
Suur veerand i lõpu  
i lmaprognoos  j a  

j õu luee lne  horoskoop  

Mõneks päevaks saabub maiustuste-
vaikus, kuid hakkab siis jälle tasapisi 
tuure koguma ja nii ootamegi suure-
mat suhkru– ja transrasvasadu 24. det-
sembri pärastlõunaks. 

Pühapäev, 21. detsember 

Rahvakalendri järgi on tegemist 
toomapäevaga, seega on ennustada 
suuremat koristuslainet. Eriti ettevaat-
likud peavad sel päeval olema tolmu-
lestad, kuna neid varitseb reaalne oht 
sattuda füüsilise vägivalla ohvriks 
(tolmuimeja, vaibaklopits).  

Esmaspäev, 22. detsember 

Uue nädala alguses on oodata suure-
mat tööde ja tegemiste kuhjumist, mis 
omakorda võib tekitada inimestevahe-
lisi pingeid. Õhus võib esineda elekt-
rit. 

Teisipäev, 23. detsember 

Kaubanduskeskustes valitseb aktiivne 
hinnatsüklon, mis toob kaasa suurema 
ostubuumi. 

Kolmapäev, 24. detsember 

Köökides valitseb kõrgrõhkkond, mis 
toob endaga kaasa seaprae-, verivors-
ti– ja piparkoogilõhna. Samuti jõuab 
kohale laupäeval lubatud maiustuste-
sadu, mis tõotab neljapäevasest märk-
sa võimsamaks kujuneda. 

 

Kauneid jõule, armas lugeja! 

Neljapäev, 18. detsember 

Hommikul valitseb kooliõhus valdavalt 
ootusärev meeleolu. Esineb tavalisest 
rohkem siblimist ja sagimist. Kella ka-
heksast alates tihenevad kingipilved, mis 
päeva jooksul koguvad jõudu, kuid suu-
remat kingisadu on oodata alles vastu 
õhtut. Pärastlõunaks ootusärevus veidi 
vaibub, kuid saab siis uue hoo sisse õhtul 
kella kuueks. 

Kõigil, kes täna õhtul kodust lahkuvad, 
oleks vihmavarju asemel mõistlik kaasa 
võtta lumelabidas kingikuhja kokkulük-
kamiseks ja tühi kott. 

On reaalne oht saada kõhu– või hamba-
valu, mis on tingitud magusa liigtarbimi-
sest. 

Reede, 19. detsember 

Prognoosi kohaselt muutub liikumine 
kooli ruumides peaaegu olematuks. 
Hommikul võib esineda väsimust. Üksi-
kutes klassides võib esineda suuremat 
inimgruppide kogunemist. Algklasside 
poolel muutub sagimistemperatuur nulli-
lähedaseks.  

Õhtuks ennustame paiguti pahameeletor-
me lastevanemate seas (seda eriti siis, 
kui nad laste tunnistusi on näinud). 

Laupäev, 20. detsember 

Ilmakaardilt on näha, kuidas kommipa-
berid hakkavad kuhjuma ja mõned päe-
vad tagasi maha sadanud kommimäed 
kokku kuivama.  
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Kata Kindsigo, õpilasesinduse     
president 

Kuigi kooliaasta lõpeb kevadel, 
saab jõulukuus koolis toimuvast 
vahekokkuvõtteid teha. 

Sügisel sai õpilasesindusse valitud 
Kelli ja Janek 6. klassist, Keithlin ja 
Katrin (viimane on asepresident) 7. 
klassist, Kelli ja allakirjutanu presi-
dendina 8. klassist ning Hanna– Elisa-
beth ja Gert Air 9. klassist. 

Sel õppeaastal oli minul ja Katrinil 
hea võimalus tutvuda Räpina ÜG õpi-
lasesinduse tööga. Kuna tegemist on 
gümnaasiumiga, siis on ka nende 
esinduskogu suurem– tervelt 25-
liikmeline. Lisaks sellele on neil oma 
Facebook´i leht. Koosolekute pidami-
seks ja koostöö tegemiseks on neil 
oma ruum. Õpilasesindus  teeb koos-
tööd huvijuhiga iga päev ja peaaegu 
iga nädal toimub mingi üritus. 

