
Hel i s e s  v i imane  koo l ike l l  

Ajakirjadest ja ajalehtedest saadakse 
teada uudiseid ja uue moe kohta.  

Me käisime Tallinnas. Seal on palju 
vaatamis väärsusi, näiteks üks suur 
kirik oli seal, see oli väga ilus. Riigiko-
gus oli ka väga huvitav. Presidendi 
maja ees oli valvurid, need olid ka hu-
vitavad. Presidendis oli ka huvitav, 
kontrolliti meid, kas meil ikka ei ole 
midagi ebaseaduslike. Aga Tallinnas 
oli huvitav. (Kirjaviis muutmata) 

 

Raamat räägib Vabadussõjas olnud 
inimeste kangelasteostest. 

Ajalootundides on mind kõige rohkem 
mõtlema pannud Teine maailmasõda, 
sest seal on väga palju kurvi sündmusi. 

Vabal ajal meeldib mulle kõige roh-
kem sporti teha, sest see arendab en-
nast füüsiliselt. 

Kirjanduse lugemine aitab sul silma-
piiri laiendada.  

Mõningaid kirjandusi olen ikka luge-
nud. 

Kirjandite lugemine on hariv ja selle-
pärast ka koolis seda tehakse ja hea, et 
koolisgi, sest muidu võipolla ei loeks-
ki lapsed kirjandeid. Kirjandite luge-
misel on ka vastuolusi, näiteks ajakir-
janduses kõneainet pakkuvad kuulsu-
sed, aga neist räägitakse ka nende si-
gadustest näiteks: kes magas kellega 
või kes läks vangi, mis ei ole noortele 
suurim eeskuju. (Kirjaviis muutmata) 

Arvuti on abiks paljudele maakodu 
inimestele. 

Liiderlik– liidri tüüpi inimene. 

Tarkuse t e rad ,  m ida  me  aa s ta t e  j ooksu l  
omandanud  o l eme  
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Krootuse Põhikooli sõnumitooja nr 56 

Edithile, Kerlile, Monikale, Helenile, Kessule, Silverile, Alarile, Arletile, Kristjanile, Raidile 
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Arvan, et ma ei peaks kellelegi meelde 
jääma. Koolist on mulle kõige rohkem 
meelde jäänud õppimine. 

Teised Silverist: Sõbralik ja abivalmis, 
hea huumorisoonega. Tavaline tüüp, kes 
mängib jalgpalli. Ei taju vahel oma jõu-
du, käitumiselt äkiline. Jäi silma ikka 
tahvlikäsn käes ja loopis kedagi sellega. 
Tore, jutukas, pikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L A R I 
 

Meie kooli Chuck Norris. Alati lõbus ja 
heas tujus. Hea huumorisoonega, män-
gib superhästi jalgpalli. Väga tore poiss. 
Ei näe ega kuule, koolis käis kui kuu-
varjutus. Hulljulge. Peab isegi viisi. 
Supersissemagaja.  
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Enda kohta ütlen, et olen naeruline. 
Koolist mäletan matka sohu, kus kõigil 
said jalad märjaks; laulupidusid, eriti 
viimast, kus ma rahvariiete alla unusta-
sin pidžaamapüksid; kleepsude vaheta-
mist algklassides ja palju muudki veel. 
Algklassidest on meeles veel, et läksi-
me Kessuga koos koolist koju ja lükka-
sime teineteist lumehange. Kui mäeni 
jõudsime, võtsime koolikotid seljast ja 
lasime nendega liugu. Minul läks kott 
natuke katki, aga Kessul tantsuplaadi 
ümbris. See oli esimene ja viimane 
kord, kui nii tegime.  

Lähitulevik: kõigepealt lõpetan kooli, 
siis naudin täiega suve ja sügisel lähen 
õppima Põlva ÜG-sse.  

Teised Monikast: sõbralik, abivalmis, 
väga armas, ilus, teeb nalja ja on alati 
rõõmsameelne, saab kõigiga hästi läbi. 
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Koolis saab iga päev huumorit, kui ise 
teha. Pinginaaber paneb ikka mõne hää 
killu maha. Algklassidest tuleb meelde, 
kuidas ma Kristjani uued pliiatsid täies-
ti ära teritasin, nii et pliiatseid alles ei 
jäänudki.  

Lähitulevik: jätkan õpinguid MHG-s 
või Põlva ÜG-s.  

Sõnum koolikaaslastele: Te ei saa 
kunagi nii lahedaks kui meie! 

        R  A  I  T 
Olen koolis kõi-
ge halvem vene 
keele rääkija ja 
kardangi, et vee-
randihinne tuleb 
kaks. Kooliajast 
on kõige rohkem 
meelde jäänud 
klassiekskursioo-
nid, kõige roh-
kem meeldis, kui 
kuuendas klassis Rootsis käisime. 

Loodan, et saan minna edasi õppima ja 
omandan keskhariduse. 

Teised Raidist: märkamatu ja vaikne 
noormees, hoiab rohkem omaette, aga 
mängib hästi jalgpalli. Raamatukogu 
on fan place. 

    

 

A  R  L  E  T 
Koolipere võiks mind mäletada kui 
karkudega käijat. Käisin viis või kuus 
aastat karkudega, puudusin palju, sest 
pidin palju arsti juures käima.  

