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Möödunud õppeaasta kõige loetum 

uudis kooli FB lehel :

• 1.- 4.klass 

nutiseadmevaba

• Postitust luges 13481 

inimest

• Lisati 21 ainult positiivset 

kommentaari

• 117 jagamist

• 130 laiki
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3.-7.09 Türgi nädal Pärnus

Õlimaadlus Koidula pargis

Türgi lapsed tantsimas meie 

saalis.



Maailmakoristus 2018 Pärnu 

rannas



Pargijooks 2018
Kolme kesklinna kooli teatejooksu võistlus 

Koidula pargis.

Veel ülekoolilisi toredaid  sportlikke ettevõtmisi:

• Tüdrukute tantsukavade võistlus

• Kevadmatk Jaansoni rajal

• Hea Tahte Jooks 



Tiitel „ Roheline kool “

tähelepanu all:

jäätmekäitlus keskonnahoid



Õpetajate päev 2018
Filmitraditsioon, tundide asendused, kohvilaud ja kontsert.

Stend kooliaja piltidega Üllatusesineja Kadri Rämmeld



Isadepäev 2018

töötoad koolimajas

Esoteerika töötuba Isad inglise keelt õppimas



Halloween, õudusfilmiõhtu ja kõrvitsad

Kõrvitsad aknalaual Sigatüüka kool? 



Koolinoorte viktoriin „Meie Pärnu“

I koht

osalenud õpilased rändauhind



Advendiaeg koolis
• kaunistatud koolimaja

• advendihommiku magusad üllatused

• jõulutervitus päkapikkudelt

• päkapikudisko vahetunnid

• jõulupeod

• direktori jõuluvastuvõtt

• sokidisko võimlas koos jõulukohvikuga



Riskikäitumise ennetustöö:
KEAT-, liiklusohutus-, seksuaaltervise-, sõltuvusainete-, 

internetiohtude ja sotsiaalsete toimetulekuoskuste loengud. 



Sea-aasta algus:

temaatiline näitus kooli raamatukogus



Sõbranädal 2019

Traditsioonilised stiilipäevad, sõbrapostkast

Soengupäev  Kaksikute päev



Eesti vabariik 101

A-klasside kunstinäitus       

kodulinn talvel Vabariigi aastapäeva aktus



Playback 2019

Üllatusesinaja Aneka 

tantsutüdrukutega Õpilaste võistlus



Lisa koolimaja kunsti ja ajaloo 

talletamise kogule.

Saali aknavitraažid J. Vilmsi mälestustahvel 



9. kooliball

• Üle 100 osaleja

• Rohkelt kostüümipreemiaid

• Imeline suupistelaud

• Pildigalerii peale koolilehe ka 

PP-s



Õpilaslaadad ja heategevus

Aktiivne ettevõtlusõpe Heategevuslik sõbralaat 2019

• Laada tulu ja annetuste abil koguti 

õpetajate, lastevanemate ja õpilaste 

abil  kaasõpilase toetuseks 310 

eurot. 



Kooli lõpetas 21.lend

Viimase koolikella aktus Tutipidu õuealal



Käsitööpäev 2019

Hetk töötoast koos õp. Eljega

Traditsiooniline tantsulaste                 

esinemine käsitööpäeval



Laulupidu „ Minu Arm „

Osalesid mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor

Hetk esimeselt kontserdilt. Rivistume rongkäiguks



Õpilasesindus 2019

President Troy Kolla



Õpilasesinduse tegemised:

• Tähelepanu pööramine viisakale käitumisele koolimajas. 

• Taarakastide tühjendamine ja loodushoidu propageerivate väärtushinnangute levitamine

• Helkurikontroll

• Kooliballi korraldamine

• Halloweeni filmiõhtu organiseerimine

• Noorematele õpilastele vahetunnitegevuste organiseerimine.

• Sõbranädala korraldamine

• Õpilaslaadad ja heategevusprojektid

• Osalemine Eesti Õpilasesinduste Liidu töös ja Pärnu Noortekogu töös.



Erilist sellest õppeaastast:

• Koolivorm näitusel ERM-is

• Õuealal kasvamas Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt kingitud kuusk

• Tugipersonalil oma kabinet

• Lauatenniselaud

• Koolielu  rikastus liikumist edendavate tegevustega

• Tekstiilijääkidest valmis õpetajatele 51 praktilist kuningliku logoga poekotti 

• Aialindude toitmine



AITÄ KÕIGILE 

KOOSTÖÖPARTNERITELE!

Lõpetuseks:

Soovin kõigile ilusat uut 
õppeaastat, mõnusat mõtlemist 

ja toredaid ühiseid tegemisi!

Tänan kuulamast!


