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Päike käib juba kõrgemalt
Hanged on peaaegu sulanud
Jälle tuleb kella keerata
Suvevaheaeg juba paistab

SÜNDMUSED
5. veebruaril oli Jõhvi Kontserdimajas Endla teatri etendus „ Kolm põrsakest ja hea hunt“. Naff - Naff ehitas endale maja. Hea hunt aitas Niff
- Niffil ja Nuff - Nuffil venna majja
pääseda. Seda käisid vaatamas 1-3
klass. 2. klassile meeldis see koht, kus
oli ühel põrsal püstol ja kus tuli tossu. Paljudele 3. klassist etendus eriti
ei meeldinud, sest see oli pisut titekas. Minu jaoks oli huvitav, sest seal
oli hea hunt, kes oli äge ja naljakas. 1.
klassile meeldis väga. Kavalehel olid
hundi ja põrsa mask, mille sai välja
lõigata. Ja 1. klassil oli nendega pikakas äge hunti ja põrsaid mängida.
See tegi neile väga nalja.

12. veebruaril läksime peale vastlapäeva oma klassiga Mäetagusele
ujuma. Ujuda meeldis kõigile ja me
olime seal poole kuueni. Mõnulesime ja hullasime vees ning vahepeal
käisime saunas soojenemas. See oli
lahe ja meeldiv päev. Meile meeldib
ujuda!
DANEL

GETLI

See oli: nimeta Eesti lipu värvid ja
värvide tähendus. Lihtne vastus oli
– sinise taeva all, musta mulla peal,
kõnnib vaba eestlane. Raske vastus
oli – sinine tähendab unistusi, must
tähendab Eesti halba minevikku ja
valge tähendab vabadust Eestis.
RAINER
22. veebruar oli reedene päev, pidasime vabariigi aastapäeva. Sel päeval
olid lühendatud tunnid. Aktus oli
kuuenda tunni ajal. Kõigepealt toodi
saali lipud ja siis lauldi hümni. Kui
hümn oli lauldud, siis jagati auhindu
viktoriini võitjatele. Alglassidest olid
võrdsed kolmas ja neljas klass. Auhinnaks saadi lipp mis käib laua peale või kapi peale. Siis rääkisid kolm
last ja algklasside lapsed tantsisid
meile „On aega veel“ muusika järgi.
Kui kõik läbi oli, läksid kõik koju.
LAURA JOHANNA

12. veebruaril tähistasime vastlapäeva. 6. klassi õpilased korraldasid
meile erinevaid võistlusi. Algas köieveoga, mille meie klass võitis. Pärast
seda toimus võistlus pikema liu peale. Meie klassist õnnestus see Laura
Johannal. Kõige lõbusam osa oli see
kui me saime lihtsalt kelgutada. Suured lapsed ehitasid meile lumelinna,
seal on nüüd mõnus mängimas käia.
Sõime hernesuppi ja vastlakukleid.
KAROLINA
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14. veebruaril pidasime koolis sõbrapäeva. Sellel päeval pidi kõik õpilased panema selga midagi punast
või roosat. Kogu kool tegi üksteisele
sõbrakaarte. Need toimetati sõbrapäeva postiga päeva lõpus omanikele. Hommikuks olid ära peidetud
kooli peale südameid, mida siis otsiti. Osad südamed olid auhinnalised.
Valiti ka sõbralikum õpetaja ja õpilane. Sõbralikumaks õpetajaks valiti
õpetaja Eda ja õpilasteks Laura Johanna, Reno, Ilmar, Annaliisa.
KASPAR
19. veebruaril toimus Eesti Vabariigi sünnipäeva raames viktoriin
Kas tunned maad? Viktoriin toimus
aulas. Võistlesid 1-4 klass. Küsimusi
oli väga palju. Tervelt 16 tükki. Meie
klassist läks võistlema 2 võistkonda.
Võistkondades oli nii poisse kui tüdrukuid. Et kõik aus oleks, oli kõikides
meeskondades 3 liiget. Meie 1. Esimene meeskond arvas, et nad vastasid õigesti 15 kuueteistkümnest.
Ma ütlen teile ühe küsimuse, mis oli
minu lemmik ja sellel oli 2 vastust.

