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I. klass
1. Aarand, Rando
2. Angerjas, Emily Andra
3. Ernits, Herman
4. Esajas, Anna-Liisa
5. Jalakas, Ragnar
6. Järs, Mirle-Merlin
7. Lapp, Oliver
8. Lellep, Raiko
9. Lellep, Raimo
10. Moor, Anette
11. Pissarev, Jaanis
12. Telkinen, Kermo
Klassijuhataja: Hestia Mirka

I
klass oma uue õpetajaga

Muljed esimesest koolipäevast
Minu jaoks oli käesoleva kooliaasta algus väga eriline ja emotsiooniderohke. Eriliseks muutis selle päeva see, et töötan esimest korda õpetajana ja eriti tore on, et saan olla kaheteistkümne 1.klassi õpilase
päris esimene õpetaja. Ja veel, minus tärkas ääretult suur rõõm, et saan olla osa Kalmetu kooliperest!
Aitäh teile selle eest!
Õpetaja Hestia Mirka
On ikka esimene koolipäev, pidupäev ja mul ka tööpäev, aktusel sain ka korra olla, sain lilled ja kingituse, sest olen siin 25 aastat töötanud.
Kooli kokk Helle Kaasik
September on uut ja huvitavat täis nii õpilasele kui õpetajale. Nii ka minuga: uus aasta uues koolis uute
õpilaste ja kolleegidega. Mulle meeldib töötada Kalmetu koolis. Soovin meie majas olijatele nii õppimist kui õpetamist, rõõmsat meelt ja julget pealehakkamist!
Õpetaja Margit Kaarmäe
Meie esimene koolipäev oli sel aastal aga väga mõnus, helge ja soe. Mina olen kass, kes armastab
kõndida omapäi. Seetõttu meeldis mulle väga aktusel toimetav kiisu. Kassid on targad loomad. Loodan,
et esimese klassi mudilased omandavad kiiresti selle teadmiste aluse, mida võib leida kassi kaenlas olnud aabitsast ning et me kõik märkame ja aitame terve kooliaasta üksteist nii sama armsasti kui kass
toimetas 1. klassi lastega. Lõpuklassi juhatajana tundsin õppeaasta esimesel päeval ikka ka veidi ärevust. Tahan loota, et nemad on endasse juba nii palju tarkusi kogunud, et teha eesootava aasta jooksul
enda jaoks ainult õigeid otsuseid ja valikuid, mis hoiavad nende jaoks edaspidi lahti kõik väravad ja
uksed. Päikeselist kooliaastat kõigile!
Õpetaja Sirje Põder
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KÜSITLUS

Muljed esimesest koolipäevast
Minu mälestused esimesest koolipäevast on väga ilusad, minu juhendatud lapsed said oma etteastetega
hakkama aktusel, pabistasin ise ka
natuke. Nägin oma klassi õpilasi üle
pika aja, nad tõid lilli, mis on väga
kaunis komme meie maal. Jõudsin ka
vaadata, kuidas Juss oli šikis ülikonnas, roosid käes õpetajatele jagamiseks. Meie kooli tuli 4 uut õpetajat,
nendega on tore suhelda.
Õpetaja Ene Toomsalu
Rõõmu tegi eriti see, et I klassis oli
12 õpilast ja 9. klassis samuti. Näitemäng oli väga vahva ja laululapsed
olid väga tublid.
Õpetaja Allar Jakobson
Esimene koolipäev on õpetajale alati eriline: uus klassinumber, uued õpikud, uus 1. klass, uued lootused
ja väljakutsed. Sel aastal siis ka 3 uut õpilast minu klassis.
Õpetaja Anneli Valgre
Minul algas siin koolis 50. aasta tööl olles. Aktus oli väga meeldiv ja südamlik. Väga tore oli vaadata
lapsi, kes olid puhanud ja rõõmsad. Ma arvan, et see õppeaasta tuleb väga tore ja edukas. Väga tore oli
kuulda, et meie kooli on tulnud nii uusi õpetajaid kui ka koolilapsi.
Õpetaja Enna Lond
Mind valdasid väga õndsad tunded. Väga tore oli kuulda, et olen tulevase 5. klassi juhataja.
Õpetaja Gerda Neito
Oli tore ja nii armas oli see, kui
üheksanda klassi õpilased andsid I
klassi õpilastele lilli ja õhupalle.
Tore on olla Kalmetu Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja, kui siin on
nii toredad õpilased.
Õpetaja Dagmar Hekki
Mind rõõmustas, kui esimese klassi
õpilased koos teise, kolmanda ja
viienda klassiga laulsid aktusel ja
tore oli ka näha, kuidas õpetajad
laulsid. Nii vahva on olla ka teise
klassi juhataja.
Õpetaja Evija Leiaru-Kuldsaar
Aabitsa saamine
Mulle meeldis aktus, see oli
positiivne ja kõik õnnestus väga hästi.
Õpetaja Villu Vaalmäe
Tore, et oli valitud mõnus hoogne muusika ja palju esinemisi ja lapsevanemaid oli palju.
Õppealajuhataja Heljo Saar
Minu meelest oli see väga tore aktus, lapsevanemaid oli palju ja vaatamata sellele, et esimese klassi lapsed tulid alles kooli, nad juba esinesid lauluga.
Direktor Andres Savi
Kooli töötajaid küsitlesid 5. klassi õpilased

INTERVJUU

I klassi õpetajaks on Hestia Mirka
1. Kuidas Te sattusite Kalmetu kooli?
Minu jaoks läbi suure ja õnneliku juhuse.
Kevadel hakkasin otsima tööd õpetajana.
Kandideerisin mitmetesse koolidesse üle terve
Eesti. Kui aga nägin, et Kalmetule otsitakse
klassiõpetajat, tundus see minu jaoks parim
võimalus. Mõeldud-tehtud!

