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Matemaatika nädal 2013

Lasteraamatupäev Ilmatsalus
Melliste algkoolis toimus 8.-12.
aprillini matemaatika nädal. Sel aastal
alustasime matemaatika nädalat Tartumaa
Pranglimine 2013 finaalvõistlusega, kuhu meie
koolist pääses 5 õpilast.
Parimad pranglijad 2013 on:
Voldemar Saavan 4. koht, Kevin Paulson 10.
koht (2.kl), Märt Kilgi 4. koht (3.kl), Rain Põld
7. koht Karl Erik Toomemägi 8. koht (4.kl).
Traditsiooniliselt viidi matemaatika tundides
läbi kooliolümpiaad ja nuputamisülesannete
lahendamine. Matemaatikat lõimiti nädala
jooksul ka kõikide teiste ainetega, kunstitundide matemaatilist loomingut saab koridoris
nautida.
Selle aasta parimad olümpiaadiülesannete lahendajad on:
Tagmar Paglant 1. koht, Liisbeth Rosenstein 2.
koht, Rasmus Boisen 3. koht (1. kl).Margitta
Pärn, Kirkke Jagomäe ja Voldemar Saavan jäid
jagama 1.-3. kohta (2. kl). Märt Kilgi 1. koht,
Liis-Aleksandra Boisen 2. koht, Elise Käiro 3.
koht (3. kl). Rain Põld ja Oskar Kontro 1.-2.
koht, Daniel Kaasik 3. koht (4. kl). Heleriin
Boisen 1. koht, Ragne Jagomäe 2. koht, Begly
Kuik 3. koht (5. kl).Riian Rõuk 1. koht, Silver
Hani 2. koht, Heiko Pärl 3. koht (6. kl).
Nuputamisülesannete lahendajad
jagasid kohad järgmiselt:
Kevin Paulson 1. koht, Margitta Pärn ja Kert
Jõesaar 2.-3. koht (2. kl). Märt Kilgi ja Raiko
Tammoja 1.-2. koht, Sille Voitk ja Mikk
Vahaste 3.-4. koht (3.kl).Rain Põld 1. koht,
Laura Põld 2. koht, Oskar Kontro 3. koht
(4.kl).Marcus Paulson 1. koht, Ragne Jagomäe
2. koht, Levo Lukk 3. koht (5.kl).Lauri Luha 1.
koht, Riian Rõuk 2. koht, Silver Hani 3. koht
(6.kl).
Suur tänu nädal eduka kordamineku eest
kõikidele õpilastele ja õpetajatele!
Aile Kilgi, matemaatika õpetaja

2. aprillil tähistati lasteraamatupäeva.
Seekord Ilmatsalus. Meie koolist olid palutud
osalema Marko ja Kristina Roosiväli, kuna
nende tööd ,,Jutustusi vanast ajast“ said žürii
poolt tunnustuse.
Üritusel esinesid kontserdiga Ilmatsalu
lasteaia mudilased ja sama kooli õpilased.
Eesti Rahva Muuseumi töötaja tutvustas
esemeid, mida tänapäeval saabki ainult
muuseumis näha. Mängiti koos laulumänge,
mida juhendasid IV klassi õpilased. Seejärel
asuti lahendama viktoriiniülesandeid. Lisaks
Markole ja Kristinale kuulusid meie kooli
võistkonda ka Heiko ja Levo. Küsimused
puudutasid rahvakalendrit ja vanaaegseid
talutöid. Meie võistkond esines tublilt.
Niikaua, kui žürii punkte kokku luges
ja tänukirju kirjutas, pakuti osalejatele morssi,
teed ja küpsiseid.
Arvan, et lapsed said jälle ühe
kogemuse võrra rikkamaks.
Koidula Vassil, eesti keele õpetaja
Haridus- ja Teadusministeerium korraldas laste
jutuvõistluse ,,Sõnavigurid“, milles osalesid
ka meie koolist 11 õpilast. ORAVAKE
avaldab mõned võistlustööd
Karu Kalle
Karu Kalle kõndis koopast kalju
kõrvale. Kalju kaunis kõrge. Kalju kõrval
kivid. Karu Kalle koperdas kividel. Komistas,
kukkus käpuli. Komberdas kiigele. Katsus
kiikuda. Kiik käis kõrgele, kõikus kõvasti.
Karu Kalle kukkus kiigelt. Karul kaelas kullast
kett. Kett kukkumisega katki. Karu kurb,
kükitas kiige kõrval.
Kohale kõndis kass Kiti. Kiti karu
küsitlema. Kassil karust kahju. Kutsus karu

