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Orienteerumispäev lasteaias
Ühel
ilusal
oktoobrikuu
hommikul
kogunesid kõik lasteaia 4-7a. lapsed lasteaiaesisele,
et minna orienteeruma. Meeleolu loomiseks
mängisime Puuhaldja ehk tädi Marju juhendamisel
puu aastaringi mängu, kus kevadel ajasid kõik
väikesed ja suured puud oma juured sooja mulla
sisse, sügisel õõtsusid tuules ning talvel jäid
tukkuma.
Puuhaldjal oli igale rühmale anda ümbrik,
kus oli 7 kaarti ülesannetega. Tuli leida lasteaia
lähiümbrusest mõistatuse või nipiga küsimuse
järgi puu ning selle juures täita puuga seotud
ülesanne. Näiteks kuuseheki juures pidime
mõõtma, mitu sammu on hekk pikk. Maigret sai
89, aga Margita 87 sammu. Peale kuuse otsisime
üles kase, hobukastani, pihlaka, vahtra, männi ning
lõpuks kommipuu.
Orienteerumispäeva lõpetasime loodusrajal,
kus iga rühm meisterdas karule looduslikust
materjalist lapiteki.
Aitäh tädi Marjule, kes selle toreda päeva
läbi viis ning kõigile tublidele orienteerujatele!
Aila, Täpikeste rühma õpetaja

Leivategu
11. oktoobril algas meie koolis leivanädal.
Esmaspäeval päerast tunde segasime valmis
juuretisega eeltaigna. Selle jätsime sooja kohta
seisma kuni järgmise hommikuni.
Hommikul kogunesime käsitööklassi ja igaüks
tegi oma klassi tainast. Me panime eeltaigna sisse
suhkrut, soola ja siis rukkijahu. Peale seda tegime
vormi õliga kokku ja panime taigna vormi sisse.
Seal kerkis ta kuni lõunani. Seejärel pandi leib
ahju küpsema ja samaaegselt tegid 1.-3.klass
lapsed võid. Pärast sai kogu kool maitsta isetehtud
leiba ja võid. Leib maitses imehästi ja sai kiirelt
otsa.
Sandra Sepp 6.klass

Võitegu
Meil ei olnud tavalist koort, me tegime
võid vahukoorest. Me tegime ühist tööd MarkAndre, Kertu, Märdi, Laura ja õpetaja Janikaga.
Me panime vahukoore võimasinasse ja hakkasime
väntama, segu läks tükiliseks ja siis kõvaks. Lõpus
panime või kaussi ja hakkasime pesema. Lõpuks
sõime kogu kooliga sööklas kogu kooliperega
iseküpsetatud leiba ja värsket võid. See oli hea.
Kertu ja Laura 2 klass

Tagasi kooli
20. oktoobril oli 6 meie kooli vilistlast palutud
kooli läbi viima ühte tundi ja rääkima praegustele

Ka meie võisime esItada Kaisale küsimusi. Seda
me ka tegime. Loomulikult saime vastused oma
küsimustele.

