
 

 

VASTLAPÄEV  
 

Kuna sel aastal vastlapäeval lund polnud, ei saanud me sel aastal seda õues tähistada, vaid täitsime 

kooli saalis vastlapäevaga seotud ülesandeid.  

Näiteks pidime punuma paela, ära tundma loomajälgi ja kuivaineid, valmistama vurri ja täitma 

muid ülesandeid.  

Tulemused olid enam-vähem võrdsed, kuid üks klass oli teistest siiski üle: kõige targem ja 

vägevam 8. klass. Meie, võitjad, saime suure kommikarbi, mille omavahel võrdselt ära jagasime.  

9. klass, kes sai teise koha, pidi leppima väikse šokolaadiga. 

Napilt jäi 9. klassile alla kolmandaks tulnud 6. klass: väga tublid! 

Maris Möldre 

 

∏-PÄEV 

11. märtsil tähistati meie koolis ∏- päeva. ∏-päeval osalesid 5. - 9. klassi õpilased ja seda viis läbi 

matemaatikaõpetaja Tanel Kümnik. Ülesanded olid seotud ∏-märgiga: pidi mõõtma ringi pindala 

nööri abil, panema kokku puslet ja täitma muid ülesandeid. ∏-päeva viktoriini võitis 8. klass, 

teiseks jäi 9. klass ja 3. koha sai 6. klass.  

Ants Markson  

MEIE SÕNA 
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KAHEKSANDA KLASSI ÕPILASTE MEENUTUSI VAHEAJAST 

 

Minu kevadvaheaeg oli suhteliselt igav. Lugesin raamatuid, ühe lugesin isegi läbi. Siis 

kujundasin oma toa ümber ja tegin majapidamistöid. Pesin suurest igavusest nõusid ja 

koristasin.  

Muidugi ma ka puhkasin, vaatasin telekat, tegelesin oma hobusega ja ratsutasin. Käisin 

jalutamas ja šoppamas. Üldiselt oli üsna igav vaheaeg, kuid puhata sai sellegipoolest. 

 

Margot Kõbu 

 

Minu vaheaeg oli tavaline: kodused tööd, sõbrad ja õueskäigud. Käisime peaaegu iga päev 

poistega väljas ja muidugi olid seal neegrid, kellega mängisime kaarte. Rääkisime nendega 

juttu ja nii see aeg läks, kuni oligi käes pühapäev ja vaheaja lõpp.  

 

Bronek Miadzielec 

 

Minu vaheaeg läks halvasti, sest vigastasin kolm päeva enne vaheaja algust võistlustel selga ja 

veetsin pool nädalat voodis. Mõned korrad käis kiirabi kodus ja tegi valuvaigistavaid süste. 

Kokku sain selle aja jooksul neli süsti. Kui lõpuks jalad alla sain, hakkasin tasa ja targu trenni 

tegema. Käisin ka sõpradega linnas ja eelviimasel päeval isegi peol.  

 

Steven Kudi 

 

Minu vaheaeg oli väga üksluine. Mängisin iga päev arvutimänge, kuni õhtuks hakkas pea 

valutama ja läksin õue. Kui kedagi teist õues polnud, läksin garaaži ja tegin natuke tööd. Eks 

see Vao ongi veidi asustus tühi ja midagi pole teha.  

 

Kevin Tobreluts 

 

Minu vaheaeg läks väga kiiresti, kuna kõik päevad olid tegevusi täis, niisama kodus lösutada 

sain ainult 2-3 päeva. Vaheaja jooksul jõudsin käia Tallinnas kinos ning tädil külas. Peale 

Tallinna käisin veel Rakkes sõbral külas.  

Sõitsin kahe päeva jooksul neli korda rongiga, nii et lõpuks olin rongidest üsna tüdinenud.  

Kõige parem mälestus vaheajast on see, kui me isa ja õega tähistaeva all lõket tegime ning 

kuuma teed jõime ja maitsvaid grillvorste sõime.  

Ühesõnaga oli mu vaheaeg väga sisurohke ning tore.  

