
Selles numbris:  

Tublide päev 2-3 

Ülevaade raama-

tukogu tegemistest 

4-5 

Ülevaade 

käsitööpäevast 

6 

Suveluuletused 7-8 

4.s klassi ühislooming 9-10 

Kummardus oma 

koolile 

11 

  

  

PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOLI LEHT 

Kuninga       Kuulutaja 

03.06.2016 

 

Tublide päev (lk 2-3) 

Raamatust saad teadmisi, õpetajalt oskuse neid läbi seedida, kuid üksnes omaenese 
mõtlemine võib viia sind tarkuseni.  

- Arvo Valton 

Vahva käsitööpäev (lk 6) 

Millega on meie tubli Marilis hakkama saanud? (lk 4-5) 

http://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/arvo_valton/1170
http://www.tsitaat.com/tsitaadid/autorid/arvo_valton/1170
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Tunnustame oma tublisid! :) 

31. mail toimus meie koolis „Tublide päev“. Kuna tublisid õpilasi, keda kiita, oli väga palju, siis 

toimus sel päeval koguni kaks aktust. Tublide päeval tunnustati 25 noort teadurit, 44 head ainetundjat 

ning tublisid juhendajaid. Lisaks anti välja kaks preemiat: 2015/2016 õppeaasta kolleegipreemia sai 

Siiri Paasma ning „Aasta idee 2015/2016“ anti üle  raamatukoguhoidja Marilis Edvandile, kes on oma 

esimese tööaasta jooksul jõudnud koolielus läbi viia suuri muudatusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noorte teadurite hulka kuuluvad järgmised õpilased:  

Rebeka Tamme, Laura Marii Taggu, Uku Kütt, Karl-Erik Volberg, Hanna Paula Volt, Siim Saarse, 

Laur Saks, Helin Maria Unt, Adeele Vuuk, Angela Kuld, Kerttu Roosme, Gerhard Lindt, Mikk Saarse, 

Kaur Erik Kais, Sven Pikker, Stein-Marten Pool, Elisabeth Proos, Markus Hansson, Armas Jürgenson, 

Raian Rünkjanen, Heleen Saarse, Sabrina Tsokalo, Aadron Raudsepp, Iris Epp Sildnik ja Georg 

Timoštšenko. 

Tublisid õpilasi juhendasid Lemme Sulaoja, Helle Õige, Kaja Aadomaa, Tiiu Kiveste, Inga Merisaar, 

Katrin Kurvits, Ruth Vaga, Kadri Polski, Urve Paulmann, Elmu Mägi, Kaili Miil, Urmas Lekk, Katrin 

Lekk, Tea Toode, Lia Viller ja Leo Viller. 
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Tublide ainetundjate hulka kuuluvad Rebecca Maria Rändvee, Mar ta Johanna Kärmas, Luisa 

Virak, Lisanna Laks, Siim Saarse, Ago Hugo Altjõe, Erki Roosme, Hanna Paula Volt, Kristjan Kivi, 

Uku Kütt, Janelle Sala, Laur Saks, Adeele Vuuk, Emily Anete Pukk, Frida Kristensen, Rasmus Vene, 

Sander Ruut, Artur Ormisson, Johannes Vuuk, Juuli Kõrre, Mikk Saarse, Liisa Pajos, Kaisa-Kriki Kais, 

Kaur Erik Kais, Karl Kodasma, Stein-Marten Pool, Tekla-Liisa Vilberg, Thekla Talts, Armas 

Jürgenson, Richard Ester, Markus Sutt, Sven Pikker, Sirle Allikivi, Elisabeth Proos, Clen-Raith Uibo, 

Britta Kari, Georg Timoštšenko, Iris Epp Sildnik, Janely Kangur, Aadron Raudsepp, Aliandra 

Freimann, Heleen Saarse, Martin Kase ja Maria Kallau.   

