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RONG SEE SÕITIS TSUH-TSUH-TSUH
MEIE REET OLI RONGIJUHT
RATTAD TEGID RAT-TA-TAA
KUNI REET JÄI MAGAMA…
AGA SEAL RONGI PEAL
KAS SA TEAD KES OLID SEAL
SEAL OLID PLIKAD
SEAL OLID POISID
NEED KES ESIMESES KLASSIS KÄISID
RONG SEE SÕITIS TSUH-TSUH-TSUH
KUNI ÜMBER KÄIS KARBUH…
SEST REET EI PANNUD TÄHELE,
ET SUVI TULI VAHELE :)
Reedale ja 1. klassile Margotilt ja Evelt

SÜNDMUSED
1. aprillil oli naljapäev. Kui ma esmaspäeval kooli läksin, siis nägin
naljakaid lapsi. Ühel olid kindad
juustes, teisel jalas. Ühel oli hommikumantel, teisel erivärvi sokid.
Mõnel riided seljas tagurpidi. Mõnel
oli parukas peas. Eriti äge oli õpetaja
oma pikkade juustega. Kahju, et kõigil naljakaid riideid ei olnud.

Vahetundide ajal pidime otsima ära
peidetud nalju, need tuli viia garderoobi. Kes kõige rohkem leidsid, said
auhinna. Laura sai šokolaadi. Ka parematele riietele anti auhindu. Aila
sai salli moodi rätiku. Ühel vahetunnil tantsisime jenkat. Oli lõbus päev!
GETLI
4. aprillil toimus rahvamajas etendus Ennemuistsed jutud. See etendus algas kolmveerand 10 hommikul
ja lõppes kell 12 lõunal. Seal oli kolm
näitlejat ja nad esitasid 2 näidendit.
Seal oli kaks meest ja üks naine. Näidendite nimed oli Pilleke ja Ahjualune. Samal ajal kui nad sättisid asju
teiseks näidendiks laulsid nad regilaulu tulilinnust. Lõpus ja alguses
rääkis üks mees, et armsad olid need
õhtud kui isa istus ta voodiserval ja
rääkis ennemuistseid jutte.
AILA
10. aprillil toimus meie koolis politseiloeng. Seda käisid kuulamas 1.- 4.
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klassi õpilased. Politseinikud rääkisid igasugustest vargustest. Kõneldi
meile ka sellest, et vanasti löödi näpp
maha kui keegi varastas. Politseinikud ütlesid, et väikese trahvi saad
siis kui varastad alla 60 euro, aga kui
rohkem, siis tuleb ka trahv suur.
Hea oli teada, et me oleme ausad ja et
see loeng oli lihtsalt meeldetuletus.
KASPAR
Käisime 18. aprillil Tartu Nukumuuseumis vaatamas Pettsonit ja Findust.
Mängisid Karol Kuntsel ja Ott Sepp.
Oli väga naljakas ja publik ehk siis
lapsed said palju naerda. Findus tegi

öösel palju pahandust, aga Pettson ei
pannud tähelegi. Nimelt Findus ajas
kõik „hirmsa“ mägra peale ja valetas. Näiteks rääkis Pettsonile kuidas
tema oli vapper ja „hirmus“ mäger
võttis Pettsoni püksid ära. Pärast kui
see pahandusterohke teater läbi sai
ja me bussi läksime,siis olid kõigil
kõhud tühjad. Läksime linnaparki ja
nautisime võileibade kõrvale esimesi
kevadisi päiksekiiri. Seal olid linnud
nii sõbralikud, et neid sai sööta. Seal
lähedal oli mänguväljak, aga sinna
me ei läinud, sest seal oli liiga palju
lapsi ja meil ei olnud aega väga palju.
LIISA

SÜNDMUSED

24. aprillil oli 12. klassi lõpukell.
Nad riietusid ja käitusid nagu väikesed lapsed. Lõpetajatel oli kokku
pandud väike video enda klassist.
Seinale oli pandud nende nimed,
nad pidid kellegi nime alla seisma ja
sellest õpilasest siis rääkima.
11. klassi õpilased iseloomustasid ka
lõpetajaid ning andsid kaasa soovitusi edaspidiseks.
Soovime meiegi neile edu eksamite
sooritamisel ja edaspidistes õpingutes!
DARJA
13. mail pidasime koolis emadepäeva, mis algas kell 18.00. Kõik algklassiõpilased esinesid luuletuste, tant-

