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Jõuluõhtu
Näidend
Tegelased: isa, ema, jutustaja, õde Marianne, õde Renarte, vend Sten.
Selle - aastasel jõuluõhtul ei läinudki Olsseni perekond jõulude ajal soojamaa-reisile, nagu nad seda
tavaliselt tegid. Isa ja ema istuvad kolde ees toolidel ja jutustavad, kui äkki kostab tüdrukute toas
suur kisa. Isa läheb Renarte ja Marianne tuppa.
Isa: ,,Mida te ,tüdrukud, oma aruga teete?"
Marianne: ,,Mul on nii külm ja Renarte ei anna mulle pleedi."
Renarte: ,,Kas sa tekki ei oska võtta või? "
Marianne: ,,Tekk ei ole nii soe kui pleed!"
Isa: ,,Jah, tüdrukud, te peate sellega leppima, me ei valmistanud end selleks
külmaks talveks ette."
Isa läheb siis tagasi kolde ette. Lapsed tulevad suurde tuppa, on hirmus külm.
Isa: ,,Sellel aastal meil arvatavasti jõuluvana ei tule.“
Marianne: „MIS MÕTTES, MA TAHAN KINGITUST!“
Kuid järsku kostub akna tagant sahin. Isa läheb vaatab ukse taha.
Isa: ,,Ema, tule vaata, ukse taga on kott kingitustega!"
Sten: ,,Kas ma nüüd siis ikkagi saan oma mudeljänku?"
Ema hakkab kirja lugema, mis oli jäetud koti peale.
Ema: ,,Naaberkorterist inimesed tegid meile kingitused ja kirjutavad, et me need omavahel ära
jagaksime.“
Isa: ,,Näete, lapsed, kõige parem on jõule pidada oma Eestimaal."
Meeri Tultsev 5. kl

Väike kuuseke
Muinasjutt
Ükskord kasvas paksus metsas üks armas
väike kuusepuu. Kõik loomad hoolitsesid puu eest. Kuid ükspäev varavalges lendasid puu otsa kaks
ronka ja küsisid: „Kas te kuuske ei ehigi?“
Rebane vastas: „Miks me peaksime ehtima?“ „Jõulud tulevad ju,“ vastasid rongad. Loomad
vaatasid jahmunult üksteise otsa. Siis küsis jänes: „ Aga mida me siis tegema peame?“ Ronk vastas:
„Te peate kuusepuu ära ehtima ja sõpradele kingitusi tegema.“ „Aga kuidas?“ küsisid loomad. „Nii
nagu te soovite. Kas te siis ei tea jõuludest midagi?“ küsisid rongad. Loomad noogutasid kurvalt
pead, kuid siis tuli ronkadel üks väga hea mõte. Rongad tahtsid loomi aidata ja nad aitasidki: nad
õpetasid loomadele, kuidas jõule pidada, kuidas ehtida kuuske ja teha sõpradele kingitusi. Pärast
seda, kui oli jõuluõhtu, oli loomadel väga tore pidada esimesi jõule ja avada kingitusi, mida oli väga
palju.
Pärast seda oskavad ka loomad jõule pidada ja elavad õnnelikult oma elu edasi.
Anne-Ly Mutli 5. kl
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Käisime suvel kontsertidel
Ma käisin väga toredatel kontsertidel. Esimene oli Vallatute Vestide oma. Seal sai ka palju nalja, kui Ott
Lepland, Tanel Padar ja Jalmar Vabarna laulupausidel nalju tegid. Käisin ka Põhja-Tallinna kontserdil,
kus oli ka väga tore olla.
Käisin Valgeranna seikluspargis, seal oli väga mitu rada ja läbisin kõik koos karjumise ja õiendamisega.
Pärast seiklusparki läksime Pärnu veekeskusesse ega sealt ilma vigastuseta pääsenud ja peale veeparki
läksime Kohilasse tagasi.
Käisin veel Soomes, kuna Ungarisse ei saanud minna. Soomes õppisin paar sõna ära, käisin šoppamas ja
sõitsin väga palju metrooga.
Anne -Ly Mutli 6. kl

