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Kevade ootus
Talvest ammu ära tüdind,
mõtted aina uitavad.
Tahaks päikest, vett ja sõpru,
nurka joped visata.
Ajaks ratta keldrist välja,
linna peal teeks tiiru, kaks.
Hüppaks poestki korra läbi,
et ei lõppeks kehast jaks.

Sündmused
6. jaanuaril käisime koos 2. klassiga muuseumis erinevaid mänge
mängimas. Me mängisime Öövahti, Rebase lõksu püüdmise mängu,
Kodukäija mängu. Katsusime jõudu
Hobusemängus. Laulsime kuusepuule jõulude välja saatmise laulu. Meile
meeldis kõige rohkem Vaene kiisu
mäng, sest see oli nii naljaks. Me
mängisime palju mänge, pärast sõime pulgakommi. Meile meeldis see
päev, selliseid päevi tahaksime veel.
JANE, KERTU, LAUR, BRITA
(1. klass)
SOENGUPÄEV
12. veebruaril toimus koolis algklasside soengupäev. Ärkasin hommikul
kell kuus ja ema tegi mulle palju punupatse. Aega läks üle tunni.
Teise tunni ajal näitasime oma soenguid. Kõndisime laval nagu modellid. Žüriis olid õpetajad Diana, Kalev ja Ilona ning 7. klassi tüdrukud.
Iga poiss või tüdruk, kes osalesid said
mingi auhinna. Minule meeldisid
Laura-Eva ja Marii soengud.
Koolipäeva lõpus toimus ainult
algklasside sõbrapäeva disco. Anti
soengute eest auhinnad välja. Tüdrukud said patsikumme ja kommi
ning poisid kamme ja kommi. Discol
mängiti ja tantsiti. Mängisime „Kaks
sammu sissepoole“, „Peremees võttis naise“, „Toolimängu“ ja „Jänese
jenkat“. Aulas kehtestati ka reeglid.
Et kui keegi jonnib või ei taha kaasa teha, pidi ära minema. Discol oli
väga lõbus, kuid väheke ka väsitav. Ja
natuke igav (mulle ei sobinud osad
tantsumuusikad). Kõik selle päevaga seotud sündmused lõppesid kell
kolm. Seda päeva korraldasid algklasside õpetajad.
ANNIKA (4. klass)
SOENGUPÄEVA ŽÜRII
KOKKUVÕTE
Tüdrukud
Üllatuslikum soeng: Marii Kuuse, Laura-Eva Rääst, Elisaveta Päll,
Sandra Lehtla
Parim üldmulje: Margareth Pärnpuu, Liisbeth Rääst
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Parim soengumaterjal: Luise Järve,
Jolan Aas
Suurima ajakuluga soeng: Annika
Kaljumäe, Jessika Kilk
Sättimisega vaeva nähtud: Eliise
Altoja, Illika Sinitski, Emma Labe,
Mirely Pakkanen, Jane Seli, Kertu

Puštšenko, Brita Maidla, Mariana
Rõbakova
Poisid
Üllatuslikum soeng: Joonas Nurgamaa, Karel Pärnpuu, Jonathan Habakukk, Laur Palmet, Dimo Vološin
Sättimisega vaeva nähtud: And-

Sündmused
ri Amer, Richard Pärnpuu, Rainer
Mändmets, Aleksandr Tverskoi,
Marko Männi, Asko Pärnpuu, Jaagup Altoja, Arthur Pärnpuu
SÕBRAPÄEV
Kui hommikul kooli tulime, nägime
garderoobis põrandal küünlaid, mis
olid südamekujuliselt paigutatud.

Uste peal olid südamed ja algklasside koridori lagi oli südameid täis
riputatud. Vahetunnis pidime otsima südameid, mis olid ära peidetud.
Neljanda tunni ajal käisid algklassid võimlas mängimas ja möllamas.
Mänge korraldasid 11. klassi poisid
Mikk ja Indrek. Viienda tunni ajal oli
aulas päeva kokkuvõte. Kooli kõige
sõbralikumaks õpetajaks valiti Eda
Välimets. Kõige rohkem südameid
oli leidnud Jolan. Kõige punasem
tüdruk oli Annika. Mängudes jäid
silma Jonathan, Markus ja Chris. Oli
lõbus päev.
ELISAVETA (4. klass)

