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Klassiõhtu
Meie klassiõhtu oli 27. novembril pärast
tundide lõppu.
Me ei tohtinud enne klassi minna, kui
pidime ütlema õpetajale omadussõnu, sellest sai
meie klassi lugu ja see oli väga naljakas. Meid
jagati võistkondadeks, siis pidime lahendama
erinevaid ülesandeid ja võistlema teise tiimiga.
Klassiõhtul mängisime palju lõbusaid
mänge. Mulle meeldis eriti see mäng, kus pidime
pimedas koridoris tähti otsima. See oli väga tore ja
lõbus klassiõhtu.
Sille, Helena, Kristiina, Liis-Aleksandra

Pranglimine Luunja-Kavastu-Melliste
Juba neljandat korda toimus kolme
kooli vaheline pranglimise võistlus Luunja
Keskkoolis. Novembrikuus alustasid õpilased
harjutamist
Miksikese
pranglimise
naturaalarvude
väljakutel.
Koolisisesel
võistlusel selgusid kooli esindajad. LuunjaKavastu-Melliste pranglimise võistlusel 5.
detsembril osalesid:
1.kl Kert Tammoja, Karl-Erik Keks, Mariann
Pärn, Telle Vahtramäe,Anthony Kuiv, Liisbet
Suik.
2.kl Tagmar Paglant, Liisbet Rosenstein,
Johanna Haljasorg
3.kl Voldemar Saavan, Kevin Paulson, Kert
Jõesaar, Daniel Elming, Margitta Pärn
4.kl Märt Kilgi, Helena Toomsalu, Sille Voitk,
Liis-Aleksandra Boisen, Raiko Tammoja

5.kl Rain Põld, Karl Erik Toomemägi, Laura
Põld, Marko Roosiväli, Oskar Kontro
6.kl Marcus Paulson, Heleriin Boisen, Ragne
Jagomäe, Begly Kuik
Igast klassist premeeriti väikese auhinnaga
kahte õpilast. Meil õnnestus saada 7 kohta 12st, 5 kohta läks Luunja kooli tublimatele
arvutajatele.
I koha saavutasid Kert Tammoja, Voldemar
Saavan, Rain Põld
II koha saavutasid Karl-Erik Keks, Kevin
Paulson, Märt Kilgi, Marcus Paulson
Palju õnne auhinnaliste kohtade võitjatele!
Kiitus kõigile osalejatele!
Õpetaja Aile Kilgi

Helkurikoolitus Raadil
Käisime Raadil helkurikoolitusel.
Läksime sinna bussiga. Seal võttis meid lahkelt
vastu koolituse juht Kristjan, kes rääkis, mida
me tegema hakkame. Kõigepealt jagati meid
kahte gruppi.. Üks grupp pidi minema õue,
teine jäi bussi. Kristjan paigutas meid ära, kes
kus istub. Mõned pidid olema ees ja jälgima
teed, teised aga istuma oma kohal. Bussijuht
hakkas sõitma kiirusega 60 km tunnis ja meie
pidime jälgima tonti. Tonti ei olnud näha, kuna
tal ei olnud helkurit. Tondiks oli arvatavasti
mingisugune koonus, millel olid tumedad
riided ümber. Kui meie olime soojas bussis ja
jälgisime tonti, pidi teine grupp väljas
külmetama. Siis me vahetasime kohad. Kõik
hakkasid kohe pärima, mida me tegime ja kas

oli äge. Peale seda tegime ühe katse. Üks
grupp pidi hakkama kõndima pimedas ilma
helkurita, samal ajal bussi tuled põlesid ning
meie pidime jälgima, kui hästi neid on näha.
Mõnda ei olnud üldse näha, sest tal olid
tumedad riided. Neid, kel olid heledad riided,
oli rohkem näha. Siis ütles Kristjan, et peame
täiest kõrist karjuma: „Helkurid välja". Kõik
võtsid helkurid välja ja neid oli kohe palju
paremini näha. Pärast pidime me hüüdma:
,,Helkurid sisse!" Mitte kedagi ei olnud enam
näha. Vahetasime kohad ja teine grupp tegi
samamoodi. Lõpuks vaadati meie helkurid ka
üle ja saime kaasa uued helkurid. Mulle
meeldis seal väga, kuna koolis ei saanud
karjuda, aga seal võis karjuda palju tahad!
Kõige tähtsam oli see, et saime aru, kui
vajalik on helkur liikumisel pimedal ajal.
Sandra Hani