Perega sain paljudes kohtates käidud. Käisime Pärnu rannas, mis oli ühe surfilaagri kõrval. Käisime ka Elistvere loomapargis, kus nägime sõbralikku põtra, tantsivat oravat ja karu, kes oli emane
ja tahtis mind rünnata. Käisin ka Valmas Metsatöllu kontserdil. Valmas põrand lausa värises, kui
muusika käis. Ma oleksin pidanud olema eespool, sest siis oleksin saanud ühe trummipulga.
Kooli aiatööl olime ainult mina ja Reniita. Enamus ajast tassisime toole ja klassidest laudu välja.
Sander Lääts 6. kl
Käisin reisil Lätis koos oma perega ja lapsepõlvesõbra Deiro perega. Sinna sõit oli pikk, aga vähemalt me
rentisime suurema bussi, kuhu mahtusime kõik ära. Bussis saime kõik koos rääkida. Kui Jurmalasse sisse
hakkasime sõitma, saime 20 latti trahvi. Jurmalas olid lahedad suured sillad ja muidugi see suur veepark.
Kui Jurmalast edasi sõitsime, läksime Ventspilsi. Seal leidsime kämpingu, kus saime magada. Järgmisel
hommikul läksime väliveeparki, seal olid lahedad, kiired torud. Kaks ööd olime seal, siis hakkasime tagasi sõitma. Küll see oli tore reis!
Perega käisime Valgerannas. Seal leidsime ranna lähedale koha. Käisin vennaga kogu aeg ujumas, väga
soe vesi oli.
Kohe suve alguses sain uue kassi Miku. Ta on sündinud 21. aprill. Ta on halli värvi. Isa ja ema käisid linnas kassi toomas, mina ei teadnud sellest midagi. Kui ta koju toodi, värises ta hirmust. Kohe ronis kapi
taha. Nüüd on ta juba suurem ja tahab palju mängida. Ta on veel hull sülekass, ainult magaks süles.
Steven Roosimaa 6. kl
Hard Rock Laager oli minu suve parim üritus, käisin seal koos Leifiga. Sõitsmist oli palju, kuid asi
oli seda väärt. Hommikul vara hakkasime minema
ja kui me peale lõunat kohale jõudsime, olime kurnatud, kuid panime siiski telgi püsti ja läksime
kontserdile. Vaikseks jäi alles öösel hilja, magama
läksime põhimõtteliselt alles hommikul. Järgmine
päev möödus üpriski sarnaselt. Kojumineku päeval
oli palju bussiga sõitmist ning nende ootamist.
Hard Rock Laager oli vinge ja järgmine aasta
lähme kindlasti uuesti.
Käisin ka päev enne kooli Valmas Metsatöllu kuulamas, väga super oli. Sain omale medika ja pärast
ka plakati koos kõikide liikmete autogrammidega. Aleksandra ja Leif Metsatöllu kontserdil
Karla ostis isegi omale Metsatöllu zippo. Minu ja
Leifiga olid kaasas veel Ivar, Johannes, Silve ja
Karla. Igal pool olid suured lõkked ja õhtu oli väga mõnus. Peale kontserti tuli mu vanaema mulle ja
Leifile järele ja me suundusime kodu poole.
Aleksandra Kavak 7. kl
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Suvel oli mõnus reisida
Suvi algas sellega, et kahe päeva pärast suvevaheaja algusest läksin koos emaga Saaremaale (veoautoga),
seal laadisime koorma peale, teises kohas maha ja siis jälle peale ning siis Muhu poole teele. Praamiga
mandrile ja siis oli siht Saksa poole. Läti ja Leedu olid igavad, kuigi Leedus olid paremad teed kui Eestis
ja Lätis. Läti-Leedu piiri ääres - Kiviaias tegime 45 min pausi. Seni šoppasime, aga seda ka natuke. Edasi
sõitsime Poola poole. Poolas oli kõik nii ilus ja korralik. Žambrovis tegime jälle pausi, seekord küll
pikemalt. Sõime kõhud täis ja läksime ujuma karjääri. Selles karjääris oli siniselge vesi ja suured kalad.
Muidugi oli seal väga sügav ja järsk. Sai kõigest kaks sammu teha, kui juba oli vesi üle pea. Kui paus sai
läbi, läksime endasi Port 2000-sse. See on 50 km Saksa piiri äärest Poola sisse sõita. Port 2000 on autohof
ja loomaaed koos. Loomaaed oli veoauto juhtidele ja nende reisikaaslastele tasuta. Port 2000-s võis näha
kaameleid, metssigu, hobuseid, eesleid, känguru, jäneseid ja veel palju loomi. Kui Saksamaale jõudsime,
pidime minema Lääne-Saksa, Beleckesse. Kohale jõudes mõtlesime, et saab tol samal õhtul maha laadida
