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Kõige pisemad käisid loodusest kosutust
saamas
Südamenädala raames otsustasid 1. klass ja
Lasteaiarühm Pipi minna kevadet tervitama Väikese
Emajõe äärde. Päikesepaisteline kevadhommik
mõjus väikestele matkasellidele värskendavalt. Iga 1.
klassi õpilane sai käekõrvale ühe lasteaialapse. Teel
Pühajärve äärde tutvustas õpetaja Maie Eensalu
lastele, kuidas eristada puid, kui neil veel lehti küljes
pole. Matkatempo pidime võtma kõige pisemate –
kolmeaastaste järgi. Järve äärde jõudes sai lastele
selgeks, mis vahe on järvel ja jõel. Näitlikult
moodustasime lastest Pühajärve ja järve keskele viis
saart. Õpetaja jutustas ka legendi Pühajärvest. Kohas,
kus Väike Emajõgi Pühajärvest välja voolab, võisid
lapsed mängida liikumismängu, mis sümboliseeris
vee voolamist. Pisikese jalutuskäigu järel jõudsime
männikusse, kus lapsed mängisid peitust. Peale
peitusemängu naasime kooli seiklusrajale. 1. klassil
tuli seiklusrajal läbida orienteerumismäng. Iga
atraktsiooni juurest pidid lapsed leidma kirjakese,
mis andis vihje järgmise punkti kohta. Lasteaed otsis
samal ajal metsa alt kaduma läinud tähti, millest pidi
moodustuma lahendussõna „tervislik toit“. Tervisliku
toiduga me ka jätkasime, sest orienteerumismängu
lõpp-punkti oli jõudnud ka 1. klass. Mängumajas,
mida me nimetame Segasummasuvilaks, said kõik
lapsed maitsta puu- ja juurviljalõike. Kuna lasteaia ja
koolilaste hulgas on palju õdesid ja vendi, on kooli ja
lasteaia ühisüritused alati oodatud ja meeldejäävad.

Intervjuu populaarseima tüdruku Hanna Liis
Kihoga
1. Mis on su lemmikõppeaine?
Inglise keel
2. Milline õppeaine meeldib sulle kõige vähem?
Vene keel
3. Mis on su lemmikvärv?
Tumesinine
4. Kes on su lemmikloom?
Sisalik
5. Lemmikbändid või -lauljad
Aiden, Kanye West, Lil Wayne, One Direction,
Ed Sheeran, Jay 2, Grimshaw
6. Mis on su lemmikraamatud või
lemmikromaan?
"Videviku” saaga,"Printsessi päevikud", "Harry
Potter"
7. Kes on su iidol või kes on sulle eeskujuks?
Therese Johaug
8. Mis on su hobid?
Jalgpall ja suusatamine
9. Mis on su lemmikfilmid?
„Titanic“, „Twilight“, „New Moon“, „Eclipse“,
„Breaking Dawn“

Lii Peterson

10. Kelleks tahad saada?
Tahaksin saada kirurgiks.
11. Mis on su lemmikjalgpalliklubi?
Real Madrid
12. Kes on su lemmikjalgpallur?
Mesut Özil
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Turgutuskuu

Kolmas veerand on alati olnud üks raskemaid ja
pikemaid veerandeid. Õpilasesindusel tuli idee
korraldada vahelduseks õppetööle veebruaris
turgutuskuu.
Esimesel nädalal sai iga õpilane, kes soovis, käia
hommikuti putru söömas. Nädala lõpus toimus
Toorsalati MM, kus õpilased pidid valmistama
tervisliku salati. Hiljem hindas seda žürii.
12. veebruaril toimus vastlapäev, mis oli sel aastal
eelnevatest erinev. Eesmärgiks oli viibida kolm tundi
värskes õhus. Need, kellel oli soovi, said suuskadel
maratonirada pidi Käärikule sõita. Väiksemad läksid
lühemat teed ning jalgsi. Kui kõik olid kogunenud
Käärikule, tehti nagu alati pikima liu võistlus. Et
oleks jõudu ka tagasi kooli tulla, saime teed ja
vastlakuklit.
15. veebruaril tutvusid nooremad joogaga. Neile
räägiti, mis on jooga ning nad said seda ka ise
proovida.
Loodame, et õpilased said turgutuskuust jõudu ja
energiat ning turgutuskuu läks asja ette.

