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SEPTEMBER
Ellen Niit
Veel silmanurgast säratab
september kollast päikest.
“Nüüd kooli! Kooli!” äratab
ta iga suurt ja väikest.

Sündmused
Tore 1. september
Kõik kogunesid aulasse ja huvijuht
hakkas rääkima. Ta küsis, kas lubame 1. klassi lapsi sisse. Kõik olid
nõus. 12. klass tõi käest kinni 1. klassi lapsed ilusti lavale. Laulsime hümni. Peale hümni jagati 1. klassi lastele aabitsad ja kingitused. Joanna ja
Grete laulsid kaks laulu. Lõpuks lasi
huvijuht kõiki tundi minna.
Kui me klassi tulime, siis õnnitlesime
Eliiset sünnipäeva puhul. Sõime torti
ja jõime mahla. Siis läksid kõik koju.
Jekaterina (4. klass)
12. september toimus ülevabariikliku ürituse Reipalt koolipinki raames
meie koolis spordipäev.
1. klassi arvamused spordipäevast
JOONAS – mulle meeldis värvijooks
ja meeldis vaadata, kuidas teised
mängivad rahvastepalli
BRITA – värvijooks meeldis
LAUR – mulle meeldis kummikut
visata, see oli SUPPER PÄEV
MARGARETH – mulle meeldis rahvastepalli mängida, SEE OLI PARIM
PÄEV MINU ELUS
ALEKSANDR – mulle väga-väga
meeldis
KERTU – eriti lahe oli see kui ma
magama jäin
KAREL – mulle meeldis koeramäng
ja jalgpalli vaadata, SPORDIPÄEV
ON HEA
JANE – mulle meeldis värvijooks
ANDRI – kummikut meeldis visata,
keerujooksus hakkas pea täiega ringi
käima, mulle meeldis kõik
ME TAHAKS VEEL MIDAGI
KOGU KOOLIGA KOOS TEHA!
Kuidas meeldis spordipäev „Reipalt koolipinki“ 4. klassile
Kõige rohkem meeldis see, et võitsime rahvastepalli ja saime meloni.
Kõige lemmikumaks oli värvijooks,
sest see oli uus mäng. Meeldis numbreid otsida. Alguses ei tundnud kõiki 1.
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klassi lapsi, kes võistkonnas olid. Üks
võistkond kaotas, sest oli trükiviga.
Kummikuvise oli lahe!
Keerujooks oli siis lahe, kui teha 10
ringi. Siis pidi peaaegu pulga otsa
jooksma.
Tore oli, et ei pidanud tunde tegema.
Halb oli, et kunstitund jäi ära.
Spordipäev
Hommikul tulime kooli ja läksime
staadionile. Meil oli spordipäev. Mulle meeldis kõige rohkem värvijooks.
Selles tuli 1-30-ni numbreid kokku
saada. Numbrid rippusid põõsaste
küljes ja olid segamini. Meie värv
oli heleroheline. Igal võistkonnal oli
oma värv.
Edasi tuli kummiku viskamine. See
oli päris raske. Järgmisena oli keerujooks. Seal pidi 10 tiiru, pea postil,
ümber posti tegema ja siis jooksma
sirgelt. See oli nii naljakas. Järgmisena mängisime rahvastepalli. Käisime
söömas ja oligi meie spordipäev läbi.
EMMA (3. klass)