koorma, aga ei saanud ning sai alles järgmine päev. Sisustasime oma õhtut sellega, et läksime šoppama 1€
poodi ja veel mõnda poodi. Kui kõht tühjaks läks, läksime sööma türklaste restorani. Söök oli imehea.
Samal õhtul läksime kaljuäärse järve äärde, mis oli fantastiliselt ilus, kalju peegeldas ilusalt vastu. Ujuma
minna ei tahtnud, kuna sel õhtul oli seal imelik häis, mida tavaliselt polnud. Kui oli aeg Eesti poole
sõitma hakata, anti meile teada, et peame minema laevaga, mis oli minu ja ema jaoks katastroof: mõlemad
kardame laevaga sõita. Hea oli laevas see, et meil oli tasuta söök. Sõit kestis 28h. Laev peatus Lätis, väga
hea tunne oli, kui kindel maa oli jalge all. Laevas saime paljude inimestega tuttavaks ja peaaegu kõik olid
seal eestlased.
Reniita Jugomäe 6. kl
Pärast Hiiumaad ei teinud ma paar nädalat midagi, kuid siis läksin ema ja õega jälle Hiiumaale. Sadama
töötajad olid üsna närvilised, kuna inimesi oli palju ja ka presidendipaar pidi selle päeva jooksul tulema.
Laevas nägime Sal-Sallerit, kelle poeg jooksis mu ema peaaegu pikali. Esimese päeva õhtul toimus palju
asju: öökino, Jaan Tätte kontsert, Sal-Salleri kontsert ja veel mõned üritused. Lonkisime neljakesi koos
onu Matiga Kärdla tänavatel.
Järgmine päev oli kohvikute päev, kus Evelin Ilves pidas kõnet. Rääkis ka mingi mees, kes jutustas
kohvikute päevast ja Kärdla 75. sünnipäevast. Ta ütles ka, et laevadega oli Hiiumaale sõitnud paari
päevaga umbes 72 000 inimest. Siis algas lõpuks kohvikute päev. Oli umbes 15 kohvikut. Vaatasime
paari, kuid lõpuks läksime ikkagi Rannapaargusse. Pärast läksime ujuma. Olime Hiiumaal nädal aega,
ujusime, päevitasime ja grillisime onuga. Koju sõitsime õhtul kella kümnese laevaga.
Johanna Uuemäe 7. kl
Perega veetsime mõnusalt aega mõned päevad Kauksi rannas. Valisime ööbimiseks RMK puhkekoha.
Panime telgid püsti ja läksime randa. Ilm oli ilus ja vesi soe, enamus ajast veetsime vees. Mängisime
palli, ujusime, hullasime niisama vees, kui kõht tühjaks läks, siis sõime oma telkide juures. Õhtul
korjasime endale metsast mustikaid ja suure hunniku oksi, et lõket teha. Õhtuti mängisime erinevaid
mänge. Puhkus koos perega oli igati mõnus.
Mitu aastat järjest olen käinud Varbola puupäevadel, nii ka sel aastal. Kolm päeva valmistati seal
puuskulptuure ja laupäeval oli nende oksjon. Päeval esinesid erinevad tantsugrupid ja õhtul ansambel
Greip. Seal müüdi veel käsitööd ja olid erinevad toidukohad. Õhtul süüdati suur tuleskulptuur, selle
põlemist oli õhtul lahe jälgida. Sellel aastal meeldisid mulle kõige rohkem puuskulptuuridest Baruto,
öökull ja saabastega kala. Päev koos sõpradega oli lahe, aga ilmaga ei vedanud.
Martin Karv 7. kl
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Matkasime, töötasime ja treenisime
Kui kooliaeg oli, siis käisime allikateemalisi
luuletusi lugemas Viljandi muusikakoolis ja
vaheajal oli selle eest meile ekskursioon. Käisime
allikaid vaatamas, see oli väga põnev, kui on hea
seltskond. Saime ka Aleksandraga uue sõbra Sveni.
Matkasime läbi Roosna-Alliku kuni tehisjärveäärse õppeklassini. Seal esines meile bänd, nad
olid pimedad. Meie Aleksandraga seda eriti ei
kuulnud, sest me olime silla peal ja pikutasime.
Aleksandral kukkus sõrmus silla vahele ja siis me
otsisime seda. Varsti oli aeg ära minna. Sõitsime
Prandi külamajja sööma ja kui söödud oli, jaotati
meid kolme gruppi. Esimesed said parvetama,
teised matkama ja kolmandad raamatuid vaatama.
Meie grupp läks parvetama, see oli väga lõbus,
vesi oli täiesti puhas, nii et nägime paepõhja, see
veekogu ei külmu talvel, sest on allikane. Peale
parvetamist läksime matkama ja siis neid
raamatuid vaatama ja lõpuks bussi.
Kersti Telkinen 7. kl