Mihkel Mattiseni kontsert
Reedel, 22. veebruaril külastas meie kooli pianist
Mihkel Mattisen. Ta andis kontserdi kooli üritusel,
mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 95. aastapäevale.
See oli Mattisenile juba kolmas kord meile esineda.
Kavas oli üsna tuntud muusika: Eller, Mozart,
Beethoven, Valgre, kuid kõlas ka
kaks
improvisatsioonilist heliteost. Mõlemad teosed olid
popurriid – üks klassikalise muusika tuntuimatest
lugudest, teine oli aga sellele vastandiks popmuusika
popurrii.
Rahvaga pingevabalt suhtlev Mattisen oli
koolipublikule ka hariv ning avardas kuulajate
silmaringi. Õpilased said teada, et kuulus Beethoveni
„Eliisele“ võib-olla ei kandnudki sellist pealkirja –
müüt räägib, et Beethoveni käekirja loeti valesti
ning pala oli pühendatud hoopis helilooja
silmarõõmule Theresele.
Mattiseni kontserdiga jäi publik väga rahule ning
kindlasti oli see kõigile meeldejääv muusikaelamus.
Suur tänu Eesti Kultuurkapitalile, kelle toel kontsert
toimus.
Priit Peterson

Marika Almar ja Ketryn Õun
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Võitis Rasmuse meeskond, teiseks jäi Priidu
meeskond ja kolmandat-neljandat kohta jäid
28.-31. veebruarini toimus koolis traditsiooniline jagama Joonase ja Karli meeskond.
matemaatikanädal. See üritus viiakse läbi 9.
klassi projektina.
Reedel vahetunni ajal kutsusid Ketlin ja Birgit
1.-4. klassi matemaatiliste kujunditega piltide
Terve nädala vältel lahendati tundide ajal
joonistamisele. Kasutada võis kõike seoses
põnevaid nuputamisülesandeid Rivo ja Georgi
matemaatikaga. Pilte sai joonistada kahekesi.
eestvedamisel. Tulemused selgitati klassiti.
Esimesele kohale tulid 1. klassi õpilased Hannes
1. klassis jagasid esimest kohta Sonja ja Eva
ja Mihkel. Teise koha said 3. klassi õpilased
Mai, teist kohta Tuule-Liis ja Aneth.
Kaisa ja Elisabeth ja kolmanda koha 2. klassi
2. klassis jagasid esimest kohta Pipi, Andreas ja õpilased Mairo ja Andreas. Üritus sujus hästi ja
Mairo, teist kohta Heidi, Vova ja Jörgen.
osavõtjaid oli palju.
3. klassis sai esimese koha Sofia, teist kohta
jagasid Liisa, Elisabeth Marleen, Andreas ja
Mõõduvõtt käis ka arvuti taga MIKSIKEse
Gen-Marten.
pranglimises (peastarvutamises). Osaleti
4. klassis sai esimese koha Isabel, teist kohta
maakondliku võistluse 1. etapil lemmikjagasid Oliver, Ats, Simon.
kolmevõistluses. Meie kõige paremad sellel
5. klassis sai esimese koha Hendrik, teist kohta etapil olid võistlusklassiti: sirgujad (1.-3. kl)
jagasid Gabriel ja Karl-Markus.
Mattias 2. kl, oskajad (4.-6. kl) Ats (4. kl),
6. klassis jagasid esimest kohta Liisi ja Laura,
neiud, naised (alates 7. kl) Marika 9. kl, õp Maie
teist kohta Jane, Laur ja Romet.
Eensalu, noormehed (alates 7. kl) Arnold 8. kl.
7. klassis jagasid esimest kohta Karel ja Riho,
teist kohta Liis ja Hanna-Liis.
9. klass
8. klassis võitis Rasmus, teise koha sai Karl.
Matemaatikanädal

Esmaspäeval said 1.-6. klassi õpilased
vahetundides kooli arvutiklassis mängida
matemaatilisi mänge Rieke ja Maike
juhendamisel. Nad mängisid palju ja neil oli
väga huvitav.
Esmaspäeval korraldasid Marika ja Ketryn
sudokute lahendamise. Igal klassil oli
lahendamiseks aega 5 minutit. Kuna 1.-2. klass
ei oska veel sudokut lahendada, siis pidid nad
ruutu ja ringi kokku panema. 5.-8. klassi parim
sudokulahendaja oli Tanil. 3.-4. klassis oli
parim Oliver. 1. klassis võitis Tuule-Liis ning
2. klassis Mairo.
Kolmapäeval toimus vahetundides kabevõistlus,
korraldasid Kevin ja Georg. Mängud
toimusid 5.-8. klassi vahel. Võitjateks osutusid
Rasmus ja Rivo.
Ka meeskondlik nuputamine läks hästi. Selle
viis edukalt läbi Anu koos abilistega.
Väiksemad, 1.-4. klass, olid väga aktiivsed.
Võitis Joonase meeskond.
Suuremate, 5.-8. klassi meeskonnad loositi.
Mõni olid oma meeskonnaga rahul, mõni mitte.
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Emakeelepäeval räägiti lugemisest

Intervjuu meie kooli söökla töötajaga

Emakeelepäev oli tavapärastest koolipäevadest
sootuks erinev.
Kooliperele tulid külla Emakeele Seltsi liikmed,
Tallinna Ülikooli õppejõud ja õpetajad
teistest koolidest. Nende sooviks oli muuta see
päev meie kooli lastele meeldejäävaks ja
panna neid mõtlema raamatute tähtsusele.

