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I õppeveerandi lõpp

I õppeveerand on lõppenud. Kaheksa
koolinädalat on imekiiresti mööda läinud. Nüüd on aeg
teha kokkuvõtteid ja panna hindeid. Aga ikka nii:
kuidas töö, nõnda palk.
I õppeveerandil olid I klassist väga tublid ja
käitusid eeskujulikult Liisbet Paklinski, Elise Käiro ja
Liis-Aleksandra Boisen. Hinnetega ,,5” lõpetasid I
õppeveerandi Sandra Hani, Oskar Kontro, Laura Põld,
Rain Põld, Henri Hainla, Marko Roosiväli, Karl Erik
Toomemägi (II kl); Ragne Jagomäe (III kl); Riian Rõuk
(IV kl); Viktoria Rebane, Kristjan Saavan (V kl);
Marko Albert, Janeli Kurvits, Kadi Kilgi (VI kl).
Hästi või eeskujulikult käitusid ja õppisid hästi
I klassist Märt Kilgi, Helena Toomsalu, Sille Voitk,
Kaidi Saks, Mark Andre Tammoja, Robert Tuul ja
Mikk Vahaste. Hinnetega ,,4” ja ,,5” ning hea või
eeskujuliku käitumisega lõpetasid I veerandi
II
klassist Daniel Kaasik, Kertu Käärik, Kätlin Kala; III
klassist Levo Lukk, Begly Kuik, Heleriin Boisen,
Marcus Paulson, Mari-Liis Raag (LÕK); IV klassist
Kristina Roosiväli, Silver Hani, Heiko Pärl; V klassist
Kert Kangur, Juhan Kelder (LÕK); VI klassist Liina
Jõgar, Kertu Kangur, Indrek Roosiväli, Sandra Sepp,
Teele Vahaste.
Peale õppimise tegeldi ka muuga. Septembris
korraldati sügislillede näitus, avati spordiväljak,
kirjutati jutte või luuletusi vanavanematest, korraldati
spordipäev, oktoobris käidi miniloomaaias, tähistati
õpetajate päeva, kohtuti vilistlastega, II ja III klass
käisid Vapramäel, õpiti olema koos loodusega EmajõeSuursoos jm.
Vilistlaste ja 6. klassi õpilaste kohtumine
1.oktoobril tulid kooli eelmise õppeaasta
6.klassi lõpetajad. Külla kutsuti ka praegune 6.klass.
Ühise morsilaua taga rääkisid Merit, Kärolin, Helen,
Sigrid, Aveli, Gerli, Siim, Maiko ja Kristjan oma
esimesi muljeid uuest koolist. Helen ja Sigrid olid oma
valikus pettunud ja vahetasid peagi kooli. Peaasi, et
nüüd kõik hästi läheb.

Järgnes rahvastepalli võistlus. Võidu 2:0 said
praegused kuuendikud. Seejärel katsusime jõudu
viktoriinis. Jällegi võitsid praegused kuuendikud.
Seejärel jätkus vestlusring ja tants. Meie praegused 6.
klassi õpilased said kindlasti mõtteid tulevikuks.
Õpetaja Sirje – vilistlaste päeva korraldaja

Õpetajate päev
5.oktoobril – õpetajate päeval said 6. klassi
õpilased olla nooremate klasside õpilastele õpetajaks.
Selleks päevaks valmistuti hoolega. Esimene tund oli
kogu koolil kehaline kasvatus. Toimus rahvastepalli
võistlus õpilaste ja õpetajate vahel. Võistlus lõppes
viigiga 1:1.
Järgnes kolm õppetundi. Kuni õpilased tunde
andsid, kuulasid õpetajad õpetaja Maarika suviseid
reisimuljeid ja valmistasid klaasvitraaži.
Pärast lõunasööki koguneti väiksesse saali,
kuhu olid palutud ka meie valla endised õpetajadkasvatajad. Kooli direktor Sirje Jõgiaas tänas õpetajaid
tehtud töö eest, õpilased kinkisid igale õpetajale kaardi.
Õpetajaid peeti meeles lilleõiega.
Õpetajatel jätkus ühine koosviibimine kooli
sööklas koos üllatuskülalisega.

