
Kaarli Kool kuulub nüüdsest nende väheste Eesti
koolide hulka, kellele on antud õigus viia läbi DSD I
keeleeksameid.
DSD I (Deutsches Sprachdiplom I) ehk esimese
astme saksa keele diplom on ülemaailmselt pakutav
keeletaseme eksam, mida viiakse läbi ainult
tunnustatud DSD-koolides rohkem kui 70 riigis üle
maailma. Eestis on DSD-koole vaid 12.
DSD I eksam koosneb neljast osast, milleks on
lugemine, kuulamine, kirjalik ja suuline enese-
väljendus. DSD I miinimumtaseme on saavutanud
õpilane, kes on jõudnud kõikides testitud osades B1
või sellest kõrgemale keeleoskuse tasemele. See on
piisav keeletase Saksamaa  ülikoolide ette-
valmistuskursustel osalemiseks ning annab eelise
Saksa ülikoolidesse kandideerimisel. Lisaks sellele on
DSD diplom üldisem saksa keele oskust tõendav
dokument saksakeelsetes maades, mis annab eelise
konkureerimisel saksa keele oskust nõudvatele
töökohtadele. Diplomeid tunnustatakse
rahvusvaheliselt ja need on aegumatu kehtivusega.

Raamatukoguhoidja ametis toimetav õpetaja Maarja
on suurima rõõmuga valmis kirjandusest vestlema
ning vastavalt lugeja huvidele sobivat lugemisvara
soovitama, samuti abistab ta vajalike raamatute
leidmisel. 
Raamatuvalik kasvab pidevalt ning sealt leiab nii vanu
kui ka uusi lemmikuid. Uute raamatute saabumisel
ilmub uusi tulijaid tutvustav infoleht, mille leiab iga
korruse teadetetahvlilt. 
Lisaks ilukirjandusele leidub meie raamatukogus
populaarteaduslikke väljaandeid ning kristlikku
kirjandust, samuti kasvatusteaduslikke ja laste-
psühholoogiaalaseid raamatuid, mille hulgast leiab
kasulikku lugemist ka iga lapsevanem. Samuti on
valikus on hulganisti lastefilmide DVD-sid. 
Raamatute lugemine laiendab silmaringi ja sõnavara,
lisaks toetab meie vaimset tervist. 
Tule lugema!
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KAARLI KOOL SAI ÕIGUSE VIIA 
 LÄBI DSD I KEELEEKSAMEID

RAAMATUKOGU ON AVATUD

Õppeaasta keskel avasime vastvalminud  kooli
raamatukogu. Lisaks raamatute laenutamisele on
meie mõnusas raamatukogus lahtiolekuaegadel
võimalik mängida lauamänge, teha kodutöid ja
muidugi ka lihtsalt lugeda.

MUUTUSED ÕPPEKAVAS

Selle õppeaasta alguseni oli meie koolis alates
neljandast klassist kasutusel viie positiivse ja ühe
negatiivse hindega hindamisskaala. Selle süsteemi
järgi töötasime neli aastat ning selleks sügiseks sai
õpetajatele selgeks, et nad sooviksid lapsi hinnata
veel täpsemalt kui nad seda siiani teha on saanud. 



SÜGISEL AVAME 
KODUÕPPE SUUNA

Alates 2021/2022. õppeaastast avame Kaarli Kooli
juures koduõppe suuna. Koduõpe Kaarli Koolis
võimaldab peredel osa saada kooli väärtus-
keskkonnast, traditsioonidest ja ühisüritustest,
sõltumata pere asukohast. Koduõpe pakub
suurepärast võimalust paindlikuks ja lapse isiksusest
lähtuvaks hariduseks. Kool toetab peresid õppe
kavandamisel, et kodus õppimisest saaks terviklik ja
rikastav kogemus, mille käigus õpilane kõik
õppekavas ette nähtud oskused omandab. Koduõpe
on peredele tasuta. Kodu-õppekoordinaator on
õpetaja Maarja Kruusmets kelle käest huvi korral ka
lisainfot küsida saab  
 (maarja.kruusmets@kaarlikool.ee).

