Kabala Lasteaed-Põhikooli sügisesed tegemised
Meie kooli- ja lasteaia pere igapäevaelu rikastavad mitmed tegevused, mis ühelt poolt
mitmekesistavad põhikooli õpilaste ja lasteaia laste õppimist ja teisalt avardavad maailma
praktilist pilti.
Iga koolinädala alguses koguneb koolipere kooli saalis, et jagada olulist infot ning iga kuu
lõpus õnnitleda kuu sünnipäeva lapsi. Käesolevast õppeaastast lisasime kogunemistele uue
traditsiooni “Meie head mõtted”, mille raames kogu koolipere võtab nädalaks ühe mõttetera
või moto, mille eesmärk integreeritakse igapäeva õppetöösse ja käitumiskultuuri. Traditsiooni
juurutamiseks võtsime alguses eeskujuks ajalooliselt tähtsate isikute väljaütlemised. Seejärel
hakkasime läbi integreeritud rühmatööde ja huvitavate ülesannete mõtlema ise, millised
põhimõtted ja väärtused tõstame esile ja järgime nädala jooksul. Nii tulid õpilastelt näiteks
järgmised mõtted: “Proovi pürgida kõrgemale kui võimalik”, “Hea ei ole piisavalt hea”,
“Alati saab paremini”, “Usalda, aita ja katseta”. Rõõm on tõdeda, et õpilased on altid ise
endale nädala eesmärke seadma. Ning teadagi läbi isetegemise õpime me kõige paremini.
Käesoleval aastal oli meie koolimaja 31. sünnipäev. Igal aastal 29. septembril tähistame meie
koolimaja sünnipäeva omapärasel moel ehk kablutame. Kogu koolipere ja kogukonna liikmed
kogunevad ühte, et panna proovile oma füüsilised võimed Kabala terviserajal. Kes jookseb,
kes teeb kiirkõndi, kes lihtsalt jalutab ja naudib loodust. Oluline on aga see, et teeme seda
üheskoos ning väga hea meelega. Kõik osalejad saavad positiivseid emotsioone terviseraja
läbimisest. Sünnipäeva lõpetame traditsiooniliselt, ühiselt maitsva kringli söömisega ja
autasude jagamisega.
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Terviseraja start. Pildi autor Pille Lille
Õpetajate päeval õnnitlesid õpilased kõiki kooli ja lasteaia õpetajaid kauni lille ja tordiga.
Õpilasesinduse õpilased valmistasid õpetajatele aktiivse viktoriini. Õpetajad otsisid mööda
kooli erinevaid punkte ja lahendasid vahvaid ülesandeid. Kindlasti selgusid ka nutikamad.
Traditsiooniliselt 9. klassi õpilased viisid läbi õppetunde. Õpetajad aga mängisid lauamänge,
vaatasid ühiselt Rapla Valla aasta õpetaja tunnustamise tseremooniat ning nautisid vabas
õhkkonnas koosolemise rõõmu.
Lisaks rikastame oma igapäevaelu huvitavate külalistega ja teeme koostööd erinevate
asutustega. Huvijuht Koidu Pettai algatusel tuli meie majja Eesti Panga muuseumi rändnäitus
„Eesti raha margast kroonini“ ja selle jätkuosa „Euroraha“. 5.oktoobrist 19. oktoobrini oli
õpetajatel võimalus integreerida oma ainete õppetööd ning õpilastele oli avatud võimalus
näituse väljapanekuga tutvuda ning mitteformaalses vormis ennast harida. Näitus tutvustas,
kuidas on saja aastaga muutunud Eestis ametlikult käibel olevad rahad. Näitus oli nelja
osaline ja andis ülevaate sellest, kuidas esimesest oma rahast margast sai kroon, siis kroonist
rublad ning millised olid 1992. aastast uuesti käibele tulnud Eesti kroonid. Viimane näituse
osa oli pühendatud Euroopa ühisrahale eurole, mis alates 2011.aastast on Eestis ametlikuks
käibelolevaks maksevahendiks. Kingituseks ja mälestuseks jäid koolile väikesed pusled Eesti
viimastest oma rahast – kroonist.
Veerandi viimastel päevadel toimusid koolis algklassides lõikuspidu, kõigis klassides
kõigepealt traditsiooniline ülekooliline veerandilõpu viktoriin ja siis tuli külla Eesti
Politseimuuseum. Kolmes erinevas töötoas said õpilased tutvuda politsei tööga ja praktiliselt
läbi mängida põnevaid situatsioone. Koostati fotoroboti abil kurjategija pilti, mängiti
märulipolitseinikke, prooviti väsimusprille, mõõdeti reaktsioonikiirust. Läbi rollimängude
kehastuti liikluspolitseinikeks ja kriminalistideks. Lõpuks said kõik õpilased võtta sõrmejälgi
ja oma sõrmejälgedega mindigi pärast kaht tundi aktiivset tegutsemist koolivaheajale.