12. Mis on Teie lemmiksöök, -jook?
Mulle maitsevad väga erinevad kalatoidud, neist
eriti pastad ja ahjuroad. Jookidest viib mul
keele alla ploomimahl.

2. Kas Teile meeldib siin koolis?
Väga!
3. Kas olete ka varem mõnes koolis
õpetanud?
Praktikat olen sooritanud Tartu Kivilinna
Gümnaasiumis.
4. Miks õppisite just algklasside õpetajaks?
Seda algset põhjust ma enam ei mäletagi. Tartus
õppides süvenes teadmine, et olen leidnud õige
eriala iga aastaga. Algklasside õpilased on nii
vahetud ja siirad. Väikeste inimestega on
vahepeal palju lihtsam asju ajada kui suurte
inimestega.
5. Kas Te olete juba koolis närvi läinud, mille
pärast?
Veel mitte, mind ei ole eriti lihtne närvi ajada.
6. Kui vana Te olete?
Teate, mida öeldakse naisterahva käest vanuse
küsimise kohta? 
7. Kus koolis Te olete käinud?
Tarvastu Gümnaasiumis.
8. Mis oli Teie lemmikõppeaine põhikoolis?
Geograafia ja ühiskonnaõpetus.
9. Kus olete elanud?
Olen elanud terve elu Mustlas, peale kooli küll 6
aastat Tartus. Lapsepõlves veetsin suurema osa
ajast Valgamaal Riidaja lähistel vanavanemate
juures.
10. Millisest perest Te olete pärit?
Minu perre kuuluvad ema Maire ja 6 aastat
noorem vend Sten.
11. Kas Teil on koduloom?
Ei

13. Mida Te teete vabal ajal?
Hetkel kuulub minu vaba aeg magistritööle.
Muidu aga meeldib mulle lugeda, filme vaadata,
matkal käia ja külastada ka kontserte ning
teatrit. Vaba aega kaunistab tihtipeale hea
seltskond ja nauding on koos oldud ajast.
14. Kas Te olete teinud midagi ekstreemset,
kui ei, kas te unistate millestki?
Piisavalt ekstreemne on minu jaoks mäesuusatamine ja igasugustes seiklusparkides turnimine.
Mõned pöörasused on ajalukku jäänud.
15. Mis on Teie eluunistus?
Ma eriti üle nädala ette ei unista. Olen väga
õnnelik ja rahul, et elutee on mind toonud
Kalmetu kooli.
Tahaksin tänada kõiki kolleege ja õpilasi, et
olete andnud mulle niivõrd positiivse esimese
koolikogemuse õpetajana.
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INTERVJUU

Õpetaja Evija Leiaru-Kuldsaar on 2. klassi juhataja
1. Kuidas Te sattusite Kalmetu kooli?
Lugesin ajalehest tööpakkumist. Saatsin oma
dokumendid. Käisin vestlusel. Sain direktorilt
jaatava vastuse ja olen selle üle väga- väga
õnnelik.

10. Kas Teil on koduloom?
Linnakorteris meil lemmikloomi pole, küll aga
maal vanematekodus. Bernhardiini nimi on Berry
ja taksikoera hüütakse Brandyks.

2. Kas Teile meeldib siin koolis?
Jah, meeldib! Isegi väga! Kolleegid on toredad ja
toetavad, koolimaja on kaunis ja lapsed armsad.
Olen õiges kohas!
3. Kas olete ka varem mõnes koolis
õpetanud?
Praktika ajal olin mitmes erinevas koolis, linnas
ja maal, kuid Kalmetu põhikool on minu päris
esimene töökoht õpetajaametit pidades.
4. Miks just algklasside õpetajaks õppisite?
Tegelikult olen hariduselt religioonipedagoog.
Algklasside õpetajaks hakkasin sellepärast, et
väikesed lapsed on mulle eriti armsad.
5. Kas Te olete juba koolis närvi läinud,
mille peale?
Ei ole! Tänan, et olete mind säästnud.
6. Kus koolis Te olete käinud?
Keskhariduse sain Mustla Keskkoolis, sealt suundusin Viljandi kutsekooli ja siis Tartu Ülikooli.
7. Mis oli Teie lemmikõppeaine põhikoolis?
Ajalugu ja kirjandus.
8. Kus olete elanud?
Vanematekodu on Tarvastu vallas, kuid peale
keskkooli kolisin Viljandisse. Ülikooliaeg
möödus enamasti Tartus.
9. Millisest perest Te olete pärit?
Minu peres oli viis liiget, lisaks vanematele veel
noorem õde ja vend. Nüüd on pere palju suurem.
Mina, minu vend ja õde oleme kõik abielus. Igal
nädalavahetusel koguneb minu vanematekoju
kümneliikmeline lõbus seltskond, kes käivad
saunas, teevad erinevaid maatöid ja naudivad
koosolemist.
Seda
aega
nimetan
ma
kvaliteetajaks ja naudin enamasti iga viie
tööpäeva järel.

