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Suvemälestusi
Minu suvi
Suvel
käisin
koos
meie
kooli
mudilaskooriga Tartu ja Tallinna laulupeol
esinemas. Tallinnas olime kolm päeva. Seal oli
väga tore. Samal ajal oli ka minu sünnipäev.
Käisin ka Rootsis koos ema, vanaema ja
onu lastega tädil külas. Laev sõitis Rootsi 17 tundi.
Siis sõitsime Rootsi pealinnast Stockholmist veel
autoga 200 km Örebroosse, kus minu tädi elab.
Olime tädi juures nädal aega. Käisime poodides,
loomaaias ja veetsime niisama aega koos tädi ja
tema lastega. Rootsis meeldis mulle väga.
Kui tagasi Eestisse tulime, käisime onu
perega ka Tallinna loomaaias. Koju jõudsime alles
hilja õhtul.
Suvel käisin hästi palju ujumas, lugesin,
teenisin raha maasikate korjamisega ja veetsin aega
koos sõpradega.
Minul oli suurepärane suvi.
Merit Meronen, 6. kl
Suvel
Suvel tegin vahvaid trikke,
kasutasin selleks nippe.
Vahel taevas päike paistis,
vahel vihm mu juukseid paitas.
Kui kord suvi ära lõpeb,
sügis asemele tuleb.
Kaasas on tal külmad ilmad,
vähe päikest, suured vihmad.
Teele Vahaste, 5. kl
Jälle koolis
Septembris algas kool,
meid saatmas töö ja hool.
Kõik asjad kooliks ostetud
ja suvest jutte kostetud.
Õppida nüüd antakse
ja tarkust koju kantakse.
Indrek Roosiväli ja Liina Jõgar, 5. kl

Meie klass
Meie klassis noori mehi,
sekka sündsaid piigakesi.
Õpetajaid õrnakesi
meile tundi tulemassa.
Kõik me tublid tuvikesed,
kiidukirjad kõigil käessa.
Nädalad meil nalja täissa,
õppimist sekka segame.
Siim, Sigrid, Merit ja Kärolin, 6. kl
* * *
Meie klassis noori mehi,
Siim on suurim nende seassa,
spordis suuri saavutusi.
Teised poisid pohlakesed,
klassis nemad naljahambad.
Tüdrukud meil tublid tantsus,
hoogsalt samme seadamas,
pidudel end näitamas.
Maiko, Kristjan, Helen ja Gerli, 6. kl
Kuidas tekkis Munamägi
Kunagi väga ammu oli praeguse Munamäe
asemel pisike mägi. Seal mäel oli palju linnupesi.
Ühel sügisel tulid külmad väga varakult ja
linnud ei jõudnud munadest oma poegi välja
haududa. Neil tuli lahkuda ja oma pesad maha
jätta. Linnud olid väga kurvad, et ei saanud mune
kaasa võtta.
Kui linnud olid ära lõunamaale lennanud,
hakkasid linnupesad koos munadega maa alla
vajuma. Lõpuks olid kõik pesad maa alla vajunud.
Kevadel tulid linnud tagasi, et taas pesa
teha ja poegi haududa. Neid huvitas, mis on saanud
eelmise aasta pesadest ja munadest. Linnud ei
leidnud neid enam. Nende asemel oli suur-suur
mägi. Linnud said aru, see see mägi on tekkinud
nende munadest, mis on maa alla vajunud. Nad
panid sellele mäele nimeks Munamägi.
Nii saigi munamäest Munamägi.
Teele Vahaste, 5. kl

saanud vältida. Veelkord rõhutati, kui vajalik on
rattasõidul kiivri ja pimedal ajal helkuri või
helkurvesti kandmine. Seejärel viidi meid suurde
saali, kus oli võimalik testida turvavöö
kinnitamise vajalikkust.
Edasi läksime väljakule, kus tuli jalgrattal
läbida vigursõidurada.
Veel pidime täitma liiklustesti. Sellega sai
ainukesena hakkama Kert, kes vastas kõigile
kümnele küsimusele õigesti.
Meie
koolitus
lõppes
mänguga
,,Helkurijaht”. Pidime leidma üles võimalikult
palju helkureid, mis olid peidetud igale poole
väljakul ja hoovis. Lõpuks kingiti igale lapsele ka
helkur.
See oli väga kasulik koolitus.
Janeli Kurvits, 5. kl