Viimasel aastal on palju räägitud sellest, et võitluses
COVID-19 pandeemiaga on oluline nakkusohu
vähendamine siseruumides. Kõige tõhusamaks
vahendiks seda teha on ventilatsioon, sest õhu
liikumine ja eriti aerosoolid, mille kaudu nakkus
kõige enam levib, saavad kiiresti klassiruumidest
välja imetud ja värske õhk sisse puhutud.
Koolimaja ehitusprotsessi käigus on kogu kooli-majja
paigaldatud uus ventilatsioonisüsteem. Maja
vanasse osasse vajaliku šahti ehitamine ja torustike
vedamine nii, et vajalikud õhuhulgad koolimaja peale
jaotatud saaksid, oli suureks väljakutseks. 
Koolimaja ventileerivad kaks seadet: esimene ja
suurem agregaat hoolitseb koolimaja 1.-4. korruse
eest ja teine spordisaali ja keldri eest. Tualettidele on
paigaldatud eraldi ventilatsioon. 
Koolimaja ventilatsioon on igapäevaselt töös ja
vastab kõikidele nõuetele.

KOOLIMAJA UUS
VENTILATSIOONISÜSTEEM 

Kaarli Kooli vastuvõtt 2021/2022 õppeaasta 
1. klassi on lõppenud ja klass komplekteeritud -
sügisel liitub meie kooliperega 23 toredat kooli-
uusikut. Seekordne vastuvõtuprotsess oli seoses
piirangutega pisut teistsugune:
Lapsed said küll oma tutvumisvestlusel käia kooli-
majas kohapeal ja õpetajaga silmast-silma suhelda,
kuid lapsevanemad pidid leppima Zoomi-
tutvumiskohtumisega. Kõik vajalik sai tehtud,
mõlemapoolsed küsimused vastatud ja vastuvõtu-
protsess oma tavapärases ajaraamis edukalt läbi
viidud. Vastuvõtu aluseks oli laste üldine kooli-
küpsus ja perede ning kooli väärtuste kattuvus.
Uue 1. klassi nimekirjas on 11 tüdrukut ja 12 poissi,
kellest viis last on meie lasteaiast ja seitse juba meie
koolis käivate laste õde või venda.
Augustis toimub uutele lastele traditsiooniline
tutvumispiknik Hirvepargis.

ESIMESE KLASSI
VASTUVÕTT ON LÕPPENUD

Seega otsustati võtta kasutusele hindamisskaalas ka
"+", mis protsentides vähendab kahe hinde vahet
varasemalt kümnelt protsendilt viie protsendini.
Nüüd on kasutusel kümme positiivset ja üks
negatiivne hinne. Samuti otsustasime, et talvised
kirjalikud kokkuvõtvad hinded/hinnangud kantakse
õpinguraamatusse jaanuari keskel (varasema
detsembri asemel). Seda eelkõige see-pärast, et
poolaasta saabki läbi jaanuari keskel ning et
detsember kui jõulueelne aeg ei oleks lastele ja
õpetajatele kiireks ja närviliseks perioodiks.
Soovisime esmalt mõlemat muutust reaalses
koolielus katsetada ja seepärast ei viinud muudatusi
koheselt õppekavasse. Talvisel õppe-nõukogu
koosolekul aga tõdeti, et mõlemad muudatused on
ennast õigustanud ja seega on mõlemad
muudatused nüüd ametlikult fikseeritud. 