Algklasside lõikuspeo viktoriin. Pildi autor Pille Lille

Põhikooli 4.-9. klasside veerandilõpuviktoriin. Pildi autor Pille Lille

Politseimuuseumi töötoad 1.-9. klassi õpilastele. Piltide autor Pille Lille
Vaatamata koolivaheajale kajas meie koolimaja laste aktiivsest tegutsemisest ja mängimisest.
27.-29. oktoobril osalesid 3.-7. klasside õpilased Kristiine Vahtramäe juhendamisel Rakett 69
õpihuvilaagris. Oli palju avastamist, uurimist ja läbi mänguliste tegevuste õppimist.
Õpilaste
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õpihuvilaagris.
Piltide autorid
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Tiia Sõber

Veidi enne koolivaheaja algust liitus meie kooli ja
lasteaia perega üks vabatahtlik üliõpilane Tartu
Ülikoolist. Tegemist on Eesti Koolijuhtide Ühenduse
koostöös Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga
Haridus- ja Teadusministeeriumi toel 2021 aasta
veebruarist alanud “Vabatahtlike üliõpilaste”
programmiga, milles osalevad üliõpilased on
avaldanud valmisolekut tulla vabatahtlikuna appi
koolide ja lasteaedade õpetajatele COVID-19
tingitud ülekoormuse tingimustes. Meil on hea meel,
et saame teha vastastikku koostööd ühe tore,
initsiatiivika ja abivalmi Tartu Ülikooli üliõpilasega,
Kadi Peedo, kes on hetkel abiks lasteaia õpetajatele
ning peagi tutvub õpilaste ja õpetajatega. Kadi on
lõpetamas psühholoogia eriala magistrantuuri ning tal on valmidus pakkuda meie kooli
õpilastele, õpetajatele ja vanematele psühholoogilist tuge. Lisaks sellele on Kadi valmis
toetama õpilasi ja õpetajad abiõpetaja rollis. Igal juhul on hea meel, et tee viis meid kokku
sellise toreda inimesega, kelle abivalmidus ja uuendusmeelsus rikastavad meie igapäevatööd
ning teevad meie elu tänastes oludes veidigi kergemaks.
Usinasti toimetatakse ka lasteaiarühmades. Kabala Lasteaed-Põhikooli Lustilaste rühma sügis
on olnud teguderohke. Külas käidi Raikküla Farmeri Allika laudas. Karusellil olid lehmad
lüpsmiseks valmis ja lapsed vaatasid seda vahvat seadeldist: keerlevat lüpsimasinat.
Lasteaiarühma
Lustilaps lapsed ja
õpetajad lüpsmise
protsessi jälgimas.
Pildi autor Ly
Vaikmets-Vain

Lustilapse rühmas meisterdati vahvaid Halloweeni kõrvitsaid ja et midagi raisku ei läheks, siis
sisust küpsetati saiad ja tehti moosi.

Lasteaiarühma Lustilaps Halloween´i kõrvitsad, kõrvitsa saiakesed ja -moos.
Pildi autor Ly Vaikmets-Vain
Jõmmu lasteaiarühma lapsed valmistasid linna maketi. Isetehtud linnak täieneb pidevalt
vastavalt nädala teemadele.

Lasteaiarühma Jõmmu laste valmistatud linnaku makett. Pildi autor Helen Karlson.

Samuti Jõmmu lasteaiarühma lapsed pidasid oma kõrvitsapidu. Lastel valmisid kõrvitsadfantaasiategelased, kus iga laps rakendas oma loovust. Tulid vahvad tegelased!

Lasteaiarühma Jõmmu laste valmistatud kõrvitsa fantaasiategelased.
Pildi autor Marge Oruväli.
Meisterdavad ka lapsevanemad. Purku lasteaiarühmas Muumi on ühe lapsevanema valminud
kaunis sügisteemaline kompositsioon.

Lasteaiarühma Muumi lapsevanema meisterdatud sügiskompositsioon.
Pildi autor Pille Lille

Nüüd on alanud uus veerand, uued väljakutsed ja uued eesmärgid. Kindlasti oleme avatud
koostööle teiste koolide ja lasteaedadega, erinevate asutustega ja lastevanematega ka tänastes
oludes. Kui tunnete huvi meiega koostöö vastu või teil on koostöö ettepanekud, siis meie
uksed on avatud.
Pille Lille
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor

