõigepealt tegime tiiru mööda vanu tänavaid, kus giid näitas ja
tutvustas ajaloolisi hooneid. Siis imetlesime Tallinna panoraami ja oligi aeg
minna Toompea lossi. Läbinud kõik vajalikud kontrollid, viidi meid riigikogu
saali ajakirjanike rõdule, kus meie giid Archibald tutvustas meile riigikogu
saali ja seda, kuidas toimub seal igapäevane töö. Kahjuks ei olnud saalis
kedagi, sest tulin välja, et reedel on üldse riigikogus vaba päev. Edasi
liikusime ühte ruumi, kus kõigepealt saime kokku riigikogu liikme Siret
Kotkaga ja siis toimus väike viktoriin sellest, mida olime kuulnud ja näinud.
Hiljem selgus, et meie koolist olid parimad vastajad Angeelika ja Marten.
Väike lõuna riigikogu sööklas ja järgmisena läksime Eesti Panga hoonesse,
kus tutvustati maja ja seda, mida selles hoones tehakse. Päeva viimane
kohtumine oli Euroopa Elamuskeskuses, kus anti ülevaade sellest, millega
selles majas tegeletakse.
Sellega meie päev Tallinnas lõppeski ja oli aeg tagasiteele asuda. Päev
möödus kiiresti ja huvitavalt.

ALGKLASSIDE KERGEJÕUSTIKU VÕISTLUSED KEHTNAS
Direktor Pille Lille

19. mail osalesid meie kooli algklasside
õpilased kergejõustiku võistlustel
Kehtnas. Meie kooli esindasid 2. klassist
poisid Ranno Joon, Aaron Annok ja
Gregor Varusk ning tüdrukud 3. klassist
Karola Bogdanov ja 4. klassist Lisanna
Pajo. Kokku osales võistlustel 17 Rapla
maakonna kooli. Konkurents oli väga tihe.
Sel korral said meie lapsed panna end
proovile erinevatel aladel: 60m ja 400m
jooks, kaugushüpe ja pallivise. Lastel oli
hea kogemus, mille tulemusena kõik
arvasid, et nüüd teeme korralikult trenni,
et järgmisel korral saavutada paremaid
tulemusi. Lähenev suvi soosib
pealehakkamist. Järgmisel korral siis
uuesti proovima!

TV 10 OLÜMPIASTARTI
Õpetaja Ene Kangrumägi

17. mail, toimus Kohilas TV10 Olümpiastarti.
Kabala kooli oli esindamas kuus õpilast:
Adele-Marie, Saskia, Martin, Gregory,
Heleene, Marbell.
Õpilastel läks võistlustel päris hästi, kõik
olid tublid. Adele-Marie sai palliviskes
esimese koha ja Martin sai palliviskes
neljanda koha.
Kolm õpilast said proovida ka esimest
korda kettaheidet. Esimese korra kohta
läks ka neil päris hästi.

8. KLASSI ÕPILASTE LOOVTÖÖDE KAITSMINE
Direktor Pille Lille

18. mail toimus meie kooli 8. klassi õpilaste ja ühe 9. klassi õpilase loovtööde
kaitsmine. Loovtööde kaitsmise kogemust tulid vaatama ja kuulama 6. ja 7.
klassi õpilased, kes saavad panna enda teadmised ja oskused proovile juba
järgmisel õppeaastal. Kaitsmiskomisjoni kuulusid HEV-koordinaator
õppenõustaja Kadi Peedo, muusika- ja loodusõpetuse õpetaja Anu Siniroht
ning eesti- ja vene keele ning inimeseõpetuse õpetaja Koidu Pettai, kes oli
ühtlasi komisjoni esimees.
Sel korral õpilaste loovtööde teemade valikud olid järgmised:
·Kristo Bogdanov „Raamat „Mälupulk““, juhendaja Koidu Pettai;
·Eva Liina Aaso ja Stella-Maria Seervald „Järvakandi mõisa QR – koodidega
mäng“, juhendaja Salle Nurmeta;
·Mart Väljaots ja Markus Grichin „Elektritõukeratas“, juhendaja Jaanika
Voomets;
·Oskar Laane „Kooliaasta mälestused“, juhendaja Anu Vendelin;
·Eliis Maltsar ja Lisette Toomla „Tüdrukute tantsutund“, juhendaja Anu
Vendelin;
·Adrian Pajo „Auto remont“, juhendajad Anu Vendelin ja Adriani isa Aigar Pajo.
Komisjon tõi välja, et kõik õpilaste tööd olid originaalsed, ettekanded olid
väga heal tasemel ning vastamine komisjoni ja kuulajate küsimustele sujus
ladusalt. Vastustest kumas, et õpilased tundsid enda tehtud tööd väga hästi
ning orienteerusid teemavaldkondades laiemalt.
Tööde esitlemise ja küsimuste voorus ilmnes, et õpilaste valitud tööd elavad
oma elu edasi ja leiavad praktilise väljundi. Näiteks „Tüdrukute tantsutund“
loovtööst võib saada järgmisel õppeaastal poptantsu huviring; „Raamat
„Mälupulk““ elab oma elu edasi meie kooli raamatukogus ja on lugemiseks
kõigile, kellele meeldivad seiklus- ja krimilood ja võib olla leiab rakendust ka
kirjanduse tunnis; „Järvakandi mõisa QR – koodidega mäng“ loovtööd saab
kasutada ka edaspidi praktilise mänguna lõimituna ajaloo, loodusõpetuse,
ühiskonnaõpetuse, kehalise kasvatuse ja arvutiõpetuse ainetes;
„Elektritõukeratas“ loovtööst võib areneda tõukeratta kursus 9.-10. aastastele
õpilastele; „Kooliaasta mälestused“ tööst saab ajalooline pildialbum kooli
sündmustest 2014-2023 aastatest ja on andnud mõtteainet luua
suuremahulisem kaugemasse minevikku vaatav ajalooline pildialbum; ning
„Auto remont“ loovtöö autor jätkab kindlasti selle ala õppimisega ja on
tulevikus tubli autolukksepp.
Kiitus kõigile loovtööde autoritele ja juhendajatele!

