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Veerandi lõpetamine

Pikk ja väsitav 3. õppeveerand on
tänaseks
lõppenud.
Klassijuhatajad
jagavad tasu tehtud töö eest ja ees ootab
nädalane kevadvaheaeg. Kes püüdis ja
hoolega tööd tegi, sellel tulemusedki head
või väga head. Tõsi, tublisid õppijaid oli
selgi veerandil rõõmustavalt palju.
I klassist lõpetasid
hindega „5“
õppeveerandi Daniel Kaasik, Laura ja
Rain Põld, Marko Roosiväli, Dorel
Vassila; hinnetega „4“ ja „5“ Emil Tikk,
Oskar Kontro, Sandra Hani, Kertu Käärik,
Henri Hainla, Kätlin Kala, Karl Erik
Toomemägi
II klassist õppisid hindele „5“ Elo
Koidu, Begly Kuik, Ragne Jagomäe;
hinnetele „4“ ja „5“ Heleriin Boisen,
Marcus Paulson, Mari-Liis Raag (LÕK)
III klassist said tunnistusele ainult
hinde „5“ Brigitta Alla, Riian Rõuk,
hinded „4“ ja „5“ Silver Hani, Heiko Pärl,
Kristina Roosiväli.
IV klassist õppisid hindele „5“ Kristjan
Saavan, Viktoria Rebane, hinnetele „4“ ja
„5“ Kert Kangur, Juhan Kelder (LÕK).
V klassist õppisid hindele „5“ Marko
Albert, Janeli Kurvits, Kadi Kilgi;
hinnetele „4“ ja „5“ Liina Jõgar, Sandra
Sepp, Indrek Roosiväli.
VI klassist lõpetasid õppeveerandi
hindega „5“ Merit Meronen, Helen Meier;
hinnetega „4“ ja „5“ Kärolin Kala.
Toredat
kevadvaheaega
kõigile
õppijatele ja õpetajatele!
Kohtumiseni 29. märtsil!

Koolitants 2010
21. veebruaril toimus
Vanemuises
Koolitantsu festival. Ka meie kooli tublid
tantsutüdrukud võtsid sellest osa. Esindatud
oli väikeste tantsurühm ja suuremate rühm.

Väikesed tantsijad esinesid hommikul kell
12.00 ja suuremad alles õhtul kell 19.00.
Iga grupp sai endale oma ruumi, kus sai
vahetada riideid ja harjutada tantse.
Õhtul kell 16.00 pidime olema Suures
Vanemuises, sest siis algasid
ametlikud
proovid. Igaüks sai endale käe peale templi,
mille abil sai pääseda peale enda tantsu rõdu
peale. Kui kellaaeg lähenes etteantud ajale,
läksimegi kontserdisaali tantsuproovile. Peale
proovi oli meil veel
aega esinemiseks
harjutada. Kui oli aeg minna lavale, siis kõik
pabistasid natukene, sest pidime esinema suure
publiku ees. Meie tantsus õnneks keegi ei
eksinud ja kõik läks hästi.
Sellest on küll kahju, et me edasi ei
saanud, aga ikkagi oli tore teistele esineda.
Janeli Kurvits, esineja

Loeng meelemürkidest
7. märtsil käis noorsoopolitseinik 5.
ja 6. klassile rääkimas meelemürkidest ja
nende mõjust organismile. Ta rääkis meile
sellest 2 tundi.
Külaline
tutvustas
meile
meelemürkide kasutamisega seotud seadusi ja
karistusi,
mis
seaduserikkujaid
ootab.
Lähemalt rääkis noorsoopolitseinik meile
tubakatest ja narkootikumidest. Tubakaid on
erinevaid.
On
olemas
mokatubakas,
nuusktubakas ja tavaline tubakas. Mokatubakat
kasutatakse nii, et tehakse huuled katki ja
pannakse pulbrit sinna peale. Nuusktubakat
hingatakse sisse. Tavalist tubakat suitsetatakse.
Kui tavalist tubakat on tarbitud, siis tunneb
selle ära suitsuhaisu järgi. Kui tarbitud on
mokatubakat, siis on huuled katki.
Osa narkootikume suitsetatakse, osa
süstitakse, osa nuusutatakse ja osa on kasutusel
tablettidena.