Prandi allikjärvel saime parvetada
Esimene suvekuu oli trennis käimise kuu. Kohtusin
sellel suvel trennis nii paljude inimestega, et ei jõua
neid äragi lugeda. Meile tulid uued treenerid, kes
lubasid meil ATV-ga maastikul kimada. Õppisin
sellel suvel trennis kõige tähtsama asja
takistussõidus – hüppamise. Käisin ka võistlustel ja
sain esimese koha.
Teine suvekuu mõõdus ka põhiliselt tallis.
Sammuli suvelaager 2013: seal laagris oli meid
ühekorraga seitse ja meil oli väga lõbus. Käisime
öösel ATV-ga sõitmas ja saime talli omanikult
parajalt karistusi, mida täitma pidime. Juulikuu
möödus väga kiiresti ja lõbusalt.
Meeri Tultsev 6. kl

Ma käisin sel suvel palju Tartus arsti juures. Ühel
korral, kui ma jälle Tartusse läksin, sain ma olla
õega tööl Jardeni aianduskeskuses kaks päeva,
hommikul 9.00- 19.00 olin ma tööl. Mõlemal
hommikul esimese asjana panin ma purskkaevu
tööle. Esimesel päeval sain elupuid püsti tõsta,
suurt roosipõõsast lõigata ja istikuid käruga
vedada. Sain isegi oma õel aidata ühte suurt
lillepeenart teha, milleks läks aega kaks päeva.
Teisel päeval tuli minult üks klient küsima punast
roosi. Ma ehmatasin ning peale rahunemist näitasin
talle, kus roosid asuvad. Kui klient oli läinud roose
vaatama, jooksin mina poodi õele ütlema. Õde
vaatas mulle kurja näoga otsa ja ütles: „ Ma ju
ütlesin sulle, et sa ei tohi klientidega tegeleda, kui
sa ei tea taimedest eriti midagi!“ Õde läks ja
tegeles kliendiga ise ning kõik sai korda. Natukese
aja pärast hakkas vihma sadama ning pidime sisse
minema. Sees oli nii palju erinevaid taimi: lilli,
minielupuid, kuuskede ja teiste okaspuude istikuid,
mis nägid kõik koos välja nagu mets.
Virge Järs 6. kl
Hobused!! Minu lemmikloomad. See suvi ma
hakkasin tegelema ratsutamisega. Mul on õnneks
ka oma lemmikhobune. Ta nimi on Rutu. Mind
treenis minu pikaajaline sõber Anu. Tal oli peale
Rutu veel 4 hobust: Pandora, Hellik, Pupe ja Cillu.
Pupe on väga rumal hobune. Ta on suht ülbe ja
kuri. Rutul on kahjuks ka jalahaigus (lamisiin). See
on selline haigus, et hobune ei tohi väga palju
süüa, sest tal võib tulla jalapõletik. Rutu on väga
armas hobune.
Suvi oli tore ja samas huvitav sain palju õuna süüa
ja ujuda.
Janno Jakobson 8. kl
Esimene koht suvel, kus ma käisin, oli Mini Erna
võistlus. See oli Saaremaal, kestis kaks päeva ja oli
väga raske, sest meie rühmas olid kõige nooremad.
Teistes rühmades olid inimesed vanuses 15-17
aastased. Meie saime disklaffi, sest me ei jõudnud
õigeks ajaks punkti. Vastutegevus ajas meid metsa
sisse ja pidime ringiga minema.
Kui ma Saaremaalt tulin, siis läksin Leedu
sõjaväelaagrisse nädala pärast. See kestis nädal
aega. Sõitsime sinna kuus tundi. See oli palju
hullem kui Mini-Erna. Seal lasksime g36
simulaatorit ja see oli lõbus. Meil ei lubatud
üksinda kuhugi minna. Söök oli seal halb.
Ruudi Rang 8. kl
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Osaluskohvik oli uues gümnaasiumis
7. novembril toimus Viljandi Gümnaasiumis noortefoorum e osaluskohvik. Üritus algas kell 13:00
ja kestis hilise õhtutunnini, vahepeal osaleti väga huvitavates arutelugruppides.
Hardi Volmer tuli üritusele rääkima teemast „Noored on hukas“, see oli päris põnev ja ta rääkis ka veel
oma noorusest. Vahepeal viskas Hardi nalja ka. Veel jagati välja parimatele tegusatele inimestele
auhindu, nagu seda on Viljandimaa aasta noorsootöötaja, Viljandimaa noor 2013 ja veel palju teisi.
Pärast seda oli niiöelda lõunapaus, söök oli tasuta ja maitsev.
Kella neljast algasid arutelugrupid, see toimus niimoodi, et igas lauas oli üks teema ja siis seal mõeldakse
välja, kuidas saaks seda teemat parendada. Arutelugruppide teemad olid sellised: koolivägivald, transport,
noorte passiivsus, noorte aktiivsus, noored tööturul, meelemürgid ja seksuaalkasvatus. Iga teema arutelu
kestis 25 minutit, aga iga nooruk sai käia ainult neljas lauas, kuna aega oli vähe.
Natukene enne arutelugruppe ilmus kohale Peeter Võsa, kes reaalselt osales üritusel. Peeter Võsa rääkis
arutelugruppides kaasa ja temaga sai ka niisama vabalt suhelda, mis oli huvitav. Kui arutelugruppide aeg
oli otsas, võtsid kõik lauajuhid teema kokku ja rääkisid sellest kõigile. Peale seda oli kell 19:00 ja
esinesid kaks inimest, jõudsin ära kuulata laulu „Leib jahtub“ ja pidin kahjuks bussile minema.
Üritus oli väga lahe ja toimub üle kogu Eesti.
Kunnar Bergmann 9. kl

Peeter Võsa arutelurühmas

Lahe Koolipäev Nokia kontserdisaalis

Lahe koolipäev 2013
Lahe Koolipäev on Eesti suurim noortekonverents,
mis toimus Nokia kontserdimajas 19. novembril
2013.
Pea 1000 noort tuli lahedale koolipäevale ja selle aasta
teemaks oli „Võimete piir“. Juubelikonverentsil
astusid lavalaudadele sellised kuulsused: Siiri Sisask,
Taavi Kotka, Ženja Fokin, Taavi Teplenkov ja Tiit
Sukk, Tiit Meren, Andres Gross, Ene Ergma, Tarmo
Tiisler ja Tom Valsberg. Nad rääkisid oma
kogemustest, elust ja ka sellest, mida nad oleks
tahtnud ise noorena teha. Väga huvitav oli kuulata
neid inimesi. Noortekonverents kestis kella 10:00 kuni
kella 17:00. Transport oli tasuta, mis oli väga hea.