Evija Leiaru - Kuldsaar nautimas hetke
11. Mis on Teie lemmiksöök, -jook?
Ema valmistatud seapraad ja mustikasupp.
Joogiks valin vee.
12. Mida Te teete vabal ajal?
Puhkan, loen raamatuid, naudin sõprade
seltskonda, olen kodus oma pere keskel.
13. Kas Te olete teinud midagi ekstreemset, kui ei, kas Te unistate millestki?
Oleneb, mida ekstreemsuseks pidada.
Vaheajal jalutasime õpetaja Hestia ja
Dagmariga ümber Viljandi järve – päris
ekstreemne kogemus, ikkagi esimest korda
järvele ring peale tehtud!
14. Mis on Teie eluunistus?
Olla õnnelik inimene!

MÄLESTUSED
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Suvel oli huvitav
Jääaja Keskuses jäi mulle alguses silma teleriekraanil Tanel Padar, kes oli end koopameheks
riietunud. Kui me perega edasi läksime, nägime
mammutit ja tiigrit. Mammut oli umbes 3-5
meetrit pikk. Tiigril olid väga suured (ja kollased)
kihvad. Seal oli ka mingi koobas, kust edasi
minnes oli laste mängukoht, seal oli tahvel ja
mingi mängu maa-ala, kus olid koopad, mäed ja
lagendikud. Seal olid ka loomamängu-asjad:
mammutid, metskitsed ja hundid.
Liikusime edasi teisele korrusele, seal oli muistne
aeg ehk Kalevipoja aeg, sai kuulata lugusid
Kalevipojast ja sellest, kuidas ta endale Saadjärve
sai. Seal näidati ka paari ürglooma.
Kolmas korrus oli rohkem loodusõpetuse teemast.
Seal nägime rohkem loomi, ka pingviine ja
jääkarusid. Seal olid nupud, kui ühte nuppu
vajutad, siis kuuled mingi looma häält. Seal oli
pood ja videod jäämägedest.
Järgmiseks
sõitsime
Elistvere
loomaparki.
Esimesena nägime oravat, ta jooksis puuris ringi
nagu segane. Siis nägime karu, ta kõndis meie
järel ja kui seisma jäime, siis ta istus maha.
Mütaki! Karu oli minu lemmik. Nägime veel
põtru, rebaseid, metssigu ja metskitsesid. Seal oli
ka eraldi näriliste tuba, sees olid hamstrid,
liivahiired, laborihiired ja merisead.
Joonas Püks 6. klass
Juuni keskel läksin Tallinasse. Esimesel päeval
käisime linna peal ringi ja poodides. Õhtul tegime
meega lambaliha, mis oli väga hea. Teisel päeval
käisime samuti linna peal ringi. Niimoodi
avastasime juustupoe. Sealt ostsime seitsme aasta
vanust juustu. Seda ma ei julgenud proovida.
Hiljem samal päeval leidsime ka Aasia restorani.
Sealt tellisin taevatrumme, mis olid kanatiivad
mingisuguse terava kastmega ja ka lambaliha. Seal
maitses kõik väga hästi. Järgmisel päeval sõitsime
koju.
Suve lõpus ehitasin Leifiga endale jõusaali, milles
ma üle päeva trenni teen.
Erik Ivar Haav 6. klass

