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*********************** 

OOTAME LUND! 

*********************** 

Rakvere teatri poolt   

korraldatud maskide 

meisterdamise üleskutsel 

osalesid ka meie  4. klassi 

õpilased. 

 

 

12. detsembril toimus kooli õppekäik Moostesse ja Roiupallu. Reisi-

muljeid jagab Stella Maria Kogri 4. klassist. 

 Meie matk 

Algul meil olid tavalised kaks koolitundi. Siis läksime sööma.      

Söömise järel läksime bussi peale. Me sõitsime umbes tund aega.   

Me sõitsime jõulumaale, mis asus Moostes. 

Kui me bussist välja tulime, juhendas meid päkapikk. Algul me   

mängisime kõik koos, siis värvisime postkaarte. Kui postkaardid olid 

värvitud, läksime teise majja, kuhu pidime kõndima. Seal maitsesime 

piparkooki, küpsist ja jäätist. Kõik need tooted olid ise valmistatud 

Moostes.  

Kõige selle järel läksime bussi ja sõitsime RMK majja. Seal oli väike 

pood. Algul läksime metsa. Metsas juhendas meid jahimees Ülo. Me 

läksime lühikest teed pidi. Kui me olime umbes poolel teel, oli Ülo 

meile aardejahi teinud. Me kogunesime kahte võistkonda – väiksed ja 

suured. Pidi leidma kaks pealuud ja ühe kondi, ehk kokku kolm mets-

loomaga seotud asja. Me läksime veel metsloomade soolakivi juurde. 

Väga paljud maitsesid soolakivi. Kui olime tagasi maja juurde     

jõudnud, sõime kõhud täis ja kes tahtsid, ostsid midagi.                                                                     

      Ja jälle läksime bussi  

      peale, aga siis hakkasime 

      juba kooli poole sõitma. 

      Selline matk oli seekord. 

 

 

 

Foto:  

õpetaja Martiina Viil 
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LK. 2 Meie Juss 

Miks sai Ralf endale valged laigud? 

Ühel külmal talvepäeval oli Ralfil päris igav, ta ei teadnud, mida teha, ja ta arvas, et tema karva värv on 

üksluine. Ta mõtles väga kaua, mida teha, et igavus ära kaoks. Ta proovis laste mänguasjadega mängida, 

proovis vanaisa sokke endale jalga panna ja isegi vähemalt sada vahukommi ära süüa. Siis läksid lapsed 

õue ja Ralfil tuli hea mõte minna ka õue, sest meriseal oli puuris väga igav ja puuris istumine tundus 

veelgi igavam. Puuri uks tuli lahti ja koduloomake lipsas hästi vaikselt välja. Nüüd oligi ta õues – teda ei 

olnud peaaegu üldse lume alt näha. Ta sibas lume all, hüppas ja kargas lume sees, ja lõbutses niikaua, kui 

lapsed tuppa läksid. Ralf läks ka. 

Esimeseks asjaks suundus ta kamina juurde, sest et tal hakkas päris jahe. Hiljem läks ta puuri ja kui loo-

make peeglist mööda lippas, siis märkas ta, et tal on midagi valget seljas. Kui Ralf ennast peeglist tähele-

panelikult vaatas, märkas ta suure üllatusega, et kehal olid valged laigud. Loom oli rõõmus ja õnnelik, ta 

hüppas suure hooga Birgitile pähe. Birgit võttis ta sülle ja vaatas imestunult oma lemmiklooma. Ta lau-

sus: „Kust need ilusad valged laigud siia said?“ Aga merisiga ei osanud rääkida. 

Sellest ajast peale, kui Ralf käis õues lume sees, sai ta endale valged laigud. 

Lily Pajumägi, 3. klass 

 

Seitse pöialpoissi lähevad matkama 

Ühel päeval läksid seitse pöialpoissi metsa. Seal kohtasid nad veel ühte pöialpoissi. Ta oli päris väike, 

aga oskas selgelt rääkida. Kõik tahtsid teada, mis ta nimi on ja kust ta tuleb.  

