1948. a. kinnitati kõikidele koolidele mikrorajooni piirid. Merivälja koolile kuu-

lus: Viimsi asundus, Miiduranna küla maad, Viimsi rendikohad, Pirita küla maad.
Õppetöö algas 1. septembril 1948. a. Kool asus eramajas Aia tee 15, mis
kuulus laevakapten Teodor Vompale. Kahekordne hoone oli ehitatud 1937. a.
Kokku õppis koolis 57 õpilast. Õppetöö päevi oli 206 (praegu 175). Õpetajateks olid Roman, Parma ja Šubina. Direktor Endel Grigorjev asus ametisse 18.
septembril.
Iga kalendriaasta alguses toimusid Mererajooni
õpetajate
nõupidamised.
1949. a. mainiti, et “õpetajatel tuleb rohkem rõhku
panna õpilaste käitumisele
koolis ja väljaspool kooli.
Leidub veel õpetajaid, kes
ei õpi marksismi-leninismi
õhtuülikoolis, või on sinna
astunud, kuid ei külasta
loenguid ega soorita eksameid.”
Läbi aastate on kombeks
olnud, et kooli külastavad
ka inspektorid. 1949. a. akt räägib nii: “Eesti osas õpib sel õppeaastal 37 õpilast,
vene osas 27 õpilast. Direktor on E. Grigorjev ja koolis töötavad kolm õpetajat.
1-2 tundi nädalas puudus hommikuti koolis valgustus. Juhtide pildid olid seintel. Seinaleht oli ka, aga selle serv oli katki ja narmendas. (Kui lugeda sama aja
pedagoogilise nõukogu protokolli, siis põhipunktiks oli seinalehtede tegemine).
Õpilased üldiselt puhtad, ainult ühel 1. klassi õpilasel olid tingud peas. Õpilaste
teadmiste tase on rahuldav, mõnes klassis hea: õp. Romani ainetes. Seda kooli
iseloomustab vene ja eesti rahvusest laste hea läbisaamine – mängivad vahetundidel ühiseid mänge ja laulavad ühiseid laule. Tihti mängu lõppedes on kobaras
koos ja hoiavad üksteise ümbert kinni. Koolis tegutsevad kehakultuuriring ja laulu
ring...”
Tallinna Linna Mererajooni õpetajate nõupidamisel 1952. a. märgiti: “Koolides on paranenud ideelis-poliitiline tase ainete õpetamisel, õpilaste kasvatamine
nõukogude patriotismi vaimus, samuti kasvatatakse õpilastes uhkustunnet kuuluda


nõukogude rahvaste perre ja vankumatut ustavust Lenini-Stalini parteile.”
Väljavõtteid lastevanemate komitee koosolekute protokollidest: “1953. a. leiti,
et elamu ei ole siiski sobilik koolimajaks. Kuna garaaž asus majast eraldi, taheti
juurdeehitusena seda koolimajaga ühendada ja võimlaks ümber ehitada. Klassides organiseeriti pisi-taimede mitšuurinlikku kasvatamist. Ühiselt hakati rajama
liuvälja. Lapsevanemaid kutsuti üles suuremale kodusele kasvatustööle. Soovitatakse ka lapsevanematel külastada Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu poolt peetavaid loenguid, millest on suur tähtsus laste kasvatuslike
küsimuste lahendamisel. Ühiskondlikus korras korrastati piirdeaed ja aeti kinni
kanalisatsiooniaugud.”
23. dets. 1953. a. Näärivanaks kutsuti sm. Türk, nagu eelmistelgi aastatel. Talle
anti 10 rubla. (Ka 70-ndatel aastatel maksis näärivana sama palju). Nääripakid
maksid 6 rubla pakk. Jällegi olid arutusel õpilaste käitumise probleemid. Lastevanematele koputati südamele, et nad ei tohiks kodus rääkida õpilaste kuuldes
sobimatuid sõnu.”
1954. a. arutas lastevanemate komitee, kas ei oleks võimalik valmistada
lastele riietehoiu ruumi ja vastavaid riiulikesi jalanõude jaoks. Kuna kasutusel olev
tuhvlikott ei ole praktiline, isaäranis porise ilmaga. Sel aastal olid koguni näärivana kandidaadid sm. Soorand ja sm. Pügi (kes valiti, ei tea).
1955. a. leiame märkme, et nõrgavõitu õpilastega tehti kõvasti tööd. Komitee
liikmed koos aktivistidega jaotasid ära päevad ja käisid “kontrollimas õpilasi peale
koolitunde õppetöös ja käitumises, käekirja, raamatute ja vihikute puhtust.” Väga
palju aastaid oli komitee esimeheks lapsevanem Meriväli.
12. jaan. 1955. a. otsustas pedagoogiline nõukogu, et “kasvatustöö üldiseks
parandamiseks ei tohi jätta õpilasi mitte üksi, vaid rakendada rohkem klassiakti
viste õpetaja abilistena jalutusruumis, söögiruumis, tänaval ning järeleaitamises.
Korrale suunamises – vähem sõnu, rohkem nõudlikkust, nagu seda väidab ka
Makarenko. Üksmeelselt töötades jõuame kindlasti soovitud tulemusteni.”
27. okt. 1955. a. lastevanemate komitee koosoleku protokoll. Osavõtjad: koolijuhataja sm. Viibur, sm-d Meriväli, Pügi, Vainu, Kaarep, Kalmar, Soorand, Sergejeva,
Feoktistova, Golubov ja Stamberg. Tähtsaimaks küsimuseks on uue koolimaja
saamine Meriväljale, kuna praegune ei suuda mahutada kõiki kooli soovijaid ja
hoopis igand on liitklassid. Otsustati selles asjas saata kiri Mererajooni Haridusosakonnale.
1957/58 õppeaasta lõpuks oli koolis õpilasi 102, neist eesti osas 91. “Õpilased
olid sel õppeaastal eriti loiud ja närvilised, mis kindlasti on tingitud vähesest
magamisest, kuna lapsed õhtuti kaua vaatavad televiisorit ja kuulavad raadiot.
Lapsevanemad tegid ettepaneku, et lastele tuleks üks kord nädalas, s.o. pühapäeviti,
võimaldada televiisori vaatamine.”
Üks näide karistusmeetoditest 1958. a.: “T. kisub järjekindlalt kaasõpilastel
küüntega näod lõhki, ohustades seejuures silmi. Otsustati Tõnu kaheks nädalaks
koolist kõrvaldada, kuid jätta õpetaja valve alla, et ta õppimises maha ei jääks.”


Vene osa likvideeriti 1958. aastal.
1959. a. organiseeriti õpilaste puhtuse kontrollimist. Õhtuses vahetuses tegid
seda Põldsaar ja Erm ja hommikuses Orntlik ja Ernits. Õhtuse tänavakontrolli
võttis sm. Lindsaar vähemalt kord kuus enda peale. Otsustati külastada ka korrarikkujate õpilaste kodusid – õp. Vesmes ja lapsevanemad Maran ja Lindsaar.
Nääripakid maksid 1959. a. 8 rubla.
1960. a. tehti ettepanek teha oktoobrilaste koondused lastevanemate poolt laste
kodudes väikeste gruppide viisi. Sm. Maran läheb lastega loodusesse. Sm. Orntlik,
Taavel ja Vaindlo küpsetavad lastele oma kodudes midagi. Kudumise õpetamine
jäi sm. Ermile.
Koolis tuleb lapsi harjutada iseteenindamisega. Selleks abistavad 3. ja 4. klassi
õpilased klasside koristamisel kooli koristajat. Kuna koolil aga puuduvad summad
töökitlite hankimiseks, tegi koolijuhataja sm. Viibur ettepaneku müüa kooli vanad
tindipudelid ja saadud raha eest osta kitliriie. Kitlite õmblemise võttis enda peale
sm. Meresaar.
1. septembril 1960. a. kehtestati uus vormiriietus. Poistele voodrita jakk ja
lühikesed püksid. Võib kanda ka pikki pükse, aga meie koolis kantakse ainult
lühikesi. Tüdrukutele villane pluus ja kellukeseline seelik pehmete voltidega. Valge krae villase krae peale traageldatud. Soojemal aastaajal sinise valgetriibuline
satäänpluus. Ees must põll.
Septembris 1960 toimus võimu vahetus. Uueks juhatajaks sai Evi Varm, õpetajateks Heldi Pärn, Helvi Vinkel, ka Aura Raud. A. Raua asemele tulid hiljem Aino Loovili
ja Heli Kriisa. Helvi Vinkeli lahkudes tulid tööle Õie Keerd ja Eva-Mai Soomer.

• Lahkumine vanast koolimajast

• Kolimine Heki teele

Uus koolimaja Heki teel sai valmis 1960. aastal. 1. septembril selles tööd veel
alustada ei saanud, kolimine toimus alles oktoobris.
Avamisel olid parteikomitee esindajad sm. Tõnissoo ja Ehatam. 36. keskkooli poolt
tervitas dir. Randma, 16. keskkooli poolt direktor L. Lebbin. Kohal olid ka F. Oper
Tallinna Linna Haridusosakonnast ja E. Mets, Mererajooni Haridusosakonna juhataja.


Koolijuhataja E. Varm
esitas 1. poolaasta tööplaani. Osa sellest: sm. Maran
tegi ettepaneku uue kooliümbruse korrastamisel ja
kõnniteede planeerimisel
arvestada juurdepääsu koolimajale ka Kõivu või siis
Kesk tee poolt. Muret valmistas pidude korraldamine. Uue koolimaja ehitusel
jäeti silmapaari vahele vajadus ruumi järele kus saaks
ülekoolilisi üritusi läbi viia.
• Avamine
Olemasolev lahtine terrass
sobib selleks ainult suvel.
Sm. Kikerpuu soovitas terrass ümber ehitada saaliks, sm. Varm pidas õigemaks
kahe klassi vahel oleva seina asendamist lahtilükatavate ustega.
Koolis alustas tööd muusikaklass klaveri ja akordioni erialaga. Muusikaklassi
juhataja oli alguses õp. Martin, mõne aasta pärast sai selleks Elle Torro. Tema oli
ka kaua-aegne a/ü organisaator.
Lapsi hakati kohe toitlustama. Oli avatud ka puhvet, kus 20 kopika eest sai
saiu ja piima.
Uues majas oli ahjuküte ja suurte avarate akendega klassiruume ning koridorsööklat need soojaks ei kütnud. Esimesel talvel töötati mantlites ja reflektorite
paistel. Lapsevanem Tõnuristi eestvõtmisel ja energilisel asjaajamisel sai järgmisel
aastal teoks maja viimine õliküttele. Tema initsiatiivil ehitati ka lahtine katusealune
ümber kooli saaliks.
Lapsevanem – kunstnik Adolf Säärits alustas tööd kunstiringiga, mõne aasta
pärast jätkas seda õp. Varm. Korraldati näitusi kunstiringi ja õpilaste töödest.
A. Sääritsalt on jäänud
koolile mälestuseks maal
“Merivälja vaade”.
Töötas malering.
Õpetajad vaheldusid, üks
neist oli malekohtunik
Lembit Vahesaar.
Igal talvel oli lastel
liuväli, mis tehti õpetajate ja lastevanema• Kui ilmataat lubab, on liuväli aastaid olnud Merivälja Algte jõududega. Liuvälja
kooli lahutamatu osa
ja kelgumäe entusiast


oli kooli kütja Aadu Mardi, kes hommikul vara ja õhtul hilja oli veevoolikuga ametis.
A. Mardi polnud mitte ainult kütja, vaid kollektiivi ainsa mehena kasutas kruvikeerajat, haamrit ja kangi kus vaja. Oli nn tehniline juhataja ja tema abi oli Rita Mardi.
Kõik nad olid väljas oma kooli hea nime eest.
1961. aastal selgus, et vaatamata maksimaalsele tundides läbiviidavale ideelispoliitilisele kasvatustööle tarvitavad üksikud õpilased siiski veel apoliitilisi väljendeid,
esitavad ajalootundides ebateadlikke küsimusi. Otsustati pidada lastevanemate
üldkoosolek ateistlikul teemal.
Kuna enne partei XXII kongressi tehakse igal pool kokkuvõtteid tööst ja võetakse uusi kohustusi, otsustas lastevanemate komitee sm. Varmi ettepanekul võtta
1961/62. õppeaastaks rida ülesandeid, millest üks oli võimla ehitamine ja teine
pikapäevarühma taotlemine.
1965. a. juhtus lugu, mis on ka kroonikatesse kantud. 29. aprillil korraldati
4. klassi pioneeride õhtu. Rühmaõhtu oli lauaga. Tüdrukud tegid võileivad, poisid
kaunistasid saali. Kolm poissi oli kodus veini villinud äädikapudelitesse ja kaasa
toonud. Nende eestvedamisel joodi siis veini. Karistuseks alandati nende käitumine “4”-le.
1966. a. esitas lapsevanem sm. Kuusik juurdeehituse projekti, mille järgi kooli
siseõu moodustab saali, mille ümber on klassid. Saali võib kasutada spordisaalina
ning seal võib anda ka kino- ja teatrietendusi. Juurdeehitus peaks lõppema 1968. a.
Lapsevanemad kiitsid projekti heaks ja otsustati hakata taotlema juurdeehituse
rajamist, kuna Meriväljal puuduvad spordisaalid. Küsimus oli aktuaalne ka sellepoolest, et Meriväljal kasvab tegevusetute noorte hulgas kuritegevus.
• Tallinna 35. Algkooli
põhikaader:
Õie Keerd
01. 1964 – 09. 1984

Eva-Mai Soomer
09. 1966 – 09. 1994

Heldi Pärn
08. 1960 –01. 1977

Evi Varm
08. 1960 –09. 1977

Elle Torro
09. 1964 – 11. 1991

1967. a. koguti lastevanemate allkirju, käidi haridusministri juures. Seal
lubati, et 1970. a. alustatakse ehitamisega, aga see jäi ainult lubaduseks.
1970. a. vähendati klasse ja kool töötas kolmeklassilisena. Vanast kaadrist


lahkus 1. jaanuaril 1977. a. Heldi Pärn ja 1. septembril 1977. a. peale 17 aastat
kestnud juhataja-õpetaja ametit vahetas elu- ja töökohta Evi Varm.
1977. aastast oli kooli juhataja meriväljalane Pille Sild, kes jäi hiljem algklasside õpetajaks.
1979. aasta 1. septembril algas uus etapp. Uueks juhatajaks sai kooli endine õpilane Kaja Kuusik-Laanmäe, kes lõpetas Pedagoogilise Instituudi algklasside
erialal. Õpetajaks sai 35. Algkooli kunagine õpilane Rita Nimik. Noored olid muusikaklassi õpetajad Lea Nebukat, Silva Vissel, Lembi Arder.
Nendel aastatel on asfalteeritud spordiväljak, pandud kanalisatsioon, paigaldatud drenaaž ja aetud kinni piirdekraavid. Piirdeaed on asendatud võrguga.
1983/84. a. oli koolis 3 klassikomplekti ja 72 õpilast. Muusikaklassis õppis 18
meie kooli last.
30. novembril 1983. a. toimus pidulik aktus õp. Keerdi 50. juubelisünnipäeva
tähistamiseks. Aktusel õnnitlesid esinemistega õpetajat tema endised ja tookordsed õpilased. Kohal olid kõigi lendude esindajad, kus õp. Keerd on olnud
klassijuhatajaks.
Juba algusaastatel olid Merivälja koolis välja kujunenud traditsioonid: sügisene
lõikuspidu (kui koolil oli veel katseaed), punaste tähekeste pidu (kui võeti vastu
oktoobrilapsi), kadrikarneval, jõulupidu, vastlapäev, pioneeriks-saamine Lenini
sünnipäeval ja kevadpidu lõpuklassi ärasaatmisega. Hästi sai esinetud ka taidlusülevaatustel.
Üle linna kuulsad olid meie kooli iluvõimlejad Eva-Mai Soomeri juhendamisel,
kes ka ise selle spordialaga aktiivselt tegelenud oli.

Esinejatega koos pälvis üldlaulupeo peakomisjoni tänusõnad õpetaja Elle Torro.
Talvel olime tähistanud tema 50. sünnipäeva.
1987. aastal muutis koolireform algõpetuse 4-aastaseks, seoses sellega tuli kooli
kaks teist klassi. Ruumipuudusel jäid osa lapsi 117. Lastepäevakodu ruumidesse.
Õpetajateks olid Riina Kempo ja Anu Nimmerfeldt.
1988. aasta jagati trimestriteks,
tekitades sellega palju arusaamatusi.
6-aastaste 1. klassides lõpetati vene
keele õpetamine. Esmakordselt seati
meie kooli sisse tüdrukute päeva tähistamine. Poisid katsid selle puhuks
laua ja valisid klasside kõige toredamad tüdrukud: 2. klassis Birgit
Liesment, 3. klassis Evelin Vissel ja
4. klassis Aiti Tõniste. Kooli kõige toredamaks tüdrukuks sai Kadi Kotkas.
Muusikaklasside ülevaatusel esin
dasid meie kooli Airi Haljaste klaveril
ja Tiina Kann akordionil.
1989. aastal lahkus õpetaja Rita
Nimik, kes asus tööle Saaremaale.
Muusikaõpetajateks tulid Tarmo
Vaask ja Toomas Kahur. Sel aastal
läks ka esimene õpilasgrupp Soome
suhteid looma.
Kooli eksisteerimise algusest peale on meie majandusmurede eest
• 1989. a. kevadel töötas Merivälja
pidanud hoolt kandma šefid. Neidki
Koolis 5 pedagoogi
on meil olnud mitmeid. Esimesena

• Merivälja Algkooli võimlemisrühm järjekordset esikohta taotlemas

1985. aasta aprillis toimus ülelinnaline muusikaklasside konkurss, millest võtsid meie koolist osa Liina Sild, Merle Alliksoo, Katrin Kruusma ja Mai Reimo.
1987. aastal võttis mudilaskoor osa Eesti NSV koolinoorte VI laulu- ja tantsupeost.


• Soomes Pasila teletornis



1949. a. tubakavabrik “Leek”, siis Leineri nim. Puidutööstus, Pirita Laevatehas, Autoremonttehas nr. 1, REV, Riiklik Spordilaevade eksperimentaaltehas, Tööstuskombinaat “Parkett” ja kõige kauem, 1974 – 1982 plastmasstoodete vabrik “Salvo”, direktor
A. Nõomaa. Siis leiti, et väikese kooli jaoks on nii suur ettevõte liiga hea ja 1982
- 1990 oli meie šefiks Vabariiklik Raadio- ja Talevisiooni Saatekeskus. Palju abi saime
ka vabrikult “Marat”, direktor H. Kapral. Seejärel pidid koolid ise hakkama saama.
5. juunil 1990. aastal kinnitati Tallinna Linnavalitsuse poolt Tallinna 35. Algkooli nimeks Merivälja Algkool.
1990/91. a. õppeaasta algas veidi eriliselt. Töötasime mitmes vahetuses. Tunnid toimusid vaid kooli saalis, sest koridori põranda remont viibis ning keegi ei
pääsenud klassiruumidesse. Seni, kui üks klass saalis õppis, tegid teised klassid
õues tööd. Eks ta ebamugav oli, aga lõppkokkuvõttes tasus end siiski ära, sest
oktoobris oli koridoris ja sööklaosas ilus läikiva laki all puitpõrand valmis. Ja kui
sööklasse veel lapsevanem hr. Jaaksoo abiga uued täispuidust lauad kohale seati,
lõid kõik kooli külalised vaimustusest käsi kokku. Palju energiat ja vaba aega kooli
kaunistamiseks kulutas kunstiõpetuse õpetaja Urve Puusepp. Laste poolt tehtud
tööd said kenasti klassides ja koridoris eksponeeritud. Tööle tulid uued õpetajad
Mare Taevere ja Evi Pihlap.
Seda aastat läbivaks teemaks oli kooli juurdeehitus. Projekt sai valmis, kuid
ehitamine ise takerdus raha puudumise taha. “Rajoonis pidada olema palju hädalisemaid ja ruumikitsikuses vaevlevaid koole kui meie oma.” See teadmine aga
meid ei lohutanud. Tahtsime saada kuueklassiliseks algkooliks. Tahtsime lõpuks
ometi normaalset võimlat ja meil võiks olla ka ujula! Kirjad said saadetud isegi
USA ja Canada eesti kogukondadele. Aga asjatult!

1991/1992
Sellest aastast algas ka inglise keele õpetamine kahe tunni ulatuses nädalas 1. ja 2. klassis. Õpetajateks olid Ülle Rebo ja Juta Rahu.
Selle aasta kõige toredamad tüdrukud olid 2. kl. Helina Oja, 3. kl. Kristiina
Rea, 4. kl. Triin Tull. Kooli toredaim tüdruk oli Birgit Liesment 4. klassist.
Sel aastal kirjutati “Õhtulehes” meie koolist nii: ”Ühekorruseline ehitis on pea
aegu kadunud kahekorruseliste eramute vahele. Ukse avamisel aga adusime
kohe, et oleme sattunud lapsesõbralikku kooli.
Otse ukse juures on kapid tänavajalatsite paigutamiseks. Koridorid puhtad
nagu hea perenaise kodus. Puupõrandad. Rõivistus laste joped-mantlid riidepuudel,
radiaatoreil kuivamas käpikud. Aknalaudadel muinasjutulinnad. Midagi kaduma
ega katki ei lähe. Otsekui… Soomes.”
1992. a. kevadel pidasime poistepäeva. Peale kahte esimest tundi saadeti poisid
õue, et nad saaksid rahvastepallis rammu katsuda, aga võib-olla rohkem veel selleks, et nad tüdrukute tegemistel-toimetamistel jalus ei oleks. Oli ju vaja valmistada


ilmatu hulk võileibu, serveerida kõiksugu
kooke, katta lauad. Kuni sees tükeldati, hakiti, määriti, käisid väljas ägedad lahingud.
Võistkonnad olid võrdväärsed, igas poisse
kõikidest klassidest. Ja selleks momendiks,
kui võistluste peakohtunik, õp. Soomer võitja
välja kuulutas, vuhises palliplatsile poiste
jaoks tõeline maiuspala – vägev ralliauto, mille juhiks Tõnu Soomer ja kaasas mehhaanik
Andres Ots.
Aasta poisteks kuulutati 2. kl. Robert
Linna, 3. kl. Erki Sipra, 4. kl. Margus Arula.
Kooli poisiks sai Robert Linna.
Suvel tuli eesti kroon.

• Annely Põldsaar, Irma Soorand,
Helen Maarja Trell ja Mari Liis Raimet
võileibu valmistamas

1992/1993
1992. aasta 5. oktoobril toimus suurüritus – kooli 44. aastapäeva tähistamine.
Pidu algas aktusega Pirita Lillekasvatussovhoosi klubis, kus esinesid meie kooli õpilased. Juhataja tegi pikema ajaloolise ülevaate 1948. aastast tänapäevani. Hämmastav oli tõdeda, et probleemid 40 aastat tagasi olid täpselt samasugused – kord,
puhtus, majandusmured. Millal oli siis see aeg, kui lapsed olid sõnakuulelikud ja
korralikud? Pidu järgnes koolimajas, kus vanad koolikaaslased said kohvilaua taga
juttu ajada. Toimus kunstioksjon. Karl-Kustav Kaarelsoni tehtud pildi omanikuks sai
40 krooni eest vilistlane Peeter Allas. Aastapäeva auks sai koolimaja õue ka lipumast püsti ja lipp vardasse. See valmis Olavi Liimali ja Peeter Laanmäe ühistööna.

