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2015/2016 õppeaasta esimeses "KUUKUMU" väljaandes on teil võimalus tutvuda kooliaastal
eelolevate sündmustega ning ka seljataha jäänud tegevustega. Reklaamirubriigis on teil
ainulaadne võimalus tutvuda kooliaastal eelolevate sündmustega, näiteks juba mitmendat aastat
järjest toimuva YOLO-peoga.
Spordirubriigis informeeritakse teid kooliaasta sügisesel spordipäeval toimunud tegevustest.
Kultuuri- ja uudiste rubriigis tutvustatakse lähemalt meie kooliperele osaks saanud ürituste ning
tegevustega.
Tallinna Südalinna Kooli ajalehe seekordse väljaande toimetus soovib teile head lugemist.

Karin Kõiv
peatoimetaja

UUDISED
Õppekäik Paunkülla.
Käisime koos klassikaaslastega Paunkülas.Sõit läks lahti kooli juurest kell 10 ja üsna varsti
olimegi kohal. Sõitsime linnast välja mööda Tartu maanteed. Paunkülas asub veehoidla.Sain
teada,et Paunküla veehoidla uputas kunagi osaliselt sealsed voored ja mäed. Teisel pool teed
asuvad voored ja mäed jäid aga kuivale ja seepärast nende vahel ongi väikesed rabaribad ja
rabajärved,kus olime meie.
Giid rääkis meile paljudest erinevatest lindudest ja loomadest ,kes seal elavad ,nagu nt
tedred,rähnid ja rongad ja kaevejälgede järgi ka metssead.
Oli lahe .Me kõndisime mööda metsa ,sood ja raba. Kõige lahedamad selle pika matka ajal
olid kohad ,kus laudtee oli nii mäda ja sissevarisenud ,et oli tegemist ,et kõik ilusti üle saaks.
Veel meeldis mulle koht ühe järve ääres,kus olid näha kuhjakesed,mis olid kopra tehtud.
Kuigi pidime pool päeva pika maa ära kõmpima ,oli see kõik väga lahe. Iga nädala lõpus võiks
selline asi olla ,et lähme klassiga kuhugi matkama, uurima ja avastama uusi asju.
Kõik oli tore: ilm oli ilus,kooli ei olnud,klassikaaslased olid mõnusad,ainult kõht oli tühi.

Gregor Naatan Soone

SPORT
1.EOK spordipäev
9. ja 11. septembril oli EOK spordinädala raames 3. – 9. klassidele matka- ja krossipäev ning
1. – 3. klassidele spordipäev.
KLASSIDEVAHELINE KROSSIJOOKS
4.-5.KLASS

6.-7.KLASS

8.-9.KLASS

1.4A 13,47,5

1.7A 12,57,9

1.9A 12,41,3

2.5A 14,48,5

2.6A 13,04,4

2.8A 12,48

3.5B 14,57,7
4.4B 15,12,1

MAASTIKUMÄNGU PARIMAD
SININE RADA
1. TELVIK JA EERIKSOO 5A 16,01
2.LAUR JA VEILBERG 7A 16,19
3.SALTSBERG JA OKSAR 6A 16,19
ORANŽ RADA
1. KARIN JA LIISA KÕIV 7A 17,49
2.AASULA,NEUDORF JA PALUMETS 9A 19,55
3.KULDSAAR JA NUIAMÄE 9A 20,19

2.PERESPORDIPÄEV
Laupäeval 19. septembril toimus kooli staadionil perespordipäev. Pärast ühist
soojendusvõimlemist algasid võistlused, mis kulmineerusid köieveoga. Rahule jäid nii lapsed,
vanemad kui ka korraldajad.

3.SPORDIVIKTORIIN
7.septembril toimus TALLINNA SÜDALINNA KOOLIS klassidevaheline spordiviktoriin.
Lapsed vastasid tahvelarvutite abil küsimustele ja näitasid oma teadmisi spordivallas.

