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PUHKAMA!
Leelo Tungal

Killadi-kolladi koolikotid,
tinnadi-tännadi tindipotid
nüüd peab kinni kruvitama aeg on sõita suvitama.
Kott võib kodus losutada,
oma keha kosutada.
Tedretähnid pikal ninal,
päevitada püüab pinal.
Sulepeal on kuumus keres,
mõnus laiskus siniveres.
Päevik hakkab päevitama,
joonlaud mõtiskleb niisama.
Ainult pliiats - kange töösell ärkab mitu korda öösel,
kuuleb hiiri nakitsemas,
tunneb rinnas pakitsemas
kunstitahet ilmast ilma...
Oota, pliiats, vihmast ilma!

Sündmused
Mäng „Buratino kutsub
kuldvõtmekest otsima“
Koostöös Rakvere Teatriga mängisid
algklasside õpilased kuldvõtmekese
otsimise mängu.
Esimeses töötoas tegime kõik endale paberist ninad ja need olid terve mängu aja meil ees. Pidime läbi
käima 6 töötuba. Igas töötoas oli
lugu, ülesanne ja tegevus. Me pidime
mäluma leiba 32 korda ja mõtlema
tervislikule toidule ja kahjulikele ka,
viskama raha korvi, käisime direktori kabinetis kirjutamas, lõpuks pesime käed ja saime kuldvõtmekesed.
Terve klass pidi liikuma koos. Tegime ka pilti kuldvõtmekestega ja saatsime pildid Rakvere Teatrisse. Nüüd
ootame loosimist, et saaksime minna
teatrisse etendust vaatama.
EMMA, LUISE, LIISBETH (3. klass)

3.-4. klassi
muuseumikülastus
24. märtsil käisime 3. klassiga muuseumis. Muuseumis ootas meid üks
naine nimega Kaja. Ta tutvustas end
meile ja ütles, et hakkame temaga
meisterdama. Kõik me istusime suure laua taha. Kaja näitas meile ühte

kukke, seda me hakkasimegi tegema.
Alguses tegime keha, siis noka ja harja ning siis saba. Kellel kukk valmis
sai, võis hakata kaunistama. Mina tegin lilla kehaga, punase noka ja harjaga kuke, keha kaunistasin lilledega.
Sabasuled said värvilised. Kui kõigil
kuked valmis olid, läksime kooli tagasi. Me täname Kaja ja teisi muuseumi töötajaid vahva ürituse eest.
CHRIS (4. klass)

Muuseumitund
27. märtsil käisime muuseumis ülestõusmispühade ehk munadepühade
pärast. Meisterdasime tibusid. Liimisime tibude osad kokku ja tegime
ka pesa. Siis läksime teisele korrusele
mängima. Mulle meeldis see mäng,
kus me pidime mängumuna üles viskama ja kinni püüdma. Kellel muna
maha kukkus pidi minema mängust
välja. Veel oli kaks munade veeretamise mängu. Üks oli see, kellel kõige
kaugemale veereb, on võitja. Teises
mängus pidi teiste veeretatud munadele pihta veeretama, siis sai need
munad endale. Enne mänge koksisime päris mune, millest tehti munavõid. Lõpuks sõimegi munavõisaia ja
jõime morssi.
ELIISE (4.klass)