Väike pöialpoiss rääkis neile, et ta nimi on Tom, aga hüüdnimi on Väike Tom ja ta tuleb metsast, kuna 

on kodutu. Pöialpoisid hakkasid mõtlema, et kas võtta ta endale. Väike pöialpoiss tahtis väga neile seltsi-

liseks olla. Ta oli väga kurb ja palus neid iga sekund. Niisiis nad otsustasid ta endale võtta ja Tomi meel 

läks kohe paremaks.  

Nad rändasid edasi, kuni lõpuks leidsid nad maja, kus oleks hea ööbida. Saabus õhtu ja kõik läksid lauda 

istuma ja hakkasid sööma. Peale sööki läksid kõik magama. Nii saigi neist perekond. 

Cäroly Maran, 5. klass 

 

Kaunitar ja Koletis Elvas 

Ühel päeval, kui Kaunitar ja Koletis oma diivani peal istusid, ütles Kaunitar: „Me võiksime kuhugi reisi-

da.“ Koletis küsis: „Kuhu?“ Kaunitar vastas: „Ma ei tea.“ Nad mõtlesid ja mõtlesid. Siis nad mõtlesid, et 

vaatavad kaardilt. Siis nad leidsid, kuhu minna. Ja selleks oli Elva linn.  

Nad hakkasid asju pakkima sama päeva õhtul. Järgmine päev läks neil lennuk. Kolme päeva pärast nad 

jõudsid kohale. 

Kaunitar ja Koletis käisid igal pool ringi ja vaatasid: „Ossa, millised riided!“ Nad küsisid inimestelt: 

„Kust selliseid riideid saab?“ Inimesed vastasid: „Poest muidugi.“ Kaunitar ja Koletis läksid siis poodi ja 

ostsid endale ka sellised rõivad.  

Nad vaatasid ennast peeglist ja neile meeldis see riietus. Neile meeldis see linn ka. Nad ostsid sinna maja 

ja hakkasid seal elama. Nad elasid seal elu lõpuni. 

Elis Moist, 5. klass 
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Tennistega kass 

 

Ühel varasel laupäeva hommikul, kui Mikk ärkas, tundis ta esimese asjana mõnusat pannkoogilõhna. Ta 

tuli kähku püsti, tõmbas püksid jalga, särgi selga, võttis oma telefoni ja kõrvaklapid ning jooksis trepist 

alla. Ta istus laua taha ja hakkas sööma ning pani kõrvaklapid kõrva. 

Järsku ta tundis, et miski kraabib laua all tema jalga. Poiss vaatas ja seal oli ju tema kass, keda kutsuti 

tennistega kassiks, sest ta kandis tenniseid. Mikk küsis: „Mis on?“ ning siis sosistas: „Olgu, ainult üks 

väike tükk,“ ning siis andis ta kassile pisikese pannkoogitükikese. 

Siis vaatas Mikk kella, jooksis pusa juurde ja tõmbas pusa selga. Samal ajal puges kass Miku lahtise lu-

kuga seljakotti. Mikk tõmbas luku kinni ning jooksis uksest välja bussi peale. 

Kui Mikk kooli jõudis, oli ta juba kaks minutit hiljaks jäänud ning vabandas klassi jõudes. Kui Mikk 

koti luku lahti tõmbas, oleks ta ehmatusest toolilt maha kukkunud. Ta võttis kähku õpiku ja tõmbas luku 

kinni. 

Järgmise vahetunni ajal jooksis Mikk välistrepi juurde, tõmbas luku lahti ja ütles: „Mine nüüd koju. Ma 

tulen varsti.“ Kass jooksis nii kiiresti kui sai ja Mikk jooksis tagasi sisse.  

Kui kass lõpuks seisma jäi, nägi ta enda kõrval kahte kodutut kassi. Mõlemad kassid hakkasid tenniste-

ga kassi poole jooksma, kuid kass hüppas vahelt ära ja jooksis edasi.  

Poole tee peal hakkas kassi taga ajama suur koer ja kass hakkas veel kiiremini jooksma. 

Kui kass jälle seisma jäi, haaras tema ümbert kinni väike laps ning vaatas kassile otsa. Kass lõi käpaga 

last vastu nägu ja jooksis jälle minema kuni enda majani. 

Kui Mikk lõpuks ka koju jõudis, jooksis kass talle vastu ja Mikk ütles: „Ma teadsin, et sa suudad kõi-

ke!“ Kass vastas: „Muidugi suudan, sest muidu ei oleks ma tennistega kass!“ 

Edili Uibo, 5. klass 

Kuidas tekkis orava karvale oranž värv? 