1993/1994
Meie koolipere kasvab! 1993. aastal õpib koolis ka 5. klass. Nii suuri lapsi pole
meil enne olnud. See sündis tänu Merivälja Lastepäevakodu vastutulelikule perele,
kes lubas ka 2. klassi oma majja jätta. Kitsas oli meil sellegipoolest. Mõnel päeval
õppis pool 5. klassi söökla laudade taga. Poiste tööõpetuse tunnid toimuvad Pirita


koolis. 5. klass sai ka uue klassijuhataja Kersti Vana, kuna Mare Taevere vahetas
meid Lindi Algkooli vastu ja kolis Pärnusse elama. Esimeste klasside õpetajad olid
Mariken Puks ja Liina Hallang.
3. oktoobril 1993. a. oli kooli 45. aastapäeva tähistamine. Seekord toimus
aktus koolimajas. Vilist
lasi oli palju vähem ja
vanuselt nooremad kui
mullu. Siis sai kokkutulnuile lubatud, et üritus
hakkab edaspidigi igal
aastal toimuma, aga eks
seda näitab aeg…
Kevadel läksid koolist ära mitu õpetajat:
Eva Mai Soomer, Liina
Hallang, Ülle Rebo,
Mariken Puks Ja Anu
Nimmerfeldt.

suõhtu, ei olnud enam eest ära jooksmist ja tagaajamist, vaid tantsupõrand oli
seelikuidkeerutavaid paare täis.
Novembris likvideeriti katlamajast kõik, mis meenutas keskkütet ja oma initsiatiivil rekonstrueeritud ruumist sai uus klassiruum, mis avati 23. veebruaril 1994.
a. Eesti Vabariigi aastapäeval. Kohal olid Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja Jaak
Hubelmann, Haridusosakonna juhataja Eda Milistver ja Vabadussõja veteranid. Uus
klassiruum sisustati inglise keelele.
8. märtsil 1995. a. toimunud Laulukarusselli eelvoorust võtsid osa mitmed meie
kooli lapsed: Marion Aasav ja Birgit Erik 4. kl., Kaspar Aaslaid 3. kl., Taavi Valgma,
Merit Tõnspoeg ja Agnes Lill 5. klassist. Tublimad olid Taavi Valgma ja Agnes Lill.
Kooli misteriks valiti Silver Jakobson 3. klassist.

1994/1995
Kooli nimekirjas on juba 174 õpilast ja 6 klassi. Kaks esimest klassi õppisid veel lastepäevakodu ruumides. Uuteks õpetajateks olid Marikka Kristov,
Imbi Kõiver, Piret Pihl ja Anita Kalmus. Inglise keelt andsid Urve Strus ja
Jaanika Aru.
Suvi oli möödunud jällegi remondi tähe all. Vahetati välja vana küttesüsteem ja
pandi elektriküte. See tähendas põhjalikku värvimist kõigis ruumides. Enne esimest septembrit läks kiireks nagu alati ja seetõttu olid remonti tegemas kõik kooli
õpetajad koos oma pereliiikmetega,
nagu meie koolis ikka kombeks.
19.-21. septembrini toimus sügisnäitus. Iga laps võis oma fantaasia
järgi kokku panna kas kimbu sügislilli, köögivilju või kasutada seeni
jm. Hindajateks olid kaaslased. Huvitavamad tööd tegid 3. kl. Anna
Šeherina, 4. kl. Harry Liimal, 5. kl
Merit Tõnspoeg, 6. kl. Henry Liimal.
Sellest aastast tegutses meil ka
peotantsuring Eve Oja juhendamisel,
• Eda Milistver ja Jaab Hubelmann
nii et kui 28. oktoobril toimus tantlinti lõikamas
10

• Kristjan Must, Raivo Randmäe,
Silver Jakobson, Taavi Valgma, Villi Sternfeldt

1995/1996
1995. aasta sügisest tulid tööle
uued õpetajad Kersti Koster ja Klaire
Sinisalu. Esmakordselt andsid õpetajate päeval ka meie koolis tunde 6.
klassi lapsed. Sellest ajast on see traditsiooniks saanud.
Tänu koolis toimuvatele tantsukursustele sai teoks ka balli korraldamine.
See kujunes väga pidulikuks juba tänu
osalejate riietusele. Valiti printsess ja
11

prints, kelleks olid Liis-Marii Tiitso ja Martin Vaga. 1. kaunitar oli Laura Jürimäe ja
2. kaunitar Kristel Lepp.
Sel aastal korraldati ka esimesed torditegemise võistlused. Parimateks kondiitriteks olid 3. klassist Anni Nõgu ja Dorrit Sõmer, 4. klassist Mihkel Einaste ja Silver
Jakobson, 5. klassist Esko Rebane ja Villi Sternfeldt, 6. klassist Merit Tõnspoeg
ja Kadri Tammistu.
Uus aasta, mis algas väga külmalt ja lumiselt, tõi koolimajja palju saginat ja
ehitustöölisi. Hakati ehitama ujulat ja dušširuume.
Aprilli lõpuks sai järjekordne ehitus valmis ja pidulik avamine toimus 10. mail
1996. aastal.

1996/1997
1996.aasta oktoobris korraldas meie kool kogu Pirita linnaosa õpetajatele ja
kasvatajatele õpetajate päeva puhul tantsupeo. Osavõtjaid oli poolesaja ringis.
Tantsuks mängis ansambel “Trio Naturale”.
1997. a. vastlapäeval proovisime vildiviskamist. Tublimad viskajad olid Risto
Salo ja Ott Marga.
1997. aasta juunikuus osalesid meie lapsed jällegi Koolinoorte Laulu- ja
tantsupeol Evi Pihlapi ja Imbi Kõiveri juhendamisel.

1997/1998
1998. aastal oli kõikidele meie kooli õpilastele osavõtt peotantsu kursustest
kohustuslik. Seetõttu saime kevadel korraldada turniiri, milles osalesid lapsed
1.-6. klassini. Parimad paarid olid:

• Ujula lindi lõikavad läbi kooli juhataja
Kaja Laanmäe ja Pirita Linnaosa vanem
Kalle Sepp

• Sel kohal asub nüüd ujula

• Ujumistreener Peeter Laanmäe tundi andmas
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1. kl. Ingmar Jõela, Triin Tammist, Sander Takis, Susanne Kuuskmann
2. kl. Hanna Laura Kaljo, Jaagup Jalakas
3. kl. KaroLiin Palmist, Jaanus Kirmet
4. kl. Hanna Rea, Riho Siirmets
5. kl. Mari-Liis Põlts, Tanel Ruben
6. kl. Mari-Liis Põlts, Kaspar Aaslaid

• Hanna Laura Kaljo ja Jaagup Jalakas
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• Merivälja Kool õppeaasta lõpul

1998/1999
Kooliaasta algus – segane ja närviline. 2 päeva enne kooli selgus, et me ei saa
oma majas õppida esimesel veerandil, kuna 17. augustil algas 34 aastat oodatud
juurdeehitus. Esialgu on plaanis juurde saada 4 uut klassiruumi, õpetajate tuba ja
juhataja kabinet. Suutsime oma elu korraldada selliselt, et 2.-5. klass olid Merivälja
Lasteaias ja 6. klass Viimsi vallamajas.
Kooli nimekirjas oli 182 õpilast ja uueks õpetajaks tuli Maris Vaht. Oktoobrist
äratati ellu ka ettevalmistusklass, mida juhendas õp. Daisy Baidak.
Teisest veerandist olime jälle koolimajas tagasi. Ehitus jätkus, aga leppisime
ehitajatega kokku, et ei sega teineteist. Langetati Kõivu tee äärsed kased ja kaks
kooli ees kasvanud suurt kuuske, aga ilusa uue koolimaja nimel pidime sellega
nõus olema.
Koolil täitus sellel sügisel 50 aastat, aga pidime suured pidustused ehituse
pärast edasi lükkama ja tahtsime vilistlastele ikka valmis maja näidata.
22. detsembril käis kohal kõrge komisjon ja ühiselt tunnistati meie kooli juurde
ehituse esimene etapp vastuvõetuks. Kolisime pingid uutesse klassidesse ja
11. jaanuaril 1999. a. alustasime seal ka õppetööd.
19. märtsil võtsid 20 meie kooli õpilast osa matemaatikavõistlusest “Känguru”.
Kõige tublim oli 6. klassist Anneliis Aun. 22. aprillil toimus suur kevadkontsert
Viimsi Kultuurikeskuses. Müüsime pileteid ja korjasime raha kasti. Tulemuseks
oli süntesaator.
Eesti Autoklubi poolt korraldatud “Vigurivända” võistlusel saavutasid Merilin
Kalme ja Anni Nõgu nii head tulemused, et sõitsid septembris üleeuroopalistele
võistlustele Riiga.
14
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Maikuust pidi algama juurdeehituse 2. etapp. Sellepärast oli õppetöögagi
selleks ajaks ühele poole saadud ja maisse planeeritud muuseumide ja kinode
külastused. Ehituse algus aga venis juunini.

käsutusse teisest õppeveerandist, s.o. 1. novembrist 1999. a.
Valmis oli saanud 35 aastat oodatud juurdeehituse esimene etapp!

• Lammutustööd

Septembris käivitus suur vanapaberi korjamise kampaania. Individuaalselt võitsid
selle Kaur Laanemäe (3B), Kristjan Mihhailov (3A) ja Eva Põldmaa (3A). Kokku
kogusime 10 tonni vanapaberit ja selle eest kinkis Tallinna Sekto koolile raha kahe
korvpallilaua muretsemiseks.
Traditsiooniline kadrikarneval novembrikuus. Lapsed olid end riietanud vasta
valt soovile Zorrodeks, nõidadeks, röövliteks, Punamütsikesteks, Pipideks jms.
Igaüks oskas oma kostüümile vastavalt esineda ja nagu alati, oli žüriil raske
valikut teha.

• Vana koolimaja koridori lammutamine

22. ja 23. mail tähistasime Merivälja Aedlinna 75. a. juubelit. 1. juunil toimus
järjekordne pereheitmine. Lahkusid 28 6. klassi lõpetajat, kellest enamus pääses
linna eliitkoolidesse. Tähistasime ka õp. Pille Silla 50. juubelit.
Suvel võttis õp. Imbi Kõiver oma tantsulastega osa laulu- ja tantsupeost.

• Merivälja Algkooli lapsed laulukaare all

1999/2000
Õppeaasta algusaktus toimus Viimsi Kultuurikeskuses, kuna kooli ehitus käis
täies hoos. Õppetöö toimus kahes vahetuses eelmisel aastal valminud uues osas
ja esimesed klassid olid ikka lasteaia ruumides. Täielikult saime kogu maja oma
16

2000. a. matemaatikavõistluse “Känguru” tublimad olid Juhan Malmstein ja
Roland Uuesoo. Selle aasta deklamaatoritekonkursi võitsid Enelys Kalmus 1. A,
Henry Vaikre 1. B, Marite Metsla 2. kl., Triin Tammistu 3. A, Gerdi Raidma 3. B,
Liina-Ly Roos 4. kl., Mari Kormašov 5. kl. ja Katre Kajamäe 6. kl.
Esimest korda korraldasime kooli laulukonkursi. Selle võitsid 1.-2. klassi arvestuses Dana Ihsanova, Henry Vaikre, Tairi Tuulik ja Merily Viibur. 3.-4. klassi
17

arvestuses Kirsi Kajamäe, Evelyn Tuul ja Riin Kersalu. 5.-6. klassi asrvestuses
Mari Kormašov, Merilyn Kalme ja Karo-Liin Palmist.
Üle hulga aja said kooli õuel kokku jälle lapsevanemad. Lõigati hekki, aeti laiali
mulda, riisuti ja kaevati auke korvpallipostide ja prügikastide jaoks. Vanemaid ei
olnud küll palju, aga tööd sai tehtud tublisti.
4. mail toimus kooli liikluspäev. Orienteerusime Merivälja tänavatel ja lahenda
sime liiklusülesandeid. Kohal olid ka politseinikud, kes lapsi tänavatel kontrollinud
olid ja lõpuks võitjatele auhinnad kätte andsid.
Rattasõiduvõistlus “Vigurivänt 2000” toimus 12. mail. Paremusjärjestus oli
selline: Jargo Laanmäe 1. A, Ken Kuusk 1. B, Indrek Lobjakas 2. kl., Joosep
Lindre 3. A, Julius Stokas 3. B, Ronald Remmet 4. kl. Ivari Sarv 5. kl., Merilin
Kalme 6. kl. Tallinna voorus võitis Kadri-Anna Peärnberg, kes sõitis üle-euroopalistele võistlustele Hannoveri. Eesti võistkond tuli sealt tagasi 11. kohaga.
24. mail toimus vahva rattamatk Püünsisse. Küll oli uhke vaatepilt, kui 80 meie
kooli ratturit koos õpetajate ja lapsevanematega maanteel väntasid, politseiauto
vilkuritega ees!
Esimeste ja teiste klasside lapsed käisid Audentese Erakoolis vabariiklikul
spordipäeval koos õpetajate Riina Kempo ja Pille Sillaga. Võisteldi hüpitsaga
hüppamises, köieveos ja võeti osa kombineeritud teatevõistlusest.

2000/2001
2000/2001. õppeaasta alguses tõi meie kooli 6. klassi õpilase Mihkel Lindre
Merivälja Algkooli nime paljudele huultele, kui ta võitis 18. rahvajooksu lastejooksu.

• Mihkel Lindre

Õpilaste arv koolis oli kasvanud juba 220-ni. Klassikomplekte oli 9 ja klassi
juhatajateks olid Imbi Kõiver, Piret Noor, Klaire Sinisalu, Liina Hallang, Pille Sild,
Anita Kalmus, Maris Vaht, Daisy Baidak ja Riina Kempo.

• Meie kooli võistkond

Merivälja Päevadel, mis toimusid 3. ja 4. juunil, astusid laval üles meie aktiivsed
esinejad: mõlemad tegutsevad koorid, peo- ja rahvatantsijad ning sõnakunstiringi
lapsed. Toredaid üritusi jagus kaheks päevaks ning kõik soovijad leidsid endale
meelepärast tegevust.
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Traditsioonilisteks sügisesteks üritusteks olid nagu ikka spordipäev ja õpetajate päev.
Kuna suurte ümberkorralduste tõttu ei olnud võimalik kooli 50.-ndat juubelit
pidada, siis korraldasime selle 21. oktoobril, kui meil täitus 52. aastat. Selleks
puhuks kokku tulnud lõpetajaid oli nii 1953. kui 2000. aastast. Imestamist ja ära19

tundmisrõõmu jätkus paljudele peost osavõtnutele, sest mitmedki ei olnud üksteist
peaaegu 20 aastat näinud. Uudistati ka uut koolimaja, kuigi meie ilus maja tegi
nad veidi kurvakski, sest tolleaegsest armsast külakoolist oli alles ainult vana saal
ja katlamaja korsten.
Isadepäeva hommikul, 10. novembril, toimus ülekooliline torditegemise
võistlus. Iga klassi kaks paremat ja ilusamat jäid õhtuks isadele meeleheaks,
ülejäänud pisteti kohe nahka. Laste
valmistatud ilusate kutsete peale tuli
kohale veidi üle saja isa, kellele pakuti
koolipärast meelelahutust. Võisteldi vaimukuses, joonistamises, pulkadega riisi
söömises, heegeldamises ja laulmises.
Kui isadel paluti joonistada oma lapse
klassijuhataja portree, selgus tõsiasi, et
paljud ei olnud klassijuhatajat veel kunagi
näinudki. Õhtu lõpetati ühislaulmisega,
mis tõestas, et eesti rahvas on ikka üks
tubli laulurahvas.
Traditsiooniline mardi- ja kadri
karneval toimus sel aastal 22. novem• Kauaaegne kooli juhataja Evi Varm
bril. Etteasted olid säravad ja vaimukad.
tervituskõnet pidamas
Eriti vahvad olid 6. klassi “Vanad ja
kobedad” ning 1. klassi väike võlur
Kaari Laanemäe.

• Maarja Marga, Laura Lätt, Sandra Ojaperv, Joosep Martinson
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Esimest korda võtsid meie lapsed osa võistlusest “Mini-Star”. Eriti hästi esinesid M. Jacksoni jäljendajad Ingmar Jõela, Joonas Annus ja Kristo Veetamm. Britney
Spearsid karoliin Palmist, Mari Kormašov ja Kristina Õllek. Tublid olid ansambli
N-Euro matkijad Mihkel Lindre, Ragnar Kool ja Gert Soosalu. Nemad esindasid
kooli ka Pirita Linnaosa ja Viimsi Valla finaalvõistlustel 13. detsembril “Flamingos”.
Edasi pääses vabariiklikusse vooru Ingmar Jõela – oma suurepärase etteastega
võitis ta jäägitult sealse žürii südame.

• Ingmar Jõela

Juba traditsiooniks saanud inglise keele päeval näitasid lapsed oma väga head
keeleoskust ja selle ürituse korraldasid jällegi inglise keele õpetajad Jaanika Aru
ja Kersti Vana.
I poolaasta võttis kokku jõulukontsert Viimsis, kus said üles astuda nii lapsed
kui õpetajad, kes lõpuks jõululaule esitasid.
II poolaasta algas nuputamisega. Algklasside võistlusel näitasid häid tulemusi
Sandra Sentjurin, Hanri Vaikre, Silver Sillak ning Julius Stokas, kes saavutasid
5. koha.
31. jaanuaril käisid meie kooli 4. ja 6. klasside 20 õpilast külas Rakvere Linna
Algkoolil. Kaasas olid ka õpetajad Maris Vaht, Riina Kempo ja kooli direktor Kaja
Laanmäe. Korraldati vastamisi esinemisi ja viidi läbi rahvastepalli võistlus Rakvere
Linna Algkooli, Rakvere Vene Gümnaasiumi ja meie laste vahel. See lõppes Rakvere
algkooli võiduga, meie õpilased jäid teiseks. Diplomeid ja medaleid jagus kõigile,
sest tähtis ei olnud ju võit, vaid sõprussidemete loomine ühise tegevuse läbi. Päeva
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pidi lõpetama ühine disko, kuid võistlus oli meie noorte kired nii üles kütnud, et
nad jätkasid palliharjutusi ka algkooli spordisaalis, kui võõrustajad neid peosaalis
pikisilmi tantsule ootasid.
27. veebruaril tähistasime vastlapäeva. Toimus suusavõistlus ja kelgutamine
pika liu peale Merivälja pargis. Kooli hoovis oli kelguvõistlus paarilise vedamises.
Sööklas pakuti hernesuppi ning kõik võistlustest osavõtjad said vastlakukli.

Samal päeval toimunud ülelinnalisest liiklusviktoriinist võtsid osa Laura Vana,
Evelyn Tuul ja Kristina Õllek, kes saavutasid 5. koha.
Eesti Vabariigi 83. aastapäeval pidas direktor Kaja Laanmäe peokõne,
laste- ja mudilaskoori lapsed laulsid isamaalisi laule ning etlejad esitasid luuletusi kodumaast.

• Lastekoor esinemas. Kõnet peab direktor Kaja Laanmäe
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3. märtsil 2001. a. toimus meie
koolis selle aasta esimene pereüritus –
suusaorienteerumine Kloostrimetsas.
Kooli hoovis jagati võistlejatele kaardid ja osavõtjatalongid. Metsas oli neli
kontrollpunkti, mis tuli suusatajatel
läbida. Igas punktis ootas saabujaid
üllatus. Üritus lõppes koolimajas, kus
pakuti sooja teed ja saiakesi. Osavõtjaid oli 46 ja esindatud olid järgmised
perekonnad: Raidma, Meokas, Jõela,
Iilane, Mitt, Kuber, Aver, Kald, Ruukholm,
• Kohtunikud metsas: õp Kersti Vana
Muide, Soo, Peärnberg, Laanmäe,
ja Joann Vana
Lindre, Vana, Laanemäe ja Tuulik.
21. märtsil 2001. a. panid oma mälu proovile Pirita ja Lasnamäe koolide mälu
mängus Randar Kajo, Gerdi Raidma, Juhan Kilumets, Erik Mik ning Mihkel
Meikas, kes saavutasid 9 kooli hulgas auväärse III koha.
30. märtsil toimus Pirita Vaba Aja Keskuses “Laulukarussell 2002” eelvoor.
Meie koolist osalesid seal Laura Vana, Madis Einaste, Mari Kormašov ja Karo-Liin
Palmist. Kõige paremini läks Karo-Liinil, kes pääses edasi poolfinaali.
Ühel aprillikuu ilusal päeval viisime läbi järjekordse orienteerumise asumi
teedel. Selle võitis võistkond, kelle kapteniks oli Joosep Lindre.
Selle õppeaasta lastekirjandusnädala teemaks olid meie Socrates-projekti maad
ning nende muinasjutud. See projekt käivitus meie koolis juba 1999. aastal ja osa
võtavad peale meie veel Magdaleena Lasteaed-Algkool, Paloheinä kool Soomest,
Kreeka ja Prantsusmaa koolid.
Merivälja Põhikooli “Lauljate konkurss” toimus 26. aprillil. Osavõtjaid oli
37 ja parimateks tunnistati esimeses vanesegrupis Bruno Sternfeldt, Enelys
Kalmus ja David Puusaag ning teises vanusegrupis Mari Kormašov, Karo-Liin
Palmist, Martin Allika ja Laura Vana. Ansambli koosseisudest oli parim
Ailen Auväärt, Mari Kormašov ning Laura Lätt. Žürii (koosseisus Lea Teemets
(lauljanimega Blacky), Pirita LO vanem Ülle Rajasalu, Kaja Laanmäe, Lembi
Arder ning lapsevanem Merle Raidma) leidis, et eripreemia vääriline on poiste
ansambel Mihkel Lindre, Joosep Martinson ning Karl-Joosep Tiitso H. Volmeri
lauluga “Sa ära jahtu”.
“Vigurivända” rattavõistlus toimus juba kolmandat korda ja seekord vihmasel
ja külmal päeval, 27. aprillil. Parimateks jalgratturiteks ja liikluseeskirjade tundjateks olid Siim Kajo, Jaanus Kirmet ja Riho Rõngas 6. klassist. Ürituse sponsoriks
oli kommivabrik “Kalev”, kelle maskott Bobo Boom andis tublimatele kätte teenitud
auhinnad ning tegi ka kõigi teiste suud magusaks.
Emadepäeva puhul andis meie koolipere seekord kaks kontserti – Merivälja
Pansionaadis ja oma emadele koolimajas. Seekord toimus kontsert kooli õues ja
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ilm oli õnnetuseks jahedavõitu, aga laste ilusad laulud ja tantsud tegid vähemasti
südamed kõikidel emadel soojaks.
Iga-kevadine jalgrattamatk toimus 10. mail 2001. a. Viimsis. Osavõtjaid oli
koos vanematega 87. Matka pikkus oli 22 kilomeetrit. Kõige ees sõitis politsei
auto, kes ohtlikel ristmikel sõitjatele tee vabaks tegi. Poolel teel pidasime piknikut,
kus jõime Põltsamaa Felixist saadud kõrrejooki ja sõime saia ning Karree Lihatööstuse vorsti.

