Käps tegutseb
juuni 2016 / nr 4

IGA ASI LÕPEB OTSA
Gina Ruck-Paque
Kord kõik asjad otsa saavad,
miski pole otsata.
Läbi saab kord pakski raamat,
jõgi lõpeb otsa ka...
Koerahänd ja koidusära,
raha, vahukoorekook
saavad otsa, kaovad ära
nagu laul ja jutuhoog.
Lõpp on kord jalgpallimatsil,
unistusel, pikal patsil,
voolikul ja kuusesalul,
lõpp on kord ka kõrvavalul!
Iga asi lõpeb otsa,
saagu lõpp siis halvaks - heaks.
Aga kui tal poleks otsa,
asja kahtlaseks me peaks.

Sündmused
1. aprillil tuli igast klassist ühel õpilasel esitada anekdoot. Osadel olid
väga naljakad. Ka õpetajatel oli oma
naljalugu esitamisel. Sellel päeval
riietusid nii õpetajad kui ka õpilased
kummaliselt.
JOLAN (3. klass)
9. aprillil toimus Iisakus Viisiratas.
Sellel võistlusel laulavad solistid ansambli „5 minus“ saatel. Päeva juhtis
Priit Pikhoff. Viisiratas oli väga tore,
aga ka hirmus kogemus. Võistlus algas sellega, et laulsime õpetaja Tanjaga hääled lahti. Solistid olid jagatud
vanusegruppidesse ning osalejaid oli
ikka päris palju. Võistluspäeva lõpus esines külalisesinejana Männiste
Perebänd.
LUISE (4. klass)
Iisaku Gümnaasiumi 2. klassi õpilased osalesid veebipõhises matemaatikamängus 10monkeys. Matetalgud
on üleriigiline matemaatikavõistlus
algkooli õpilastele, kus määravaks
on vaid innukus. Mäng on veebipõhine matemaatika lastele – lõbus,
lihtne ja turvaline viis õppida matemaatikat.
Võistluse periood oli pikk 01.02.15.04.2016. Mida enam lähenes
mängu lõpp, seda rohkem ilmutasime väsimuse märke. Võtsime endale
eesmärgiks esimesest kümnest mitte
välja langeda. Meie 2. klassi õpilased
saavutasid väga kõrge 6. koha 1. - 2.
klassi arvestuses. Selles vanusegrupis võistles 594 võistkonda. Palju
õnne!
29. aprillil algas nõidade päev sellega, et me pidime aulasse minema.
Kõik pidid peanõia juure kummardama. Pärast seda rituaali tuli igal
klassil oma hea hinde loits esitada.
Loitsudele järgnes kostüümide hindamine. See oli nagu mäng, kui peanõid ütles mingi klassi nime, pidi
terve klass saali keskele minema ja
tantsima. Kui muusika seisma jäi,
pidid kõik muutuma kivikujuks. See,
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keda puudutati, pidi välja minema.
Need, kes üle jäid, said autasu. Lõpuks said kõik lahkudes apelsini ja

ühe kirja. Oli tore nõiapäev!
MARGARETH (2. klass)

Sündmused
6. mail tähistasime rahvamajas emadepäeva. Seal oli väga tore ning vahva. Me tantsisime, lugesime luuletusi
ja laulsime emadele. Vallavanem pidas kõnet. Pärast kõike seda sõime
kringlit ja jõime morssi.
INOS (4. klass)
12. mai päev algas sellest, et oli tavaline koolipäev. Kuid kui kolmas tund
lõppes, siis sõitsid kolm 2. klassi
õpilast (Margareth Pärnpuu, Joonas
Nurgamaa ja Jonathan Habakukk)
Kohtla-Järvele teadmisteralli võistlusele. Seal anti meile üks paber, mille
peal oli kirjas kuhu klassi me peame minema. Igas klassis oli erinev
teema. Pidime teadma näiteks: mis
vallas on see looduskeskus kui sõidad Jõhvist Tartu poole?, mis järv on
Eesti suurim järv? Osasid vastuseid
me ei teadnud. Esimest kohta me ei
saanud. Mulle meeldis väga teadmisteralli.
JOONAS (2. klass)

