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 AEG  
SÜNDMUSE 
KIRJELDUS OSALEJAD JA SAATJAD TÄPSUSTUSED 

 

1. 5.09.2017 Spordipäev 1.-7. klass, personal 

Haabneeme Kooli spordipäev toimus Haabneeme rannas. Mõõtu võeti järgmistel 

aladel: soojendusjooks, mängud (1.-3. klass), teatevõistlused, köievedu, ringteade. 

Osalesid kõik õpilased ja kogu personal. Parimate tulemustega paistsid silma 

teatevõistlustel 1B, 2C, 3B, 4A, 5D, 6D, 7B, köieveos 2A, 3B, 4B, 5B, 6D, 7C, 1. klassid 

jäid sõbralikult viiki, ringteates 4B, 5D, 6A, 7B. 

2. 6.09.2017 

Uue õppehoone 

avamine 

5.-7. klass, personal 

(moderaator Martin 5d, 

lindihoidjad Eliise-Ly ja 

Maribel 4a) 

Haabneeme kooli juures avati täna 3-korruseline juurdeehitus, millega saab kool 

juurde 1000 m2 pinda. Haabneeme kool kujundatakse juurdeehituse valmides ümber 

6-klassilisest koolist 9-klassiliseks põhikooliks. Juurdeehitus läks maksma 1,2 miljonit 

eurot. 

3.  7.-8.09 Pildistamine 1.-7. klass, personal 

Sven Meresmaa jäädvustab klassikoosseisud, personali ja portree- ning sõbrafotod 

kooli aulas. Fotosid saab tellida aadressilt: 

https://link.stuudium.com/?link=https%3A%2F%2Fmeresmaafoto.ee%2Fet%2Ffotode

-on-line-tellimine%2Fkoolid%2F&hsh=d60ff5b5c5ea 

4. 12.09.2017 

Lastevanemate 

üldkoosolek; KiVa 

koordinaatoriga 

kohtumine; Personali 

infokoosolek 

5.-7. klassi 

lapsevanemad, 

personal 

Tutvustati õppeaasta eesmärke, kooli õppekorraldust, koolivormi kandmise nõudeid, 

toitlustusvõimalusi, KiVa programmi, väärtuskuid; lisandus ka tervitus Viimsi 

Riigigümnaasiumi juhilt. Triin Toomesaar külastas kooli, jagad teavet ning juhendas 

KiVa-aasta alustamisega. Infokoosolekul arutati päevakajalisi teemasid. 

5. 13.09.2017 

Lastevanemate 

üldkoosolek (1a, 1b, 

1c); Külalised 1b klassis 
1. klasside lapsevanemad; 

1b klass ja õp. Kaidy 

Tutvustati õppeaasta eesmärke, kooli õppekorraldust, koolivormi kandmise nõudeid, 

toitlustusvõimalusi, KiVa programmi, väärtuskuid ja personali. Külalised 1b klassis (CFC 

spordiklubi Jaak Mae suusakooli treenerid). 

6. 14.09.2017 

Lastevanemate 

üldkoosolek 2.-4. klass; 

Alustavat õpetajat 
toetavate koolide 

võrgustiku koolijuhtide 

kohtumine 

2.-4. klasside 

lapsevanemad; Kooli 

juhtkond 

Tutvustati õppeaasta eesmärke, kooli õppekorraldust, koolivormi kandmise nõudeid, 

toitlustusvõimalusi, KiVa programmi, väärtuskuid. Külalised Eesti erinevatest koolidest. 



         september 

7. 25.-29.09 Liikumise- ja tervisenädal 1.-7. klass, personal 

Käesoleva aasta septembris (23.-30. september) korraldavad Eesti Olümpiakomitee ja 

Ühendus Sport Kõigile kolmandat korda Eestis  spordinädalat. Nädala eesmärgiks on pakkuda 

võimalikult paljudele Eesti elanikele toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi. Ka 

Haabneeme Kool otsustas kogu kooliperega sellest osa võtta. Esmaspäev, 25.09 - Minu 
saavutused – õpilased ja õpetajad saavad tutvustada oma sportlikke saavutusi (medalid, 

karikad, auhinnad, maskotid) kaasõpilastele. Teisipäev, 26.09 - Oma rütm – iga klass leiab 

üheskoos rütmi, mille jäädvustab pildile või videosse. Kolmapäev, 27.09  - Slack line kooliõuel 

– Kristjan Kullamaa tutvustab erinevaid trikke 5.-7. klassile. Rullsuusad ja jalgrattasõit – 

kehalise kasvatuse õpetajad Bert Tippi ja Dmitri Reinmets aitavad leida tasakaalu 1.-4. 

klassidel. Neljapäev, 28.09  - Hommikujooks või hommikukõnd Karulaugu terviserajal – 

oodatud kogu koolipere ja lapsevanemad, kogunemine kooli ette 7:15, rajale 7:30. Külas 

kulturismimeister, spordinädala üks patroonidest Ott Kiivikas, kes räägib 5.-7. klassile  teemal 

“Eneseusk”. Neljandatele klassidele teeb demotunni DanceLife tantsukool, soovijatel on 

võimalus osaleda lastejoogas. Toimub ka Laidoneri teatejooks, kus Haabneeme Kooli 
esindavad:  Oskar Niinemaa, Oliver Vaks 6c, Ruben Jürjens, Toomas Kaasik, Kaspar Kokk, 

Markus Haavik 6a, Marten Trempi 7c, Rasmus Popell  7b. Reede, 29.09 - Spordinädal lõpeb 

tantsurütmis. Vahetundidel on oodatud lapsed aulasse, et ühiselt liigutada. 

8. 

28.-

29.09.2017 Sügisnäitus 1.-7. klass, personal 

Sügisandide näitus koolihoone koridorides. 

9. 29.09.2017 "Kolme põrsa lugu" 1.-2. klass, klassiõpetajad Etendus Viimsi Huvikeskuses. 

10. 1.-29.09.2017 

Väärtuskuu: väärikus, 

viisakus, lugupidamine 1.-7. klass, personal Plakatid, Kahoot, sõnumid tapeedil, klassisisesed tegevused. 

     
 


