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TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

  JUHTKIRI 
Tervitused Türi Põhikooli sõpradele! 

 

Hea lugeja, sa hoiad käes Türi Põhikooli 

Teataja 10. numbrit, milles kajastatavad 

lood on koolielus olulised. Lisaks saan 

teatada hea uudise, nimelt alates jaanuarist 

on avatud kogu kooliperele konkurss 

leidmaks ajalehe toimetusse tegusaid noori. 

Nii jõuab see tore kogemus peale õpi-

lasesinduse ka teisteni. 

Suur rõõm on tõdeda, et kevadel esimest 

korda toimunud kooli´suurim õpilasüritus, 

“Õiepäev”, õnnestus suurepäraselt ja selle 

järelkaja võib kuulda ka praegu. Täname 

kogu kooliperet ja vilistlasi, ilma kelleta 

poleks see võimalikuks saanud. Taaskord 

saame öelda, et üheskoos suudame teha 

väga palju.  

 

Selles lehes saad lugeda killukesi  meie   

kirevast poolaastast. Kahjuks ei saa me 

edasi anda kogu emotsiooni, mida meie 

koolipere koges mitmetel sündmustel. 

Meile jäävad mälestused meie kooliajast ja 

need mõjutavad ka kogu järgnevat elu. 

Mõnusat lugemist!  

 

Triin Sooäär, ÕE president  

TOIMETUS 
 

 

PEATOIMETAJA: Triin Sooäär 

KORREKTOR: Aili Avi ja Merit Puna 

KÜLJENDAJA: Merit Puna 

TOIMETUS: Heidy Jallai, Saale Liisbet Tõrv, Eleen 

Asten, Kirke Perillus, Anete Raabe, Keili Pajuman, 

Laura Ojasaar, Georg Lee, Mia Anderson, Katrin 

Rootslane, Anet Ivanov, Sanna Luisa Tõrv, Egle Zukov, 

Lisette Taube, Tristan Martti Metsalu 

KIIDAME! 
Trimestri tegija: Kaspar Kaur 2. klass – abivajava  

vanatädi märkamise ja aitamise eest. 

 

KUU TEGIJA 

NOVEMBER 

I kooliaste 

Mia Martha Aasaväli 2.c klass - Hea Lapse auhind 
vahva retsepti koostamise eest. Peaauhind vabariiklikul 
GIS-päeva kaardivõistlusel. 

 

II kooliaste 

Kirke Pindmaa 5.b klass - vabariiklikul jutuvestjate 
konkursil „Kratilood" II koht. 

 

III kooliaste 

Sanna Luisa Tõrv 7.a klass – vabariiklikul jutuvestjate 
konkursil „Kratilood" I koht 

Õpetaja: Anneli Talviste 

 

OKTOOBER 

II kooliaste 
Hubert Luste 6.c klass — Tallinna Loomaaia ja Loo-
maaia Sõprade Seltsi korraldatud vabariiklikul tiigritee-
malisel  konkursil „Eestile uus tiigrilaul" I koht. 

 

III kooliaste 
Andero Lavrinenko 9.c klass — maakondlikul mate-
maatikavõistlusel  „SÜDAMES MATEMAATIKA" 8. - 
9. klasside arvestuses parim peastarvutaja. Maakondlikul 
6.-9. klasside mälumänguturniiril võistkondlikult I koht. 

Õpetaja: Kristi Rikk 

SEPTEMBER 

I kooliaste 
Anni-Marii Aare 2. c klass — Ajakirja Hea Laps ja Ri-
monne joonistuste ja kirjutiste konkursil „Minu tulevane 
elukutse“ peaauhind.  

 

II kooliaste 

Elise Zinovjev 5.b klass —J uunikuu Hea Lapse uute 
meresõidukite joonistuste ja kirjutiste konkursi 
peaauhind. Ajakirja rubriigis „Eriti edumeelsed e-
tähelood"  avaldatud e-näidend. 

  

III kooliaste 

Karolin Surva 7.a klass — Eesti meistrivõistlustel 
maanteeratturite grupisõidus (33 km) saavutas  

hõbemedali. 

