
Selle õppeaasta II periood kannab pealkirja „Teekond
allikale“. Perioodi teema tuleneb ühelt poolt meie aasta
teemast ja teiselt poolt perioodi fookusküsimusest: 
„Kus me oleme?“
Kõne alla tulevad teemad meie juurte päritolust ja meie
asupaigast praegusel hetkel siin maailmas.
Räägime kohapärimusest, oma kodupaigast ja
keskkonnast, milles me elame. Vestleme oma kooli loost,
kirikuloost ja meie kultuuriruumist.
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"Astusin kooli ja arvasin, et kõik teised on selle kooli
lasteaiast ja hakkasin pillima. Mõtlesin, et olen võõras.
Sain õnneks ruttu uusi sõpru."

"Matemaatika tunnis oli teemaks „asendusvõte“. Kui
õpetaja korraks välja läks, kirjutasin tahvlil teema ette „M“
tähe. Pärast õpetaja kommenteeris seda veel
aastahinnangus."

"Veidi enne kooli siin eelkoolis käies arvasin, et vahetund
tähendab tund aega vahetundi."

"Enne kooli algust kogunesime piknikule, kohtusin esimest
korda tulevaste sõpradega - oli hirmus ja tore."

"Ühel aastal minu sünnipäeval kallistas mind inimene,
kellelt ma seda üldse ei oodanud."

"Väiksena arvasime, et koolimajas kummitab.
Kummituseks oli hommikumantel. Sellest tuli meile ka
mäng horror."

"Mul on meeles üks isadepäev kui mängisime koos
isadega jalgpalli."

"Ükskord jooksime viimasel koolipäeval Vabamu ette ja
tegime endale võililledest pärjad. Nii sai kooliaasta lõbusa
lõpu."

"Kord viiendas klassis, kui klassi aknad olid Toompea
poole, hakkas esimese tunni ajal Pika Hermanni tornist
kostuma Eesti hümn. Selle peale tõusis kogu klass püsti."

PALJU ÕNNE, KAARLI KOOL!

VÄIKESED JA SUURED
MEENUTAVAD OMA

KOOLITEED 

"Kui puutööd õpetas Jarmo, siis ta mängis sel ajal, kui meie
meisterdasime, ukulelet. Minu arvates oli see tore, kuidas
ta mängis. Andis hea õhkkonna ja tunnist lahkudes oli
kõigil naeratus suul."

"Paar aastat tagasi lõpuaktusel, kui laulsime kooli laulu,
hakkas just refrääni ajal aknast päike paistma."



Sellest sügisest on meie kool rikkam ühe ilusa kombe
võrra. Kooli esimene lend põhikooli lõpetajaid, 9. klassi
õpilased, said õpetajate päeval Kaarli Kooli märgi
omanikeks. 
Kooli märgid õnnistas Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus.
Õpilased saavad märki kanda pidulikel puhkudel, aga
soovi korral ka igapäevaselt. Kaarli Kooli märk on kantud
kooli sümboolikast ja värvidest ning on ilusaks
mälestuseks kogu eluks.
Ka päris paljud õpetajad said rõõmsateks
märgiomanikeks, aga nagu ka õpilased, peavad õpetajadki
enne märgi saamist Kaarli Kooliga päris kaua seotud
olema, et selline kena tunnustus endale saada.

KAARLI KOOLI MÄRK 

MEIE ÕPILASTE
SAAVUTUSED

Esimese klassi õpilane Emma Hokkonen osales ”Eesti
meistrivõistlused & Eesti noorte meistrivõistlused ilu- ja
rühmvõimlemises ja Tublide turniir” võistlusel, kus ta
saavutas oma vanuseklassis 2014 A vabakavaga esimese
koha. Võistlusel ”Balti Sügis 2020/21, juubeli turniir” sai
Emma oma vanuseklassis teise koha. 

Narvas toimunud neljapäevasel malevõistlustel saavutas 
 Aaron (5. klass) esimese koha. 
 