Õpinguid tahaksin jätkata Põlva ÜG-s. 

Teised arvasid Arletist järgmist: suur, 
sõbralik, tore, vahel liiga pealetükkiv, 
jäi märkamatuks 
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Mina tahan, et mind ära ei unustataks. 
Mäletage mind! Edasi lähen õppima 
Põlva ÜG-sse. 

Mida teised Kristjanist arvavad?      
Räägib palju, kiusab palju ja muudkui 
pildistab. On lahe koomik. Ta ei ole 
üldse ülbe, on sõbralik ja tore ja kena 
on ta ka. Helde käega– teeb kõigile 
välja.  

PERSOONILOOD Le h e k ü l g  2  



9 .k la s s  kä i s  Põhjamaade  Venee t s ia s  

Aime Sabre 

1.-3. maini võttis 9.klass ette pikema 
klassiekskursiooni Rootsi pealinna 
Stockholmi. Kuna neli aastat tagasi 
sai samal reisil käidud pisut suurema 
seltskonnaga, siis nüüd otsustati rei-
sida vaid oma klassiga ja soojemal 
ajal. 

Ilmaga meil tõesti vedas. Stockholm 
võttis meid vastu sooja, päiksepaiste ja 
õitsvate kirsiaedadega. 2. mai hommi-
kul ootas meid sadamas eesti giid Meri-
ke Laine. Esmalt viis ta meid metrooga 
sõitma, seejärel tutvusime linna vaata-
misväärsustega.  

Põhjala Veneetsiaks ja Mälareni kunin-
gannaks nimetatud Stockholm asub 
Mälareni järve ja Läänemere vahelise 
väina kaldail ja saartel, mida ühendab 
üle 50 silla. 1252. a asutatud linnas 
asub palju keskaegseid ehitisi.  

Meie ekskursioon viis meid läbi vana-
linna kuningapaleeni, milles on 608 

tuba ja mis on suurim palee maailmas. 
Kuningas Carl XVI Gustav kasutab pa-
leed oma tööruumidena. Palee all asub 
kuninglik relvapalat, kuhu on välja pan-
dud paraadtõllad, soomusrüüd, relvad, 
kroonimisrõivad. Näha saab kuningas 
Gustav II Adolfi hobuse topist, kuninga 
kuuliauguga kuube ja muud huvitavat.  

Erakordne võimalus oli meil näha ka 
vahtkonnavahetust, millel on sajandipik-
kune traditsioon. Pärast seda uudistasi-
me väga kaunist Saksa kirikut, kõndisi-
me mööda kõige kitsamat tänavat, 
uudistasime värava tagant Stockholmi 
Eesti kooli ning tutvusime naaberriigi 
kaubandusega. Kogesime kaubanduses 
ka midagi ebameeldivat: hinnad on 
kroonides ja öörides, aga peenraha kas-
sas sulle lihtsalt tagasi ei anta. Kui kau-
ba hind müügisaalis on näiteks 59.95, 
siis kassas lüüakse hinnaks 60 krooni.  

Reis oli toredaks lõõgastuseks enne tor-
milist eksamiperioodi. 

PERSOONILOOD 

jätkan HTG-s või Põlvas ÜG-s. 

Sõnum koolikaaslastele: proovige 
ikka oma hallid koolipäevad lõbusaks 
muuta nagu meie. (Kessu) 
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IV veerandi tegija—ainus, kes meie 
klassist selle tiitli saanud on. 

Tore tüdruk. Kui tal paha tuju on, siis 
ei tasu temaga rääkida, sest siis võib 
sõimata saada. Muidu on ta hea sõber.  
Teeb palju nalja ja naerab palju. Sõb-
ralik ja abivalmis. Inimene, keda saab 
usaldada igal ajal igas asjas. Hooliv ja 
armas. Ta on julge ja vaimukas. 
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Koolist jäävad meelde toredad koosvii-
bimised klassikaaslaste ja klassijuhata-
jatega, ekskursioonid, mängud, üksteise 
tundmaõppimine, Etsu killud, esimene 
kaks  ne l j anda s  k l a s s i s .  J ä in 
1.septembril kooli hiljaks ja mind viis 
üks võõras poiss lavale, see oli minu 
jaoks jube.  

Koolipere võiks mind mäletada toreda 
tüdrukuna, nime võiksid ikka teada.  

Tulevikus plaanin õppida Põlva ÜG 
loodusklassis.  

Teised Kerlist: hüperaktiivne, energili-
ne, särtsu täis, veidi ülemeelik, kena 
välimusega, aeg-ajalt tüütu, armastab 
kiusata, aga muidu sõbralik ja lahke. 
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“A mille ma ei või?”- seda lauset kasu-
tavad nüüd paljud meie koolis. Iga päev  
paneme Heleniga uue killu maha. Vahe-
tundidest jääb meelde  Silveri ja Krist-
jani kiusamine. Poisid on meeletud len-
nuki- ja lennumeistrid. Kristjan on kõva 
insener - kõik, mis võimalik, on lahti 
kruvitud ja uueks ümber ehitatud. Meel-
de jääb kindlasti õpetaja Rita tsi-
taat:”Nimesid nimetamata Arlet ja Sil-
ver…” ja vene keele tundidest 
“võivõivõivõivõi….”. Unustada ei saa 
ka seda, et Kessu on pidevalt Helen ja 
vastupidi. Algklassidest on meeles met-
sik kleepsuvahetus ja lepingud, kes kel-
lega kehalises paari võtab. Õpinguid 
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Metroojaam sügaval maa all 



Kool ipäev  pea l innas  

ne Randjärve tööruume. Külastamise 
ajal nägime ka tuntuid poliitikuid Aivar 
Riisalu ning Valdo Randpere.  