KEVAD- JA EMADEPÄEVA KONTSERT 18. MAI 2022
Haridustehnoloog Marco Saluste

Pärast pikka koolikeeldu oli lastevanematel võimalus taas kooli tulla,
vaatama, mida lapsed vahepeal kaunite kunstide vallas õppinud on.
1.-9. klassi lapsed esitasid 23 erinevat tükki: luuletusi, laule, tantse, väikse
teatritüki ja hulga pillilugusid. Kiidan siinkohal kõiki juhendajaid ja eriti lapsi,
te olete nii julged, andekad ja tublid, suur tänu teile!

3. KLASSI JALGRATASTE ÜLEVAATUS
Direktor Pille Lille

Teisipäeval 17. mail toimus koostöös Rapla valla piirkonna politseinikega Elle
Tikki ja Kristel Põhjala 3. klassi jalgratturi koolituse raames õpilaste jalgrataste
ülevaatus.
Politseinikud küsisid päris palju jalgrattasõiduga seonduvalt laste
turvalisusega seotud küsimusi. Julgen väita, et meie 3. klassi õpilased on väga
head asjatundjad ning suutsid politseinike üllatada väga heade teadmistega
nii jalgratta seisukorrast kui ka selle seosest jalgrattaga liikumisest. Õpetajad
Hele Ojamaa ja Ene Kangrumägi on teinud tubli tööd laste jalgratturi koolituse
raames.

Politseinikud tegid märkmed ja
andsid lastele suunised, mida on
vaja ühe või teise jalgratta juures
korda teha, et laste liiklemine oleks
turvaline.
Suured tänud nii meie kooli
õpetajatele kui
piirkonnapolitseinikele ja kiidusõnad
meie 3. klassi õpilastele!

3.-5.KLASS MURDMAAJOOKSUL RAPLAS
Õpetaja Ene Kangrumägi

Kolmapäeval, 11. mai, toimus Raplas
koolinoorte maastikujooksu võistlus.
Kabala kooli oli esindamas kaheksa õpilast:
Kirsika, Adele-Marie, Saskia, Kristelle, Alex,
Martin, Marten ja Johannes.
Õpilased said kindlasti hea
võistluskogemuse. Mitmed tegid ka isikliku
rekordi.
Koolide arvestuses saavutas Kabala
Lasteaed-Põhikool III koha!

JÕMMU RÜHMA TEGEMISED EMADEPÄEVA NÄDALAL
Õpetaja Marge Oruväli

Emadepäevanädal Jõmmu rühmas möödus kiirelt, tegusalt ja lõbusalt.
Esmaspäeval olid meil külas Margo ema ja õde, kes tulid meiega koos seepe
valmistama. Lapsed said teada, kuidas, millest ja millega seepi luua saab. Iga
laps sai valida endale meeldiva seebivormi, värvuse ja lõhna. Põnevusega
valasime, värvisime, segasime ja ootasime lõpptulemust. Kõik seebid said
isemoodi ägedad ja lapsed olid rõõmsad oma seepidega koju minnes.
Alustasime emadele kingituste valmistamist ja luuletuse õppimist. Olime
varakult külvanud lilleseemned, mida usinalt hooldades saimegi korralikud
taimed õienupukestega, mida emadele kinkida. Need tuli nüüd õigetessse
pottidesse istutada.
Meisterdasime ka klaaspurgist kipssidet
kasutades kaunid lillepotiümbrised, mida
saab kasutada ka lillevaasina või
küünlaümbrisena. Lastele meeldis see töö
väga.
Sellel nädalal rääkisime palju emade
tegemistest nii tööl kui kodus, samuti
sellest, kuidas lapsed saavad oma emasid
aidata.
Joonistasime ema portree. Kleepisime
kaardikesse lilled ja lisasime head soovid.

Neljapäev möödus küpsiste
valmistamise tähe all. Kõik said
tainast rullida, muna kloppida,
suhkrut ja kaneeli maitsta ja
raputada, samuti taignast rullikesi
voolida ja küpsiseid plaadile
asetada. Valmis suur korvitäis
maiust emadepäevapiknikuks.

Reedel lõpetasid mõned veel kingitusi,
kordasime laule-tantse ja luuletust- viimane
oli juba kõigil hästi selge. Lapsed olid ärevil,
tegusad ja tublid. Maalisime ka suured
lillepildid emadele ja kõige lõpuks
meisterdasime -kaunistasime kinkekoti.
Peale õhtueinet kogunesid emad piknikuks.
Ilmgi läks väga soojaks meie emade auks.
Kingitused jagatud, läksime ühiselt
metsaveerde, kus sättisime end mugavalt
sisse. Lapsed esitasid pika vahva luuletuse.
Õpetaja Anu oli kaasa võtnud lõõtspilli,
millega sai toredasti laule, tantse ja mänge
saata. Emad elasid rõõmsalt kaasa, laulsid
ja mängisid, näod naerul. Ema ja laps koos
said nö meeskonnatööd teha loodusliku
materjali otsimisel ja sellest seinapildi
kokkukleepimisel. Põnevad pildid tulid!

Pidu lõppes suure küpsisesöömise ja teejoomisega ning väikese vaba
vestlusringiga. Oli tore, aitäh kõigile, kes osalesid!
Oli sisutihe ja meeleolukas nädal.