Suve algul oli hea aeg ujumas käia, mis oli väga
tore. Käisime palju Pärnu mere ääres ja ratastega
Tustis. See suvi oli ka üpris vihmane, mis oli
vastik, sest siis ei tahtnud väga palju väljas käia.
Saime endale rattad, lapsed, ma mõtlen. Janar sai
sünnipäevaks endale uue läpaka Paps ostis meile
basseini, mille täis pumpamine võttis väga palju
aega. Ta ostis veel paadi, et saaks järve peal kala
püüda. Ma õppisin paadisõidu ära.
Käisime ka Otepää seikluspargis. Esimene rada oli
poole meetri kõrgusel, teine juba oli kõrgem, aga
kerge oli ikka. Jaanis sai ainult kolm esimest rada.
Mina, Janar, Jane, Krissu, paps ja ema läbisime
kõik viis rada. Jane ei tahtnud eriti õhusõite, aga
ikkagi tuli kaasa ja tegi ära. Me oleme iga suvi
kuskil käinud. Ja ma loodan, et see nii jääbki, sest
sellised suved on lahedad.
Janno Pissarev 6. kl
Sünnipäevakingiks viis Maria mind oma sõbranna
Elliga laupäeval Tallinna loomaaeda. Nägime seda
tiigrit ka, kes paar päeva hiljem, nagu leht kirjutas,
oli ära surnud. Tegime palju pilte ka. Minu lemmikud olid ühed väikesed ahvid ja üks siga. Sead
sellepärast, et kaks väikest armast siga olid just
sündinud, kõige rohkem tund või pool vanad.
Pärast seda käisime riideid vaatamas ja poodides.
McDonalds`is käisime söömas vahepeal.
Läksime veel juulis Maria ja Elliga Hiiumaale.
Sadamas oli üsna igav, aga samas ka üsna huvitav.
Laeva peal vaatasime sadamale järgi ja sõitsime
laevaga 1,5 tundi. Tavaliselt käime lihtsalt Kärdlas
ringi, aga seekord olime umbes nagu turistid, sest
Elli polnud varem Hiiumaal käinud. Käisime
Ristimäel, Sääre tirbil. Ristna, Tahkuna ja Kõpu
tuletornis. Tahkuna tuletorni juures oli hingekell
ehk Estonia kell, mis on kõige lähem koht laeva
"Estonia" uppumiskohale. See kell pidi siis, kui
merel on torm, iseenesest lööma hakkama.
Käisime ka ringi Rebastemäe matkarajal, mille
läbisime ainult sellepärast, et mina seda tahtsin.
See oli 1,5 km pikk ja väga roheline ja põnev.
Lugesin ka "Sõrmuste isandat" (Nimed olid
"Sõrmuse vennaskond", "Kaks kantsi" ja "Kuninga
tagasitulek.") Oli väga tore suvi.
Johanna Uuemäe 6. klass
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Suvel oli huvitav
Ühel päeval läksime liikluslinnakusse ja Eesti
Maanteemuuseumi, sõitsime seal autodega. Kui
läksime liikluslinnakusse, siis see oli juba kinni,
aga omanik oli seal ja saime ikka sisse. Alguses
tegi ta meile ekskursiooni ja siis õppisime ülekäigurada ületama. Ja kui tanklasse jõudsime, siis pidi
keegi meist blondiinidest autot tankima, seal ei
olnud bensiin, vaid hoopis vesi. Käisime ka diskoruumis ja kui seal käidud, läksime sõitma. Alguses
võtsin rohelise lilledega auto ja pärast mingi
imeliku auto.
Kersti Telkinen 6. klass
Minu suvi möödus suhteliselt kiiresti. Suve alguses
tegime Valma külamajas minu ja õpetaja Ene sünnipäevapeo. Siis käisime ka purjekaga sõitmas.
See oli tore pidu, kuid mõned meie klassist ei
tulnud kohale.
Oma sünnipäeva pidasin kodus. See oli 20. juunil.
Peale sünnipäeva ostsin endale Xbox-i. Siis hakkasin sellega mängima ja väljas üldse ei käinud. Siis
kui ma lõpuks välja läksin, polnud ma sõpru ammu
näinud. Suvel käisin palju kalal. Käisin ka päris
palju purjekaga sõitmas ja sain palju uusi sõpru.
Suvel käisin ka palju ujumas. Teatris ega kinos ei
käinud, kuid vaatasin palju filme kodus arvutist.
Suvel käisin ka sõitmas suurte 700 kuubikuliste
ATV- dega. Käisime nendega metsas rallimas.
Sõitsime mudas, üle puude ja igasugustes raskesti
läbitavates kohtades. Äge oli!
Markus Vaher 7. klass

Kalastamas

Suvi algas reisimisega. Kohe pärast kooli läksin
kuuks ajaks Tallinnasse. Käisin korra kinos, vaatasin filmi ''Keelatud tants 4''.Suvel korjasin maasikaid ja sain 150 €.
Ujumas käisin umbes 10 korda, aga mere ääres ei
käinud.
Käisin augusti alguses onu Taavi sünnipäeval. Tallinnasse hakkasime sõitma kell 11 öösel, kohale
jõudsime kella ühest. Sünnipäeval käisime ühes
Eesti parimas restoranis Vanalinnas. Eelroaks võtsin õrnsuitsu põdra tartari. See maitses päris hästi,
kuigi oli pooltoores. Mari võttis Caesari salati kanalihaga. Võtsin ka jänesepiruka ja sinimere karbid kastmes. Võtsin ka ühe suure prae. Magustoiduks võtsin pistaatsia- mustsõstrajäätise ja
šokolaadi suflee. Kõrvale jõin morssi ja lastešampust. See oli hea restoran, aga nimi ei jäänud
ikka meelde. Käisin suvel veel kuues restoranis,
mis ei ole nii tähtsad. Käisin ka ühes pulmas.
Jüri Kallaste 7. klass
Minu kõige ägedam reis oli see, kui käisin Tallinna
teletornis ja ma sõin 175 m kõrgusel lõunat.
Teine parim reise oli Pärnu. Läksime hommikul
Pärnu randa, olime seal kella kaheni. Siis tuli ema
töökaaslane ja otsisime Pärnusse maja endale, kus
ööbida. Läksime maailma parimasse pizzarestorani nimega Steffani.
Martin Koovit 7. klass