22.-23. mail 2001. a. käis 10-lapseline ansambel koos õpetajate Jaanika
Aru ja Maris Vahtiga külas Soomes Paloheinä sõpruskoolil. Seal anti kaks Eesti
heliloojate loomingust kokku pandud kontserti, uudistati Helsingi linna ja muuseume.
Õppeaasta lõpetas Merivälja Laste Päev 2. juunil 2001. a. Tegevust jagus
terveks päevaks. Kooli hoovi olid püsti pandud batuudid, toimusid võistlused krossi
jooksus, köietõmbamises, legode kokkupanemises, paberlennukite lennutamises,
asfaldijoonistustes, täpsusviskamises jne. Kohal olid ka loomaarstid ja toimus
kohalike krantside näitus.

2001/2002
Sügis oli Merivälja koolile eriti viljakas – meie koolipere kasvas tervelt 5 õpetaja võrra, lisaks kaks uut esimest klassi ning esmakordselt kooli ajaloos avasime
seitsmenda klassi. Seega oli õpilaste arvuks 260 ja õpetajaid oli 21. Uued õpetajad
olid Koidu Oja, Merle Sepp, Maiki Saaring, Evelin Kristin ja Kristi Savila.
Juba teist aastat võtsid meie kooli lapsed osa Tallinna Rahvajooksust. Seekord
oli võistlemas 23 last ja kõige tublim oli Ronald Reisin.
10. septembril tulid lapsed kooli, kotid täis omapäraseid vigureid – kellel huvi
tava kujuga porgand, kelle suur kurk või pudelkõrvits. Kõige selle põhjus oli Nunnunäitus. Lisaks huvitavatele leidudele kaunistati sügisandidega 34 kübarat-mütsi.
Küll Merivälja lapsed spordivad hästi! 13. septembril viidi Velodroomil läbi
linnaosa lasteaedade ja algklasside spordipäev, kust toodi kaasa kaks karikat – võidukad olid I ja IV klassi jooksumeeskonnad.
Seekordne sügisene jalgrattamatk
viis meid Viimsi poolsaare tippu presi
dent Lennart Meri maja juurde. Seal
pidasime 70 osavõtjaga pikniku, toi
dukorvis maitsvad saiakesed ja mahl.
Tagasitee viis Lubja mäe koobastest
mööda. Seal tehti vahepeatus ja
käidi ronimas.
Teistkordselt avanes suurtel auto
huvilistel võimalus osa võtta ning
oma tehnilist loomingulisust näidata isetehtud autode võistlusel. Kevadel hoo sisse saanud võidusõit leidis seekord
aset 15. septembril. Huvi ürituse vastu oli suur, masinad võrreldes kevadega tundu
valt täienenud ning oli ka uusi osavõtjaid.

• Merivälja Laste Päeva teatejooks
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Septembris peetakse üle Eesti
leivanädalat. Meie kooli õpilased
külastasid sel nädalal Leiburit ja Balti
Sepikut. 25. sept. toimus koolis
leivapäev. Leiburi esindaja pani
kunstiklassis üles näituse erinevatest
toodetest, mida kõik klassid kordamööda
vaatamas, maitsmas käisid. Üritus
lõppes klassidevahelise võistlusega
degusteerimise ala – 3-liikmelised
võistkonnad pidid maitse järgi ära
tundma leiva ja saia sorte. Esimese koha väärilised olid 7. klassi poisid Siim Kajo,
Riho Rõngas ja Mihkel Lindre, kes said auhinnaks tordi ning Leiburi särgid. Meie
kooli lemmikuteks hääletati Suur Röst ja Tallinna peenleib.
22. septembril osalesid Tallinna õpioskuste olümpiaadil 6. klassi tüdrukud
Kristina Õllek, Helen Vaikre, Kristi Kald, Ille Saar ning Maris Visse õpetaja Koidu Oja
juhendamisel. Eelvoorust pääseti edukalt edasi, aga finaali kahjuks enam ei jõutud.
Aasta 2001 õpetajate päeva tähistamiseks kutsuti pedagoogid Pirita Vaba Aja
Keskusesse pidulikule vastuvõtule, kus õpetajaid lõbustas Tõnu Aav. Oma koolis
andsid 5. okt. tunde jällegi 6. klassi õpilased ja õpetajatel oli võimalus viimases
pingis mõnusalt jalgu kõigutada.
9. oktoobril korraldasid meie uued noored kehalise kasvatuse õpetajad Maiki
Saaring ja Rain Arukaevu spordipäeva. 1.-3. klass võistlesid järgnevatel spordi
aladel: hoota kaugushüpe, 60 m jooks, pallivise, teatejooks, kitsehüpped, köievedu
ja krossijooks ning 4.-7. klass palliviskes, kaugushüppes, 60 m jooksus, krossijooksus, hüpitsaga hüppamises ning võistkondlikult teatejooksus ja köietömbamises.
Ilusa ilma ja mõnusa hoogsa tegevuskava tõttu said kõik õpilased nahavahe
soojaks sporditud.
18. oktoobril võttis Merivälja
Põhikooli lastepere Tallinna Sektos
korraldatud vanapaberilinna ehitamisest. Üritus algas ekskursiooniga,
kus õpilased nägid paberi sorteerimist, pakkimist ning ümbertöötlusele saatmist. Samuti sai näha, kuidas
hävitatakse dokumente ja valmistatakse tselluvilla. Seejärel võisteldi
paberist majade ehitamisel.
Sellesügisese Mini Stari võistluse
lemmikuks oli meie Eurolaul 2001 – Everybody. Esinejad olid oma numbrid ilusti
ja hoolikalt ette valmistanud ning neid oli lausa lust vaadata. Sead raskem oli
aga žüriil otsust langetada. I-III klassi arvestuses olid parimad Thara-Liis Tull
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ning Sandra Sentjurin. IV-VII klassides esitasid parimatena oma loo Kristi
Kald, Kristina Õllek, Helen Vaikre ja Tebe Tamm. Žürii andis välja ka eriauhindu:
parimad pillimehed – Riho Rõngas ja Tanel Meokas, parim solist – Mihkel Lindre,
parim taustarühm – Evelyn Tuul, Gerdi Raidma, Liis Prants, Kristin Kaivo, parim
liikumine – Marleen Jõela, parim riietus – Oliver Ojaperv, Silver Sillak.
8. novembri isadepäevaks
valmistuti tikuvõileibade tegemisega. Parimatele anti ka auhinnad,
aga kõik võileivad nägid suurepärased välja. Õhtul jagati saabunud
isad-vanaisad võistkondadesse ja
toimusid lapsekandmise- ja tennispalli tassimise võistlused, laulmise
ja näitlemise proovid. Isad said ka
avaldada arvamust, milline on siis
hea isa. Vastused: aus, tark, tugev,
julge, hooliv, ilus, hea, lahe, lõbus,
suur, armastav, osav, salliv, terve,
kena, mõnus truu ja jpm). Peale
tublit jooksmist lasid kõik võileibadel ja teel hea maitsta ning viimase ühislaulu ja
auhindamise järel võisid mehepojad jällegi pere rüppe naasta.
Hingedeaja hommik. 9. novembril vaatasime küünlavalguse paistel mõtlikult
endasse, tütarlaste ansambel kandis ette mõned südamlikud laulud, Marie Talts
tantsis balletti ning õpetaja Koidu Oja luges ette mõned mõtlemapanevad lõigud
raamatust “Hingelind”
12.-16. novembrini korraldasid Va klassi tüdrukud Laura Vana ja Maarja Prits
koolis stiilinädala. Esmaspäeval olid lapsed täpilised, teisipäev oli soengu päev,
kolmapäeval kanti riideid ja meiki, mida muidu iial ei kantaks, neljapäeval võis
näha moeröögatusi ning reede oli fantaasia päev.
Novembri lõpul ühendati kaks üritust – Socratese nädal ja inglise keele päev.
Räägiti projekti senistest tegemistest ja vaadati videofilmi Prantsusmaa koolist.
Parimad inglise keelsete sketšide esitajad kutsuti ka Püünsi kooli esinema.
20. novembril 2001. a. toimus kooli üldkoosolek, kuhu oli kutsutud ka Pirita
linnaosa vanem Ülle Rajasalu. Koosoleku teemaks oli probleem, et linnavalitsus
ei eraldanud lubatud raha kooli juurdeehituseks. Ülle Rajasalu selgitas põhjuseid
ja valgustas niisuguse otsuse tagamaid. Koostati kiri Tallinna linnapeale Tõnis
Paltsule ning Tallinna Linna Volikogu esimehele Rein Voogile, et otsust enda jaoks
positiivsemaks muuta. Oma allkirja koostatud pöördumisele andsid kõik kohal
olnud lapsevanemad ning õpetajad.
Viimasel koolinädalal korraldasid 5A klassi õpilased päkapikunädala. Kaunistati klassiruume, riietati end päkapikkudeks, jõulukuuskedeks ja ingliteks, liikus
jõulupost. 19. detsembri õhtul toimus Viimsis jõulukontsert.
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Kolmas õppeveerand oli pühendatud talispordile. Kuna lund ei olnud ja sooja
kraadid oma liuvälja teha ei lubanud, käidi uisutamas Jeti jäähallis. Mitu bussitäit
lapsi käis ka Aegviidus suusatamas-kelgutamas.
Jaanuar kulus ajalehtede lugemisele, sest 21. jaanuaril toimus ühiskonna- ja
poliitikaalane viktoriin, mis oli ajaleheuudistest kokku pandud. Üle kooli parimateks osutusid viiendad klassid oma 4-liikmeliste võistkondadega: Susanne Kuuskman,
Sandra Horma, sander Takis ja Randar Kajo 5B klassist ning Kaarel Leegen, Kristo
Veetamm, Evelyn Kangur ja Triin Tammistu 5A klassist.
Aastal 2001/2002 on lastele tõeliseks eeskujuks võlur Harry Potter,
kellest innustust saades korraldas
Vb klass filmitegelaste karnevali.
See leidis aset 25. veebruaril.
Õhtujuhtide Randar Kajo ning
Laura Hagi eestvedamisel jaotati
osavõtjad gruppidesse, kes lahen
dasid situatsioonülesandeid ja
lavastasid oma lahendusi. Valiti
parimad kostüümid – Timo Tomson
5B, Ingmar Jõela 5A ja Liis Leegen
5B ning õhtu parimad tegijad – Susanne Kuuskman 5B ja Julius Stokas 5B.
Veebruarist juunini 2002. a. oli Merivälja koolil suurepärane võimalus omada
praktikant-õpetajat Sitsiiliast. Maria Luisa assisteeris ja andis ka ise inglise keele
tunde. Soovijatele õpetas ta prantsuse ja itaalia keelt.
Meie kooli parimad jalgpallurid on parimad või vähemalt paremate hulgas ka
mujal. 1. märtsil 2002. a. Viimsis toimunud jalgpallivõistlustel said 5. klassi poisid
I koha ning 3.-4. kl. mängijad jäid jagama III-IV kohta.
Märtsis toimus veel lastekirjandusnädal, mille teemaks oli muistend või legend.
Emakeelepäev toimus 14. märtsil Pirita vaba Aja Keskuses.
Järjekordne orienteerumisvõistlus toimus 28. märtsil. Parimaks võistkonnaks
sai seekord võistkond nr. 6 Toomas Saaroni eestvedamisel.

28

Muusikanädal leidis meie koolis aset aprillikuu kolmandal nädalal. Siis külastas kooli Eesti Kontsert kontsert-loenguga “Meie pillid kõigi rõõmuks” Margus
Veenre juhatusel. Sai kuulata mitmesuguseid senitundmatuid ja ennenägematuid
instrumente ning lugusid nendest. Samal päeval andsid ka meie kooli noored
muusikud kontserdi, näidates oma pianisti, trompetisti, kitarristi, viiuldaja ning
flöödimängija võimeid. 18.aprillil võistlesid meie noored lauljad parima solisti auhinnale. Žürii, koosseisus Eda-Ines Etti, Margit Kilumets, Kaja Laanmäe, Kersti Vana,
Erkki Viisma ning Veiko Rohunurm, valis parimateks järgmised lauljad: nooremas
vanusegrupis – Enelys Kalmus, Anna-Liisa Talts ja Annemari Pao. Vanemas
vanusegrupis – Kristiina Talts, Liis Leegen ja Martin Allika.
23. aprillil 2002. a. saavutasid 3. klasside liiklusviktoriinil Õpetajate Majas Enelys
Kalmus, Johan Jõgi, Grethel Parman ja Margit Tuul 2.-5. koha.
26. aprillil 2002. a. korraldas Tondiraba Gümnaasium viktoriini “Otsime ja avastame”, milles osalesid Mari Vasar (1B), Kristjan Kaare (2B), Grethel Parman (3B)
ning Jaanus Varus (4), kes saavutasid üldarvestuses 5. koha.
Emadepäeva kontsert toimus 2002. a. emade ja vanaemade rõõmuks 9. mail
Viimsi Kultuurikeskuses. Klasside kaupa astusid üles kõik algklasside õpilased,
lisaks kõlasid numbrid koorilt ning
pillimeestelt. Vapustava elamuse
pakkusid pealtvaatajatele 11 väikest, aga väga tublit tantsulast, kes
7. klassi õpilase Marie Taltsi juhendamisel kandsid ette A. L. Webberi
muusikali “Cats”.
Seekordne jalgrattamatk 17. mail
viis meid Muuga sadamasse. Peale väikest ekskursiooni vaatasime
põhjaranniku suurimat rändrahnu ja
• Õpetajad Evelin Kristin ja Kersti Vana
lasime
hea maitsta viineripirukatel ja
jalgrattasõidust puhkamas
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kreemisaiadel. 27 kilomeetri pikkune matk tegi kõik osavõtjad meeldivalt väsinuks, aga õnnelikuks.
Vigurivända koolivooru parimad osalejad võtsid osa ka ülelinnalisest võistlusest 19. mail 2002. a. Liis Visnapuu, Kristin Kaivo, Johannes Gustav Varkki ja
Sulev Vähesoo tõid sealt kaasa II koha.
Endaehitatud autode võidusõidust 18. mail 2002. a.
Laidoneri pargis võttis seekord osa 14 autot, neist 6 oli
meie kooli autoehitajate poolt
tehtud. Meie kooli laste võidusõidu tulemused olid: I Paul
Stahl, II Henry Stahl, V Jargo
Laanmäe, VIII Kristjan Kaare,
XII Tanel Meokas ja XIV Kaur
Laanemäe.
Suvel võttis Merivälja kooli
mudilaskoor Evi Pihlapi juhendamisel osa Koolinoorte laulu- ja tantsupeost.

Linaste ja Oksana Kostjuk. Meie töökast kollektiivist lahkusid Koidu Oja ja Viljandisse kolis Liina Hallang.
24.-25. septembril 2002. a. külastasid 9 meie kooli õpilast – Erik Mik, Ken
Kuusk, Hans Cristjan Aasma, Julius Stokas, Kristiina Talts, Kessu Siirak, Laura
Hagi, Susanne Kuuskman ja Merilyn Viibur koos õpetajate Maiki Saaringu ja Terje
Eskoga Paloheinä Ala-astet Soomes, et pidada maha koolidevahelised spordivõistlused. Osalesid ka Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkooli õpilased.
Nii individuaal- kui üldarvestuses saavutas Merivälja Põhikool I koha. Lapsed
olid Soomes kaks päeva, külastasid Heureka teaduskeskust, sõpruskooli tunde
ning ööbisid koolimajas.
Selle aasta jalgrattamatk toimus 27. septembril ja vaatamas käidi kivil
kasvavat kuuske Viimsi metsas. Matka pikkus oli umbes 15 kilomeetrit ja osavõtjaid nagu tavaliselt, veidi üle saja.

• Randveres kivil kasvava kuuse juures

2002/2003
Nii nagu septembrikuu ikka, tõi ka 1. september 2002. a. meie kooli juurde
uusi õpilasi ja õpetajaid. Õpilasi oli nüüd juba 287 ja uuteks õpetajateks tulid
Tuulike Agan, Dagne Hanschmidt, Anniki Ellen, Aksel Koppel, Merike Sepp, Ave
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Õpetajate päeva tähistati 4. oktoobril samuti traditsiooniliselt – 7.-8.klassi
õpilased elasid sisse õpetajarolli ning õpetajad omakorda õpilase omasse. Kuna
samal ajal toimusid ka kohalike omavalitsuste valimised, tõid Keskerakonna esindajad õpetajatele suure tordi ning Pirita LOV korraldas vastuvõtu Tallinna Botaanikaaia palmimajas. Ning et mitte ainult õpetajatel ei oleks lõbus ja tore päev,
külastas kooli lasteteater Trumm toreda etendusega “Hiina tuluke”.
24. oktoobril 2002. a. toimus koolis sügisball, et tantsida seltskonnatantse ning
juurutada õpilastes viisakat käitumist. Plaati keerutas tantsuõpetaja Eve Oja,
õhtut juhtisid 7. klassi õpilased Kristi Kald, Helen Vaikre, Ronald Remmet ning Priit
Strandberg. Tüdrukutel olid tantsukaardid, kus poisid omale tantse reserveerisid.
Tantsupõrand oli pidevalt lapsi täis ning õpilased istusid vaid esinemisi – M. Klandorfi
tantsulapsi ning Eve Oja seltskonnatantsijaid, õp. Tuulike Agani ja M. Vahi saatel
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laulvat Susanne Kuuskmanni – vaadates, kuulates. Lastele meeldis see üritus
nii väga, et loodeti sellest koolile uut traditsiooni sündivat.

Mini-Stari eelvoorus osalejate nimekirjas oli seekord 16 numbrit. Žüriile tegi
suurt rõõmu, et matkitavateks oli valitud nii eesti kui välismaiseid staare. Eriti
aktiivselt esines aga publik, kelle kaasaelamine erinevatele numbritele võis silmad ette teha nii mõnegi rock-kontserdi külastajale. See andis omakorda julgust
üles astunud mini-staaridele oma number suure rõõmu ja mõnuga ette kanda.
Võitjateks kuulutati järgmised koosseisud: parim kostüüm – Anna-Liisa Talts
ja Kadri Siirak, parim üksikesineja – Linda Viikant, üldvõitjad – Marleen Jõela,
Sandra Sentjurin ja Gerdi Raidma, Silver Sillak, Oliver Ojaperv, Tambet Muide
ja Kaarle Varkki. Poiste võistkond saavutas linna finaalis I koha ning tüdrukute
III koha.

Isadepäev toimus seekord spordiüritusena Viimsi Spordihallis laupäeval, 9. novembril. Osalema oli tulnud üle 40 isa koos oma lastega, mõnel kaasas ka emad,
et oleks, kes kaasa elab. Isad jagati nelja võistkonda, et pidada maha rahvastepalliturniir ning hiljem ka teatevõistlused.

• Toredad karnevalikostüümid

• Isadepäeva võistlusest osavõtjad...
võistlejad

ja kohtunikud
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• Räpib Susanne Kuuskman

Karnevali teemaks 21. novembril oli:
Poisid tüdrukuteks ja tüdrukud poisteks.
Väikeste karnevalil viidi läbi erinevaid
võistlusi, suurte disko viisid läbi diskorid
Kristin Kaivo, Susanne Kuuskman, Sander
Takis ja Timo Tomson 6B klassist.
Advendiajal tähistasime esmaspäeva
hommikuti jõuluaja saabumist. Nii valmistasidki I, II, ja III klassid igaüks ette advendi
hommiku. Esimesel neist, mis toimus 2.
detsembril 2002. a. esines ka kirikuõpetaja Hollmann väikese jutuga advendiajast.
Laste etteasted olid ette valmistanud klassijuhatajad ning muusikaõpetaja Evi Pihlap.
Detsembri jooksul valmistasid lapsed
kunstiõpetuse tundides igasuguseid ilusaid
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jõulukaunistusi, et need siis 15. detsembril toimuval jõululaadal soovijatele müüa.
Lisaks ehetele müüdi veel kaarte, raamatuid, küpsetisi, moose ja muud kaupa,
mis aitab jõuluaega eriliseks muuta. Müügist saadud tulu laekus iga klassi kassasse,
et sellega hiljem midagi koos ette võtta.

• Liis Leegen, Laura Vana jt

Kooli jõulupidu toimus 19. detsembril. Seekordne pidu oli eelnevatest täiesti
erinev. See toimus kooli ees õues, looduslike kuuskede vahel, mille oli lampidega
kaunistanud meie suur sponsorfirma KH Energia Konsult. Õpetaja Maris Vaht oli kirjutanud näidendi, millesse olid kaasatud kõik kooli õpilased. Klassid astusid kooli
esisele “lavale” üles laulude ja tantsudega. Erinevaid numbreid sidusid omavahel
peategelased Liis Leegen, Kristiina Talts ja Ingmar Jõela. Etendust oli vaatama
tulnud väga palju lapsevanemaid. Jõuluvanaks oli Pirita linnaosa haridusnõunik Veiko
Rohunurm. Peale ühist pidu läksid lapsed klassidesse oma klassiõhtuid pidama
ning tunnistusi saama.
20. detsember 2002., veerandi viimane päev oli seekord ainult õpetajate päralt – istusime koolipinki ja kuulasime vägagi intrigeerivat loengut teemal
“Klassijuhataja põhifunktsioonid”. Koolitajad ärritasid õpetajad nii oskuslikult üles,
et järgnenud pidu oli väga rõõmus ja üksmeelne. Istuti pika laua taga, maitseti
head-paremat ning võeti loosiga kingitusi. 2002. aasta viimasest tööpäevast jäi
hinge helisema armas ja hell jõulunoot…
III õppeveerandi esimeseks suuremaks ürituseks oli ajaloopäev, mis järgnes
nädalasele ajalehtede lugemisele. 5.-8. klassidele mõeldud viktoriinil esitas õp.
Dagne Hanschmidt lastele 20 päevakohalist küsimust, millele vastates saavutasid
I koha 6A klassi õpilased Laura Vana, Liis Leegen ja Joonas Annus.
7. veebruaril 2003. a. võtsid õpilased hommikul kooli tulles suusad kaasa,
et Piritale suusaspordipäevale minna. Seal läbisid kõik hoolimata väga külmast
ilmast ca 3 kilomeetri pikkuse raja.
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Kuna 2003. a. talv oli lumine ja kärekülm, õnnestus kooli hoovi rajada suure
pärane liuväli. Lapsed said vähemalt kahe-kolme kuu jooksul jääl uisutada ja jäähokit mängida. Koolile sai seetõttu uisudki muretsetud, et keegi sellest talvemõnust
uiskude puudumise pärast ilma ei jääks.