 

Tublisid ainetundjaid juhendasid Helle Õige, Kaja Aadomaa, Tiiu Kiveste, Inga Merisaar, Katrin 

Kurvits, Ruth Vaga, Kadri Polski, Urve Paulmann, Elmu Mägi, Kaili Miil, Urmas Lekk, Katrin Lekk, 

Tea Toode, Lia Viller, Leo Viller, Kristi Treial, Anu Päit, Reet Jürima, Anne Urge, Aili Vunk, Kaja 

Rinaldo ja Anne-Maarja Tammaru. 

 

Õnnitleme kõiki tublisid õpilasi ja nende juhendajaid!  :) 

 

 

     

 Tänusõnad Siirilt 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kallid kolleegid.Tänan teid, et olete iga päev 

minu kõrval.Tänu teile on rõõm tulla ja olla. 

Tänu teile olen koolis päris kaua tööl olnud ja 

ikka vaimustunud meievahelisest klapist ja 

koostöös tekkivast energiast. Olen südame 

põhjani liigutatud tunnustusest ja 

kolleegipreemiast. Loodan omalt poolt ka teile 

ikka toredaks teekaaslaseks olla. 
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  Raamatukogu tegemistest 

 

Armas koolipere, järjekordne kooliaasta 

hakkab lõppema ning on aeg teha kokkuvõtteid 

ka raamatukogutöös. 

 

Raamatukogu ja lugemine on meie koolis 

popp, seda tõendavad ka numbrid. Sel 

õppeaastal laenutati meie raamatukogust 1297 

teavikut, millest 1003 teost kuulus laste- ja 

ilukirjanduse valdkonda. 

Laenutuste edetabeli tipust leiame sellised 

vanad head lasteraamatud nagu Silvi Väljal 

„Jussikese seitse sõpra” ja Eno Raud „Peep ja 

sõnad”, ent esikümnesse mahuvad ka kõik 

Widmarki „Lassemaia lood”, mis on jätkuvalt 

laste seas ülipopulaarsed! 

Raamatukogu täienes sel aastal mitmete uute noorteromaanide võrra, meilt võib leida nüüd lugejate 

poolt paljukiidetud ja auhinnatud Sarah Moore Fitzgeraldi teose „Lootuse õunakook”, olemas on 

samuti ülikiitvaid arvustusi nii meil kui mujal saanud Carlos Ruiz Zafoni „Uduprints”. 

Noorematele teadmishimulistele on raamatukogus täiesti uhiuus katsete raamat 

„Supereksperimendid. 40 põnevat ja hämmastavat katset”. Kõigi hirmu- ja õudusjuttude fännide 

rõõmuks aga saabus meile „Eesti kollijuttude- ja salmide kuldraamat”, kust leiab nii vanemate kui ka 

kaasaegsete autorite loomingut. 

Uut on ka raamatukogu interjööris, meil on olemas nüüd rõõmsavärviliste kott-toolide ja 

vaibakesega lugemisnurgake, mille lapsed on kenasti omaks võtnud. Samuti saab tänu praktilisele 

ajakirjade alusele sellest aastast selga küürutamata ajakirju sirvida. :) 

Raamatukogus oli sel aastal avatud kaks 

suuremat näitust: neist esimene kandis 

nime „Retroasjad sinu kodust” ning selle 

raames tõid lahked kolleegid oma 

kodudest erinevaid nõukogudeaegsed 

majapidamistarvikuid ja muid 

olmeesemeid, mis pakkusid lastele suurt 

huvi ja tekitasid elevust. 
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Kevadine näitus kandis pealkirja „Emadeaegsed mänguasjad” ning sel korral oli kõigil põhjust otsida 

üles oma lapsepõlveaegsed nukud ja mängukarud ning kummiloomad ja konstruktorid. Mõlemad 

väljapanekud leidsid elavat vastukaja!  

