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Tunnustati tublimaid

Lõppes I õppeveerand.
Klassijuhatajate kokkuvõtete põhjal tunnustati
tublimaid õppijaid. I klassis õppisid väga hästi
ja käitusid eeskujulikult Johanna Haljasorg ja
Uku Rasmus Ernits. Hästi õppisid ja käitusid
eeskujulikult või hästi Henryette Lepp, Rasmus
Boisen, Liisbeth Rosenstein ja Tagmar
Paglant.
Ainult hinded ,,5“ said tunnistusele Margitta
Pärn, Alexandra Lepp (II kl),Liis-Aleksandra
Boisen, Märt Kilgi, Liisbet Paklinski (III kl),
Laura Põld (IV kl), Ragne Jagomäe (V kl) ja
Riian Rõuk (VI kl). Kõik nimetatud õpilased
käitusid eeskujulikult.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid ning käitusid
eeskujulikult või hästi Kirkke Jagomäe, Kert
Jõesaar, Kirke – Liis Taaramäe, Marion
Poljakov, Marten Sandre, Anna Astel, Daniel
Elming, Kevin Arro, Martin Arolepp (II kl),
Kristiina Keks, Elise Käiro, Kaidi Saks, Mark
Andre Tammoja, Raiko Tammoja, Helena
Toomsalu, Robert Tuul, Mikk Vahaste, Sille
Voitk (III kl), Karl Erik Toomemägi, Marko
Roosiväli, Daniel Kaasik, Oskar Kontro, Rain
Põld (IV kl), Heleriin Boisen, Begly Kuik
(Vkl) ja Kristina Roosiväli (VI kl).
Kõigile õpilastele ja õpetajatele
kosutavat koolivaheaega!

1. klassi õpilaste arvamusi esimese õppeveerandi kohta.
Tauno – mulle meeldib kehaline kasvatus.
Johanna – mulle meeldib kehaline kasvatus,
eesti keel ja tööõpetus.
Sten – mulle meeldis, kui joonistasime
õpetajatest pilte.
Karmen – minule meeldib kunstiõpetus,
kehaline kasvatus ja kirjutada.
Rasmus – mulle meeldis, kui joonistasime
orav Ülot ja kui tegime temaga koos klassis

pilti. Meeldis, et kirjutasime Ülole kirjad
kaasa.
Verner – meeldib matemaatika tund,
kunstiõpetus, eesti keel ja kehaline kasvatus.
Uku – meeldib kehaline kasvatus,
matemaatika, eesti keel ja kunstiõpetus.
Tagmar- meeldib kehaline kasvatus,
matemaatika, loodusõpetus, tööõpetus.
Liisbeth – meeldib muusikaõpetus, loodusõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus ja orav
Ülo.
Veiko – loodusõpetus, kehaline kasvatus ja
õpetajatepäev.
Gabriel – meeldib eesti keel.
Hernryette- meeldis, kui tegime käbides siile,
eesti keel, kunstiõpetus, matemaatika,
muusikaõpetus ja kehaline kasvatus.
Kokkuvõtte tegi I klassi õpetaja Anu Jõgiaas.
Septembris oli vanavanemate päev. Oma
vanaemast kirjutasid toredaid luuletusi 3.
klassi õpilased.

Minu vanaema
Minu vanaema on keskmiselt pikk.
Tal on pruunid juuksed ja lühike tukk.
Ta on sõbralik ja julge,
kuid kahjuks natuke haige.
Ta muudkui talitab ja talitab,
muud teha tal pole,
sest tal on palju loomi,
neist väga ta hoolib.
Kui õues tööd on tehtud,
siis algavad ta lemmikud.
Teleka ta käima paneb ja vaatab
oma lemmiksaateid.
Talle meeldivad Eesti mäng,
Maahaigla ja Südameasi.