 

Paksus metsas elas üks valge orav. Ta märkas ühte 

maja ja läks sisse. Loomake nägi pliidil suppi ja 

läks selle juurde.

Orav maitses seda suppi, aga see ei maitsenud   

talle. Käbikuningas pani veidi soola ja tahtis tagasi 

metsa minna. 

Siis tuli perenaine koju. Ta oli kuri, et orav toas on. 

Ta tahtis oravat kinni püüda. Püüdmise ajal ajas ta 

kogemata supi maha. Oravale kukkus supp pähe. 

Loomake ehmus ja lidus metsa. 

Sellest saadik on oraval oranž karv. 

Kevin Karu, 3. klass 

 

Orava joonistas Liivika Talirand. 
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 Lasteaia tegemised 

Märkamatult sai sügisest talv. Ilmad ei kutsu õues tegutsema – on pime ja porine. Põnevaid tegemisi     

jätkus meil siiski nii tuppa kui õue. 

Oktoobri lõpus elasime kaasa teatrietendusele „Jussikese seitse sõpra“. Lasteaias joonistasime nähtust   

pilte, koostasime nendest väikese raamatu, mille kinkisime Valguta raamatukogus töötavale Maie Loodile. 

Tema käis meil külas vahetult peale teatris käiku. Tädi Maie näitas lastele erinevaid raamatuid, luges jutte 

ja mängis koos lastega.  

Juba aastaid oleme käinud hingedepäeval Ernst Enno 

mälestuskivi juures küünalt süütamas, tema luuletusi 

lugemas ja mõtisklemas. Nii ka sellel aastal. 

Isadepäevaks tegi  iga laps oma isale õnnitluskaardi. 

Ja oh üllatust – Oskari isa Jüri käis lastega  mängi-

mas. Aitäh talle! 

Kadrikarnevaliks aitasid lapsevanemad oma lapsed 

kostümeerida toredateks kadrideks. Lapsed  olid väga 

vahvad! Saalis kuulasime-vaatasime koos kooli-

kadridega etteasteid ning esinesime ka ise. Laulu- ja 

tantsumängus „Tead sa, kuidas talurahvas…“  näitasi-

me, mismoodi tehti tööd vanasti.  

Vanade traditsioonide hoidmise kõrval teeme ka väga 

tänapäevaseid asju, näiteks mängimine Bee Boti ja Blue Boti robotitega. Valida on mängud kujunditest, 

numbritest ning puu- ja juurviljadest. Kuigi me  alles alustasime robotite tundmaõppimist, liiguvad robotid 

laste käe all juba päris kiiresti ja õigesti ühest punktist teise. 

Teatrietendus „Hunt Kriimsilma talvetembud“ Rannus oli heaks sissejuhatuseks jõuludele. Lapsed jagasid 

muljeid etendusest  veel mitu päeva. 

Jõuludeks kaunistasime lasteaia omavalmistatud ehete, talve- ning jõuluteemaliste piltidega. Kahju, et siis 

kui kaunistasime piparkooke, oli  lasteaias vähe lapsi. Piparkoogid tulid välja hästi toredad!  

Jõulutunde loomiseks oli igal esmaspäeval advendihommik. Esinemas nägime Rõngu Gümnaasiumi laulu-

lapsi, Aakre kooli noori pillimängijaid ning meie endi kaaslasi.  

Jõulupühade eel oli meil jalutuskäik Karu kivi juurde, et kuulutada välja jõulurahu ning lindudele-

loomadele süüa viia. Tee kivi juurde oli märgistatud päkapikkude  piltidega. Kohale jõudes süütasime 

küünla ning iga laps sosistas  oma salasoovi. Lugesime jõululuuletusi ja üllatuseks  leidsime kännu pealt 

kingikoti.  

Lapsed ootasid pikisilmi jõuluhommikut ja jõuluvana. Iga laps sai luuletuse lugemise või patsi löömise 

vastu kommipaki. 

Nii möödus aastalõpp kiirelt ja toimekalt. Aitäh kõigile toreda aja eest! 

Lasteaiaõpetaja Erna Teder 

Foto autor Merlyn Karu 