mailto:maarja.kruusmets@kaarlikool.ee


Kaarli Koolis on olnud tavaks  meie parendus-
valdkondade sõnastamiseks ja parendustegevuste
planeerimiseks arendustoimkondade loomine.
Olenevalt vajadusest on arendustoimkondi
moodustatud ühiselt kooli- ja lasteaiaosaga või
eraldi. Sel aastal moodustasime toimkonnad eraldi.
Õppeaasta algul kogunesid arendustegevusest
huvitunud kolleegid, et anda oma panus lasteaia
arendustoimkonna töös. Sügisel kaardistati ühiselt
teemad, millega edaspidi süvenenumalt tegeleda.
Toimkonnas osalejad mõtisklesid valdkondade ja
tegevuste üle, mis vajaksid arendamist, muutmist,
uuendamist.
Kõigi teemade kaardistamise ja ühiselt arendatava
valdkonna selgitamise järel osutus seekord valituks
väärtuskasvatuse valdkond. Antud valdkond on
olnud prioriteetne ning hästi toimiv ka siiani, kuid
kerkis soov olemasolev ainekava üle vaadata ning 
 selles uusi ideid rakendada.
Järgnes olemasoleva väärtuskasvatuse ainekava
läbivaatamine, täiendamine ja süstematiseerimine. 
 Antud tegevuse tulemusel valmis täiendatud
väärtuskasvatuse ainekava, mis on lahti kirjutatud
lähtuvalt püstitatud eesmärgist nii vanuseti kui  ka
valdkonniti. Soovime, et loodav materjal võiks veelgi
tõhusamalt toetada õppe-kasvatustöö planeerimist
ja läbiviimist.
Edasipidi on arendustoimkonna liikmetel plaanis
ainekava juurde toetav materjalidekogu luua
(kirjandus, metoodika, praktilised tegevused), n-ö
väärtuskasvatuse mateljalide kabinet.

KOOLI
ARENDUSTOIMKONNA

TEGEMISTEST  
Hoolimata eriolukorrast ja distantsõppest vajab kool
uusi kaasaegseid ideid ja arengusuundi. Selleks on
loodud väike, aga töine arendus-toimkond.
Toimkonda kuulub kooli juhtkond ning mitmed
õpetajad, kes soovivad kooli arengus rohkem kaasa
rääkida. Sel aastal on  toimkonna fookus suunatud
ennastjuhtiva õppija kujundami-sele. Oleme loomas
uut süsteemi nii õpilastele kui ka õpetajatele oma aja
efektiivseks planeerimiseks, enesehindamiseks ja
eesmärkide tähelepanu all hoidmiseks. Uuest
õppeaastast ootab meid ees uues vormis
enesehindamissüsteem, mille käigus saavad
õpilased kaks korda aastas oma töid ja tegemisi
analüüsida, hinnanguid anda ja eesmärke püstitada.
Sama teevad iga õpilase kohta ka tema õpetajad, et
õpilasi nende arengus suunata ja toetada. Süsteemi
tähtsaks osaks saab olema uus ajaplaneerija, mis
asendab senise traditsioonilise õpilaspäeviku. 

LASTEAIA
 ARENDUSTOIMKONNA

TEGEMISTEST 

KAARLI KOOL
MINITURNIIRIL

Märtsikuus astusid Vikerraadio saate “Miniturniir” 
16. hooaja 7. võistkonnana võistlustulle Kaarli Kooli

noored mälumänguhuvilised.
 

Ivo Linna küsimustele vastasid 5. klassist Eke, 
6. klassist Mia Maria Talvik ja Elisabeth ning 

7. klassist Tuul ja Marten.
 

Miniturniiri saateid saab järelekuulata:
https://lasteekraan.err.ee/miniturniir

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Flasteekraan.err.ee%2Fminiturniir&hsh=210427-3b4a68358735140448e3d691e1ac38e233f76721


Oma koolipõlvest meenutab Tõnu tollast kehalise kasvatuse õpetajat:
"On väga soojalt meeles poiste kehalise kasvatuse õpetaja Schmidt. Väga hooliv ja tugev mees!
Legendaarne! Kui ma neljandas või viiendas klassis rahvakat mängides jala päris raskelt välja väänasin,
võttis õpetaja Schmidt mind põrandalt sülle, tassis matile ja ravitses tunni lõpuni. Valu kadus. Tänan! 
Ei unusta! Samas oli ta karm, nõudlik ja tegi nalja oma väga omapärase hääle ja kõneviisiga. Oli üldkehtiv
tema maneeri järgi ahvida ja naerda nii et hing kinni. Kui oli kevad ja lumi ammu läinud, siis need, kel talvel
3 kilomeetri suusatamine tegemata jäi, pidid Järve metsas mööda külmunud suusaradu suusatada
püüdma. Ümberringi sinililled juba väljas! Õpetaja Schmidti häält finišis oli kaugelt kuulda: 
"nii-nii-nii, väike hapniku nälg, aga jõud tuleb! Edasiii, lõpuniiiii!""