Mihklipäevalaat
Reedel 26. septembril oli koolis
mihklipäevalaat, kus said oma tehtud asju ja küpsetisi müüa 2., 3. ja
4. klassi lapsed. Kõik olid palju vaeva näinud ja kõik müüsid maitsvaid
asju. Näiteks meie klassi Liisbeth
müüs muhvineid ja Emma vahvleid,
Richard kaerahelbeküpsiseid, mina
müüsin õunamahla ja moorapalle.
Kõigil oli tore, ka ostjaid oli palju.
LUISE (3. klass)
Traditsioon
Meie koolis oli 26. septembril mihklipäevalaat. Traditsiooniliselt võivad
algklasside õpilased sellel päeval
omavalmistatud toitu müüa. Mina
tegin eelmisel õhtul vanaema abiga
küpsisetordi. See oli nii hea ja maitsev. Üks poiss ostis seda minult lausa
mitu korda. Mina ostsin ka teistelt.
Kõige rohkem meeldisid mulle Annika šokolaadipallid ja Markko-Illika pirukad. Söögivahetunniks olid
peaaegu kõigil asjad müüdud. Kõigil

Sündmused
Prints rääkis ja tunnistaja karjus üle
kogu lossi: „Ta rääkis, ta rääkis!“. Lõpuks abiellusid prints ja tütarlaps ja
said palju, palju lapsi.
ANNIKA (4. klass)

oli väga hea meel. Peale kooli müüsid
mõned ka kunstide koolis veel oma
kaupa. Mulle meeldib väga ise asju
valmistada ja neid müüa. Kahju, et
järgmisel aastal enam müüa ei saa.
Ostma lähen kindlasti!
CHRIS (4. klass)
Käisime hambaarstil
Kõik algklassid käisid kordamööda
hambaarstil oma hambaid kontrollimas. Peale näitamist sai igaüks mänguasju: kella, käevõru või sõrmuse.
Hambaarst oli väga rõõmus. Kui
kellelgi olid hambad katki ja vajasid ravi, siis hambaarst andis õpetaja
kätte kirjad mis tuli koju viia, et ema
saaks hambaarstile aja panna. Mõni
meie klassi laps kartis ka natuke.
EMMA (3. klass)
Käisime muuseumis
Meie klass läks muuseumisse terveks
loodusõpetuse tunniks. Seal oli palju
põnevaid asju. Tädi Anne rääkis meile kuidas elati vanasti. Me rääkisime
rehealusest ja kambrist. Seal olid
päris vahvad asjad, selliseid enam ei
kasutata. Vanasti oli elu palju raskem
kui nüüd, sest kõik tuli endal teha.
Oli huvitav loodusõpetuse tund.
SANDRA (3. klass)

le. Lood olid huvitavad ja põnevad.
Kuulasime kõik vaikselt. Jutte rääkis
üks tädi, vahepeal oli ta hästi salakavala häälega. Meie istusime kõik
põrandal vaiba peal. Ja küünal põles.
ASKO (3. klass)
Lahedad lood
1. oktoobril tuli meile külla jutuvestja Piret Päär. Ta sõidab igal pool
ringi ja käib erinevates koolides lugusid vestmas. Ta rääkis lahedaid ja
toredaid lugusid. Muidugi oli nalja
igas loos. Mulle meeldis kõige rohkem „Tumm prints“, kuna seal oli
üks kena tütarlaps, kes tahtis printsile külla minna, et ta kõnelema saada.
Ta sai esimesel ööl printsi rääkima,
aga kuningas tahtis, et ta üks kord
veel prooviks. Tütarlaps sai printsi
ka teisel ööl rääkima, aga kuningas
tahtis, et kolmas öö ka prints räägiks.
Tütarlaps oli sellega nõus. Kuningas
saatis neile seltsiks tunnistaja, et teada, kas prints kolmas kord ka räägib.

Õpetajate päev
Hommik algas piduliku aktusega.
Seal meie klass laulis. Direktor andis
võimu ja pitsati üle uuele direktorile.
Siis hakkasid tunnid. Meie uus õpetaja oli Robert. Ta oli hea. Eesti keele
tunnis me mängisime ja matemaatika tunnis me õppisime. Inglise keelt
andis meile Katja. Kunstis me joonistasime enda portreed. Peale tunde oli
jälle aktus kus esines 13. klass- need
olid õpetajad. Nad laulsid, see oli
naljakas. Siis anti pitsat ja võim direktorile tagasi. 5. klass esines naljadega. Oli hästi tore päev.
LUISE (3. klass)