olid väljakule kogunenud algklassid.
Kõigepealt toimus köievedu, mille võitis üllatuslikult esimene klass.
Peale seda valis iga klass enda seast
kaks tandemsuusatajat. Sellel alal
saavutas esimese koha 4 . klass. Viisime läbi pikima liu võistluse, mille
võitis neljandast klassist Chris Reest.
Samasugused võistlused korraldasime ka kolmanda tunni ajal põhikoolile. Köieveo ja tandemsuusatamise
võitis seitsmes klass. Tüdrukukandmise võistluses olid kiiremad Alvar
ja Anneliis seitsmendast klassist. Pikima liu tegi viiendik Danel Vološin.
Õpetaja Eda ja meie klassijuhataja
Diana kiitsid meid, et kõik võistlused toimusid kiiresti, lastel oli kogu
aeg tegevust ja neil ei hakanud külm.
Kuuenda klassi õpilane Raul sõnas:
„Kõige lahedam võistlus oli tandemsuusatamine. Päev läks korda, sest oli
lõbus ja sai tundidest ära.”

Pärast hernesupi ja vastlakukli söömist kogunesid klassid aulasse. Seal
toimus nende vahel viktoriin, mille
võitis võistkond Tooliku Tiim. Enne
viktoriinitulemuste selgumist korraldasime disko. Päev lõppes autasustamise ja kokkuvõtete tegemisega.
KARL (9. klass)

Vastlapäev oli vahelduseks
tavalisele koolipäevale
Teisipäeval, 17. veebruaril toimus
Iisaku Gümnaasiumis vastlapäev,
mida korraldasime meie, üheksas
klass. Vastlapäeval lõid kaasa 1. - 8.
klass. Staadionil toimusid erinevad
võistlused: köievedu, tandemsuustamine, tüdruku kandmise võistlus ja
kelgutamine.
Päev algaski tegevustega õues. Seal
toimuvate võistluste eest vastutasid Joosep, Timo, Tauno ja mina.
Olime enne võistluste algust staadionile pannud valmis köie ja tandemsuusad. Teise tunni alguseks
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Sündmused
Esmaspäeval, 23. veebruaril, pidasime koolis Eesti Vabariigi aastapäeva. Aulasse toodi lipud, kõik seisid
püsti ja laulsid hümni.
Direktor ja vallavanem pidasid kõnet, laulsime koos kooli bändiga.
Üks mees Kaitseliidust rääkis, kuidas
üks tema tuttav väike tüdruk ütles, et
tema kodumaa ongi need kased siin.
7. klass esitas luuletuse ja Kodutütred esitasid luuletuse pääsukesest.
Direktor ütles, et tõuske palun püsti,
lipud viiakse välja.
JESSIKA (2. klass), KAREL (1. klass)
27. veebruaril toimus Iisaku Gümnaasiumis tublide õpilaste ja nende
vanemate vastuvõtt. Seal esines kooli
bänd ja Kunstide Kooli õpilased. Direktor Anneli Bogens ja hoolekogu
esimees Madis Arm pidasid kõnet
ning andsid koos õppealajuhataja
Ilona Lassiga õpilastele kruusid ja
vanematele tänukirja tubli tehtud
töö eest.
Peale aktust oli uues korpuses kaetud
uhke laud, kus olid soolased suupisted ja väga maitsev valge šokolaadikattega tort. Tegemist oli väga toreda
üritusega.
EMMA (3. klass) koos emaga
FANTAASIAPÄEV
13. märts oli fantaasiapäev. See toimus neljanda tunni ajal. Päeva korraldas 8. klass. Esimesena esines 12.
klass. Nende kava oli väga naljakas.
Seal tantsis viis inimest. Sellele järg-
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nes 7. klass, kes laulsid laulu Mere
pidu, seitsmenda kava oli lõbus. Siis
hakkasid esinema algklassid. Nende
kavad olid armsad ja naljakad. Neile
järgnesid 5. 6. 8. ja 9. klass. Ka neil
olid huvitavad etendused, mõni veidi naljakam ja mõni igavam. Kümnenda klassi õpilased ei esinenud,
kuid selle eest esines üheteistkümnes
klass, nad rääkisid lugu elevandipoi-

sist. Kõik klassid olid eelmisel nädalal endale tõmmanud loosiga maskotid, mida nad pidid oma kavades
kasutama.
1.- 4. klass võitis esimene klass, 5.9. klass võitis viies klass ning 10. –
12. klass võitis 12. klass.
LAURA JOHANNA (5. klass)

Intervjuu direktori Anneli Bogensiga
aastat mujal kui üldhariduskool, siis
igatsesin väga uuesti kooli tagasi. Kui
oli võimalus Iisakusse kandideerida,
siis otsustasin seda teha. Iisaku koolis on käinud ka minu isa ja üldse
mulle Iisaku väga meeldib.

