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Matemaatikaolümpiaad
Septembrikuu
lõpust
algasid
Tartumaa
järelkasvuolümpiaadi voorud 5.-8. klassini. Igas
voorus tuli õpilastel lahendada viis ülesannet, mis
erinevad traditsioonilistest õpiku ülesannetest ja
lahenduskäigu põhjendused on väga olulise kaaluga
maksimumpunktide saamisel.
Meie
koolis
lahendasid
järelkasvuolümpiaadiülesandeid 5. klassist Ragne, Marcus, 6.
klassist Riian ja Silver. Kiitus osalejatele!
Jaanuarikuu kõige külmemal laupäeval toimus aga
matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoor
Lähte
Ühisgümnaasiumis.
Kolm aastat tagasi muudeti olümpiaadi korda kaasati olümpiaadile ka 4. klasside õpilased.
Melliste kooli esindasid Rain, Karl Erik, Ragne ja
Silver.
Kõik õpilased andsid endast parima ja
pakkusid maakonna õpilastele parajat konkurentsi.
Kõige kõrgema koha maakonnas saavutas sel aastal
Rain 4. kl, kus osales 38 õpilast. Rain saavutas 8. koha
ja Karl Erik 15. koha. 5. kl oli osalejaid 41, Ragne
saavutas 29. koha. 6. kl osales 34 õpilast, Silver
saavutas 16. koha.
Aitäh veelkord kõigile osalejatele! Suur
tänu vanematele, kes külmast ilmast ja
laupäevasest varajasest hommikust hoolimata oma
lapsed olümpiaadile saatsid.
Hõissa, vastlad!
Vastlapäeval 12. veebruaril, toimusid 1.-3. klassi
õpilaste ja 4.-6. klassi õpilaste kelgutamisvõistlused
kooli spordiväljakul. Nagu ikka, oli lõunasöögiks
hernesupp ja vastlakuklid.

Külalised Luunjast
Meie ja Luunja kooli vahel on saanud traditsiooniks, et
kord aastas kohtutakse. Sel aastal käisid Luunja
õpilased meil külas. Külalised esinesid laulude ja
rahvatantsudega, meie õpilased lugesid luuletusi.
Seejärel asuti ,,Kuldvillakut“ lahendama..
Spordisaalis toimusid mitmed teatevõistlused, millest
võistkonnad võtsid väga aktiivselt osa.
Päev lõppes sööklas ühise saia-morsi laua taga.

Esinevad luunja rahvatantsijad
Vahetund

Alates kolmandast õppeveerandist on koolimajas
vahetundidel üsna vaikne. Õpilastel on võimalus kooli
raamatukogus mängida lauamänge, uurida raamatuid,
lahendada ristsõnu või ka istuda niisama patjadel. Ka
koridoris on lauamängud, kuid saab ka pinkidel istuda
ja ajada sõpradega juttu

Minu Eestimaa

Minu Eestimaa

Minu Eestimaa on tore,
miskit siin ei ole kole.
Asub keset Läänemerd,
palju valatud siin verd.

Eestimaa on mulle kallis,
ka siis, kui juuksed mul on hallid.
Eestis inimesi väga vähe,
hea, kui keegi siit ei läheks.

Sõjad siit on üle käinud,
paljud seda on ka näinud.
Nüüd on Eesti vaba taas,
Euroopa Liidus teiste seas.

Eestis sajab talvel lund,
Karu-Ott siis magab lund.
Talveks linnud läevad ära,
enne teevad palju kära.

Loodus kaunis suve a`al,
ja ka siis, kui lumi maas.
Loodan, et mu Eestimaa
ka sulle armas kodumaa.
Silver Hani

Suvel paistab väljas päike,

rõõmustab sest suur ja väike.
Ujumas saab käia suvel,
talvel suusatada lumel.
Ragne Jagomäe
Minu kodumaa

Minu Eestimaa

Mu kodumaaks on Eestimaa,
ta üle uhke olen ma.
Kui lendamas on pääsulind,
siis tea, see meie rahvuslind.
Kertu Käärik

Eestimaa on ilus maa,
Eestis elan mina ka.
Eestimaa on väga väike,
suvel ilus, soe on päike.
Mulle meeldib Eestimaa
ja ka sina sellel maal.
Siin on minu väike kool,
kus ei puudu töö ja hool..
Eestimaal on ilus lipp,
Eestimaal on kaunis vapp.
Ei ma Eestist ära lähe,
siin meid isegi on vähe.
Begly Kuik

PALJU ÕNNE SULLE,
EESTIMAA,
SINU 95-NDAL
SÜNNIPÄEVAL!