Rallitamas

MÄLESTUSED
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Suvel oli huvitav
Sõitsime praamiga tund aega ja jõudsime linna nimega
Kuressaare. Seal käisime söömas kohvikus nimega
Trip. Peale söömist läksime randa, seal olime tund aega
ja siis hakkasime hotelli poole sõitma. Hotell asus
Kuressaarest 10 km väljas, kohas nimega Mändjala.
Kohale jõudes nägin suurt valget maja, mille nimi oli
Thalasso spaa. Sisenedes oli suur ruum, kus oli laud ja
selle taga teenindaja. Tema andis meile toa võtme.
Meie toa nr oli 717. All korrusel meie toas oli WC, 2
voodit, kapid ja telekas. Üleval toas oli laud, riidekapp,
2 voodit ja kaks tugitooli. Hiljem läksime Lääne-mere
äärde, mis asus hotellist 200m kaugusel.
Seal leidis minu vend linnu, kes istus meelsasti tema
käe peal. Õhtul vaatasin veel telekat, olin arvutis ja
läksin magama.
Pärtel Ernits 7. kl
Minu suve kõige ägedam reis oli Soome, olin seal terve
nädala sugulaste juures, käisime šoppamas ja kirikutes.
Ööbisime ühes suures linnas, mis oli 30 kilomeetri
kaugusel Helsingist, seal oli palju poode. Käisime
Soomes ka ühe järve ääres, selle põhi oli kivist, ma
polnud kunagi kõndinud kivi-põhjaga järves, järv ise
oli väga suur, peaaegu nagu Võrtsjärv ja see järv oli
ainult üks tuhandetest järvedest Soomes. Väga tore reis
oli Soome, tore on tunda saada, missuguseid ilusaid
kohti võib maa peal olla.
Kodus ma töötasin kõige rohkem põllul: kastsin kurke,
tomateid ja veel igasuguseid aedvilju, mulle vähemalt
meeldis seda teha.
Mait Raudsepp 7. kl

Ilus järv
Kalanduslaagris käisin ka. Seal oli tore. See laager
kestis 5 päeva. Esimesel päeval tutvustasime ennast
parve peal, mille nimi oli Orgia. Me püüdsime kala ka
samal päeval muuli pealt. Püüdsin ahve-naid ja
viidikaid. Üks poiss sai haugi ja teine sai latika. Teisel
päeval läksime orienteeruma. Kõndi-sime ümber
Mustjärve. Kolmandal päeval käisime kalakasvanduses.
Seal kasvatati valgeid amuure, hauge, tõugjaid,
karpkalu ja muid. Järgmiseks läksime kultuurmustika
kasvandusse, võisime süüa nii palju mustikaid, kui ise
tahtsime.
Sören Marandi 7. klass

Minu suvi oli tavaline nagu ikka. Olin kodus, tegin
tavalisi töid, mida tahtsin teha. Põhiliselt tegelesin
kodulindudega. Tegin toitu ja viisin jooke ette. Siis
arvestasin linde ja teisi loomi kokku. Linde oli
kokku 139 ja loomi 8. Tibusid on veel koorumas.
Kõige toredam oli see, et miniküülikul sündisid
pojad. Kaks mustavalget ja üks süsimust. Nendest
olid kõik poisid, kuigi soov oli saada tüdrukuid.
Moonika Karlson 7. kl

Minu tibud

Tublimate preemiaekskursioon
31. mail käisime preemiekskursioonil, kus olid
tublimad õpilased ja meiega olid kaasas
õpetajad Heljo, Sirje, Lea ja Enna. Käisime
Hellenurme vesiveskis, Tartu spordimuuseumis
ja postimuuseumis.
Kogunesime kooli juurde kell 8.30, seal olid 1.-9. klassi
tublimad õpilased. Alustasime sõitu teleka vaatamisega,
vaatasime „Jääaega“. Sõitsime Hellenurme vesiveskisse, meile näidati, kuidas tehakse jahu. Mõned õpilased loopisid seal jahuga ja mõned sõid seda jahu.
Veel meisterdasime endale kasetohust kõristi ja sõime
kakukest ja jõime rabarberimahla. See oli põnev.
Järgmine koht oli Tartus spordimuuseum, kus meile
räägiti spordist ja näidati Kreeka olümpiamänge, kus
võisid võistelda ainult mehed. Pärast saime ka ise
natuke sporti teha.
Spordimuuseumi all oli postimuuseum, kus räägiti
meile keelatud postist. Veel saime ise kirjutada sulega.
Seal oli ka üks vana telefon, millega sai helistada.
Pärast läksime lõunakeskusesse, kus saime olla tund
aega, see oli väga lahe. Kui olime poes ära käinud,
läksime bussi ja sõitsime koju.
Kunnar Bergmann ja Karmen Kaljula 8. klass
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Maastikumäng ja klassiõhtu

