Käps tegutseb
mai 2016 / nr 3

Lumememm seisab aias ja tunneb end seal mõnusalt. Kuni ilm muutub soojemaks ja külma idatuule asemel ilmub lääne poolt soe kevadine tuuleke. Lumememmel tuleb nüüd minema hakata, kuid tema
ei taha minna... Ta otsustas parem enne minekut veidi suusatada.

Sündmused
AABITSAPIDU
26. jaanuaril toimus 1. klassi Aabitsapidu. Lapsed kirjutasid sellest.
Ma tulin koolimajja. Võtsin riided seljast ära ja läksin aulasse. Seal oli kõik
nii ilus. Me olime koos Keviniga. Kui
pidu läbi sai, sõime kooki. Ja tunnistused saime ka.
UKU

24. jaanuaril käisin oma klassiga
Vanemuise teatris „Nukitsameest“
vaatamas. Mulle meeldis see etendus,
kuna see oli põnev ja naljakas. Kõige
toredam oli see, et Iti ja Kusti jõudsid
koju tagasi. Etenduses oli ka rahapada, mis muutus lehtedeks. Kollid olid
lahedad, sest nad tegid nalja. Teatris
oli tore käia.
KAREL (2. klass)
9. veebruaril toimus fantaasiapäev.
Kõigil tuli etendada eelnevalt loosiga tõmmatud muinasjutt. Esinemine
toimus klasside järjekorras. Alustas 1.
klass muinasjutuga „Jussikese seitse
sõpra“. Valiti kolm publiku lemmikut
hääletussedelite põhjal. Nendeks olid
10. klass – „Okasroosike“, 6. klass –
„Vaeslaps ja talutütar“ ning 8. klass –
„Kolm põrsakest“. Osa võtsid ka õpetajad muinasjutuga „Kaksteist kuud“.
Kõik esitused olid toredad ja me saime kõhutäie naerda.
LIISA (6. klass)
12. veebruaril oli meie koolis sõbrapäev. Hommikul toimus südamete
otsimine. 3. tunni ajal läksime aulasse. Seal me tantsisime, saime kommi
ja anti ka kaardid. Peale sööki kogunesime aulasse. Seal jagati auhindu
sõbralikemale poistele ja tüdrukutele.
Sõbralikumaks algklassiõpetajaks valiti õp. Liina Sutt. Koridori seinale oli
tehtud suur süda, kus kõik soovijad
said pildistada.
SANDRA (4. klass)
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Hommikul tegime kooki. Õhtul tulid
vanemad. Me laulsime Aabitsa laulu
ja etendasime Jussikese 7 sõpra. Mina
olin Reede. See oli lahe.
EVELI

Sõime küpsisetorti. Tegime näidendeid. Jussikese 7 sõpra olin mina Esmaspäev. Aabitsast olin mina täht I ja
Aabi.
KEVIN

Läksime lavale. Ema vaatas. Mina
mängisin kahte osa. Ja mängisin Kolmapäeva. Saime tunnistused. Pärast
sõime torti.
KRISTELLA

Hommikul tegime kooli. Õhtul tuli
ema vaatama. Laulsime ja tegime näidendit. Saime tunnistused. Lõpuks
sõime koos vanematega kooki.
KERMO

Sündmused
19. veebruaril toimus koolis Eesti
Vabariigi sünnipäevale pühendatud
aktus. Kooliperet tervitas direktor,
vallavanem ja Looduskeskuse matkajuht. Kodutütred ja 6. klassi õpilased
lugesid luuletusi. Lugemise ajal näidati seinale kauneid looduspilte Eestis.
Pärast seda saatsime lipud välja.
LUISE, EMMA (4. klass)

MÄGER
Käisime muuseumis. Vaatasime
mäkra. Vaatasime mägra pilte, rääkisime mägrast. Mäkrasid söövad ilves
ja hunt. Mägral on teravad küünised.
Seal oli ka mägra topis. See oli nii
pehme. Seal oli isegi mägra kasukas.
See oli ka nii pehme. Siis me veel
vaatasime, kuidas mägrad söövad,
kuidas nad jahti peavad.
UKU (1. klass)


MIS TOIMUB ÖÖSEL RAAMATUKOGUS?
Magasin mina rahulikult raamatukogus diivanil. Ärkasin jalgade müdina
ja laste häälte peale. Kas tõesti juba
hommik? Selgus, et 3. klassi lapsed
peavad klassiõhtut ja tulid vaatama
öist raamatukogu. Sättisin oma lilledega ehitud kübara pähe ja tervitasin
külalisi. Oi, meil oli vahva. Näitasin
neile raamatut „Raamatukogunõid
Rosaalie“, tädi Aili luges sealt katkendi. Nii nagu raamatus kirjas, teen
ma aegajalt tempe ja ajan juttusid segamini. Lapsed otsisid raamatutest
üleliigseid tegelasi. Näitasime tädi
Ailiga koos võlutrikke, mida lapsed
proovisid lahendada. Premeerisin
lapsi oma lemmikkommidega. Kui
tahate teada, kuidas koorekomme
ise kodus teha, siis lugege raamatut.
Mulle väga meeldivad lapsed, kes armastavad raamatuid.
Raamatukogunõid Rosaalie