õpilastele oma tegemistest ja saavutustest pärast
meie kooli lõpetamist. Nõusoleku andsid Liisi
Sepp, Marilyn Kalaus, Kaisa ja Krete Silm, Priit
Pilipenko ja Tarvo Metsavas. Noored olid valmis
tundi minema .
***
Meile tuli esimesse tundi Marilyn Kalaus.
Marilyn tegeleb hüdrobioloogiaga, mis
tähendab, et ta uurib veekogusid ja nendes
kasvavaid taimi. Praegu õpib ta ülikoolis. Ta tahab
veekogude kohta veel palju huvitavat teada sada.
Me võisime temalt hästi palju küsida. Seda me
muidugi ka tegime. Ta rääkis meile, kus ta on
käinud reisimas. Tema viimaseks reisiks oli reis
Indiasse. Marilyn jutustas, et Indias on igal
inimesel oma jumal ja et seal süüakse näppudega.
Saime teada, et Indias armastavad inimesed väga
vürtsikaid toite. Kui tema Indiasse jõudis, võeti
teda väga hästi vastu. Teda pildistati väga palju,
sest ta on valge inimene ja valge inimese pilt on
neile tähtis. Ta küsis ka meilt, kus me oleme
reisimas käinud.
Tunni teises pooles rääkis ta meile kaladest
ja vetikatest ning tammide ehitamisest. Veel rääkis
ta meile, kuidas ta suvel paadiga mööda Luutsnat
sõitis. Ta pidi mõnes kohas paati lausa ise edasi
viima, nii palju oli vetikaid ja jõgi oli kinni
kasvanud.
Marilyn on hästi tore ja meeldiv inimene.
Ta võiks meiega veel tulla kohtuma. Ja üldse –
sihukesi päevi võiks olla rohkem!
Arvamust avaldasid IV klassi õpilased.
***
5. klassi esimese tunni viis läbi Kaisa Silm.
Kaisa õpib ämmaemandaks.
Kaisa lõpetas Melliste kooli 9 aastat tagasi.
Pärast meie kooli lõpetamist läks ta õppima Tartu
Kivilinna Gümnaasiumi ja õpib nüüd Tartu
Ülikoolis. Just vahetult enne tunni algust jõudis ta
kohale öisest vahetusest praktikalt.
Kaisa rääkis meile hügieenist ja rõhutas, kui
tähtis see on. Ta õpetas, kuidas tuleb õigesti käsi
pesta. Ta seletas, et arstid peavad oma käsi pesema
väga tihti, kindlasti iga poole tunni pärast. Tuleb ka
kasutada desinfitseerivaid vahendeid.
Kaisa uuris ka meilt, kelleks me tulevikus
saada tahame.

Tund möödus kiiresti. Saime teada, kuidas
enda puhtuse eest tuleb hoolt kanda ja miks seda
on vaja.
Meile meeldis see tund väga.
5. klassi õpilased
***
6. klassis oli tunniandjaks Liisi Sepp. Kui
Liisi tundi läks, ehmus ta, et kuulajaid on nii vähe.
Tema on harjunud rääkima kuni sajale inimesele.
Liisi meenutas oma kooliaastaid ja
õpetajaid meie koolis. Tema esimeseks üoetajaks
siin koolis oli õpetaja Aila, hilesem klassijuhataja
aga õpetaja Sirje Suik.
Ta rääkis ka seda, et tema kooliajal tuli
lastel teha ka välitöid. Koolil oli oma kartulipõld,
kus käisime sügisel kartuleid võtmas. Tema
mäletab hästi tööd kartulipõllul vallamaja juures.
Koristasime ka juurvilja.
Pärast meie kooli lõpetamist jätkas Liisi
oma õpinguid Tartus.
Praegu tegeleb ta turundusega ja on
õppejõud ülikoolis. Ta on hetkel omandamas
doktorikraadi. Koos sama ala inimestega on ta
kirjutanud raamatu ,,Teadlik turundus”., mida ta ka
meile tutvustas.
Liisi soovitas meile, et me peaksime alati
endale kindlad eesmärgid püstitama, mida tahame
saavutada. Kui näiteks seame eesmärgiks lõpetada
VI klass heade hinnetega, siis peame ka edasi
mõtlema, mida selle nimel on vaja teha. Kui oleme
ühe eesmärgi täitnud, siis tuleks püstitada uus. Nii
sammhaaval liikudes jõuamegi sinna välja, kuhu
lõpuks tahame.
Oli huvitav ja tore tund.
6. klassi õpilased
***
I klassis proovis õpetajaksolemist Krete
Silm., II klassis Tarvo Metsavas ja III klassis Priit
Pilipenko.
Lastele meeldisid tunnid vilistlastega.
Kõikide õpilaste sooviks oli, et selliseid kohtumisi
võiks veelgi korraldada.
Kogunemisel said vilistlased tänukirja ja
õpilaste poolt tugeva aplausi.
Laste arvamused pani kirja õpetaja Koidula

