
 

 

Üks kooliaasta on jällegi möödumas 
Iga kooliaasta on omanäoline ja huvitav! Igaüks teist on sellesse kooliaastasse midagi andnud ja ka midagi ise 

vastu saanud. Kummaline küll, kuid meelde jäävad kooliaastast ikka toredad, huvitavad ja positiivsed tegemised: 

konkursid, koolipeod, matkad, aineolümpiaadid, spordivõistlused, viktoriinid ja kindlasti ka mõned vahvad nal-

jad. 

Sel sügisel on meie kooli kuuekümnes sünnipäev. Kuuskümmend aastat, kas see on ühe kooli jaoks pikk või lühi-

ke aeg? See on kindlasti veel selline tore vanus, et esimese lennu lõpetajad võivad tänastele kooliõpilastele paja-

tada lugusid oma koolielust. Koolielust 60 aastat tagasi!!!  Täna aga algab 1.-8.klassi õpilastel pikisilmi oodatud 

suvevaheaeg. Üheksandikud aga jätkavad õppimist, et edukalt põhikool lõpetada ja uutes koolides meilt saadud 

teadmistepagasiga edukalt alustada. 

Soovin teile kõigile, nii õpilastele kui ka õpetajatele toredat suvepuhkust, palju päikest ja huvitavaid suviseid te-

gemisi! 

Kohtume taas 1. septembril! 

Milve Viigand 

direktor 

METSA ISTUTAMAS  

6. mail matkasid 3., 4. ja 5. klassi õpilased koos klassijuhatajatega 
koolimajast umbes kilomeetri kaugusele raiesmikule, et metsa istu-
tada. 

Meid võtsid vastu Mikk Link Läänemaa Metsaühistu MTÜ-st ning 
Silver Schönberg, kes on metsaistutaja ja Noarootsi kooli õpetaja.  

Kõigepealt saime teada, et Eesti maismaast on veidi üle poole kae-
tud metsaga. Enim kasvab meil mände, kaskesid ja kuuski. Pisikesi 
kuusetaimekesi me istutama hakkasimegi. Alustuseks toimus õppus, 
kuidas istutustoruga väikeseid kuusetaimi maha istutada. Edasi jagu-
neti gruppidesse ning töö võis alata. Algul oli raske istutustoruga 
toimetada, kuid oskused tulid kiiresti ja töö sujus väga hästi. 

Kõigil jäi metsaistutamisest hea tunne, sest saime looduses midagi 
kasulikku ära teha. Ütleb ju vanarahva tarkuski, et kes on istutanud 
oma elus puu, pole elanud asjata.  

Metsaistutamine toimus koolimetsa projekti raames, mida toetab 
keskkonnaministeerium.  

Õppealajuhataja Kersti Arov 
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16. mail kaitsesid komisjoni ja pealtvaatajate ees 
oma põhikooli loovtööd 11õpilast  8. klassist. 

Loovtööde kaitsmist olid jälgima tulnud 7. klassi 
õpilased, et ammutada kogemusi järgmiseks aas-
taks.  

Käesoleval aastal oli kindlaks nõudeks, et õpilasel 
peab olema lisaks vähemalt 10-leheküljelisele kir-
jalikule osale kas omapoolne praktiline töö, üritus 
või uurimuslik osa.  

Suurepäraselt kaitsesid oma kunstialaseid töid Re-
li Rosenberg ja Karolin Tiik, kes esitlesid vasta-
valt  pliiatsitehnikas portreesid ning viit erksates 
värvides linnamaali.  

Väga hea ja mahuka inglise keelt õpetava laua-
mängu oli kaitsmisele toonud Karmen Lindsalu. 
Kaitsmise lõpus andis Karmen teada, et kingib 
selle lauamängu koolile.  