25. veebruaril toimus meie koolis
etendus „Hunt lambanahas“. Seal oli
juttu tibust, kahest lambast, rebasest
ja hundist. Ühel päeval kõlas lambalauda uksele koputus. Lambad arvasid, et tuleb vanaema, aga tulijaks oli
hoopis hunt, kes plaanis lamba ära
süüa. Algas kaasahaarav lugu, mis
lõppes lammaste ja hundi sõprusega.
ERVIN

SÜNDMUSED
1. märtsil oli meie klassiõhtu. Ühel
päeval otsustasime klassiga teha
klassiõhtu. Päevaks valisime reede.
Eriti tore oli see, et saime ööseks kooli jääda. Kaasa võtsime söögi- ja magamisasjad. Me mängisime mänge ja
kuulasime muusikat. Mulle meeldis
käte- plaksutamise mäng koos salmi lugemisega. Poistega mängisime
jalgpalli. Vahepeal vaatasime filme.
Õhtul rääkisime nalja-ja õuduslugusid. Me magasime kõik ühes klassiruumis. Hommikul sõime kõhud täis
ja koristasime kõik ära. Mulle meeldis meie klassiõhtu.
RENO

13. märtsil käisid 1. – 4. klassi õpilased löökpillide ansambli Kolomodo
etendusel „Kabare Kalabalik“. Külalised tulid Rootsist. Mulle meeldis
kõige rohkem marimba 4. pulgaga,
aga seal olid veel trummid. Mulle
ei meeldinud trummid, sest see oli
liiga kõva ja õudne. Ma arvasin, et
trummid lähevad katki. Mängimise
vahepeal tegid pillimehed nalja, mis
meeldisid meie poistele.
GETLI
14. märtsil toimus Iisaku Gümnaasiumis emakeelepäev. Meie klass
esines näidendiga „Päikseplika“. Siis
lugesid meile eesti keele õpetajad
luuletusi ja tutvustati kirjanikke,
lauldi ja osaleti viktoriinis. Viktoriini
võitis tiim Imelikud. Ja lapsed osalesid õigekirja võistlusel, mis osutus
raskeks. Meie klassist oli parim kirjutaja Johanna Karp.
JAN-MARTTI

12. märtsil oli Iisaku Gümnaasiumis
maakondlik emakeelepäev. Alguses
oli kogunemine kooli aulasse. Kohale
oli tulnud 12 kooli. Võistlesid 1.- 3.
klassi õpilased. Võistluspäev algas
individuaalvõistlusega. Siin tuli igal
lapsel üksi hakkama saada. Pärast
seda oli võistkondlik võistlus. Hiljem kogunesime aulasse, kus esinesid
kõik kohale tulnud koolid. Lõpuks
saabus kokkuvõtete aeg. Võistkondlikus võistluses (Reimo Reiska, Emma
Labe, Annika Kaljumäe, Johanna
Karp) saavutas meie kool 1. koha.
Üksinda võisteldes sai Johanna Karp
2. koha ja Annika Kaljumäe 3. koha.

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses toimus 18 - 19-ndal märtsil kooliteatrite festival. Kahel päeval oli kokku
väga palju näidendeid, täpsemalt
32. Esmaspäeval 16 ja teisipäeval ka
16.Huvitav oli see, et venekeelseid