Käisime klassiga teatris

Päev algas väga toredasti, kuni hakkasid maastikumängud, mida korraldavad iga aasta
viimane klass ehk 9. klass.
Algul panime kõik spordiriided selga, kuna oli
hoiatatud, et maastik on väga porine, ehk siis hakkasime jooksma, kuni jõudsime kõige jubedama
punkti juurde minu arvates. Pidime korjama paljaste kätega kõrvenõgese lehti.
Järgmine kõige õudsem punkt oli mudas roomamine, seda pidid tegema kõik peale ühe meie klassi
õpilase. Olime mõnusasti porised.
Kui jõudsime viimase punkti juurde, ootas seal
veel üks üllatus. Kõik pidime koostama püramiidi,
minu kukil olev inimene libises alla ja pea kohal
olev veepomm läks katki ja kõik see vesi tuli mulle
kaela.
Käisime pesemas ja panime tudukad ( magamisriided) selga. Läksime klassi, seal ootasid meid
Virge ja õpetaja Gerda. Virge ei saanud maastikumängudel osaleda, kuna ta väänas jala välja. Algas
klassiõhtu, see oli väga tore, kõik tõid midagi süüa.
Mängisime mänge, kuna keegi ei toonud mänge,
pidi õpetaja need ise välja mõtlema. Klassiõhtul oli
tudukate teema. Kui pidu lõppes, viis õpetaja
Viljandi pool elavad lapsed autoga koju.
Päev möödus edukalt.
Meeri Tultsev 5. klass

7. klass maastikumängul

Otsitakse punaseid komme

Käisime neljapäeval, 11. oktoobril kogu 6.
klassiga Viljandis nukuteatris.
Algul ootasime kooli bussipeatuses kella üheksast
bussi. Kui buss tuli, läksime peale. Kui linna jõudsime, ootas meid 2 õpetajat, õpetaja Viigi ja
õpetaja Enna. Sealt läksime jala kesklinna.
Kuna meil jäi palju aega üle, saime vabalt igal pool
ringi käia, aga pidime kell 11.30 nukuteatri ees
tagasi olema. 11.30 läksime teatrisse, et võtta
endale istekohad.
Teater algas 12.00. Etenduse nimi oli „Tuhkatriinu." See oli lahe, sest põhimõtteliselt liikusid seal
ringi riidetükid. Vana riidetükk oli Tuhkatriinu,
sinine ja sätendav oli prints, must ja sätendav oli
ristiema, lilla, kirju ja punane olid Tuhkatriinu õed.
Näidend lõppes kell 12.45. Peale seda sõime pitsataskut ja jõime väikses pakis olevat mahla.
Ning siis läksime Lossimägedesse. Käisime vaatamas Villu keldrit, käisime üle rippsilla, ning vaatasime kaevu ja olime natuke laval. Pärast läksime
hobuse ehk linnuse juurde. Peale seda said kõik
valida, mida teevad, kas lähevad kella ühese bussiga koju või jäävad linna. Mina läksin koju.
Ja see oli meie teatriskäik kesklinnas.
Margo Mikk 6. klass

Proovitakse kinga

UUDISED
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Õpetajate päeval olin õpetaja
Selle õppeaasta õpetajate päeval sai Aasta Õpetaja tiitli õpetaja Anneli Valgre ja lemmikõpetajateks valiti matemaatikaõpetaja Sirje Põder ja uus kehalise kasvatuse õpetaja Dagmar Hekki.
Koolipäev algas aktusega, kus õpetajaid meeles peeti ja direktor Andres Savi andis selleks
koolipäevaks direktori ameti Leif Haavale.
Minu päev 5. oktoobril algas õpetajana päris
pedagoogidele
laua
ettevalmistamisega.
Selleks läks terve tund.
Peale seda andis meie klassi bänd õpetajatele
kontserdi. Mina esitasin laulu „Väike päike“
ja Evelin esitas Muse' loo „Starlight“. Lisaks
sellele mängis ja ka laulis Feliks kolm lugu
ning paar lugu mängis Rutt. Ma kahjuks ei
saanud kontserti pikemalt kuulata, kuna peale
oma laulu esitamist läksin kohe tundi, aga
loodan, et õpetajatele meeldis.
Nagu juba kirjutama hakkasin, läksin peale
kontserti 6. klassile vene keelt õpetama. Minu
abiõpetaja oli Kunnar 8. klassist. Saime
tunniga hästi hakkama.
1. klassi õpilased toovad saali "uued üheksandikud"
Järgmiseks tunniks oli mul 8. klassi eesti keel.
Selle tunniga sain oma arust päris hästi
hakkama. Alguses lugesime raamatut ja hiljem kirjutasid õpilased kirjandit, vähemalt mõned neist.
Kolmas tund oli mul ka 8. klassiga, õppeaineks
oli matemaatika. Ei ütleks, et ma just kõige
paremini hakkama sain, kuna osa, mida õpetama
pidin, ei olnud mul endal ka vesiselge, oli päris
raske õpetada. Mõned said vist natuke aru ka.
Tunni lõpuks ei saanud ma ise enam midagi aru.
Ei ütleks, et 8. klassi just kõige lihtsam ka
õpetada oleks.
Lisaks kõigele käisid kaasõpetajad pidevalt minu
tunnis, mis mind tõsiselt häiris. Olin vist üks
väheseid, kes oma tundide ajal teiste tundides ei
käinud.
Neljandaks ja viimaseks tunniks oli mul 6. klassi
ajalugu. Kuna 8. klassi matemaatikast olid mul
Leif saab terveks päevaks direktoriks
närvid päris läbi ja polnud ka enne kogemust olla
tunnis, kus pean ise päris palju rääkima, siis oli
algus suhteliselt rabe. Mida aeg edasi, seda paremaks asi läks (vähemalt minu arust). Muidugi muutis mu
elu kergemaks see, et saime tunnis voolida ja teha kammkeraamikat.
Võib öelda, et mul oli täispikk tööpäev. Päeva lõpuks olin väga-väga väsinud. Seda märkasid kõik, kes
mind nägid.
Teised ootasid koolis ja vaatasid, et kõik saaksid bussi peale, aga olin väga väsinud ja läksin varem
Evelini vanematega koju.
Ma arvan, et kui on võimalik, siis mitte õpilaste peale karjuda, aga kui tahetakse oma autoriteeti kinnitada, siis oleks parem häält tõsta kui kasutada muid võtteid.
Mirjam Kärmas 9. klass
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Sügisteema on mul suus...
Võlunool
Nool tuiskas
suure hooga
koolimaja ette
ja vaatas, kui
palju lapsi on
Kalmetu koolis.
Neid on koguni
üle saja ja
esimeses klassis on
neist lausa 12.
Herman Ernits 1. klass