16. detsembril oli koolis päkapikupäev.
Mida arvasid sellest 2. klassi õpilased?
Mulle meeldis õpetaja Janika päkapikutöötuba sellepärast, et ma pole sellel aastal veel
piparkooki söönud. Meeldis ka õpetaja Ede juures
lõkkeplatsil, kus me tegime saiu ja keetsime mune.
Karmen
Mulle meeldis kõige rohkem õpetaja Tiina
töötuba, kus me tegime riideketti koos 1. klassiga.
Kõige naljakam oli see, et osa meie klassi poisse
võtsid end mängu käigus bokserite väele, et võita.
Samuti meeldis mulle õpetaja Ede töötuba. Seal
tegime me lõkkel saia ja keetsime muna.
Liisbeth
Mulle meeldis lõkkeplatsil saia
küpsetamine. See maitses nagu ära kõrbenud kartul!
Õpetaja Ede nägi välja nagu sõjaväelane. Meeldis
ka õpetaja Janikaga piparkookide tegemine.
Verner
Minu arvates oli kõige lahedam õpetaja
Ede juures, sest seal sai saiu küpsetada ja mune
keeta.
Uku Rasmus
Mulle meeldis kuuse meisterdamine. Mei
saime ise värvi valida ja kõigile jagus.
Johanna
Mulle meeldis lõkkeplatsil, kus me
küpsetasime lõkke kohal saia ja õpetaja Ede keetis
mune. Mina sain puid raiuda ja Gabriel aitas mind.
Veiko
Meile meeldis õpetaja Ede juures saia
küpsetada. Ta lasi meil seda ise teha.
Rasmus
Mulle meeldis kõige enam lõkkeplatsil saia
tegemine ja veel õpetaja Janika juures piparkookide
valmistamine. Me käisime töötubades rühmana.
Bingot mulle eriti ei meeldinud mängida.

Tagmar

Lõppes II õppeveerand
Kätte on jõudmas jõuluaeg, mis
tähendab, et koolilastel taas tunnistuste
saamise aeg. Kokkuvõtete tegemisel
selgus, et 43 õpilast 71-st õppis väga hästi
või hästi ja käitus eeskujulikult või hästi.
I klassi õpilaste tulemustele anti hinnang.
Väga tublid olid Marian Pärn, Maria
Möller ja Liisbet Suik
Tublid olid Karoliina Kübar, Katriin Poska,
Hanna – Liisa Sell, Sigrit Steinberg, Kert
Tammoja, Romet Tuul, Kassandra Ulst,
Telle Vahtramäe, Karl-Erik Keks, Anthony
Kuiv ja Kalev Kallaste
2.-6. klassi õpilastest õppisid
ainult hinnetele „5“ ja käitusid
eeskujulikult:
Rasmus Boisen, Tagmar Paglant, Veiko
Pruul, Liisbet Rosenstein, Margitta Pärn,
Märt Kilgi, Liis-Aleksandra Boisen, Rain
Põld, Laura Põld, Marko Roosiväli
Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid ning
käitusid eeskujulikult või hästi:
Johanna Haljasorg, Uku Rasmus Ernits,
Henryette Lepp, Verner Karu, Kirkke
Jagomäe, Kirke-Liis Taaramäe, Kert
Jõesaar, Voldemar Saavan, Maigret Kurvits
Liisbet Paklinski, Elise Käiro, Kaidi Saks,
Mikk Vahaste, Sille Voitk, Daniel Kaasik,
Oskar Kontro, Karl Erik Toomemägi,
Ragne Jagomäe, Heleriin Boisen.
Jõulud käes on pea
Jõulud käes on õige pea,
mina juba seda tean.
Lumi ka on juba maas,
ilm pimedaks on läinud taas.
Jõuluvana tuleb juba ,
kaunistama pean ma tuba.
Selleks aega on meil vähe,
panen kuuse otsa tähe.
Tuba ongi kohe korras,
ka jõuluvana jõuab Norrast.
Salmike mul otsa saab,
seda sinagi nüüd tead.
Kätlin Kala, 5. Klass

ORAVAKE soovib kõigile lugejatele
rahulikku jõuluaegaja kosutavat
koolivaheaega!
Kohtume taas 6. jaanuaril 2014!

