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2013. aasta sügise  

tipphetked 
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Rihhard Kuld 

3. detsembril toimus noorkotkaste 
ja kodutütarde ridadesse uute liik-
mete vastuvõtt. Traditsiooni koha-
selt süüdati aktuse alguses küün-
lad, süütamisau langes seekord 3. 
klassi õpilastele Anettele ja 
Rihhardile.  

 Meie Kõlleste rühm sai juurde 
kaks liiget: Markus Kõivu ja Jo-
hanna Juhkami. Pärast pühaliku 
tõotuse lausumist seoti uutele liik-
metele kaela rätikud, seejärel peeti 
meeles aktiivsemaid liikmeid. 
Nendeks olid Janek Oja, Kata 
Kindsigo, Rihhard Kuld, Anette 
Ojarand, Keithlin Michelson, 
Anabel Oja, Ülle Suur ja teised. 
Tegelikult peeti meeles kõiki meie 
rühma liikmeid šokolaadiga.  

Külas olid meil Maive Tõemäe ja 
Aile Vals. Nad kiitsid meie rühma-
juhti Tarmo Haljakut ja kinkisid 
tänutäheks noorkotkaste ajaloost 
äsja ilmunud raamatu. 

Üritus lõppes pidusöögiga.  

Keithlin Michelson 

 

Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva eel 
käivitatakse tammeparkide rajamise 
projekt. Selle projekti eesmärgiks on 
igasse maakonda istutada 2018. aas-
taks 100 tamme park, sest just siis 
täitub Eesti Vabariigi sünnist 100 
aastat.  

Ka meie kooli 6. klassi õpilased on 
liitunud antud projektiga. 

Sel sügisel kogusime tammetõrusid 
ja istutasime need enne talve tulekut 
mulda. 2018. aastaks peaksid neist 
kasvama paraja suurusega istikud, et 
neist siis tammikud rajad.  

Eesti vabariigi juubeliks hakatakse rajama 100 

tammega parke 

Noorkotkaste ja kodutütarde vastuvõtt 
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Anette Erstu 

Rea Nukk 

Kõik me teame, mis on leib ja või. 
Need on tavalised ja igapäevased 
toidud, mis ei puudu kunagi laualt. 
Need on sageli isegi nii tavalised, et 
kui peale või ja leiva külmkapis mi-
dagi muud pole, siis ütleme, et ko-
dus polegi midagi süüa.  

Vanade eestlaste elus on leib alati 
väga tähtsal kohal olnud.  

Käisime või ja leiva päeval nelja-
päeval, 21. novembril Ülenurme 
Põllumajandusmuuseumis. Läksime 
kohe alguses leivatarre, kus öeldi, et 
meie leib on juba ahjus, sest leiva 
tegemisega  läheb muidu kohutavalt 
kaua aega. Siiski sai Anette Ojarand 
leiba vormida, Välek valmis leiva 
ahju panna ja Henri välja võtta.  

Peale seda hakkasime võid tegema. 
Kõigepealt ajasime võimasinat rin-
gi, et koor paksuks muutuks. Kui 
või valmis sai, hakkasime seda lusi-
kaga puhta veega täidetud kaussi 
tõstma, et või ära pesta ja pärast se-

da panime või vormi. Pärast seda 
läksime teise majja, kus poisid 
hakkasid vilja peksma ja tüdrukud 
jahu jahvatama.  

Pärast kõike seda käisime filmi 
vaatamas, mis jutustas vilja valmi-
misest ja leiva tegemisest.  

Pärast kõike seda olid meil kõigil 
kõhud väga tühjad ja seepärast 
läksime kartuliputru hakklihakast-
mega sööma,  kõrvale pakuti 
morssi, isetehtud leiba ja meie val-
mistatud võid. Siis käisime sepa 
juures, kus kuulsime palju huvita-
vat juttu.  

Lõppkokkuvõttes oli meil väga 
tore päev!   

MEIE LEIVA AJALUGU 

3000-2500 aastat tagasi kasutati 
peamise teraviljana otra. Odraterad 
hõõruti peeneks kividega või tam-
biti uhmris tangudeks. 

2500-2000 aastat tagasi võeti ka-
sutusele käsikivi. 

1000-200 aastat tagasi tuli odra 
kõrval kasutusele rukis. Eesti ala-
dele tekkisid esimesed veskid. Lei-
vatainast hakati kergitama ehk 
hapendama. Õpiti valmistama suu-
ri leivaahje. 

150 aastat tagasi hakati tegema 
puhast leiba, ilma aganateta. Lei-
vatainas tehti tuulatud viljast ja 
jahvatatud jahust. Suurtes peredes 
küpsetati leiba pikaks ajaks ette. 
Pätsid olid ümmargused ja suured, 
kaalusid 6-12 kg. 

100 aastat tagasi muutusid leiva-
pätsid väiksemaks (3-6 kg). Leiva-
tegemisel võeti leivaküna asemel 
kasutusele leivaastja.  

75 aastat tagasi hakati küpsetama 
rukkipüülist peenleiba. 