näidendeid oli palju rohkem kui
eestikeelseid. Kõigist näidenditest
oli eesti keeles ainult 9 ja ülejäänud
kõik vene näidendid. Tundub, et
vene noored on näitekunstist rohkem huvitatud. Meie esinesime oma
näidendiga kuuendana ja nimi on
„Päikseplika“. Näidend räägib sellest,
et Päikseplika aitab ema ja pahandab
kõigiga (välja arvatud Päiksega), aga
ema tuleb kogu aeg lohutama. Mõte
on see, et headus võidab kurja. Meil
tuli väga hästi välja, kellelgi ei läinud
sassi ega midagi. See on tänu rohkele harjutamisele. Rahvas võttis meie
näidendit väga-väga hästi vastu. Kui
me ära esinesime, siis me vaatasime ühe eestikeelse näidendi ja pool
venekeelset näidendit. Seal oli väga
naljakas näidend „Jeerum, milline
perspektiiv“. Kui me seda vaatasime,
siis saime kõhutäie naerda. Vaatasime pool vene näidendit ja läksime
minema. Meile meeldis see reis ja
järgmisest festivalist tahame kindlasti uuesti osa võtta.
Kokkuvõttes saime me eripreemia
ainsa ja kordumatu etenduse eest.
Žürii märkis ära Aila väljendusrikka
esinemise.
LIISA JÄRVE

JOHANNA
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OMALOOMING
KOOL
Koolis käia ma ei taha
ka siis, kui mulle makstaks raha.
Õppida meil jääb nii palju,
selle asemel loeks palju.
Vahel koolis on ka tore,
siis kui käske, keelde pole.
Siis kui õpsil hea on tuju,
muutub rõõmsaks iga kuju.
RENO
MEIE KOOL
Meie kool on väga hea,
seal kiirelt kirjutama peab.
Me teeme koolis kehkat,
ei pane keegi sealt vehkat.
Matas numbreid ritta seame,
korrutustabelit teadma peame.
Inglise keeles teada sain,
mida tähendab it`s fine.
Kunstis joonistan ma kulli,
ja veel ühe suure mulli.
Muusikas me kuulame
laulu nimega Tuuline.
Me pikapäevas mängime
ja pärast koju läheme.

Minu kool on kõige parem,
seal pole keegi pahem.
Lastel seal on väga tore,
mitte mingit kurjust pole.
Meie koolis väga lahe,
mitte ühtki kahte pole.
See, kes ühe, kahe sai,
õpetaja sel teeb pai.
JOHANNA

RAINER
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Minu kool on väike,
temal sõbraks päike.
Minu õpetajal veab,
sest tema õppimisi teeb.
Mata, esta, kehka,
kõik on järgi tehtav.
Minu kool on töökas kool,
sest siin on õpetajad head.

KOOL

MINU KOOL

Meie kool on hea ja tore,
siin saab nalja igal moel.
Õppida on väga lahe,
õpetajad väga head.
Juba essast aastast koolis,
oli väga lahe.
Aga teine aasta oli,
juba palju raskem.

MINU KOOL

JAN-MARTTI

AILA

MEIE KOOL

MINU KOOL

Õppimas käiakse koolis,
õpetaja õpilastelt noolis:
„Juku, palju on kaks korda kaks?“
„Õpetaja, see on mu mõistusele tugev laks!“
Õpetajas tärkas vihahoog,
sest ta on kergesti ärrituv pedagoog.
Juku visati klassist välja,
teistele pakkus see palju nalja.
Nüüd Jukul silmad häbi täis,
sest oma vastusega ta rumal näis.
STEN
MINU KOOL
See kool siin on minu
ja ka tema ja ka sinu.
See on ilma parim kool,
meie vaev ja rõõm ja hool.
Suureks saades olen arst,
hästi tubli, hästi tark.
Küsitakse:
„Kust pärit on me
DERMATOLOOG?“
Vastan:
„Iisakus on minu kool!“
LAURA JOHANNA

Minu kool on kõige ilusam ja parem.
Hea on, et lapsi on palju. Häid õpetajaid on palju, kes ei karju kunagi kui
sul midagi valesti läheb. Kehaline
kasvatus on minu lemmiktund. Lapsed saavad koolist ka suuski laenutada. Nii saab laupäeval ja pühapäeval
staadionil suusatada. Kõige raskem
tund on inglise keel, sest seal on võõrad sõnad. Aga ma saan selle selgeks,
sest siis saab Inglismaale reisida või
elama minna.
Mina käin ka tantsimas. Seal saab
igasuguseid tantse õppida ja ise välja
mõelda. Kunstis meeldib ka. Kõige
raskem on klaverit õppida, sest siis
tuleb palju harjutada. Mulle meeldib koolis käia, sest siin on mul palju
sõpru. Tahan siin koolis käia kuni 12.
Klassi lõpuni.
GETLI
Mulle meeldib koolis käia, sest seal
saab targaks. Kui neljadele – viitele õpid, siis saad kiituskirja. Mul on
palju sõpru ja meid on klassis 15 last.
Iga päev toimuvad trennid: korvpall,
jalgpall. Meie koolis on ka Kunstide
Kool. Seal saab õppida muusikat,
kunsti, saab laulda ja noote õppida.
Meie koolis ona ka igasuguseid ringe: spordiring, mudilaskoor, käsitööring, arvutiring.
Iisaku Gümnaasiumis on huvitav
käia!
DANEL

