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Joonistamiskonkurss
"Hea sõnumiga pilt"
Märtsis võtsid kõik lasteaia rühmad ning 1.
klass osa Tallinna Linnamuuseumi Lastemuuseumi joonistuskonkursist ,,Hea sõnumiga
pilt". Konkursil osalesid 1090 lapse pildid
Eestit ning ka piiri tagant. Meie lasteaiast
hinnati Mürakarude rühmas käiva Henryette
Lepa töö konkursil peapreemia vääriliseks.
Eripreemia osalisteks said Täpikeste rühmast
Voldemar Saavan ning 1. klassist Liisbet
Paklinski. 29. märtsil käisid lapsed koos oma
juhendajatega (Piret Saar, Maarika Ruuse, Aila
Orrin) Tallinnas pidulikul vastuvõtul, kus
Henryettet premeeriti kruiisiga Stocholmi ning
Voldemar ja Liisbet said endale vahvad
joonistuskohvrid.
Kõikide konkursil osalenute tööd on praegu
Tallinna muuseumides vaatamiseks ning 10
parimat kaunistavad Balti jaama tunneli seinu.

Jüripäevajooks
21. aprillil toimus koolis traditsiooniline
jüripäevajooks. Klasside kiiremad
tüdrukud ja poisid on: Märt ja Sille; Marko
ja Kertu; Oliver ja Heleriin; Silver ja Riian;
Jürgen; Indrek ja Sandra

Lasteaia 19.sünnipäev!
Kevad on käes ja käes ka 1.aprill. Sünnipäev
on lasteaial. Pidu aga toimus lasteaia väikeses
saalis, kuhu oli kogunenud kogu lasteaiapere.
Peole sattus ka naabermetsas elav Jänku-Põnn,
kes oli uudishimust pungil. Tema omakorda oli
saanud Öökulli onult kirja, kus seisis:
,,...TOIMUB MELLISTE LASTEAIAS!” Aga
täpsemalt, mis seal toimub, polnud tal
aimugi!!!! Kevadtuul oli kirja koledasti räsinud
ja sellest olid vaid tükid järel! Lasteaia
suuremad lapsed aitasid aga selle jälle kenasti
kokku panna ning koos loeti tähtsaid
sõnumeid:
MELLISTE
LASTEAIA
SÜNNIPÄEV ON 1.APRILLIL. PIDU
TOIMUB 5.APRILLIL. Peole sattus ka
SÜNNIPÄEV ise! Sünnipäev käib teadaolevalt
külas kõikidel lastel, emadel, isadel.
Kingitus, mida sünnipäev endaga kaasa toob,
on üks aasta vanust ja näpuotsatäis pikkust.
Lasteaiale kinkis Sünnipäev ühe aasta ning
koos lastega kingiti ühiselt toredad laulud,
tantsud ja aplausid. Selle vahele mahtus ära ka
ühine sünnipäevalipsu meisterdamine, mille
iga laps sai pidupäeva puhuks kaela riputada.
Pidu lõppes ,,Oravakese” kommi söömisega
ning rõõmuhelk silmis seadsid lapsed peo
lõppedes sammud oma rühmade poole. Neile
jäi järele lehvitama Jänku-Põnn ja Sünnipäev
lootuses kohtuda tuleval aastal jälle! Oli
tõeliselt vahva sünnipäev!
Aitäh tädi Kaiele toredate laulude eest!
Õpetaja Piret.

Keraamikatunnid Kaagvere savikojas
Aprillikuus oli meie kooli õpilastel olnud
võimalus Kaagvere Erikooli savikojas
õppida voolimist ja valmistada keraamilisi
nõusid ning kujukesi.
Juhendajaks oli Helgi Kiik

Matemaatika nädal
Aprillis toimus koolis matemaatika nädal.
Võisteldi olümpiaadiülesannete lahendamises,
peastarvutamises, nuputamises, joonistati oma
klassi numbriga pilte, kirjutati jutukesi ja
luuletusi. Tublimaid tänati tunnuskirjaga.