Tänapäeval toodetakse Eestis üle 
150 nimetuse leiba, kokku enam 
kui 40 000 tonni aastas. 

Kogumikust “Rukkileib meie laual 
on tervis” 

Leiva ja või päev  

Lisete väntab spetsiaalse masinaga koore võiks.Lisete väntab spetsiaalse masinaga koore võiks.Lisete väntab spetsiaalse masinaga koore võiks.Lisete väntab spetsiaalse masinaga koore võiks.    
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Aime Sabre 

Kui rääkida meie kooli traditsioonidest, 
siis kindlasti kuulub nende hulka 
“Öölugemine”. Sel korral käis meie las-
tega kohtumas lastekirjanik, luuletaja ja 
tõlkija Heiki Vilep.  

Nagu ikka, olid lapsed eelnevalt luge-
nud külla tuleva kirjaniku raamatuid ja 
välja pannud näituse tema raamatutest.  

Üritus algas näiteringi etteastega, kus 
kirjanik Vilepi toredamad luuletused 
olid lavastatud. Kirjanikuhärrale meel-
dis meie laste esinemine väga. Ta ütles, 
et nii ilmekalt pole tema luuletusi veel 
kunagi varem esitatud. 

Seejärel sai sõna autor ise. Ta rääkis 
oma raamatute valmimisest, luges ette 
lugusid ja salme. Seejärel said lapsed 
talle küsimusi esitada. Küsimusi tuli 
seinast– seina. 

Saime Heiki Vilepi kohta teada, et ta on 
viie lapse isa, teda huvitab pillimäng 
(löökpillid) ja muusika. 

Kirjanik on avaldanud 30 raamatut, 
neist 26 lastele, 2 romaani ja 2 luuleko-
gu. 

Paksu metsa sees elas päkapikk Albert, kes jagas nii 
palju saiu kolme pika pai eest, et ta pealagi kulus 
kiilaks. Tema naine läks vaesusest tüdinuna mine-
ma, sest andis ju päkapikk saiad ära ilma rahata. 

Jõuluvana soovitas vanal, paksul ja kiilakal päkapi-
kul hakata piilujaks ja kommionuks. Albertil tuli 
akende taga passida, ega lapsed pahandust tee. Kui 
mõni võrukael oli üleliia ulakas, siis tema sussi sis-
se päkapikk kommi ei pannud. 

 «Juba tükk aega enne jõulusid hakkasid levima ju-
tud, et liikvel on kiilakas päkapikk, keda hüütakse 
Nuhk Albertiks,» kirjutab Heiki Vilep oma raamatus 
“Une– Mati unejutud” 

Neid komme, mis ulakatest üle jäid, püüdis päka-
pikk headele lastele jagada. «Ta pakkus kommi otse 
tänaval ja parkides, koolimajade treppidel ja üldse 
– kus juhtus,» kirjutab Vilep.  

«Kuna aga inimesed on vahel väga õelad, siis hak-
kas peagi levima ka jutt, et Nuhk Albert on poole 
kohaga Kommionu.»  

Vilepi raamatus «Une-Mati udujutud» on teisigi 
tegelasi, kes on kirja pandud ühtviisi nii lapsi kui ka 
nende vanemaid, raamatu ettelugejaid silmas pida-
des. 

Ühes udujutus käivad üheskoos tööl sukk ja saabas, 
teine lugu pajatab taskuvaras Tarmost, kes varastab 
taskuid, ja kotipoiss Kostjast, kes kogub kotte. 

Ja näiteks jutus «Jaagup ja Hendrik» on juttu laulu-
lembesest poisist Hendrikust, kes tahtis täheks saada ja 
kõndis seepärast taevale lähemal, katusel. Samuti laul-
da ja laule teha armastav Jaagup käis ka katusel, kuid 
mitte ärkvelolekus, vaid unes. 

Meil käis külas lastekirjanik Heiki Vilep 

Öölugemisel osalenud lapsed koos kirjanikuga.Öölugemisel osalenud lapsed koos kirjanikuga.Öölugemisel osalenud lapsed koos kirjanikuga.Öölugemisel osalenud lapsed koos kirjanikuga.    
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Kadripäeva hommikul külastas kooli muusikamees Sil-
ver Sepp, kellel olid kaasas isevärki pillid: naelu täis 
taotud suur puupakk, jalgratta esiratas, kokkuseotud 
kanalisatsioonitorud ja veel muudki kila- kola, mida 
esialgu muusikaga kuidagi seostada ei oska. 

Külaline suutis neist välja võluda imelisi helisid. Tema 
enda sõnul algab muusika sealtmaalt, kust seda muusi-
kaks pead. 

Jalgratta esiratas pandi keerlema ja pliiatsit kodaratel 
vedades saadi kätte põnev meloodiakäik. Kui neil koda-
rail poognat edasi tagasi vedada, sai täiusliku õudusfil-
mi muusika. Omaette heliefekti tekitasid rattale kinnita-
tud pisikesed mikrofonid. 