Seenenäitus.
5.-7. septembrini oli kooli jalutusruuumis
seenenäitus. Näitusel oli palju seeni: oli tuntud ja
ka tundmatuid seeni, söödavaid ja mürgiseid
seeni. Oli valmistatud toredaid kompositsioone,
kuid ka niisama toodud üksikuid seeni. Osavõtjaid oli üsna palju. Kõik osavõtjad said
tänukirja.
Aitäh õpetaja Sirjele toreda näituse
korraldamise eest!
5. kl õpilased
Ekskursioon Tartu Botaanikaaeda
11. septembril käis kogu koolipere õppeekskursioonil Tartu Botaanikaaias.
Enne giidi tulekut saime natuke aega aias
ringi jalutada. Meile meeldis väga lilledest kell,
millel olid ainult numbrid 12, 3, 6 ja 9.
Mäenõlvakul kasvas ja õitses palju huvitavaid
taimi.
Täpselt kell 13.00 jagati meid kahte gruppi
ja mõlemad grupid alustasid ringkäiku koos
giidiga. Meie jäime palmihoonesse, nooremad
alustasid õuest. Palmihoones kasvasid taimed
kahel korrusel. Ruumis oli niiske ja soe, just
selline, mida need taimed vajavad. Mõni puu oli
isegi üle 15 m pikk. Puude ja põõsaste all elasid
ka mõned loomad. Omale olid siin kodu leidnud
merisiga, papagoid, kilpkonnad ja kalad. Meile
räägiti väga erinevatest taimedest. Tutvustati
palme, banaanipuud, mandariinipuud, sigaretipuud jt. Nägime, kus kasvavad ananassid. Kõige
huvitavamad olid putukasööjad taimed. Saime ka
mõne taime lehti nuusutada, et neid lõhna järgi
ära tunda.
Pisut jõudsime koos giidiga ka õues ringi
vaadata. Giid rääkis meile, millise süsteemi järgi
on taimed liigitatud. Kahju, et kõike ei jõudnud
vaadata.
See oli kasulik ekskursioon, mida võiks
korrata.
Liina, Kadi, Marko, Kertu ja Sandra, 5. kl
Liikluskoolitus Maanteemuuseumis
16. septembril käisime kogu kooliga Eesti
Maanteemuuseumis liikluskoolitusel.
Kohe alguses jagati meid kahte gruppi: 1.3. klass ja 4.-6. klass. Meie jäime saali, kus
arutasime, miks ja kuidas tekivad liiklusõnnetused. Meile jutustati väga kurbadest
juhtumitest ja seletati, kuidas neid õnnetusi oleks
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Kõva mees
Mul kodus on üks kõva mees,
ta seisab mul tee peal alati ees.
Kõik asjad on ta ära närinud
ja lõngakerad lahti kerinud.
Ta tegelikult on üks väike loom,
kel on üks saladuses hoitud soov.
Selle looma nimeks on mul Topsik,
ta vahepeal on täiesti lapsik.
Nüüd jäi mu hamster magama
ja ma ei peagi temaga pragama.
Ta unes näeb nüüd väikseid lambaid
ja vahel proovib oma teravaid hambaid.
Viktoria Rebane, 4. klass
4H laager
25. ja 26. septembril oli meie koolimajas
laager 4H liikmetele. Kokku oli siin üle 40 lapse.
Meid jaotati mitmesse gruppi, sest
tegevused toimusid töötubades. Me meisterdasime lõngast leevikesi, toimus viktoriin,
uurisime ja joonistasime tigusid. Valmistasime
looduslikest materjalidest pilte, millest jäi kooli
väikesesse saali üles näitus. Võimlas korraldati
igasuguseid huvitavaid mänge ja võistlusi.
Natuke jäi ka vaba aega.
Ööbisime kõik koos suures saalis. Enne
uinumist oli võimalus vaadata multifilmi.
See oli väga tore ja huvitav laager. Saime
teada palju kasulikku ja huvitavat. Aitäh!
Kui järgmine laager tuleb, lähen kindlasti
sinna.
Teele Vahaste, 5. kl