külla. Kassil kaunis kollane kasukas, karu
kasukas kukkumisest kriimustatud. Karu Kalle
küsis kassilt: ,,Kas kollane kasukas kaitseb ka
külma korral?“ ,,Kaitseb küll, kaitseb küll,“
kostis Kiti.
Koos kõnniti kassi koju. Kodus keetis
kass karule kuuma kohvi, küpsetas koogigi.
Kuni kook küpses, kostitas kass karu
küpsistega.
Kass karult küsima: ,,Kunas kevad
kohale kõnnib?“ ,,Küllap kõmbib kevadki
kohale, kannata kesknädalani.“
Kui karul keha kinnitatud, kiitis kassi
kooke-kohvi, kiirustas koju. Kodus kammis
kasuka kohevaks. Kurbuski kadunud.
Kesknädala koidikul kevadki kohal.
Marcus Paulson, 5. klass
Kurjus kaotas kurjuse
Kurjuse kodu Kurjusemaal. Kurjuse
kehas koledasti kurjust, kadedust.
Kord kõndis Kurjus Kurjusemaalt
kaugemale. Kohtas kaunist kukke. Kukk
kutsus Kurjuse kambrisse. Kuke kamber
kodune. Kuke kodus kadus Kurjusest kurjus.
Koos keedeti kummeliteed, kapist kanti
kummelitee kõrvale kausitäis küpsiseid.
Keskpäeval kõnniti koos kaasikusse, kus
kohtasid ka kassi. Kassil korv kaasas. Korvi
korjati kukeseeni. Kukk kutsus ka kassi külla.
Koduteel korjati kuusikust korvi ka
kuuseriisikaid. Korvis küllaga kukeseeni,
kuuseriisikaid.
Kuke kodus küpsetati kukeseentestkuuseriisikatest kõrge kook. Kook kohev. Kõik
kiitsid kooki.
Kui kõigil koogist kõht kummis,
kavatsesid külalised koju kõndida. Kukk
kutsus kalleid külalisi ka kesakuu kolmandal
kolmapäeval külla. Kiideti kuke kooki. Kurjus,
kellest kurjus kadunud, kõndis tagasi
Kurjusemaale. Ka kass kiirustas koju. Kukk
kargas kuuri katusele kaema, kuidas külalised
koju kõmbivad.
Kukk kires kõvasti, kargas katuselt
keldri kõrvale, kokutas korda kaks-kolm:,,Kike-ri-kii! Kõik korras, kõik korras!“ Kadus
kambrisse.
Kõigil kenasti kordaläinud kesknädal.
Heleriin Boisen,5. Klass
Hunt ja jänes (jutus puudub r-täht)
Hall hunt kõndis metsas. Ta jalad olid väga
väsinud. Hunt astus ja astus, sest tema kõht oli

väga tühi. Juba kolm päeva polnud ta midagi
hamba alla saanud.
Äkki nägi ta põõsa taga jänest
kükitamas. ,,Ahaa! Siin ongi minu lõunasöök!“
mõtles hunt. Kuid jänes oli hunti näinud ja
pistis punuma, nagu jalad võtsid.
Jänes oli väga väle ja hunt ei jõudnud
talle kannule. Jänes ees, hunt taga – nii
jooksid loomad ühe vana taluni. Jänes tundis
paanikahoos endas tohutut jõudu olevat ja
tõmbas ennast esikäppadega vana tamme okste
vahele. Nüüd oli ta hundi eest pääsenud. Peagi
jõudis ka hunt tammeni, kuid jänest ei kusagil.
Tamme all oli vana kaev, kus oli vesigi
sees. Hunt nõjatus kaevu vastu, et puhata. Siis
aga heitis ta pilgu kaevu sisse ja nägi seal
jänest. ,,Ohoo! Siin sa siis oledki! Nüüd sa
enam ei pääse! Söön su siinsamas ära!“ hüüdis
hunt ja hüppas kaevu. Ja sinna ta jäigi. Hunt ei
mõistnud, et kaevus oli vaid jänese peegelpilt.
Jänes hüppas puu otsast alla. Itsitas
heameelest, et sai hunti ninapidi vedada.
Levo Lukk, 5. klass
Lugu sellest, kuidas mesikäpp mett otsis
Kell on kuus hommikul. Kukk laulab,
linnud lendavad ja mesikäpp otsib mett.
Kõik on vaikne. Mesikäpale tuleb
vastu hunt, küsib: ,,Mida sina siin nii
hommikul teed?“
Äkki näeb ta põõsa
taga jänest kükitamas. ,,Ahaa! Siin ongi minu
lõunasöök!“ mõtleb hunt. Kuid jänes on hunti
näinud ja pistab punuma, nagu jalad võtavad.
Mesikäpp vastab: ,,Mul läks kõht
tühjaks, otsin mett. Kas sina tead, kust võiksin
mett leida?“ ,,Ei tea,“ kohmab hunt ja läheb
oma teed. Mesikäpp läheb edasi, kohtab
käbikuningat. Mesikäpp kohe seletama:
,,Hommikust! Kas sina tead, kust leida mett?“
Käbikuningas imestab, lausub: ,,Minuga
kõneled või...? Ei mina tea meest midagi, mina
otsin käbisid.“
Mesikäpp läheb edasi, vaatab vasakule.
Näeb uhket mesipuud. ,,Ohoo! Lõpuks ometi
leidsin,“ muigab mesikäpp.
Ott tatsab kohe mesipuuni. Palub
viisakalt mesilastelt: ,,Kas annaksite mulle
natuke mett, mul kõht väga tühi.“ Mesilased
sumisevad õelalt ja lendavad kutsumata
külalisele kallale. Paistes peaga põgeneb
mesikäpp võssa.
Sel päeval tal enam meeisu pole.
Daniel Kaasik, 4. klass