NaLjApÄeV
KõIk KoGuNeSiD sAaLi PeAlE 1
tUnDi. SiIs 1-12 KLaSs NäItAsId
JuKu KoHtA nÄiTeNdEiD. sIiS aNnIkA jA TeIsTeSt KlASsIdEsT pIdIT
nÄiTAma nAlJa. AnNiKa LuGeS
sElLEst, mIkS vaNaEmA kArDaB
aRvUtIs IsTuDa. SeSt Ta kArDaB
hIiRi. PeAlE sEdA, kUi KõIk LuGeSiD taNtSiSiMe 1-12 klAsS JuSt
DaNcE. sIiS JaGaTi AuHiNdU. sEe
oLi VäGa tOrE PäEv!
JEKATERINA (4.klass)
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Sündmused
Lugemise võistlus ei ole
aprillinali
1. aprillil käisid Annika Kaljumäe,
Eliise Altoja ja Elisaveta Päll Jõhvis keskraamatukogus. Seal toimus
võistlus loetud raamatute kohta küsimustele vastamises.
Ettevalmistus selleks võistluseks algas juba sügisel, kui raamatukoguhoidja Aili Karukäpp andis meile nimekirja 21 raamatust. Mina lugesin
15 raamatut, Eliise ja Liisa vähem.
Märtsi vaheajaks saime küsimused,
millele pidi vastused ära saatma.
Need olid harjutamiseks. Päris võistlus oli Jõhvis.
Seal osales ainult kolm võistkonda:
Mäetaguse, Lüganuse ja meie. Vastasime küsimustele loetud raamatute
kohta. Mäetaguse kool võitis ja meie
jäime kolmandaks. Võitjad sõitsid
veel Tallinna võistlema.
Kingituseks saime pusle ja raamatu.
Pusle on meie raamatukogus, igaüks
võib minna ning selle kokku panna.
ANNIKA (4 klass)

6. aprillil oli koolis ebatraditsiooniline õppepäev nimetusega Tore koolipäev, mille eesmärgiks oli, et õpilasel on huvitav õppida ning õpetajal
on huvitav õpetada. Mis siis tegi selle
päeva eriliseks?
TORE koolipäev (4. klassi mõtted)
Mulle meeldis:
• rootsi keel, sest sai palju laulda ja
palju nalja
• liikumiskeel, sest me mängisime
jalgpalli ja mulle meeldib jalgpall
• ürgajakeel, sest me võisime joonistada pilte seinale
• kõik, sest sain teada rohkem, mida
ma ennem ei teadnud
• rootsi keel, sest õppisime kaks
rootsikeelset laulu
• draamakeel, sest kogu aeg liikusime, rääkisime, tegime igasuguseid
poose ja mängisime
• morse, sest seal sai töölehte teha
• morse, sest sain teada, kuidas mu
nimi morses on

Mulle ei meeldinud
• pi-keel, sest see oli mulle raske
• liikumiskeel, sest see oli nagu kehalise kasvatuse tund
• kõnelevad käed, sest seal pidi tegema täpselt nagu õpetaja ütleb ja
kätega näitab
• piktogramm, sest seal me joonistasime ja poisid möllasid ja karjusid
• ürgaeg, see oli igav võrreldes teiste
tundidega
1. klassi mõtted
• morse meeldis kõige rohkem
• rootsi keel oli huvitav
• koopajooniste tuba oli lahe
• pi-keel meeldis, lahedad sõnad olid,
ma ei saanud alguses mitte midagi
aru
Hea päev oli, lõbus ja tore. Selliseid
päevi võiks rohkem olla.

Algklassid Jääaja
Keskuses.
7. aprillil toimus 1.-4. klassi õpilaste
õppekäik Jääaja Keskusesse ja Tartusse. Jääaja keskuses valisime kaks
ekskursiooniprogrammi: 1. ja 2.klassile räägiti, kuidas tekkis kelgumägi.
Esmalt tuli õigesti kokku panna maketid, mis kujutasid erinevaid pinnavorme. Vaatasime pilte ja lühikesi
videosid mägede kujunemisest. Selleks, et saada paremini aru, milline
on mägi seest, said lapsed sõeluda
kruusa erinevate sõeltega. Sarnaseid
sõelu kasutavad ka teadlased.
Vaatasime lühifilmi liustiku murdumisest ning jäämägede tekkimisest.
Helid ja pildid tekitasid palju küsimusi ja elavat arutelu.
3. ja 4. klassi teemaks oli „ Mammut- kas karvane elevant?“ Laste
arvates oli huvitav, et mammutil oli
neli hammast. Kui need ära kulusid,
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Sündmused
kasvasid uued ja nii 6-7 korda.
Enne lõunasööki jõudsime uurida nii
mammutit, kui ka teisi loomi, koopas
seigelda ja Kalevipoja moodi kive visata. Lõuna peetud, sõitsime Tartusse
vaatama filmi „Paddingtoni seiklused“. Film oli südamlikust ja armsast
karust, kes segaduste tekitamisega
tegi palju nalja, kuid pani ka mõtlema, kui tähtsad on sõbrad ja pere.