Kuid vanaema suurimad lemmikud
on ta oma lapselapsed.
Märt Kilgi

Minu vanaema
Minu vanaema on ilus ja uhke.
Ta kannab alati ehteid.
Kui ehteid tal ei ole,
siis välja ta ei lähe.
Minu vanaema on sõbralik ja tore.
Mu juurest ta ära ei lähe.
Ta kõiki aitab
ja kunagi morn ta ei ole.
Ta töötab õmblejana,
teeb süüa, koristab.
Peseb riideid ja minuga mängib.
Kuidas ta küll ei väsi!
Talle meeldib kui laulab Orumets
ja telekast välismaa saated.
Veel meeldib tal Õnne 13
ja teisedki Eestimaa saated.

palle enda poolel. See jäi viiki. Oli veel selline
mäng, et lapsed pidid vanemaid juhatama.
Lapsevanemad pidid pimesi kõndima slaalomit nii,
et lapsed juhatasid neid. Veel oli puslemäng See
käis nii, et lapsed tõid ühest rõngast pusle tükke ja
kui kõik tükid olid ära toodud, siis pidid kõik koos
panema selle kokku. Kalamehe mäng oli ka.
Kui spordihoones olid mängud mängitud, läksime
klassiruumi sööma ja jooma. Kõigi poolt kaasa
toodud toidud olid väga maitsvad Pärast toimus
väikses saalis silmapilgutamismäng ja kohtade
vahetamise mäng. Sai nalja ja tore oli koos
klassikaaslaste ja vanematega mängida. Klassiõhtu
oli vahva.
Ragne Jagomäe, 5. kl

Elise Käiro

Käisime Tiksoja metsas
28. septembril käis 4.-6.klass Tiksojal ja osales
RMK metsaprogrammis. Metsas näidati meile puid,
puumõõtmist ja taimi. Kõndisime natuke ja siis
tegime peatuse. Seal täitsime töölehti. Töölehtedel
olid ülesanded. Esimeseks ülesandeks oli ülesanne,
et oli antud ring ja see oli jaotatud Eestimaa
üldpindala jaotuseks. Seal olid variandid ja meie
pidime kirjutama maa-ala jaotused õigetesse
kohtadesse. Me saime teada, et kõige suurem
metsaala kuulub mändidele(34%), järgmisena on
kased(31%),
teised
kokku(19%)
ja
siis
kuusikud(16%). Me kõndisime jälle edasi. Kui
seisma jäime, hakkasime puu kõrgust mõõtma.
Tehnika oli ,,Karjapoisi tehnika´´. See käib nii:
kõnnid nii kaugele kuni näed jalge vahelt vaadates
puu tippu. See puu, mida mõõtsime, oli umbes 1516m kõrge. Kõndisime edasi. Me pidime mõõtma
10 puu diameetri. Tavaline diameeter oli 20-30cm
ja need olid männid. Suurim diameeter, mida
mõõtsime, oli 50,1cm. Siis tulime tagasi sinna, kust
alustasime matka. Seal sõime natuke, läksime bussi
peale ja sõitsime tagasi kooli.
Riian Rõuk, 6. kl

Klassiõhtu
12. oktoobril oli 4. ja 5. klassi ühine
klassiõhtu. See toimus koos vanematega.
Klassiõhtu algas rahvastepalliga –
lapsed
lastevanemate vastu. Võitsid lapsed.
Järgmine mäng oli selline, et kallati 2 kasti palle
mõlemale poolele. Võidavad need, kellel on vähem

Sügisprogramm Vapramäel
Septembris käis 1. klass VVV Sügisprogrammil Vapramäel. Uue värskelt avatud
loodusmaja ees ootas meid retkejuht Mare ning
koos alustasime matka läbi Vapramäe. Teel saime
näha erinevaid ahvatlevaid marju, mis aga kõik
osutusid mürgisteks: seal olid ussilaka marjad ja
siumarjad, aga ka maikellukese ning leselehe mari,
mis kõik kenad punased. Veel nägime põnevaid
sügisseeni ning ilma täppideta kärbseseent. Saime
teada, et alati peab kontrollima seene varre
maapealset osa – kärbseseenel on see munakujuline.
Teel mängisime nii lindude söögiotsimismängu kui
ka oravate käbikorjamise võistlust. Mööda Elva jõe
kallast liikudes otsisime sarapuupõõsaste alt
pähkleid ning nuusutasime mõnusat metsaõhku.
Lõpuks ronisime väidetavalt kõige järsemat kallast
pidi tagasi üles mäe otsa ning iga laps sai endale
erinevate lehtede abil ilusa pildi mälestuseks
joonistada. Ilm oli ilus ja 2 tundi metsas möödus
lausa lennates. Tore oli.
Septembris korraldati veel sügisnäitus, kohtuti
pommikoeraga, toimus sügisjooks ja mihklilaat, oli
vilistlaste päev. Oktoobris peeti õpetajate päeva, oli
leivanädal, vaadati teatrietendust.