Oma kätega valmistatud GAZ-auto mudelit esitles 
Karl-Erik Õunas, kes lisaks automudeli tegemisele 
uuris ka Gorki-nimelise autotehase ajalugu. Maily 
Märss, kes ise tegeleb tõsiselt tennisemänguga, 
tutvustas tennisealgtõdesid ning viis läbi tennise 
näidistunni 8.-9. klassi tüdrukutele. Tund oli läbi 
viidud väga kõrgel tasemel. Täiesti professionaal-
sel tasemel esines Oskar Vooremaa, kes teab mik-
roprotsessoritest ja nende loojatest tõeliselt palju 
ja pidas auditooriumile maha lausa miniloengu.  

Erinevate uurimustega tegelesid ja esitlesid neid 
Karel Nurmetalo, kes uuris arvutite liike, Stelli 
Hedith Siht, kes tutvus Eesti filmikunsti arenguga 
ning koostas põhjaliku nimekirja Eestis valminud 

ja Eesti autorite täispikkadest mängufilmidest läbi 
kogu meie filmiajaloo. Rihard Raba, kelle koduta-
lus tegeletakse hobustega, andis ülevaate Eesti 
ohustatud hobusetõugudest. Egor Kasepõllu tee-
maks oli suveolümpiate Eesti medalistid maailma-
kaardil.  

Cassandara Bulak esitles fakte tuntud vene kee-
mikust Dmitri Mendelejevist. Tähelepanuväärne 
on, et käesoleval aastal möödub 185 aastat Dmitri 
Mendelejevi sünnist ning 150 aastat tema keemi-
liste elementide perioodilisuse tabeli loomisest.  

Loovtöö koostamine annab teemasse süvenemist, 
uurimist, analüüsimist, töö vormistamise oskust 
koos viitamise ja allikate kasutamisega, praktilise 
töö teostamise kogemust. Tähtsaks tuleb pidada ka 
suhtlemist oma juhendajaga, retsensendiga, tähtae-
gadest kinnipidamist. Avalik kaitsmine arendab 
tõsiselt suulist väljendusoskust ning annab väär-
tusliku esinemiskogemuse.  

Tööde teostamise protsess on küll mahukas, aega-
nõudev,  mõnel kohati ka keerukas, kuid lõpptule-
musena väga head ja head hinnet kuuldes, nagu 
selle aasta kaitsmise lõpus sai ette loetud, on kõik 
osapooled rahul tehtud tööga. 

Aitäh kaitsjatele, juhendajatele, retsensentidele, 
loovtöö kaitsmise komisjonile, loovtöö kirjutajate 
peredele, kooli IT-spetsialistile, majanduspersona-
lile  ja kõigile, kes jõu ja nõuga abiks olid! 

 

Kersti Arov 
õppealajuhataja 

Fotol Oskar Vooremaa kaitsmas oma loovtööd 

Loovtööde kaitsmine 
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Kevadine kiirus ja tähtsad toimetused 
20. aprill - Kätriin Vichterpal Juhan Lii-

vi muuseumis etlemas 

23. aprill – Toimub Ridala 25. jüriöö-

jooks. Kokku osales 231 liikujat, 

neist 58 meie koolist. 

25.-28. aprill – 9. klass lõpureisil Sankt- 

Peterburis 

14. mai – Selgusid Ernst Enno omaloo-

mingukonkursi maakondliku vooru 

tulemused:   

 kooliastmes on kolme parema töö hul-

gas meie kooli II klassi õpilase Lily 

Vidriku   

töö.  V klassi õpilase Kris Oliver Kivi-

mäe emakeeleteemaline luuletus sai 

III koha. 

16. mai – 8. klassi õpilaste loovtööde 

kaitsmine 

27. mai – Omaloomingukonkursi pari-

mad Haapsalu Linnavalitsuse esin-

dajate vastuvõtul 

29. mai – 9. klassi viimase koolikella 

aktus, puu istutamine ja pidulik lõu-

na 

30. mai – Spordipäev, 9. klass valmistub 

eksamiteks 

3. juuni – 9. klassi  lõpueksam eesti kee-

lest 

 Õuesõppepäev:  ekskursioonid -  mat-

kad 1.-8. klassile 

4. juuni – Osavõtt Haapsalu linna kooli-

de projektipäevast.  