Meie saame kokku tavaliselt vahetun-
dide ajal. Veerandi lõpus esitame oma 
kandidaadi “Veerandi Tegija” tiitli 
väljaandmiseks. 

Juba teist aastat järjest algatasime 
kooli ruumide kaunistamise aktsiooni. 
Jõuluehtesse said koridorid ja jalutus-
saal teisel korrusel ning fuajee. Suur 
tänu kõigile, kes selles ürituses käed 
külge lõid. 

Soovin õpilasesinduse nimel kõigile 
kauneid jõule ja toredat aastavahe-
tust! 

Ansambel Justament kogunes 1980. 
aastal  noortemajas Sõprus. Mitme Tar-
tu kooli abituriendid tulid kokku ja 
moodustasid 6-liikmelise bändi, kelle 
eestvedajateks said Toomas Lunge ja 
Jaan Elgula. Ansambli esialgne nimi oli 
MIKS JUTITA.  

“Miks” näitab bändi stiili: mida iganes 
keegi soovib, “Jutita” tuleb ansambli 
liikmete eesnimede esitähtedest: Jaan, 
Urmas, Toomas, Ivo, Tiit, Andres. 

Alates 1984. aastast kannab bänd nime 
Justament. See tekkis poolkogemata, n-
ö keelevääratusest. Nimi hakkas poiste-
le meeldima ja nii saigi MIKS 
JUTITAst Justament. 

Ansambel esitab enamasti kantrimuusi-
kat, väga paljude laulutekstide autor on 
Hando Runnel.  

Kelli  ja Nelli Ojasaar 

10. detsembril jagasid oma elamusi 
Krootuse kooli lastega muusikud 
Toomas Lunge ja Ants Johanson. 

Kuigi enamusele õpilastest olid mõle-
mad mehed võõrad, samuti ei kõlanud 
tuttavalt nende laulud, võeti nende esi-
nemine soojalt vastu. Kohtumist alusta-
ti lauluga “Mõtelda on mõnus”, mille 
sõnad paljudele tuttavad juba algklassi-
dest.  

Elamuste jagamist alustas Ants Johan-
son. Ta meenutas oma lapsepõlve heli-
sid ja lõhnu, toredaid aegu vanavane-
mate juures Tartu lähedal maal ja palju 
muudki veel. Toomas Lunge viimane 
eredam elamus oli aga seotud Tartu 

Karlova teatris nähtud etendusega 
“Veel üks pilet”. 

“Ainult kuulsuse pärast ei tasu tegeleda 
muusikaga ega teiste kunstidega, kui 
see just ei ole sinu kirg,” panid külali-
sed meile südamele. 

Eriti tore oli, et nad mängisid kitarri ja 
laulsid. Ühte lugu saime kõik koos kaa-
sa laulda. 

See kohtumine oli tõesti tore. Mõni 
üksik haigutus esireas ei tekitanud kü-
lalistes mingit pahameelt, nad oskasid 
kõigesse huumoriga suhtuda. 

Me loodame, et Krootuse kooli külas-
tus ja meie õpilastega kohtumine oli 
külalistele elamus. 
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Õpilasesindus 
tervitab 

Külaliste arvates on 62 õpilast just üks paraja suurusega kool. 

Johansonid: Ants, Mart, Kärt, Jaak 

Esimene pereansambel loodi juba 
1960ndatel aastatel, kui poisid olid väike-
sed ja laulsid omaloodud laule omaloodud 
(shongri) keeles. Kui õde Kärt kasvas, loo-
di pereansambel Johanson ja Vennad. 

Kõik on tegelenud või tegutsevad praegugi 
näitlemise, laulmise ja õpetamisega. 



Füüs ika  on  võrra tu  

tekkis nagu kilekate, mis ei lasknud 
veel klaasist välja voolata. Seda katset 
oli võimalik ka publikul proovida.  