Õpetaja: Marju Mei 
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TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

ÕPILASKONVERENTS „LAHE KOOLIPÄEV” 

KIRKE PERILLUS JA KATRIN ROOTSLANE 

Selle aasta „Lahe koolipäev” toimus 21.11.2018. Meie koolist 

osales seal 7 noort.  

Päev algas juba kell 8, kui esimesed noored saabusid Alexela 

kontserdimajja. Kell 10 oli konverentsi esimene osa, mille tee-

maks oli „Kuidas juhtida iseenda aega?”, kus rääkisid Andrus 

Kivirähk, Erki Kaikkonen, Rasmus Mägi ning Jaak Prints. Peale 

seda oli tunniajane lõuna- ning suhtlemispaus, mille ajal oli 

noortel võimalik süüa lõunat, suhelda omavahel ning  võtta osa  

 

 

boksimängust, mille esimesed sada osalejat said üllatusauhinna 

ning hiljem loositi kõigi osalejate vahel Telia poolt välja Ipho-

ne 8. Seejärel algas konverentsi teine osa, mille teemaks oli 

„Milline on meie vastutus praegusel ajastul?” ning seal rääki-

sid meile endast ja oma  kogemusest ajaga Reet Aus, Allan Ra-

javee, Peep Kuld, Kairit Tammets ja Hendrik Ehrpais. Peale 

neid oli tervise- ja aktiivsuspaus, mille ajal jagati juubelikonve-

rentsi puhul osalejatele torti ning sai veel osaleda ka boksimän-

gus. Seejärel toimus kolmas konverentsi osa „Kuhu kinkida ae-

ga ühiskonnas?” ning seal rääkisid noortele Kersti Kaljulaid, 

Kaarel Kotkas ning Karl-Erik Taukar. Kolmanda vaatuse ajal 

tehti teatavaks Hea Eeskuju 15 nominenti ning hea eeskuju tii-

tel, mis sel aasta läks Valga Gümnaasiumi 12. klassi noorele 

Kaari Uibomägile. Üllatusesinejana kuulsid noored Stig Rästat. 

Lõpus tänati kõiki neid, kes seda üritust korraldasid ning vaba-

tahtlikke. Seejärel esines Uudo Sepp kahe lauluga. Vaheesineja-

teks olid noortebänd 2018 võitja Muster, Lembi Vaher ja muud 

hästi huvitavad esinejad. Päev lõppes osalejatele kell 17,  kui 

tuli koduteele asuda. Mõned mõtted, mida endaga kaasa võtsi-

me, olid näiteks, et “Kõik läheb mööda...”, ütles Erki 

Kaikkonen, Reet Aus palus noortel vaadata üle oma tarbimishar-

jumused, et me oleks teadlikumad tarbijad ning Andrus Kivirähk 

andis noortele soovituse tegeleda hobidega, mis neile tõepoolest 

meeldivad ning huvi pakuvad. 

 MARDIPÄEV ALGKLASSIDES 
Seekord said algklasside õpilased 9. novembri hommikul suure üllatuse osaliseks, kui keset tundi laulsid ukse taga 

mardisandid ja tutvustasid neile mardipäevaga seotud kombeid: soovisid viljaõnne, tantsisid Kaerajaani, küsisid mõis-

tatusi. Huvitav, kuidas mardid küll meie algklasside maja üles  leidsid? 

Foto: Anete Raabe 

Fotod: Merit Puna 
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HALLOMART  
EGLE ŽUKOV  

 

Selle aasta tormisel 20. novembri õhtul toimus Türi Põhi-

kooli aulas taaskord Hallomart.  

Huvitav on tõdeda, et 6.-7. klassi ühisest peost on kasvanud 

välja 4.-9.klassi ühine õhtu, kus koos läbida õuduste tuba, 

tantsida ja palju muud teha. Kogu õhtu tuli veeta koos  hirm-

salt maskeeritud koolikaaslastega. Diskoriks oli suurepäraste 

oskustega Kaarel Savi.  

Sel aastal sai ka valitud preili Hallo ja härra Mart. Hääletuse 

tulemusena jagati tiitlid järgmiselt: Proua Hallo — Egle Zu-

kov ja härra Mart — Mats-Artur Avi, kelle piraadi karske 

vaim ei jäänud kindlasti kellelgi märkamata.  