TÄPIKESED koduloomi uudistamas
„Mu koerake teeb auh, auh ja kiisuke teeb näunäu..“ Millist häält tegid tädi Pille loomad, said
Täpikeste rühma lapsed kuulda, kui otsustasime
talle külla minna.
Juba kaugel tee peal
võttis meid rõõmsa
sabaliputamiega vastu suur karjakoer Muki, kes oli
ülirõõmus, nähes nii palju külalisi. Muki ning ka
tädi Pille saatel saime tutvuda pulli, vasika, kahe
sea, lehm Anni ning kanakarjaga. Ainult kanaema
oma tibudega ei olnud meie tuleku üle sugugi
vaimustuses, sest ta otsustas oma pisikesed ära
peita, kuigi lõpuks õnnestus meil tibusid puuokste
vahelt piiluda.
Külakostiks tõime leiba, mida kõik lapsed
said vasikale ning Annile kordamööda anda. Küll
see maitses neile hästi! Oma osa sai muidugi meie
juht Muki, kes käitus nagu tõeline peremees ning
tegi meile taluhoovis ekskursiooni.
Suur tänu tädi Pillele, kes meid lahkelt
külla kutsus!
Veendu, et oled nähtav…
Ilmataat
on
otsustanud
järjekordselt
päevavalgust koomale tõmmata ning seetõttu oleme
sunnitud oma tegemisi enamuses toimetama hämaras,
kui mitte just lausa päris pimedas. Kätte on jõudnud
tõeline sügis oma rõõmude ja muredega.
Üheks
suureks
mureks
oli
lasteaias
,,Mürakarude” õpetajatel, kas kõik väikesed sõbrad on
ikka pimedas nähtavad ja kõige tähtsam oli saada teada,
kas olemasolev helkur õigel kohal on. Koostöös
lastevanematega tõidki lapsed helkurid lasteaedaigaühel isemoodi. Koos lastega uudistasime erinevaid
helkureid ja rääkisime võimalustest, kuidas
end
pimedas nähtavaks muuta. Üheskoos said üle vaadatud
ka õueriided ja jalanõud, sest tihti on õmmeldud
helkurpael just laste spordi- või vihmariietele ja
jalanõudele.
Lisandusid erinevad praktilised tegevused,
mille käigus said lapsed selgeks, kuidas helkur aitab
olla nähtav ja kuhu helkur kinnitatakse. Päeva lõpuks
valmis igal lapsel tore helkurnukk. Siinkohal tahan
edasi anda ,,MÜRAKARUDE” ÕPETUSSÕNAD:
Et autojuht pimedas liikuvat inimest juba varakult
märkaks, on helkur vajalik nii täiskasvanutele kui
lastele, nii jalakäijatele kui jalgratturitele ning see
on odavaim viis kindlustada oma elu!
,,Mürakarude” rühma õpetaja Piret Saar

Miniloomaaia külastus
4.
oktoobril
on
loomakaitsepäev.
Hommikusel kogunemisel tõmbas iga klass endale
loosiga ühe lemmiklooma nimetuse. Selle looma
kohta hakkas klass koguma infot, jutte, pilte jne
ning koostas veerandi lõpuks oma klassi
lemmiklooma mapi. Lemmiklooma tutvustus
toimub veerandi viimasel päeva.
Pärast lõunasööki toimus meil väljasõit
Võnnu vallas asuvasse miniloomaaeda. Loomaaia
lahke perenaine tutvustas meile kõiki loomi ja
rääkis ka tulevikuplaanidest. Oli väga huvitav ja
tore pärastlõuna.

Sügisprogramm Vapramäel
15. oktoobril sõitsid 2. ja 3. klass Elva
lähedale Vapramäele. Algas sügisprogramm
lindudest. Kõigepealt rääkis retkejuht Kristi
lindudest, nende rändest ja põhjustest, miks nad
meilt ära lendavad
Matkasime mööda mäge ja mängisime palju
mänge. Imetlesime ilusat loodust ja nägime seoses
sügisega looduses toimunud muutusi. Meid saatis
üks ronk, kes jälgis meie käimisi ja tegemisi. Ju me
vist olime tema territooriumil.
Lapsed said esitada palju küsimusi, millele
tädi Kristi ka heameelega vastas. Lõpuks tahtis
Ragne teada saada, kas tädi Kristi ikka teab, kuidas
me siit bussi juurde pääseme. Muidugi teadis.
Varsti olimegi bussi juures ja läksime
bussi. Bussis jõime kuuma teed ning sõitsimegi
tagasi Mellistesse .
Kodutööks jäi töölehtede täitmine.
Õpetaja Sirje, 3. kl juhataja