Kelli tõestas oma kasega, et ka jäätük-
kidega on võimalik vesi keema ajada. 
See katse tõestas reeglit, et katseid 
tulebki mitu korda teha, et veenduda 
tulemuste õigsuses.  

Fredy tekitas elektrifoori abil välku ja 
staatilist elektrit, Ludvig mängis staa-
tilise elektri abil palli.  

Pärast katseid toimus klassidevaheline 
viktoriin, millest selgus, et pole sugu-
gi oluline, kui sa varem füüsikat õppi-
nud pole. Seda viimast tõestas 6.klass, 
sest neil õnnestus viktoriinis 2. koht 
saavutada. Tuleb välja, et füüsika 
õppimiseks on vaja tähelepanelikkust, 
nutikust ja loogikat.  

15.-19. detsembrini on Krootuse Põhi-
kooli jalutussaalis võimalik tutvuda 
rändnäitusega “ Kosmosetehnoloogia  
meie elus”.   

Mairo Mänd 

Õp Aime Sabre 

II veerandiviimaste päevade toimetus-
tesse  tõi mõnusat vaheldust kolma-
päevahommik. Jalutussaali oli üles 
seatud lauad ja toolid, mõnele lauale 
oli asetatud põnevaid vahendeid ja 
masinaid füüsikaklassist. Algas füüsi-
katund, mis seekord oli mõeldud terve-
le koolile.  

Kõigepealt rääkis õpetaja Helle 
Jaaska, mis on füüsika. Ta esitas meile 
esmapilgul keerulisena näivaid küsi-
musi, mille vastused olid uskumatult 
lihtsad. Mõned näited: 

• Miks linnud kogunevad värs-
kelt tekkinud jääle?  

• Kas kaldaäärsed kivid on tera-
vamad kui sügavas vees olevad 
kivid? (Või ainult tundub see 
meile nii?) 

• Kas jõge on otstarbekas ületada 
kiire või aeglase vooluga ko-
hast? 

• Kumb jahtub enne, kas kohv või 
puljong? 

Pärast sissejuhatavat loengut näitasid 
8.klassi õpilased meile katseid. Kõige-
pealt valmistati ette katse, kus jõhv 
läheb läbi jäätüki nii, et jäätükk jääb 
terveks. See katse oli kõige aeganõud-
vam ja kahe esimese tunni jooksul me 
tulemuseni ei jõudnudki.  

Seejärel demonstreeris Nelli, kuidas on 
katseklaasis võimalik nii vett keeta, et 
klaasi põhja asetatud jäätükk üles ei 
sula. Katse õnnestus esimese korraga.  

Kata kehastus mustkunstnikuks ja näi-
tas, kuidas marliga kaetud klaasist vesi 
välja ei voola, kui klaas tagurpidi kee-
rata. Tegelikult polnudki asi võlukuns-
tis, vaid hoopis pindpinevuses. Lahtise-
letatuna tähendas see seda, et veele 
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Esimese digikaamera eelkäija disainisid NASA teadlased. 
Seda kasutati esimest korda Mariner 4 pardal Marsi pildistami-
seks.  Edasine aastatepikkune arendustöö võimaldab kõike digi-
taalselt jäädvustada ning edastada pildid teistesse arvutitesse, 
telefonidesse või muudesse seadmetesse. 

“Takjaribad” võeti kasutusele rahvusvahelises jaamas, sest 
teadaolevalt käib seal elu ja töö kaalutaolekus ning seepärast oli 
vaja väikeseid esemeid millegagi kinnitada. Takjaribad on 
muutunud meie igapäevaelus tavaliseks laiatarbekaubaks.  

Rikastatud imikutoit. Müügilolevad imikupiimasegud 
sisaldavad mikrovetikal põhinevat toiteväärtust rikastavat 
koostisosa, mis töötati välja ja mida hakati kasutama es-
malt astronautide toidulisandina pikkade kosmosereiside-
ajal. 

Memory vahu töötasid teadlased välja selleks, et kaitsta 
lennureisijaid õnnetuste korral. Igapäevaelus kasutatakse 
seda materjali mööblis, ratsasadulates, madratsites, protee-
sides, lennumasinates, autodes, mootorratastes. 

