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A - nagu allikas
Sellist nime kannab õppekava
toetav projekt. Projekti raames oli kõikidel
klassidel
võimalus
tutvude meie
lähiümbruse allikatega.
Age oru allikas

Käisime klassiga Age oru allika
juures. Sõitsime sinna bussiga. Meie
juhendajateks olid kaks kuulsat loodusteadlast
- Mikk Sarv ja Kristel Vilbaste. Nad rääkisid
sõidu ajal Eesti allikatest.
Kui kohale jõudsime, pidime
sisenemiseks sinna viskama ühe punase sendi.
See tähendas seda, et me ostsime selle maa ära
ja meid kaitstakse ohtude eest sellel
allikaretkel. Saime ka allikavett juua.
Mängisime mitmeid mänge. Meie võistkond
pidi korjama erinevaid puulehti. Leidsime 5
puu lehed: haab, kask, vaher, lepp ja tamm.
Teised võistkonnad loendasid treppe
ja sildu ning otsisid sobivat lõkkeplatsi.
Kui allikalt lahkusime, pidime igaüks allikale
mingi anni tänutäheks andma. Varsti
sõitsimegi kooli juurde tagasi. Seal õppisime
vitste ja traatidega veesoont leidma ning
mängisime veekandmise mänge.
Liisbet, 4. kl
II veerandi esimesel päeval käisime koos
Kristel Vilbaste ja Mikk Sarvega Taevaskojas
Emalättel.
Vanadest aegadest on olnud
kombeks enne pühapaika sisenemist panna
vaskmünt kivile. Selline teguviis lunastavat
pääsu pühasse paika ja hoidvat pahandustest
eemale. Nii toimisime ka meie.
Emaläte on Taevaskoja suurim
allikas, ta toidab oma veega teisi allikaid, on
neile emaks. Allikas voolab välja Emalätte
koopast. Veehulk on 4-4,5 liitrit sekundis,
temperatuur on aastaringselt +6 C. Iga allikas

olevat võluvõimega. Emalätte allikavesi
ravivat silmi. Eriti hästi pidavat mõjuma, kui
paned näo vette ja plaksutad vee all silmi.
Mõned meist proovisid järele. Kellel oli pudel
kaasas, sai tervistavat vett ka kodustele viia.

Selle aasta 27, juulil varises suurem
osa Emalättest sisse. Loodetakse, et Emalätte
allikavood kannavad liiva ära.
Elame-näeme!
3. klass

Reis allikatele
5. ja 6. klass käis 6. novembril
erinevatel allikatel. Esimesena läksime
Kurepalu allikat vaatama. See allikas asus ühes
keldrimoodi majakeses. Seal tuli ühest torust
allikavett, mida mõned lapsed ja õpetajad isegi
jõid. Allikavesi olevat kõige puhtam vesi.
Allika kõrval oli väike veesilm, kuhu võis
hõbemündi visata. See pidi õnne tooma.
Edasi sõitsime Raadi järve aarde, mis
on 14 meetrit sügav. Seal lähedal oli üks
neeluauk, mis imeb kevadise vee maasse.
Järgmine peatus oli Tartus Emajõe ääres.
Sealgi tuli ühest torust vett välja, aga enne oli
seal olnud tiik ja allikad. See oli Meltsiveski
allika koht.
Suundusime botaanikaaeda, kus tiigis
olid allikate kohad. Supilinnas piilusime läbi

aia ühte allikat eramaja juures. See meenutas
purskkaevu.
Oma retke lõpetasime Toomemäel.
Kokkuvõtteks saime teada, et Eestimaal on
väga palju allikaid, osad neist kahjuks
kultuurikihi all. Kogu see ekskursioon oli tore.
Kertu, 5. kl ja Ragne, 6. kl

Kui kõik kohad olid leitud, sai
tähtedest moodustada üks sõna.

Pärast mängu oli peredel võimalus end
kostitada saiakeste, koogikese ja morsiga.

Elise ja Märt
Kõrgem Sõjakool
Veeviktoriin
12. novembril käisime veeviktoriinil.
Viktoriinis osales 19 kooli, meie olime üks
kõige noorematest. Vastata tuli 20-le
küsimusele. Mõned küsimused olid sellised,
kus pidi pildi järgi ära tundma veetaimi ja
-loomi. Oli vaja teada veeseadust ja
mitmesuguseid puhta veega seotud probleeme.
Aega küsimusele vastamiseks oli üks minut ja
vastused pidid olema korrektsed.
Esimese viie hulka me ei tulnud, aga
kogemuse saime küll.
Daniel, Marko, Rain

Rahvastepalli võistlused Nõos
4. ja 5. klassi õpilase käisid
rahvastepalli võistlustel Nõos. Poisid ja
tüdrukud võistlesid eraldi. Tüdrukud jõudsid
finaali, seal saavutasime 6. koha. Poistel nii
hästi ei läinud, nemad said palju puhata.
Võistlus oli tore. Me saavutrasime
Tartu maakonnas ikkagi 6. koha.
Liis-Aleksandra, Helena, Robert

Isadepäeva orienteerumine
7. novembri õhtul toimus kooli juures
peredele isadepäeva fotoorienteerumine.
Stardis anti meile paberid, kus oli pilte
erinevatest kohtadest. Pidime taskulampidega
neid kohti otsima. Pildil antud koha juures
lahendasime ülesandeid. Iga koha juures oli
täht, mille pidime paberile kirjutama.

26. novembril käisid 4.-6. klassi
õpilased Tartus Kõrgemas Sõjakoolis.
Meid juhendasid sõjakooli õpilased.
Nad näitasid meile ruume, kus nad õpivad ja
elavad, kus käiakse treeningutel. Saime teada,
et kadetid õpivad samu õppeaineid nagu
meiegi: matemaatikat, ajalugu, keeli jm..
Ühiselamus peavad toad väga korras
olema, seda isegi kontrollitakse.
Relvaruumis oli võimalus tutvuda
erinevate relvadega, saime neid ise oma käega
katsuda. Saime proovida pähe kiivreid ja selga
veste - need olid rasked.
Seal koolis õpivad isegi mõned
tüdrukud.
See oli huvitav päev!
Helena, Märt, Mark Andre, Elise, Levo

Mardi-kadri disko
21. novembril toimus koolis 6. ja 7.
tunni ajal mardi-kadri disko. Kuna mardid
liiguvad ringi mustades, kadrid valgetes
riietes, siis oli ka üheks diskole pääsemise
tingimuseks see, et tuli riietuda mustavalgesse. Mõnel osalejal oli ka mask ees.
Diskol õpetas õpetaja Tiina meile
jääaja tantsu. Ta näitas ette ja meie
tantsisime järgi.
Diskol lasti palju laule ja kõik
tantsisid. Osavõtjate hulgas oli nii suuri kui
väikseid. Natuke häiris see, et mõned
lapsed olid väga kärarikkad.

Kristiina, Robert, Märt