• Hokitrenn Erkki Viismaga

14. veebruaril korraldas Õpilasomavalitsus Valentinipäeva. Hommikul korraldasid 6. klassi tüdrukud 1.-3. klassi lastele saalis seltskonnatantse ja -mänge.
Koolis liikus – nagu ikka Valentinipäeval – amorpost. Õhtul oli 4.-8. klassi õpilastele disko, diskoriks seekord Pirita VAK diskor.
17.-21. veebruarini korraldasid 6B klassi õpilased eesotsas Julius Stokasega
stiilinädala. Nädala jooksul said lapsed kanda erinevas stiilis rõivaid ja soenguid.
Reedel, 21. veebruaril 2003. a. tähistati Eesti Vabariigi 85. aastapäeva. Pidulikul
aktusel esinesid mudilas- ja lastekoorile lisaks kõnedega direktor Kaja Laanmäe
ja ajaloolane Küllo Arjakas.
Vastlapäev oli sel aastal 5. märtsil. Siis lasti liugu, peeti jäähokivõistlus ning
väiksemad klassid pidasid saalis maha vurrivõistluse. Loomulikult olid laual vastla
kuklid ja hernesupp.
4. aprillil osalesid 6A klassi tüdrukud Kristiina Talts ja Liis Leegen vabariiklikul laulukonkursil “Tähtede laul”. Finaali nad kahjuks ei pääsenud, kuigi esinesid suurepäraselt.
16. aprillil toimus järjekordne solistide konkurss. Parimatena pärjas žürii (eesotsas Kadi Toomiga) seekord Anna Liisa Taltsi, Karolin Luige ja Daily Joametsa noore
mast ja Kristiina Taltsi, Liis Leegeni ja Enelys Kalmuse vanemast vanusegrupist.
Eriauhinna pälvis Martin Allika oma meheliku lauluga “Sangar seiklusfilmist”.
25. aprillil viidi läbi “Vigurivända” võistluse järjekordne koolivoor. Seekord pääsesid linnavõistlusele edasi Meriliis Kasemets, Anete Salumaa, Kris Lauba, Sander
Raimla, Marili Toming, Kuldar Rosenberg ning Margus Kirss. Vigurivänt 2003
Tallinna karikal saavutasid nad auhinnalise III koha.
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Aprillis osaleti ka Lasnamäe ja Pirita III-IV klasside ujumisvõistlusel, kus meie
kooli võistkond saavutas III koha.
10. mail toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis 18. triatlon, kus noorimas,
D-vanusegrupis (I-IV kl) osalesid ka Merivälja kooli õpilased. Kokkuvõttes saavutasid meie 3 poissi ja tüdrukut II koha, individuaalarvestuses aga sai Erik Mik
(4A kl) III ja Tess Grossmann (2B kl) V koha.
Viimase lülina Socrates projektis külastasid meid 10.-13. mail kreeklased 129.
Dimotiko Sxoleiast Ateenast. Direktor oma nelja noore naisõpetajaga vaatasid
ringi nii meie koolis kui vanalinnas ning jäid väidetavalt oma reisiga väga rahule.
Vähemalt sama rahule (kui mitte rohkem!) jäid ka meie õpetajad Kersti Vana, Kaja
Laanmäe, Jaanika Aru ja Maris Vaht märtsi alguses Ateenat külastades.
16. mail 2003 võistlesid meie parimad laululapsed Anna Liisa ja Kristiina Talts,
Enelys Kalmus ja Martin Allika võistlusel “Pirivisioon 2003”. Kokku võttis suurejoonelisest lauluvõistlusest osa 77 last Piritalt, Viimsist ja Lasnamäelt. Auhinnati
ainult iga vanusegrupi parimat ning kõige õnnelikumalt lahkus Pirita Vaba Aja
Keskusest Anna Liisa Talts (2A), kes oli parim laulja 1.-3. klassi laste hulgas.
Laupäeval, 17. mail leidis aset järjekordne endaehitatud autode võidusõit. Mõni
aasta tagasi algatatud idee
leiab ikka toetajaid ja osavõtjate autod veeresid Laidoneri pargi mäest alla kiiremini kui kunagi varem.
Eesti Noorte Looduskaitse Ühing pani 20.
mail kooli õuele säästvat
tarbimist populariseeriva
näituse. Päeva jooksul külastasid kõik klassid seda
näitust ja kuulasid väga pühendunud looduskaitsja Allan Kokkota nõuandeid ja
soovitusi.

Seekordne orienteerumine 23. mail oli loodus- ja keskkonnateemaline ja seotud
eelneva säästva tarbimisega ideega. Kiiremad võistkonnad läbisid distantsi 50
minutiga, aeglasematel kulus selleks peaaegu poolteist tundi. Võitjaks tuli Timo
Tomsoni (6B) juhitud võistkond.

• Kontrollpunktis

Jalgrattamatk suundus 26.mail Kadriorgu presidendilossi poole. Osa võtsid 75
jalgratturit. Kõige rohkemaarvulisemalt olid esindatud algklassid, kes olid suutnud
kaasa meelitada ka hulgaliselt lapsevanemaid. Sõideti mööda jalgrattateed Kadri
orgu, lossi juures kuulati juttu presidendi ametimajast ja tiigi ääres võeti kehakinni
tust. Ohutu tagasitee kulges jälle mööda vastvalminud uut jalgrattarada.

• Jalgratturid Kadrioru pargis puhkamas

• Õpilased näitust uudistamas
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Alates 2002. a. oktoobrikuust harjutasid õp. Tuulike Agan ja Maris Vaht 13liikmelise 6.-7.klasside õpilasgrupiga muusikali “Oklahoma”. Kolm veerandit
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tantsutunde, laulude harjutamist ning näitlejameisterlikkuse omandamist tuli lavale
29. mail külalisetendusena Oru mõisas Harjumaal ja 3. juunil 2003. a. Viimsi
Kultuurikeskuses. Nii suured kui väikesed, publik kui näitlejad nautisid pikaajalise
töö vilju. Suur aitäh meie noortele näitlejatele Kristiina Taltsile, Ingmar Jõelale,
Kessu Siirakule, Priit Strandbergile, Jaagup Jalakale, Joonas Annusele, Kristin
Kaivole, Susanne Kuuskmanile, Gerdi Raidmale, Martin Randalule, Johannes Gustav
Varkkile, Kaijo Kirsipuule ja Liis Leegenile.

• Oklahoma etendus Viimsi Kultuurikeskuses

Merivälja Laste Päev toimus viimasel maikuu päeval. Lapsed said seekord
võistelda mitmetel aladel – teatejooksus ümber Merivälja, korvpalli vabavisetel,
jalgpallivõistlustel ja jalgratta vigursõidul.
Kooliaasta sai läbi 4. juunil 2003. a. Aastalõpp oli väga pingeline, kuna
6. klasside lõpetajad olid valiku ees – kas jääda meie kooli või valida mõni teine.
Meiepoolseks probleemiks oli klassiruumide vähesus ja sportimise ning poiste
tööõpetuse läbiviimise võimaluste puudumine. Tallinna linnavalitsuses toimunud
koosolekul märtsikuu lõpul oli otsustatud, et Merivälja koolile nii suurt juurde
ehitust, nagu eelmisel aastal plaanitud, vaja ei ole. See aga tähendas meie laste
tulevikule Merivälja Põhikoolis lõpu tegemist. Tehti hoopis ettepanek rajada Meriväljale ujula. Peale pidulikke aktusi 4. juunil võtsid oma dokumendid välja kõik 6A
ja 6B õpilased, et jätkata õpinguid Pirita MG-s, Viimsi KK-s, 21. Koolis, Tallinna
Reaalkoolis või Westholmi Gümnaasiumis. Ainsaks lapseks, kes meie kooli
7. klassi jäi, oli Epp Allika.
2.-18. juulini 2003 käisid meie kooli õpilased ja õpetajad külas Krimmis
Beregovojes elavatel eestlastel. Eesmärgiks oli 140 aastat tagasi Eestist väljarännanud eestlaste järeltulijatele eesti keelt ja kultuuri õpetada. Õppetunde peeti
gi, kuigi osavõtjad olid enamuses omad ja Kiievist kaasatulnud lapsed, kellel ka
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eestlastega perede kaudu mingisugused sidemed olid. Kohalikus klubis anti ka
kontsert eesti lauludest ja õpetati ringmänge. Vabadel päevadel sõideti mööda
Krimmi poolsaart ja uudistati tema mägesid ja orge.

2003/2004
Uut õppeaastat alustasimegi huvitava nähtusega, et Tallinna linnas asuvas
koolis on liitklass. Nimelt laste arvu vähesuse tõttu olid meil liidetud 7. ja 8. klass.
Kokku oli neis 17 õpilast, üldse oli koolis 263 õpilast. Seekordne aktus oli ka eriline – terve koolipere oli vestibüülis koos, et uusi kooliõdesid, -vendi tervitada.
Tervitussõnu oli lausumas ka Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu. Kooli tulid ka
uued õpetajad Kairi Keldo ja Anli Läll, kes võtsid vastu esimesed klassid. 9. klass
sai ka uue matemaatikaõpetaja Maire Mändi, kes lubas nad edukalt lõpueksamini viia.
Ja hakkaski peale õppetöö. Et see aga lastele väga koormavaks ei muutuks,
alustati ka ülekooliliste üritustega. Esimeseks oli nagu ikka jalgrattamatk. Seekord suunaga Kloostrimetsa ja Botaanikaaeda. Botaanikaaias tegid meie esimeste
klasside juhatajad lastele ja vanematele huvitava ekskursiooni, mis oli vajalik nii
õppuritele kooliprogrammi omandamisel kui ka suurematele silmaringi laiendamiseks.
18. september 2003. a. oli meie koolis kiusamise ennetamise päev ja kandis
nime “Ära kiusa, mul on valus!” Õpetajad Merle Sepp, Kaia Kalliver ja Kersti Vana
võtsid kokku vastava vanuseastme klassikomplektid, et tekitada arutelu kiusamise
ja vaimse vägivalla teemal. Vanemad klassid valmistasid ka sellekohaseid plakateid,
mida hiljem koridoris kõigile eksponeeriti.
Sügisel võeti osa veel Eesti Kergejõustikuliidu poolt korraldatud 1. klasside
spordipäevast, Lasnamäe ja Pirita algklasside pendelteatejooksu võistlusest,
Tallinna Lauluväljaku murdmaateatejooksust ja spordipäev korraldati ka oma koolis. Selle initsiaatoriteks olid kehalise kasvatuse õpetajad Terje Esko ja Erkki Viisma.
Õpetajate päev nägi Meriväljal seekord välja nagu tavaline koolipäev, sest juba
kolm viimast aastat on kooli vanimad õpilased olnud praegusest 9. klassist. Kahjuks ei kavatse neist vist keegi tulevikus õpetajaks saada, seetõttu polnud neil vaja
neljandat aastat järjest õpetajaksolemist harjutada. Koolipäev oli küll veidi lühem
ja mudilaskoori lapsed laulsid selle õpetajatele veidi pidulikumaks. Pirita linnaosa
haridustöötajatele oli aga meeldiv üllatus, kui nende tähtpäeva auks 10. oktoobril
oli Salme Kultuurikeskuses kaetud banketilaud ja vaatamiseks pakuti etendust
“Suured tüdrukud ei nuta”.
14. oktoobril külastasid 5. klassi õpilased sõpruskooli Rakveres. Rakverelased
võtsid nad vastu tervituskontserdiga ja edasi mindi Linnamäele linnuse ja tarvasega tutvuma. Päev lõppes rahvastepallivõistlusega, kus meie lastel nii hästi enam
ei läinud, kui eelmisel kohtumisel. Aga tähtis oli ju see, et jälle kord oli meie tutvust
värskendatud ja nüüd jääb sealset rahvast meile külla oodata.
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Isadepäev toimus 8. novembril jällegi sportliku üritusena Viimsi Spordihallis.
1. novembrist 2003. a. oli meie kooli tööle tulnud uus huvijuht Mai Järma ja see oli
natuke ka tema esimene katsumus meie koolis. Üritus oli hästi läbi mõeldud, isadele jätkus nii nuputamist kui jooksmist. Välja mõeldi uued toiduretseptid, mille järgi
tehtud valmistoodangu söömine oleks küll kangelaslikkust üles näidanud!
Ja kui lapsed joonistasid ideaalse isa portreed, siis domineerisid ikka lips ja hästi
lühikeseks lõigatud juuksed. Tõeline tahe võita avaldus isadel ja lastel siis, kui läks
lahti välkturniir rahvastepallis.

Rising Stari võistlus toimus 13. novembril. Koolivoorust pääsesid edasi
Tallinna eelvooru ja sealt finaali 6. klassi poisid Silver Sillak, Tambet Muide ja
Kaarle Varkki. Teist aastat järjest võitsid poisid Mini Stari tiitli. Lisaks omistati neile
eripreemia artistlikkuse eest.
Selle aasta karnevali asemel toimus 27.
novembril maskiball. Osalejaid oli 60 ringis.
Õhtut juhtisid 5A lapsed Maarion Kirsipuu,
Enelys Kalmus ja Madis Maastik. Balli hõngu oli näha riietuses, käitumises ja tantsu
sammudes. Balli üllatuseks oli peotantsijate
demonstratsioonesinemine. Samuti esinesid
õp. Eve Oja ja Kairi Keldo peotantsulapsed.
Kuningannaks valiti Thara-Liis Tull ja kuningaks Roland Mik 3A-st. Huvitavaid maske
oli palju, kuid eriti tõsteti esile Mariliisi,
Maria, Enelysi, Armini ja Madise maske
koos riietusega.
18. detsembril 2003. a. käidi tavakohaselt esinemas Merivälja Pansionaadis, kuhu
viidi kaasa iga klassi meisterdatud ilusad piparkoogid.
• Thara Liis Tull ja Roland Mik
Nagu eelmiselgi aastal kaunistas
tantsuhoos
kooli õue KH Energia Konsulti ehitud
kuusepuu.

Meie kooli jõulukontsert toimus sama päeva õhtul jällegi naabrite juures Viimsi
Kultuurikeskuses.

19. detsembri 2003. a. õhtul vapustas kõiki kohutav õnnetus, sest süttinud oli
meie koolimaja sein ja katus. Tänu naabrite ja päästeteenistuse kiirele reageerimisele ei pääsenud kahjutuli ruumide sisemust eriti rikkuma. Lõhutud sai ainult
ülemise korruse klassiruumi lagi, sest tuli oli pääsenud katusepleki alla ja selle
kustutamiseks pidid tuletõrjujad osa katusest maha võtma. Millest tuli väljaspool
koolimaja tegelikult pihta hakkas, jääb vist küll asjaosaliste südametunnistusele.
Uueks veerandiks oli aga klassiruum tänu kiiretele ehitusmeestele jälle kasutamiskõlblik, ainult välisfassaadi remontimine pidi ootama soojemaid ilmu.

Tänu pakasetaadi lahkusele ja toredatele Pirita tuletõrjujatele eesotsas hr.
Lõivuga oli õppetöö alguseks jälle valmis ka liuväli. Kuna eelmisel aastal
muretsetud uisud olid kõik töökorras, ei olnud tarvis muud, kui rõõmsaid koolilapsi, kes talvemõnudest rõõmu tundma tuleksid.
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12. veebruaril toimus klassidevaheline hokiturniir. Oli ärevust ja põnevust.
Fännid lehvitasid plakatitega. Finaali pääsesid 4b, 3a, 1a, 2b ja 5b ning kooli
võitmatuteks osutusid 5b, 2b ja 4b.

Valentini stiilinädal oli koolis 9.-13. veebruarini. Õpilasomavalitsuses otsustati,
et tulevad 40-ndad, 60-ndad, 80-ndad, rahvuslik ja tulevikupäev. Õpilaste fantaasia jäi seekord kesiseks, aga kes oli vaeva näinud, sai ka auhinna. Väärikalt olid
seekord esindatud ka täiskasvanud.
Nädal lõppes sõbrapäeva stiiliõhtuga. Väga kenasti oli üritus ettevalmistatud
Merilin Tohveril ja Piret Saarel.
Meie kooli õpilastele oli edukas Pirita talispordipäeva murdmaasuusatamine
18. veebruaril:
I kl.
Karin Iilane II koht, Anneliis Sooba III koht, Kristjan Mesila III koht.
II kl.
Kariin Maidla II koht, Hanna Hollmann III koht, Janno Ladva II koht
III kl.
Tess Grossmann II koht, Anneliis Aettik III koht, Roland Mik I koht,
Reijo Raidma III koht
IV kl.
Liivi Kivimäe III koht, Kuldar Rosenberg II koht
V kl.
Getter Reisin I koht, Grethel Parman II koht, Karolin Metsma III koht, Karl Frederic
Iilane I koht, Erik Mik II koht
VI kl.
Marta Tuulberg III koht
Vabariigi aastapäeva tähistati 20. veebruaril. Sel aastal korraldasime tähistamise koolis ja Maarjamäe Ajaloomuuseumis. Kool oli kaunistatud õpilaste joonistustega riigi sümboolikast. Eriti kaunis oli kunstitundides õpilaste ühistööna valminud
sünnipäevatort, riigimeeste toolid ja ei puudunud ka peaministri kass.
Traditsiooniline vastlapäev möödus väga lõbusalt 23. veebruaril. I-IV klassi lapsed kelgutasid pargis ja sõitsid paarissõitu kooli liuväljal. Parimad said nagu ikka
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• Lastekoor esinemas vabariigi aastapäeva aktusel

vastlakuklid ja diplomid. Pikemad liud sõitsid I kl. Maria Freivald, Karl Koost, Olivia
Sööt ja Joann Vana; II kl. Anabel Salumaa, Karl-Ainar Lillemäe, Gertrud Kask ja
Lauri Visnapuu; III kl. Thara-Liis Tull, Roland Mik, Mari Vasar ja Marvi Mardiat;
IV kl. Anette Vijar, Ermo Altmäe, Sharon Rooberg ja Kristjan Kald; V kl. Helina
Mesila, Karl Frederik Iilane, Yvette Sööt ja Henry Vaikre. VI – IX kl. Õpilased korraldasid triatloni – uisutati kiiruse peale, veeti kelguga kaaslast ja joosti ümber
koolimaja. Parimad olid VI kl. Kristo Õismets, Jaanus Varus ja Jordan Vähesoo,
IX kl. Herko Soo, Romen Viljanski ja Toomas Saaron.
17. märtsil toimus avatud uste
päev sügisel 1. klassi õppima
asuvatele lastele ja nende vanematele. Päeval oli klasside tikuvõileibade valmistamise võistlus
ja nendega võõrustati siis õhtul
külalisi. Õpilased andsid kontserdi ja tutvustati ka koolis tegutsevaid
huviringe.
18. märtsil lõpetas veerandi kooli
muusikaklass piduliku kontsertaktusega. Valiti parimad pianistid: Sandra Sentjurin, Carmen Karnö, Kristjan Kald,
Mari Leen Rosenberg, Liisa Tolli, Janne Kirmet ja Kädi-Liis Rosenberg.
Esmakordselt võtsid meie kooli õpilased osa Lasnamäe koolide mälumängust,
mis oli 31. märtsil Lasnamäe Üldgümnaasiumis. Meie poisid Kuldar Rosenberg
(4a), Henri Vaikre (5b) ja Sten-Cristjan Taal (3a) auhinnatavale kohale ei tulnud,
kuid hea kogemuse said nad kindlasti.
2. aprillil oli külas kirjsanik Andrus Kivirähk. I- IV klassi õpilased said vastused
paljudele oma küsimustele: kust tulevad kirjanikule ideed, milline poiss oli koolis,
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mis on plaanis ja palju muud. A. Kivirähk luges ette oma fantaasiarikka loo kakast,
mis lastele väga meeldis. III a õpilased mängisid väikese stseeni Kaelkirjakust ja
Kõhuussist. II klassi paberist meisterdatud kaelkirjak koos parimate soovidega jäi
meenutama kohtumist meie koolis.
Aprillis peeti traditsioonilist solistide konkurssi. Parimateks osutusid:
nooremas astmes:
I koht Marianna Golovina II klass
II koht Anna-Liisa Talts III klass
II koht Maarja-Liis Saarm
vanemas astmes:
I koht Henri Vaikre V klass
II koht Enelys Kalmus V klass
Sel aastal said 2.-6. kl. õpilased jällegi oma
jalgrattasõiduoskust ja liikluseeskirjade
tundmist näidata 19. aprillil “Vigurivända”
üritusel. Teoorias olid parimad 2.-3. klassis
Gertrud Kask, Brita Kikas, Sten Taal ja Diana
Liiva. 4.-5. klassis Kädi-Liis Rosenberg, Karl
Frederik Iilane, Tanel Meokas, Kuldar Rosenberg, Kevin Lutsokert ja Alex Sirp. Jalgrattasõidus läbisid distantsi veatult Diana
Liiva, Mihkel Kormažov, Kädi-Liis Rosenberg,
Karl Frederic Iilane, Tanel Meokas, Anette
Vijar, Sten Uuesoo, Kris Lauba, Kristjan Kaare,
Andreas Sillaste, Jargo Laanmäe, Erik Mik,
Kadri Siirak, Rasmus Kala, Matis Pranno.
Triatlonivõistlusel käisid Karl Frederik
Iilane (I. koht), Erik Mik, Jargo Laanmäe,
Morgan Kaas, Tess Grossmann, Siiri Lobjakas,
Anette Vijar ja Sharon Rooberg.
• Lisa Lota Imala võistlustules
6. mail esindasid kooli Lasnamäe ja Pirita
koolide liiklusviktoriinis Diana Liiva, Brita Kikas, Kristjan Kaare ja Kuldar
Rosenberg. Tulemus oli hea, sest nad jäid I kohta jagama Lasnamäe Üldgümnaasiumiga.
7. mail olid emadepäeva üritused. Lapsed tõid kevadised lillekompositsioonid
hommikul kooli ja need viidi pansionaadi vanakestele. Seal esinesid ka rahvatantsijad ja lauljad. Vastuvõtt oli sealse rahva poolt väga südamlik. Õhtul oli kaks
kontserti kooli saalis.
Kaunitel kevadpäevadel 8. ja 16. mail käisid meie kooli lapsed ja õpetajad Randveres puid istutamas. See toimus ürituse „Las jääda ükski mets“ raames ja oli pühendatud suvel toimuvale laulupeole. Klassidest olid esindatud 4a, 5a ja b, 9. ning 1b
klass. Õpetajatest Kaja Laanmäe, Mai Järma, Pille Sild, Evelin Kristin ja Anli Läll.
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Seekordne kooli orienteerumisvõistlus toimus 11. mail.
Karistuspunktideta läbisid seekord võistkond nr 6 – Erik Mik, Jargo Laanmäe,
Tanel Meokas, Filip Levada, Kris
Lauba, Ergo Kool, Marliis Koljal,
Kristena Paalmäe, Roomet Ild, Andre
Sinisalu ja Andrus Aun ning võistkond
nr 13 – Jaanus Varus, Kristo Õismets,
Ardi Aver, Ahti Aasma, Anneliis Aettik,
Hanna Hollman, Sten Taal, Maria
Freivald, Jonathan Hovi.
14. mail toimus Pirita rannahooaja avamine.
Siis toimus missivõistlus, millest
• Võistlejad järjekordses kontrollpunktis
võtsid osa meie kooli Mari Vasar 3b
ja Piret Reinmart 3a. Võiduni jäi veel ruumi, aga algus sai tehtud! Rannahoone ees liival olid mitmed spordivõistlused.
Edukad olid spordis
6. klass – 1. koht jalgpallis ja 5. ja 6. kl. 1.
koht teatevõistluses.
„Pirivisioon 2004“
oli meile rõõmustav.
Erinevates vanuseastmetes anti välja võitja
ja eripreemia. Nooremas vanuseanstmes
võitis meie 3a kl solist
Anna-Liisa Talts. Eri45

preemia läks jagamisele, ka need tulid meie kooli Marianna ja Jevgeni Golovinile.
Seekordne Merivälja Päev oli eriline, sest Merivälja sai 80. aastaseks.
Koolis oli kohalike käsitööliste ja kunstnike näitus. Saalis algas aktus koori ja
solistide tervitusega. Kõne Kaja Laanmäelt. Tervitama olid tulnud Ülle Rajasalu,
Mati Eliste ja Ene Tomberg. Elanikel oli võimalik oma lemmikloomi süstida lasta,
lilletaimi osta ja lastel oli tõeline sportlik päev. Kõige populaarsem oli sumomaadlus, „kutsikate“ vedamine, teatejooks, köievedu, legovõistlus. Eriti populaarne oli
karaoke. Ilma jäätist söömata ja pirukaid
maitsmata ei läinud koju keegi. Kiirelt kadusid laualt loteriipiletid. Sireeni andev tule
tõrjeauto pakkus põnevust kõigile.