Jääaja keskus ja
Tartu kino
7. aprilli hommikul sõitsid 1.-4.
klass Tartusse. Kõigepealt käisime
Jääaja keskuses. Seal jagati meid kaheks rühmaks – 1., 2. klass ja 3., 4.
klass. Sisse minnes seisid meie ees
kaks suurt mammutit. Nad olid nagu
päris. Meile räägiti, mida mammutid sõid ja et nad on välja surnud.
Käisime ka ürginimeste koopas, lahendasime töölehti. Teisel korrusel
nägime paljude loomade topiseid.
Seal räägiti elust peale jääaega praeguse ajani välja. Peale sööki sõitsime
Tartusse kinno. Ostsime popkorni ja
juua ning vaatasime filmi „Paddingtoni seiklused“. Film rääkis karust,
kes läks Peruu vihmametsast Inglismaale ja sattus ühe perekonna juurde elama. Tagasi Iisakusse jõudsime
alles pärast kella viit.
ELISAVETA (4.klass)

Iisaku Gümnaasiumi 1. 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 väga pikk
02.02.- 24.04.2015.
Meie 1. klassi õpilased saavutasid
väga kõrge 6. koha 1. - 2. klassi arvestuses. Selles vanusegrupis võistles
410 võistkonda.
Üldarvestuses (1. - 4. klass) olime 47.
kohal 1045. võistkonna seas.
Palju õnne essakad!
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Esmaspäeva 11 mai õhtul toimus Iisaku koolis vahva emadepäeva pidu.
Iga emme sai laste poolt tehtud lilleõie kommiga ja nautida ilusat kontserti. Esinesid üksikesinejad, mudilaskoor ja vahvad klasside esindused.
Oli luuletusi, laule ja tantse, näiteks
esimese klassi sajajalge teatas, et “sokid on mustad ja küll emmed pesevad”, kolmanda klassi Reimo laulis

jälle, et küll emmel veab, tal on nii
vahva mees. :)
Palju vahvaid laule koos pillidega
esitas mudilaskoor. Tahan kõikide emmede nimel öelda, et pidu oli
väga vahva ja kõik esinejad olid supertublid. Aitähh teile!!!
Kertu emme

Sündmused
Läbi on saanud paar kuud kestnud
Ida-Virumaa korvpallisari I-III klassi õpilastele.
Võistlus toimus kolmes etapis. Kokku oli 12 võistkonda ja Iisaku esindus sai sellelt turniirilt 8 võitu ja 3
kaotust, mis tagas koha 14. mail toimunud finaalturniirile. Kohtla-Järvel toimunud finaalturniiril kaotas Iisaku poolfinaalis Kiviõlile, aga
võitis 3-4 koha mängus Jõhvit. Seega
läbi pika turniiri tänutäheks III koht.
Võistkonda kuulusid: Karel Pärnpuu
(1. kl.),Arthur Pärnpuu (2. kl), Arles
Marten Vinni(2. kl.), Richard Pärnpuu (3.kl.).
Igati tublid poisid.

IG OM III KUNINGLIK
ÕUKONNAPIDU
15.05.2015 kell 18.00 toimus Iisaku
Gümnaasium kuninglik õukonnapidu. Õukonna peol olid kohal kõik
klassid. Erinevate kuningriikide rahvas oli kohe alguses aulas. Siis hakkasid tulema kuningad ja kuningannad
(alates kõige väiksemast klassist).
Kui kuninglikud pered hakkasid tulema, siis tuli kõigepealt heerold ja
teatas kuningliku pere nimed. See
järel tervitasid kuningas ja kuninganna olümpiakomiteed ja istusid
oma rahva juurde. Kui kõik kuningriigid olid ära tervitatud, hakkasid
kuningad korda mööda oma kõnesid
rääkima ja oma rahvusspordialasid
tutvustama. Kui kõik maad olid laval ära käinud läksime sööklase torti
sööma. Tort oli suur ja uhke kuhu oli
kirjutatud kõikide riikide nimed. Kui
tort söödud sai läksid kõik koju.
LAURA-JOHANNA (5. klass)

