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KULDNE RÕÕMUS SUVI
Nüüd tuli rõõmus suvi
Ja jooksis sööma tuvi.
Juuni, juuli, august ka.
Suvekuud need mõnusad.
Lapsed ujuvad nüüd vees.
Päevitavad naised.
Mehed kala püüavad.
See on kuldne suvi
ELISAVETA (3. klass)

Sündmused
1. aprilli hommikul pidime me tegema naljaka maski ja kõige parem
mask sai auhinna. Mina olin mustlane, kuigi mask oli mul jänese oma.
Peale teist tundi pidime minema aulasse mängima. Mängisime sõnaseletust ja parim poos. Mulle meeldib 1.
aprill, aga mulle ei meeldi selle naljad.
DARJA (4. klass)
2. aprillil käisid kõik algklassid peadselt saabuvate ülestõusmispühade
ootusel muuseumis meisterdamas.
Meid olid tulnud sinna õpetama tädi
Annika ja tädi Kaja Rakverest. Vestlesime saabuvatest pühadest ning
hakkasime meisterdama. Meie koos
3. klassiga meisterdasime aknale rippuva lillevaniku, aga 1. ja 2. klass tegid tibusid.
KAROLINA (4. klass)
7. aprillil käisid 1.–4. klassi õpilased
Tartus etendust „Hiired pööningul“
vaatamas. Selle esinejad olid Toahiir
Nunnu - Ireen Kennik, Hallhiir –
Triin Lepik, Nahkhiir – Sten Karpov
ja Tõuk – Lauri Kink. Minule meeldis
isiklikult kõike rohkem tõuk, sest kui
ta sai liblikaks, siis ta tahtis ikka veel
pesta ennast seebiga. Seebiks oli kärbsemust. Mulle isiklikult ei meeldinud
kõige rohkem toahiir Nunnu kiljumine. Õpetaja Annele meeldis nahkhiir.
Talle meeldis nahkhiir sellepärast, et
kui poleks olnud seda nahkhiire teksti, siis oleks see lahja olnud.
GETLI (4. klass)
Munadepüha muuseumitund
16. aprillil käisime muuseumis.
Kõigepealt anti meile munad ja me
koksisime neid. Munade koksimise
võitis Ervin. Siis jagati meid rühmadeks. Meie läksime mängima
teise majja. Seal olid võistlused muna-võidujooks, munaveeretamine,
munapuhumine. Mängisime „Öö ja
päev“, „Pai-pai, kiisuke“. Minu arust
oli kõige naljakam mäng „Pai-pai,
kiisuke“. Muuseumis meisterdasime
muna, kuhu peale panime riideriba2

sid ja litreid. Pärast sõime munavõid
ja jõime morssi.
ANNIKA ja ELISAVETA (3.klass)

mina sain 3. koha. Pärast kostitati
meid kringliga.
DARJA (4. klass)

Viisiratas minu silmade läbi
20. aprillil toimunud Viisiratas minu
arust oli väga-väga lahe. Seal oli palju
huvitavat ja naljakat. Huvitav oli vaadata teiste esinemisi ja jälgida, kes
võidab. Naljakas, aga minu arust oli
kuulata, kuidas teised vastavad küsimustele, mida teadustaja küsis. Oli 5
vanuserühma. Mina olin kolmandas
vanuserühmas ja minu õde teises.
Kokku oli 29 osalejat ja veel mõned,
aga nad ei läinud arvestusse. Kõik
said peale esinemist kõristimuna ja
diplomi. Kui kõik olid ära esinenud,
oli väike vahepaus Peale pausi laulis
teadustaja „Opa gangan style“ laulu ja selle ajaga pidid kõik esinema
minema. Peagi saime teada võitjad,