Pidu oli tore ja loodetavasti toimub selliseid üritusi ikka 

veel! 

 

 

TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

  

 Fotod: Anete Raabe 
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ANET IVANOV JA SANNA LUISA TÕRV 

 
Türi Põhikooli tuli uuel kooliaastal 
tööle uus ajaloo- ja ühiskonnaõpe-
taja Märt Hallasoo.  
 
Kuigi ta on uus, siis on olnud õpilas-
tel juba mitu kuud aega temaga tut-
vuda ja harjuda. Kuid on siiski palju 
asju, mida veel enamik tema kohta ei 
tea. 
Märt Hallasoo tahtis väiksena saada 
kindla peale sõduriks, vaatamata sel-
lele, et keegi tema soovi ja huviga 
kaasa ei läinud. Märdile meeldib vä-
ga raamatuid lugeda ja teisi õpetada. 
Oma huvialadeks peab ta spordi te-
gemist, kalal käimist, huvi sõjanduse 
vastu ning ta ei eita ega kinnita ka 
seda, et ta vahel siiski arvutimänge 
mängib. Seda tegevust peab ta ka en-
da vanuses väikeseks nõrkuseks, mil-
lest ära öelda ei saa.  
 
Märt Hallasoo haridustee sai alguse 
kaua - kaua aega tagasi Paide Ühis-
gümnaasiumis. Sealt edasi jäi tal aas-
ta vahele aega teenides ja peale sõja-
väge läks ta Tartu Ülikooli. Ülikoolis 
sai ta magistrikraadi filosoofias, kõr-
valerialaks õppis ta riigiteadust ning 
peale ülikooli tõi tee teda siia - Türi 
Põhikooli ajaloo ja ühiskonna õpeta-
jaks. Ta valis need õppeained, kuna 
ajalugu on tema jaoks juba väiksest 
peale olnud kõige huvitavam õppeai-
ne. Kuna ta on palju lugenud ja uuri-
nud, tundus see kõige loogilisem asi, 
mida õppida ja teistele õpetada. 
Ühiskonnaõpetusega täpselt sama 
lugu. 
 
Tema kaks valikut töö osas  oli haka-
ta töötlema klaasi või proovida  
õpetaja ametit. Mis siis, et tal varase-
mat õpetaja töökogemust ei olnud. 
Ta tuli  õpetajaks Türi Põhikooli, sest 
see tundus huvitav ning seda valikut 
ta ei kahetse. Esmamulje Türi Põhi-
koolist ja õpetaja ametist oli hirmuäratav.  
Teda ehmatas suur õpilaste arv ning ta ei osanud sellest kõigest 
midagi arvata. Praeguseks on ta juba harjunud. Osad õpilased on 
siiski tema arust natuke raskema iseloomuga, kuid ta oskab  nen-
dega juba toime tulla. Küsimusel, kas Märt kavatseb hakata ka 
kunagi klassijuhatajaks, ei oska ta veel vastata. See ei ole tal veel 
plaanis, sest ta on kuulnud, et töökoormus suureneb sellest väga 
palju ning seda ta ei sooviks. Elu jaoks peab ka natuke aega jää-
ma. Märt on  oma töös väga põhjalik. Ta loob iga õppeaasta ja iga 
tunni jaoks eraldi tabeli, kuhu planeerib ette tunni tegevusi ja õp-
pimisi. See kasulik tabel on tema jaoks väga vajalik, kuna see ai-
tab tal aru saada, mida tunnis teha ja mida mitte. Ainukene kahet-
susväärne asi, mis on Märt Hallasool juhtunud,  on kontrolltöö 
valele kuupäevale panemine. See valmistas uuele õpetajale piin-
likust. 

 

 
Ta ei oska arvata, kas ta meeldib õpilastele või mitte, kuid ta väga 
loodab, et on normaalne õpetaja, sest hea õpetaja oleks talle liiga 
palju öeldud. Asi mis talle õpilaste käitumise puhul ei meeldi, on  
see, kui õpilased tegelevad kõrvaliste asjadega ning see, kui nad 
tunnis kaasa ei tee. 
 