2. klass käis 21. mail Tallinnas ekskursioonil. Eriti põnevaks tegi reisi
rongisõit, sest nii mõnelegi oli see esmakordne kogemus. Reis algas Iisakust bussisõiduga Jõhvi, sealt rongiga Tallinnasse. Ärgata tuli väga vara,
sest rong väljus 7.10.
Hommik ei olnud just paljulubav,
taevas oli pilvine ja õige pea hakkaski

sadama. Kohale jõudes jätkus vihmasadu ning seetõttu seadsime sammud
kohe Nukuteatrisse. Enne etendust
käisime teatri muuseumis. Viiesendisest sai teha endale Nukuteatri märgi,
näha sai nukke erinevatest etendustest ja nukumeistrite tööd.
Etendus, mille pealkiri oli „Lugu kahest vereliblest“, oli ühtaegu naljakas
ja õpetlik. Etendus rääkis puna- ja
valgelibledest, nende ülesannetest
inimese kehas. Etenduses mängis
peaosa Mart Müürisepp, kellelt taheti autogrammi, kuid seda ei õnnestunud saada, sest näitleja kiirustas

järgmisesse proovi.
Etendusele järgnes lõunasöök ning
seejärel ootas meid giid Tervishoiumuuseumis. Seal oli palju põnevat:
sai uurida suurendusklaasiga oma
juukseid ja nahka, endast pilti teha
ja sobitada pildil endale soenguid
erinevatest sajanditest. Muuseumist
sai osta süstlakujulisi pastakaid, millel sees erinevat värvi vedelik.
Pärastlõunaks oli ilm paranenud, päike paistis ja meil oli aeg minna Patkuli
vaateplatvormile ning seejärel jalutasime Balti jaama, kus rongi oodates
nautisime jäätist ja ilusat ilma.
5

Sündmused
Reis Saaremaale
3. klassi õpilased
21. mail läksime koos 4. klassiga
ekskursioonile Saaremaale. Sõitma
hakkasime hommikul vara kooli
juurest. Esimene peatus oli Tallinnas,
seal käisime ka söömas.
Praamiga sõitsid paljud esimest korda. Saaremaal käisime Kaali järve
vaatamas, mis on tekkinud meteoriidi kukkumisest. Õpetaja Diana
rääkis ka muistendi, et jaanipäeval
tulevad veest välja kaks kätt, need on
kahe armunu käed.
Saaremaa linnuses oli meil väga tore
giid, kes rääkis ja näitas meile kahureid ja koobast kuhu oli müüritud
inimene sisse. Saime palju teada ka
sealsest ajaloost.
EMMA, LUISE

Peale ordulinnust läksime Sõrve poolsaarele. Seal oli nii äge, sest seal sai
kaugele merre minna mööda kive ja
seal oli hea lutsu visata. Tüdrukud otsisid seal auguga kive- õnnekive. Õpetaja ütles, et igaüks viiks saare tippu
kivi, et poolsaart pikemaks venitada.
RAINER

Ööbisime Saaremaa Ühisgümnaasiumi hostlis, olime 4-5-kesi ühes
toas. Peale söömist mängisime õues
jalgpalli. Keegi ei tahtnud magama
jääda. Hommikul sõime seal koolis.
Edasi käisime Karujärve ääres. Seal
kiikusime ja mängisime. Selle järve
kohta rääkis ka õpetaja muistendi.
Oli seitse karu ja nad kaklesid. Verd
ja karvu lendas ja siis jumal mõtles,
et paneb vihma sadama ning selle
peale põgenesid kõik karud erinevatesse suundadesse. Sellepärast ongi
Karujärvel nagu 7 lõiku.
EMMA, LUISE

Väga õudne oli Panga pank, sest see
oli nii kõrge. Seal oli ka vahva päikesekell ja suur kiik.
RAINER

