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Novembrikuu tähtsaim päev - isadepäev
ISADEPÄEVA ÜRITUS OLI VAHVA. SEAL SAI
SOOLAKÜÜNALT JA TORUPILLE TEHA.
VÄIKESES SAALIS TÕSTETI TOPISPALLE JA
VISATI RÕNGAID. VEEL SAIME TEHA
TIKULOOMI. SUURES SAALIS TEHTI SPORTI
JA PIKAPÄEVAKLASSIS JOONISTAS MINU
ISA, KUIDAS TAL MAJA VALMIS SAI.
KOHVIKUS OLI TORT, VIINERI- JA
ÕUNAPIRUKAD.
LIISBETH ROSENSTEIN

Minu isa
Minu isal on lühike habe
ja tumedad tal juuksed.
Ta heatahtlik, sõbralik,
minuga mängib kui saab.
Minu isa remondib autot
ja veel üht suurt traktorit.
Ta alati aitab mind,
kuid lemmik on tal perekond.

Minu isa
Minu isa on lühike,
tal juuksedki lühikesed.
Ta on alati hea,
kuid vahel ka kuri.
Ta hommikul talitab loomi
ja teeb seda õhtuti ka.
Kui natuke jääb tal aega,
siis telekast uudiseid vaatab.
Talle meeldivad väga kassid
ja merisead ikka ka.
Tema lemmiksöögid on supid.
Neid ükskord ma tegema õpin.
Sille

Kaidi
Minu isa
Minu isa on lahke,
mu isa on hea.
Vahel kuri,
kuid minuga alati hell.
Ta on ilus ja kena,
nii tore ja mõnus!
Kuid vahel ka kurb,
siis nukrutseb kodus.
Minu isale meeldib
koos minuga mängida.
Ta tõstab tõstukiga jooke
ja mõnikord ta isegi jookseb.
Tihti vaatab ta telekat.
Kui telekas tuleb Galileo
või Reporter,
siis teleka eest ta ära ei kao.

Kristiina

Minu isa
Tal on ümmargune pea
ja tal on vähe juukseid.
Ta kodus hoiab last
ja kannab vahel prille.
Mu isa heatahtlik
ja üsna rahulik.
Võiks öelda isegita väga südamlik.
Minu isale meeldib maks
ja kodust väljas käia.
Ta hobiks mootorrattasõit
ja õhtul kodus telekas
Mark Andre
Minu vanaisa
Minu vanaisa on
suur ja tugev.
Vahel on ta rõõmus,
mõnikord ka kuri.
Ta tööks on ehitamine.
Veel ta koristab

kodugi koristab.
Ka minuga ta mängib
kui vaba aega leiab

ja peseb nõusid,
lehti loeb ja süüa teeb.
Minuga siis mängib
kui aega üle jääb.
Raiko

Mu isale meeldib
kui Metsatöll laulab.
Tal armas on perekond hea,
puhas kodu ja rõõmsad lapsed.

Minu vanaisa
Minu vanaisa on pikka kasvu
ja tal on vuntsid ees.
Tal hallikas mustad on juuksed
ja pikad püksid jalas.
Minu vanaisal on palju tööd.
Sõidab autoga päeval ja ööl.
Minuga mängib ja niidab muru.
Kui vaja, siis raiub ka puid.

Mu isa on tore kogu aeg.
Vahel ütleb ta helli sõnu.
Armas on, sest hellust
ta sees on palju.
Südamlikkust ei tohi ju unustada.
Liis - Aleksandra

Talle meeldivad Venemaa saated
ja mannapuder ja mina.
Ning mu vend, ema ja isa
ja ta on pallimängus visa.
Ta on abivalmis ja lahke ja tore.
Minu sõber ta hea – kas pole?
Elise
Minu isa
Mu isa on väga pikk.
Tal lahke on iseloom.
Tal lühikesed juuksed,
kuid selle eest pikk on ta jooks.
Tal tööd on nii palju,
sest insener ta.
Kui tal tööl läheb kauem, ma tean
et midagi viltu on seal.
Kui koju hilja ta jõuab,
siis diivanil telekat vaatab
või lehest uudiseid loeb.
Kui varem ta tulema juhtub,
siis korvpalli minuga taob.

Käisime kinos
Käisime 27.novembril Tartus kinos
Cinamon, kus vaatasime kogu klassiga
filmi ,,Zambezia“. See oli tore kogupere
film. Film rääkis pistrikust Kai. Kai elas
koos isaga. Kuid ühel päeval läks isa ära.
Siis
kukkus alla lind, kes rääkis
Zambeziast – kohast, kus oli lindudel hea
elada. Kai
põgenes
kodust ja läks
Zambeziasse. Ta
tahtis väga
saada
tormilinnuks. Kuid hiigeliguaan vangistas
Kai isa. Seal pidi Kai
võitlema
hiigeliguaaniga ja ta sattus suurtesse
seiklustesse. Seal sai ta ka teada, kuidas ta
ema oli surnud. Veel sai Kai teada, et ta
on sündinud Zambezias ning tema isa ja
ema olid Zambezia esimesed tormilinnud.
Lõpuks päästis Kai oma isa vangistusest ja
nad päästsid kogu Zambezia. Zambezia sai
kõigile lindudele avatuks.
Film oli põnev ja täis seiklusi ning
ma soovitaksin seda filmi kõigil vaadata.
Rain Põld

Märt
Mardipäev

Minu isa
Minu isa on keskmist kasvu.
On tumedad tal juuksed,
Ta kannab pikki pükse,
ja kodus õhukest pluusi.
Tööd mu isa küll ei põlga!
Ta parandab torusid,

Meil käisid külas mardid Võnnu
koolist. Nad küsisid mõistatusi, laulsid,
tantsisid ja soovisid igasuguseid õnnesid. Me
meisterdasime koos maske, mängisime palli,
vaatasime näidendit ja mängisime ringmänge.
Mardid olid lõbusad. Nad meeldisid
mulle. See oli tore kohtumine.
Kirkke Jagomäe

