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Laupäev, 2. aprill 2005

Tule õppima Merivälja kooli
ditsioonidega, sest praegu istuvad
koolipingis kunagiste õpilaste
lapselapsed. Õpetajad on küll
suures osas vahetunud, kuid kooli
maine on sedavõrd säilinud, et siia
ikka ja jälle oma lapsi õppima
tahetakse tuua.
Merivälja Koolis peetakse lugu
ka vanematest inimestest. Nimelt
käivad siin iga kuu teisel teisipäeval koos nii meie laste vanaemadisad, kui ka teised aktiivsed eakad
kogu asumist.
Merivälja Kool asub Tallinna äärelinnas eramajade piirkonnas.
Oleme suurtest teedest eemal ja
siin sõidab vähe autosid, seetõttu
on lastel turvaline tänavatel käia.
Vanemad võivad rahulikult tööl
olla, sest peale tundide lõppu
saavad lapsed ise koos oma
sõpradega koju minna. Koolivägivald puudub meil peaaegu
täielikult, sest enamus peresid on
omavahel head tuttavad või vähemalt tunnevad enamus inimesi

tunnid, nii et kolmanda klassi
lõpuks on kõikidel ujumine hästi
selge. Basseinis saab käia ka õhtuti kas üksi või koos kogu perega.
Kehalise kasvatuse tunnid oleme
läbi viinud ka Viimsi Spordihallis
ja suusatamas käime Kloostrimetsas, kus tänu Pirita Linnaosa
Valitsusele kõik meie kooli lapsed
saavad tasuta suuski laenutada.
Kui ilmataat külma lubab,
tehakse kooli õuele liuväli, kus
saab uisutada hilisõhtuni välja.

teineteist ja see aitab korras hoida
ka laste omavahelisi suhteid.
Koolimaja renoveeriti alles
viis aastat tagasi ja näeb täna välja
nagu uus. Majas on avarad koridorid, palju lilli ja igal lapsel on
oma koduklass, kuhu ta saab soovi
korral oma õppevahendeid jätta, et
mitte iga päev rasket koolikotti
kanda. Kuna kõik peavad käima
vahetusjalatsites, siis on koolimaja
ilus ja puhas.
Meie koolis saab õppida 1.-6.
klassini ja õppetöö toimub ühes
vahetuses. Tunnid algavad kell
kaheksa ja kõikidel vahetundidel
on võimalik õues joosta, et tunniks
uut energiat saada. Nende laste
jaoks, kes õppimisel veidi rohkem
abi vajavad, töötab koolis
logopeed, toimub parandusõpe ja
Mitteeestlaste
Integratsiooni
Sihtasutuse poolt finantseeritava
projekti toetusel toimub ka vene
laste tugiõpe. Õpetajad on meil
head ja sõbralikud ning kõik tunnevad oma ainet väga hästi. Neil
on aega ka väljaspool kooli suhelda oma klassi laste ja lastevanematega. Tihti küsitakse koolielu
korraldamisel ka Sinu ja Sinu
vanemate arvamust. Sa võid kella
kolmeni olla pikapäevarühmas ja
süüa siin ka lõunat.
Kuigi meie koolis ei ole võimlat, oleme uhked oma väikese basseini üle, sest 1.-3.klassi laste tunniplaanis on igal nädalal ujumise