Edasi sõitsime Angla tuulikute juurde. Seal oli kitsed, küülikud ja par6

did. Me toitsime neid rohuga. Saime
ronida tuulikutes. Seal oli meil ka
meisterdamine dolomiidile ehk Saaremaa rahvuskivile. Angla tuulikutes
me sõime ja saime osata ka suveniire
kadakast ja dolomiidist. Paljud ostsid endale ja perele kaelaehteid.
Edasi sõitsime Maasi maalinnuse varemete juurde. Seal oli väga ohtlik,
aga väga lahe.
Järgnes pikk sõit praamile ja seal
edasi kodu poole. Oli väga tore ekskursioon. Kõigile meeldis.
LUISE

4. klassi õpilased
ELIISE: Käisime KURESSAARE
LOSSIS. Seal olid meeste kivikujud. Me kuulsime lõvi häält, kui
talle süüa anti. Vaatasime alla vangikongi, kuhu pandi inimesed, kes
olid milleski süüdi. Seal proovis üks
poiss oma käte jõudu ja kukkus alla.
Nüüdseks on seal raam ees. Nägime
koeratopist. Läksime täitsa üles, kust

nägime merd. See oli põnev loss.
ILLIKA: Käisime KAALI ja KARU
järve ääres. Õpetaja rääkis, et Kaali
järvest tulevad jaanipäeval mehe ja
naise käed välja ning Karujärves on
vähid ja kalad.
ELISAVETA: Mina kirjutan SÕRVE
SÄÄREST: Sõrve on poolsaar. Poolsaar on saar, mis on ühest otsast ühinenud maismaaga. Käisime Sõrve
poolsaare tipus. Õpetaja Diana rääkis, et sinna täitsa tippu tuleb visata
kivi, siis kunagi need kivid jõuavad
Lätini. Seal me otsisime auguga kive,
need on õnnekivid. Viskasime lutsu,
kõige parem tulemus oli 7.
JEKATERINA: Teise päeva hommikul käisime kõigepealt PANGA
PANGAL. Tõusime 21 m kõrgusele.
Sealt oli väga hirmus alla vaadata.
Natuke oli kivisid ja kohe tuli meri.
Veel nägime päikesekella ja saime
kiikuda suure vanaaegse kiigu peal.
Kui me veel natuke edasi läksime, oli
seal puu, mille peal sai istuda. Tegi-

Sündmused
me seal pilti.
ANNIKA: Käisime ANGLA TUULIKUTES. Seal oli üks ilus maja,
mis oli tehtud Saaremaa rahvuskivist
dolomiidist. Seal oli 6 tuulikut. Seal
olid loomad: kits, sokk, tall, jänesed
ja pardid. Loomi sai toita, meie toitsime kitsesid. Me sõime seal lõunat
ning pärast meisterdasime ühe ilusa
pildi dolomiidi peale. Maja ees müüdi dolomiidist tehtud asju.
CHRIS: Käisime MAASI MAALINNUSES. Seal oli kokkuvarisenud
hoone, kus olid nagu koopad. Me
turnisime nendes koobastes, mängisime ja jooksime ringi.
ELIISE: Ma käisin Saaremaal esimest
korda. Neljapäeval „jälitasid“ meid
lätlased ja reedel meie neid.
ILLIKA: Me nägime roosaks värvitud
kuivanud puud. Kui jalgpalli mängisime, jäi seis 4-2 meie tiimi kasuks.
JEKATERINA: Mulle meeldis väga ja
soovitan minna Saaremaale.
ANNIKA: Mulle isiklikult meeldis
see reis väga. See oli väga tore ja hariv.
CHRIS: Mulle tundus kõik üldse
väga äge, aga kõige rohkem meeldis
mulle Kuressaare loss ja õhtune jalgpallimäng, mida me hosteli juures
mängisime.

Kino „Supilinna salaselts“
29. mail näidati rahvamajas uut Eesti filmi „Supilinna salaselts“. Film oli
huvitav, vahepeal ka kõhedust tekitav.
Peale filmi oli algklasside lastele ka
ülesanne leida Iisakus erinevatest kohtadest vajalikud tähed, et kokku saada
nähtud filmiga seotud sõna. Koolimajas ootas klasse, kes olid sõna kokku
saanud, tore üllatus auhindade näol.