Kunnar Lahedal Koolipäeval söömas
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Mihklipäeva tähistamine oli jälle lõbus
30. september tähistati meie koolis mihklipäeva,
kus müüjad oma küpsetiste ja koogikestega
laudade taga ostjaid ootasid ja ostjad saalis
ringi sibasid.
Teise tunni ajal käis kibe siblimine suures saalis.
Mängiti mänge, müüdi ja osteti erinevaid asju.
Mängude eesmärgid olid näiteks toolidelt mütside
maha löömine ja lambale saba joonistamine
kinniste silmadega. Lõpu poole loeti ka luuletusi ja
valiti parimad välja, kelleks osutusid 1., 4. ja 5.
klass.
Toimus ka nunnunäitus. Kuna 9. klassil ei olnud
jälle midagi välja panna, tuli mulle internetist
õpitud õpetus meelde ja järgmise suure vahetunni
ajal tegin ühest ainsast õunast ilusa luige, mis
osutus järgmisel päeval võitjaks.
Elin Matikainen 9. kl

Külas käis teadusbuss
10. mail esimese tunni ajal tulid meile külalised.
Nad tutvustasid ennast noorte füüsikutena ja
alustasid siis pauguga. Nende nimed olid Kati ja
Aleks. Kati võttis harjavarre ja pani selle otsa
tiku ja teipis selle kinni. Siis pani ta tiku põlema
ning toksas õhupalli, mis läks suure pauguga
katki.
Natuke nad veel rääkisid ja siis tegid nad järgmise
katse: nimelt Aleks võttis umbes 42 x 31
sentimeetrisest kastist välja 12 õhupalli. See oli
tõesti võimas. Ta oli ka sinna pannud tühja
õhupalli ning kui ta katse lõpus tühja õhupalli 200
kraadisest külmakastist välja võttis, oli see ära
külmunud ning kui ta seda pigistas, purunes see.
Kolmandaks nad lasid kahe õhupalli sisse erinevaid
aineid, mis muudavad häält. Kati tõmbas madalaks
tegevat ainet endale sisse ja ta hääl muutus
madalaks. Aleks tõmbas endale sisse heeliumit,
mis tegi hääle kõrgeks ja piiksuvaks. Kõik naersid
saalis.
Neljandaks kutsusid nad kaks vabatahtlikku,
nendeks osutusid Feliks ja Lauri. Feliks sai
vasktoru ja Aleks pani sinna sisse magneti ning
Feliks pidi vasktoru ühe käega kokku suruma. Sai
hakkama. Teisena pidi Laui kokku suruma,
hakkama ei saanud. Ta proovis mitut moodi ja

Noored füüsikud teevad auru
pärast tuli välja, et Laurile oli toru sisse pandud
tavaline mutter.
Viiendaks panid teadlased CD plaadi
kuumenevasse mikrolaineahju. Plaat hakkas
sädemeid lööma ja lõpuks tegi paugu. Järgmisena
panid nad mikrolaineahju elektripirni. Ma arvan, et
kui see valgus, mis seal mikrolaineahjus oli, oleks
päriselus meie ümber, siis oleks tunne nagu oleks
diskol.
Kuuendaks oli Pärtel katsejäneseks lõpupaugus.
See toimus nii, et Aleks ja Kati kallasid 200
kraadise lämmastiku pudelisse ning tavalise leige
kraanivee musta ämbrisse. Ämbrile panid nad
suure plastmass-karbi peale. Nad ütlesid Pärtelile,
et ta läheks ruttu kasti peale. Alguses ei juhtunud
midagi ja just siis, kui hetk närviliseks läks, käis
suur pauk. Nii suur, et pudel, ämber ja
plastmasskast läksid katki ning Pärtel lendas
natukene.
See etendus oli väga vägev. Vahepeal, kui ma kogu
seda etendust vaatasin, käis mul peast läbi mõte
hakata füüsikuks.
Reniita Jugomäe 5. kl
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Õppekäik Ülenurmes tegi meid targemaks
Käisime koos 5., 6. ja 7. klass Ülenurmes „Rukkileiva ja võipäeval.“ Kui kohale jõudsime, oli meil 15
minutit aega ja see aeg saime traktoreid, kombaine ja muid seesuguseid masinaid vaadata. Mõned
traktorid olid saja aasta vanused. Kui 15 minutit oli möödas, tuli meie juurde üks mees. Ta viis meid
küüni, kus ta näitas meile, kuidas vanasti võeti vilja, kuidas puhastati ja kuidas tehti jahuks. Vilja võeti
sirbiga, terasid eemaldati vilja pekstes ja jahuks tehti uhmris, käsikivil ja kive kokku lüües.
Peale seda läksime õppeklassi, kus meile näidati kõike seda filmina. Peale seda läksime leivakotta. Seal
valiti perenaine õpilaste seast, kes oli varem leiba teinud. Temaks osutus Marta Siirus. Ta vormis leiva ja
tähistas ära. Hiljem saime kedrata võid. Siis läksime õppeklassi kõrvale asuvasse söögituppa ja saime
süüa kartuliputru hakklihakastmega ja kõrvale isetehtud võid ja leiba.
Kui leivaprogramm sai läbi, läksime Lõunakeskusesse ja peale seda sõitis buss Viljandisse ja kõik, kelle
kodu tee peale jäi, said bussist maha minna.
Leivaprogramm oli väga huvitav ja uusi kogemusi lisav.
Reniita Jugomäe 6. kl