 

Koostöös Anneli Matsi ja tema külastuskoer Pimmuga toimusid raamatukogus kahe kuu vältel a- 

klassidele harivad ja meeleolukad külastused, kus õpetati lastele loomade eest hoolitsemist, õpiti tundma 

loomade kehakeelt ja tunti end koera seltsis lihtsalt mõnusalt. 

 

Oma esimese tööaasta lõppedes võin julgelt öelda, et minu jaoks oli see aasta täis õnnestumisi, 

õppetunde, uusi väljakutseid ja ilusaid hetki. 

Olen siiralt tänulik, et koolipere on mind niivõrd soojalt vastu võtnud ning et minu tööd on tunnustatud, 

suur-suur aitäh teile kõigile! 

 

Suur suvi on ukse ees, nautige elu ja tundke rõõmu pisiasjadest! 

Kohtume sügisel 

 

Raamatukoguhoidja Marilis :) 
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Ülevaade käsitööpäevast 

1. juunil kell 11.00 toimus võimlas aktus, kus esines 1. klasside õpilastest koosnev vahva orkester. 

Seejärel tunnustati 79 edukat sportlast ning koguni 111 tublit konkurssidel osalejat.  

Pärast aktust algas XIV noorte käsitööpäev. Õpikodades toimusid järgmised tegevused: vaselistega 

käepaelade valmistamine, liivapiltide ja kaartide meisterdamine, tekstiilimaal (koti või pluusi 

joonistamine), salvrätitehnika, paelte punumine, paberrooside meisterdamine, pakutrükk, siidimaal, fimost 

ehete valmistamine, unenäopüüdjate valmistamine, tikitud kaunistuste valmistamine, karpide 

meisterdamine, põletatud mustrid, mehine meisterdamine. 

Lisaks töötubadele oli avatud ka kohvik ning osalejatele esinesid algklassid vahvate tantsudega. Päev oli 

tegevusrikas ning tegevust jätkus kõigile. :) 

Töötube korraldasid Pärnu linna ja maakonna 

õpetajad. 

XIV käsitööpäeva koostööpartneriteks olid Pärnu 

LV haridusosakond, Paikuse Põhikool, Kilingi-

Nõmme Gümnaasium, Pernova Hariduskeskus. 
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Lõbusad suveluuletused 

 

Puhkus 

Suvel läheb meie pere lennukiga maale, 

kus saab peagi pruuniks kere 

ning näeb palju vaale.  

Palju käime seal me meres,  

kuumgi on linn me kõigi veres. 

Kui saabub õhtu, siis voodis me tudume, 

hommegi uuesti merre me ruttame. 

Jäänud veel vaid kolmteist päeva, 

need nii kiiresti meil läevad. 

Peagi olen kodus ma, 

saan hullata ning mängida. 

Arabella Anderson 

2.c klass 

 

Tuvi reis 

Lõpuks käes on mõnus suvi, 

puhkama nüüd lendab tuvi. 

Lendas üle linnakära, 

tuiskas läbi päiksesära. 

Kord lebas tuvikene maas, 

ta väsinud oli taas. 

Hommikul sõi kõhu täis, 

igal pool ta matkal käis. 

Lõpuks koju jõudis ta, 

kohe asus puhkama. 

Liis Kirsch 

2.c klass 

Suvi 

Suvi väljas on nüüd taas 

ja haljaid lehti tulvil laas. 

On roheline juba aas, 

kõikjal paljud taimed maas. 

See suvi tuli nagu pauk 

ja lõpuks tärkas murulauk. 

Suvetaimi korjab taat -  

näiteks oblikas ja naat.  

Marten Võigemast 

2.c klass 

                  Joonistused on teinud 4.-5.a klassi õpilased 
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                            *** 

This summer I’m going to the countryside 

And I’m going to be very wise. 

I’m not gonna play video games all day, 

I’m just gonna jump in a pile of hay. 

When I’m going to have a birthday, 

I’m going to say, „Man, that was the greatest way!“ 

And what am I gonna do, you ask? 

I am gonna be healthier 

To be a better soccer player. 

