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

HEAD UUT AASTAT! 

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

Päkapiku joonistas  

Liivika Talirand 

 

 

 Päkapikk 

 

 Aknal seisab päkapikk, 

 ta on sama suur kui tikk.  

 Siis, kui jõuluvana tuleb, 

 päkapikk akna taga kuuleb. 

 

 Lapsed on elevil juba, 

 emale meeldib isa tehtud tuba. 

 Lapsed saavad kingid kätte,  

 siis nad avavad neid pakke. 

 

 Marten Mändma, 3. klass 
 

 

Ilus talv 

 

Kätte jõudnud ongi talv,  

mul peas on juba salm. 

Lumme mattunud on majad, 

kuusk on tuppa tuua vaja. 

 

Valge härmatis on puudel,  

see juhtub  talvekuudel.  

Kõik oksad on nii valged,  

et särama lõid laste palged. 

 

Helves helbe järel langeb,  

ümberringi kõrged hanged, 

lapsed lumes hullavad, 

kiljuvad ja möllavad. 

 

Daigi Zirk, 6. klass 

 

Jõuluõhtu 

 

 Käes on imelised jõulud, 

 toast on tunda toidu hõngu. 

 Suure kuuse all on kingid, 

 lapsed jooksevad nüüd ringi. 

 

 Kell saab varsti juba viis,  

 lastel suus on lauluviis. 

 Jõuluvana sisse astub,  

 pisipõnn tal habet katsub. 

 

 Mina talle kooki pakun, 

 pabinast tal jalad rakkus. 

 Väike vend legomaja ehitab,  

 jõuluvana nüüd meile lehvitab. 

 

 Elina Luts, 4. klass 

 

Jõulud 

 

 Õues ilus lumesadu,  

 mina kõnnin mööda lumeradu. 

 Kodus kena jõulupuu,  

 väljas on jõulukuu. 

 

 Päkapikud kommi toovad, 

 meile palju rõõmu teevad. 

 Vanaemad sokke koovad, 

 nii meil jalad sooja saavad. 

 

 Elis Moist, 4. klass 

 



O  MEIE TEGEMISI O MEIE TEGEMISI O   

LK. 2 Meie Juss 

1. ja 2. klassi lugemisprojekt 

 

Sel õppeaastal osalevad meie 1. ja 2. klass õpetajate Ann Luikmäe ja Martiina Viili eestvedamisel 

kirjastuse Päike ja Pilv korraldatud rahvusvahelises lugemisprojektis Meie Väike Raamatukogu.  

Õppeaasta jooksul loetakse läbi kuus raamatut, arutletakse nende üle ja täidetakse nendega seotud 

harjutusi. Projekti käigus loeme neid raamatuid: „Lumivalge ja süsimust” (autor Hilli Rand Eestist), 

„Ärajäänud avastus” (autor Mārtiņš Zutis Lätist), „Keeda mulle üks muinasjutt“ (autor Majda 

Koren Sloveeniast), „Võlusõrmus“ (autor Peter Svetina Sloveeniast), „Muna või kana“ ja „Kallista 

mind“ (mõlema autor Przemysław Wechterowicz Poolast).  

Üle Eesti osaleb selles projektis 3690 õpilast 92 kooli 199 klassist. Koos Sloveenia, Poola, Horvaatia 

ja Läti lastega on aga osalejaid kokku ligi 50 000. 

1. klassi lapsed alustavad projekti tegevustega teisel poolaastal. 2. klassi õpilased on läbi lugenud  

Peter Svetina raamatu „Võlusõrmus“. Võrdluseks kuulasime veel kahte muinasjuttu, kus oli  oluline roll 

võlusõrmusel, unistasime sellest, milliseid soove võiks võlusõrmus täita ja rääkisime ka   sõprusest ja 

sõprade leidmisest, sest just uute sõprade leidmine oli meie raamatu peategelase, ooperi-lauljanna Milli 

Kauni salasooviks. Koostasime Millile ka albumi, kus on kirjad ja pildid teistelt selle    raamatu tegelas-

telt, kes kõik soovivad Milliga sõpradeks saada. Allpool võib lugeda, mida kirjutasid  Millile pruut ja 

peigmees, kes raamatus parajasti oma pulmi tähistasid.  Pruudi sekretäriks oli Lily Pajumägi ja peigmehe 

mõtted aitas kirja panna Kevin Karu. 

 

 

 Lp Milli Kaunis! 

 Me tähistasime pulmi ja siis nägin akna taga Sind. Kui peigmees ütles, et sõrmus on 

kadunud, siis ma ehmatasin, aga õnneks oli minu oma sõrmus alles.  

 Tookord, kui Sinu sõrmust taga ajasime, ei läinud küll õnneks, aga ma mõtlesin, et 

võiks sõpradeks saada, kui Sulle sobib muidugi. Mul läheb hästi, aga Sul? 

Marleen Mägi (pruut) 

 

 

 Tere lp Milli Kaunis!  

 Tänu Teile muutusid meil pulmad palju põnevamaks ja me leidsime palju uusi    

sõpru. Edaspidi tuleme kindlasti oma kalli abikaasaga Teid ooperisse kuulama. 

Heade soovidega 

Mihkel Mägi (peigmees) 

———————————————————————————————————————— 

Infot projekti kohta leiab veebiaadressilt  

https://www.nasamalaknjiznica.si/?lang=et 



O  OMALOOMINGUT O  OMALOOMINGUT O 

lK 3 Meie Juss 

Õppeprogrammid RMK looduskeskustes 

 

 Juba mitmendat aastat on meie kooli õpilased olnud edukad RMK korraldatud metsaviktoriinil 

ja saanud selle eest preemiaks õppeprogramme RMK looduskeskustes. 