5. juuni – Kooli nooremad rahvatantsi-

jad ja lauljad osalevad rahvapeol 

„Ilmaratas“ 

6. juuni – Ülekooliline projektipäev 

7. juuni – Õppeaasta lõpetamine 

Kooli direktori tänuvastuvõtt kutsetega 

 

9. klassi õpilastel seisab ees veel kaks eksamit ja pidulik lõpetamine 19. juunil. 

Edukat õppimist! 

Fotol Kätriin Vichterpal etlemas 
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I KLASS VIIKINGITE  KÜLAS 
28. mai hommikul jõudis lõpuks kätte 1.klassi kauaoodatud Mini-Negavati auhinnareis Viikingite külla Saulas-

se. 1. klassi õpilastega sõitis Viikingite külla kaasa ka õp Sirli Niilo, kes oli meile konkursi video valmistamisel 

suureks abiks. Viikingite külas koolitati meid kõigepealt pehmete mõõkadega sõbralikult võitlema, seejärel pi-

dasime maha mehise mõõgavõitluse ning siis asusime linnust vallutama/kaitsma. Ründajad heitsid katapuldist 

linnuse pihta kolm kivi ja siis tehti taraaniga kolm lööki ukse pihta, et linnuse väravad avaneks.  Sel ajal, kui 

vaenlased taraaniga ust maha murda püüdsid, viskasid kaitsjaid neid pehmete kividega. Kes oli kiviga pihta saa-

nud, see oli mängust väljas. Kui linnuseuksed olid lahti, pidid linnuses olijad kaitsma püha puud. Algas äge 

mõõgavõitlus, kus keegi ei tahtnud alla anda.  Paraku ei möödu ükski lahing ilma kannatajateta ning nii mõnigi 

sai paar valusamat vopsu. Lahingu lõppedes vabandati ja lepiti ning kõik olid sõbrad edasi. Kõige lõpuks oli 

kõigi õpilaste vahel turniir „Last man standing“ ehk kõige kõvem mõõgavõitleja. Auväärse tiitli pälvis Jass Ro-

senberg, kes ilmutas  mõõgavõitluses suurt osavust ja kavalust.  

Pärast väsitavat lahingut sõime kõhud täis ja algas Viikingite külas ringivaatamise aeg.  Suureks lemmikuks sai 

väikeste viikingite ala, kus olid vägevad ronimisatraktsioonid. Palju rõõmu pakkusid ka vabalt ringi lippavad 

küülikud.  

Päeva lõppedes olid kõik väsinud, kuid rahul.  

 

Õp Eda Kivimäe ja 1.klass 

 

 

Fotol I klass Viikingite külas 
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Rahvusvahelise Erasmus+ projekt „Fit for 

School – Fit for Life“ tegemistest 
Sel õppeaastal alustasime juba oma kolmandat rahvusvahelist pro-

jekti. Antud Erasmus+ projekt kannab pealkirja „Fit for School – Fit 

for Life“ ja on suunatud tervislike eluviiside propageerimisele noor-

te hulgas. Meie partnerkoolid asuvad Austrias, Hispaanias ja Itaa-

lias. Käesolevaks hetkeks on toimunud kaks õpilasvahetust. Meie 

koolist  osalesid 24.02-02.03 Hispaanias toimunud kohtumisel 9. 

klassi õpilased Anna Kristiina Kokvel, Kristjan Tokko ja Alexandre 

Valgemäe, 04.05-11.05  Itaalias aga Rasmus Ulm 4., Helin-Mari 

Maripuu 5. , Andre Esko ja Otto Valmar Õunas 6. ning Stelli Hedith 

Siht ja Karmen Lindsalu 8. klassist. Kolmas õpilasvahetus toimub 

meie oma koolis 22.-28.09. 2019. On saanud heaks tavaks, et pro-

jektikohtumistel võõrustavad külla tulnud õpilasi kohtumist läbivii-

va kooli õpilaste pered. Seega on meie kooli meeskonna maikuu 

põhiülesandeks olnud 19 partnerõpilasele kodupere leidmine. Kõigil 

soovijatel palun võtta ühendust projekti koordinaatorõpetaja Ene 

Jundasega. Neljas õpilasvahetus leiab aset Austrias mais 2020.a. 