(paikkonna eripärad) ja rääkisime
tähtpäevadest.
2. Mängisime paikkondlikke rahvamänge ja laulumänge.
3. Tegelesime kohalegendide loomisega ja lavastamisega.
4. Meisterdasime riidenukku.

turniir kroonitud peadele, kuninglik
odavise, kuninglik hobuste võiduajamine, kuninglik taskurätiku lennutamine, kuninglik õhupalliturniir ning
veevõrkpall.
Eelnevalt tuli juba tutvustada oma
kuningriiki ajalehe kaudu, mis seati
üles näituseks.
Võistluspäeva lõpetas kuninglike kadettide vigurmarssimine ja lipushow.
Osalesid järgmised kuningriigid
- Kambodža, Jordaania, Taani, Malaisia, Hispaania, Suurbritannia,
Rootsi, Tai, Maroko, Holland, Svaasimaa, Norra ja Samoa.

IG III Olümpiamängud
2. juunil toimusid Iisaku staadionil IG
III Olümpiamängud, mis olid seekord
“kuninglikud”. Osales 13 kuningriiki.
Lisaks õpilastele võistlesid ka õpetajate
ja lastevanemate võistkonnad.
Võistlusalad: kuninglik petangue’i

Pärimuse päevapoolik
1. juunil sõitsid algklasside õpilased
Remnikusse pärimuse päevapoolikule, mille korraldas Eesti Folkloorinõukogu.
Päev koosnes neljast osast:
1. Tutvusime omavahel (nimi ja selle lugu), mis on üldiselt pärimuskultuur, identiteet ja kohapärimus
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Viimane koolikell
3. klassis olid 12. klassi õpilased eesti keele
tunnis. Tunnis me lugesime ja kordasime
sulghäälikuid ja nende kasutamise reegleid. Lusti pakkus 3. klassiga võistelda tähemängus- inimene, loom, toit, riideese.
Mäng tekitas palju elevust.
Üllatusena 1. klassi õpilastele saabusid
meie kunstiõpetuse tundi abituriendid. Palusime neil kujundada kevadaken. Kerge
aupakliku tundega piilusid essakad endast
vanemaid, veidi teisiti riietunud kooliõdesid – vendi. Lõbusaks läks siis kui Monica
hakkas seebimulle puhkuma.
Koos 2. klassi õpilastega olid abituriendid
loodusõpetuse tunnis. Koos arutleti puhta
keskkonna üle ja sel teemal tuli koostada
ka plakat. Koostöö sujus hästi, arutleti ja
visati nalja. Plakatite idee leidmisel olid
väiksemad suurtele suureks abiks.
Päris viimane tunnikell kutsus abituriendid koos 4. klassiga matemaatikatundi.
Arvutamisülesanded tundusid rasked, sest
kalkulaatorit kasutada ju ei saanud. Neljandikud jälle lootsid, et suured koolivennad
– õed lahendavad ülesanded niuhti ära.
Kahepeale kokku saadi õiged vastused.

Abiturientide arvamused meie õpetajatest
AILI REIMAN - abivalmis, kahtlane, lobamokk, ökoloogiliselt puhas,
positiivne, rahulik, sõbralik, rõõmsameelne, järeleandlik, uudishimulik,
avameelne, äärmiselt jutukas, otsekohene, meeldib perekonnast näiteid
tuua, enesekindel, pikad juuksed,
humoorikas, jutukas, leebe
ANASTASSIA MEINSON - mõistlik, tore, Zorro IPHONE, rõõmsameelne, rahulik, sõbralik, alati valmis
kaasalööma (Superman), järjekindel, iseseisev, popp ja noortepärane,
abivalmis, saab noorte naljadest aru
ja naerab kaasa
ANDRUS VIIRMAA - naljamees,
raudne, sõbralik, humoorikas, konkreetne, väga otsekohene, lumivalguke,
võib vabalt oma õpiku välja anda, range, vahel viskab nalja, hirmsasti meeldib rääkida, tunnist tundi ainult räägib
ANNE JÕGI - tore, hooliv, aus, usal8