Daigi– Riin Pokbinder 

8.mai hommikul võis näha Krootuse 
Põhikooli juures sagimist juba kella 
poole seitsmest. Järjest rohkem nooru-
keid kogunes alla fuajeesse, et üheskoos 
võtta sõit ette Tallinna. Veidi aega peale 
kella seitset startiski buss Tallinna koos 
juhendaja ning kaheksateistkümne noo-
rukiga. 

   Päeva esimene sihtpunkt oli Kadriorg, 
kus külastati Presidendi lossi ning nau-
diti kevadhommikut roosipargis. Lossi- 
külastus nihkus tänu väikestele kompli-
katsioonidele tund aega edasi. Kokkule-
pitud ajal läbis rühm turvakontrolli, kus 
tuli veidikeseks ajaks loovutada telefo-
nid ning kaamerad ja siis liiguti juba 
koos edasi lossi keskmesse. Giid rääkis 
lossist, Eesti Vabariigi juhtidest ning 
ajaloost umbes tunnikese. Peale Presi-
dendi lossi külastust kõnniti mere äärde, 
et näha mälestussammast „Russalka“. 

   Hommikune teade, et Stenbocki maja 
külastus jääb ära, kurvastas meid, sest 
nii mõnigi oleks tahtnud peaministri 
toolil istuda. Edasi liiguti mööda vana-
linna tänavaid Stenbocki maja poole, 
mida nähti küll ainult väljast, kuid asi 
seegi. Suund võeti riigikogu poole, kus 
pidi rühma ootama Riigikogu liige Mee-
lis Mälberg. Enne seda käis osa rühmast 
seestpoolt uudistamas Aleksander Nevs-
ki katedraali. 

Riigikogu külastus algas rühmale järje-
kordse turvakontrolliga. Meie giid Mee-
lis Mälberg juhatas meid esmalt Riigiko-
gu sisehoovi, kus selgitati veidikene 
selle asutuse olemusest ning hoonete 
kasutusest. Külastamine Pika Hermanni 
torni, mille tippu jõudmiseks pidime 
sammuma 198 trepiastet. Torni külasta-
misele järgnes Riigikogu istungisaali 
külastus, kus istuti pressirõdul. Järgne-
valt külastasime Riigikogu esimehe Lai-

Lät i  on  s e l l e  kevade  kuum koht  

Turaida linnus 

Foto: Kreetu Traat 

Riin Marii Sabre 

Kreetu Traat 

 

22. –23. mail käisid 5. ja 7. klass Lä-
tis. Reis kestis kaks päeva. 25. mail 
uudistasid Lätimaad kuuendikud ja 
kaheksandikud. 

Esimesel päeval külastasime Ape linna, 
sealt sõitsime me lihtsalt läbi. Edasi 
läksime Cesise linna, mille eestipärane 
nimetus on Võnnu. Seal toimus ka täh-
tis Võnnu lahing, mille eestlased võit-
sid oma kavaluse abil. Linna vaatamis-
väärsusteks on vana ordulinnus ja va-
nalinn koos Jaani kirikuga, mille altari-
maali on maalinud Johann Köler. Sa-
muti võib vaatama minna ausammast. 

Järgmine linn, mida külastasime, oli 
Sigulda. Siguldas sõitsime köisraudtee-
ga, ostsime Sigulda kepikesi ja käisime 
ka Turaida lossis. Lõpuks jõudsime 
Riiga. Seal käisime automuuseumis 
ning pärast seda ööbisime Riia Eesti 
koolis. 

Järgmine päev pidime tõusma vara, sest 
koolis hakkasid juba kell 8 tunnid. 
Hommikul läksime tutvuma Riia vana-

linnaga. Sinna minnes sõitsime üle ilusa 
silla, kust oli näha vanalinna siluetti ja 
ilusaid sildu. Vanalinnas nägime presi-
dendi lossi, linnavalitsuse hoonet ja sa-
muti oli seal  Kolm Venda nagu Tallin-
nas Kolm Õde.  

Jalutasime mööda vanalinna tänavaid, 
kuni raekojani. Siis sõitsime Jurmala 
linnaga tutvuma. Käisime mere ääres ja 
lõpuks läksime ka Livu veeparki. Seal oli 
väga huvitav. Veekeskus oli ehitatud 
mitme korruse peale. Liutorusid oli üle 
20, aga kahjuks ei saanud me kõigist alla 
lasta, kuna need asusid ka õues ja suve-
hooaeg polnud veel alanud. Tagasiteel 
korraldati meile kuuldust- nähtust vikto-
riin ja jagati ka komme. 