• Võistlus “kutsikate” vedamises

• Tuletõrjetehnika demonstratsioon

120. Ajal, mil 1.-4. klassi lapsed puhkasid ja einestasid, külastasid 5.-8. klass
Iru soojuselekrijaama.
Linnalaager toimus oma tavalisel ajal
7.-18. juunini. Osales 40 õpilast, Laagriülem
Kersti Vana ning kasvatajad Carmen Viherpuu
ja Anli Läll.
Krimmis toimus 5.-23. juulini samuti
traditsiooniline lastelaager, millest sel aastal
võtsid osa nii meie koolis praegu õppivad,
kui ka juba lõpetanud õpilased. Palju oli ka
lapsevanemaid, kes laste juttudest vaimustunult seltskonnaga liitunud olid.
Kokku 36 inimest. Seekordse laagri eesmärgiks oli eestlaste väljarändamise uurimine ja kohaliku kalmistu korrastamine. Kui
Eesti suvi oli sel aastal külm ja vihmane, siis
Krimmis olnud lastele oli sealne elu täielik
lõunamaa. Õhk oli pidevalt 37 kaadi ringis ja
vesi 24 kraadi. Sõitsime ringi ka mööda pool• Linnalaagri lapsed Raekoja tornis
saart – Sudakki, Bahtsisaraisse, Jaltasse ja
Sevastoopolisse.
Õhtuti käidi diskoõhtutel, kus oli ka noored Kiievist ja teistest Venemaa
linnadest. Mõni tütarlaps kippus oma südantki sinna jätma. Õnneks jõudsime ikka kõik õnnelikena koju ja soov tuksub südames, järgmisel aastal jälle
tagasi minna.

Kooliaasta lõpetamine oli eriline. Lahkusid meie koolist 6. ja 8. klass. Head ja
kiitvat oli aktusel öelda direktoril, sest 41 õpilast autasustati kiituskirjaga. Esma
kordselt lõpetas 18. juunil 9. klass. Kas see jääbki ajalooliseks? Oleme ju sügisest
taas 6-klassiline kool. Lõpueksamid olid mõnedele õpilastele väga rasked, aga
kooli lõpetasid siiski kõik.
Selle aasta traditsiooniline jalgrattamatk toimus 1. juunil Irusse. Osavõtjaid oli

• Ärasõit Beregovojest
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2004/2005
Uus õppeaasta tõi meie kooli uue nime – MERIVÄLJA KOOL – ja me oleme
järjekordselt 6-klassiline kool! Koolis on 220 õpilast ja 1. klassi uueks klassijuhatajaks on Carmen Viherpuu. Lahkunud on Kristi Kauts, kes kolis oma kodukohta
Võrumaale tagasi. Inglise keele õpetajaks tuli Heidi Laidla. Koolis on 11 klassikomplekti (esimest klassi on 1) ja 220 õpilast.
23. septembril panime aluse uuele traditsioonile – otsustasime hakata kooli
sünnipäeva tähistama 23. septembril. Sel aastal laulsimegi juba sünnipäevalaule
ja sõime komme ning sünnipäevakringlit.
1. oktoobril toimunud õpetajate päev oli sel aastal erinev eelmistest. Juba
hommikul tervitasid kooli uksel saabuvaid õpetajaid lilleõiega pidulikus riietuses
6a klassi Madis Maastik ja 6b klassi Siiri Lobjakas. Tunde andsid küll õpetajaid
ise, kuid need olid tavaliselt natuke lühemad ja lapsed andsid õpetajate auks ka
väikese kontserdi. Päeva lõpuks oli päevakangelastele kaetud kohvilaud.
27. septembril toimus ootamatu tuletõrjeõppus. Mõnedele lapsevanematele oli
see ootamatu tuletõrjehäire nii ootamatu, et ta oma ehmatust ka SL Õhtulehega
jagas, kuid õnneks kära vaibus ja kõik said aru, et tuli puhkebki alati etteteatamata
ja niisuguses olukorras tegutsemiseks ongi õppused mõeldud.

10. november 2004 – isadepäev Viimsi Keskkooli võimlas.
Õhtul kella kuueks kogunenud isad olid sportlikult riides ja valmis võistlema
koos oma lastega. Alustuseks kõlas tervituslaul päevakangelastele ning sportlik
soojendus aeroobikaringi õpilastelt eesotsas juhendaja Kairi Keldoga. Järgnesid
sportmängud, millest isad tulihingeliselt osa võtsid. Lisaks katsuti rammu rahvaste
pallis ning ka luuletuste kirjutamises. Lõpetuseks pakkusid silmailu rulluisuringi
õpilased. Lõbus ja sportlik õhtupoolik lõppes autasustamisega.
Esmakordselt meie koolis toimusid Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide viktoriin.
Teemaks EUROOPA LIIT. 16. nov. Kl. 13.00 kogunesid kooli 3 liikmelised võist
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konnad Katleri Põhikoolist, Kuristiku Gümnaasiumist, Sikupilli Keskkoolist,
Tondiraba Keskkoolist, Laagna Gümnaasiumist, Lasnamäe Üldgümnaasiumist,
Pirita MG ja meie koolist. Viktoriini viis läbi Merike Sepp arvutiklassis. Tuli vastata
14 küsimusele ja lisaks veel koolide küsimustele ning lahendada arvutis ristsõna.
Õpilaste teadmised olid üpris head. Žürii koosseisus Anli Läll, Kersti Vana, Klaire
Sinisalu, Piret Noor ja Sikupillist õp. Eliis.
Ajal mil žürii kokkuvõtteid tegi, sai vaadata kõrvalruumis kaaslaste postreid
liikmesriikidest ning maitsta kringlit. Nii avakõnes kui ka kokkuvõtteid tehes rõhutas dir. Kaja Laanmäe seda, et rõõm on näha teisi koole osalemas Merivälja kooli
poolt ellukutsutud Euroopa Liidu projektis.
Võitis Laagna Gümnaasium, II Kuristiku KK ja III Lasnamäe Üldgümnaasium. Meie
kool jäi V ks. Kiitvate sõnadega lõpetas meie õnnestunud ürituse S. Rei Hariduametist.
Kooli oodatuim üritus RISING STAR toimus 18. novembril kell 15.00, seekord
fuajees. Registreeritud bände oli 15. Tulemata jäi 6b ja 4a bänd. Nagu ikka kõige
raskem oli žüriil. Tulenevalt sellest, ühte ja kindlat võitjat polnud, siis valisime välja
viis bändi, kes lähevad esindama meie kooli 27. novembril Pirital. Nendeks olid:
“Ruslaana” kooseisu Marleen Jõela, Sandra Sentjurin, Anna-Liisa Talts ja TharaLiis Tull; “Shakira” kooseisus Mari Vasar; “Kiss” Kris Lauba, Kuldar Rosenberg,
Margus Kirss, Sten Lauba; “Eminem” kooseisus Sandra Vehman, JonathanCaleb Hovi, Kristjan-Eric Lääna ja “Terminaator” koosseisus Lauri Randma,
Hendrik Randveer, Kristjan-Eric Lääne, Karl Koost.
Eritiitleid anti välja kaks: Noorim Staar - Meeri Tomson ja kitarrist – Karl
Koost.
18. november – traditsiooniline sõpruskohtumine jalgpallis Merivälja Kool
versus Püünsi Põhikool.
See oli päev, kus meie kooli 1.-5. klasside jalgpalliringi poisid näitasid oma
võimeid ja oskusi ning tõid Püünsist meile kaks võitu kolmest.
Inglise keele päev 19. novembril kujunes üpris ingliskeelseks teravmeelitsemiseks. 1-3 üllatas ilusa inglise hääldusega, meeldivate karakterite ja ilusate laulu
dega. Sketsides olid õpilased tabanud tõelise huumori ja oskasid kenasti seda
ka edasi anda. Eriti “inglaslik” oli õp. Kersti Vana, kes juhtis kogu üritust. 4-6.
klasside sketsid olid sisukamad ja
peenema huumoriga.
Lisaks heale inglise keelele ja
huumorile oli ka huvitavaid rolle.
20. novembril tundsid paljud
meie õpetajad end väsinuna ja vajasid puhkust pere- ja koolielust eemal
psühholoogi seltsis. Käisimegi siis
Matsalus rabas jalutamas ja prof.
Mare Teichmanni loengut kuulamas.
• Õpetajad stressikoolitusel õues einet võtmas
Loodetavasti paljud asjad said selge49

maks ja nüüd oskab igaüks ka iseseisvalt oma tööstressi ja läbipõlemist kustutada.
28. novembril toimusid Eesti rulliluuisutamise meistrivõistlused üksiksõidus,
kus osales 28 sportlast kolmest Eesti rulluisuklubist. Merivälja koolist osalesid
Eesti MV Anna-Liisa Talts, kes saavutas II koha ja Annete Trumm saavutas
V koha.
29. november – Pirita Noorte Päeva raames Pirita ja Merivälja koolide kunstitund teemal “Looduslik jõulukompositsioon”
Esmaspäeval kogunes hulk lapsi meie kooli, et teha jõulukaunistusi. Meisterdati jõuluküünlajalg ning temaatiline lauakaunistus. Sponsoriks oli Pirita Linnaosavalitsus, kes aitas materjalide muretsemisel. Valminud töid saab vaadata Pirita
Vabaaja Keskuses. Mõned neist lähevad ka eategevusotstarbeks.
30. novembril osalesid Mark Antonius Puhkan, Triine Viisma ja Mirjam Vaht
Lasnamäe ja Pirita koolide joonistusvõistlusel. Võistlusteemaks oli “Armasta loodust”.
I koha võitiski M. A. Puhkan ning eripreemia looma pildi eest sai Triine Viisma.
7. ja 9. detsembril toimusid Pirita ja Lasnamäe koolide 3.-5. klasside kombineeritud teatevõistlused. Meie kooli kolmandate klasside võistkond, kelle koosseisus olid 3a klassist Kertrud Järg, Mirjam Vaht, Roomet Ild, Mikk Markus Imala,
Rasmus Raudi ja Karl-Ainar Lillemäe ning 3b klassist Maarja-Liis Saarm, Kärolin
Luik, Eveliis Koppel ja Kenneth Polh, saavutas auhinnalise 3. koha. 4 klassid saavutasid 6. koha ja 5. klassi õpilased said 7. koha.
21. detsembril rõõmustasid meie kooli õpilased pansionaadi eakaid inimesi
jõulukontserdiga. Lauldi, loeti luuletusi ja tantsiti rahvatantse.
Õhtul toimus traditsiooniline kontsert Viimsi Kultuurikeskuses, millest
võtsid osa ka lapsevanemad. Eeskava lõpetas õpetajate ansambel, millega kõigile
ilusaid jõule sooviti.

28. jaanuaril toimus õp. Merle Sepa juhendamisel ülekooliline matemaatika
võistlus. Paremaid tulemusi saavutasid Sten Lauba 1. kl, Joann Vana 2. kl, Mikk
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Markus Imala 3. kl, Brita Kikas 4. kl, Anete Salumaa 5. kl, Grethel Parman
6. klassist.
15. veebruaril korraldas Pirita Linnaosa suusavõistlused, millest mõned meie
kooli lapsed ka osa võtsid ja seal väga hästi esinesid: Roland Mik 1. koht, AnnaLiisa Talts 1. koht, Taavi Muide 4. koht ja Piret Reinmart 4. koht. Kõik lapsed olid
4a klassist.
14.-17. veebruarini oli stiilinädal, mille korraldasid 6a ja 5b klassi õpilased. Igal
päeval oli lastel omamoodi riietus ja nädal lõppes diskoõhtuga, kus ka diskorid
olid 6a klassi poisid ise. Laste endi korraldatud ettevõtmine oli hästi organiseeritud
ja lõpuõhtu süstis nii lastele kui õpetajatele sisse soovi selliseid pidusid tihemini
korraldada.

22. veebruaril oli Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide vaheline suusavõistlus.
Tulemused olid järgnevad:
Kevin Lutsokert 6b 1. koht
Ken Kuusk 6b 1. koht
Karl Frederik Iilane 6a 1. koht
Anna Liisa Talts 4a 2. koht
Piret Reinmart 4a 2. koht
Liisa Tolli 4a 2. koht
Kuldar Rosenberg 5a 3. koht
Karl Männik 5a 3. koht
Robert Nagovitsõn 5a 3. koht
23. veebruaril tähistasime Eesti
Vabariigi aastapäeva. 5. klassid and
sid ülevaate Eesti ajaloost, lauldi
isamaalisi laule ja loeti luuletusi. Seekordseks külaliseks oli Riigikogu liige hr. Tiit
Matsulevits.
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28. veebruaril kutsusime külla Merivälja Lasteaia koolieelse rühma lapsed.
Meie tublimad uisutajad demonstreerisid oma oskusi ja õpilased korraldasid toredaid ühismänge.
Kuna meie kooliõuel on tore liuväli, toimusid 2. märtsil paralleelklasside vahel
hokiturniirid. 1. ja 2a klassi võistluse võitis 1. klass, 3-ndate klasside võistluse
3a klass, 4-ndate klasside võistluse 4 a, 5-ndate klasside võistluse 5a ja 6-ndate
klasside vahelise 6b klass.

Lasnamäe koolid korraldasid aeroobika võistluse, millest ka meie ja Pirita kool
osa võtma kutsuti. Õpetaja Kairi Keldo juhendamisel õpiti liigutused selgeks ja
Meri-Triin Tomson 1. klassist saavutas sellel võistlusel tubli 5. koha.
Postimüügifirma Quelle korraldas
ülevabariigilise lindude pesakastide
meisterdamise võistluse. Meie koolist võisid sellest osa 6-ndate klasside
poisid, kelle valmistatud 6 pesakasti
ka konkursile saadeti.
8. märtsil korraldati Merivälja
eakatele inimestele naistepäevakontsert. Esinemas oli kunagine
Vanemuise teatri operetisolist Kaljo
Johannson ja teda saatis klaveril meie kunagine õpilane ja lapsevanem Pille Saar.
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 maadlus
trennid 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
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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.

Märtsikuu viimase nädala esmaspäeval korraldasid 4. A klassi õpilased
Merivälja Kooli kõigis klassides küsitluse, et välja selgitada nende laste nimed, kes
võiksid kandideerida missi ja misteri valimisel. Väljavalitud kandidaadid võistlesid eelvoorudes. Lõppvoor toimus 31. märtsil.
Finaalis osalesid 8 tüdrukut ja 5 poissi.
Meie kooli missiks sai Brigit Arop 2a
klassist ja misteriks valiti Kristjan-Eric
Lääne 2b klassist.
12. aprillil toimus lahtiste uste päev. Kõigile lapsevanematele oli pakutud välja võimalus tunde külastada ja meie koolilõunast
osa saada. Kahjuks külastasid meid ainult
kümmekond huvilist. Õhtul toimus vastuvõtt
sügisel kooli tulevatele lastele ja nende vane
matele. Lapsevanematele tutvustati koolielu,
reegleid ja võimalusi, lapsed pidasid maha
esimese koolitunni õpetaja Klairega.
Neljapäeval, 21. aprillil leidis aset õpilaste
poolt kauaoodatud kooli lauluvõistlus. Osa• Brigit Arop ja Kristjan-Eric Lääne
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võtjaid oli seekord tõesti arvukalt – nooremas vanuserühmas 12 ja vanemas vanuse
rühmas 16 noort lauljat.
Nö väikeste talentide hulgas olid parimad I koha saavutanud Susanne Sinisalu,
II kohale tulnud Kristjan-Erik Pedak ja III koha vääriline Kärolin Luik. Juba kogenumate võistlejate hulgas saavutasid vastavalt
I koha Enelys Kalmus, II koha Anna-Liisa
Talts ja III koha Kati Koost. Eraldi nimetamist vääris ka Mark-Antonius Puhkan
4. klassist.
22. aprillil toimus Viimsis 5.-ja 6. klasside jalgpallivõistlus, millest võtsid osa
kõik poolsaare jalgpallipoisid. Sealt tuldi
koju tulemusega meie poiste kasuks.
26. aprillil käisid esimese ja teiste klasside õpilased üle-eestilisel spordipäeval
Audentese Erakoolis. Kavas olid coca-cola
jooks e. pendelteatejooks, Selveri käruralli e.
kombineeritud teatejooks, köievedu poistele
ja hüpitsavõistlus tüdrukutele ning kaptenite võistlus. Meie kooli võistkonda kuulusid
1. klassist Karl Kane ja Rasmus Kuber, 2a
klassist Andre Sinisalu, Joann Vana, Karin
Marie Iilane, Olivia Sööt 2b klassist Lauri
• Enelys Kalmus
Randma, Sander Ratassepp, Kirke Krämann,
Mari-Leen Rosenberg, Johanna Kaabel ja Anete Trumm. Lõpptulemusena saavutati 10. koht.
28. aprillil toimus Viimsis jalgpallivõistlus 1.-4. klassi poistele, mille meie poisid jälle ülekaalukalt võitsid.
29. aprillil toimus Rocca al Mare koolis 1.-4. klasside teateujumise võistlus.
Meie koolist võtsid võistlusest osa 5 poissi ja 5 tüdrukut. Ujuti 10 x 25 m ja saavutati 3. koht. Individuaalarvestuses sai 25 m ujumises 3. koha Karin Iilane.
3. mail toimus Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide 3.-5. ja 6. klasside teate
ujumine. Ujuti 8 x 25 m. 3.-5. klasside osas saavutati 3. koht ja 6. klasside osas
2. koht.
4. mail käisid 6 meie kooli 5. klassi õpilast Sandra Sentjurin, Kristjan Kaare,
Aleksei Gorodenkov, Hans Vainu, Anette Vijar ja Anete Salumaa Sisekaitseaka
deemias esmaabi- ja päästeteenistusealasel võistlusel Sina Oskad Seda. Lastel oli
vaja läbida 9 punkti, kus nad täitsid erinevaid ülesandeid. Võistelda tuli esmaabi
andmises põletuse ja verejooksu puhul, sõita jalgrattaga vigursõitu, tunda liiklusmärke, rullida kokku tuletõrjevoolikut ning riietuda päästeametniku riietesse.
Lisaks said lapsed tutvuda Sisekaitseakadeemiaga ning veeta aega spordisaali
poksiringis ning sõudeergomeetritel. Päeva lõpetas tuletõrjeautode demonstra
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tsioon ja lapsed said ka ise tuletõrjevoolikust vett pritsida.
5. mail rõõmustasid lapsed oma emasid ja vanaemasid toreda kevadkontserdiga.
Traditsiooniliselt viidi 6. mail läbi jalgrattavigursõidu võistlus, mis lõpetas
eelnevalt toimunud liiklusnädala. 2.-6. klassi lapsed said oma teadmisi näidata
liikluseeskirjade tundmises ja soovijatel oli võimalus spordiväljakul oma jalgratta
sõiduoskust proovida. Üldvõitjad selgusid kahe ala kokkuvõttes.
Päeva lõpul lubati oma sõiduoskusi demonstreerima ka poisid, kellel on
motorollerid.

11. mail esinesid meie laulu- ja tantsulapsed Merivälja Pansionaadi eakatele
inimestele ja oma emadele, vanaemadele.

• Kuuendate klasside poisid laulmas

13. mail toimus ülekooliline spordipäev. Võisteldi palliviskes, kaugushüppes,
40 m ja 60 m jooksus ning krossijooksus.
Maikuus toimus traditsiooniline vanapaberi kogumise võistlus. Saavutasime ülelinnaliselt põhikoolide hulgas esimese koha. Koolisisesel võistlusel tuli esikohale 3A
klass, talle järgnesid 2B ja 3B. Tublimad kogujad:
1. kl. – Meeri-Triin Tomson, Helene-Kirke Kombe ja Karl-Erik Politanov
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2A kl. – Tauri Metsaviir, Mirjam Arula ja Henri Arukuusk
2B kl. – Kirke Krämann, Sander Vehman ja Jonathan Caleb Hovi
3A kl. – Karl-Ainar Lillemäe, Mirjam Vaht ja Kertrud Järg
3B kl. – Sten Jõgi, Markko Lastik ja Liisi Vibu
4A kl. – Piret Reinmart, Liisa Tolli ja Reimo Lõokene
4B kl. – Sten Christian Taal, Martin Terase ja Gertrud Treumund
5A kl. – Kristel Kukk, Kris Lauba ja Kelly Cärolin Kikas
5B kl. – Mari Vibu, Sander Raimla ja Kaarel Jaksi
6A kl. – Johan Jõgi, Matis Pranno ja Karl Frederic Iilane
6B kl. – Georg Maide, Grethel Parman ja Henri Vaikre
Merivälja Kooli igakevadine orienteerumisvõistlus.
Eriti tahame esile tõsta võistlejaid:
·kes hoolitsesid oma kaaslaste eest – Morgan Kaas, Regina Reisin, Paula Lao,
Lise-Lota Imala ja Erik Mik
·paistsid silma teadmiste poolest – Anabel Salumaa
·meisterdasid oma võistkonna numbriga särgid - Erik Mik, Jargo Laanmäe ja Karl
Frederic Iilane.
Õppeaasta algas õpetajatele seekord teistmoodi. Nimelt toimus augustikuu
õppenõukogu Mohni saarel, kus 100% õpetajatest kohal oli.

Alates sellest aastast toimuvad poiste tööõpetuse tunnid meie koolimajas.
Selleks sai sisustatud klassiruum, kus
oli kunagi katlamaja. Õpetajaks Peeter
Laanmäe.
Koolis õpib 1. septembri seisuga 193 õpilast ja töötab 9 klassikomplekti. 1. klassi tuli 23 õpilast ja
klassijuhtajaks sai Klaire Sinisalu.
Kui kooliaasta alustatud, läks lahti
ka kohe huvitegevus.
• Õpilased uues tööõpetuse klassis
9. septembril toimus ülelinnaline
tervisepäev. Meie lapsed läksid osa jalgsi, osa jalgratastega Botaanikaaeda seene
näitust uudistama. Seal täideti ka asjakohast küsimustikku, otsiti seeni ja korjati
kummaliste puude lehti.