KOOLIVAHEAJA
TEADUSLAAGER 

Vaheajal oli meie kooli 1.-4. klassi 16 õpilasel võimalus
osaleda teaduslaagris. Kolmapäevast reedeni said
õpilased tegutseda erinevates töötubades. Ehitasime
käepärastest vahenditest ksülofoni ja periskoobi, tegime
kommikunsti ja veeklaasimuusikat, ehitasime
elektromagneti, tegime paberist laevukesi ja proovisime
neid magnetite abil liigutada. Õppisime tundma
magneteid ja saime teada, mis on süsihappegaas.
Ehitasime Lego WeDo abil Köiel roniva pärdiku,
mereröövlilaeva, helikopteri ja dinosaurus Rexi ning
programmeerisime need. Tegime tutvust ka Ozo-
bottidega.
Neljapäeva hommiku veetsime Energia avastuskeskuses,
kus saime osaks välgu demonstratsioonile; saime teada,
mis on staatiline elekter; vaatasime filmi, kuidas saada
teadlaseks ja tutvusime erinevate eksponaatidega.
Osalejad õpilased ja juhendavad õpetajad Marika ja Priit
olid laagri lõpus rõõmsad ja tänulikud, et meil selline
võimalus oli.
 



Laupäeval, 23. oktoobril, toimus koguduse majas üle
hulga aja taaskord perekohvik. Lähtuvalt meie kooli selle
aasta teemast jagas Ülo Vooglaid kuulajatega oma
mõtteid teemal "Juured inimese arengus".

Mõned nopped inspireerivast hommikupoolikust:

"Arusaam ja kujunemine saab alguse varasest
lapsepõlvest ja kui laps kooli jõuab, on suuremad rongid
läinud."
"Tähtis ei ole mitte õppimine, vaid teadmine, arusaamine
ja oskamine."
"Lastele ei tohi rääkida seda, mida nad võiksid ise
avastada, kogeda, mõista või välja uurida."
"Lastega rääkides kasutatakse ainult käske ja keelde,
muud oluliselt ei räägita. Nii ei saa juured kujuneda." 
"Koostöös loome üksteisele vastastikku edu
saavutamiseks vajalikke eeldusi."
"Õpetaja aitab lapsevanemaid, et lapsel kujuneksid juured
vaimselt, intellektuaalselt ja kõlbeliselt."
"Kasvatus on kasvamise saatmine ja areng on
kvaliteetsete muutuste jada."
"Väärtuseks on teadmise, oskamise ja arusaamise ühtsus."
"Armastus, keel, meel ja käitumine on kasvamise alused.
Emakeel on kõige alus, sellest kujunevad tunded, mõtted
ja suhted. Vaja on keele, meele ja käitumise ühtsust."
"Muinasjuttude, mängude, toitude, kommete, tavade ja
traditsioonide kaudu kinnistuvad juured. Nende kaudu on
kõik alati nii nagu on olnud ja alati on juures midagi uut."
"Õnnelik saab olla mingil hetkel, tähtis on rahul olla."

 

ÜLO VOOGLAID
PEREKOHVIKUS 

Kätte on jõudnud sügis. Päevad jäävad aina lühemaks,
helgesse helesinisesse taevasse on saabunud
tumehallikad pilved. Saabuv pimedus meelitab meid aina
rohkem tubaste toimetamiste juurde. Juba meie
esivanemad teadsid, et lugusid pajatades annavad nad
edasi eluks vajalikud kogemused, teadmised ja
väärtushinnangud. Lugude abil mõtestatakse oma elu,
õpitakse mõistma asjade ja sündmuste tähendust ning
põhjuseid. Jutustame üksteisele ja lastele jutustusi
arendades kujutlusvõimet ja loovust. Selle õppeaasta
prioriteet on “juured ja sellest lähtuvalt valime ka lood, mis
ettekandmisele tulevad. Nende lugude kaudu kanname
edasi meie esivanemate pärandit. 

Veerema on hakanud „jutukera“... Igal nädalal jutustab
õpetaja lastele loo. Erinevatel viisidel on esitlusele tulnud
järgnevad lood: „Kanaema kook“, „Tuul ja päike“, „Kolm
põrsakest“ ja „Naeris“. Jutuhommikutega jätkame
iganädalaselt - ees ootab põnev november oma lugudega
„Loomislugu“, „Minu isa on superkangelane“, „Sipsiku reis
kuule“ ja „Labakinnas“. 

Lugude jutustamine on õppimise esiisa, sest lugusid
jutustati juba iidsetesse koobastesse pilte maalides ja
sündmusi jäädvustades. 

Meeleolu juba toimunud tegevustest oleme jäädvustanud
piltidele. 

LASTEAIAS JUTUSTATAKSE
LUGUSID



II PERIOODI
SÜNDMUSED

5.11 - KOOLI SÜNNIPÄEV
29.11 - ADVENDIPALVUS

7.12 - ADVENDIKONTSERT
17.12 - JÕULUPÄEV

KAARLI KOOLI JÕULUJUMALATEENISTUS
17.12 kell 17:00 KAARLI KIRIKUS

I PERIOOD PILTIDES