Paar päeva hiljem võtsid 6. ja 8.klass ette 
sama teekonna, kuid nende reis jäi ühe-
päevaseks ja marsruut kujunes pisut teist-
suguseks: Rujiena jäätisevabrik, Sigulda 
ja Turaida loss, Riia vanalinn ja auto-
muuseum, Vabadussammas ja II maail-
masõjas hukkunud sõduritele püstitatud 
mälestusmärgid, lõpuks Alfa kaubandus-
keskuses, kus löödi laiaks oma viimased 
latid. 
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Meelis Mälberg ja Aivar Riisalu 



Näi t er ing  jä l l e  edukas  

Kairit Rosenberg 

 

16. märtsil osalesid Krootuse noored näitlejad 
Põlva kooliteatrite festivalil, kust lunastati pääse 
vabariiklikule üritusele, mis sel aastal toimus 
Kuusalus. 

Meie õpilased esinesid näidendiga “Raisatud kooli-
raha”. Lisaks esikohale napsas näidendi peategela-
ne Kerli Plado ära järjekordse parima osatäitja tiitli.  

Vabariiklikul konkursil kahjuks žürii tunnustust ei 
saadud, kuid juhendaja Elo Viigi jäi etteastega ra-
hule. Näitlejad olid väga tublid ja vaatamata sellele, 
et viimasel hetkel tuli  ootamatult õnnetusse sattu-
nud  kaaslase osa omavahel ära jagada ja laval ette 
kanda, sujus kõik kenasti. Ka lapsed ise olid oma 
etteastega väga rahul, et üldse nii kaugele jõuti. 
Seekordne kaotus ei vähendanud kellegi indu edas-
pidi näiteringi töös kaasa lüüa.  

 

Näiteringis esinevad tüdrukud, kes oma ettevõtmisest tõeliselt rõõmu 
tunnevad: Kerli Plado, Monika Ojarand, Leiki Lahtvee, Kairit Rosen-
berg, Kerli Parind, Riin Marii Sabre, Andra Tennosaar, Kelli ja Nelli 
Ojasaar. 

Minu  õp ingud  muus ikakoo l i s  

Patrick Laansalu 

10. mail toimus Põlva Muusikakoolis 5.klassi ülemine-
ku eksam solfedžos.  23. mail tuli aasta jooksul õpitut 
näidata muusikainstrumendi taga.                                          

   Paar nädalat enne eksamit oli meil palju lisatunde, kuna õpetaja 
tahtis, et kõik läbiksid eksami edukalt. Enne eksamit olime kõik 
üsna pabinas. Kogu aasta jooksul olin ma teooriat vähevõitu õppi-
nud, sest aeg kulus muude asjade ja lõbustuste peale. 

Eksamil oli kaks poolt. Esimene pool oli kirjalik, kus pidi täitma 
mahuka töölehe. Teine pool oli aga suuline, kus pidi laulma har-
jutusi ja heliredeleid. Pärast eksamit ootasime mitu tundi tulemu-
si. See oli väga pingeline hetk. Püüdsin ennast rahustada sõprade-
ga mängides, kuid sellest polnud eriti abi. Mu mõtted olid eksa-
mihinde peal. Lõpuks läks saaliuks (kus toimus eksam)  lahti ja 
meid kutsuti saali sisse. Mul hakkas süda taguma ja ma ei jõud-
nud oma hinnet ära oodata. Olin päris õnnelik, kui kuulsin, et mu 
hinne on neli. 

Kuid mu pinge polnud veel sellega lõppenud. Nimelt ootas mind 
ees veel üks klaverieksam, mis toimus 23. mail. Seal pidin ma 
mängima peast 4 lugu, neist kõige raskem oli „Väike prelüüd“ ja 
kõige pikem oli „Sonantin“, mis on 4 lehte pikk. Need lood tulid 
mul päris hästi välja, mis sest, et üks kiire lugu läks viltu ja ma 
pidin uuesti alustama, aga teised lood läksid palju paremini, mis-
tõttu sain ma  viie miinuse. 

Nüüd on mul muusikakoolis algharidus käes, mida omandasin 4 
aastat. Mul tuleb veel õppida 3 aastat ja teha siis ka eksamid ära, 
siis on mul muusikaline põhiharidus käes. Loodan, et saan sellega 
hakkama. 
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Klaveripala kevadkontserdil 

Preili Wasserkof tuli tagasi nõudma oma raisatud kooliraha. 



Õpi lane  tahab  o l l a  moodne  

mõningad piirangud, näiteks ei või riietuda 
liiga paljastavalt. Muidu võib õpilaste kesken-
dumisvõime tunnis nõrgeneda, sest vaadatakse 
inimest, kellel on napp riietus. 

Mõned nädalad tagasi tekkis meie koolis prob-
leem, sest sisekorra eeskirjad näevad ette kor-
rektset riietumist, s.t et katkised püksid pole 
lubatud. Õpilased tõstatasid omakorda prob-
leemi, et ka kõik õpetajad ei pea nendest reeg-
litest kinni, samas ei juhita alati ühtemoodi 
õpilaste puhul probleemile tähelepanu. Nii 
pöörduski õpilasomavalitsus õpetajate esinda-
ja poole, kes pidi edastama nende mured peda-
googidele. 