Muinasjutuhommik
1. oktoobril oli muinasjutuhommik algklassidele. Meie kuulasime
muinasjutte ja vastasime küsimuste3

Sündmused
Mis jäi meelde õpetajate päevast?
Annika ja Elisaveta: Õpetajate päev
oli väga tore. Õpetajad vahetasid 12.
klassiga kohad. Õpetajad olid lapsed ja pidid kontrolltöid lahendama.
Uus õpetaja pani meile veidike meiki
peale. Meeldis see, kui õpetaja veidike poistega riidles. Õpetaja andis
kommi ja ainult tüdrukutele andis
ta šokolaadi. Ainuke asi, mis meile ei
meeldinud oli see, et õpetajad vahetasid koha ainult üheks päevaks.
Chris ja Illika: Vaatasime aulas, kuidas kooli direktor andis uuele direktorile võimu üle. Uus direktor oli
Merlin. Meie õpetaja nimi oli Katja.
Siis oli meil klassis juba kaks Katjat.
Muusikatunnis oli õpetaja üks poiss
ja 5. klass oli ka meiega ja me tantsisime. Tundide ajal käisid meid vaatamas teised õpetajad.

Reis
13. oktoobril käisime Tartus Tutanhamoni aarete näitusel. Seal oli väga
lahedaid Egiptuse väärisesemeid.
Aga need, mis näitusel olid, on koopiad, kuna väärisesemeid puhtast
kullast Egiptusest välja ei tohi tuua.
Sel näitusel olid muumia, Kamun-Ra
troon ja kaarik. Sellel päeval saime
väga palju teada. Kamun-Ra maskil olev kobra on alati valmis salvamiseks. Selle sain ma tahvlilt teada.
Kõik asjad olid ilusad, aga mulle
meeldis Egiptuse püha loom koerhüään. Kõige peenemalt oli tehtud
troon, sest seal oli nii palju pilte ja
see oli väga värviline. Kõik asjad olid
kullaga kaetud. See näitus meeldis
mulle väga ja andis juurde uusi teadmisi Egiptuse riigi vanast ajast.
ANNIKA (4. klass)

Kosmose läheduses
Pärast Tutanhamoni näitusel käimist
sõitsime edasi Tõravere observatooriumisse. Seal näidati meile pilti, mis
oli kokku pandud kividest. Läksime
õue, kus olid puud, mis seisid planeetide järjekorras ja kauguses. See oli
Päikesesüsteem. Kui olime puudest
möödas, läksime põnevasse majja,
mis oli kupli kujuline. Seal oli Eesti,
Soome ja Norra suurim teleskoop.
Meie saime ka vaadata teleskoobist,
kuid nägime ainult pilvist taevast.
Pärast läksime allapoole korrusele
Stellaariumi. Nägime Marsi pinna
mudelit, Orioni tähtkuju rippuvatest
lampidest. Lõpuks näidati arvutist
tähtkujusid, planeete, galaktikaid ja
komeete.
ELISAVETA (4. klass)