Sügis
Kõik on uus septembrikuus,
meil on jälle sügis uus.
Sügis on meil värviline,
möödus suvi lilleline.
Kõnnin mööda metsarada,
jõhvikaid on täis kõik raba.
Mets on seeni täis,
karu seenel käis.
Lisell Valgre 3. klass

Sügisest
Leht langeb porilompi.
mu käsi tõmbab krampi.
Kivi vajub porri,
ema sööb köögis lurri.
Orav kogub pähkleid,
ema beebi vajab mähkmeid.
Ma kogun kirjusid lehti,
mu ID kaart enam ei kehti.
Õunaraksus ma eile käisin,
täna lehti püüdsin.
Isa läheb kalale,
mölder jahvatab teri kanale.
Marta Siirus 4. klass

Täna koolil sünnipäev,
samamoodi kooli läen.
Ikka inka, mata, esta,
varsti ootab meid siesta.
Söögivahetund on käes,
kõigil olgu puhtad käed.
Kellel õppimata, sellel häbi,
varsti kool on siiski läbi.
Joonas ( 6. kl) ja Jaak Püks

Nohu
Väljas ringi uitab viirus,
uskumatu on ta kiirus.
Kõigil nina luriseb,
röga kurgus kuriseb.
Salvrätikuid vähemaks jääb,
kas keegi nohul lõppu näeb?
Meile ei meeldi nohu,
ta võib minna sohu.
Pabereid täis on kast,
lõpuks lahti saadud tast.
Viirus lahkub koolist,
enam pole ta meie hoovis.
Jüri Kallaste 7. kl

Me oleme erinevad
Sa pole see, kes olen mina
ja mina pole see, kes oled sina.
Me oleme erinevad,
tähendab, kõik on erinevad.
On ka sarnasusi
ja siukseid kenadusi.
Anna või otsad
ja võib-olla annangi.
Aga ma ei anna,
sest me oleme erinevad.
Kunnar Bergmann 8. kl

INTERVJUU
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Ekskursioon Tallinnas
Reede, 12. oktoobri hommikul läksime õega bussile. Linna jõudes läksime uue bussi peale ja algas
kahetunnine sõit Tallinna.
Tee peal peatusi polnud. Tallinnas läksime Lennusadamasse. Seal saime endale mustad kiipkaardid, ainult
nendega sai seal liikuda. Meid jaotati kahte gruppi. Meile räägiti palju ajaloost, käisime allveelaeva Lembitu peal. Söögiks oli kartulipuder, kana ja salat. Pärast sööki saime seal niisama ringi liikuda.
Lennusadamst edasi läksime loomaaeda. Loomaaed oli üpris suur. Loomi oli seal palju. Pool tundi enne
bussi peale minemist läksin poodi. Ma jõudsin täpselt õigel ajal bussi peale. Nüüd pidin jälle istuma.
Viljandi jõudes oli meil jälle aega, sellepärast et meil oli hea bussijuht. Kui oli aeg bussi peale minna, tuli
välja, et saame autoga koju.
Janno Pissarev 6. kl