Leivapäeval saime meisterdada
oma seemneleiva
9. oktoobril oli ülemaailmne leivapäev.
Sellega seoses toimus meie koolis ka
leivategu.
Eelmisel päeval olime saanud teada, et
järgmisel päeval toimub koolis terve klassiga leibade tegemine. Tulles järgmisel päeval kooli, olin
põnevil, et milline ja millal seda leiba ka teha saab. Leivategu korraldas õpetaja Marika Riitmuru
koostöös kooli köögiga.
Kuna me oleme praeguseks hetkeks kõige vanem klass koolis, siis loomulikult läksime leiba tegema
viimastena. Meil oli tol hetkel matemaatikatund, kui 20 minutit enne vahetundi tuldi meile ütlema, et on
meie klassi kord omale leivakesed teha. Õpetaja katkestas selle uudise peale tunni. Kogunesime ukse ette
ja kui õpetaja oli andnud loa minna, siis kogu klass jooksis teise majja. Leivategu toimus õpetaja Marika
käsitööklassis. Saades kätte oma leivataigna, hoiatas Marika meid taigna liigse sõtkumise ja jahuseks
tegemise eest. Tegin endale leivast pilvekese, mille kaunistasin seemnetega. Leivataigen oli juba
laudadele valmis pandud ja natuke jahu ka. Veel olid igal laual seemnetaldrikud. Kui olin lõpetanud oma
pilveleivakese tegemise, jäi mul veel paar minutit üle, et imetleda ja uudistada teiste tehtud töid. Oli väga
erinevaid ja veidraid töid. Kõik olid erinevad, see oli päris hämmastav, milline fantaasia võib erinevatel
inimestel olla. Pärast uudistamist läksin sööma ja jäin ootama järgmist päeva, et oma pilveleivake kätte
saada ja ära süüa.
Mulle meeldis see päev väga!
Mari Kallaste 9. kl

Võid ja leiba!!!
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Vahetunni-jalgpalli mängiti edukalt
Kalmetu Põhikoolis peeti 2013 a. oktoobris vahetundide ajal 5.- 9. klassi jalgpallivõistlusi.
1. oktoobril oli esimene mäng 9. ja 8. klassi vahel. Selle mängu võitis 9. klass ja seis oli 3-1.
2. oktoobril oli teine mäng 7. ja 6.,5. klassi vahel. Sellepärast oli selles tiimis 6. ja 5. klass koos, sest 6.
klassis oli liiga vähe õpilasi. Selle mängu võitis 6. ja 5. klass 6-2 penaltitega, mängu seis oli enne aja
lõppemist 1-1.
3. oktoobril oli kolmas mäng, see oli 7. ja 8. klassi vahel. Mäng oli 3. ja 4. koha peale. Selle mängu võitis
8. klass ja nad lõid selle värava esimesel minutil.
7. oktoobril oli neljas ja viimane mäng ja see oli 9. klassi ja 6., 5. klassi vahel. Mäng oli 1. ja 2. koha
peale. Selle mängu võitis 9. klass 3-0 seisuga.
Jaan-Johannes Väljaru 9. kl

Maastikumängud korraldas 9. klass
Kalmetu põhikooli 9. klass korraldas maastikumänge
.26. septembril. Kontrollpunkte oli väikestel vähem kui 7. klassi ja 8. klassi jalgpallimäng
suutel. Väikestel oli esimene ülesanne näomaalingu tegemine ja jalgade kinni sidumine, teine oli kommi
otsimine, kolmas oli nööri otsast õuna söömine, siis oli mudasest mäest üles ronimine ning lõpuks suuga
veepommi vedamine.
Suurtel oli palju raskemad ülesanded. Alguses oli näomaalingu tegemine, siis küüslaugu ja sibula
söömine, õhupüssist laskmine, veepommisõda, ühel jalal mäest üles hüppamine üle nööride, mäest alla
libistamine mööda sopast rada, Jörgeni kallistamine, läbi kraavitoru ronimine, tšillikauna suuga edasi
andmine, klass pidi püramiidi koostama.
Silver Sinisoo 9.kl

Spordipäeval matkasime Tusti
Spordipäeva teemaks oli sel aastal matk Tusti, mis toimus 17. septembril ja peale teist tundi.
Peale teist tundi kogunesid kõik õpetajad ja õpilased kooli ette. Õpetaja Dagmar jagas kõikidele
klassidele välja mõned lipikud, mille peal olid olulised laused, mida klassiga jäädvustama. Lipiku
peal oli näiteks lause „Elu on ilus“ ja klass pidi sellel teemal video tegema või lihtsalt fotosid
matkateel. Etteantud laused olid ka kõik vahvad ja erinevad. Päev oli ka ilus, päikeseline ja isegi
palav hakkas. Algklassid kõndisid natukene väiksemat distantsi kui suuremad klassid. Matka distants
oli umbes 5 km ja süüa sai Tustis, matka lõpus. Päev
lõppes umbes kell üks.
Kunnar Bergmann 9. kl

