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Politseimuuseum külastas Haljala Lasteaeda Pesapuu
Virumaa Muuseumid pakuvad
mitmeid elamuslikke ja õpetlikke
haridusprogramme. Meie lasteaia
vanemad rühmad on varasemalt külastanud erinevaid muuseumitunde
Rakveres kohapeal. Tänavu kutsusime muuseumipedagoogid endale
külla programmiga „Väikesed politseinikud“, mille eesmärgiks oli läbi
mänguliste tegevuste tutvustada
lastele politseitööd ning õppida
tundma ohutu liiklemise põhitõdesid. Programmist võtsid osa jänku,
muumi, miisu, nublu, sipsiku ja miki
rühma lapsed.
Tegevuse käigus kehastusid
väikesed poisid ja tüdrukud politseinikeks. Lapsed said teadmisi,
missugused omadused peavad
politseiametisse pürgijal olema.
Tutvuti lähemalt politsei riietuse ja
töövarustusega ning tehti läbi sisseastumiskatsed ja saadi esimesed
õppetunnid. Läbi ühise mängu korrati ja selgitati laste
jaoks olulisemate liiklusmärkide tundmist ning tähendust.
Samuti mängiti detektiive , mängu käigus aidati lepatriinul
kadunud täpid üles leida. Uuriti, mis pistmist on kassisilmadel helkuriga ja korrati veelkord üle kuhu ning kuidas
„väike elupäästja“ kinnitada. Programmi lõpus sai iga laps
lõputunnistuse selle kohta, et on läbinud „Politseiakadeemia“ kursuse. Oli väga tore hommikupoolik täis vahvaid
mänge ja uusi teadmisi.
On tavaks, et igal õppeaastal külastab meie lasteaeda
erinevaid õppeprogramme pakkuvad organisatsioonid. 5.
oktoobril külastas meid Rakvere Päästekomando ennetusprogrammiga „Tulest targem“. Tegevused toimusid ruumis sees ja õues tuletõrjeauto juures. Samuti on meie
majas üsna sage külaline Sagadi looduskool oma õppeprogrammidega. Lastele meeldivad väga sellised olemas-

olevate ja uute teadmiste omandamise vormid. Selleks, et
meie õpetajad oleksid piisavalt pädevad lastele olulisi
teadmisi vahendama ja projektilt saadut kinnistama,
vajavad ka nemad regulaarselt oma teadmiste uuendamist/täpsustamist. 16. novembril koolitasid meie maja
pedagooge Maanteeameti ennetustöö osakonna spetsialistid Diana Okas ja Katrin Kärner-Rebane, teemal „Liikluskasvatus lasteaias“, milles keskenduti peamiselt liiklusohutuse ja -kasvatuse ning tegevuste kavandamise ja
läbiviimise temaatikale, samuti tutvuti erinevate õppevahendite ning metoodiliste abimaterjalidega. Plaanid
said peetud ka edaspidiste koostöövõimaluste osas Maanteeametiga.
Tiiu Vainola, lasteaia õppejuht

Haljala Kultuuriseltsi tegemised
On see meie suvi nagu ta parasjagu on, aga natuke
energiat annab ikka. Nii saigi kohe septembris järjekordsete koolituste ja õpitubadega algust tehtud. KOP projekti
raames toimus meil kolm sisukat koolitust ja neljas ootab
veel ees. Aasta lõpus kipub küll aeg kuidagi kiiremini kulgema ja kõigil tegemisi palju, aga kes palju teeb, see palju
jõuab. Mida huvitavat siis tegime? Septembris toimus
nahkaksessuaaride kursus, mille viis läbi Merilin Biut OÜst. Iga osaleja sai teha endale käevõru ning siis juba vastavalt soovile kas kikilipsu, võtmehoidja või lausa vöökoti.
Suureks trendiks on saanud kanzashi lillede tegemine ja
nii meiegi arvasime, et tahaks seda osata. Septembri lõpus
tuli meile seda kõike õpetama Eda Adamson Raplast. Edal
on Raplas oma käsitöösalong/kauplus Nobiina tuba ning
tema tegemised on jälgitavad ka facebookis. Igaüks sai
valmis vähemasti kaks lille.
Viimase aja trend on kasutada ära kõik, mis on vana ja
anda sellele veidi värskem ilme, aga Mari-Riina võttis kätte
ja tegi meile hoopiski koolituse, kus tegime uutest pildi-

raamidest vanu. Selleks sai kasutatud värvi ja erinevaid
vahasid. Tulemus oli super.
Paku välja mida huvitavat võiks uue aastal ette võtta ja
teeme selle koos teoks. Anna oma soovidest ja huvitavatest mõtetest teada aadressil kultuuriselts@haljala.ee.
Riina Must