ABITURIENDID
16. mail kõlas viimast korda koolikell meie abiturientidele. Arvamusi
lõpetajatelt.
MIKK – 12 aastat on minu jaoks olnud põnevad, meeldejäävad ja kogemusterohke. Sain palju sõpru ja
tuttavaid.
INDREK – Raske oli, aga läbi sai.
Viimasel aastal õppisin seda, et inglise keele tunnis on aknast välja vaatamine rangelt keelatud.
DAIRO – Gümnaasiumi osas sain
inglise keele tunnis teada seda, et
akna kaudu ei väljuta.
ANDRE – 12 kooliaastat on olnud
väga huvitavad, gümnaasiumist sain
palju uusi teadmisi ja kogemusi.
ALINA – See kool näitas mulle, et
inimesed on lahked. Isegi need, keda
ma ei teadnud, pakuvad abi, suurt
abi kui on vaja.
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Sündmused
Raamatukogutund metsas
24. mail käis 1.klass raamatukoguhoidja Aili juhendamisel metsas.
UKU: Kõndisime, uurisime ja määrasime lehti ja lilli. Seal oli nii tore ja
lõbus, et mul tuli pisar silma.
KRISTELLA: Veel vaatasime raamatuid, lahendasime ristsõna ja kuulasime juttu rähnist.

Maakondlik loodusmäng
25. mail käisime Toilas loodusmängul. Võistkonnas olid peale minu Berit, Kert ja Kermo. Me lahendasime
ülesandeid. Seal pargis oli 10 punkti.
Mulle meeldis kolmas punkt, kus oli
viktoriin. Pärast saime viineripirukaid ja morssi. Saime 5. koha.
EVELI
30. mail toimus meil järjekordne
Tore koolipäev. Seekord siis teemaks
Õpime õues. Ilm soosis meid ja päev
oli hästi tore.
Käisime päästekas, kus kontrollisime
suitsuandureid, proovisime päästeveste ja viskasime päästerõngaid.
Kõige rohkem meeldisid politseikoerad. Nad olid nii toredad ja lahedad. Üks koer hüppas politseimehele
sülle. Pärast tegime tiimid ja otsisime piltide järgi kirju ja lahendasime
ülesandeid.
KEVIN ja UKU (1. klass)
2. klassi õpilaste kokkuvõtted päevast
Tore koolipäev algas sellega, et me
läksime päästeametisse. Seal jaotati
meid kaheks grupiks. Üks grupp läks
tuleohutusse. Me vaatasime seal kuidas töötab tulekustuti. Teine grupp
läks veeohutusse. Saime proovida
veest päästmist, aga mitte vees, vaid
rohu peal. Pärast vahetati osad.
Kooli juures saime näha politseikoeri. Meile näidati, mida need koerad
teha oskavad.
MARGARETH
Päev algas nii, et kõik kogunesime
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Sündmused
kõik oma klassidesse ja siis läksime
oma klassijuhatajatega tuletõrjesse.
Seal rääkisid tuletõrjujad, et kuidas
suitsuandurit lahti võtta, kokku panna ja kuidas kontrollida.
Edasi läksime kooli ette ja seal olid
koerajuhid. Nende koerad Uru ja Uljas näitasid meile igasuguseid trikke. Politseinikud rääkisid koerajuhi
elust.
Seejärel rääkisid õpetajad meile
mängust, mis meid ees ootas. Pidime
piltide järgi kohad üles otsima ja küsimustele vastama.
JONATHAN
Me käisime päästeametis. Seal näidati meile kui kaugele tuleb suur ja
väike grill majast panna. Saime visata päästerõngast. Külas olid politseikoerad. Nägime kuidas nendega
mängiti ja treeniti. Pärast oli pildimäng. See meeldis mulle kõige rohkem.
LAUR
Käisime päästeameti juures. Seal
õpetati tule- ja veeohtust. Meie juures käisid Rakvere politseinikud,
kes rääkisid koertest ja neil olid nad
ka kaasas. Siis mängisime maastikumängu. Olime rühmades. Mulle meeldis see päev. Kõige rohkem
meeldisid mulle politseikoerad.
JANE