23. sept. tähistasime kooli sünnipäeva. Iga klass meisterdas ühte liiki lilleõisi
ja iga lapse nimi kirjutati õiele. Õitest pandi kokku oks, okstest suur lillekimp seinale. Põnevust-elevust tekitas vanade videode vaatamine kooli ajaloost.
• Koosolek vabas õhus

2005/2006
Õppeaasta algus tõi jällegi muudatusi õpetajate ridadesse. Lahkusid Anli Läll,
Oksana Kostjuk ja huvijuht Mai Järma. Lapsepuhkusele jäid Merike Sepp ja Kairi
Keldo. 3A sai uue klassijuhataja Merike Marrani, kes ka huvijuhi tööd tegema
hakkas ja 3B klassi juhatamise võttis enda kanda Maris Vaht.
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30. sept. toimus õpetajate päeva kontsert meie pedagoogidele. Vahva oli
õp. Riina laste esitatud näidend „Juku tunnistus”

• Konkursi võitjad Thara Liis Tull, Egle Mikko,
Hanna Liisa Talts, Kätlin Kaabel, Marliis Koljal

• Õpetajad esinejaid vaatamas

2 päeva oli väljas õpetajate „kübarapuu”. Lapsed pidid õpetajad ja kübarad
õigesti kokku panema. Võitis 3b klass, kes arvas 14-st kübarast õigesti ära 6
õpetaja kübarad.

• Võistlus rambil

4. oktoobril osalesime võileibade valmistamise konkursil K. Pätsi Vabaõhukoolis. Osales 5. klass ja toodi ära 3. koht tordi eest “Laev”.
Oktoobris ja novembris olid meie koolis türgi nädalad. Nimelt käisid meie lapsed ja õpetajad oktoobri lõpus külas sõpruskoolis Türgis, Ispartas ja türklased olid
kaks nädalat külas meie peredes. Tegemist oli keelelaagriga, mille eesmärgiks oli
inglise keele praktiseerimine ja tutvumine meie kultuurist nii erineva maa nagu
Türgi igapäevaeluga. Ispartas elasid lapsed samuti peredes ja nende inimeste
külalislahkust ja sõprust saime tunda igal sammul. Lapsed vahetasid magamiskohti iga paari päeva tagant, sest kõik tahtsid koos elada nii kaugelt tulnud külalistega, nagu meie seda olime. Tallinnas näitasime oma külalistele vaadet teletornist,
sõitsime uiskude ja kartautodega, jalutasime vanalinnas, mängisime bowlingut,
külastasime Pärnu veeparki jpm. Loodame, et nad jäid nende üritustega rahule.

• Õpetajad oma kübaraid demonstreerimas

3. oktoobril rulavõistlus meie kooli rambil. Võistlus toimus Pirita linnaosa koolide
vahel. Esinesid ka Priit Nulli rulluisukooli õpilased. Meie koolist esinesid Karl Ainar,
Andre Villa, Reijo Raidma, Roland Mik, Mihkel Kormasov, Kristjan Kaare ja Anete
Salumaa. 1. koha sai Kristjan Kaare, 2. koha Anete Salumaa, 3. koha Roland Mik.
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• Meie lapsed Ispartas linnapea vastuvõtul

10. november – isadepäeva karneval. Tüdrukud meisterdasid tikuvõileivad,
isad valisid välja kenamad ja paremad. Isadel tuli ka kokku panna kadris- või
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madriskäimise kava ja sellega kõigile esineda. Õhtu oli tore – mängiti ja lauldi.
17. novembril toimus koolis mini-stari võistlus. Žürii valis 14-grupist välja 3
paremat esinemiskava, mis edasi Pirita konkursile läksid: 2. klass, laul muusikalist
„Grease” Meeri-Triin Tomson, OttoKrister Imala, Elis-Eleri Einamäe,
Susanne Sinisalu, Kristjan-Erik Pedak
ja Robert Krikk; 3a klass, ABBA ja laul
„Money, money” Birgit Arop, Mirjam
Arula, Olivia Sööt, Andre Sinisalu,
Joann Vana ja Henri Arukuusk; ning
6. klass Green Day lugu „St. Jimmi”
Kris Lauba, Jaan Rammul ja Sten
Lauba (2. kl). Kõik need kolm gruppi
pääsesid tänu võidule Pirita linnaosa
koolide hulgas edasi linnavooru.
Klubist Panoraam toodi koju I koht (Grease) ja II koht (Green Day).
28. novembrist alustasime advendihommikute tähistamist. Igal esmaspäeval
loeti kooliraadiost jõulumuinasjuttu ja klassides süüdati selleks ajaks küünlad.
2. detsembril toimunud inglise keele päev oli tore nagu alati. Inglise keele õpetajate Kersti, Jaanika, Carmeni ja Heidi juhendamisel olid lapsed selgeks õppinud
toredad inglisekeelsed naljalood, mida kogu koolipere huviga kuulamas käis.

• Ingisekeelset näidendit esitamas

20. detsmbril esinesime jälle Merivälja pansionaadis ja õhtul toimus Viimsi
Kultuurikeskuses meie järjekordne jõulukontsert.
22. detsembril toimus jõulupidu ka kooli töötajatele. Kohal oli päris elav muusika ja
kolmveerand personalist. Üle mitmete aastate oli selline üritus tore ja lõbus ning kõik
osavõtjad leidsid, et sellised kokkusaamised võiksid jälle traditsiooniks muutuda.
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23. detsembril, viimasel koolipäeval, süütasime kooli õuel küünlaringi ja
iga klassijuhataja andis oma küünlast jõulutule iga lapse küünlale. Kuuskede
vahel jalutades mindi koolimajja tagasi ja lubati siit saadud jõululeek ka kodu
desse viia.
Tänu külmataadi lahkusele on meil koolis jälle liuväli! Seekord oli seda väga
huvitav teha, sest vesi jäätus peaaegu juba enne maapinnale jõudmist, sest kraadi
klaas näitas mõni pügal alla 20. Alustamisel olid abiks Pirita tuletõrjujad, edasi
toimetasid õpetajad Pille ka Peeter. Koristamisel löövad kaasa ka Maiki ja Erkki.
Uisupaelu aitavad siduda tädid Elvi ja Neida.

30. jaanuaril võtsime meiegi oma koolis vastu koera – aastat. Kaasas olid
koerad (küll vaid mängukoerad) ja vahetundidel viidigi läbi teatevõistlused
“koertele” ja nende omanikele.
31. jaanuaril korraldasime Lasnamäe ja Pirita piirkonna koolide ühisüritusena
inglisekeelsete lühinäidendite päeva. Päev oli korraldatud konkursina. Parimaks
näiterühmaks valiti meie kooli 5b klass, kes esitas sketši Hotel Splendido (Kati
Koost ja Hendrik Talvik), parima inglise keele oskusega rühm oli samuti meie
koolist – 6. klass Mr Universe (Aleksei Gorodenkov, Anette Vijar, Robert Nagovitsõnn,
Margus Kirss), kõige naljakama grupi tiitli sai Lasnamäe Üldgümnaasiumi
5b klass, esitades lühinäidendi nimega Ice-cream, toredamad kostüümid olid
Lasnamäe Lasteaed-Algkoolil.
14. veebruaril – sõbrapäeval – õnnitlesime meie kooli kõige sõbralikumaid
lapsi, kelle klassikaaslased oli eelnevalt välja valinud:
1. kl
Elis Laasik
Karl Mattias Koppel
2. kl
Elina Meister
Ra Martin Puhkan
3a kl
Brigit Arop
Karl Tooming
3b kl
Laura Salm
Kristjan-Eric Lääne
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4a kl

Vanessa Maibaum
Mikk Markus Imala
4b kl
Eveliis Koppel
Markko Lastik
5a kl
Anna-Liisa Talts
Reimo Lõokene
5b kl
Kati Koost
Mark Antonius Puhkan
6. kl
Anette Vijar
Mihkel Meikas
15. veebruaril toimunud
hokivõistluse võitsid:
Nooremas vanuseastmes – 2. klass: Otto-Krister Imala, Karl Kane, KristjanErik Pedak, Sten Lauba, Karl-Erik Politanov, Ra Martin Puhkan.
Vanemas vaneseastmes – 6 klass: Anete Salumaa, Filipp Levada, Kuldar
Rosenberg, Sten Uuesoo, Margus Kirss, Aleksei Gorodenkov.
20. veebruaril toimus ülekooliline viktoriin Eesti-teemaliste raamatute põhjal.
Küsimusi oli kokku 20 ja need olid päris rasked.
Väga tubli oli 2. klass, kes võitiski nooremate grupis esikoha. Võiduka võist
konna liikmed olid Elina Meister, Meeri-Triin Tomson, Susanne Sinisalu, OttoKrister Imala, Sten Lauba ja Kristjan-Erik Pedak.
II koha sai 3a klass ja III koha 3b
Vanemas grupis võitsid 5a klass: Mihkel Kormašov, Liisa Tolli, Hendrik
Künnapuu, Taavi Muide, Brita Kikas.
Teise koha sai 6. klass ja kolmandaks
jäid 4a klassi võistlejad.
23. veebruaril käis Eesti Vabariigi 88.
aastapäeva puhul Merivälja Kooli õnnitlemas Tallinna linnapea Jüri Ratas. Oma tervituskõnes õpilastele avaldas linnapea tänu
kutse eest ja oli rõõmsalt üllatunud sellest,
et kõik 1.-6. klassi õpilased oskasid laulda
Eesti hümni. Tallinna linn plaanib esitada
teistele Euroopa riikidele üleskutse kuulutada välja konkurss Euroopa rohelise pealinna tiitlile. Seoses sellega avaldas linnapea
veendumust, et Merivälja Kool on juba saavutanud rohelise kooli nimetuse, sest asub
iseenesest roheluse keskel ja järgib oma tegevuses loodushoidu ning keskkonda säästvat eluviisi.
• Tallinna linnapea Jüri Ratas kooli27. veebruaril kogunesid kõikide klassiperet tervitamas
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de meisterkokad kooli sööklasse küpsisetorte valmistama. Hinnati tordi maitset,
välimuse originaalsust, töö korraldust, eksponeerimist ja kokkuvõtvat juttu oma
tordist.
Žürii jagas esikohad kolmes kategoorias: maitse, välimuse, esitluse originaalsuse alusel. Parima maitsega tordid olid žürii (õp Piret, õp Urve, õp Merike) arvates
3a klassil, 5a ja 6. klassil. Kõige kaunimad tordid olid 5b, 2. ja 4b klassil. Originaalsemad esitlused olid 4a, 5a, 1. ja 3b klassil.
Kui kohad olid jagatud, asusid lapsed ise oma torte degusteerima ja üksteisele
pakkuma. Kõhud said kõigil head-paremat täis.
2. märtsil oli Merivälja Koolis
kunstipäev. Saali kogunesid I, II, IIIa,
IVb, Va ja Vb klassi õpilased. Põrandal olid maas suured paberid, akrüülvärvid ja käärid. Üks lastest võttis
kaasõpilaste juhendamisel paberil
sisse ühe liikuva asendi, teised joonistasid kontuurid paberile. Teema
oli sportlik ja liikuv nagu meie poiste- ja tüdrukutenädalat läbiv teemagi:
„Olen rõõmus, sest ma tantsin!”
• Meeri Triin Tomson
1. klassi võistkonnas olid Henri
Tuulik, Laur Erik Lindlaan, Andreas Ani; 2. klassist olid Kristjan Pedak ja Katriin
Koljal, 3a klassi kunstilapsed olid seekord Yessica Allika, Brigit Arop ja Anneliis
Sooba. 5b kunstnikud olid Jevgeni Golovin ning Mark Antonius Puhkan, 5a Kerli
Roosmaa, Anna- Liisa Talts ja Brita Kikas.
27. veebruarist kuni 3. märtsini oli koolis tüdrukute nädal, kuhu sisse mahtusid
nii moedemonstratsioon, Play-Back, diskoõhtu, kunstipäev kui ka toredad stiilipäevad: tõeline daam, mummuline-täpiline, roos(a), must ja valge, riided ema
riidekirstust. Iga päeva käisid esindajad klassides kostüüme vaatamas-hindamas
ja maiustusi jagamas. Kõige aktiivsemalt võttis osa 2. klass koos klassijuhataja
Carmeniga.
6.-10. märtsini toimunud poistenädala stiilid olid: kantri-teksastiil, isa riidekapist, tõeline džentelmen, lipsupäev, mütsipäev, spordipoiss, karvased sussid.
Kahju, et me iga päev nendest toredatest lastest fotosid ei taibanud teha – mõni
laps oli koos vanematega toredad kostüümid selga saanud.
10. märtsil on Kristjan Palusalu sünnipäev. Tähistasime seda meie koolis viktoriiniga, millest peale meie 5.-6. klasside võistkondade võtsid osa ka Püünsi, Pirita ja
isegi Varbla Põhikooli lapsed. Nimelt on ju Kristjan Palusalu sünnikoht Saulepi vallas
Varblas. Küsimused olid põhiliselt olümpiateemalised, aga huvi tunti ka päevakangelase kohta. Viktoriini võitis Pirita Majandusgümnaasiumi võistkond, teine
oli Varbla Põhikool ja kolmas Merivälja Kool. Osavõtjaid tervitas Eesti Olümpia
komitee peasekretär Toomas Tõnise.
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kolme parema seas, kes pääses edasi võistlema Laulukaruselli Tallinna eelvoorule),
juhendaja Kristi Kiilu.
4-6 klass: I koht Anna-Liisa Talts (5.a klassist) , juhendaja Maris Vaht; eri
auhind – Roomet Ild (4.a klassist), juhendaja Evi Pihlap; Marianna Golovina; 4.b
klassist Kärolin Luik; 6. klassist Meriliis Kasemets ja Kadri Siirak.
Merivälja Kooli lauluvõistluse tulemused 9. mail 2006
Vanemad lapsed:
Noorem vanuseaste:
I koht:
Anna- Liisa Talts
I koht:
Susanne Sinisalu
II koht:
Marianna Golovina
II koht:
Maarja H. E. Hoop
III koh:
Marleen Jõela
III koht:
Annete Trumm
Eriauhind:
Roomet Ild
Eriauhind:
Kristjan- Erik Pedak

• K. Palusalu viktoriinist osavõtjad

13. märtsil toimus Püünsi Põhikoolis saalijalgpalli kevadturniir. Võistlesid
Püünsi PK ja Merivälja Kooli 1.-4. klassid. Esimeste klasside osas jäid meie lapsed teiseks, teiste klasside osas võitis esikoha meie meeskond koosseisus Karl
Kane, Rasmus Kuber, Karl-Erik Politanov, Joel Väli ja Sten Lauba. Kolmas klass
jäi jällegi teiseks ja neljas klass võitis ülekaalukalt tulemusega 13:2. Meeskonda
kuulusid Roomet Ild, Silver Mägi, Mikk-Markus Imala, Argo Rihkrand, Sten Jõgi
ja Johan Kane.
30. märtsil käisid meie kooli näiteringide õpilased esinemas Sikupilli Keskkooli
draamapäeval. Külakosti viidi 5a klassi poolt L. Tungla näidendiga “Juku tunnistus” ja 3a klass Oskar Lutsu lühinäidendiga “Väikesed pakikesed”. Pirita linnaosa
koolidest olime meie ainukesed, kes Lasnamäele esinema tulid. Kuulsime, kuidas tore luuletaja ja muidu muhe mees Wimberg oma luuletusi ette laulis (sõna
otseses mõttes). Saime teada, et seesama Sikupilli kooli vilistlane on teinud ka
laulusõnad Tweeni põngerjate ja meie Buratino telesarjadele.
Esimesena läkski lavale meie 3a esinejate grupp (Andre Sinisalu, Anneliis
Sooba, Karin Marie-Margret, Mirjam Arula, Karl Tooming, Carl-Marten Dikker,
Brigit Arop). Kuigi olime saanud vähe harjutada, pidasid lapsed toredasti vastu ja
teenisid teiste õpetajate poolt palju kiidusõnu. 5a klass oma “Juku tunnistusega”
oli professionaalne (Thara-Liis Tull, Brita Kikas, Liisa Tolli, Kätlin Kaabel) nagu
alati.
Juba kuuendat aastat järjest toimus Pirital laste ja noorte lauluvõistlus „Pirivisioon”. Lauluvõistlus toimus 13. aprillil Pirita Vaba Aja Keskuses. Merivälja Koolist
osalesid konkursil:
1. klassist Maarja Helena Elisabeth Hoop, juhendaja Evi Pihlap ja Liis Maria
Kaabel, juhendaja Evi Pihlap; 2. klassist Otto-Krister Imala, juhendaja Evi Pihlap;
Janette Marie Roosinupp, juhendaja Evi Pihlap; Kristjan-Erik Pedak, juhendaja
Maire Eliste; Joel Väli, juhendaja Maire Eliste; Susanne Sinisalu (vanuserühma
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10. mail toimunud Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide 3.-5. klasside teate
ujumisvõistlusel saavutas Merivälja Kooli võistkond I koha
Võistkonda kuulusid:
1. Taavi Muide 5a kl
5. Tess Grossmann 5b kl
2. Roland Mik 5a kl
6. Vanessa Maibaum 4a kl
3. Reimo Lõokene 5a kl
7. Kertrud Järg 4a kl
4. Hendrik Künnapüü 5a kl
8. Karin Marie Margret Iilane 3a kl

2006/2007
1. septembril algas järjekordne kooliaasta Merivälja Koolis. Laulis koor, poiste
ja tütarlaste ansambel, esinesid etlejad 4. klassist. 4. klassi õpilased olid ette valmistanud luulepõimiku tähestikust ja kinkisid 1. klassidesse astujatele „tähevaasi”
kõikide tähtedega. Üle hulga aja võtsime vastu jälle kaks esimest klassi ja klassijuhatajateks said Daisy Baidak ja Piret Noor.
22. septembril võttis meie kooli 5 võistkonda osa leivapäevast K. Pätsi Vabaõhu
koolis.
Võitjavõistkonda kuulusid meie
koolist Elis-Eleri Einamäe. Elina
Meister, Meeri-Triin Tomson, Susanne
Sinisalu.
24. septembril toimus Pirita nädala raames ürituse lõppkontsert
Merivälja pargis. Seal esinesid meie
koorid, ansamblid ja näitering. Ka
Mini-Stari võitnud 3. klassi laste
trupp esitas viimast korda oma võidunumbri “Grease”.
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25 - 29. sept. toimus stiilinädal, mille korraldas 6a klass koos huvijuhiga. Igal
nädalapäeval oli õpilastel võimalus riietuda erinevates stiilides (mustlasstiil,
eided-taadid, daamid-härrad, karvased ja sulelised, diskostiil). 6. klassi lapsed
ise käisid kostüüme hindamas, auhindu jagamas. Kõige aktiivsemad osalejad
olid 3. klassist.
Neljapäeval, 28. septembril toimus ka meeleolukas disko kõikidele meie kooli
lastele ja vilistlastele. Riietumisstiil oli seekord – 70.-ndad. Peol viisid 6. klasside
õpilased läbi mänge, võistlusi ja muidugi tantsiti, tantsiti…
28. septembril oli spordipäev. Hommikul kogunes „kõik see mees” kooli õuele,
et anda pidulik start iga-aastasele toredale spordipäevale. Kaugushüpped ja pallivisked on võimalik kooli õues läbi viia, jooksmas käiakse aga (mis teha, kui meil
veel suuremat spordiväljakut ja saali pole!) alati Merivälja pargis. Sportimine meeldib
meie kooli lastele väga (lemmiktunniks nimetatakse ju alati kehalist kasvatust),
ka sel spordipäeval olid kõik väljas. Kui kehalise kasvatuse õpetajad Maiki
Saaring ja Peeter Laanmäe kõikide erialade paremad tulemused seinale välja panid,
oli tunglemine stendi ees suur, kõik tahtsid näha, kes on kõige, kõige, kõige…
Diplomeid saanud õpilasi tervitati tugeva aplausiga.
Kooli sünnipäev – 29. september.
Mida tehakse sünnipäevalapsele külla minnes? Kallistatakse, soovitakse palju
õnne ja lauldakse talle! Seda tegime ka meie – võtsime oma kooli ümbert käsikäes
kinni ja kallistasime teda! Meid jätkus täpselt ja meie ahel ei katkenud. Hüüdsime
koolile hurraa ja laulsime-trallisime.