Antud küsimuses tuli ÕOV ja õpetajate esin-
dus kokku kahel korral, kus püüti leida lahen-
dus, mis rahuldaks mõlemaid osapooli. 

Isiklikult arvan, et katkised teksad ei peaks 
olema keelatud, kui need liiga katki pole, kuid 
samas tekib järgmine konks- kus on piir, mil-
lal teksad on liiga katki. Teksad ei tohiks olla 
minu meelest katki intiimsetest piirkondadeks. 
Kui püksisäärest paistavad põlved, siis on see 
sama, nagu kannad lühikesi pükse. 

Meie peame oluliseks nende õpetajate seisu-
kohta, kes ütlesid, et pole tähtis, mis sul seljas 
on, vaid see, mis sul peas on. Loodame ka, et 
kooli kodukord vaadatakse varsti üle ja seadu-
sed ja reeglid käiksid ajaga kaasas. 

 

 

Martis Karon 

Kairit Rosenberg 

Õpilaste riietumine on muutunud mõne aastaga väga. See on sellepärast, 
et noored tahavad olla moodsad ning mood muutub väga kiiresti.  

Paljud aastad tagasi, kui õpetajad veel noored olid, kanti koolivormi. Peale 
riietuse kehtis veel ka imelik kord soengute osas—need pidid olema üpris 
sarnased. Poistel oli keelatud pikad juuksed ja tüdrukutel ei tohtinud olla pi-
kad juuksed lahti. 

Aga tänapäeval on riietumine koolis suhteliselt vaba, kuid samas on seatud 

Kodutü tarde  read  tä i enes id  

Keithlin Michelson 

Taas on käes kevad ja õppeaasta on lõppe-
mas. 25. aprillil toimus koolis juba tradit-
siooniks kujunenud uute kodutütarde vastu-
võtmine. Pidulikul koosviibimisel said oma 
liikmekaardid ja kaelarätid kuus tüdrukut: 1. 
klassist Emma Kaidro, Kati- Ketter Teever, 
Evelin Oraka, Anette Ojarand, 2. klassist 
Anna Cordey ja 5. klassist Kata Kindsigo. 

30. mail toimus Oraval Noorkotkaste organi-
satsiooni aastapäeva tähistamine, kus auta-
sustati parimaid noorkotkaid. Meie koolist 
sai aukirja Ludvig Kindsigo. 

29.juunist 1. juulini toimub noorte Kodutü-
tarde esimene suvelaager. Omast kogumusest 
tean, et see on väga õpetlik ja lõbus üritus. 
Meid juhendab alati heatujuline ja abivalmis 
Tarmo Haljak. 
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Ürituse alguses süütasid küünlad selle aasta parimad kodutütred 
Keithlin ja Kelli. 



Volber tu l eb  ikka  luua  s e l ja s  

Kristiina Konks 

 

30. aprillil oli meil koolis nõiapäev. Nõidu oli nii suuri kui ka väikseid. Valiti 
välja kõige paremad nõiapildid. Käisime väljas võistlusi tegemas. Võistlused 
toimusid järgmistel aladel: luuavise, luuajooks, käbivise ja luuaslaalom. Enne 
õueminekut peeti  nõiakoosolek. Võistluste käigus selgitati välja parim poiss-
nõid ja parim tüdruknõid. Kõige raskemaks osutus käbi täpsusvise, sest suu-
rim tabamuste arv oli neli. 

Nagu ikka, oli selgi aastal peanõid õpetaja Hele. Parima nõia tiitli sai aastal 
2012 Kelli Parind. 

Emakee l epäeva l  kä i s  va l l avanem 
koo l i s  

Gert Air Allas 

Emakeelepäeva hommikul oli meie 
kooli jalutussaal täis erinevaid raama-
tuid, mis olid pärit kooli raamatuko-
gust. Eelnevalt toimus pisike teadmiste 
kontroll, kus selgitati välja iga klassi 
parim keeletundja. Tuli üles leida või-
malikult palju vigu ühest tekstist. See 
eesti keel on üks paras puder ja kapsad 
meie jaoks küll. Võta kinni, kas õige 
on mõrusse või mõrudasse, kas kohvi 
sisse panen suhkrut või suhkurt, kas 
tegin ülesande õigesti või õieti, kas 
film oli õudselt või õudsalt lahe. 

 

Kooli külastas sel päeval ka meie val-
lavanem Andrus Seeme. Tema tuli 
kampaania korras „Tagasi kooli“. Al-
gul rääkis ta ise oma elust, hiljem küsis 
õpetaja Sigrid küsimusi, mis olid eel-
nevalt laste välja mõeldud ja kogumis-
karpi korjatud. Küsimusi oli üpris pal-
ju, mõned kippusid korduma. Enne 
lõppu tekkis lastel veel palju küsimusi, 
näiteks lemmiksöögi, -joogi, -laulja ja 
muude asjade kohta. 

 Oli tore kuulda, et vallavanem on ol-
nud samasugune suuremate ja väikse-
mate riugastega koolipoiss nagu meie-
gi. 