Rõõmsaid ja
rahulikke pühi
ning kordaminekuid
uuel aastal!
Haljala Kultuuriselts

KAUA ELA, PALJU ÕPI!
Olles 2017. aasta kevadel kodukooli 330. juubeliga
taaskord ristteel ja oodates erinevate põlvkondade värvikaid kohtumisi vilistlasõhtul, püüame järjejutuna leheveergudel valgustada ka uue kooli tegemisi. Nagu ristteel ikka,
vaadates ette ja taha, paremale ja vasakule, on uued lood
põhimõtteliselt ikkagi meie vanast heast Haljala koolisüsteemist. Kes ei mäleta minevikku, see ei austa ka tulevikku. Kes küll oskaks tulevikku ette näha? Mida kaasaeg
meile pakub, kuhu liigume ja mida edasiminekuks põhikooli kaasa võtame - just sellest on vaja rääkida.
Olgu kool see püha paik, kus noore inimese hing jääb
puhtaks, kus astutakse julgelt, kergelt ja vabalt enesekindlana edasi. Olgu teil, head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad, siin hingeavarust, mitte ainult sundi ja kohustuslikku
tahet.
Eks suured saavutused kosta ikka üle aegade ning koolimälestused ole aegumatu mõjuga. Ka põhikooli märgusõnadeks on jätkuvalt püsiv kooliajalugu, järjepidev pärimuskultuuri hoidmine ja kodulugu, õpetamise kogemus,
õpilaste mõistmine. Senine koolielus kogetu peaks kõnetama ka tuleviku põlvkondi. Inimgrupid jäävad vahel ajalootangide vahele - tõusud ja mõõnad, rikkus ja vaesus,
suured ja väikesed. Selline on meie aeg, kooliealiste laste

arv Haljalas väheneb. Koolitüübi muutmine põhiharidust
andvaks asutuseks järgib kindlalt suundumust, et õpetajad, lapsevanemad, spetsialistid toetaksid laste arenguvajadusi.
Hiljuti päevavalgust näinud Haljala Kooli arengukava on
erinevate huvide kokkulepe, mille koostamise käigus toimus koostöö organisatsiooni juhtkonna, struktuuriüksuste, õpilaste ja õpetajate ning hoolekogu ja üldsuse vahel.
Siinkohal tänusõnad “Pööraste ideede“ päevast osavõtjaile. Uus dokument on operatiivne ja strateegiline arvestab
välistingimuse mõjusid, sest plaanide järgi seisavad ees
muutused kooli asukohas. Asenduspinnad on laiali mööda
alevit. Ootame sellekohast kinnitust uue aasta alguses.
Üleminekuperioodi ettevalmistamine ja plaanide koostamine on olnud pikaajaline protsess seoses gümnaasiumi
reorganiseerimisega põhikooliks juba alates 2015. aastast.
Oleme muutuste lainel! Kokkuvõtteid ja julgeid plaane
edaspidiseks tehakse ikka vana-aasta lõpus. Head uut
aastat!
Inge Laiv
Haljala gümnaasiumi direktor alates aastast 2010
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Õnnitleme sünnipäevalapsi...
88
Aino Kruusamägi
85
Johannes Ruut
Miralda Arge
84
Maia Aasumets
Alfred Viiksaar
83
Milvi Aagi
80
Heli Maiksaar
75
Mare Reineberg
70
Eha Mägi
65
Mihkel Sepp
Silvi-Sirje Armipaik
Arri Tooming
60
Viktor Avsiuk
Ülle Vellak
50
Anneli Lumiste
Epp Rado
Aivar Strazdin

TEADE
Haljala Vallaraamatukogu võtab tööle 1. jaanuarist
2017 0,5 ametikohaga raamatukoguhoidja Aaspere haruraamatukokku.
CV ja sooviavaldus saata haljalark@haljala.ee. Info
telefonil 3250602 või Haljala raamatukogus, Tallinna mnt
13, Haljala.

Hea vallakodanik!
Kas meie valla leht Haljala Valla Sõnumid jõuab alati
Su postkasti? Tead Sa sõpra, sugulast või naabrit, kel küll
postkast on, aga leht sinna miskipärast ei jõua?
Kui Sul on kohaliku infolehe kättesaamisega
probleeme, anna sellest teada Haljala Vallavalitsuse
telefonil 327 8220.

Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310 iga kuu 15.
kuupäevaks.

Ostan vanu keeksi, juustu, kala, redise, põldmarja,
draakoni piltidega lauanõusid ja vaase.
Tel: 56655551

17.jaanuar
22. jaanuar
22. jaanuar
01. jaanuar
20. jaanuar
19. jaanuar
18. jaanuar
13. jaanuar
21. jaanuar
03. jaanuar
14. jaanuar
24. jaanuar
01. jaanuar
06. jaanuar
02. jaanuar
12. jaanuar
20. jaanuar

Selma Voll
02.01.1930 - 21.11.2016
Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud ...
on

Huko Lehtmets
24.04.1937 - 25.11.2016