• Novembris oli jälle isadepäev

19. detsembril kogunes Merivälja Kooli pere õue iidsete kuuskede alla oma
jõulupidu pidama. Kuusel särasid küünlad, mängis muusika, rahvast kogunes
kooli õuele päris palju.
6a klassi tütarlapsed esitasid õpetaja Riina Kempo juhendamisel jõulunäidendi
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„Vaat, mis juhtus!“. Vahepaladena esines iga klass kas laulu või tantsuga.
Eriti toreda üllatuse tegi talvetaat, kes ilusa ja pehme lume meile rõõmuks
saatis.
Esimesed ristsõnade lahendamise võistlused toimusid 10. jaanuaril ja osa võtsid
3.- 6.- klasside parimad ristsõnalahendajad.
I vooru võitjad olid:
6. b kl Brita Kikas I
6. b kl Mari Vasar II
5. kl Eveliis Koppel III
4. kl Andre Sinisalu IV
6. a kl Reio Raidma VI
3. kl Oliver Nisumaa VII
Tublid lahendajad olid veel Janette Marie Roosinupp, Armin Bernard, Kristina
Paalmäe, Kätlin Kaabel.
8. märtsil, naistepäeval, oli meie koolis suur soengute võistlus.
Osa võttis 13 võistkonda meie ja K. Pätsi
Vabaõhukoolist.
Võistlejaid juhendas ja
andis teemad tore juuksur Terje Meokas.
29. märtsil toimus
keskkonnateemaline
moekonkurss. Kõige
enam oli rõivaste meisterdamisel kasutatud
kilet.
Esimese koha sai III
klass, kes oli oma etteaste väga ilusti lavastanud ja tekstid juurde mõelnud. Nende motoks oli: „Hoia
loodus puhtana!”
Poisid tegid põhiliselt punk- ja
mototeemalisi riideid, oli ka „ kilisebkoliseb” teemat, kus nii plaadid kui
ka ketid-korgid ära olid kasutatud.
Moekonkursil osalesid Tallinna Kunstiakadeemia moe eriala üli
õpilased eesotsas Maria Viidalepaga,
kes on tuntud ka „Kumus” ürituste
läbiviijana. Lapsed nägid moejoonistusi, said teada 2008 a. moesuundadest
ja praegustest trendidest.
• Moekonkursi võitjad
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Vigurivända lõppvõistlus oli 9. mail 2007 Nõmme Spordikeskuses. Peale poolteist kuud toimunud liiklusõpet sooritasid kõik 3.-6. klassi õpilased teooriaeksami,
et oma teadmised proovile panna. Paljudel oli vist eksamiärevus nii suur, et õigeid
vastuseid nappis ja tuli veel järeleksamilegi minna. Kõik, kes saavutasid teoorias
maksimumpunktid, lubati ka jalgratta sõidueksamile. Sõidueksami läbisid heade
tulemustega Rasmus 3. klassist, Tauri, Mari-Leen ja Johanna 4. klassist, Eveliis
5. klassist, Felix, Taavi ja Ergo 6a klassist ning Peeter Tooming, Harri ja Ariel 6b
klassisi. Nemad said ka juhiload kätte. Kooli esinduse Vigurivända lõppvõistlusel
moodustasid Mari-Leen Rosenberg, Johanna Kaabel, Rasmus Kuber ja Karl-Erik
Lillemäe. Tallinna koolide vahelisel võistlusel saavutati auhinnaline 2. koht. Meie
lapsed pälvisid ka kiituse Saku kooli õpetajalt viisaka käitumise eest.
“Tubli õpilane 2007!”
24. mail toimus direktori vastuvõtt meie kooli tublidele lastele koos vanematega.
Lapsi autasustati mälestusplaadiga “Tubli õpilane 2007”.
Joanna Miranda Ausmees – tubli ja hoolas õpilane.
Gert Gnadeberg – tubli ja hoolas õpilane.
Liis-Marie Kütt – tubli ja hoolas õpilane.
Janelin Remmelgas – tubli ja hoolas õpilane.
David Truusa – tubli ja hoolas õpilane.
Elis Laasik 2. kl – hea õppimine, eeskujulik käitumine, klass valis sõbralikumaks
tüdrukuks, tubli sportlane.
Markus Erik Lukk 2. kl – eeskujulik käitumine, abivalmis, klass valis sõbralikumaks poisiks.
Cristofer Kuusma 2. kl – hea õppimine, kooli esindamine spordivõistlustel,
abivalmis.
Laura Kiolein 2. kl – hea õppimine, eeskujulik käitumine, abivalmis.
Oliver Nisumaa 3. kl – läbi aegade parim tulemus Kängurul 78. koht.
Elis Eleri Einamäe – väga hea õppeedukus, esindab kooli spordivõistlustel ja
mitmetel muudel koolivälistel üritustel.
Susanne Sinisalu – väga hea õppeedukus, esindab kooli spordivõistlustel ja
mitmetel muudel koolivälistel üritustel.
Elina Meister – väga hea õppeedukus, eeskujulik ja abivalmis.
Andre Sinisalu 4. kl – hea õpilane, osavõtt üritustest.
Kristjan-Eric Lääne – hea õpilane, osavõtt üritustest.
Mari-Leen Rosenberg – õppimine, abivalmis, osavõtt, käitumine.
Mirjam Arula – õppimine, abivalmis, osavõtt, käitumine.
Liisi Vibu 5. kl – õpib väga hästi, hoolas, sõbralik, kohusetundlik, käitub väga
hästi, laia silmaringiga.
Saara Kõuhkna – õpib väga hästi, hoolas, sõbralik, kohusetundlik, käitub väga
hästi, laia silmaringiga, loeb palju.
Mikk-Markus Imala – õpib väga hästi, hoolas, sõbralik, kohusetundlik, käitub
väga hästi, laia silmaringiga, väga sportlik.
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Liisa Tolli 6a kl – väga hea õppeedukus, käitumine väga eeskujulik, osaleb
aktiivselt kooli üritustel. On äärmiselt abivalmis ja sõbralik.
Diana Liiva – käitumine väga hea, abivalmis ja sõbralik, õpitulemused väga
head, eriti eesti keeles ja inglise keeles.
Anna-Liisa Talts – kaaslaste hulgas hinnatud väga hooliva ja sõbraliku tüdrukuna, osaleb kõikidel koolisisestel üritustel, pakub ise oma abi erinevate ürituste
läbiviimiseks. Edukalt esindanud kooli lauluvõistlustel.
Sven Nuutmann – väga hea õppeedukus ja hea käitumine. Eriti tubli matemaati
kas ja on saavutanud suurepäraseid tulemusi spordis.
Antonius Puhkan 6b kl – hea õppimine, eeskujulik käitumine,abivalmis, hoolas,
kohusetundlik, sõbralik.

2007/2008
Sel õppeaastal toimus muudatusi õpetajate peres. Töölt lahkus kooli kauaaeg
ne õpetaja Pille Sild, kes oli töötanud meie koolis 30 aastat!
Uute õpetajatena tulid kooli Asta Tulvik (4. klassi klassijuhataja) ja Liina
Polluks (1. b klassi klassijuhataja), samuti Elle Kimask, kes on sellest õppeaastast
kooli huvijuht ja sekretär. Teise klassi juhatajaks sai Maiki Saaring, sest Daisy
Baidak jäi väikese lapsega mõneks ajaks koju.
Selle õppeaastal alustas Merivälja Koolis tarkuse nõutamist 33 poissi-tüdrukut.
Klassijuhatajateks juba kogemustega õpetaja Riina Kempo ja nooruke Liina
Polluks. Head soovid 1. klassi õpilastele, vanematele ja kogu kooliperele ütles
Pirita Linnaosa vanem Tiit Terik
Kuna septembrikuu on tarkusekuu, kaunistas ka Merivälja kooli avaaktust oma
sümboolne tarkusepuu – pihlakaoks marjade ja õitega. Õied olid valmistatud paberist,
igal õiel kirjas esimese klassi õpilase nimi. „Igast õiest saab kunagi vili,” ütles oma tervituskõnes kooli direktor Kaja Laanmäe, kes soovis kõigile õppuritele head kooliaastat.

• Direktor Kaja Laanmäe õppeaastat avamas

• Pirita Linnaosa vanem Tiit Terik
tervitussõnu jagamas
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18. septembril toimus ülekooliline spordipäev. Kaugushüpped, pallivisked ja
60 meetsi jooks viidi läbi kooli õues, krossijooksus võisteldi Merivälja pargis.
21. septembril sai väike ja armas Merivälja Kool 59 aastaseks. Et koolil on
traditsioon iga sünnipäeva tähistada, koguneti saali, igal klassil kaasas väike kingitus koolile. Õpilased olid joonistanud fantaasiarikkad sünnipäevakaardid, mis
pidulikult kooli direktorile üle anti. Sünnipäevakaartide näitus riputati üles kooli
söökla seinale. Koos lauldi veel oma kooli laulu ja kooli õpetajad kostitasid õpilasi
kommidega.

Oktoobrikuus tähistatakse traditsiooniliselt õpetajate päeva. Et koolis on kõige
vanemad 6. klassi õpilased, jäigi korraldustöö nende kanda. Õpetajatele toimus
väike kontsert ja et ka pedagoogidel
„ajud rooste ei läheks” panid kuuendikud neid loogilises mõtlemises proovile. Õpetajatel tuli mosaiigitükkidest
kokku panna pilt Merivälja koolist ja
siis veel etteantud toiduainetest valmistada koolivõileib. Sportlikuma
poole pealt proovisid õpetajad jõudu
täpsusviskes. Kõikidele õpetajatele
olid õpilased valmistanud medalid,
millega kaasnes iseloomustav tiitel.
• Õpetajad Maiki Saaring ja Evi Pihlap võileibu
Auväärne Õpetaja, Inspireeriv Õpetegemas
taja, Harmooniline Õpetaja jne.
8. novembril tähistati Merivälja Koolis isadepäeva. Tänati kahte isa, Sven
Aropit ja Kalle Arulat, kes proovisid oma pedagoogioskusi ja andsid tunde oma
laste klassides.
Ja siis läks mängimiseks ja trallimiseks. Isadele valmistas peavalu kooli õpeta70

jate nimede meenutamine. Ülesanne oli raske seetõttu, et nime tähtede järjekord
oli segamini aetud. Palju nalja sai, kui isad üritasid kinnisilmi maalida pilt
ideaalsest õpetajast. Ka laulmine tuli isadel ja lastel hästi välja. Veendusime kõik,
et Merivälja kooli isad peavad viisi ja et saaks kokku korraliku meeskoori. Veel sai
mängitud võistlusmänge ning lapsed ja isad tantsisid seltskondlikke tantsumänge.
16. novembril MINI-STAR konkursil märgiti ära 3 paremat artistlikku esitust.
Susanne Sinisalu, Karmen Müller, Elis-Eleri Einamäe, Kirke Helene Kombe,
Meeri Triin Tomson 4. klassist ja 1. b klassist Johanne Sinisalu esitasid artist Dima
Bilani loo „Never Let You Go”.
Rammsteini lugu”America” jäljendasid 3. klassi noored staarid Karl-Kevin
Lääne, Kaarli Nõgu, Karl Mattias Koppel ja Markus Erik Lukk.

Toreda ja julge esinemisega sai hakkama 1. a klassi Hanna-Lotta Metsla, kes
esines Laura Pausinina. Lugu „Destinazione paradiso”.
19.-23. novembrini toimus meie
koolis Euroopa haridusala otsustajate õppevisiit. Kohal olid 11 esindajat 9 riigist: Itaaliast, Portugalist,
Türgist, Bulgaariast, Hollandist,
Tšehhist, Prantsusmaalt, Saksamaalt
ja Hispaaniast. Kohtumise teemaks
oli Innovatsioon koolis. Eesmärgiks
oli näidata, mida meie oleme saavutanud koolikeskkonna huvitavamaks
muutmisel ja kuulata külaliste kogemusi selles vallas.
22. novembril toimus Merivälja Koolis karneval. Poisid olid riietatud ja grimeeritud mardisantideks, tüdrukud aga ehtinud end kenadeks kadrisantideks. Iga
klass oli ettevalmistanud lühikava tutvustamaks Kadri-Mardi rahvatraditsioone.
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Juba 10. aastat järjest korraldatakse Merivälja Koolis inglise keele päeva. Seekord toimus see 28. novembril. Õpilased 1.- 6. klassini olid ettevalmistanud inglise
keelseid laule ja lühinäidendeid. Mõned näidendid on väga populaarsed meie
õpilaste seas ning ikka ja jälle võib neid näha.
Merivälja Kooli õpilased esinesid väga hästi 6. detsembril Papilloni klubis
RISING STARI võistlusel ja saavutasid MINI-STAR vanuserühmas (1.-6. klass) esimese ja kolmanda koha.
Esimene koht - DIMA BILAN – NEVER LET YOU GO, esitajad: Meeri Triin
Tomson, Susanne Sinisalu, Elis-Eleri Einamäe, Karmen Müller, Katriin Koljal
(4. klass) ja Johanne Sinisalu (1.b klass).
Kolmas koht ja eripreemia läks noorimale osavõtjale LAURA PAUSINI –
DESTINAZIONE PARADISO, esitaja: Hanna-Lotta Metsla (1.a klass)

jaanuaril – beebistiil. Kolmapäeval, 23. jaanuaril, lemmikvärvipäev. Neljapäeval,
24. jaanuaril – mitmikute päev.
31. jaanuaril olid kõik piirkonna koolid oodatud Merivälja Kooli, et tutvustada oma inglise keele oskusi ja ette kanda õpitud laul või näitemäng. Seitsmest
kutsutud koolist tuli neli: Pirita Majandusgümnaasium, Läänemere Gümnaasium,
Lasnamäe Üldgümnaasium ja meie ise. Kõik grupid olid õppinud selgeks ühe
näidendi. Merivälja Kooli esindasid 6. klassi õpilased näidendiga “ Uus James
Bondi film”. Lugu rääkis sellest, kuidas lavastatakse uus film ning mis viperused
võivad ette tulla, kui käsikirjas on palju trükivigu. Saal sai naerda. Osatäitjateks
olid Georg Darren, Liisi Vibu, Oliver Liiv ja Saara Kõuhkna. Eriti tahaks tänada
Saarat julguse ja kohusetunde eest, sest ühe osatäitja puudumise tõttu pidi ta
päevaga loo selgeks saama.

8. detsembril toimus Merivälja Koolis jõululaat. Müümas oli lapsi kõikidest
klassidest ja kaubavalik oli väga suur. Pakuti kooki, jooki, piparkooke, jõulukaarte,
ehteid ja veel palju-palju toredaid asju, mida on tore oma sõpradele jõuludeks kinkida. Hästi palju oli lapsevanemaid,
kes olid abistanud küpsetada, meisterdada ja osalesid ka müümisel.
Miks peaks kool olema ainult
tõsine akadeemiline õppimiskoht?
Õppetööle annavad kindlasti värvi õpilaste oma ideed ja fantaasiad.
Stiilipäevade eestvedajateks olid
6. klassi õpilased.
Esmaspäeval, 21. jaanuaril – triibutäpi-ruudustiilipäev. Teisipäeval, 22.

Vastlapäev ilmaga kahjuks ei vedanud ja kõige olulisem tegevus – liulaskmine
jäi sellel aastal lihtsalt ära. Küll aga jätkus sportlikku tegevust kooliõuele. Omavahel
võisteldi kummikuheitmises ja täpsusviskes korvi. Erilist õnne ja osavust nõudis
pallivise hokikepiga. Klasside parimatele ja osavamatele olid auhinnaks šokolaadid.
Hommik vastlapäeval algas vastlakombestiku tutvustamisega. Johanna ja Kristjan
(5. kl) rääkisid õpilastele, millised tööd ja tegemised vastlapäeval olid lubatud ja
millised keelatud. Millist sööki söödi ja mida joodi ning palju muud huvitavat.
Et vastlapäeva juurde kuulub ka vastlavurri valmistamine, õpetati 1. ja 2. klassi
lapsi vurri tegema. 5. klassi Mari Leen Rosenberg ning Meeri-Triin Tomson ja Susanne
Sinisalu 4. klassist näitasid, kuidas nööbist ja niidist vurr valmistada ja kuidas ka
hääl vurrist välja meelitada. Ja nagu ikka vastlapäevale kohane ootas koolisööklas meid vastlakukkel ja maitsev hernesupp.
VASTLAVÕISTLUSE PAREMAD (kummikuheide, täpsusvise korvi, pallivise
hokikepiga)
1.a Hanna-Lotta, Stefan, Helin, Markus
1.b Birgit, Ahto, Kristen, Mathilda, Kristel, Bert
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2.a
2.b
3.
4.
5.
6.

Mariliis, Risto-Endrik, Greete, Aleksander
Lucia Fenella, Georg-Henri, Maria, Robert
Elis, Cristofer, Rain, Liis Maria, Laura, Andre, Laur Erik
Katriin, Kar, Joel, Ra Martin
Anneliis, Kristjan-Eric, Johanna, Mirjam, Kristjan, Brigit
Liisi, Karl-Ainar, Kertrud, Oliver, Anabel, Mikk

14. veebruaril, sõbrapäeval valiti sõbralikum tüdruk, poiss ja õpetaja.
Klass Sõbralikum tüdruk
Sõbralikum poiss
Sõbralikum õpetaja
1.a
1.b
2.a

Hanna-Lotta Metsla
Johanne Sinisalu		
Gerli Kägi		
				
2.b
Fenella Lucia Sulp
3.
Helene Männapsoo
4.
Elina Meister		
5.
Kaisa Laur		
6.
Vanessa Maibaum

Rain Eichorn		
Siim Laasik		
Gert Marten Kuusmann
Risto-Endrik Mägi
David Truusa		
Markus Erik Lukk
Ra Martin Puhkan
Tauri Metsaviir		
Karl Ainar Lillemäe

Õpetaja Riina Kempo
Õpetaja Liina Polluks
Õpetaja Piret Noor
Õpetaja Maiki Saaring
Õpetaja Klaire Sinisalu
Õpetaja Maiki Saaring
Õpetaja Merike Marran
Õpetaja Anita Kalmus

Vabariigi sünnipäevanädalal toimusid mitmesugused üritused.
18. veebruaril kaunistasid kunstiõpetajad koolimaja. Eksponeeriti kunstiringides
ja -tundides meisterdatut. Õpilased olid valmistanud pilte presidendi vastuvõtust,
ajaloosündmustest, rahvuslikest kindakirjadest, oli ka puidust käsitööesemeid.
4.-6. klassi poolt olid valmistatud huvitavad savitööd Eesti talurahvas läheb laulupeole.
19. veebruaril toimus kodumaateemaliste luuletuste lugemise konkurss.
Ühtekokku oli noori deklamaatoreid 28 õpilast. Parimateks osutusid Liis Peipsi
1.a klassist ja Meeri-Triin Tomson 4. klassist.
20. veebruaril külastasid esimesed ja teised klassid Viimsi Vabaõhumuuseumi,
kolmandad ja neljandad klassid Eesti panga Muuseumi, ning viies ja kuues klass
olid külas Tallinna Volikogus.
21. veebruaril toimus ülekooliline viktoriin „Tunne Eestist”.
Samuti võttis grupp 5. ja 6. klassi õpilasi osa Konstantin Pätsi Vabaõhukoolis
toimunud õpilaskonverentsist. Viiendal klassil tuli ettevalmistada ettekanne ajaloo
mälestused aastatest 1940-1990.
22. veebruaril toimus Merivälja Koolis pidulik kontsert-aktus. Laulis mudilas
koor ja ansambel, loeti luuletusi ja jagati auhindu viktoriini ja deklamatorite konkursi
võitjatele.Külla oli kutsutud riigikogu liige, riigikogu väliskomisjoni asesimees
Enn Eesmaa.
5. märtsil käis liikumisringi õpetaja Kadi Orm, koos oma 5 õpilasega: Johanne
Sinisalu (1. klass), Susanne Sinisalu (4. klass), Meeri-Triin Tomsoni (4. klass),
Helene-Kirke Kombe (4. klass) ja Marlen Lugaga (3. klass) ning Meeri-Triinu ema
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Margitiga Lasnamäel Kuristiku koolis aeroobika võistlusel. Kõik tüdrukud olid tublid
ja said edasi finaali. Eriti tublid olid Meeri-Triin Tomson, kes saavutas 2. koha ja
Susanne Sinisalu, kes saavutas 3. koha.
Märtsis toimus jutuvõistlus Kriim ja Rein Merivälja Koolis. Jutuvõistlusele
laekus 37 õpilase tööd. Võistluse žüriis olid Jaak Kõdar, Silvi Väljal, Andres Jaaksoo,
Kaja Laanmäe, Elle Kimask.
1.-2. klassi õpilaste seas võitis
I auhinna Mathilda Viigimäe,
II koht Bert Palts ja
Johanne Sinisalu,
III koht Karl Gustav Metsäär.
3.-4. klassi õpilaste
hulgas saavutas
I auhinna Ra Martin Puhkan,
II koht Susanne Sinisalu,
III koht Andre Miller.
Kunstnik Silvi Väljali poolt oli välja
pandud auhinnad parimatele kujundajatele: Risto-Endrik Mägi (2.a klass)
ja Ra Martin Puhkan (4. klass).
Kuigi kevad algas 20. märtsil, oli
nädalapäevad hiljem lõpuks mahasadanud lumi suur kingitus koolilastele. 28.
märtsil kasutasid seda võimalust Merivälja Kooli 3. ja 6. klass ja meisterdasid õuele
vahvad lumeskulptuurid.
11. aprillil kogunes kogu koolipere kooliõuele, et alustada orienteerumismängu.
Võistkonnad rivistatud, jaotati kätte „legendid”, mille järgi liikuda. Ühtekokku osales 19 võistkonda, igas võistkonnas 7-8 liiget. Autasustamisel said 1., 2. ja 3. koha
omanikud medali. Parimatele liiklustestide lahendajatele auhinnaks helkurid ja
kleepsud.
1. koha saavutas
võistkond koosseisus
Eveliis Koppel, Karin
Marie Marget Iilane,
Sten Lauba, Elis Laasik,
Fenella Lucia Sulp,
Gerli Kägi, Ragnar
Rankla ja Markus Muide.
2. koha võistkond
koosseisus Oliver Liiv,
Glenn-Chriss
Kaal,
Karmen Müller, Laur• Orienteerumisvõistluse võitjad
Erik Lindlaan, Sonja75

Laura Teslon, Grete Melliste, Claid-Alexander Saaremets ja Liis Peipsi.
3. koha võistkond koosseisus Kertrud Järg, Andrus Aun, Kirke-Helene Kombe,
Laura Kiolein, Raido Leilop, Aleksander Jõesaar, Mooses Leinštrep ja Siim Mansberg.
29. aprilli lauluvõistluse tulemused:
1.-2. klass
I koht Mooses Leinštrep
II koht Hanna-Lotta Metsla
III koht Riho Erik Kuldkepp
III koht Anna-Maria Tael
III koht Joanna Miranda Ausmees
3.-4. klass
I koht Maarja H. E. Hoop
II koht Susanne Sinisalu
II Karmen Müller
5.-6 klass
I koht Marianna Golovina
Meeleolukal kontserdil 8. mail esinesid emadele ja vanaemadele lauluring ja
solistid, sõnakunstiring, liikumisring ja akrobaadid 1.a klassist – Liis ja Markus.
Emadele oli valmistatud ka näitus iga klassi parimatest töödest.
Kontserti juhtisid Kirke ja Andre 5. klassist.
Merivälja Kooli 5. klassi võistkond võistles 14. mail 2008 Sisekaitseakadeemias
SOS – Sina Oskad Seda – võistlusel. Võistlus toimus sel aastal viiendat korda.
Lähtuvalt õppeprogrammist oli koolide meeskondadele võistlus 9 kontrollpunkti
ga, kus tuli lahendada liiklusülesandeid, anda esmaabi „kannatanule”, teha erinevaid sõlmi, sõita vigursõitu jms. Seekord veel esimese kolme hulka ei jõutud, aga
ehk õnnestub järgmisel aastal paremini. Kokkuvõttes koht esikümnes 24 osalenud
võistkonna hulgas.
Merivälja Koolis kuulub rütmika tund kohustuslike õppeainete hulka ja tulemus, kuidas lapsed „õppeaine” olid omandanud, oli igati positiivne nii õpetajatele
kui 15. mail kevadballile vaatama tulnud vanematele. Tore oli vaadata paare, kes
kenasti tantsisid ja olid ka väga ilusti, ballile vastavalt riietatud.
Ballitantsud on klassikalised seltskonnatantsud, nagu aeglane ja Viini valss,
fokstrott, quickstep, rumba, samba, tango või tšatša. Õpetaja Eve Oja oli õpetanud lastele selgeks nii valsi, samba, rumba kui ka teiste tantsude põhisammud.
Kevadballil esinesid esimese, teise, neljanda ja viienda klassi õpilased. Balli üllatuseks olid tantsimisega juba aastaid tegelenud 4. klassi õpilane Meeri-Triin Tomson
ja Silver Üksti. Lausa kadedaks tegi, kui kenasti paar tantsupõrandal keerles. Balli
juhid: Lisanna Minn ja Carl-Erik Oks (5. klassist). Selgitasime välja osalenud paaride
hulgast välja parima paari, kellele anti auhinnaks kroon (tüdrukule) ja marssalikepike (poisile)
Kevadballi parimad paarid:
1.-2 klass Gerli Kägi ja Gert Gnadeberg
76