Kuidas õigesti prügi sorteerida
7. oktoobril käis 1. klass õppimas,
kuidas õigesti prügi sorteerida. Külas olid loodusesõbrad Kertu ja Liisi.
Nad rääkisid meile sellest, mis juhtub
Maaga kui me seda reostame. Meile
tehti selgeks kuidas prügi sorteerida, kuhu konteinerisse mida panna.
Et see kõik meile paremini meelde
jääks, saime ka ise prügi õigetesse
konteineritesse ära sorteerida.
Isadepäev pärast isadepäeva.
Toreda traditsioonina peeti meie
koolis jälle isadepäeva. Esmaspäeva
õhtuks olid algklasside lapsed kutsunud peole eelkõige oma isad, kuid ka
emad ja teised lähedased tulid oma
kalleid lapsi kooli vaatama.
Kooli aulas peetud peol esinesid
klassid isadepäeva teemaliste ülesastumistega täpselt sellises järjekorras,
nagu on ka klasside numbrid.
Alustasid kooli kõige väiksemad,
kelle lauludest, tantsudest ja luuletustest selgus, kui olulised inimesed
nende jaoks on nende isad. Näiteks
Laur teadis oma luuletusega täpselt,
millega tema isa peaks arvestama:
“Võta vahel ka puhkust, siis tunnen
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Sündmused
kroon on jäljetult kadunud. Kuningas palub kõikide metsaelanike abi
selle leidmisel. Pelle näeb tekkinud
olukorras võimalust esmakordselt
oma jäljeküttimise oskust ja kirge
tõestada.
1. klassi õpilaste arvamused etendusest
• kogu etendus meeldis, kõik oli huvitav
• väga hea etendus, Pelle oli hea
krooni otsimises
• meeldisid Pelle, rebased, taust
• taust meeldis, näitlemine, tegelased
• meeldis see koht kus karu jäi tukkuma
• rohutirts meeldis, niiiiiiii hea etendus oli
• oli väga hea teater, suur tänu näitlejatele

su üle uhkust ja selleks, et kõike jaksaks sa, tahan sulle öelda ma: palju
õnne kallis isa, ole ikka vapper visa,
kui mind sinu lapseks loodi, tahan
olla sinu moodi”.
Teise klassi õpilased etendasid oma
lühinäidendis meile seda, kuidas arenevad sündmused ja inimeste vahelised suhted teatrikülastajate hulgas.
Kolmandikud olid aga uhked selle üle, nad õpivad juba inglise keelt
ning nende üks laul kõneles ühe toreda ämbliku seiklustest.
Neljanda klassi laste teadmised tehnikast olid aga juba nii täiuslikud,
et nende üks laul tegi meile selgeks,
kuidas üks masin töötab. Lisaks laulusõnadele masina tööst, oskasid nad
ka samal ajal käte ja jalgadega meile
kõik arusaadavaks teha.
Pärast meeleolukat ja liigutavat kontserti sõime maitsvast kringlist kõhud

nii täis, et isade hulgast kostis arvamus, et enam vist kolm päeva süüa
ei taha.
Ma tänan kõigi isade nimel õpetajaid, kes tegid koos lastega meile toreda isadepäeva.
PRIIT PALMET (lapsevanem)
Põhjapõder Pelle talveseiklus
11. novembril etendus meie koolis
teatritükk „Põhjapõder Pelle talveseiklus.”
Pelle on hakkaja ja uudishimulik põder, kellel on alati olnud unistus saada detektiiviks. Kuigi tavaliselt töötavad jäljeküttidena politseikoerad,
usub Pelle siiski et ka tema suudaks
ja oskaks seda keerulist ent põnevat
tööd teha.
Ühel päeval saabubki Metsakuningas
Hunt Hansult teade, et tema uhke
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Omalooming
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Omalooming
Kuidas jänes endale
pikad kõrvad sai.
Elas kord jänes. Tal olid lühikesed
kõrvad. Ühel päeval kõndis ta metsas ja kohtas rebast. „Kuidas sa endale nii pika saba said, rebane?“ Rebane vastas: „Mulle astus karu saba
peale ja saingi endale pika saba.“ Jänes tahtis ka endale pikemaid kõrvu.
Siis kõndis jänes edasi ja kohtuski
karuga. Ta läks karu juurde ja ütles:
„Karu, kas sa astuksid mu kõrvade peale, ma tahan kõrvu pikemaks
saada.“ Karu ütles: „Mis ma ikka astun.“ Võttis jänesel kõrvadest kinni
ning raputas. Jänesel venisid kõrvad
pikemaks. Sellest ajast ongi jänesel
pikad kõrvad.
RICHARD (3. klass)
Kuidas jänes endale
pikad kõrvad sai.
Elas kord jänes, kellel oli kaks sõpra, Üks oli õlekõrs ja teine kitsetall.
Ühel päeval läksid nad matkama.
Nad jõudsid metsa, kus oli väike
jõgi, aga jõel ei olnud silda. Õlekõrs
ütles, et tema hakkab sillaks, et teised
üle saaksid. Kitsetall läks esimesena,
aga ta kukkus vette, sest õlekõrs läks
tema raskuse all katki. Jänes aga naeris ja kitseke sai vihaseks ning hüppas kaldale ja maandus jänese kõrvadel. Sellest ajast ongi jänese kõrvad
pikad.
EMMA (3. klass)