OMALOOMING
Minu kool on kõige parem kool, sest
siin on väga targad ja sõbralikud
õpetajad. Ja veel head sõbrad. Mulle meeldib siin koolis kõik. Kui ma
tulin Iisaku kooli, siis ma sain kohe
esimesel päeval aru, et mulle siin
meeldib. Mina ei taha sellest koolist
ära minna, sest see on parim. See on
minu kool!
ROMANA
TALV
Õues sajab valget lund,
karu magab talveund.
Puudel peas on lumemütsid,
metsa vahel jänkujütsid.
Tiigi peale tekib jää,
liugu lasta on seal hää,
Päike särab, heaks teeb tuju,
kaasa viib ta paha tuju.
RENO
ÄIKE
Õues on küll vali äike,
aga pärast tuleb päike.
Välgutab, et tuleb hirm,
köögis kustus lambipirn.
Kui on äikse järel päike,
siis on üpris väike äike.
Lapsed kardavad küll äikest,
aga mitte suurt äikest
JOHANNA

KOERA JA PÕRSA VÕIDUJOOKS

TAEVA VALLATUSED
Pilve tagant piilub päike,
suur ja tugev nagu äike.
Käib seal kõva pill ja trall.
Tähed kuuga tantsu löövad.
Tuul ja lumi möllu teevad,
pehmet hange kokku löövad.
Vikerkaarelt alla lasta
on neil mõnus suures hoos,
sest on täna kõik nad koos.
Kuigi see ei kesta kaua,
tuleb rahu, tuleb öö,
taevas rahulikuks jääb.
Lõpp on vallatustel käes.
ERVIN

Kord otsustasid koer ja põrsas välja
selgitada kumb on kiirem. Selleks
korraldati metsas jooksuvõistlus.
Kohale saabus palju pealtvaatajaid.
Nende hulgas oli nii linde kui loomi.
Kell üksteist päeval andis kohtunik
siil võistlejatele stardipaugu. Koer ja
põrsas hakkasid jooksma. Esimese
viie minutiga oli koer juba põrsast
palju ette jõudnud. Põrsaski ei andnud alla.
Ühel hetkel nägi koer uhkeldavat
kassi. Ta hakkas kassi taga ajama.
Koer sattus nii hoogu, et võistlus
ununes.
Pealtvaatajad plaksutasid kõvasti kui
finišisse hakkas jõudma võitja. Esimesena saabus põrsas. Temast sai
võitja. Ta oli väga rõõmus.
RENO

KUIDAS TEKKIS VIKERKAAR
Kord elas pilvepiiril üks ilus helekollane päike. Ta paistis iga päev ja iga
päev kuulas ta ka ilmateadet. Kuid
ükskord unustas päike ilmateadet
kuulamast. Ilmaennustust jälgis hoolega ka päikese naaber vihm. Tema
rõõmuks lubati järgmisel päeval
sadu. Hommikul oli vihm kohal ja
kallas mõnuga. Kohale saabus päike
ja küsis: „Miks sa siin oled?“ Vihm
vastas: „Ilmateade lubas.“ Korraga
märkasid vihm ja päike, et nende
kõrvale oli tekkinud värviline moodustis. Nad ei teadnud, mis see on.
Koos mõtlesid nad välja talle nime
– Vikerkaar. Vikerkaarel oli palju
värve. Sellest ajast saadik tekib iga
kord kui päike ja vihm kokku saavad
vikerkaar.