Õppeaasta  algul 05.-12.10  2018 külastasid meie kooli partnerkoo-

lide õpetajad-koordinaatorid Sonia Sartori, Cornelia Tschuggnall ja 

Juan Antonio Gonzalez Parga. Õppeaasta jooksul toimus kolm 

Skype konverentsi: 

08.11. Mystery Skype partnerkoolide asukoha leidmiseks 

kaardilt, 

17.12. ühest  oma regiooni tuntumast spordialast, 

08. 04. rühiprobleemide vältimisest. 

On toimunud ülekooliline plakatite võistlus „Kuidas olla 

terve“, projekti logo konkurss, tervisenädalad ja spordipäe-

vad, toredad kohtumised spordiinimestega,  on käidud Jeti 

jäähallis uisutamas, valminud on 

T-särgid võidulogoga, on alustatud tervisekalendri koosta-

misega ning sügisese õpilasvahetuse programmi kokkupa-

nekuga.  

Erasmus+ meeskond tänab kõiki aktiivse tegutsemise eest, 

soovib toredat sportlikku suve 

ning kutsub osalema ka järgmisel 

õppeaastal! 

 

Ene Jundas 

Erasmus+ projekti koordinaator 

Ridala Põhikoolis 

 

Otto Valmar Õunas, Helin-Mari Maripuu, Andre Esko  

Itaalias (Foto: Ene Jundas) 

Kristjan Tokko, Ene Jundas, Alexandre 

Valgemäe ja Anna-Kristiina Kokvel 

Hispaanias (Foto: Tarmo Jõgis) 

Projekt vajab endiselt abi partnerkoolide õpilaste majutamisel 22.-28. septembril! 

Ridala Põhikool osaleb kaheaastases rahvusvahelises Erasmus+ projektis "Fit for 
School - Fit for Life". Meie õpilased on käinud projektikohtumistel Itaalias ja His-
paanias, kus neil on olnud tore võimalus elada peredes. 

Järgmine projektikohtumine leiab aset Ridala Põhikoolis 22.-28. septembril 2019. 
Meile on külla tulemas 19 partnerkooli õpilast Itaaliast, Austriast ja Hispaaniast. 
Palume perede abi külaliste majutamisel: võimalik on võtta oma perre nädalaks 
ajaks üks või mitu partnerkooli õpilast vanuses 12-15 aastat. 

Täpsustavate küsimustega majutuse kohta, mida teilt oodatakse ja kuidas see 
toimub, ning sooviga meid aidata palume pöörduda õp Ene Jundase poole. 
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Maakonna koolinoorte kergejõustikuvõistlustel 

kogusid meie kooli õpilased hulga auhinnalisi 

kohti ja tehti neli koolirekordi parandust 

 
4x100 teatejooksudes saadi kolm võitu - TC (Kleer Jaani, Kai Kurisman, Mailii Jõeleht ja Sandra Uusta-

lu); PC (Tanel Toomemägi, Karmo Põllumägi, Jarek Tenson, Erik Ulm) ja TB  (Maily Märss, Kärt Hans-

man, Kätriin Vichterpal, Reli Rosenberg). TD võistkond sai II koha (koosseiosus Janeli Eilpuu, Mia Eliisa 

Maripuu, Rihanna Kruusmann ja Lianna Lisette Erit). Viimane võistkond jooksis selle vanuse uue koolire-

kordi, mis oli vana juba 14 aastat. III koha teatejooksudes said D-poisid koosseisus Robin Targamaa, Hu-

go Õunaid, Rasmus Ulm ja Mattias Priinits.  

 

Auhinnalised kohad individuaalaladelt 

TD vanuseklassis võitis Lianna Lisette Erit kõrgushüppe ja 600 m jooksu ning kaugushüppes oli III.  Jane-

li Eilpuu võitis TD palliviske ja Mia Eliisa Maripuu oli kolmas.  