Kuidas Vaikla nime sai.
Ennemuistsel ajal oli üks küla, kus
kõik inimesed vaikisid. Nad ei rääkinud söögilauas ega tööd tehes. Külasse tuli kord mees, kellel oli palju
küsimusi, aga vastuseid ei saanud,
sest kõik vaikisid. Sellest ajast saadik
hakkaski see mees küla nimetama
Vaiklaks.
RAINER (3. klass)
Kuidas Iisaku nime sai.
Elas kord üks mees, kelle nimi oli Iisak. Ta ei saanud sõjas surma, nagu
teised elanikud, sest keegi ei leidnud
teda üles. Nii jäigi ta ellu. Seal, kus
ta ennast peitis, selle kohale pandigi
ainsa elaniku järgi nimeks Iisaku.
EMMA (3. klass)
Kuidas Varesmetsa küla nime sai.
Oli kord üks mets. See mets oli nagu
iga teinegi mets, kuid selles metsas
elas võlur. Ühel päeval oli tal vaja
varese sulge. Ta läks otsima varest,
kellelt sulge saada. Kui ta sule kätte
sai, lendas tema kohale suur parv
vareseid. Võlur ehmatas ja hakkas
jooksma, varesed kannul. Varesed
jäidki tema onni juurde metsa elama.
Sellest ajast kutsutaksegi seda metsa
Varesmetsaks.
ASKO (3. klass)

Võlusõrmus
Vares Vaak pidas poodi, kus oli
müügil kõik eluks vajalik. Ühel

päeval tuli poodi väike tüdruk, kes ütles, et leidis pööningult laeka. Tal polnud võtit, mis
selle lahti teeks. Vaak leidis õige
võtme. Siis tuli poodi üks sõbraliku näoga kass, kes pani tähele,
et keegi piilub pimedast ja kuulab
tüdruku juttu pealt. See oli varese vend Jaak, kes oli üks laisk ja
kuri lind. Ta tahtis laegast endale
saada. Kass saatis tüdruku koju
ja koos avasid nad laeka, kus sees
oli võlusõrmus, mis kõik soovid
täidab. Samal hetkel hüppas tuppa Jaak, kes tahtis sõrmust endale. Tüdruk pani sõrmuse sõrme
ja soovis ruttu, et vares väikeseks
ja heaks tihaseks muutuks. Nii
juhtuski. Kui nad surnud ei ole,
elavad nad kõik sõbralikult koos
tänase päevani.
Riti Marell (2. klass)
Tüdruk ja võluvõti
Elasid kord tüdruk ja kass. Ühel
päeval ostis tüdruk võtme. Kui
nad pärast koju hakkasid minema, ütles võti: „ Ma täidan su kolm
soovi!“ Siis valis tüdruk oma kaks
soovi juba ära. Kuid kolmandat
soovi ei saanud ta soovida, sest
võti kukkus vette. Tüdruk soovis niisama, et krokodill selle ära
tooks. Ja ta tõigi.
Marii (2. klass)
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Ristsõnad
Viielised
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

Nelja-viielised

13
14

15
16
17
18
19

Ristsõna lahendused tuua õpetaja Eda kätte 23. jaanuariks.
Peatoimetaja: Eda Välimets
Toimetaja: 4. klass
Küljendaja: sekretär