Anneli Mutli maastikumängul

Matkarada algas Tusti poole

UUDI SED

Õppekäik Tallinna Ajaloomuuseumisse ja loomaaeda oli hariv
Käisime 6. ja 7. klassiga ekskursioonil ajaloomuuseumis ja loomaaias.
Enne ajaloomuuseumi käisime Tallinna vanalinnas. Kõndisime mööda riigikogu majast, seal nägime
Peeter Võsa. Kohe alguses räägiti meile selle muuseumi ajaloost.
Läksime alla keldrisse, kus giid rääkis vanaaja kaubitsejatest, mida nad müüsid, kuidas valmistasid, kust
materjali said jne. Edasi läksime ühte ruumi, kus olid lauad, toolid ja 3 aaretekirstu. Seal ruumis
(õppeklassis) küsis giid meie arvamust. Kui meile meeldib ajalugu kõiges, siis läheme ühele poole
toanurka. Kui meile meeldib ja vahetevahel mitte, siis teisele poole toa nurka. Giid rääkis meile ühe
müüdi ning hiljem pidime mõtlema koos võistkonnaga ise ühe fantaasialoo. Aaretekirstudes olid need
asjad, millega kunagi võidi kaubitseda. Väikeste kotikeste sees olid kaardid, täringud ja tinajupid. Eraldi
olid veel noatuped, kübarad ja kangad. Pidime lugema eri värvi kaardid oma võistkonnale ette ja pidime
täitma selle põhjal ülesanded. Hiljem mõtlesime nende
kaartide põhjal fantaasialoo ehk legendi.
Kui olime seal õppeklassis ülesanded ära lahendanud, oli
meil vaba aeg ajaloomuuseumis ringi vaadata.
Reniita Jugomäe 6. kl
Kui kõik õpilased olid poes ära käinud, siis kõndisime
loomaaeda.
Sees ootas meid giid ja esimesena läksime kakkude ja
kotkaste juurde. See oli üks mu lemmikkohtadest, kuna
kakud on mu lemmiklinnud. Peale kakke läksime veel
vaatama kitsesid, ahve, madusid, linde, elevante,
laamasid, hobuseid, kalu ja mu teiseks lemmikpaigaks
olevaid kaslasi. Nägime tiigrit, kurja emalõvi, puumasid,
kalakassi, leoparde ja ilveseid. Nägime ka hülgeid, kes
trikke tegid. Kahjuks hunti ei olnud, aga giid ütles, et
Metsatöll kogub raha, et saada loomaaeda harilikku
hallhunti.
Kui kõik loomad said üle vaadatud, läksime rongile.
Anne-Ly Mutli 6. kl
1. klassis õpivad sellised uued õpilased
ja klassijuhatajaks on Anneli Valgre:
1. Altsaar, Mihkel
2. Enders, Daniel
3. Joakit, Nathan Dane
4. Juhkamsoo, Lumme Marie
5. Lääts, Elevi
6. Maasikas, Laura-Liisa
7. Marandi, Sereli
8. Meremaa, Riivo
9. Mutli, Mirtel
10. Oja, Rasmus
11. Poolakese, Joosep
12. Reinsoo, Raoul
13. Sillaots, Markus
14. Sirg, Risto
Õpetaja Anneli Valgre oma uute kasvandikega
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Õpetajate päev
Meie koolis toimus 4. oktoobril õpetajate päev, mina olin õpetaja Margit Kaarmäe. Ma õpetasin 4.
ja 6. klassile matemaatikat ja 5. klassile ajalugu.
Õpetajate päev möödus ägedalt ja tormakalt. Oli aktus, kus tutvustasime ennast, mis õpetajad oleme. Kui
olime ära tutvustanud, läksid kõik mu klassivennad ja -õed oma tundidesse.
Mõnedel ei olnud tunde ja nad abistasid teisi. Mul endal oli esimene tund 4. klassiga ja andsin
matemaatikat, tunni alguses põrusin, kuna andsin 6. klassi materjali õppida, aga tunni keskel sain aru,
mida õpetada. Õpetasin neile kirjalikku liitmist ja lahutamist. Vahepeal toodi klassi klassipäevik, ka see
toodi vale. Tund sai läbi. Teine tund oli mul vaba. Kolmas tund õpetasin 5.klassile ajalugu ja andsin teha
töövihikust, teemaks oli „Arhiivid ja muuseumid“. Kui keegi abi palus, siis aitasin alati.
Viimane, kuues tund andsin 6. klassile matemaatikat. Mõnedel vabadel tundidel käisin oma klassivendi ja
-õdesid vaatamas, et kuidas õpetati ja käisin vahepeal huvitoas kohvi joomas ja küpsist, kommi söömas.
Jörgen Kärmas 9. kl