PC vanuseklassis sai Tanel Toomemägi 

suurepäraste tulemustega neli esikohta  – 

60 m jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe ja 

kuulitõuge (3 kg), palliviskes oli Tanel 

kolmas. Karmo Põllumägi oli samas vanu-

seklassis palliviskes teine. Kleer Jaani või-

tis kaugushüppe uue koolirekordiga (5.06), 

60 m jooksus ja kuulitõukes (2 kg) sai II ja 

kõrgushüppes III koha.   

TB vanuseklassis võistles Maily Märss  

neljal alal (100 m jooks, kaugushüpe, kuu-

litõuge (3 kg), odavise) ja tuli väga heade 

tulemustega nimetatud alade võitjaks, püs-

titades uued koolirekordid kuulitõukes ja 

odaviskes. TB klassis said pronksmedalid 

Kätriin Vichterpal TB (800 m jooks) ja 

Anna-Krstiina Kokvel (odavise). Kristjan 

Lebedev võitis PB klassis kõrgushüppe ja 

tuli III kohale 1500 m jooksus. Egor Kase-

põld sai hõbeda 100 m jooksus.  

Õpetaja Pille Raudsepp 

Fotol Kristjan Lebedev(keskel)  
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KOOLI SPORDIPÄEV 

Neli koolitundi kestnud spordipäeval said osavõtjad testida oma füüsilist võimekust erinevates sportlikes tegevustes. 

Klassikaliste spordialade kõrval prooviti osavust tasakaalulindil, jalgpalli triblamist ja hüppenööriga hüplemise kiirust 

ühe minuti jooksul. Medalialadeks olid kergejõustiku mitmevõistlus ja vanematele õpilastele paarisorienteerumine.  

 

PARIMAD TULEMUSED 

KERGEJÕUSTKU MITMEVÕISTLUS (60 m jooks, kaugushüpe, pallivise ja vastavalt vanusele topispalli vise alt või 

kuulitõuge).  Paremus selgitatud igal alal saadud kohapunktide põhjal (I koht -7, II -5 ja III - 4 jne)  

 
 

Kergejõustikus püstitati ka mitu omavanuste uut koolirekordit. 

Tanel Toomemägi tõukas 4 kg kuuli 10.80 ja ületas 2006.a rekordi 9 cm-ga.  Maily Märss viskas palli 56 m ja tõukas 3 

kg kuuli 12.20, uuendades mõlemal alal enda nimel olevat rekordit. Maily Märss ja Kleer Jaani hüppasid mõlemad kau-

gust 5.10 ja on nüüd omavanuste koolirekordi omanikud ka kaugushüppes.  

 

ORIENTEERUMINE PAARIDES (leida tuli neli kontrollpunkti). 

l 
 

 