Spord ipäev  

Kristiina Konks 

10. mail käisid asjatundjad hindamas 
meie tehtud pilte ja käsitöid. 7. klas-
si Karina paljud pildid said tuunus-
tuse. Ka algklasside õpilaste pildid 
said palju tunnustusi. Käsitöös said 
päris paljud tööd tuunustuse, neid 
töid oli vähe, kus tuunustust polnud. 
Piltide tulemused sai kohe pärast 
hindajate minekut teada, sest need 
olid üleval jalutussaalis ja algklassi-
de poolel. Aga käsitööde tulemuste 
teadasaamiseks pidi kannatama järg-
mise käsitöötunnini.   

Kõige rohkem tunnusmärke vane-
mas astmes said 5.klassi õpilaste 
kunstitööd. 

Gert Air Allas 

 10. mail toimus meie koolis 5.-9. klas-
si spordipäev. Selleks, et igal aastal ei 
oleks kõik samasugune, otsustati spor-
dipäev pühendada jalgpallile. Toimus 
erinevaid võistlusi nagu jalgpalliga 
kõksimine, takistusriba läbimine, tea-
tevõistlus ja loomulikult jalgpalli-
mäng. Mängu segas asjaolu, et oli üp-
ris kõva tuul. Paljud mängud lõppesid 
penaltite löömisega. Võistlejad olid 
jagatud kolme võistkonda ja neist või-
tis Kristjan koos oma võistkonnaga, 
teise koha sai Alari ja kolmanda Silve-
ri meeskond.  

Gert Air Allas 

4. mail toimus meie koolis koristus-
päev Teeme Ära. See Eestis algatatud 
ja nüüd juba ka teistesse riikidesse üle 
võetud päev toimus sellel aastal juba 
viiendat korda. Nagu ikka, viidi õpila-
sed mööda valda laiali. Algklassid 
koristasid Krootuse küla. Suuremad 
klassid viidi Piigaste ja Ihamaru poole 
laiali. Kuna oleme juba mitu aastat 
koristanud, on teeääred üpris puhtad. 
Kõige rohkem prügi on peaaegu alati 
Krootusel. Põnevamad leiud olid mo-
biiltelefon, muruniiduk, rattaraamid, 
tsementi täis vann, surnud siil. Õpetaja 
Helle Jaaska sai oma ilukilpide kogus-

se lisada uusi eksponaate. 
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Kõige tähtsamad eesti keele raamatud 

Teeme  ära !  Kuns t i–  j a  
käs i töönä i tu s  



Algk la s s id  kü la s ta s id  Ida–  Ees t i t  

Sigrid Mallene 

30. mail ei alanud algklassidel kell 8 tunnid, vaid 
istusime bussi, et sõita klassiekskursioonile.  

Esmalt osalesime Alatskivi looduskeskuses vee-
selgrootute õppimise programmis. Moodustasime 
5- 6 liikmelised grupid. Iga grupp sai kausi tiigi-
veega. Esmalt tundus, et kausis elusolendid puudu-
vad, aga väikese jälgimise järel veendusime, et nii 
see pole. Luuptopsidega said kõik grupid määrata 
ka selgrootu liigi. Seejärel tuli ära tunda ka kõik 
vees leiduvad taimed. Lõpuks sai iga rühm tutvus-
tada, mida või keda nende kauss sisaldas. Pärast 
mängisime toiduahela mängu. 

Kuna lõuna oli kätte jõudnud, siis läksime Alatski-
vi lossi restorani sööma. See oli väga noobel paik. 

Kõhud täis, oli taas energiat uurida Alatskivi kau-
nilt renoveeritud lossi.  

Seejärel sõitsime Kallastele, kus imetlesime ääre-
tuna tunduvat Peipsi järve. 

Järgmine peatuspunkt oli Palamusel. Kuna me 
olime eelnevalt vaadanud "Kevade" filmi, siis 
nüüd olid paljud filmiga seotud paigad tuttavad.  

 

Juba  ko lmanda t  aa s ta t  ennas t  ka i t smas  ja  
t e i s i  a i t amas  

sööki hakkasime ülesandeid täitma, 
kui muusika käima läks, võis alustada, 
kui muusika kinni pandi, siis enam 
ülesannet edasi teha ei tohtinud. Kõige 
naljakam ülesanne oli see, kui me pi-
dime Riinu vaiba sees vedama ühest 
otsast teise, tema pidi rõngast klotsi 
võtma ja teise rõngasse panema. Kell 
kaksteist toimus lõpprivistus, kus anti 
auhindu. Kõige rohkem auhindu sain 
Orava kool. Meie saime üldkokkuvõt-
tes esimese koha ja sajaeurose kinke-
kaardi. Pärast autasustamist panime 
telgid kokku ja läksime bussi peale. 

 

Andry Määrits 

 

KEAT-laager toimus selgi aastal Saad-
järvel 29.-30. mail. Sõitsime sinna 
hommikul kell üheksa, jõudsime kõige 
esimestena kohale. Valisime endale 
platsi, kus telkida. Kui telgid üles said, 
oli vaba aeg umbes veerand tundi. Kell 
kaksteist oli rivistumine, peale rivistu-
mist saime süüa. Söögiks oli borš ja 
mingi jogurtitaoline asi, mis oli väga 
hea. 