TULEMUSED
2.-4.KLASS
1.4B POISID

15

1

13723

2.4A POISID

15

1

13653

3.3A PARIMAD

14

2

6.-9.KLASS JA ÕPETAJAD
1.ÕPETAJAD

15

2.7A KAPPAD

14

3.5A SOLOMID

12

Ivetta Okuneva

5

10779
6

8

11712
9884

12471

1.-3. klasside spordipäev

11. septembril 2015 toimus Tallinna Südalinna Koolis algklasside spordipäev. Ilm oli ilus ja
tuju hea. Sportimine on mõnus ja liikumine ka. Täname kehalise kasvatuse õpetajaid
suurepärase spordipäeva eest!
Kätrin Jakobson

Koolidevahelised jalgpallivõistlused
17. septembril toimusid koolidevahelised jalgpallivõistlused.
Tüdrukute naiskonnas olid Kadri Tammemägi, Kirsti Sabbal, Karin Kõiv, Kristella
Ruutu, Kaisa Palumets, Marily Jõekeerd, Diana Veilberg ja Ivetta-Elizaveta
Okuneva.
Kahjuks meie koolipere naiskond võistlustel edasi ei jõudnud, kuid endast parima
andsid kõik selle vaatamata. Ega meil muud üle ei jää, kui oodata järgmist aastat ja
üritada paremini.

Liisa Kõiv

Kultuur
Kultuurist
Euroopa keeltepäeva viktoriin
26.septembril ning sellele eelnevatel ja järgnevatel nädalatel tähistati Euroopas keeltepäeva.
Sellega seoses toimus Eesti koolilastele veebiviktoriin 1.-15. septembrini 2015.
Kokku esitati veebiviktoriinis 20 küsimust Euroopa keelte ja kultuuri kohta (ülevaade
Odysseuse rännakust).
Viktoriini auhinnaks paneb Euroopa komisjon välja kolm Prestigio tahvelarvutit.
Väiksemaid preemiaid jagavad lastele Eestis tegutsevad välisriikide saatkonnad ja
kultuuriesindused.
Mis on Euroopa keeltepäev?
Esimene Euroopa keeltepäev toimus 2001. aastal. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu ühiselt
korraldatud Euroopa keelteaasta oli edukas ning kaasas miljoneid inimesi kõigist 45 osalenud
riigist.
Selle tegevustega tähistati keelelist mitmekesisust Euroopas ja edendati keeleõpet.
Euroopa keelteaasta edu järel kuulutas Euroopa Nõukogu, et edaspidi tähistatakse iga aasta 26.
septembril Euroopa keeltepäeva.
Euroopa keeltepäeva peaeesmärgid on:
1) rõhutada avalikkusele keeleõppe tähtsust ja erinevate keelte õppimist eesmärgiga
suurendada mitmekeelsust ja kultuuridevahelist mõistmist;
2) edendada Euroopa rikkalikku keelelist ja kultuurilist mitmekesisust, mida tuleb säilitada ja
soodustada;
3) julgustada elukestvat keeleõpet nii koolis kui ka väljaspool kooli kas õpingute eesmärgil,
tööalaste vajaduste tõttu, liikuvuse jaoks või meelelahutuseks ja isiklikuks suhtlemiseks.
2011. aasta 26. september oli Euroopa keeltepäeva 10. juubeliaasta, mida tähistati Euroopa
Nõukogus ja selle kõigis 47 liikmesriigis.

KELLELE ON EUROOPA KEELTEPÄEV MÕELDUD?
Euroopa Nõukogu loodab, et seda päeva tähistatakse nii liikmesriikide riigiametite kui
võimalike partnerite poolt järgmiste huvigruppide hulgas:
* poliitikud (nt erimeetmed või diskussioonid keelepoliitika küsimustes)
* laiem üldsus (teadlikkuse tõstmine päeva üldeesmärkidest, sh elukestva keeleõppe olulisus
haridusasutustes, tööl jne, hoolimata vanusest);
* vabatahtlik sektor (konkreetsed tegevused MTÜde, liitude või ettevõtete jt jaoks või nende
poolt).

Sügisnäitus
Igal sügisel toovad algklasside lapsed oma sügisesed kompositsioonid kooli näitusele.
Sügisnäitusele toodi mitmeid ja erinevaid isemeisterdatud kompositsioone aedviljadest,
metsaandidest ja paljust muust looduslikust.
Õpilastel jagus nutikust erinevate loomade meisterdamisel.

