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ORAVAKE kõndis koolimajas ringi ja
uuris lastelt, mida koolis õppeveerandi
viimastel nädalatel tehti. Seekord saadi
ülevaade õpilaste töödest-tegemistest 5.
klassi õpilastelt
Sügisnäitus

Meil oli koolis sügisnäitus. Selle aasta teema oli
,,Leiud sügisest“. Näitusel olid vahvad asjad ja
huvitavad viljad. Väga tore oli söödavatest asjadest
meisterdatud auto, millega sõitsid porgand ja kurk.
Uue nädala alguses anti diplomid osalejatele.
Kaidi Saks ja Raiko Tammoja

Sügisjooks
Sügisjooksu alustasime soojendusringiga. Sellel
aastal oli tore see, et sügisjooksuks olid õpilased
riietunud loomakostümidesse. Meie klassi õpilased
olid metssead, 1. klass jänesed, 2.kl rebased, 3.kl
hundid, 4.kl põdrad, 6.kl siilid. Algul jooksid
tüdrukud, siis poisid. Jooksime nii, nagu oleks tuli
takus. Joosta oli lõbus. Kõik olid head jooksjad. Sel
aastal ei võisteldud esikohtade pärast. Jooksu lõpus
anti igale õpilasele diplom ja šokolaadimedal. See
oli vahva!
Robert Tuul ja Kristiina Keks

mõõtsime
vee
läbipaistvust,
sügavust
ja
temperatuuri. Vee sügavus oli 23 m, kuna sattusime
sügava koha peale. Vesi oli 14 kraadi soe. Veel
määrasime ilmakaari, rääkisime veetaimedest ja
nautisime järve ilu. Muide, täitsime ka töölehti, kus
oli vaja määrata, mis ilmakaares on kirik,
mõisahoone, looduskeskus jne.
Vee peal me
määrasime ka kurssi, sellega oli palju nuputamist.
Teine osa programmist oli kalda ääres, kus
tutvustati kalda- ja kaldaveetaimi ja giid näitas
meile mõningaid liike. Lõpus tegime ka väikese
kokkuvõtte.
Meil oli plakat ja ämber veetaimedega. Plakati järgi tuli otsustada, millise
taimega on tegu. Seal oli väga tore, sest mulle
meeldib väga teha paaristööd ja vee peal sõita.
Mulle meeldis see programm väga, sest seal ei
hakanud igav. Meil olid ka väga toredad
juhendajad. Oli tore päev ja kindlasti ka kasulik.
Õppisime tundma paljusid erinevaid taimi .
Mark Andre ja Elise Käiro
Mihklilaat koolis
Mihklipäeval toimus väikeses saalis traditsiooniline
mihklipäeva laat. Laadale tõid õpilased kaasa asju,
mida soovisid vahetada või müüa. Väga palju oli
mänguasju, aga ka riideid, maiustusi, õunu ja
raamatuid. Laadal kaubeldi laadarahaga. Enamik
laadale toodud asjad said uue omaniku, kes nendest
rõõmu tundsid. Oli tore!
Liis-Aleksandra Boisen ja Elise Käiro

Klassiõhtu

Õppeprogramm Saadjärvel
24. septembril käisid 4.-6. klassi õpilased
loodusprogrammi ,,Vesi elukeskkonnana“ raames
Saadjärvel. Meie programm oli kaheosaline. Üks
osa programmist toimus järve peal praamil. Järvel

Meie

klassi

klassiõhtu

toimus

1.

oktoobril.

Klassiõhtu motoks oli liikumine. Kogu üritus oli
meil seekord tervislik ja spordiga seotud. Me tõime
klassiõhtule puu- ja juurvilju, tervislikke snäkke,
joogiks mahla ja vett. Klassiõhtu algas naljaka
jutuga. Peale väikest näksimist läksime saali. Saalis
olid meil erinevad tegevused, näiteks spordialad
kehakeeles, rahavastepall sportlaste ees – ja
perenimede paaride otsimisega, täpsuvise ja mäng
Eesti Spordiliit. Klassis mängisime veel ja hakkaski
klassiõhtu läbi saama. Oli tore üritus.
Märt Kilgi ja Elise Käiro