Tuntumad
narkootikumid
on
kokaiin, morfiin, ecstasy, kanep, heroiin ja
marihuaana. Mõned
kasutavad meelemürkidena ka bensiini ja liimi.
Sellest loengust saime teada, et
ükski meelemürk ei ole tervisele hea. Nendest
võib tekkida tarbijal sõltuvus, mis võib
lõppeda isegi surmaga.
Marko Albert, loengul osaleja

Tüdrukute nädal
8.-12. märtsini olid meie koolis tähelepanu
keskpunktis tüdrukud. Oli tüdrukute nädal.
Esmaspäev oli soengute päev.
Teisipäeval ilmusid kooli väikesed
printsessid ja toimus ball.
Kolmapäeval said tüdrukud näidata oma
loovust moedisaini alal – kanda ise stiilseid
rõivaid ja kujundada kleite nukkudele.
Neljapäev oli kuulutatud raamatute ja
naistejuttude päevaks. Koostöös Melliste
raamatukoguga oli koolis väljapanek tüdrukute
raamatutest, mis pakkusid suurt huvi nii
tüdrukutele kui ka poistele.
4.-6.klassi tüdrukutega rääkisime naiseks
sirgumisest.
Reedesel päeval võis meie tüdrukute
käes, kaelas ja kõrvas näha ehteid, mis
tavalisel koolipäeval ehtekarpi jäävad.
Loomulikult tekitas see kõigis palju elevust.
Lisaks sai iga soovija meisterdada endale veel
mõne kaelakee või käevõru.
Tüdrukute päevast räägivad Sandra,
Dorel, Ragne, Heleriiin, Begly ja Elo:
„Mulle meeldis soengute päev, sest oli palju
ilusaid soenguid ja neid sai ise ka teha.“
„Mulle meeldis ka soengute päev.“
„Tüdrukute nädalal me meisterdasime, oli
soengute päev ja ball ning riides võis olla
pidulikult. Mulle meeldis soengute päev.”
„Mulle meeldis ball. Ehete meisterdamine oli
ka väga tore.“
„Minu arvates oli kõige vahvam soengute
tegemine ja meikimine.”
„Mulle meeldisid esmaspäeval need ilusad
soengud ja teisipäeval ball ja see, et reedel
olid kõik ehetega. See oli väga ilus.“
Janika Hinto, huvijuht

Eesti keele nädal koolis
Kuigi emakeelepäev oli 14. märtsil,
tähistasime oma koolis eesti keele nädalat
veerandi viimasel nädalal. Nii on see ikka
olnud. Et tänavune aasta on kuulutatud

lugemisaastaks, siis pöörasime ka rohkem
tähelepanu lugemisele. Igal päeval korraldati
klassides midagi, mis seotud emakeelega.
Toimus olümpiaad, kus tuli mõistatada, tunda
vanasõnu, rahvalike väljendite tähendust, teada
sünonüüme,
nuputada tähtedest sõnu,
kirjutada
lühikesi
jutukesi,
tunda
lasteraamatute tegelasi, lahendada ristsõnu jne.
Kõikides
klassides
viidi
läbi
kevadluuletuste lugemise konkurss. Õpilased
koos õpetajaga valisid välja salajasel
hääletamisel klassi tublima etleja.
Kolmandaks
ürituseks
oli
muinasjuttude jutustamine klassides. Oli
meeldiv, et lapsed ei olnud valinud
jutustamiseks kõigile ammutuntud muinasjutte.
Kõik said oma ülesandega suurepäraselt
hakkama. Jällegi valiti klassi parim
muinasjutuvestja. On tore, et selliste valikute
tegemisel jäävad lapsed ausaks ja valivad selle,
kes neile tõeliselt meeldib, mitte selle, kes on
nende hea sõber.
2. ja 4.-6. klassi õpilased leidsid
võimaluse koos kohaliku raamatukoguga viia
läbi raamatukogutunni, kus mängiti erinevaid
kirjanduslikke mänge, nuputati, lahendati
viktoriiniülesandeid.
Teisipäeval ja kolmapäeval oli
jalutusruumis lugemispäevikute näitus.
Kõik tublimad saavad
veerandi
viimasel koolipäeval tunnuskirja.
4.-6. klassi õpilased esitasid oma töid
ka maakonna lasteraamatupäeva üritusele.
Selleks
kirjutati
oma
mälestustest
lugemaõppimisel, joonistati olematu raamatu
kaanepilte,
kirjutati
luuletusi
teemal
,,Lugemine on vahva”.
Koolis on palju lapsi, kes armastavad
lugeda. Tublimaid lugejaid tunnustame
õppeaasta lõpul.
Koidula Vassil, õpetaja

Lugemine on vahva
Lugemine on ju tore,
mõne arvates see kole.
Mina arvan, et on lugemine vahva,
raamatud on vallutanud kogu rahva.
Raamatusse ei tule viirused,
ei loe interneti kiirused.
Raamatu lugemiseks pole vaja ühendust,
raamat vajab lugemiseks pühendumist.
Raamatuid on maailmas palju,
neis leidub ka toredaid nalju.
Raamatuid on vaja lugeda,
muidu saab õpetajalt sugeda.
Marko Albert, 5. kl