Tallinna Legendid
7. a klass käis Tallinna Legendide Keskuses 24. septembril 2015.
Tagasiside oli igati positiivne: põnev koht, kus peaks kindlasti käima.
Tallinna legendid on seiklus, mida on võimatu sõnades ümber jutustada.
See on põnev näitemänguline rännak keskaega: Oleviste kirik, Neitsitorn, katk, inkvisitsioon,
sõda, alkeemia.
Algselt pärineb Tallinna legendide idee Venemaalt ja kogu projekti käivitamine võttis aega
kolm aastat.
Projekt tasus ennast täielikult ära.
Legendide keskus asub Raekoja platsi kõrval sügaval maa all (Kullaseppa 7).

Rakvere Politseimuuseum
7. klass käis koos 5. klassiga 18. septembril 2015 Rakveres poliseimuuseumis.
Muuseumis oli võimalik mõõta autode kiirust. Seal sai teada, millised on paljud spioonide
tööriistad ning sai proovida paljusid neist.
Tutvustati fotoroboti tegemist, näidati, kuidas teada saada, kas toode on ehtne või võlts.
Võimalik oli teha paberile enda sõrmejälgi, mängida mänge ning proovida ,mis juhtub, kui 7
kilomeetrit tunnis kiirusega vastu seina sõita.
Lasti panna pähe prillid, mis tegid nägemise selliseks, nagu on alkoholi tarbinud inimesel.
Lisaks kõigele sai teada, kellega tohiks sõita autos ja kellega mitte.
Pärast muuseumi külastamist said kõik, kes tahtsid, osta endale mälestuseks mingi meene
politsei- muuseumist.

Diana Veilberg, Jasper Tammesoo

Intervjuu aasta õpetajaga

Intervjuu õpetaja Riina Abneriga
1.Kui palju te olete meie koolis tööd teinud?
Mul sai see aasta täis 35 aastat. See oli mu esimene töö ja niikaua olengi siin olnud.
2.Kas te olete jäänud rahule meie kooli õpilaste käitumise ja hinnetega?
Enamasti küll. Võib-olla ainult mõned jäävad silma millegi mitte nii heaga , aga
igast olukorrast saab leida lahenduse...
3.Kas te olete jäänud oma tööga rahule?
Öeldakse , et kunagi pole imeline , aga jah , võib öelda , et olen jäänud oma tööga
rahule.
4.Kas " Aasta klassijuhataja " tiitel tuli teile üllatusena?
Tuli küll ja mul oli selle üle väga hea meel. Mind valiti Tallinna klassijuhatajade
Top 3 hulka , niiet see tore uudis tuli küll üllatusena.
5.Mida te arvate oma uuest 1.klassist?
Minu klassis on enamus poisid ja kõik nad on väga aktiivsed. Nad tahavad hästi
õppida, nende lemmikud on Digiõpe ja Robootika.

Intervjueeris Alex Hrustov

Oktoober
26.-30. Külas Tšehhi koolide õpetajad
29.
Hõimupäev
Kooli 49.aastapäeva Vilistlaste korvpalliturniir
30.
Raamatukogu päev
November
02.-06.
03.
05.
06.

EJL jalgpalli kooliprojekt
Sportlik Isadepäev
Koolisisene SCRABBELE´i turniir
Kell 8:55 Toimub teater "Vembud haldjametsas"
1.-4. kl. 2€
Inglisekeelse teatrietenduse külastamine 9. kl
India nädal

11.
16.112.12
25.
Kadrikirbukas fuajees
26.
Kodanikupäev
Detsember
04.
12.
14.
14.-18.
17.
22.

Teater 1.-3. kl "Linnakoll ja Metsatroll" 2€
Yolo Party 5.-9. kl. alates 17:00 -21:00
Kool on jõuluks kaunistatud (käpikud)
Heategevuslik jõululaat fuajees
Algklasside jõulupidu 1.-4. kl.
Ilmub "KUUKUMU"
Kell 11:00 1.-4.kl jõulumuusikal "Tooma
jõululegend" 8€

Kaisa Palumets, Ele Jahisoo
Peatoimetaja : Karin Kõiv
Kujundajad : Brittany Krijer, Nicole Sibolt
Tehnilised toimetajad : Timmu-Chris Kõressaar, Alar Õunas