Sügis
Käes on juba sügiskuu,
värvilised lehed puul.
Jälle alanud on kool,
lapsi saatmas töö ja hool.
Päevikutes hinded head,
neljad- viied pikas reas.
Üritusi koolis palju,
lapsed tihti teevad nalju.
Sille Voitk

Kiidame!
Ja ongi I õppeveerand läbi.
Klassijuhatajate aruannete ja õpetajate koosoleku
ettepanekute alusel tunnustas Melliste AlgkoolLasteaia direktor oma
käskkirjaga
järgmisi
õpilasi:
1. Getter Vetemäe, Hardi Ernits, Hanna-Liis Mat,
Raimar-Kuldar Vetka ja Markus Boisen, kes olid
väga tublid õppijad I klassis.
2. Maria Möller, Marian Pärn, Hanna-Liisa Sell,
Liisbet Suik, Rasmus Boisen Johanna Haljasorg,
Margitta Pärn, Kirkke Jagomäe, Liis – Aleksandra
Boisen, Märt Kilgi, Liisbet Paklinski, Laura Põld,
Rain Põld, Marko Roosiväli – need õpilased õppisid
ainult hindele ,,5“ ja käitusid eeskujulikult.

Õpetajate päev
Reedel, 3. oktoobril oli õpetajate päev. Hommikul
vabastati direktori käskkirjaga kõik õpetajad oma
töökohustuste täitmisest kuni kella 12-ni ja uueks
direktoriks sai Rain Põld, kes võttis tööle uued
õpetajad - kuuenda klassi õpilased. Kõigepealt
toimusid võistlused rahvastepallis. Järjekordselt
võitsid õpetajad õpilasi. Seejärel toimusid tunnid..
Meie klassi tulid kuuendast klassist õpetajateks
Daniel ja Karl Erik.
Esimene tund oli meil inglise keel, olime arvutis.
Teine tund oli kehaline kasvatus. Saime saalis
peaaegu kõike vabalt ise teha. Pärast tunde oli
kontsert. Külas olid Mäksa valla endised õpetajad,
kes praegu on pensionil. Meie õpetajaid tänasid ja
õnnitlesid vallavanem ja volikogu esimees, samuti
hoolekogu esimees. Tänusõnu jagus veel mitmeltki
külaliselt.
See päev oli väga vahva. Oli tore vaheldus!
Liisbet Paklinski ja Kaidi Saks

3.Karoliina Kübar, Katriin Poska, Keissi Päevalill,
Sigrit Steinberg, Kert Tammoja, Telle Vahtramäe,
Uku Rasmus Ernits, Henryette Lepp, Tagmar
Paglant, Liisbeth Rosenstein, Alexandra Lepp,
Kirke-Liis Taaramäe, Marten Sandre, Maigret
Kurvits, Voldemar Saavan , Kert Jõesaar, Kristiina
Keks, Elise Käiro, Kaidi Saks, Raiko Tammoja,
Sille Voitk, Daniel Kaasik, Oskar Kontro,Karl Erik
Toomemägi – kõik nad õppisid hinnetele ,,4“ ja
,,5“ ning käitusid hästi või väga hästi.
Aile Kilgi, õppealajuhataja
Ettelugemise päev
Kuna ettelugemise päev jääb koolivaheaja sisse, siis
sidusime selle päeva eesti keele tundidega 16. ja
17. oktoobril. Igal klassil toimus tund
külaraamatukogus.
Sellel aastal
tutvusime
lähemalt Edgar Valteriga, kes oleks septembris
saanud 85-aastaseks. Saime teada, et Edgar Valter
on joonistanud pilte peaaegu 250 lasteraamatule.
Nende seas on sellised tuntud raamatud nagu
,,Sipsik“, ,,Naksitrallid“, ,,Nublu“, ,,Kunksmoor“,
,,Krõll“. Lauale olid välja pandud tema enda
kirjutatud raamatud nagu ,,Pokuraamat“, ,,Metsa
pühapäev“, ,,Kuidas õppida vaatlema“, ,,Kassike ja
kakuke“
jpt.
Muidugi
lahendasime
ka
nuputamisülesannet, kus oma nimes leiduvatest
tähtedest tuli moodustada nii palju uusi sünu, kui
võimalik. Nüüd tuli pikem nimi kasuks – selles ju
rohkem erinevaid tähti. Ega kõiki sõnu jõudnudki
ära nuputada. Elevust kui palju!
Õpetaja Koidula