Traditsiooniks on saanud klassidevaheliste hokiturniiride korraldamine.
Lisaks tavalistele koolitundidele on 1.klassis soovijatel võimalik õppida inglise keelt. Teisest
klassist alates saab inglise keelt
õppida ka süvendatult. Koolis töötavad ka paljud huviringid: arvutiõpetus, rahvatants, kunstiõpetus
ja lauluringid. Lapsed saavad õppida peotantsu tantsima, klaverit
või akordionit mängima ning
karate-, purjetamise ja jalgpallitrennis osavust, kiirust ja julgust
arendada. Peale tunde on võimalik olla arvutiklassis. Arvutitunnid
on ka kuuenda klassi tunniplaanis.
Kunstiõpetuses
õpetatakse
Sulle ilusate piltide ja käsitööde
tegemist, kust saad ka ideid oma
kodu kaunistamiseks. Jõulude ajal
pakume oma ilusaid kunstitöid ka
ümbruskonna inimestele.
Peale 6. klassi lõpetamist on
kõigile meie kooli lastele avatud
Pirita
Majandusgümnaasiumi
uksed, kuid vanemate soovil võivad lapsed valida edasiõppimiseks
ka mõne muu linna kooli. Enamus
meie kooli lõpetanutest on sisseastumiskatsed väga hästi sooritanud ja õpivad nüüd 21. koolis,
Tallinna Reaalkoolis, Gustav
Adolfi Gümnaasiumis, Viimsi
Keskkoolis ja samuti Pirita MG
inglise keele eriklassis.
Meie kool on juba pikkade tra-

Meie kooli traditsioonid:
isadepäeva spordivõistlus, emadepäeva- ja jõulukontserdid, inglise
keele päeva näidendid, ülekooliline matemaatikavõistlus, stiilinädal,
orienteerumisvõistlus,
lauluvõistlus, Mini Star ja veel
palju muud huvitavat.
Igal aastal sõidetakse kuni 20
km pikkusele jalgrattamatkale,
millest võivad osa võtta ka emad
ja isad.
Aasta lõpeb Merivälja Laste
päevaga,
kus
korraldatakse
võistlusi, mänge, esinemisi ja
kohtumisi erinevate inimestega.
Peale kooliaasta lõppu saab osa
võtta linnalaagri tööst.
Kui soovite meie kooli kohta
rohkem teada saada, siis
külastage kodulehekülge
www.meripohi.edu.ee või helista
telefonidel 6 232 234 ja 6 232 576
Kooli tutvustav päev toimub
12.märtsil 2005.a. kell 17.00
Heki tee 16. Ootame kõiki, kes
soovivad sügisel meie kooli
õppima asuda. Tulge kindlasti
koos vanematega.

Merivälja koolis meenutati Kristjan Palusalu

Merivälja Kool pidas meeles maailma Kristjanit
10. märtsil on kahekordse 1936. a.
Berliini olümpiamängude võitja,
maadleja Kristjan Palusalu sünnipäev. Kuna ta oli kauaaegne
Merivälja elanik, otsustasime
kunagise lapsevanema Ants Silla
algatusel seda tähtpäeva oma
kooliga meeles pidada. Et lastele
veidi selgitada erinevaid maadlusstiile ja neil endal lasta seda
spordiala järele proovida, korraldasime eelnevalt 5. ja 6. klassi
poistele maadlustrennid Pirita
Majandusgümnaasiumis. Poisse
juhendas tuntud maadleja Henn
Põlluste. K.Palusalu sünnipäevale
pühendatud pidulikule aktusele
olid kutsutud Palusalu tütar Helle
Palusalu, Mati Eliste, Henn
Põlluste, Toomas Tõniste, Fredi

Lepp ja Tiit Mesila. 6. klassi
poisid kandsid ette ülevaate kuulsa
maadleja eluloost, Fred Ehand 5a.
klassist jutustas oma maadlussaali
muljeid ja vaadati videofilmi K.
Palusalust. Kõik külalised meenutasid oma kokkupuuteid maailma
Kristjaniga. Üritus oli korraldatud
ainult 128 meie kooli poisile ja
tundus, et nad olid selle üle väga
uhked. Konverentsi üks mõtetest
oli, et selleks, et tugevaks ja terveks eesti meheks kasvada, tuleb
süüa eesti liha, kala, leiba ja juua
piima. Selle reklaamiks olid
Marwel Mereroog, Viimsi Lihatööstus, Tallinna Piimakombinaat
ja Leibur katnud poistele suupistelaua, millest kõik mehepojad osa
said.