Kaarel Papsejev  

5.c klass 

Summer 

The forecast said, “The weather is hot”, 

My friend knocks to my door: knock, knock, 

knock. 

She asked, “Can you go to the beach?” 

I said, “Okay, if I can reach.” 

We had fun, we ate ice cream. 

We played soccer, we were a good team. 

 

Annabel Preis  

5.c klass 
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Meie neli kooliaastat!  

 

Kooli juures meeldib mulle see, et liiga pikk 
ei ole koolitee. 

Siis saab ruttu kooli jõuda, et seal  tarkust taga 
nõuda. (Oliver) 

*** 

Mul on väga tore kool, kus on käia lausa 
rõõm. 

Toredad on minu õpetajad, klassikaaslased nii 
vahvad. (Tristan) 

*** 

Olin seitsmene, kui läksin kooli, tähti teadsin 
umbes pooli. 

Lapsed kõik nad olid võõrad, tahtsin peita 
ennast põõsas. (Werner) 

*** 

Kui esimene klass algas, ma kartsin: „Kas 
mulle tulevad head sõbrad?“ 

No, kui aus olla, tulid küll head!  (Karl) 

*** 

Esimene klass möödus kiiresti, teine, kolmas, 
neljas samuti. 

Kui samamoodi jätkub, siis varsti olen vana ja 
pensionile jään. (Gustav) 

*** 

Minu kool asub Kuninga tänaval, ei käi koolis 
taeva all. 

Meil on ilus koolimaja, mis on punane nagu 
vaja. (Mart) 

*** 

Meie klass on 4.s, parim kõigist klassidest. 

Me omavahel sõbrad head ja nii see ikka 
jääma peab! (Karl Alexander) 

*** 

 

 

Veel omaloomingut... 

Meil klassis omad toolid, lauad, mis veidi väikseks 
on jäänud. 

Õppinud nendes oleme täitsa kaua ja suuremaks 
oleme saanud. (Angela) 

*** 

Klassid on meil suured ja avarad, õpetajad väga 
kavalad. 

Mulle üldiselt meeldib kool ja teised on vist ka minu 
poolt.(Cäthrin- Liisbeth) 

*** 

Vahetundidel jookseme õues, ärevus ja rõõm on meil 
põues. 

Tormamine, tagaajamine ja tuks - kõik see lõpeb, kui 
vastas on koolimaja uks. 
(Märten) 

*** 

Me käime ekskursioonidel ja etendustel ka. 

Loeme raamatuid ja arvutame, sest muidu targaks ei 
saa. (Kadri) 

*** 

Muusikas ma laulaks valjult, nii, et kõrvad tasku 
vajuks. 

Matemaatikas on ka lahe. Kui need numbrid jääks 
vaid pähe! (Rando) 

*** 

Paljudes teatrites oleme käinud, matkadel huvitavat 
näinud. 

Meri ja liivarand sõbraks on saanud, põnevad hetked 
seljataha jäänud. (Eliise) 

*** 

Vahetunnid õues on mu lemmiktunnid, siis saab 
mängida ja joosta. 

Keegi tagant mind ei sunni, et ma luuletust peaks 
koostama. (Eke –Ruut) 

 

*** 
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Juba kolmandas klassis olin päris suur, aega 
näitas mulle taskus olev uur. 

Neljandal õppeaastal rõõmustas mind võit 
jalkavõistlustel. (Markus) 

*** 

Nalja sai tehtud esimesel aprillil. 

Keerasime kella ja ütlesime:„Aprill!“ (Jan-
Silver) 

*** 

Me käisime kevadel mere ääres, vaatasime 
taevasse ja suud jäid lahti ilust. 

Kardol said märjaks mõlemad sääred ja päike 
piilus pisikesest pilvepilust. 

 (Helin- Maria) 

*** 

Klassiõhtul palju nalja, üks lööb tantsu, üks 
joob kalja. 