dav, häälekas, hoolitsev, sõbralik
DIANA AUNAP - hooliv, asjalik,
kangekaelne, töökas, multifunktsionaalne (oskab mängida erinevaid
pille, võtab osa näiteringist), konkreetne, asjalik
ANNELI BOGENS - lahke, abivalmis, reisija, laia silmapiiriga, vastutustundlik, konkreetne, sõbralik,
rõõmsameelne, mõistev, aktiivne,
suhtlemisjulge, põhjalik, sõltumatu,
koolis näeb teda harva, aga tähtsamatel päevadel on kohal, vastutulelik
EDA VÄLIMETS - päike, sõbralikuim, humoorikas, hooliv, koolipere
päiksekiir, jutukas, laste sõber, üllas,
Eda naeratus on nakkav, rõõmsameelne, kõige sõbralikum õpetaja
EVE TAAR - lühike, tark, armastab
kohvi, patarei, lõbus, sõbralik, jutt
jookseb kui oavarrest, mu lemmikõpetaja, naerukajakas, minu pik-

kune, rõõmus, jutukas, humoorikas,
matemaatika tunnis saab alati naerda, Eve mõtleb alati vasakule
ILME LILLEMÄE - humoorikas, patrioot, aktiivne, sõbralik, rõõmsameelne, hooliv, tore, töökas, emotsionaalne,
tuju sõltub paljustki meist, kindlameelne, range, MEIE EMA, kannatlik
ILONA LASS – konkreetne, asjalik,
tõsine, ajab omi asju, korraarmastaja
KALEV RIIVIK - häkker, vaikne,
omaette, humoorikas, klassis süüa ei
tohi, omas maailmas, napisõnaline,
omad naljad, vaikne ja rahulik õpetaja
KALVI KIVIMÄE - karm, õiglane,
kõrge enesehinnanguga, patrioot,
range, tõsine, naerab, kui keegi viskab kellelegi palliga pihta, enamasti
tõstine, selg alati sirgus, hea huumorimeelega
KRISTEL KIVI - hipi, laululind,
väga sõbralik, energiline, särav, rõõ-

Abiturientide arvamused meie õpetajatest
mus, motiveeriv, positiivsuse overload, siiani parim inglise keele õpetaja, energiapomm, rõõmsameelne,
mõistev, optimist
LIINA SUTT - elukogenud, meeldiv,
sõbralik, kooli kõige nunnum õpetaja, poputab ja hellitab, leebe, energiline, hooliv, tore
MARIS PALGI - kunstnik, ma ei
mõista väga teda, omamoodi, kunstiinimene noh, teistsugune kunstnik,
aktiivne
PILLE ROOSI - moeetalon, aktiivne, sõbralik, kohusetundlik, abivalmis, oh Pille, Pille kabinetist leiab
alati peavarju, ajab kõik asjad joonde

ja leiab alati mingi lahenduse asjale,
rõõmus ja jutukas, vastutulelik
REET KIRSIPUU - sõbralik, range,
asjatab ringi, mõnikord naerab ka
RUTT RANNULA – rütmikunn,
sõbralik, hooliv, vastutulelik, vaikne,
leebe, vahepeal teeb nalja
SAALE KIVI – sõbralik, ajab omi
asju, tõsine, vaikne
TANJA ELKEN - aktiivne, tore, stiilne,
range, abivalmis, kõige stiilsem õpetaja, asjad paigas, musikaalne, sõbralik
TIIU-MARIKA PUŠTŠENKO – jutustaja, parim, elukogenud, sõbralik,
range, järjekindel, vaieldamatult meie
kullatükk, Picasso pärand, konkreet-

ne, asjad paigas, vahel suudame teda
ka naerma ajada, tark, kogemustega,
kõige parem õpetaja, sõbralik
TRIIN SPITZ – heatahtlik, sõbralik,
rõõmus, südamlik ja omamoodi, tõsine
VALENTINA STOLJAROVA - sõbralik, hooliv, abivalmis, lahke, Alice
vanaema, lahke, saab alati süüa, rikas
MARGOT PUSTSENKO – raamatupidaja, sõbralik, jutukas, alati
rõõmsameelne, humoorikas, päike,
rõõmus, tore, abivalmis
MEELIS MERILAI - vaikne, omas
maailmas

Omalooming
Vägev Chriscircus
1.osa
Teadlane Annika leiutas nähtamatuks tegeva joogi. Ühel päeval läks
teadlane Annika turule ja müüs kogu
kraami maha. Nüüd tabas küla sõda
ja häving ja kaos, kuna kõik, kes olid
nähtamatud ainult röövisid.
Ühel päeval tuli külla tugev, vapper ja õilis rüütel Chris. Öösel tulid
kõik nähtamatud inimesed ja piirasid rüütel Chrisi ööbimiskoha sisse.