Muusik on need imepillid leidnud oma kodutalust. Mei-
le demonstreeritud naelaharf oli tegelikult kunagi täit-
nud kalavõrkude kuivatamispuu ülesandeid. Tema pilli-
de arsenali kuuluvad ka pesukausid, mida ta veega täi-
dab, kuid meie õpilastel kausitrumme seekord kuulata 
ei õnnestunud. 

Silver väitis, et suudab muusika välja võluda igast ese-
mest. Selle tõestuseks hakkas ta musitseerima pasta-
pliiatsiga, mille oli Vastse- Kuuste koolist kingituseks 
saanud. 

Külaline suutis ka meie õpilased helisid ja rütme tekita-
ma panna. Niisugune muusikatund pakkus põnevust 
kõigile. 

KKK 

Greete– Liis Kalda 

 

Septembri alguses osalesid kõik klassid tervisepäe-
val. Üritus algas loenguga, kus meile räägiti spor-
dist ja tervisest. Pärast teoreetilist osa jätkus tege-
vus staadionil. Moodustati 3 võistkonda: 5. ja 6. 
klass, 4. ja 7. klass ning 8. ja 3. klass.  

9. klassi eestvedamisel tehti soojendusharjutused, 
seejärel algas võistkondlik köievedu. Köieveo või-
tis 5.-6. klassi võistkond. Edasi võisteldi teatejook-
sus ja täpsuslöömises palliga pappkasti pihta. Mõ-
lemad võistlused võitis jällegi 5.-6. klassi mees-
kond.  

Edasi algas individuaalne võistlus. Kavas oli kau-
gushüpe, pallivise ja 60 meetri jooks. Pärast indivi-
duaalalasid pidid 5.– 8. klasside õpilased orientee-
ruma.  

Auhindu ega kohti sel päeval ei jagatud. Igaüks 
pidi võistlema hea enesetunde ja oma tervise nimel. 

Igaühel oma pill... 

Võrguharf ehk naelapillVõrguharf ehk naelapillVõrguharf ehk naelapillVõrguharf ehk naelapill    

Tervisepäev 

Enne sporti keha soojaksEnne sporti keha soojaksEnne sporti keha soojaksEnne sporti keha soojaks    

TõmTõmTõmTõm---- ba! Tõm ba! Tõm ba! Tõm ba! Tõm---- ba! Tõm ba! Tõm ba! Tõm ba! Tõm---- ba! ba! ba! ba!    



Hanna Liisa Toomes 

Novembri lõpus külastas 6. klass Vanemuise teatri 
muusikalist etendust “Mary Poppins”. 

Idatuul toob Bankside perekonda Kirsipuude alleel uue 
lapsehoidja, ülimalt edeva, eneseteadliku ja maagiliste 
võimetega Mary Poppinsi. Bankside võsud Michael ja 
Jane satuvad koos temaga uskumatutesse seiklustesse. 
Paraku jääb lapsehoidja üksnes niikauaks, kuni tuul 
pöördub.  

Muusikalis kõlas palju tuttavaid laule, mis olid pärit 
samanimelisest filmist.  

Mary Poppinsi osas oli sel õhtul Hanna– Liina Võsa.  

 

10. detsembril vaatasid algklassid Vanemuise teatris 
etendust “Lotte jõulupidu”.  

Käisime teatris 

Foto Vanemuise teatri kodulehelt.Foto Vanemuise teatri kodulehelt.Foto Vanemuise teatri kodulehelt.Foto Vanemuise teatri kodulehelt.    

Mis imeloom on loovtöö? 
Riin Marii Sabre 

Juba teist aastat peavad kõik 8. klassi õpi-
lased üleminekueksami asemel valmistama 
loovtöö. See on suur ja mahukas projekti-
töö, mis valmis II ja III veerandi jooksul.  

Esmalt tuli valida teema ja juhendaja ning 
kirja panna ajakava. Töö koosnes kahest 
osast: praktilisest ja kirjalikust. Lõpuks oli 
vaja koostada esitlus, mis oli abiks lõputöö 
kaitsmisel. 

Kõige olulisem lõputöö juures on ajaka-
vast kinnipidamine. 

Meie klass sooritas lõputöö edukalt. Sama 
soovime ka selle aasta kaheksandikele!  Möödunud õppeaastal kaitstud lõputööd ja nende autorid: Riin  Möödunud õppeaastal kaitstud lõputööd ja nende autorid: Riin  Möödunud õppeaastal kaitstud lõputööd ja nende autorid: Riin  Möödunud õppeaastal kaitstud lõputööd ja nende autorid: Riin 
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Jõulukuu oli täis toredaid ettevõtmisi: 4. 
klassi eestvedamisel süüdati advendiküünal, 
õpilasomavalitsuse juhi initsiatiivil tehti 
koolimaja kauniks, õpetaja Hele eestveda-
misel ja põhiliselt nooremate klasside osa-
võtul peeti maha võimas jõululaat.  

Aga kõige tähtsam on see, et 60. Krootuse 

Kooli Kuller ilmus 3. klassi Rihhardi, 4. 

klassi Rea ja Anette, 6. klassi Keithlini, 

Greete– Liisi ja Hanna Liisa, 9. klassi Riin 

Marii ja õpetaja Aime osavõtul. 