Edasi algasid päästealased õppused. 
Esimesena osalesime vetelpäästealasel 

õppusel. Pidime selga panema päästeves-
ti, mida oskasid kõik, veel pidime rõngast 
viskama maas olnud kiivrile kõige lähe-
male. Järgmistes punktides pidime esma-
abi andma, jalgrattale vajalikke asju tead-
ma, rattaga läbima vahemaa võimalikult 
aeglaselt jpm. 

Kell 21.30 algas disko. Diskol oli algul 
ainult meie kooli õpilased, tegime rea-
tantsu, mis oli lahe. Pärast diskot pidi 
olema öörahu, kuid kõva pind ja külm ei 
lasknud uinuda. Hommikul äratati meid 
üles juba kell kaheksa. Kõik läksid rivis-
tusse, padjanäod ees. Rivistusel anti mei-
le kaksteist ülesannet. Peale hommiku-
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Kohe– kohe saab süüa. 

Foto: Sigrid Mallene 



In t e rne t imaa i lma  võ lu  ja  va lu  

üks seisab auto katusel. Järgmisel päe-
val saabus tallekeste koju ka politsei, 
sest koolidirektor oli esitanud kitsetal-
lede peale kaebuse. Kõik kitsetalled 
said lisaks koduarestile ka väärteokor-
ras karistada, pealekauba kirjutasid 
nende klassikaaslased fotodele paha-
seid kommentaare „Noh, olete kiftid 
kutid omaarust või?“ ja „Midagi muud 
mõistlikku pole oma eluga peale haka-
ta?“ 
Internetis olevat infot kasutavad nii 
lapsevanemad, sinu koolikaaslased, 
politsei kui ka teised inimesed – näi-
teks Sinu tulevane tööandja. Kõik, 
mida teed, peab positiivselt toetama 
sinu mainet, mitte seda rikkuma. 
Inetu Pardipoeg pidas blogi, mida kõik 
said kommenteerida. Teised pardipo-
jad kasutasid võimalust ja hakkasid 
teda seal anonüümselt kiusama. 
„Tohman, ise sa ei oska ujudagi!“ ja 
„Nii palju kirjavigu saab küll ainult 
inetu pardipoeg teha!“, salvasid nad 
üksteise võidu. Kuigi pardipoeg pani 
oma blogi peagi kinni ja inetuste ütle-
mine seetõttu lõppes, jäid kõigil näge-
mata need suured pisarad, mida Inetu 
Pardipoeg öeldud inetuste tõttu valas. 
Blogi pidades mõtle üle, kellele ja 
millist isiklikku infot avaldad. Ära 
paku anonüümsele pahategijale või-
malust sulle haiget teha! 
Keksu mängimist õues ei asenda ükski 
arvutimäng ja naerunägu MSNis ei ole 
võrreldav sõbra naeratava näoga. In-
terneti kasutamisega peab kaasnema 
viisakus, teistest lugupidamine ning 
ettemõtlemisvõime - mis juhtub pärast 
selle kommentaari, pildi, video lisa-
mist? Käitu virtuaalmaailmas inimese-
na, kes lahkudes ei jäta oma isiklikke 
asju vedelema ja kelle tagasitulemist 
jäävad ka teised internetikasutajad 
ootama.  
Kui oled internetis hätta sattunud, küsi 
kindlasti abi. Seda võid saada kodus 
oma vanematelt, koolis õpetajatelt, 
tasuta lasteabitelefonilt 116111 või 
politseist. Veebikonstaabel Andero 
annab nõu Rate.ee ja Facebooki suht-
lusportaalides, lisaks ka perekooli foo-
rumis, e-maili teel ja MSNis. Ka vir-
tuaalmaailmas aset leidnud muinasju-
tul peab olema õnnelik lõpp. 
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Maarja Punak, Lõuna prefektuuri 
noorsoopolitseinik 
 
Kui Pinocchio oleks igapäevane inter-
netikasutaja, nagu paljud koolinoored 
tänapäeval, oleks ta nina ilmselt seda-
võrd pikk, et Erki Nool võiks sellega 
vabalt teivast hüpata. Seda põhjusel, et 
anonüümses veebikeskkonnas kiputak-
se mõnikord oma tegelikku mina var-
jama, ka valetama ja vassima. Miks? 
Salapärases ja anonüümses interneti-
maailmas on seda ju nii lihtne teha! 
Kuigi virtuaalmaailm pakub uusi või-
malusi sõpradega suhtlemiseks, tutta-
vate leidmiseks, ka mängimiseks, võib 
mõni hooletu arvutikasutaja just inter-
neti kaudu sattuda olukordadesse, mis 
jäävad teda painama kui halvad une-
näod. Aga selle vahega, et kõik toimus 
päriselt! Kasutades tuntud muinasjutu-
tegelasi, toon mõned näited olukorda-
dest, millesse Eesti noored on tihtilugu 
sattunud.  
Hans tegi endale rate.ee konto, kuhu 
lisas valeandmed ja internetist leitud 
foto. Peagi kirjutas talle Printsess382, 
kes soovis noormehega jalutama min-
na. Hans oli nii õnnelik, et läks jook-
sujalu õe Grete tuppa teatama oma 
peatsest kohtingust. Gretet ei olnud 
küll parasjagu toas, aga arvutiekraan, 
millelt paistis rate.ee lehekülg, kutsus 
Hansu siiski õekese tuppa sisenema. 
Hans nägi, et Grete arvutis oli avatud 
konto nimega Printsess382 …. Grete 
ei saanudki kunagi teada, miks noor-
mees pärast kokkulepitud kohtingut 
oma konto kustutas ja jalutuskäigu 
temaga ära jättis. 
Ole ettevaatlik, internetis võib iga-