sude, laulude ja näidenditega. Meie
klass esitas näidendi Pöialpoiss ja
seitse lumivalgekest. Me olime selle
õppimisega päris palju vaeva näinud.
Kõik klassid kinkisid oma emadele
lilli. Meie tegime lillepalle. Nende
tegemine võttis aega 3 nädalat. Aga
nad said ka väga ilusad!
Aitäh, kallid emad!
KAROLINA
21. mail oli meie klassi kord teha
lähenevate olümpiamängude tõttu
olümpiastuudiot. Meie stuudiosse
pidi tulema intervjuud andma Lõuna
– Aafrika Vabariigi sportlane Oscar
Leonard Carl Pistorius. Ta on esimene invasportlane, kes suudab tervete
jooksjatega võistelda.
Meie stuudios olid kohal ka ajakirjanikud, kellel oli sportlasele hulk küsimusi. Pika ootamise peale, aga ärritusid ajakirjanikud, sest Pistoriust
ei ilmunud kohale. Järsku jooksin
ma lavale ja sosistasin saatejuhtidele põhjuse, miks sportlane kohale ei
ilmu. Ajakirjanikele teavitati info,
et väidetavalt olevat Pistorius mingi
naise maha lasknud. Ajakirjanikud
läksid pöördesse ja tormasid uuele
sündmuskohale.
JOHANNA
28. mail käisime majandusõppe raa-

mes õppekäigul mööda Ida – Virumaad. Hommikul sõitsime Narva
poole minema. Läbisime Nõesuu,
vaatasime tanki ja edasi Narva linnusesse. Seal ootas meid giid, kellega
koos alustasime ringkäiku linnuses.
Läbisime korrus korruse haaval ikka
kõrgemale tornini välja, kust avanes
vaade Venemaale, nägime piiripunkti. Algul osad kartsid nii kõrgele tulla, aga lõpuks käisime kõik üleval
ära. Me saime endale linnuse mündi,
millega saime Põhjahoovist endale
midagi meeneks osta. Pärast väikest
söögipausi sõitsime edasi Toila poole.
Toilas käisime presidendi lossi kohta
vaatamas. Seal oli lahe park, imetlesime kauneid peenraid, jõime allikast
vett, mis oli magusa maitsega. Õpetaja Diana rääkis meile lossi ajalugu.
Edasine teekond viis Kuremäe
kloostri poole. Õpetajad viisid meid
peakirikusse, rääkisid meile nunnade elust ja tegemistest, jalutasime
kloostri territooriumil ja jälgisime
nunnade tegemisi. Hiljem läksime
püha allika juurde, millel on raviv
toime. Võtsime sealt vett kaasa. Õpetaja pani meile vett kukla peale, et
see voolaks mööda selgroogu alla,
siis me pidime terved olema.
Väsitav ja huvitav päev saigi lõpukorrale. Sõitsime tagasi ja olime väga
rahul oma päevaga.
DARJA
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SÜNDMUSED
3. juunil toimusid Iisaku Gümnaasiumi II olümpiamängud. 3. klass oli
Lõuna-Aafrika Vabariik. Olümpiamängude võistlusalad olid jalgpall,
spiraaljooks, rullkelgutamine, teatejooks ja pallikava. Kõik riigid pidid
kell pool üheksa rahvamaja juurde
kogunema. Kell üheksa liikus rongkäik lippude lehvides kooli staadionile. Lauldi kooli olümpiahümni,
anti vanded ja võistlused algasid.
Jalgpalli mängiti suure-suure palliga.
Kelgutamises oli kolm võistlejat. Üks
kelgu peal, kaks pidid kelgu all ole-

vaid palle edasi tõstma. Spiraaljooks
oli väga kitsal jooksurajal. 3. klassist
võitis Getli Häidma. Teatejooksu
esimene vahetus pidi kahekesi koos
ühes hularõngas jooksma, teine vahetus veeretas saalihokipalli, kolmas vahetus jooksis hüppenööriga
hüpates. Viimase vahetuse võistleja
hüppas hüppepalliga. I koha võitis
3.klass, kus osalesid Sten Murdsalu,
Romana Sobolko, Reno Reest, Kaspar Tomson ja Jan-Martti Jaanipere.
Ka pallikava võitis 3. klass, kus osalesid Darja Reinova, Laura Johanna

Kask, Liisa Järve, Getli Häidma ja
Aila Jürgenson. Kõik võitluse kokku
võitis teine klass ehk Kanada.
LAURA JOHANNA JA GETLI

INTERVJUU KADI LUKKAGA
4. Mis Teile selle töö juures kõige
rohkem?
See, et ma saan noortega palju suhelda ja neid aidata.