1.-2. juunil oli meil
ööbimisega väljasõit
Iisaku–Võrtsjärv–Tartu–
Remniku–Iisaku.
1. klassi arvamus
EVELI: Mulle meeldis limonaaditehases limonaadi maitsta. Järvemuuseumis meeldis kalu vaadata.
Mänguasjamuuseumis meeldis mulle puust mänguasjade tuba. Ja ujuda
meeldis mulle ka. Ei meeldinud pikk
sõit ja see, et diskot ei olnud.
KEVIN: Me käisime õlletehases, seal
saime limonaadi. Käisime mänguas-

jamuuseumis, kus teatrikodus meeldis mulle üks suur muna. Siis tulime
Remnikusse. Järvemuuseum mulle ei
meeldinud.
ANDRIES: Mulle meeldis, et limonaadi anti, mänguasjamuuseum,
Võrtsjärve muuseum ja siis see kui
ujusime. Mulle ei meeldinud A. Le
Coq hirmus hais ja et Remnikus diskot polnud.

4. klassi arvamus
Meeldis, et ekskursioonil oli terve
klass koos. Tore oli ka A Le Coqtehas, kus saime maitsta erinevaid
limonaade. Kaasa saime ka millest
tehakse plastpudeleid. Nägime kuidas pudelid mööda linti liiguvad ja
kuidas neid täidetakse.
Edasi sõitsime me Võrtsjärve äärde,
seal räägiti meile järves elavatest kaladest, mõni oli nii suur. Teisel korrusel mängisime ühte toredat mängu.
5

Sündmused
Loodusmuuseumis oli väga põnev.
Meeldisid loomade- ja lindude topised. Mõni loom on ikka nii suur. Ei
meeldinud, et pidime pärast nii pika
maa kõndima nukumuuseumi juurde.
Remnikus oli hea, et saime ujumas
käia ja õues oli tore koos mängida.
Veel oli tore, et saime oma klassiga
ühte tuppa, kahju ainult, et Rainer
ööseks ei jäänud ja Richard teise tuppa läks.
2.–3. klassi arvamused
Väga äge oli limonaaditehas. Me saime proovida erinevaid limonaade.
Võtsjärve Järvemuuseumis oli väga
palju erinevaid kalu. Meeldis seal,
sest paljud olid esimest korda. Nukumuuseum oli huvitav.
Remnikus on alati väga mõnus, huvitav ja naljakas olla. Tore oli, et saime ujumas käia. Remnikus meeldis
korvpalli mängida. Meeldis üllatus
(kooli lõpu puhul oli tort).
Ei meeldinud, et tuli varakult ärgata.
Pikk maa oli sõita. Ujuda oleks võinud veel kauem. Diskot oleks ikkagi
tahtnud.
3. juuni oli meie kooli laulupäev. Iga
klass valis endale juba varem laulu,
mida oli aega harjutada muusikatundides. Võistlemisel arvestati ühtset
riietust, liikumist ja võis kasutada
saateansamblit. Osaleme pidi kogu
klass.
Võistluspäeval loositi lisaks välja üks
laul, mida tuli ette valmistada kohapeal. Ka õpetajad ja lapsevanemad
võistlesid koos meiega.
Külas oli meil ansambel Bombillaz.
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Omalooming
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Peatoimetaja: Eda Välimets
Toimetaja: 4. klass
Küljendaja: sekretär