Näidati ka erinevaid suitsuandureid.
Kuidas tuleb suhelda numbriga 112.
Lõpuks näidati meile tuletõrjevarustust ja autosid.
JONATHAN (2. klass)
Meie koolis toimus naistepäeva puhul
solistide kontsert. Seal esinesid õpila-

sed ja õpetajad. Kontserdi korraldas
õpetaja Tanja Elken. Kõlasid erinevates keeltes laulud. Laulude saateks
mängiti ja kõristati ka pille. Loosi järgi osutus võitjaks Johanna Karp, kes
võitis endale uue mikrofoni.
INOS (4. klass)

3. märtsil külastas 2. klass Iisaku
Päästekeskust. Seal räägiti meile tulest. Saime teada miks ei tohi küünlaid ega lahtist tuld järelvalveta jätta.
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Sündmused
9. märtsil käisime me Iisaku muuseumis meisterdamas. Rääkisime
saabuvatest pühadest ning meisterdasime ilusaid pärgi.
Me käisime 10. märtsil rahvamajas
vaatamas teatritükki „Rääkivad riided.“ Näidend rääkis sellest, kuidas
lastetuppa ilmus kapp, kus elasid
rääkivad riided. Lapsed mängisid
ja järsku läks pimedaks ning riided
hakkasid omavahel vestlema. Seal
olid pintsak, mantel ja seelik. Minu
arust oli kõige ägedam tegelane
pintsak, sest ta nägi nii lahe ruuduline välja. Sain etendusest väga palju
häid mõtteid ning proovisin sarnast
etendust ka kodus teha. Oli väga lahe
päev, selliseid etendusi võiks rahvamajas rohkem olla.
JONATHAN (2. klass)

1. KLASSI ÕPILASTE
ARVAMUSED „LOTTE
UNENÄOMAAILMAS“
23. märtsil käisin Vanemuise teatris
„Lotte Unenäomaailmas“ vaatamas.
Mulle meeldis Lotte. Teda mängis
Adeele Sepp. Ta oli ilus. Muusika
väga ei meeldinud. See oli natuke
igav. Aga muidu oli lahe.
EVELI
Läksime teatrisse. Seal oli palju rahvast. Ma jäin isegi magama, sest see
oli nagu muinasjutt. Kui hakkas vaheaeg, läksin saalist välja. Ma ei kartnud midagi. Uudishimu oli suurem.
UKU
Kui me sõitsime bussiga, siis seekord
ei hakanud mul üldse paha. Kui etendus algas, siis tundus mulle, et see on
igav. Aga tegelikult oli see päris lahe.
Mulle ei meeldinud, et nad nii palju
laulsid.
KERT
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Käisime teatris vaatamas Lottet.
Mulle meeldis Alo Kurvits. Ta oli
Timmu. See oli naljakas, kui ta päevitas Alberti käel. Unemaailmas oli
jube, uksed läksid kinni.
REVON

24. märtsil toimus meie koolis tuluõhtu. Kogu saadud tulu läheb Iisaku
Gümnaasiumi kevadballi korraldamiseks. Ka algklasside õpilased andsid oma panuse. 2. ja 3. klass esitasid näidendeid. Grupp poisse tantsis
rütmitantsu. Jonathan laulis, Luise
mängis akordionit. Ka õpetajad esinesid. Kohvikus sai osta head ja paremat.

Intervjuu
1. KLASSI ÕPILASED VIISID LÄBI INTERVJUU KOOLITÖÖTAJATEGA
Berit, Kätlin ja Laura-Liisa küsitlesid garderoobitädi Sirjet.

Kevin, Kristella ja Hendrik küsitlesid koristaja
Rozat.

Kui kaua te olete siin töötanud?
20 aastat
Milline on teie lemmikloom?
Kass
Kas te olete parema- või vasakukäeline?
Paremakäeline
Millal te koju saate?
Kell 17.00
Kui vanad on teie lapsed?
28 ja 30

Mis sulle meeldib?
Loodus, reisimine, raamatut lugeda.
Millest sa unistad?
Et terveks saada
Kas su töö on hea?
Nii ja naa
Kas sulle meeldib koristada?
Meeldib
Kas sulle meeldib vastlapäev?
Meeldib

Kermo, Kert ja Andries küsitlesid kokk Ellet.

Eveli, Uku ja Revon küsitlesid õpetaja Liinat.

Mis kell sa koju saad?
Kell 18.00
Mis unistus sul on?
Hea tervis
Mis su töös lahedat on?
Lastega suhelda
Mis on sinu lemmiktoit?
Praetud kala
Mis toitu meeldib sulle teha?
Suppi keeta.

Mida te klassis õpetate?
Eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust, kunsti.
Mis kell teie tunnid lõppevad?
Kell 14.00
Mis on teie õpilaste lemmiktund?
Kehaline kasvatus
Kuidas teie õpilastel läheb?
Hästi
Kuidas teie õpilased teisse suhtuvad?
Väga hästi
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Omalooming
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Omalooming
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Peatoimetaja: Eda Välimets
Toimetaja: 4. klass
Küljendaja: sekretär