25. aprillil toimus 12. klassi lõpukell.
3. klassi lapsed 12. klassi lõpukellast.
12. klass kinkis õpetajatele kommikarbid ja lilled. 11. klass kinkis 12.
klassile õhupallid lutsukommidega.
Monika iseloomustas kõiki 12. klassi
õpilasi ja Richard mängis klaverit. 12.
klass andis 11. klassile kirstu kirjaga.
Kirjas oli, et nad peseksid hambaid,
kannaksid vahetusjalanõusid, et nad
oleksid sõbralikud ja et nad õpiksid.
12. klass näitas seinale pilte oma klassist. 12. klass saadeti ära koolikellaga.
30. aprillil toimus meie koolis 4.
klasside maakondlik õpioskuste

Sündmused
kutsus kloun Chrisi ja Chris pidi venitama nätsu ja ta sai elektrit. Pärast
kutsuti vabatahtlikud lavale. Nad pidid palli korvi viskama. Kaks last ei
saanud sisse, nendele pandi naljakad
prillid ette. Need, kes viskasid korvi,
said kommi. Žonglöör tantsis nugadega. See oli ohtlik tants. Meile kõigile meeldis tsirkuse etendus väga.
JEKATERINA (3.klass)

olümpiaad (töö teatmeteostega).
Võistkonnas oli kolm inimest – Johanna Karp, Aila Jürgenson ja Liisa
Järve. Kui kõik koolid olid lõpetanud, saime saiakesi ja morssi. Pärast
tänati aulas kõiki võistkondi ja teatati
kolm parimat kooli. Iisaku Gümnaasiumi võistkond sai 2. koha. Kokku
osales 14 kooli.
JOHANNA (4. klass)

suveniire lava ees, enne kui etendus hakkas. Me nägime ühte klouni
žonglööri. Kloun tegi lastele nalja ja
žonglöör tantsis ja tegi trikke. Kloun
tegi laheda triki. Klounil oli toru küljes ämber ja kui see hakkas kukkuma tuli sealt mänguämblik välja. Siis

12. mail toimus meie koolis emadepäeva kontsert. Seal esinesid algklassid ja ka 10. klassi õpilane Nikita saksofonil ning 5. klassist Egert-Oscar
lauluga.
1. klassil olid laulud ja luuletused, 2.
klass esines rahvatantsuga, 3. klassil
olid luuletused ning 4. klassi tüdrukud esines näidendiga „Memmed
omavahel“ ning poisid lugesid luuletusi. Klasside etteastete vahele tantsi-

6. mail toimus Iisaku rahvamajas
tsirkus. Tsirkus hakkas kell 11.00.
Kui me tulime rahvamajja, pidi igaüks endale ise pileti ostma ja siis me
võisime minna saali. Saalis lava ääres müüdi igasuguseid asju, mis olid
seotud tsirkusega. Kui tsirkus peale
hakkas, istusime me kõik kohtadele.
Esimesena tuli lavale kloun. Ta kutsus inimesi lavale ja lavale said Lisette 5 klassist, Chris 3 klassist, Reimo
2 klassist, Markko 3 klassist ja mina.
Kloun tegi erinevaid nalju. Peale
klouni tuli lavale zonglöör ja tema
näitas meile võimatuid asju. Kõikidel läks isegi suu lahti ja peale teda
tuli jälle kloun. Niimoodi nad käisid
korda mööda ja peale seda ma saime
palle lüüa ja siis see lõppes ära. Kahju. Aga ma läheks seda vaatama isuga
veel tuhandeid kordi.
DARJA (4.klass)
Tsirkus
Me käisime 6. mail tsirkuses. Tsirkus tuli Peterburist. Me saime osta
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Sündmused
sid tantsuklassi õpilased.
Pärast läksid kõik koos emadega
oma klassidesse isetehtud torti sööma. Igal lapsel oli ka oma emale kingitus tehtud. Õhtu oli tore!
KAROLINA (4. klass)
4. klass Saaremaa ekskursioonil