Küpsetan (mulle väga meeldib küpsetada), loen raamatuid, vaatan filme, veedan sõpradega aega.

5. Miks Te selle töö valisite?

10. Kas te ise olite koolis hea laps?

Sest mulle meeldib teisi inimesi aidata.

Arvan, et jah kuigi natuke jonnakas,
muidu kuulasin õpetajate sõna.

6. Mis kell Teie tööpäev algab ja
lõppeb?

11. Millist muusikat Te kuulate?

Algab kell 8 ja ametlikult lõppeb kell
3, aga noortel tahaks silma peal hoida 24 tundi
1. Mis tööd Te teete ja mida see endast kujutab?
Mina olen sotsiaalpedagoog ja ühtlasi ka inimeseõpetuseõpetaja, minu
peamine ülesanne on aidata ja toetada õpilasi ja õpetajaid.
2. Kas sotsiaalpedagoog on hea olla?
On hea, aga raske.
3. Kas Teile meeldib see töö?
Väga meeldib
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9. Millega Te vabal ajal tegelete?

7. Kas Te tahtsite juba väiksena sotsiaalpedagoogiks saada?
Ema kogu aeg arvas, et ma saan õpetajaks, aga mina ütlesin, et ei, ei, ei,
aga teismelisena ma juba arvasin, et
ma saan mingi õpetaja sarnaseks.
8. Kelleks Te väiksena saada tahtsite?
Diskoriks

Rokkmuusikat, mulle meeldib ka
jazz ja metal, sellist karmimat muusikat.
12. Mis sa arvad, mida tuleb Teil
suvel riietuses muuta?
Saab kandma hakata miniseelikuid
ja lühikesi riideid, plätusid.
Küsitlemas käisid Liisa ja Laura Johanna

OMALOOMING
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OMALOOMING
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INTERVJUU
Sel aastal lõpetab Iisaku Gümnaasiumi 43. lend. Esitasime neile mõned küsimused
1. Olete käinud koolis 12 aastat. Teie
eredaim mälestus Iisaku koolist.

4. Milline oli Iisaku kooli 43. lend?
Palun iseloomustage enda klassi.

Kui õpetaja Ilme Lillemäe 9. klassis
nimetas meid narkomaanideks ning
lubas politsei kutsuda.

Omavahel olid pidevalt võistlused,
kuid kui klassi pidi esindama võistkonnana, hoidis klass kokku ning
kui meile liiga tehti, seisis terve klass
nendele vastu.

2. Millised on teie silme läbi Iisaku
kooli õpilased?
Tublid sportlased, aktiivsed, tihti ühtehoidvad.
3. Kuidas iseloomustate Iisaku kooli õpetajaid?
Naljakad, abivalmid, tihti karmid.

7. Nimetage üks tarkusetera, mille
võtate koolist kaasa oma pikale eluteele.
Ka miljoni miili pikkune töö algab
esimesest sammust

5. Milline oli teie klass kõige suurem temp?
Võitsime kooli olümpiamängud ära
ja võidame uuesti.
6. Mida tähendavad lõpueksamid?
Kooli lõppu, palju magamist ja igatsemist
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3. veerandi lõpetasime edukalt

Nüüd on suvine aiatöö tehtud ja võime rahuliku südamega minna suvepuhkusele vastu!
3. klassi lõpetasid ainult „5“ – JOHANNA KARP, AILA JÜRGENSON, LIISA JÄRVE
„4“ – „5“ – DARJA REINOVA, LAURA JOHANNA KASK, JAN – MARTTI JAANIPERE,
KASPAR TOMSON, RENO REEST, RAINER KUSLAP

Eelmise ristsõna võitja on JOHANNA KARP. Palju õnne!
4. veerandi sünnipäevalapsed:
29.04. – RENO
16.05. – DANEL
01.06. – RAINER
Suve sünnipäevalapsed:
14.06. – Liisa
31.07. – Laura Johanna
29.08. – Romana
PALJU ÕNNE!
Peatoimetaja: klassijuhataja
Toimetajad: 3.klass
Küljendaja: sekretär