Soovime õpetaja Märdile edu ja jaksu edasi tegutsemiseks, loode-
tavasti saab tema algatusel ka uus koolihoone omale sõjaliste os-
kuste arendamiseks takistusraja! 

TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

ÕPETAJA MÄRT HALLASOO 

Foto: Anet Ivanov ja Sanna Luisa Tõrv 
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ÕPILASESINDUSE(S) UUED TUULED 

 

TRIIN SOOÄÄR JA ANETE RAABE 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilasesindus asus peale töökat õppeaastat ja 7. lennu teele -

saatmist suvepuhkusele. Augusti lõpus toimus Paides Järva-

maa Haridustöötajate õppeaasta avaseminar, kus tutvustasime 

oma eelmise aasta üritust „Õiepäev“.   

Õpilasesinduse selle õppeaasta esimene töökoosolek toimus 

14. septembril. Võtsime vastu uued liikmed, kelle särasilm-

sus võlus meid kõik juba esimesel korral ja sel õppeaastal on 

ÕE-s liikmeid juba rekordarvuliselt 18. Valisime hääletuse 

teel uue juhatuse. Presidendina jätkab teist aastat Triin 

Sooäär. Asepresidendiks valiti 8.c klassi õpilane Anete Raa-

be, kes juba eelmisel aastal näitas initsiatiivi üles mitmetel 

üritustel koos Triinuga peakorraldaja rollis olles.  

 

 

ÕE plaanid pooleks aastaks on paigas: 

stiilipäevad, jõulud, HalloMart, Loo-

vussi ülesanded jpt, mis on juba toimu-

nud või on tulekul. Veel võime juba sa-

laduskatet kergitada - plaanis on luua 

eraldi ajalehetoimetus ka neile, kes po-

le ÕE-s ja palju muud toredatki, kuid 

need üllatused jätame juba aastasse 

2019.  

 

Türi Põhikooli ja Paide Hammerbecki 

Põhikooli õpilasesindused  said oma- 

vahel kokku ning kindlasti hakkame 

edaspidigi koostööd tegema. Saime 

juurde uued vahvad sõbrad.  Mida see 

endaga kaasa toob, seda saate juba ise 

üsna varsti kuulda näha. 

 

Meie legendaarsed öölaagrid koos tore-

katega on juba esimese kinnituse tradit-

siooni jätkumisele saanud, sest sealne 

töine õhkkond ja kohapeal sündivad 

ideed on meie töö vaieldamatuks osaks. 

Siinkohal tahame tänada torekaid ja õpetaja Aili Avi, kes meile 

üritustel meeleldi abiks on ning oma lakkamatu positiivsusega ka 

raskematel hetkedel naeru näole toovad.  

Anname endast parima, et teil, hea koolipere, tuleks tore ja ette-

võtmist täis õppeaasta!  

Aeg kaob, kuid mälestused mitte kunagi! 

 

 

 

TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

                           Mardipäev algklassides         Fotod: Erakogu 

Koosolekud ruumis nr 10 

Helkuripuu aktsioon on tava. 
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LAURA OJASAAR JA ELEEN ASTEN  

 

21.septembril toimus Türi tehisjärve ääres 

madisepäeva jooks ja seda juba mitmendat 

aastat.  

Jooksu eesmärk on 8 liikmelise tiimi peale ära 

jagada kaks järveringi ja see siis teatejooksu 

vormis läbida. Jooksuga kaasas käib rändkari-

kas, mis iga aasta esimese koha võitjatele eda-

si antakse. Viimased kaks aastat on rändkari-

kas Peedu olnud praeguse 9.c klassi käes ja 

saab olema huvitav näha kellele kandub kari-

kas järgmisel sügisel edasi. Tore oli näha, et 

õpetajad olid oma meeskonna välja pannud ja 

mainimata ei saa loomulikult jätta, et nende 

optimism ja tahe nakatas ka meid. 

 Madisepäeva jooks on väga lahe ja mõnus üri-

tus, see tekitab nii närvikõdi kui ka elevust ja 

selle kõige juures ühendab klasse omavahel. 