Kuid keegi ei saanud teda rünnata.
Ta oli tegelikult võlur Chriscircus ja
oli igale inimesele kes olid nähtavad
peale pannud kaitse loitsu. Igal nähtaval inimesel tekkis aeda üks väga
suur roos, mis neid kaitseks.
Ta vabastas kõik inimesed, kes olid
nõiduse all ühe joogiga. Ta pidi tegema joogi mille retsept on: tähevalgust, sammalt, päiksevalgust,
puukoort, pilvetükke, riidetükke,
juuksekarva, saabast, liha ja nähta-

matuse jooki. Võlur Chriscircus segas kõik kokku ja saigi jook valmis.
Chriscircus pritsis kõik nähtamatud
inimesed joogiga üle. Aga üks läks ja
jõi seda jooki ning temast sai kaunis
ükssarvik kes oli väga sõbralik.
Teadlane Annika vabandas kõigi ees
ja lubas, et ta enam kunagi ei tegele teadusega. Chriscircusele pakuti,
et ta võiks olla küla kuningas. Ta oli
nõus. Juba võttis ta ka naise nimega
Annika. Peeti uhked pulmad ja kui
õnn kestab elavad nad siia maani.
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Omalooming
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Omalooming
Vägev Chriscircus
2.osa
See kaunis ükssarvik elas Nõiutud
metsas. Ühel päeval tuli ükssarvik
kuningas Chriscircuse ja kuninganna Annikafi jutule. Ükssarvik oli
väga mures, kuna Nõiutud metsa tuli
elama suur ja kole troll Tolikan. Ükssarvik oli oma pere pärast väga mures. Ta kartis, et troll Tolikan sööb
ta pere ära. Võimas Chriscircus läks
ja uuris seda. Kas tõesti on Nõiutud
metsas troll Tolikan?
Kui Chriscircus Nõiutud metsa läks
oli see vaatepilt kohutav. Puud olid

sirged, kuigi peaksid olema kõverad.
Kivid olid krobelised ja mustad kuigi peaksid olema siledad ja puhtad.
Kõik oli väga imelik. Loomad olid
peitu pugenud, tuul puhus, mitte ühtegi häält polnud kuulda peale ühe.
See üks hääl oli troll Tolikani möirgamine.
Chriscircus pidi minema temaga
rääkima, aga ta ei leidnud enam Tolikani üles. Tolika oli aga puu otsas
ja varitses Chriscircus. Chriscircus
nägi Tolikani ja püüdis temaga rääkida. Tolikan ei kuulanud ja ründas
Chriscircust.

Chriscircus oli sunnitud Tolikani
väe endale võtma. Tolikan kukkus
maha ja jäi 20. aastaks magama. Chriscircus läks tagasi lossi ja rääkis,
mis oli juhtunud. Lõpuks sai ükssarvik koos oma perega rahulikult
Nõiutud metsas edasi elada. Kui troll
oli maganud ühe aasta, saadi aru, et
troll on hävitatud. Nüüd saadeti uus
vaenlane küla vallutama. Ka tema oli
Chriscircusele tuttav.
ANNIKA (4.klass)
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Tublid õpilased

Õnnitleme
eelmise ristsõna võitjaid!

Suur tänu
tublitele kirjutajatele!

SANDRA LEHTLA
MARIANA RÕBAKOVA
MARKKO SINITSKI
ELIISE ALTOJA
EMMA LABE

EMMA LABE
LUISE JÄRVE
ANNIKA KALJUMÄE
CHRIS REEST
ELISAVETA PÄLL
LAURA JOHANNA

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