 

Anu Reimann 

 

Minu vaheaeg läks tegelikult väga kiiresti. Midagi erilist ma ei teinud, ainult laupäeval 

käisime perega söömas ja mängisime bowlingut.  

Vaheajal tuli meile külla ka sugulane, kes töötas üle aasta aja Austraalias - väga tore oli teda 

näha.  

Ülejäänud aeg vaheajast koosnes tavalistest päevadeks: istusin arvutis, sõin ja magasin.  

 

Kristjan Baiduža 
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MUINASJUTT 

 

Elas kord kuningas, kellel oli 3 tütart: vanim, noorim ja keskmine. Ühel päeval tegi ta neile 

ettepaneku, et päranduse saab see, kes leiab metsast kõige pikema kuldketi. Vanim ja 

keskmine õde ei julgenud metsa minna, sest seal on palju metsloomi.  

Nii läks metsa ainult noorim õde. Ta ei näinud seal ühtegi kiskjat, kuid talle tuli vastu 

hõberebane ja ütles, et annab tüdrukule kõik, mida ta palub, kui too on nõus tema sõber olema. 

Tüdruk oli nõus ja palus rebaselt kuldketti. "Järgne mulle ja ma annan sulle keti," ütles 

rebane.  

Kui tüdruk koju läks, oli tal teistest pikem kett, aga kuningas arvas, et see ülesanne oli liiga 

lihtne ja andis uue ülesande: tüdrukud peavad leidma palju kuldmünte. 

Seekord tahtsin vanemad õed ise minna, aga metsa minnes nägid nad palju loomi ja mõtlesid 

ümber.  

Noorim tüdruk läks metsa ja nägi oma tuttavat rebast ning palus talt kuldmünte. Rebane täitis 

ta soovi ja noorimal tütrel oli jälle ülesanne kõige paremini täidetud.  

Kuningas ütles, et kolmas ülesanne on veel: ta peab otsima ilusa printsi. Tüdruk palus jällegi 

hõberebase abi. Rebane vastas talle: "Mine koju, prints tuleb sinu lossi juurde." 

Kui tüdruk koju jõudis, nägi ta, et kõigil teistel oli mees olemas. Siis aga kostis korraga 

hobusehirnatus ja kui tüdrukud välja läksid, nägid nad seal printsi valgel hobusel.  

Noorim tütar abiellus printsiga, sai endale päranduse ja kui nad veel surnud pole, elavad nad 

siiani õnnelikult edasi.  

 Janely Miadzielec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaarel- Andres Kelgo 

 

„Jaapani kevad“ 
 

  
Marcus Rasmus Nikker Urmeko- Andres Aal 
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MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVAD 

 

APRILLIKUU ÜRITUSED 

 

Marleen Danilov 

Maria Meidla 

Relika Belova  

Mari-Vivian laht 

Darja Borisova  

Romet Belov  

Urmeko Andres Aal  

Marje Kert  

Jarmo Karon   

 

1. aprill komöödiateatripäev „Kolm karu“ 

8. aprill loodusainete päev 

14.-17. aprill vee- ja tervisepäev 

22. aprill geograafia põrandamäng 

29. aprill tantsupäev 

29. aprill emadepäeva luulekonkurss 

 

 

 

 

 

[Tippige dokumendist pärinev tsitaat 

või mõne huvipakkuva punkti 

kokkuvõte. Tekstivälja saate 

dokumendis paigutada just sinna, 

kuhu soovite. Tsitaadi tekstivälja 

vormingut saate muuta menüüs 

Joonistusriistad.] 

Kõik 5.-9. klassi õpilased peavad tegema oma isikliku 

RUUMILISE vee molekuli.  

Vee molekuli tegemiseks võib kasutada mitmeid 

erinevaid vahendeid. Laske fantaasial lennata!  

8. aprillil toimub näitus, kus valitakse välja erilisemad 

eksemplarid, mida esitletakse Bulgaarias Comeniuse 

projektikohtumisel! 

 

 