Premeeritud saavad kõik, näiteks veepudeliga, 

just nagu sel aastal, nii et märkamata ei jää 

keegi!  

Rõõm on koos tervisesporti teha! 

TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

MADISEPÄEVA JOOKS 

 

Foto: Triin Sooäär 

STIILSED 90NDAD 5. detsembril 
 

Fotod: Merit Puna 
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TRIIN SOOÄÄR 

 

21.05.2018 toimus Türi Põhikoolis toimus õiepäev. See oli kogu koolipere jaoks täiesti uus ja eriline sündmus. Toimus täiesti 

teistmoodi õppimine kui tavalistes õppetundides, eesmärgiga inspireerida noori oma tulevikku planeerima ning saada koge-

musnõustamist ja süvendada ühtsustunnet. 

Üritusse oli kaasatud kogu koolipere ehk umbes 560 inimest, kes kõik olid jagatud 22 erineva õie nimetusega rühmadesse. Rühmades 

olid õpilased erinevatest klassidest ja kooliastmetest. Päeva üheks eesmärgiks oli ühtsustunde tekitamine ja suhtlemisoskuse arenda-

mine. 

Päev algas tervitustega aulas. Seejärel suundusid kõik oma rühmadesse, et seal omavahel rohkem tuttavaks saada, valmistada enda 

heade omadustega õis ning  jagada esmaseid muljeid päevast. Peale esimest tundi olid kooli saabunud nii meie kooli head sõbrad kui 

Türi endiste ja praeguste koolide vilistlased:  Keidi Porval, Kalle Palling, Elari Hiis, Triin Tiitsmaa, Dmitri Onegin, Jürgen Vahter, 

Urmas Piigert, Ann Valang, Lauri Läänemets, Ave Alviste, Ülle Välimäe, Martin Kaschan, Triin Pärna, Jaune Kimmel, Kaarel Oru-

mägi, Johannes Karpender, Anneli Eesmaa, Veiko Valang, Getter Lukjanov,  Elar Niglas, Astrid Karpender, Triin Toome-Hosman, 

Anu Puulman ja Lauri Männik, kes andsid kaks tundi erinevatele rühmadele, rääkides oma kogemustest, tegemistest ja muust põne-

vast. Oli võimalus kogeda draamamängude võlusid ja näha sukelduja tööd. Kõik külalislektorid olid tõesti suurepärased ega jätnud 

ühtki osalejat külmaks. Peale külalis-ektorite põnevaid tunde oli aeg väikeseks lõunaks. Meie külalised veetsid mõnusalt aega õpeta-

jate toas, kust kostus akordioni mängu, laulu ja taaskohtumise rõõmu. 

Järgnev tegevus toimus õues. Nüüd oldi koos oma klassikaaslastega ning mängiti ühiselt ringmänge. Tunnustamaks õpilasi, kes on 

lihtsalt toredad klassikaaslased, abivalmid sõbrad või muudmoodi silmapaistvad oma klassikaaslaste jaoks, algatas õpilasesindus ap-

rilli kuus üleskutse „Märka kaaslast“. Päeva lõpetas ühiselt suure õie moodustamine kooli ette ning esimest korda kõlas TPK oma 

kooli laul, mille sõnade autoriks on Türi Põhikooli esimene lend ning viisi on loonud õpetaja Tea Saar. 

Tagasiside üritusele on igati positiivne ning kõlama jäid sõnad: „Järgmine aasta jälle“. Ürituse korraldasid õpilasesinduse ja T.O.R.E-

ringi noored. Täname meie suurepäraseid lektoreid, vahvaid õpetajaid, lahedaid kaasõpilasi ja vaprat korraldusmeeskonda! 

 

TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

ÕIEPÄEVA JÄRELKAJA 

Foto: Triin Sooäär 
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Türi Põhikooli jõulukuu tuleb sel korral väga kiirelt ja hubaselt, kooli peal on näha kellukesi 

ja tulemata ei jää  ka mitmed sündmused. Kauneid jõule! 

 

TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

JÕULUKUU 
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TÜRI PÕHIKOOLI TEATAJA 

TULE TOIMETUSSE! 


