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Koduõpe 

 

Ärge arvake, et kodus õppimine on lust ja lillepidu. Kaugel sellest!!! 

On poole raskem kui koolis õppida, sest teha on 100 miljon asja ja aega 

ikka pole. Tore on muidugi see, et saab arvutis tuhlata ja huvitavaid asju 

teada. Näiteks sain teada, et megalodoni fossiilse hamba ees tuleb välja 

käia 50 000 dollarit ja see hammas on sama suur kui täiskasvanu käsi. 

Lemmikum kodutöö on ikka kehalises. 

Vahel on muidugi raske keskenduda ja siis läheb kõik segamini. Põhiliselt 

on hästi. Tegelikult tahaks juba kooli ja sõpru näha.  

 

Uku Randviir, 4. klass 

 

Eriolukord Eestis 
 

Käesolev õppeaasta läheb ajalukku sellega, et haiguspuhangu tõttu 

eriolukorra kehtestamise ajal meie riigis (ja kogu maailmas) toimub osa 

koolitööst distants- ehk koduõppel.  

Alates 16. märtsist on kõik Eesti koolid suletud ja ajalehe väljaandmise 

ajaks ei olegi veel teada, kauaks see nii jääb. Nii õpilased kui õpetajad 

on oma kodudes ja suhtlevad    põhiliselt interneti teel, ühendust saab ka 

telefonitsi. Lastevanematestki on saanud õpetajad, kes vajadusel aitavad 

õppetöödes ning tegelevad samal ajal ka lasteaiaealiste lastega, kes    

samuti turvaliselt kodus on. 

Tänan õpetajaid, kes rakendavad uusi huvitavaid teadmiste omandamise 

ja kinnistamise võtteid! Tänan õpilasi, kes suudavad ja tahavad olla ise-

seisvad ja asjalikud! Tänan lapsevanemaid, kes oma lastele toeks on! 

Loodame, et haigus peagi taandub ning et sellist põhjust koduõppe    

rakendamiseks me enam ei saa. Küll aga võime edaspidi korraldada  

põnevaid e-õppe päevi, sest kõigi digipädevused on suurenenud mitte 

päevade, vaid tundidega.  

Sooovin kõigile tugevat tervist! 

 

Kaja Lepik, direktor 



O  ÕPILASTE LOOMINGUT O ÕPILASTE LOOMINGUT O   

LK. 2 Meie Juss 

Mina ja muusika 

 

Inimesed on loonud muusikat juba väga kaua ja ka praegu on muu-

sika meie elus kõrgel kohal.  Selles kirjandis räägin ma muusikast 

oma elus.  

Kui ma olen vahel kurb, kuulan oma lemmiklaulu, mis rahustab 

mind ja teeb mind rõõmsamaks. Muusika rahustab ka väiksemaid 

lapsi. Kui lastele õhtul enne magamaminekut rahulik muusika käi-

ma panna, siis tuleb neil öösel rahulikum uni.  

Muusikat kuulates tuleb ka aegapidi rütmitaju. Kui sul on parem 

rütmitaju, oskad ka paremini  tantsida ja igasugu trenne teha (nt 

jooga, ringtreening, tantsimine ja jooksmine). Mina eriline tantsija 

ei ole, kuid mulle meeldib väga joosta ja ringtreeninguid teha. 

Ühes kehalise kasvatuse tunnis pani õpetaja meile ringtreeningu 

kõrvale muusika ja ütles, et me leiaksime muusikaga ühtse rütmi. 

Mulle eriti meeldis selline trenn, lisaks sain jõudu juurde ja sõpra-

dega koos aega veeta.  

Muusikat tehakse ka pillidega (nt klaver, flööt, trumm ja kitarr). 

Neljandas klassis käisin isegi   õppimas trummi ja tänu sellele õp-

pisin rohkem rütmi. Minu koolis käivad väiksed tüdrukud klaverit 

ja flööti õppimas ja nad on selles väga osavad. Inimesed, kes on 

kaua oma lemmikpilli õppinud, oskavad seda hästi mängida.  

Muusika on ka looduses. Kui teed ühe jalutuskäigu metsas, võid 

kuulda vee vulisemist, linnulaulu, puude kohinat jne. Looduses on 

minu arvates kõige ilusam muusika. 

Selles kirjandis rääkisin lisaks muusikale ka liikumisest, sest liiku-

mine on väga kasulik, et olla  terve ja ilus. Loodan, et kõikidele 

inimestele meeldib muusikaga mingit moodi liikuda. Muusikat 

saab mitut moodi kasutada ja see on väga tähtis. 
 