21. mail kogunesime kõik kooli
juurde ja kell 07:00 algas meie sõit
Saaremaa poole. Sõitsime umbes
kaks ja pool tundi. Tallinnas tegime
burgeri peatuse Mc Donaldsis. Siis
sõitsime üle tunni aja sadamasse.
Praamile jõudes oli meil pool tundi
aega ringi vaadata ja siis pidime jälle
bussi minema. Sõitsime läbi Muhu
ning mööda tamme Saaremaale. Seal
läksime kõigepealt Kaali järve vaatama (sinna kukkus kunagi meteoriit).
Seejärel läksime lõunat sööma.
Peale lõunasööki läksime Kuressaare linnusesse. Seal oli meil giid, kes
rääks meile linnuse ajaloost ja mis
seal toimunud on. Pärast huvitavat
ajalootundi olime välja teeninud
ühe karastava supluse. Läksime merre ujuma. Merest tulles olime kõik
üsna väsinud. Kuid pikk tee oli veel
ees. Me pidime veel Sõrve poolsaarele minema. Enne poolsaarele minekut läksime vaatama Salme külas
leitud muinaslaeva vrakki, mis on
ainulaadne terves Euroopas. Sõrve
poolsaare tipus viskasime vees lutsu.
Õpetaja Eda tegi poistega võidu, et
kes viska rohkem lutse. Ervin viskas
4

õpetajast rohkem ja sai kolm kuivatatud ploomi.
Nüüd oli aeg sõita hostelisse ja panna
asjad ära. Õhtul kell kaheksa läksime
pitsarestorani. Seal oli super hea toit.
Läksime tagasi hostelisse. Poisid said
enne magama minekut veel isuga
jalgpalli kohalikega mängida. Ühe

toa tüdrukud vaatasid öösel õudukaid. Ja teine tüdrukute tuba oli poole neljani üleval. Oli võimas ja väsitav
päev. Kõigil oli tore.
Teisel päeval ärkasime me kell pool
kaheks ja läksime sööma hommikusööki Saaremaa Ühisgümnaasiumisse. Peale seda läksime me hostelisse,
panime asjad kokku ja sõitsime Karujärve vaatama. See on Saaremaa
kõige vanem järv. Ja seal me saime
muidugi ujuda. Edasi sõitsime vaatama Panga panka. Me läksime panga

peaaegu tippu ja see oli väga, väga
õudne.
Järgmine sihtpunkt oli Angla tuulikud koos töötubadega. Me meisterdasime Saaremaa dolomiidile ühe
pildi. Seal me ka sõime ja käisime
tuulikuid vaatamas. Uudistasime
õues ka loomi, kes olid väga armsad.
Peale seda sõitsime praamile. Aga
see oli nii napp minek, et täpselt
meie nina ees sõitis praam minema. See oli mõnes mõttes hea, sest
me käisime käsitöötuba uudistamas.
Aga pärast ikka tuli praam ja me pidime ikkagi saarelt lahkuma. Algas
sõit Tallinna. Vahepeal kinnitasime
veel keha ja algas pikk sõit koju. Bussis toimus veel igasuguseid asju, aga
sellest ei räägi.
Sellist ekskursiooni kordaks veel!
DARJA ja LAURA (4. klass)
3. klassi ekskursioon
3. klass käis 28. mail ekskursioonil läbi Ida-Virumaa. Sõitsime läbi
Sillamäe, kus nägime uhkeid nõukogudeaegseid maju. Sõitsime ka
läbi Narva-Jõesuu. Narva-Jõesuu ja
Narva vahel oli II maailmasõja-aegne tank T-34. Selle kõrval oli imeilus
lillepeenar.
Narva kindluses korraldati meile
aardejaht ja kapteniks valiti Annika. Annikale anti kaart ja selle peal
oli linnuse plaan ja mingi tähendusega märk. Alustasime keldrist, kus
giid Jana rääkis meile legendi. Siis