Allveelaev Lembitu meresadama
muuseumis

Allveelaev Lembitu meres

Käisime õpioskuste olümpiaadil
Mina, Joonas, Ivar, Raahel ja Martin käisime reedel, 12. oktoobril Viljandis Paalalinna gümnaasiumis 6. klasside õpioskuste olümpiaadil.
Õpetajad valisid meid viit sinna minema. Hommikul oli esimene tund eesti keel, kus õpetaja Ene meenutas meile veel veidi, kuidas ÕS-i kasutada. Sõime ja läksime õpetaja Sirjega Paalalinna kooli. Raahel oli
juba linnas.
Olümpiaad hakkas kell 10. Umbes 15 minutit rääkis Paalalinna kooli direktor meile reeglitest ja siis hakkas pooleteisttunnine olümpiaad pihta. Ka arvutis oli üks ülesanne, mida Ivar kohe alguses tegema läks.
Hakkasime raamatutest otsima vastuseid. Alguses ei osanud me eriti üldse teha, kuid lõpuks hakkasime
süvenema. Siiski kulus esimene veerandtundi sahmerdamisele. Meie laud oli vahepeal nii sassis nagu
sealt oleks sõda üle käinud.
Meile jagati pisike mahlapakk ja šokolaad. Oli töölehti lindude, võõrsõnade, ajaloo ja veel päris mitme
teema kohta. Meil jäi ka paar lehte tegemata. Kell kolmveerand kaksteist sai olümpiaad läbi.
Hiljem kohtasin linnas õpetaja Sirjet, kes parandas töid ja ütles, et jäime oma tulemustega teiste koolidega
võrreldes keskele.
Johanna Uuemäe 6. kl
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Spordiuudised septembrist oktoobrini
24. september
Viljandimaa koolide 6.-9. klasside tütarlaste jalgpalli EV(esivõistlused) 8. koht
Maris Brutus, Sigrid Jakobson, Mirjam Kärmas, Rutt Poolakese, Karmen Kaljula, Jane Pissarev, Kristin
Põder, Moonika Karlson, Ragne Reial, Kersti Telkinen
25. september
Viljandimaa koolide 6.-9. klasside poiste jalgpalli EV 9. koht
Freddy Freiberg, Feliks Kõiv, Jörgen Kärmas, Kunnar Bergmann, Lauri
Hollo, Andry Anton, Martin Karv, Jan- Villem Jamnes, Tõnis Mägi
18. oktoober
Viljandimaa koolide 6.-9. klasside segavõistkondade võrkpalli EV olime
eelviimased Maris Brutus, Moonika Karlson, Ragne Reial, Rutt Poolakese, Freddy Freiberg, Feliks Kõiv,
Tõnis Mägi, Jan Põder, Kunnar Bergmann
08. november
Viljandimaa väikeste koolide 1.-5. klasside tütarlaste rahvastepalli EV 5. koht
Lisell Valgre, Merilin Jolkin, Mariita Jugomäe, Anne-Ly Mutli, Reniita Jugomäe, Liisbeth Kärmas, Marta
Poolakese, Merilyn Vandrecht
08. november
Viljandimaa väikeste koolide 1.-5. klasside poiste rahvastepalli EV 3. koht
Kalle Karlson, Marten Karv, Heiko Maasikas, Christer Kukk, Steve Roosimaa, Kristjan Kändla, Hendrik
Soovere, Sander Bergmann.
19. oktoober
Korvpallivõistlus "Võimla 2012" 6. koht
Feliks Kõiv, Tõnis Mägi, Freddy Freiberg, Martin Karv, Jörgen Kärmas, Henrik Leif Haav, Markus
Vaher, Ringo Saar, Jaan-Johannes Väljaru
Kooli 142. sünnipäev, 30. oktoobril oli aastapäevajooks. Alustasime vana koolimaja juurest. Esimesena läks 9. klass, siis 8. ja nii edasi. Umbes kolm kilomeetrit on aastapäevajooks pikk. Väikestest
tüdrukutest said 3 esikohta: Marta Poolakese, Lisell Valgre, Merilyn Vandrecht. Väikestest poistest said
kolm esikohta: Sander Bergmann, Kalle Karlson, Hendrik Juhkamsoo. Suurtest tüdrukutest said kolm
esikohta: Maris Brutus, Rutt Poolakese, Raahel Poolakese. Suurtest poistest said kolm esikohta: JanVillem Jamnes, Janar Bergmann, Jan Põder.
Õpetaja Dagmar Hekki ja Sören Marandi 7. klass
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Haiguse ja selle iseloomu määramine?
Kaunis kimp või kombinatsioon lilledest?
Vanal ajal: kümnest ühikust koosnev rühm?
Ümmargune kera, mille peal on maailm?
Inglismaa konjak?
Valitud või nimetatud esindaja?
Viskerelv, mis lendab viskaja juurde tagasi?
Masendus, kurbus?
Teadus, mis uurib organismide keemilist koostist?
Kalendriline aeg, kuupäev eriti kirjan ja dokumendil?
Suurem veemahuti?
Vastussõna: kaunistama?
Ristsõna koostas: Karmen Kaljula 8. kl
Kalmetu Põhikool
Viljandi mk
Tänassilma 70 103
Telefon 50 440 72
ene@kalmetu.vil.ee

Vastutav väljaandja : Ene Toomsalu
Toimetajad: Evelin Jõemaa, Mirjam
Kärmas, Sander Lääts, Janno Pissarev,

Meeri Tultsev, Margo Mikk, Kunnar
Bergmann, Karmen Kaljula