Elina Luts, 5. klass 

 Kassikese meisterdas              

Lissandra Liplap 

Emakeelekuu  koolis 

 

14. märtsil, Kristjan Jaak     

Petersoni sünnipäeval tähistab 

kogu Eesti emakeelepäeva. 

Meie koolis oli stendile luge-

miseks välja pandud hulk kõne-

käände, mille põhjal valmisid 

kunstitundides toredad pildid. 

Näituse saab õpetaja Moonika   

üles panna siis, kui oleme taas 

koolis. 

Toimus vihikute näitus, sest    

lisaks lugemisele ning õige-

kirjale on oluline ka oskus oma 

kirjatöid kenasti vormistada.   

Õpetajate žürii oli lastega väga 

rahul. Parimatena  märgiti ära 

Lissandra Liplap, Markos   

Mändma, Elari Moist, Lisanne 

Jõesaar, Cäroly Maran ja Edili 

Uibo. 

Ära jäi jutukirjutamise vahetund. 

Kahjuks lükkub edasi ka ühine 

teatriskäik.  

Loodusõpetuse ainekuud aprillis 

peame arvatavasti kodudes. 
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lK 3 Meie Juss 

 

Kuna olime juba mitmeid tunde rääkinud 2. klassis loomapidamisest, palusin õpetaja Moonikal 

tööõpetuses voolida loomi, et nendest siis eesti keele tunnis (muinas)jutt kirjutada. Tööd said väga 

vahvad. 

 

Õpetaja Ann Luikmäe 

 

   Hiir ja kass /Oliver Pajumägi/ 
 

Elas kord väike hiir, kelle nimi oli Tom. Ta oli kaval. Ta oli alati tubli. Talle 

meeldis juust. Ühel päeval läks Tom kassi juurde. Kass magas, aga siis ärkas 

kass üles. Siis pani hiir plehku. Tom  mõtles, et võiks juustu otsida. Tom läks 

juustu otsima. Tom läks kassist salaja mööda. Tom nägi laua peal juustu. 

Tom ronis laua peale ja viis juustu koju. Tomil oli hea meel, et ta juustu kätte 

sai. Tom sõi juustu ära ja see oli nii hea. 
 

Jänku /Indrico Pool/ 
 

Elas kord jänku. Ta oli valget värvi. Ta läks inimese põllule ja kakkus porgandeid. Pärast kaht päeva 

läks põllumees porgandeid võtma, aga jänku oli kõik porgandid ära söönud. Põllumees nägi jänkut. Siis 

põllumees võttis jänku endale. Nad elasid õnnelikult edasi.  
 

Rebane /Markos Mändma/ 
 

Elas kord rebane, nimi oli tal Ralf. Ralf oli rõõmus, vahepeal vihane, aga rohkem rõõmus. Ralf  oli alati 

lahke. Ralfile meeldis närida konti. Ühel päeval läks Ralf konti otsima, aga enam ei leidnud. Ralf otsis 

igalt poolt, aga ei midagi. Aga siis, kui Ralf koju läks, siis imestas Ralf. Kõik metsaelanikud olid     

leidnud Ralfile kondi. 
 

Jutuke /Kalvin Talirand/ 
 

Elas kord üks koer, kelle nimi oli Boo. Ta oli oranži värvi. Ta oli alati rõõmus. Talle meeldis   koeratoit. 

Ühel päeval jäi Boo magama diivanile. Siis Boo ärkas üles ja vaatas külmkappi. Seal oli palju kalu. Ta 

sõi kõik ära ja jäi uuesti magama. 
 

Pontsakas kiisuke /Laura Luts/ 
 

Elas kord üks kiisu, kelle nimi oli Kiti. Ta oli pika sabaga, musta ninaga ja pontsakas. Ta oli  alati tubli. 

Talle meeldis mett süüa. Ühel päeval läks ta metsa mett otsima ja ta leidis ühe mesilastaru. Ta  proovis 

sealt mett saada. Ja siis sutsas teda mesilane ja Kiti jooksis koju, et nõela kätte saada. Kui ta koju      

jõudis, oli nõel tal jooksmise ajal välja kukkunud. 
 

Jutuke /Rasmus Täheväli/ 
 

Elas kord kass, kelle nimi oli Bikattsuu. Ta oli must-valge-triibuline. Ta oli alati naerutujus. Talle  

meeldis olla triibuline. Ühel päeval avastas ta, et tal on mõlemal pool neli triipu. Siis ta läks nii      

rõõmsaks. Ja sabaots oli must, ta läks hoopis rõõmsaks. 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA ANN LUIKMÄE  

NING TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK 
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 Oskame inglise keelt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas sina ka oskad? Nuputa, missugused reeglid tänaval kehtivad!  

Postrid tegid inglise keele tunnis 4. klassi õpilased Marten Mändma ja Stella Maria Kogri. 