(Faktid  rändnäituselt) 

Kosmosetehnoloogia rakendused igapäevaelus 



Täh i s ta s ime  pokude  i s a  sünn ipäeva  

Sigrid Mallene 

Sel sügisel tähistanuks oma 85. sün-
nipäeva maalikunstnik, graafik, las-
teraamatute illustraator ja kirjanik 
Edgar Valter. Kes meist ei teaks 
Krõlli, naksitralle, Sipsikut või 
Kunksmoori! Kõigile nendele tege-
lastele on andnud välimuse just Ed-
gar Valter. 

20. novembril ootas algklasside õpilasi 
valla raamatukogus tädi Vaike, et rää-
kida pisut Edgar Valterist ja tema loo-
mingust. 

Vabakutselise kunstnikuna illustreeris 
Edgar Valter umbes 250 raamatut, 
enamik neist lasteraamatud. Tema 
karikatuure on avaldanud paljud aja-

kirjad ja ajalehed. Juba eaka mehena 
otsustas ta ka ise proovida raamatuid 
kirjutada. Nii ilmusidki 1994. aastal 
"Pokuraamat" – esimene Edgar Valteri 
enda kirjutatud ja joonistatud lasteraa-
mat, järjena ilmusid sellele teosele 
"Pokuaabits" ja "Pokulood" ning pal-
jud teised toredad raamatud. 

Pärast seda toimus väike viktoriin, kus 
küsimustele vastuseid võis leida Edgar 
Valteri elust ja tööst kajastavalt sten-
dilt, aga hoolsamad kuulajad said vas-
tuseid ka eelnevalt kuuldust. Kokku-
võttes võib öelda, et kõik vastajad olid 
tublid ning tubliduse eest said ka su 
magusaks. 

Rihhard Kuld 

1. 3. ja 4. klassi õpilased käisid jõuluretkel Karilatsis. 

Kui me jõulumaale jõudsime, siis tuli meile vastu kostümeeri-
tud Maaemand. Ta käskis meil poolikuid paberiribasid otsida 
ja rääkis samal ajal, et keegi Nõia-Gerda oli vingerpussi män-
ginud ja paberitükid sassi ajanud. Esimese paberitüki peal oli: 
,, Otsi kuusetukast”.     Kuusetukast leidsime Metsaemanda, 
kes rääkis, et kui selg vastu puud panna, siis see annab jõudu. 
Tal oli korvis järgmine paberitükk, mis juhatas veskisse. Aga 
enne minekut andis ta meile kaasa vitsakimbu. Veskist leidsi-
me krati, kes rääkis, et Nõia-Gerda oli tema kokkukogutud 
raha puulehtedeks muutnud. Veskikratt oli oma raha seest leid-
nud selle paberi, mida meie otsisime. Paber juhatas meid vank-
rikuuri. Enne minekut võtsime me veskiõhku taskutega kaasa. 
Seal tegutses kutsar, kes rääkis, et tema nõidadesse ei usu. Aga 
samal ajal tuli sinna Nõia-Gerda. Ta tahtis, et kutsar ta luua ära 
parandaks. Aga vihad olid meie käes. Me küsisime Nõia-
Gerda käest, kas ta on mingit paberit näinud. Gerda ütles, et 
jah, ainult me pidime kutsarile vihad andma ja siis andis Nõia-
Gerda meile paberi. Gerda läks ise  ära, aga meie jäime veel 
kutsariga juttu ajama. Pärast läksime nurga taha, kus Nõia-
Gerda õpetas meile selgeks nuuskimise ja hiilimise. Seejärel 
tahtis luuaga minema sõita, aga enne pidi ta meile veel ühe 
paberitüki andma. Pidime meie talle veskist kaasa toodud õhku 
andma.  Me andsime Nõia-Gerdale veskiõhku ja Gerda andis 
meile paberi. Paber juhatas meid koolimajja, kus rääkisime 
Koolipreiliga jõuludest ja mõistatasime mõistatus. Kui kõik oli 
tehtud, tänasime ja hakkasime bussi poole liikuma ja koju sõit-
ma. 