Sündmused
pidime otsima väljapääsu. Leidsime
trellist ukse, mille taga oli vares võtmega kaelas. See uks oli kinni. Liisa
võttis mõõga ja koukis varese kaelast
võtme. Meile anti ülesanded, mis
olid kas lipiku või mõne kivi peale
kirjutatud mõistatused. Linnuses oli
nii palju vanaaegseid asju ja saime
väga palju selle kindluse kohta teada.
Lõpuks Põhjaõuel leidsimegi aardekirstu, kus oli vana raha ja igaüks sai
endale ühe mündi, mille eest sai käsitöötoast midagi osta. Annika ostis
endale kaelakee, mille otsas oli võti.
Liisa ostis „kassisilma“. Ronisime
torni tippu. Olime nii kõrgel, nägime ka Venemaad. Enne äraminekut
keskpäeval lasti kahurist püssirohuga pauk.
Enne bussi minekut sõime pinkide
peal ja võisime ka võidu joosta.
Edasi sõitsime Toila parki. Jooksime
väikeses hekilabürindis. Vaatasime
natuke merd ja siis läksime allika juurde. Annika viskas allikasse
2-sendise ja soovis midagi. Me läksime treppidest alla ja nägime, kuidas
vesi alla jõkke voolas. Mõned jõid allikavett. Nägime suurt musta nälkjat.
Kõige viimasena sõitsime Kuremäe
kloostrisse. Käisime kirikus, kus oli
palju kulda. Nägime nunnasid. Nägime isegi seda puud, kust leiti Jumalaema ikoon. Ostsime suveniire ja allikas võtsime tervendavat vett kaasa.
Lõpuks sõime kogu oma toidu ära.
ELISAVETA ja ANNIKA (3. klass)

kesi. Siis läksid tüdrukud korvidele
maalima ja poisid laastudest külmutuskapile magneteid tegema, need
olid nagu rukkililled. Mänguväljakul
sõime kaasavõetud võileibu ja saime
ka turnida.
Tore oli ka rongiga sõitmine. Algul
said 2. klassi poisid istuda kõige viimases kaevanduse vagunis, pärast
vahetasime. See oli nii äge.
Käisime ka Tudulinna hüdroelektrijaamas. Seal oli palju kalamehi,
mõnel näkkas ka. Tudulinnas rääkis
õpetaja meile.
Oli hästi tore päev ja lahe ekskursioon. Aitäh!
Luise, Emma, Sandra, Mariana, Liisbeth, Asko, Richard, Reimo, Inos.
03. juunil pidasime meie, 4. klassi
õpilased, oma lõpupidu. Alustasime
sellest, et kirjutasime iga lapse kohta
lühikese iseloomustuse. Seejärel sõi-

me ja vaatasime kõige esimese ürituse pilte kui me olime veel 1. klassis.
Need ajasid lausa nutma. Vaatasime
ka meist tehtud videosid. Veel mängisime neid mänge, mida me olime
nelja aasta jooksul kõige enam mänginud. Lõpuks hakkasime tantsima
väga hea muusika järgi. Päev oli väga
tore, sellist päeva pole ammu olnud.
LAURA JOHANNA (4. klass)
04. juunil sõitsid osad õpilased 2.
– 5. klassini Palmse mõisa vaatama
Rakvere teatri etendust „Kui ma olin
väike…“ Enne etenduse algust saime sõita kaarikuga. Oligi aeg teatrit
vaatama minna. Etenduses oli kaasategev ka ansambel „Kõrsikud“. Etendus oli väga huvitav ja lõbus.
Peale etendust tutvustati meile mõisa
peamaja ja teisi hooneid. Sepikojas
saime endale münti vermida. Päev
lõppes maastikumänguga.
LAURA JOHANNA (4. klass)

1. ja 2. klassi ekskursioon
Avinurme
Käisime ekskursioonil Avinurmes.
Kõigepealt läksime Puiduaita. Seal
näidati meile erinevaid puidust tehtud asju. Tädi rääkis, et kõiki asju
ei saa teha ühest ja samast puust.
Iga puu oli erinevat tooni ka ja nad
on erineva tugevusega. Tutvusime
müügisaaliga, saunaasjadega all korrusel ja käisime ka koosolekusaalis
ülemisel korrusel. Pärast saime ka
sealt asju osta. Asko ostis puhvetist
mitu limonaadi, mõned ostsid saia5