üks sulle valetada. Netituttavatega 
kohtumiseks vali päevane aeg ja ava-
lik koht, kus vajadusel abi saad kut-
suda. Teadlikult teise isiku andmete 
ja nime kasutamine on suisa kurite-
gu!  
Uinuv Kaunitar laadis oma Facebooki 
kontole foto, kus ta nappides päevitus-
riietes päikest võtab. Saja aasta pärast, 
kui prints ta unest äratas, uuris kaunitar 
oma fotole pandud kommentaare. „Kui 
nunnu!“, „Nii ilus oled!“ kiitsid sõbrad 
nagu ühest suust. Üks  sõpradest oli 
lisanud lingi muudetud fotodest. Esi-
mesel fotol oli Uinuv Kaunitar teist 
värvi päevitusriietega, aga teisel fotol 
sootuks päevitusriieteta! Kuidas ta ka 
ei üritanud, ei õnnestunud tal neid foto-
sid enam internetiavarustest kustutada, 
sest sajad inimesed olid need fotod 
enda arvutisse juba alla laadinud ja 
edasi postitanud. 
Internet on igikestva mäluga ning 
iga siivutu foto tõmbab ligi halbade 
kavatsustega inimesi. Ära tee ka teis-
test pilte, milliseid Sa enda kohta 
internetis näha ei tahaks!  
Kolm põrsakest olid suured interneti-
sõbrad. Nif-Nif tellis endale notsu-
turg.ee lehelt kallid saapad, aga kohale 
need ei jõudnudki. Ei saapaid, ei raha – 
kõigest jäi ilma. Naf-Naf mängis arvu-
timängu, kus iga järgmise taseme ava-
miseks tuli raha maksta. Mängimine 
lõppes sellega, et tema pangaarvel ei 
olnud enam sentigi ja mäng oli alles 
poolepeal. Nuf-Nuf andis vendadele 
läbi Facebooki konto teada, et läheb 
nädalaks reisile. Tagasi tulles avastas 
ta, et Kuri Hunt oli tema majast kogu 
väärtusliku kraami vahepeal minema 
tassinud ja Facebooki seinale vastuseks 
kirjutanud „Aitäh teatamast!“. 
Kauplemine internetis on kordades 
riskantsem kui poes käimine. Elekt-
roonilist raha kulutatakse kergekäe-
liselt ning mänguhoos on raiskamist 
keeruline peatada. Suhtlusportaalis 
jaga vaid infot, mida võõras kurjasti 
ära kasutada ei saaks. 
Kui seitse kitsetalle koju jõudsid, oli 
nende ema päris kuri. Orkutis tallekes-
te kontosid vaadates avastas ema pilte, 
kus neist kolm suitsetavad, kaks joovad 
õlut, üks sodib värviga koolimaja ust ja 
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Järg eelmisele leheküljele (MaarjaPunak) 

Meelespea: 
Avalda internetis nii vähe isiklikke andmeid kui võimalik. Pane tähele, et pilte tehes ei jääks taustale sinu kodumaja 

number või et sõbrad ei kasutaks internetis sinu täisnime. Teise isiku nimel konto loomine ja piltide üleslaadimine on 
kuritegu!  

Tundmatult tulnud kiri jäta avamata, eriti, kui see sisaldab linke. Ära lase end petta lotovõitudega loteriides, milles pole 
osalenud, kellegi päranduse transportimisel Aafrikast Eestisse enda pangakonto kaudu ega kuulutustes, milles pakutakse 
võimalust teenida suur summa enda alastipiltide saatmise eest. See kõik on pettus! 

MSNis või erinevates jututubades uute inimestega tutvudes jäta veebikaamera kasutamata. Esiteks, võid sellega reeta 
pahatahtlikele inimestele oma asukoha ja teiseks, võid näha asju või tegevusi, mida tegelikult näha ei soovi. Kindlasti 
ära mine kaasa kutsetega võtta endalt riided seljast või teha midagi, mis sind alandab. 

Videoid ja pilte postitades mõtle, kas see võib sind ennast või kedagi teist solvata või alandada. Kui vastus on jah, jäta 
see postitamata, sest selle hilisem kustutamine on internetiavarustes võimatu. 

Kommenteerides käitu viisakalt. Ära lange madalale tasemele, kus loobid mõtlematult sõnu, mis teevad kellelegi haiget 
või mõjuvad solvavalt. Arvesta, et sõnal on väga suur jõud, olgu see öeldud või siis kirjutatud.  

Uuenda viirustõrjet, tarkvara ja tee koopiaid. Digitaalne teave on kergesti kahjustatav, seega ole valmis, et ükskord võib 
kogu info su arvutist päevapealt kaduda. 

 

Mee leo luka id  he tk i  l õppenud  koo l i aa s t a s t  

4. klassi noormehed on Marideks maskeerunud. Vaadake, mis meie leidsime! 

Sööda siia, Silver! Siit tuleb kindel värav! 