Koolipäeva lõpus me aega rõõmsalt veedame. 
(Merilin) 

*** 

Jõuluks näidendi tegime, kus lauldi ja näideldi 
hoos. 

Said kingitused kõigile nii, nagu tuli  loos. 
(Emma) 

Aprillinalja õps meil tegi, üllatunud olime. 

Meie klass end naeris segi, üle kooli kajasime. 

(Kertu) 

*** 

Oled poiss või oled plika, õppima pead hästi ikka. 

Kui sul lõpuks läbi kool, küllap tasutud saab hool.

(Isabella Loretta) 

*** 

Kõigis neljas aastas kokku  palju hetki oli häid. 

Suvel pandi uksed lukku, siis me  puhkasime päid. 

(Adeele) 

*** 

Nüüd on kooli lõpp käes, ootame suve juba täies 

väes. 

Palju on olnud pingutusi, sestap saame õnnitlusi. 

(Sos-Maria) 

*** 

Seda ju ootame, et viiendasse klassi läheme. 

Suvevaheaeg saab olema tore, sest vanad sõbrad 

kadunud pole. (Ron Robert) 

 

Ilusat suve kõigile 4.s klassi ja 

õpetaja Ruth Vaga poolt! :) 
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Kummardus oma koolile 

Ma tulin siia kooli 2007. aasta sügisel. Ma ei tahtnud seda üldse – tahtsin küll kooli minna, kuid mitte 

sellesse. Kõik mu sõbrad läksid Rääma kooli, siin koolis olid aga kõik võõrad. Nüüd olen ma väga 

rõõmus, et ma ikkagi siia õppima asusin. Ma ei kujuta ettegi, et käiksin mõnes teises koolis. 

Meile räägiti kohe alguses, kui tähtis maja see Pärnu linnas on. Siin õppisid ju Eesti riigi rajajad Päts ja 

Vilms ning suur hulk teisi suurmehi. Arvasin, et just see on kõige tähtsam ja näitab, kui hea mu kool on, 

et just see teeb koolist hea kooli. Vanemas klassis mõistsin, et Pätsid ja Vilmsid ei teegi mu koolist 

parimat kooli, vaid hoopis siinsed inimesed.  

Meie koolis on mõnus tunne ja hea olla, kuigi vahel on talvel külm ja nii mõnigi soojendab end 

radiaatorite vastas. Kõik teavad üksteist ja kui kellelgi seisab ees võistlus, elatakse talle kaasa. Kui on 

hästi läinud, tunnevad kõik kellatädist direktorini selle üle rõõmu ja tunnustavad tublit.  

Kool ei saa olla hea halbade õpetajatega. Mis on parem matemaatikatunnist, kus õpetaja räägib poole 

tunnist viimase kontrolltöö hinnetest ja teise poole gümnaasiumis hakkamasaamisest ja muust eluvärgist? 

Ajaloo muudab naljakaks telefonikõne õpetajale, millele too vastab järgmiselt: „Ema, mul on 

tund!“ (õpetaja on muide keskeas naine). Geograafiaõpetaja on meil tõeline eesti mees, kuigi vahel veidi 

udune (ta elab Uduveres). Sellest saab hea ettekujutuse meie kooli ägedatest pedagoogidest. 

Aitäh neile, ma olen väga uhke oma kooli üle ja tänulik nende toredate aastate eest! 

Georg Timoštšenko 

9. klass 

2015/2016 õppeaasta viimast koolilehte  sobib 

suurepäraselt lõpetama hulganisti häid tulemusi 

saavutanud 9. klassi õpilase Georg Timoštšenko üllitis 

„Kummardus oma koolile“. Tekst on varasemalt ilmunud 

ka meie kooli almanahhis.  

Suvel tuleb nii õpetajatel, lastevanematel kui ka õpilastel 

võimalikult palju puhata, et saaksime tuleval õppeaastal 

veelgi edukamad olla.  

Kaunist suvevaheaega kõigile! 