UUED INIMESED

TÕNU TALVE

Aprillikuus alustas Kaarli Koolis tööd uus tehnoloogiaõpetaja Tõnu
Talve. Tõnu on töötanud õpetajana alates 1984. aastast ning
lisaks ka kunstnikuna 1986. aastast. Tõnu on kunsti-õpetajate
maailmaorganisatsiooni InSEA aktiivne liige ning organisatsiooni
iga-aastased kongressid on viinud teda väga paljudesse
eriilmelistesse riikidesse üle maailma. Eriliselt pakub talle huvi
ainetevaheline integratsioon ning muusika ja kunsti sisuline
koostöö. 

MARIKA SALUMÄE

Märtsikuu keskel liitus Kaarli Kooli lasteaia perega uus Pilvekese
rühma õpetaja Marika Salumäe. Marika esimene haridus andis
talle programmeerimistehniku kvalifikatsiooni, aga viimastel
aastatel on Marika täiendanud end alushariduse pedagoogika
vallas ning töötanud lasteaiaõpetajana.

Õpetaja ei ole aga sugugi esimene roll, mida Marika Kaarli Kooli
juures täitnud on - kuna ka Marika enda laps käis meie lasteaias,
on ta kõigepealt meie lapsevanema rollis olnud.

 

Marika meenutab: "Tollest ajast meenub mulle üks lõbus lugu kui organiseerisime lapsevanematega
õpetajatele õpetajate päeva puhul täiesti vaba päeva. Õpetajad olid sellest uudisest nii jahmunud, et ei
uskunud seda, arvates, et teeme neile nalja." 

Marika ise ei ole lasteaias käinud, kuid ta jagab meiega üht lustakat lugu oma lapsepõlvest, mil ta oli umbes
5-aastane: "Isal oli plaanis kalu kuivatada ja ta kutsus meid, lapsi, appi kalu traadile lükkima. Mõne aja
pärast läks isa tuppa traati juurde tooma, aga kui ta tagasi jõudis, olid meil juba kõik kalad kuivama pandud.
"Kuhu?", küsis isa - "Eks ikka pesunöörile!"" 



26. aprillil toimus Kaarli Koolis esmakordselt loovtööde kaitsmine.
8. klassi õpilased käisid ükshaaval esitlemas oma põnevaid

projekte, millega nad õppeaasta jooksul loovtöö raames koos
juhendajatega tegelenud olid.

 
Kaitstud loovtööde teemad olid:

 
Lauamäng teisest maailmasõjast

Inglise pikkvibu
Minu esimene enda loodud arvutimäng

Maitseainete riiul
Foobiate päevik

Kadakaketastest saunapaneel
Digitaalne muusika

Jõuluteemaline õhtupalvus
Nukumaja kujundamine skandinaavia stiilis

Keskkonnakaitseteemaline ajakiri
Maastikumäng kui õppevorm

Vanast uus: tugitooli restaureerimine
Vanaisa lapsepõlvemälestused Meriväljal

Esmaabi lastele
Taaskasutatud teksamaterjalist kott-tool

Fotoseeria “Talveunes loodus”
Kodalukk

5. PERIOODI
SÜNDMUSED

E, 26.04, kell 9.00 8. klassi loovtööde kaitsmine
T, 18.05, kell 9.30 8. klassi üleminekueksam
N, 20.05, kell 9.30 7. klassi üleminekueksam
K, 09.06 kell 11.00 Kooliaasta lõpu aktus-palvus 
R, 11.06 kell 16.00 Lasteaia lõpu aktus-palvus 
1.07 - 8.08 Lasteaia suvepuhkus 

ÕPPEPERIOODID JA
VAHEAJAD 2021/2022. ÕA. 

01.09.2021 – 24.10.2021 I periood
25.10.2021 – 31.10.2021 I vaheaeg
01.11.2021 – 17.12.2021 II periood
18.12.2021 – 05.01.2022 II vahaeg

06.01.2022 – 24.02.2022 III periood
25.02.2022 – 06.03.2022 III vaheaeg
07.03.2022 – 23.04.2022 IV periood
24.04.2022 – 01.05.2022 IV vaheaeg
24.04.2022 – 15.06.2022 V periood

 

LOOVTÖÖDE KAITSMINE