Uhke number Viis

Pranglimine 2011
Kolmteist aastat tagasi mõtles Kalev Põldsaar
Prangli saarel välja esimese veebipõhise
peastarvutusmängu, mis sai nime sünnisaare järgi.
Pranglimine on kasvanud üle-eestiliseks projektiks
ning levinud teistessegi riikidesse.
Ka meie kooli õpilased on tegelenud usinasti
peastarvutamisega ja pranglimisega, sest koolil on
võimalik kasutada miksikesepaketti. Sügisel, enne
maakondliku võistlust, harjutasime ja korraldasime
oma koolis pranglimise võistluse. Detsembri algul
osalesime kolme kooli Kavastu - Luunja - Melliste
pranglimise
võistlusel
Luunjas.
Võistluse
eesmärgiks oli suurendada õpilaste huvi
matemaatika vastu, arendada peastarvutamise
oskust
ja
saada
kogemusi
pranglimise
finaalvõistlusteks.
Koolivõistluse
tulemusena
pääsesid kolme kooli võistlusele Karl-Erik
Toomemägi, Marcus Paulson, Heleriin Boisen,
Silver Hani, Heiko Pärl, Lauri Luha, Kert Kangur,
Viktoria Rebane, Marko Albert , Kadi Kilgi, Janeli
Kurvits, Indrek Roosiväli ja Liina Jõgar. 2.-4. klassi
õpilased võistlesid naturaalarvude liitmises,
lahutamises ja võrdlemises, 5. ja 6. klass
viievõistluses. Kõik osalejad võistlesid tublisti,
esikolmikusse jõudsid Marcus Paulson, Marko
Albert, Kadi Kilgi ja Janeli Kurvits.
Jaanuarist märtsini toimusid pranglimise kolm
maakondlikku etappi, kus õpilased võistlesid juhukolmevõistluses,
lemmik-kolmevõistluses
ja
staatilises kolmevõistluses. Kahe parima vooru
tulemusena pääses Tartumaal igast klassist
finaalvõistlusele 16 parimat õpilast. Finaalvõistlus
toimus neljanda veerandi esimesel päeval Tartu
Kommerts-gümnaasiumis. Meie koolist pääsesid
finaali ja saavutasid pranglimises järgmised kohad:
1. klass Märt Kilgi 9. koht; 4.klass Heiko Pärl 16.
koht;6.klass Kadi Kilgi 2. koht, Marko Albert 3.
koht, Janeli Kurvits 11. koht, Liina Jõgar 13. koht.
Head harjutamist kõigile! Uuel õppeaastal on taas
võistlused ja uued võimalused oma oskusi proovile
panna.
Aile Kilgi, õpetaja

Number Viis pidas ennast kõige
tähtsamaks. Tema keha paisus uhkusest aina
ümmargu-emaks. Viis rääkis, et tema on
sellepärast kõige tähtsam, et ühel käel on viis
sõrme, jalal viis varvast ja koolis on ka kõige
parem hinne viis. Ta arvas, et on kõikide
numbrite kuningas. Kõik olid temaga ühel
nõul, välja arvatud number Kaks. Viis ja Kaks
on olnud omavahel tülis juba aastaid, sest
mõlemad arvavad, et just tema on kõige
tähtsam.
Nüüd sai Kahel mõõt täis. Ühel päeval
hakkas ta mõtlema asjadele, mida on kaks. Tal
oli piisavalt pikk nimekiri ja ta läks Viie juurde
oma nimekirja ette lugema. Kaks ütles Viiele,
et inimesel on kaks kätt, kaks jalga, kaks silma,
kaks kõrva...
Kui teised numbrid seda kuulsid, otsustasid
nad, et nii Kaks kui ka Viis on mõlemad
tähtsad.
Nüüd lõppes ka Kahe ja Viie tüli.
Indrek Roosiväli, 6. klass

Matemaatika on lahe
Liidan, lahutan ja jagan,
tehteid järjekorda sätin.
Öösiti ma vähe magan,
ükskordühte õpin.
Siis küll mata pole lahe,
kui ei ole selge sul,
kuhu panna pluss või miinus,
kus on vastuseks vaid null.
Õpi selgeks korratabel,
tunnis kuula hoolega.
Matemaatika on lahe,
seda peabki õppima.
Kärt Grossthal, 4. klass