Le h e k ü l g 4  

Foto Google`st 

Algklassid käisid jõuluretkel 

Luuale üritatakse eluvaimu sisse puhuda.  

Foto: Sigrid Mallene 



Kui suur lugeja sa oled? Millised 
raamatud sulle meeldivad? 

Ma loen palju raamatuid, laenutan neid 
Karilatsi raamatukogust. Mulle meeldi-
vad lasteraamatud, aga olen proovinud 
ka suurtele kirjutatud raamatuid luge-
da, näiteks “Rehepappi”. 

Kas heale lugemisoskusele on lisaks 
veel mingeid oskusi vaja, et etteluge-
mise võistlust võita? 

Tegelikult ma ise ei pea ennast väga 
heaks lugejaks. Esimeses klassis olin 
suht kehv lugeja. Ettelugemisel on olu-
line publikuga suhtlemine, pilgu tõst-
mine ja kui midagi peaks sassi mine-
ma, siis ei tohi seda välja näidata. 

Millest sa unistad? 

Tahan saada juristiks. Mulle meeldib 
uusi kogemusi saada. 

Mis on sinu jaoks tähtis? 

Et mul oleks palju sõpru. 

Kui oluline on näitering? 

Näidelda mulle meeldib. Seal saan 
oma häält treenida. See tuleb kasuks, 
kui kuhugi esinema kutsutakse.  

Tuleb sul mõni osa ka meelde, mida 
on eriti põnev mängida olnud? 

Kõik on huvitavad olnud, eriti 
“Jäneseema porgandipirukas”.  

Kirjelda seda tunnet, kui said teada, 
et pead Tallinnas oma maakonda 
esindama. 

Veidi kõhe tunne oli. Värisesin suurest 
õnnest, ärevus puges sisse. Tallinnas 
oli kõige hirmsam hetk see, kui tuli 
publiku ja žürii ette astuda. 

Kuidas sa hirmust üle said? 

Kohtunikud olid väga sõbralikud ja 
vaatasid lahke näoga otsa. Nii see hirm 
üle läkski. 

Usutles Aime Sabre 

Eve l in–  Põ lvamaa  par im  e t t e luge ja  

Mai Arujõe 

18. oktoobril toimus Eesti lastekir-
janduse Keskuses üle-eestiline ette-
lugemise päev, kus Põlvamaad esin-
das meie kooli 4. klassi õpilane   
Evelin Oraka. 

2014. aasta on liikumisaasta, sellest 
tulenes ka tänavune teema—sport ja 
liikumine lasteraamatutes. 

Lugemine algab loetava valikust. Koo-
li raamatukogus sai valida 15 raamatu 
seast, mille õpilaste jaoks valmis sead-
sin. Ettelugemiseks valisime välja loo 
“Issiga ujulas” Kristiina Kassi raama-
tust “Petra lood”. 

Evelin osutus meie kooli esindajaks 8. 
oktoobril Põlva Keskraamatukogus 
toimunud eelvoorus loosi tahtel. Eveli-
nile pakkus tugevat konkurentsi sama 
klassi poiss Markus Kõiv.  

Põlvasse kogunes esinema 12 õpilast. 
Väga tasavägise võistluse järel kuulu-
tas žürii välja võitja, kelleks osutus 
Evelin.  

Vaheaja esimesel päeval võtsimegi 
ette teekonna pealinna, et seal Põlva-
maad esindada. Autoroolis istus Eveli-
ni isa, toetajateks tulid kaasa ema ja 
väikevend.  

Ette lugema oli kogunenud 15 õpilast 
üle Eesti: 5 noormeest ja 10 neidu. 
Evelin oli oma juttu ette lugedes julge 
ja enesekindel. Loetava mõte sai publi-
kule edasi antud, silmside kahalolijate-
ga oli kenasti paigas. 