Meie klass tutvustamas uusi õpetajaid

Õpetajad näitlemise hoos

Õpetajate päev algas aktusega, kus direktoriks sai hoopis 9. klassi õpilane, kelle nimi oli Thomas Kipper.
Pärast seda tutvustasid 9. klassi õpilased ennast, mis aineid nad õpetavad. Meie klassijuhataja oli Kunnar
Bergmann, kes mängis õpetaja Sirjet. Esimene tund oli loodusõpetus Jane Pissareviga. Seal rääkisime ja
natuke lollitasime. Teine tund toimus Marcus Kaisiga, see tund oli väärtusõpetus - seal pidime tegema
kaks töölehte, mis olid üsna kerged. Ma sõin makaroni ja närisin nätsu ja see oli lahe. Ajalugu andis meile
Jörgen Kärmas. Me tegime töövihikut. See oli natuke igav tund. Pärast seda tundi läksime sööma. Söök
oli tatrapuder ja magustoiduks jogurt. See oli maitsev toit. Järgmine tund oli inglise keel, mida andis Karl
Mehis Utt. Me läksime arvutisse, et teha ebatavalisest lemmikloomast üks jutt, mis kirjeldab seda looma.
Kui selle tehtud saime, siis võisime teha arvutis ükskõik mida. Pärast seda tundi läksime saali palli
mängima, kuna oli suur vahetund. Kui algas matemaatika, siis toimus hoopis saalis aktus. Mina ja
Kristjan esinesime sellega, et anda lemmikõpetajale helkur, kaart ja lillekimp. Parimateks õpetajateks said
Evija Leiaru-Kuldsaar ja Allar Jakobson. Aastaõpetajaks sai Viigi Tiits, kui olime ära esinenud, tegid
pärisõpetajad näidendi. See oli lahe. Pärast õnnitlemist ja esinemist läksime tundidesse. Tunnid lõpuni oli
5. min, aga siis me ei teinud midagi. Tuli vahetund, kus lihtsalt mängisime ja natuke lollitasime. Mõne aja
pärast hakkas tund. Meil oli matemaatika Kunnar Bergmanniga. Vahepeal oli Kristjan mingi bussiga koju
läinud. Kõik naersid seda. Matemaatikas tegime ülesandeid, mis olid väga lihtsad. Nii saigi meie
koolipäev läbi, kus sai palju nalja ja lõbus oli. Läksime bussi peale ja varsti olimegi kodus, kus võttis
mind vastu rõõmus emme. Ma tahaks järgmine aasta lahedamat õpetajate päeva.
Marta Poolakese 5. kl

OMALOOMING

Kooli sünnipäevaks
Kool, sulle pikka igav soovin
ja hästi sind hoida proovin.
Kõik mu head mälestused on siin,
aga õppida on vahel piin.
Sulle lilli ja torti toon,
ning salli sulle koon.
Sulle luuletuse loen
ning sulle kaissu poen.
Eksamid tulevad vist head
ja ma loodan, et ei kaota pead.
Kool, sa saad 143. aastaseks!
Jaan-Johannes Väljaru 9. kl
Kooli sünnipäev on hea,
seda ikka meeles pea.
Pidu peame koolimajas,
õpetaja kõne kajas.
Roosid laual vaasi sees,
direktor koolis juhtiv mees.
Kool on juba pensionär,
aga tööd teeb iga päev.
Pidupäevaks kooki tehti,
dire loeb eilseid kehti.
Tuul viis koolilt katuse,
peame uhke aktuse.
Siuke oli pidupäev,
mida sinu silmgi näeb.
Kõht on täis ja tuju hea,
sellist pidu meekes pea.

Kooli sünnipäeva laud

Pärtel Ernits 8. klass
Koolile...
Koolis on lahe ja palju tunde ka,
näiteks arvuti, eesti ja matemaatika.
Hommikul ei taha üldse ärgata,
lõunal ent koju minna ei märgata!
Koolis saab targaks ja viksiks ja viisakaks,
kui ainult tunnis ma liigselt ei itsitaks.
Herman Ernits 2. klass
Kogu koolipere aastal 2013
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1) Pisik võõrsõnana?
2) Kollane puuvili?
3 )Tardkivim?
4 )Suurem hulk inimesi?
5) Kuuma vee mahuti?
6) Noorte tantsuõhtu?
7) Millega töötavad osad pliidid?
8) Pikk tugitool?
9) Viga teise sõnaga?
10) Kutsutud külalistele korraldatud pidusöök?
11) Kuupäev teise sõnaga?
Vastussõnaks saad käepärastest materjalidest ehitatud
kaitsetõkked
Ristsõna koostas: Henrik Veeremäe 9. kl
Janune mees kõnnib kõrbes ja otsib vett. Talle tuleb vastu eksinud
eesel, veetünnid seljas. Mees näeb seda ja hüüatab rõõmsalt:
"Eesel, sa oled ingel!"
"Kas tõesti? Miks sa kohe ei öelnud?" vastab eesel ja lendab
minema.
Juku: "Isa! Ma nägin unes, et sa andsid mulle 10€"
Isa: "Sa võid selle endale jätta."
Tsirkuse direktori kabinetti astub arglikult üks mees: "Vabandage,
palun, ehk on teil minu jaoks tööd? Ma oskan nimelt kõiksugu lindude hääli imiteerida." "Ei, kahjuks pole
meil teie oskustega midagi peale hakata." "Nojah, vabandage siis veel kord," ütleb mees ja lendab aknast
välja...

Kalmetu Põhikool
Viljandi mk
Tänassilma 70 103
Telefon 53410704
ene@kalmetu.vil.ee
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Toimetajad: Kunnar Bergmann, Erik
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