LOOMADE OLÜMPIA
Olid kord loomade olümpiamängud
Aafrikas. Seal osalesid tiigrid, gepardid, lõvid ja pantrid. Võistlusaladeks
olid triatlon, kaugushüpe, kõrgushüpe ja lühimaajooks. Lõvid ja tiigrid
võistlesid kõrgus- ja kaugushüppes.
Gepardid ja pantrid osalesid triatlonis
ja lühimaajooksus. Loomade olümpiamängud olid sõpruse märgiks, seal
ei võisteldud esimese koha pärast.
Kõik, kes osa võtsid, olid võitjad.
JAN-MARTTI

LAURA JOHANNA
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OMALOOMING
LOOMADE TÕKKEJOOKS

NALJAD SPORDIST

Ühel päeval toimus loomade tõkkejooks. Seal võistlesid karu, hunt
ja rebane. Kõlas stardipauk ja suur
karu jooksis ette. Kahjuks ei jaksanud karu üle tõkke hüpata, esimesed
tõkked läksid pilbasteks. Liidrikoha
haaras endale hunt. Rebane kasutas
oma kavalust. Ta jooksis tõkete alt
läbi ja saigi esimeseks. Rebane oli
enda üle uhke ja kandis uhkelt oma
kuldmedalit.

Mängivad Eesti ja Inglismaa Lilleküla staadionil. Inglismaa saab Eesti värava lähistel karistuslöögi. Beckham
asub lööma ja Eesti kaitsjad seisavad
müüri. Kõik on näoga palli poole,
ainult Taavi Rähn seisab näoga värava poole. Kui teised küsivad et miks
nii, vastab Rähn:”Ma tahan väravat
näha!”

ERVIN

Ema viib põdura tervisega poisi arsti
juurde.
Arst: “Kas te spordiga ka tegelete?”
Poiss: “Jah, ma mängin korvpalli,
jalgpalli, tennist...”
Arst: “Tõesti? Ja kui palju aega teil
nendele harrastustele kulub?”
Poiss: “Niikaua kui vanemad lubavad arvutit kasutada...”

KALA JA JÄNESE VÕIDUJOOKS
Elasid kord jänes ja kala. Nad olid
suured sõbrad. Jänes tahtis aga alati kõiki võita. Jänes ütles kalale, et
jookseme võidu ühe tiigi juurest teiseni. Kuna kala ei jookse, siis oli jänes oma võidus kindel.
Nende jooksu tuli vaatama elevant.
Kui start oli antud, pistis jänes kohe
liduma. Elevant tahtis kala aidata
ning tõmbas ta oma londiga tiigist
välja. Ta puhkus korraks kõvasti ja
kala lendaski teise tiiki. Kui jänes tiigini jõudis, oli kala juba seal ees. Nii
võitiski jalutu kala kiiret jänest.
STEN

***

***
Mees satub taevasse ja küsib Jumalalt:
“Mida tuleks teha, et Eesti jalgpallikoondis saaks maailmameistriks?”
“Hävitada kõik teised riigid!” vastab
Jumal.
***
Aleksander Tammert ja Gerd Kanter
enne Osaka MMi Tallinna lennuväljal. Tammert silmitseb stardirajal
seisvat lennukit ja ütleb Kanterile:
“Kuule, Gerd, need lennukid on ju
nii suured ja rasked. Mina küll ei
taipa, kuidas nad lennata saavad!”
Kanter saadab üht kaugusesse kaduvat lennukit pilguga ja vastab siis:
“Tead, Sass, asi on selles, et kui lennukid juba õhus on, on nad väga pisikesed!”
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***
Dessantvägede kursandid harjutavad öiseid langevarjuhüppeid.
Kõik kursandid hüppavad, ainult
üks puikleb kähiseval häälel vastu:
“Mina jõin õhtul külma vett, nüüd
kurk valutab, mina ei hüppa!”
Kuna veenmine ei anna mingeid tulemusi, üritab instruktor kursanti
jõuga lennukist välja suruda. Rabelevad tükk aega pimedas, kursant püsib aga endiselt lennukis. Instruktor
kutsub ühe pilootidest appi. Madistavad kolmekesi veidi aega ja mees
saadaksegi lennukist välja. Instruktor pühib higi ja ütleb:
“Oli aga vintske vend!”
“Oli jah, mingi sportlane vist!” kostab pimedusest kursandi kähisev
hääl...
***
Äkitselt peatunud Audisse sõidab tagant sisse maastur, millest
väljub kolm dressides meest ning
nad liginevad Audile ähvardavalt.
Audi juht pärima: “Kas olete sportlased?”
Nood muigavad ja vahetavad pilke:
“Oleme. Ja mis siis?”
Audi juht võtab taskust püstoli: “Siis:
tähelepanu... valmis olla... läks!”