Intervjueerija: Cärolin
Intervjueeritav: kokatädi Malle

Lasteaialapsi ja algklasside õpilasi juhendasid
väikese raamatu valmistamisel Kaja Lepik
Valguta Põhikoolist ja Anne Koppel Elva
Gümnaasiumist.
Järgnes emakeelepäevale pühendatud aktus.
Räägiti selle päeva tähtsusest, sellest, et keele
puhtus sõltub kasutajatest. Südamlikud
luuletused ja laulud rõhutasid, et peame oma
keelt hoidma. Kõlasid pillilood – mängiti
kanneldel, kitarril, klaveril, akordionil.

1. Millist toitu armastavad meie kooli lapsed
kõige rohkem?
Kartulitanguputru ja külma kastet.
2. Millist toitu armastate ise süüa?
Ühepajatoitu.
3. Kas olete kunagi valmistanud toitu, mis teile
endale ei meeldi?
Ei ole.
4. Kas teile meeldib töötada meie kooli sööklas?
Jah, meeldib küll.
5. Kui pikad on teie tööpäevad?
8 tundi.

Oma koolikaaslaste ette astus 8. klassi õpilane
Reili Saar, kes rääkis meie kooli õpilaste
lugemisharjumustest. Tallinna Ülikooli õppejõu
Helin Puksandi ettekanne käsitles samuti
lugemist ning sellest saadi teada teismelistele
meeldivatest raamatutest.

6. Kas te valmistate meie koolis toitu?
Osaliselt valmistan, pikapäevatoitu.

Tallinna Ülikooli õppejõud Ave Mattheus, kes
töötab ka Lastekirjanduse Keskuses, rääkis
keskuse tööst ning sellest, mis lastekirjanduses
muutunud on. Huvitav oli teada saada,
missuguseid auhindu antakse lasteraamatutele ja
et Nukitsa auhinna annavad lapsed ise.

8. Kunas te tulite siia kooli tööle?
Tulin neli ja pool aastat tagasi

Emakeele Seltsi liige Annika Kilgi luges
katkendeid ning kuulajad nuputasid, mis
raamatutest need pärit on.

7. Kas on toite, mis meie õpilastele üldse ei
meeldi?
On küll, näiteks kalasupp.

9. Kas olete teistel erialadel ka töötanud?
Jah olen, lüpsjana ja rätsepana.
10. Milline pikapäevasöök meeldib meie
õpilastele kõige rohkem?
Kõige rohkem meeldivad viinerid ja kartulid,
pannkoogid moosiga.

Emakeelepäev oli huvitav ja hariv ning pani
kindlasti mõtlema lugemise tähtsusele.
Ülle Tomson
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Õpilaste ja õpetajate ütlusi

Intervjuu populaarseima poisi Rasmus
Jaagantiga

„See marker oli täiesti uus ... eelmisel aastal.“

Mis on su populaarsuse põhjus?
Tegelen erinevate huvialadega

„Pange kõigile positiivsed hinded.“
„Panengi positiivsed ju, ma ei pane ühelegi
hindele miinust ette.“

Mis huvialadega siis tegeled?
Jalgpall, korvpall ja käin muusikakoolis.

„Mis on mandlid?“
„Pähklid.“

Kas suviti ka tööl käid?
Jah, käin.

„Seal on …“
„Seal on põrsad.“

Kus sa siis töötad?
Käin oma vanaema linnufarmis.
Miks sa otsustasid 7. klassist lahkuda ning
suunduda sujuvalt 8. klassi?
7. klassi programm oli minu võimete juures
lihtsavõitu ning 8. klassis on mu head sõbrad.
Kas see võis ka sinu populaarsust osaliselt tõsta?
Jah, see on üks populaarsuse tegur.
Kas ja milliseid lisapingeid see on tekitanud?

Populaarseimad tüdrukud:
1. koht - Hanna Liis Kiho
2. koht - Alice Raidmets
3. koht - Lisl Linda Oinus
Populaarseimad poisid:
1. koht - Rasmus Jaagant
2. koht - Romet Reino
3. koht - Karel Kaupmees

Kuna ma pean palju õppima, siis on uneaeg
väheseks jäänud. Huvidega ei ole samuti enam
nii palju aega tegeleda.
Missugused on suhted õpetajatega?
Õpetajatega on enamjaolt head suhted.
Kuidas saad läbi uue klassijuhatajaga?
Kuigi õpetaja Peeter on vahepeal tüütu ja nõuab
palju, saan ma temaga hästi läbi.
Millega seod oma tulevikku?
Ehitusega seotud ärimaailmaga
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