Omalooming
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Omalooming
1. Olete käinud koolis 12 aastat. Teie
eredaim mälestus Iisaku koolist.
Oma kooliaastatele tagasi vaadates,
jääb kõige eredamaks hetkeks meie
1. september, aktus ja aabitsate saamine.
2. Millised on teie silme läbi Iisaku
kooli õpilased?
7.- 9. klass on pubekaiga, kus kõige
olulisem on silma paista ja äge olla.
Gümnaasiumi õpilased on rahulikud, neil ei ole tähelepanuvajadust
ning nende jaoks on juba õppimine
väga tähtsal kohal. Algklasside lapsed
on väga rõõmsameelsed ning targad.
Vahest tundub, et nad on võrreldes
meiega palju targemad ja avatud.
3. Kuidas iseloomustate Iisaku
kooli õpetajaid?
Iisaku kooli õpetajad, nagu ka kooli
õpilased, on väga erinevad. Nemad
olid esimesed inimesed, kes õpetasid
meid mõtlema, arutlema ning kujundasid meie iseloomu ja hinnanguid.
4. Milline oli Iisaku kooli 44. lend?
Palun iseloomustage enda klassi.
Me oleme liiga erinevad, et jõuda

mingisugusele konsensusele.
5. Milline oli teie klass kõige suurem temp?
Meil oli 6. klassis klassiõhtu ööbimisega koolis, kus poisid püüdsid teisi
ära pasteerida. Aga kõige suuremaks
tembumeheks oli meil Edgar, kes
suutis riietuda ilusaks tüdrukuks, kes
suutis plahvatust korraldada poiste
vetsus.
6. Mida tähendavad lõpueksamid?
Nendega algab meil uus elu. See on

nagu esimene samm täiskasvanute
elu suunas.
7. Nimetage üks tarkusetera, mille
võtate koolist kaasa oma pikale eluteele.
„Mõistusele, milles valitseb rahu,
alistub kogu universum.“ See tarkusetera paistab silma iga päev ning
oleme kindlad, et suudame seda ka
tulevikus järgida.

1. klassi mõtted kooli lõpus
• Mulle väga meeldib koolis käia.
(Jolan)
• Olen targem, oskan paremini lugeda, kirjutada ja arvutada. (Arthur)
• Sain selgeks kirjatähed ja vahetunnid on väga ägedad. (Jaagup)
• Meil oli koolis väga tore, saime targaks. (Dimo)
• Mulle meeldis see, et ma hakkasin
hästi lugema ja see, kuidas me teatrit tegime. (Markus)
• Mul läheb koolis hästi, saan targemaks. Mulle meeldib kehaline kasvatus. (Arles Marten)
• Mulle meeldib kool ja kõik tunnid.
Mul on tähestik peas ja laulmine
meeldib ka. (Riti Marell)
• Lasteaias sai magada ja mängida, aga koolis saab õppida. Mulle

meeldis ka ekskursioon Avinurme.
(Laura- Eva)
• Saime aabitsad, õppisime tähti, kirjutasime numbreid. Saime klassiga
tuttavaks, käisime ekskursioonil ja

tegime klassihommikuid. (Marii)
• Mul on tähestik peas. Minu lemmiktund on matemaatika ja lemmikmäng rahvastepall. (Andri)
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Viielised

Nelja-viielised

Eelmiste ristsõnade võitjad olid JOLAN, ERVIN, SANDRA, LAURA-EVA, AILA
Parimad kirjutajad ajalehele olid
DARJA, LAURA JOHANNA, KAROLINA, GETLI, ANNIKA

Peatoimetaja: Eda Välimets
Toimetaja: 4. klass
Küljendaja: sekretär