SINU ISELOOM
Vasta järgmistele küsimustele jah
või ei.

Üle 6 punkti: Sul on hea, kerge
iseloom. Oled küllaltki tasakaalukas
inimene. Vanematel, õpetajatel ja
sõpradel oleks patt sinu üle kaevata!

1. Kas sa austad sõprust?
2. Kas sind köidab alati miski uus?
3. Kas sa eelistad vanu, juba harjumuspäraseid rõivaid uutele?

3-6 punkti: Sinu iseloomu ei saa
kergeks pidada, sest sinu hea tuju
võib kergesti muutuda halvaks ja see
ei saa jääda kajastumata ka koolis,
kodus ja sõprussuhetes. Ainult püsivust ilmutades jõuad elus edasi!

4. Kas sa teeskled rahulolu, kui selleks erilist põhjust pole?
5. Kas sa oled oma tulevase elukutse
üle mõteldes sagedasti meelt muutnud?
6. Kas sa kaotad enesekindluse,
kui tuleb lahendada mõni raskem
ülesanne?
7. Kas sa kogud midagi?
8. Kas su plaanid muutuvad sageli
viimasel hetkel?

Kui vastasid jah küsimustele 1, 3 ja
7, siis pane igaühe eest kirja 1 punkt.
Kui vastasid küsimustele 2, 4, 5, 6 ja
8 ei, saad igaühe eest lisaks 1 punkti.
Arvuta punktid kokku.

Alla 3 punkti: Millepärast ei usu sa
oma jõusse? Usalda rohkem inimesi enda ümber ja otsi sõpru oma
lähikonnast!

3. VEERANDI LÕPETASIME EDUKALT

„5“ – JOHANNA
„4“ – „5“ – AILA, DARJA, LAURA-JOHANNA, RENO, LIISA,
KASPAR, RAINER, JAN-MARTTI, STEN, ERVIN, ROMANA
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RISTSÕNA
1. Süda põleb, keha sulab.
2. Üheksa mehe ramm, ühe mehe mõistus.
3. Kaugele näevad, aga selja taha ei näe.
4. Hääletu, tumm, aga räägib palju.
5. Rätsep jões, käärid käes.
6. Teist närib, ise karjub.
7. Hiir läheb auku, saba jääb välja.
8. Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas.

9. Siidikera, niidikera, seitse auku sees.
10. Ei ole toas ega õues.
11. Suvine poisike, sajakordne kasukas.
12. Suvel ja talvel, aasal ja nurmel, ikka kasukas seljas.
13. Kanda jõuad, lugeda ei jõua.
14. Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks heidab
magama.
15. Kuhjake luuakse, aga loojat ei näe.

Ülevalt alla on veel üks mõistatus. Selle mõistatuse vastus on _____________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ristsõna koostas õpetaja Anne Jõgi.

Eelmise ristsõna võitja on KAROLINA UUSTAL. Palju õnne!
3. veerandi sünnipäevalapsed
GETLI HÄIDMA
PALJU ÕNNE!
TULEKUL
Ujumistunnid • Teatrietendused • Tasemetööd – eesti keel ja matemaatika • Emadepäev
Ekskursioon mööda Ida-Virumaad • Olümpiamängud • Suvevaheaeg!!!!!
Peatoimetaja: klassijuhataja
Toimetajad: 3.klass
Küljendaja: sekretär