 Selle aasta 18. oktoobril matkasime Meenikunno rabas ja õppisime tundma sealset üsna liigi-

vaest, kuid see-eest omapärast taimestikku.  

 14. novembril külastasime Elistvere loomaparki, 

kus saime sealsete asukate kohta käivatele mõistatustele 

vastuseid nuputada ja tutvuda peaaegu kõigi Eesti metsa-

de tavalisemate asukatega, lisaks veel mõne 

„välismaalasega“ nagu piisonid ja põhjapõdrad.  

  

 

 

 

 

 

 11. detsembril käisime Soomaa rahvuspargis ja 

läbisime Kopraraja, mis maapinna niiskuse tõttu kulges 

suures osas kõrgematel tugedel. Õpitu kinnistamiseks ja 

külma peletamiseks sai rajal mängida lõbusaid mänge. 

Pärast matka vaatasime looduskeskuses videolõike mets-

loomadest ja uudistasime nende nahkasid. 

 Järgmine RMK metsaviktoriin toimub juba 2019. aasta kevadel. Et seegi kord kõik suurepära-

selt läheks, tasub juba praegu uurida metsateemalisi raamatuid ja internetilehekülgi ning liikuda loodu-

ses avatud meele ja terase pilguga. 

 

Tekst ja fotod: Martiina Viil, õpetaja 

Kuidas Kuressaare nime sai? 

 Kunagi oli Kuressaare hoopis Meresaare. Kuid üks aasta lendas terve saar kurgesid täis. Nad 

olid nii julged, et ei lennanudki ära. Ja nii nad seal olid aasta otsa. Nad ei läinudki ära ning tulid iga 

aast tagasi. Kümne aasta pärast tuli Kalevipoeg ja nimetas saare hoopis Kuressaareks. 

 See tekitas turistides suurt huvi. Nemadki tahtsid näha julgeid kurgesid. Siis tulid jahimehed, 

kel olid lõksud. Kuid kured olid nutikamad ja hoidsid lõksudest eemale. Kui jahimehed lõksud ära   

vahetasid, jäid nad ise ükshaaval lõksudesse. 

 Kui Kalevipoeg uuesti tuli, viis ta jahimehed tagasi sinna, kust nad tulid. See-eest kurgedel oli 

hea elu.  

 Ja sellest ajast ongi Kuressaare nimi Kuressaare. 

 

Uku Randviir, 3. klass 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA MARTIINA VIIL  

NING TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK 

MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI 

 

 

 Lasteaia sügistalvised tegevused 

     Lapsed said vahvaid elamusi ja kogemusi isade töötuba-

dest. Generti  isa tutvustas meile kopa tööd ja lapsed said ise 

kabiinis tähtsaid kange liigutada ja kraavi kaevata.    Oskari 

kodus sai magnetiks tore sinine traktor, mille küljes, oh ülla-

tust, „lift”, tõstemehhanismiga kopp, kus lapsed   järjepanu 

üles-alla sõitsid. Meelelahutusele järgnes töö, nimelt said 

kõik soovijad käed külge panna puulõhkumismasina juures 

Oskari isa juhendamisel. 

Sellel hooajal vaatasime Rannu rahvamajas teatrietendusi  

„Hans ja Grete” ning „Jõuluvanaks saamise saladus”,      

millest lapsed said südantsoojendavaid ja õpetlikke elamusi. 

Olime mardipäeva üritusel lustakad sandikesed ja osalesime vapralt huvitavates seltskonnamängudes,  

mis lastele väga meeldisid – sõitsime pikkade mardirongidega, püüdsime varvastest kinni hoides üle    

põrandaprao hüpata, vedasime kaelkooku ja tegime muudki põnevat ja lõbusat. 

Ja perepeol, kus lasteaia julge ja vapper esindus laulis ja pilli mängis, võttis nii mõnelgi pealtvaatajal   

liigutuspisara silma – tublid lapsed! 

Meie maja on  kaunis jõulurüüs, veel käivad laulude ja luuletuste kordamised…  Jõuluvana ootus teeb 

lapsed elevaks ning ärevaks ja kui veel lumi ka maha tuleb, siis on meie rõõm täiuslik. 

Aili Tikk,  lasteaiaõpetaja 

Lõbusaid killukesi loodusõpetuse tundidest 

 

Küsimus: „Nimeta kolm kahepaikset (!).“  

Vastus: „Rästik, nastik ja vastik.“ 

Küsimus: „Millega kahepaiksed hingavad?“ 

Vastus: „Maismaal sabaga ja vees suuga.“ 

Küsimus: „Mille abil liiguvad kalad, mille abil kahepaiksed?“  

Vastus: „Kalad soomuste, kahepaiksed lima abil.“  

Loodusõpetuse kontrolltöödest avastatud uusi liike: turbasammas, kirpjalg, aurusisalik. 

Eesti linnud jagunevad: rändlinnud, reislinnud ja armsad linnud. 

Liisa: „Miks sisalik selle saba üldse lahti laseb?“  

Marten M: „Tal on kere sees üks nupp.“ 

Õpetaja Martiina: „Inimesed on ka loomad.“  

Liisa: „Ma tean, me oleme ahvid!“ 

Õpetaja Martiina: „No mitte pär is ahvid, ahvide sugulased aga küll.“ 

Liisa: „Siis oleme afer istid!“ 

 