1. Kellena te enne töötanud olete?
Õpetajana, õppekeskuse juhina, kommunikatsioonijuhina
2. Kelleks te väikesena saada tahtiste?
Õpetajaks ja arstiks
3. Miks te just Iisaku kooli direktoriks tulite?
Kuna ma töötasin viimased kuus

4. Mis teile Iisaku koolis meeldib ja
ei meeldi?
Meeldib, et siin on toredad õpetajad
ja õpilased. Koolis on suurepärased
tingimused spordi, muusika ja kunsti õppimiseks. Ei meeldi see, et meie
kooli õpilased ei ütle tere, et meil
puhvetis on palju maiustusi ja vähe
puuvilju
5. Mis on teie arust meie koolis kõige põnevam õppeaine?
Muusika, loodusained
6. Mida te meie kooli õpilastest arvate?
Meie kooli õpilastel on kõik võimalused ja tingimused elus hästi hakkama saada. Oma tublidust on nad

näidanud nii spordis kui ka näiteks
jõulupeoks loovalt esinemiskavasid
ettevalmistades.
7. Kas teile meeldib see töö? Miks?
Väga meeldib, ma tulen hommikul
rõõmuga tööle ja lähen hea tujuga
koju
8. Mis on teie lemmikvärv?
Vahelduvad, punane
9. Mis on teie lemmiktoit?
Kartul ja hapukapsas, pasteet, keefir
10. Mis on teie lemmik TV saade?
„Su nägu kõlab tuttavalt”, Taani sari
Võimu kants. Ma ei ole suur teleri
vaataja. Vaatan tihti internetist saateid järele
Intervjuu viisid läbi LIISA ja
LAURA JOHANNA (5. klass)

Küsitlesime raamatukoguhoidjat Aili K arukäppa

Kas teile meeldib see töö? Miks?
Jah mulle meeldib see töö, kuna saab
inimestega rääkida.
Kaua sa oled sellel alal töötanud?
Üleüldse olen töötanud 33 aastat,

aga Iisaku raamatukogus 16 aastat.
Tulin siia tööle 1998 aastal.

poeg“ välja antud 1937. aastal Tartus,
on rariteet.

Mis teile selle töö juures meeldib,
mis ei meeldi?
Ei meeldi, kui raamatuid õigel ajal
tagasi ei tooda. Meeldib, kui lapsed
tahavad lugeda.

Millised kogud on peale raamatute
raamatukogus veel olemas?
Elektrooniliste teavikutekogu 38
tükki.

Mitu raamatut on meie raamatukogus?
Umbes 34528 raamatut.

Milline teos oli eelmisel kuul lugejate lemmik?
Lugejate lemmik oli „Leiutajateküla
Lotte“.

Mitu raamatut raamatukogu aastas/kuus juurde saab?
Umbes 700-800 aastas ja 60 raamatut
kuus.

Millist raamatut on üldse kõige
rohkem laenutatud?
Kõige rohkem on laenutatud raamatut „Kalevipoeg“.

Kas meie raamatukogus on rariteete?
Jah, H. C. Anderseni „Inetu Pardi-

Mõõtsime ära lasteraamatute all
olevate riiulite kogupikkuse – see
on 44 meetrit ja 20 sentimeetrit.
Annika ja Eliise (4. klass)
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Omalooming
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Omalooming

Ristsõna
Leia tähesegadikust
kõigi õpetajate nimed,
kes tegelevad algklasside lastega. Ülejäänud tähtedest saad
kokku lugeda kooli
direktori nime.
Vastuslehel kirjuta
välja kõik nimed, mis
leidsid.
Vastused tuua 10. aprilliks õp Eda kätte
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Leia tähesegadikust kõigi õpetajate nimed, kes tegelevad algklasside lastega.
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Viielised

Nelja-viielised

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