4.-5. klass Elis-Eleri Einamäe ja Robert Krikk
21. mail võtsid meie kooli tublimad liikluseeskirjade tundjad – Kirke Krämann,
Karin Iilane, Andre Sinisalu ja Kristjan-Eric Lääne (5. klassi õpilased) osa Tallinna
ja Harjumaa koolide vahelisest võistlusest „Vigurvänt 2008”.
Võistkond saavutas Tallinna koolide hulgas ülekaalukalt I koha. 25. mail esindasid
nad Tallinnast vabariiklikul võistlusel ja saavutasid seal 10. koha.
Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende vanematele toimus 21. mail.
Kutsutud olid:
1.a klass – Natali Ponetajev, Hanna-Lotta Metsla, Robin Haljak
1.b klass – Bert Palts, Johanne Sinisalu, Mathilda Viigimäe, Siim Laasik
2.a klass – Johanna Miranda Ausmees, Uljana Zjatikova, Gert Gnadeberg
2.b klass – Anna Maria Tael, Liis-Marie Kütt, David Truusa, Fenella Lucia Sulp
3.
klass – Laura Kiolein, Elis Laasik, Cristofer Kuusma
4.
klass – Elina Meister, Ra Martin Puhkan, Susanne Sinisalu 		
5.
klass – Kirke Krääman, Kristjan Eric Lääne, Andre Sinisalu,
6.
klass – Eveliis Koppel, Saara Kõuhkna, Mikk Markus Imala
Kooli direktor Kaja Laanmäe tänas õpilasi ja nende vanemaid.
Lapsi autasustati mälestusplaadiga „Tubli õpilane 2008“
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LASTE OMALOOMING
Legendid Merivälja Koolist
Elas kord vaene talupoeg. Ta elas Meriväljal. Ta tahtis, et vaesed lapsed oleksid
ka haritud. Otsustas siis, et rajab vaestele lastele kooli. Ta seadis sammud linnavalitsuse poole. Kui ta oli oma soovi ära rääkinud, naerdi ta välja. Talupoeg ei
mõistnud, miks. Talupoeg läks koju, aga ta ei loobunud oma mõttest kooli rajada.
Ta arvas, et ei ole aus, kui haridust saavad ainult rikkad. Ta käis linnavalitsuses
üheksa korda, aga iga kord naerdi järjest valjemini ja öeldi, et see on kõige tobedam mõte maa peal. Kui ta kümnendat korda sinna läks, peksti ta tüütamise pärast läbi. Nüüd sai talupoeg vihaseks ja rajas Merivälja vaestele lastele kooli oma
koju, kuna ta ei olnud saanud maad. Koolis õpiti joonistama, kirjutama, luuletusi
lugema ja loomulikult oma kodumaad võõraste eest korralikult kaitsma. Hiljem
suurendati kooli ja sellest sai ametlik Merivälja Kool.
Lise-Lota Imala

Kunagi väga ammu, kui Merivälja Kooli olemas polnud, olid kõik Merivälja
elanikud väga rumalad. Kord sõitis üks Merivälja elanik bussiga koju. Kui ta seal
bussis sõitis, tuli peale piletikontroll. Ta küsis mehelt bussipiletit. Mehel aga ei
olnud seda. Siis küsis piletikontrolör mehelt 600 krooni trahvi. Mees aga ei tundnud numbreid, sest Meriväljal polnud kooli. Ta ehmus ja kui buss peatus, jooksis
bussi pealt maha. Mees läks koju ja mõtles, et Meriväljale oleks kooli tarvis. Mis
mõeldud, see tehtud! Mees läks ja kutsus endale abimehi. Nad läksid ja ehitasid
suure ja ilusa koolimaja ja see sai nimeks Merivälja Kool.
Mirjam Vaht

Elas kord üks mees, kes tahtis endale nii väga oma asutust. Ühel päeval tuli ta
Meriväljale vaatama. (Ta unistus oli saada oma kool). Talle meeldis hirmsasti üks
mahajäetud sõjahoone. Talle meeldis see maja juba sellepärast, et sõjaväe hoone
asus mere ääres. Ta ostis selle maja ära ja kutsus töömehed peale. Selle maja
ehitus võttis kaua aega. Kui see maja ükskord valmis sai, oli mees väga rõõmus.
Ta pani ajalehte kuulutuse ja ta sai kokku kõige rohkem lapsi terves Eestis. Nüüd
on Merivälja Koolis kõige toredamad lapsed ja õpetajad terves ilmas.
Simone Raudvee

Elas kord üks poiss, kellele meeldis väga õppida. Kui ta oli kolme aastane,
õppis ta lugema ja kirjutama. Kui ta oli seitsme aastane ja pidi kooli hakkama
minema, polnud tal kuhugi minna, sest Meriväljal polnud ühtegi kooli. Ja lähimad
koolid, kuhu ta oleks saanud, olid kuuekümne kilomeetri kaugusel. Kui ta isale
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oma ideest rääkis, et ta tahabkodust kooli teha, oli isa vastu. Kuid isa lõpuks leppis
sellega. Kui poiss hakkas õpetajaid ja teisi lapsi kooli kutsuma, olid lapsed ja
õpetajad kõik nõus. Varsti tuli poisil mõte, et ehitaks täiesti uue koolimaja. Nii ta
hakkaski ehitama uut maja, kus oleks rohkem ruumi laste jaoks. Uus koolimaja
saigi valmis ja see ehitati aadressile Heki tee 16. Ja kui praeguseni pole lapsed
sealt veel ära läinud, õpivad nad seal tänase päevani.
Jargo Laanmäe

Kunagi ammu, kui Merivälja oli ainult tühermaa, juhtus üks laev merel hädas
olema. Oli tormine öö ning tuul keerutas laeva siia ja sinna. Hommikuks triivis
laev randa. Inimesed tulid maale ja jäidki siia. Aastate pärast tuli siia teisigi laevu
ning laevajuhid jäid samuti siia. Koos otsustati, et kuna koht oli tühi ja meri oli
nad siia toonud, siis selle koha nimeks saab Merivälja. Kui nad vaatasid oma lapsi,
kes olid harimatud ja lollid, otsustasid nad ehitada ka kooli. Aasta pärast oli kool
valmis ja lapsed said seal õppida. Nii tekkiski Merivälja Kool.
Mari Vibu 5. klass

Kord ammu, ammu, kui avastati Eesti, tulid siia elama inimesed. Nad mõtlesid,
et on vaja tarkust taga nõudma hakata. Sellepärast kutsuti kaugetest maailma paikadest targad kokku, kes õpetasid paari eestlast. Kui õpilased koolitatud, läksid
targad minema. Kuid varsti oli jälle mure. Nimelt polnud kerge minna päevast päeva
majast majja ja korrutada üht asja mitu tundi. Siis otsustasid inimesed rajada asutuse, kus kõik inimesed võiksid kahe mahe juhendamisel õppida. Inimestele meeldis see koht väga, aga keegi ei teadnud, kuidas seda kohta nimetatakse. Siin tuli
ühel õpetajal mõte korraldada konkurss kõige parema nime peale. Konkursile tuli
palju mõtteid, kuid õpetajad valisid vaid ühe võidunime. Võitja põhjendas: „Meri,
mille rahvas me oleme, meri, mis on meie koolile nii lähedal. Ja väli, mis on siin
mere kõrval ja mille peal meie kool asub.“ Selle kooli nimeks sai Merivälja Kool.
Dagmar Treial

Pirital kontserti andmas
Kogunesime koolimajja kolmveerand neljaks, et sõita vastutulnud bussiga
Piritale sportlaevade tehasesse kontserti andma.Pärast meiepoolset tervitust
algaski see ärevust tekitanud kontsert. Alustasime IV klassi massdeklamatsiooniga,
millele järgnesid klaveripalad Aare Põdralt, Jaan Pärnalt, Sirje Orntlikult, akordioni
soolod Tiit Sõbralt ja Tõnu Kikerpuult, massdeklamatsioon II klassi õpilastel, viiulipala
Galina Rahelt, laulumäng „Kui Jüri puid on saagimas“ I klassi tublidelt poistelttüdrukutelt, deklamatsioon Anatoli Golubovilt jt. Teadustajana oli tore Sirje Eestleol,
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kes lõpuks tänas ka kõiki sooja vastuvõtu eest. Kõige rohkem rõõmu tegi meile
muidugi see, kui pärast kooli esinemist meie sõbrad-šefid kinkisid meile lilli ja
andsid üle tänukirja õnnestunud kontserdi eest.
Kõigi arvamus oli – tore oli, läheks sinna veel teinekordki!
Ülle Kaarep 4. klass, 1962. a

Rotid suured, hiired väiksed.
Koerad suuremad kui kassid.
Kassid väiksemad kui koerad.
Olgu hiir väike või suur
ikka hiiri kardetakse.
Maarion Kirsipuu 2002. a.

Kui ma oleksin miljonär
Lumetorm
Ma ostaksin iga päev hamburgerit ja läheksin paksuks. Ma annaks loomaaiale
palju raha. Siis ostaksin maja, auto, basseini, pallimere ja laeva. Kui sünnipäev
tuleb, teeksin ma palju uhkema sünnipäevapeo ja kooli saaksin ma ka palju rohkem
kommi viia. Külalised jääksid ööseks ja kass saaks palju-palju uhkema voodi.
Mari-Liis Lõnsu 2002. a.

Minu koer
Minu koera tõug on Chau-Chau. Ta on isane koer. Tema nimi on päriselt Chau
Lin Vei, aga me panime talle uue nime, sest see oli liiga pikk ja naljakas. Me kutsume teda nüüd Jõmmuks. Jõmmu oskab kõike. Ta on ise kasvult väike, aga tema
karvad on pikad ja paksud. Jõmmu on pruun nagu karu. Võib olla veel pruunim.
Paula Lao 2002. a.

Minu koer
Minu koera nimi on Simba. Ta on labradori tõugu. Simba on kollalasvalget
värvi. Ta on 5-aastane. Labradori tõugu koeri kasutatakse tollis narkootikumide
otsimiseks. Minu koerale meeldib väga ujuda ja palli mängida. Simba magab toolil.
Ta sööb meelsasti liha ja joob vett või piima. Ma käin oma koeraga jalutamas.
Carl Cristian Krass 2002. a.

Kassid ja koerad
Kassid kardavad koeri,
koerad kardavad inimesi.
Lastele meeldivad kassid ja koerad,
aga mitte hiired,
sest nemad närivad
ja toas asju kraabivad.
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Õues möllab lumetorm,
välja minna küll ei saa.
Aga siis kui kell saab kolm,
on mul valmis juba plaan.
Täna toas me mängime
malet, kabet, doominod.
Aga ilm kui paraneb,
õue lähme jälle.
Tanel Meokas 2002. a.

Krokodill ja aprill
Koju läks jaaguar,
mööda läks jaanuar, möödusid veebruar, märts ja aprill.
Vihm on kohal
ja pilliroog vohab,
jões lööb sulpsu suur krokodill.
Karl Frederic Iiilane 2002. a.

Meie kevad
Taas meil käes on jälle kevad,
linnukesed pesa teevad.
Kõvasti nad laulu löövad,
väikseid ussikesi söövad.
Päeval päike, öösel lumi –
nõnda ta siis meile tuli.
Hinges on nii hea ja soe,
sest et päike põue poeb.
Johan Jõgi 2002. a.
81

Emale
Kui hommikul ärkasin ma,
ärkas minuga emake ka.
Lillekimbuga õnnitlen ema,
keegi pole parem kui tema.
Fredi Tarenõmm 2002. a.

Minu ema
Ema on mul punapea,
seda ütlema ei pea.
Aga et ta on hea,
seda küll nüüd ütlema peab.
Oma ema armastan,
teda kaitsen, kallistan.
Erik Mik 2002. a.

Sügis
Tuli külla meile sügis,
kõigi aedadesse trügis.
Lapsed jälle lähvad kooli,
koolivorm on läinud moodi.
Ilusad lehed kukuvad,
mõned loomad tukuvad.
Ja viimast asja ütlen ma,
toredat õppeaastat ja
toredat sügist meile ka!
Enelys Kalmus 2002. a.

Kosmos
Karu kihutas kosmosesse. Kosmoses kummitab kole kuri kummitus. Karu kardab
kurja kummitust. Kummitus kargas karule kallale, kiskudes karu kõrva. Karu karjatas
kõvasti. Kuri kummitus kihistas. Kummitus korjas kosmosest koli kokku. Kuri koll kooser
das koliga koopasse. Karu kihutas kiiruga koju. Kodus kaebas karu konnale kolli kurjust. Konn kutsus kähku kiirabi. Kiirabi katsus karu kõrva, käskis kodus kosuda.
Kaari Laanemäe 2003. a.
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Pühapäev
Pühapäeval paistis päike. Perekond Pukspuu pesitse paneelmajas. Pereema praadis pannkooke. Pannkoogid pruunistusid pisut palju. Pere pugis pannkookidest punud
pungle. Pärast pannkooke pakkis perekond Pukspuu pambud. Perekond põrutas Piritale
puhkama. Pukspuud parkisid Peogoti poe platsile. Poes pistsid põngerjad pulgakommid
põske. Pereisa proovis päikeseprille. Proua proovis piisavalt pikka pintsakut. Pisut pärastpoole punus perekond piknikule. Pargis puhkas pereisa puupingil. Pille, Peedu põrgatasid
põrkepalli. Pall põrkas pajupõõsasse. Pajupõõsas pikutas priske politseinik. Politseinik
pahandas põnnide peale. Põnnid põgenesid pargist. Pärast pisut pilvines. Perekond pakkis pambud. Pukspuud pöördusid paneelmajja. Pühapäev peaaegu parim päev.
Sandra Sentjurin 2003. a.

Lootus
Igaühel meist on lootus,
olgu see suur või väike ootus.
Mõni tahab lennata taevas,
mõni vaid sõidab unistuste laevas.
See täitub siis, kui see juba unustatud
ja sellega oma lootus purustatud.
Sandra Ojaperv

Mõtisklus detsembris
Mu lemmikaastaaeg on talv
see aeg, kus lund on põlvist saati.
On kuused lookas lumekoorma all
ja lapsed ootavad kõik jõulutaati.
On akendele seatud jõuluküünla read
ja puudel ilutsemas värvilised tuled.
Meil hinges valitsemas tunded head
on mõtteis tagaplaanil argipäeva mured.
Toa hubaseks teeb praksuv tuli kaminas.
On köögis pliidil valmimas kõik hõrgud road.
Me lastepere jõuluvana oodates on pabinas
ja kaunist muusikat on täis me toad.
Marge-Reet Arro
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Vanast nooreks
Ühel ennemuistsel ajal kaugel maal oli väga vana maja. Kahju, et seal elada ei
saa, sest selles majas oli õudne. Uks kiiksus, põrand oli läbi mädanenud ja katusel
olid praod sees. No oli ju õudne! Alles kolme aasta pärast hakkas vaiksel majal
vedama! Nimelt tulid mehed teda parandama. Läks lausa kaks kuud parandamiseks. Nii saigi vana maja nooreks.
Maarja Marga

Aprill
Aprillikuu on naljakuu,
lastel naerust lahti suu.
Emad, isad lõbusad,
pääsukesed lendavad.
Metsas linnud laulavad,
ojad vulisevad ka.
Õues soojad ilmad juba,
suvi varsti käes on juba.
Mirjam Vaht 2007. a.

Juulis on üks põnev päev,
see on minu sünnipäev.
Koolipäevi siis ei ole,
see on tegelikult tore.
Kui suvepäevad läinud,
olen ma ka palju näinud.
Kristiina Kipper 2007. a.

Kui ma kadunud kustutuskumm oleksin
Kui ma kadunud kustutuskumm oleksin, siis ma reisiksin mööda maailma. Ma
saaksin tuttavaks paljude pliiatsite ja kustukummidega. Ma võtaksin nad isegi oma
reisile kaasa, aga ma ei saa. Siis ma käiksin paljudes koolides. Kuulaksin, mida õpetajad õpetavad lastele ja saaksin palju tarkust juurde. Siis ma isegi võib olla saaksin
loomadega sõpradeks. Siis ma otsiks endale vanemad ja saaksin neid tundma. Ja
siis ma läheks omaniku juurde tagasi. Siis ma ikka käiks vahel salaja sõpradel külas. Ja siis ma õpiks neid tundma ka. Ja ma saaks oma omanikuga ka sõbraks.
Laura Helena Väinoja

Kuidas tekkis Merivälja
August
August on mu sünnikuu,
see on viimne suvekuu.
Suvi möödun`d juba ammu,
varsti kooli poole sammun.
Seal õpin tarkusi,
Vahel saan ka märkusi.
Viied vahel saan ma ka.
Kuidas ilma nendeta?
Marianna Golovina 2007. a.

Juuli
Juulikuus on päike väljas,
lapsed juba maasikanäljas.
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Ennemuistsel ajal laiutas Merivälja kohal meri. Kallas asus hoopis kaugemal
kui praegu. Ükskord hakkas meri tormama ja möllama. Suured lained peksid vastu kallast ning loopisid randa puid ja põõsaid. Terveid maatükke, mis torm mujalt
lahti oli murdnud. Kõige peale veel liiva. Peale tormi rahunemist tuli välja, et seda
kõike oli nii palju, et rannnaäär oli suure tüki maad merelt ära võtnud. Kuna sellel
uuel kohal polnud nime, hakatigi seda kutsuma Meriväljaks.
Kristjan Kald

Merivälja muul
Kunagi ammu tahtis merd näha kaugemalt kui mererannast. See mees hakkas
mere äärde kive tassima. Ta vedas neid kive kaua-kaua. Lõpuks ta mõtles, et
enam ei jõua neid kive tassida ja jättis pooleli. Ta läks oma ehitatud asja peale ja
mõtles, et paneb selle asja nimeks muul. Ta nägi merd natuke paremine ning oli
õnnelik selle üle, millega ta oli hakkama saanud. See muul on tänapäevanigi sealsamas kohas Meriväljal alles.ja inimesed käivad sellel muulil merd vaatamas.
Sharon Rooberg
85

Suur kivi
Miljon aastat tagasi ei olnud Meriväljat olemas. Sellel koha peal oli meri. Aasta
tega hakkas meri tasapisi taanduma. Sellest ongi Merivälja saanud oma nime.
Mere põhjas oli palju kive. Eriti suur kivi oli Vetevalitseja kodu. Vesi oli taandunud ja Vetevalitseja jäi ilma koduta. Ta pidi merre tagasi minema ja endale uue
kodu otsima. Selle vetevalitseja vana kodukivi asub Merivälja pargis.
Mattias Varem

parem mind ära.“ Selle peale hakkasid kriim ja Rein kilpkonna taga ajama. Kilpkonn jõudis hädavaevu vette hüpata. Nüüd läks mööda vana karu ja küsis: „Mida
te ootate?“ „Me ootane, kuni kilpkonn veest välja tuleb.“ „Miks?“ „Et kõhtu täita.“
Nüüd ütles karu: „Teate, mina tahaksin ka kõhtu täita.“ Nüüd jooksid Kriin ja Rein
nii kiiresti kui jalad võtsid metsa poole. Sellest ajast peale ei kiusanud Kriim ning
Rein kunagi jänest ega kilpkonna.
Susanne Sinisalu 2008. a.

Presidendivalimised
Kriim ja Rein Merivälja Koolis
Kui Kriim ja Rein Merivälja Kooli jõudsid, olid tunnid juba alanud...
Kriim ja Rein olid omavahel sõbrad. Kriimuks hüüti poissi, kellel olid käed
ja nägu kriime täis, kuna ta armastas ronida puude otsa, sõita rambil, kihutada
rattaga ja üleüldse oli ta üks püsimatu poiss. Rein aga oli vastupidiselt Kriimule
hästi kaval ja tagasihoidlik ning üheskoos tegid nad igasuguseid tempe. Näiteks
ükskord rääkisid nad tunnis juttu ning õpetaja saatis nad ukse taha. Selle asemel,
et ukse taga seista, läksid nad õpetajate tuppa ning helistasid koolikella, tekitasid sellega suure segaduse. Kuid ükskord said nad hakkama veelgi suurema
pahandusega. Nimelt vajutasid nad sisse tuletõrje alarmnupu. Klassides oli paanika,
lapsed jooksid hirmunult kooli õuele ning kohale saabusid ka tuletõrjujad. Tuletõrjujad selgitasid koheselt välja, et paanikaks ei ole põhjust, vaid tegemist on mõne
lapse rumala tembuga. Peagi selgusid, kes olid selle tembuga hakkama saanud
– nendeks olid Kriim ja Rein. Poistel oli tehtu pärast kogu kooli ees väga häbi ning
nüüd on Kriim ja Rein eeskujulikud õpilased.
Johanne Sinisalu 2008. a.

Kriim ja Rein
Kriim ja Rein jalutasid metsas. Nad kuulasid linnulaulu ja vilistasid ise kaasa.
Kriim ütles Reinule: „Lähme püüame mõne jänese kinni!“ Kuid ise ta ei teadnud,
kust neid saada. Rein oli nõus. Nad hakkasid jalutama linnast välja, kui nägid
tee peal ühte kilpkonna. Kilpkonn küsis: „Kuhu te kiirustate?“ Nad vastasid, et
naaberkülla. Kilpkonn jalutas edasi. Varsti kohtasid nad vana karu ja see küsis:
„Kuhu te nii ruttate?“ Nad vastasid, et lähevad vanaema vaatama. Karu kõndis ka
minema. Kriim ja Rein muudkui kõndisid kuni jõudsid metsast välja. Nad nägid
jänest jõe ääres ning hakkasid teda taga ajama. Jänes jõudis põõsasse hüpata
ning Kriim ja Rein ootasid, kuni jänes välja tuleb. Mööda kõndis kilpkonn ja küsis:
„Mida te ootate?“ Nad vastasid: „Ootame, kuni jänes põõsast välja tuleb.“ „Miks?“
küsis kilpkonn. „Et kõhtu täita.“ „Miks te just teda tahate nahka pista? Sööge
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Ühel ilusal kevadpäeval otsustasid loomad valida endale presidendi, kes kõige üle otsustaks ja hoolt kannaks. Mitmed loomad kandideerisid, sealhulgas ka
Kriin ja Rein. Neil mõlemal olid oma soovid, mida saab täita ainult siis kui oled
president.
Peagi oli terve mets kuulutusi ja reklaamplakateid täis. Kui saadi teada, et
Kriim ja Rein võtavad valimistest osa, mõjus see teistele loomadele naljana. Jänkud
ei olnud kindlasti nende poolt. Pikk-kõrvad kartsid, et Kriim ja Rein korraldavad
neile suure jahihooaja.
Rebane ja hunt tõotasid kõigile, et igaüks sobib presidendiks. Kriim lubas tõsta
karude pensioni. Rein lubas, et kõik sabakandjad saavad metsas tasuta lennata.
Kriim omakorda lubas rajada porgandiaia tasuta sissepääsuga jänestele. Rein jällegi
vastas lubadusega rajada kaladele metsa kõnnitee. Põtradele lubati promenaadi
sambla-marja mätastega. Muttidele lubati avada sanatoorium silmade ravimi
seks.
Kuid Kriimu ja Reinu lubadused ei kestnud kaua, sest põõsastest astus uhkel
sammul välja Tuttkõrv Ilves. Ilves kinnitas, et iga metsaelanik peab saama vabalt
oma territooriumil areneda ja pojad üles kasvatada. Lisaks rajatakse varjupaik
jahimeeste eest. Kõigi pilgud pöördusid lugupidavalt Tuttkõrvale.
Nõnda valitigi ilves presidendiks. Kriim ja Rein peavad tõestama järgnevatel
aastatel, et nad ei kiusa jäneseid.
Ra Martin Puhkan 2008. a.
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