Vanusegrupp I II III 

I – II T Eliise Mari Toomemägi 
25p 

Mia Amanda Päevakene 
18,5p 

Kertu Lemvald 
15p 

I – II P Jass Rosenberg 
22p 

Marten Jõeleht 
20,5p 

Kenerth Paes 
19p 

III – IV T Janeli Eilpuu 
28p 

Angelica Karu 
18p 

Johanna Reppo 
14p 

III – IV P Mattias Priinits 
25p 

Darion Pukk 
12p 

Viktor Morozov 
11p 

V – VI T Lianna Lisette Erit 
21p 

Klarissa Linnam 
20p 

Rihanna Kruusmann 
16p 

V – VI P Erik Ulm 
26p 

Karli Maisalu 
16p 

Andre Esko 
16p 

VII – IX T Maily Märss 
26p 

Kleer Jaani 
21p 

Reli Rosenberg 
13p 

VII - IX P Tanel Toomemägi 
23p 

Kristjan Lebedev 
22p 

Egor Kasepõld 
19p 

Vanusegrupp I II III 

I – II T Loore Erit 
Karola Maisalu 

Mari Uudam 
Marie Pilvistu 

Mia A päevakene 
Eliise M Toomemägi 

I – II P Andro Maripuu 
Marten Jõeleht 

Harri Targamaa 
Corey J Walsh 

Margus H Maripuu 
Madis Tammistu 

III – IV T Angelica Karu 
Johanna Reppo 

Rahe Uudam 
Janeli Eilpuu 

Aveli Reisner 
Anni-Mari Maripuu 

III – IV P Rasmus Ulm 
Viktor Morozov 

Kaspar Lutschan 
Uku Koel 

Mattias Priinits 
Kairo Karu 

V – VI T Lianna L Erit 
Helin-M Maripuu 

Mailii Jõeleht 
Sandra Uustalu 

Rihanna Kruusmann 
Klarissa Linnam 

V – VI P Erik Ulm 
Karli Maisalu 

Andre Esko 
Rene Rander 

Robin Targamaa 
Otto V Õunas 

VII – IX T Karolin Tiik 
Maily Märss 

Kleer Jaani 
Reli Rosenberg 

Anna-K Kokvel 
Kätriin Vichterpal 

VII - IX P Tanel Toomemägi 
Jan M Kreemann 

Mathias Targamaa 
Jarek Tenson 

Rihard Raba 
Karl E Õunas 
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Algklasside olümpial olid kõige võidukamad  

     I klassi lapsed  
I klasside (õp. Sirje Matsik) 10x40 pendelteatejooksus tuli klassi võistkond viie kooli hulgas teisele koha-

le. Tegelikult oli võistkond võimeline võitma, aga kahjuks kaotatilausa kaks korda vahetuses teatepulka. II 

klassi võistkond tuli nelja kooli hulgas III kohale ja III klassi võistkond kuue kooli hulgas viiendale koha-

le.  

Individuaalselt võisteldi kolmel alal – 400 

m jooks, kaugushüpe ja pallivise.  

I klasside hulgas võitis Eliise Mari Toome-

mägi ära kõik alad, Jass Rosenberg oli või-

dukas 400 m jooksus ja kaugushüppes ning 

palliviskes tuli II koht. Loore Erit tuli kau-

gushüppes ja palliviskes II kohale ja oli 

400 m jooksus kuues. Hendrik Haitjema sai 

kaugushüppes II koha. II klasside arvestu-

ses saadi kaks medalit – Andro Maripuu II 

ja Kenerth Paes III koha palliviskes.   

9 kooli paremusjärjestuses oli meie kooli 

HLA järel II. Kolmas oli ULA 

 
Õpetaja Pille Raudsepp 

4X200 TEATEJOOKS PARGI RINGIL (Võistkonnas 2 p ja 2 t) 

 
 

Kõik õpilased sooritasid kõik alad hästi. Õpilased kohtunikud said kenasti hakkama. 

Aitäh õpetajatele alade juhtimise eest.  

Tegusat saabuvat suvepuhkust kõigile! 

Õpetaja Pille Raudsepp 

Vanusegrupp I II III 

I - II Marten Jõeleht 
Andro Maripuu 
Mia A Päevakene 
Kertu Lemvald 

Markus Raudsep 
Gordon E Kivimäe 
Keira L Hiiemäe 
Hannah M Walsh 

Jasper Niilo 
Margus H Maripuu 
Laura Kuusemaa 

Äli Õunaid 

III – IV Mattias Priinits 
Rasmus Ulm 

Mirtel Müürisepp 
Janeli Eilpuu 

Kaspar Lutschan 
Uku Koel 

Angelica Karu 
Aveli Reisner 

Darion Pukk 
Hugo Õunaid 
Rahe Uudam 

Anni-M Maripuu 
V – VI Otto-V Õunas 

Erik Ulm 
Sandra Uustalu 
Mailii Jõeleht 

Robin Targamaa 
Lianna L Erit 

Rihanna Kruusmann 
Helin-M Maripuu 

Sten-E Miller 
Oliver Kris 

Jan M Kreemann 
Jarek Tenson 

VII – IX Egor Kasepõld 
Karl-E Õunas 

Reli Rosenberg 
Kleer Jaani 

Kristjan Lebedev 
Tanel Toomemägi 
Anna-K Kokvel 

Maily Märss 

Rihard Raba 
Vladislav Salihhov 

Karmen Linsalu 
Karolin Tiik 

I– III klass olümpiamängudel 