Žürii, kuhu sel aastal kuulusid Triin 
Soone, Margus Tabor ja Tarmo 
Tiisler, kuulutas võitjaks Valga Põhi-
kooli noormehe Andre Villemsoni. 

Kohtunikud võtsid ürituse kokku järg-
miste sõnadega: “ Kui täna oleks ol-
nud siin teised inimesed, oleksid tule-

mused kindlasti hoopis teistsugused.” 

Edasi oli meil võimalus külastada Ter-
vishoiu Muuseumi, kus giidi juhenda-
misel saime tutvuda püsinäitusega 
“Avameelselt sinu kehast”.   

I veerandi lõpus sai Evelin oma eduka 
esinemise eest Veerandi Tegija tiitli. 
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Koo l i e lu  l äheb  põnevaks   

de, kes valmistab imekauneid filig-
raantehnikas ehteid. Filigraantehnikas 
kullatud ja hõbetatud ehted on  
Gondomari maakonna sümboliks. Ko-
halike meistrite loodud ehteid pidid 
kandma koguni kuulsad Hollywoodi 
näitlejad nagu näiteks Sharon Stone. 

Parim osa Portost on kindlasti ajalooli-
ne vanalinn, kus võib igal sammul 
leida ilusaid vanaaegseid maju. Iseloo-
mulikud on sinised mustriliste või 
maalitud kahhelkividega kaetud fas-
saadid, mis algul tekitasid tunde, just-
kui oleksime suures vannitoas. 

Linna ikooniks peetakse 2005. aastal 
valminud ülimoodsat kontserdihoonet 
Casa da Música. Hoone otsaseinad on 
klaasist, nii saab päevasel ajal nautida 
kontserte ilma kunstlikku lisavalguse-
ta. Saalis on erinevate tehniliste lahen-
dustega püütud nii muusikule kui kuu-
lajale luua parimad tingimused muusi-
ka mängimiseks ja nautimiseks. Näi-
teks on saali vineerist seinaosa pikitud 
erineva laiuse ja sügavusega lõhedega, 
mis parandavad saali akustikat. Saali 
seintel olid ehtsast kullast triibud. 

Portugallased on väga südamlik ja soe 
rahvas. Tekib tunne, justkui olek-
sid just sina nende kõige erilisem 
ja oodatum külaline. Nad aitavad 
meeleldi ka siis, kui otseselt abi 
vaja ei lähegi. Lõunamaallastele 
kohaselt on neil aega palju käes. 
Väikesest hilinemisest ei tee keegi 
suuremat numbrit, ja et kokkulepi-
tud üritused algasid pigem hiljem 
kui varem kujunes juba reegliks. 
Portugalipoolne projekti koordi-
naator José pole koolis inglise 
keelt õppinud. Sellest hoolimata 
tegi ta ennast suurepäraselt arusaa-
davaks ja lõbustas kõiki oma ime-
lise huumorimeelega. 

Järgmine kohtumine toimub april-
lis Lätis. Eestis võtame partner-
riikide koole vastu aasta pärast 
novembris.  

Leeni Seppel 

Käesoleva kooliaasta septembrist sai 
alguse Erasmus+ kaheaastane projekt 
„Share Play“, mis keskendub tradit-
sioonilistele mängudele kaheksas eri-
nevas Euroopa riigis. Meie partnerrii-
gid on Norra, Läti, Poola, Rumeenia, 
Saksamaa, Portugal ja Türgi. Projekti 
eesmärgiks on tutvuda erinevate koo-
lidega ja õppida tundma teiste riikide 
traditsioonilisi mänge. Kavas on esit-
lused oma kodumaa ja kooli ning tra-
ditsiooniliste mängude kohta, 
Erasmus+ nurga, plakati ja projekti 
logo kujundamine, jõulukaartide saat-
mine ning Skype videokõne. Lisaks 
kohapealsetele tegevustele on plaanis 
kohtumised kõikides partnerriikide 
koolides. 

Aprillis toimub esimene õpilastevahe-
line kohtumine Lätis, kus lapsed tut-
vustavad üksteisele omaloodud män-
ge. Lisaks räägitakse õppimisest läbi 
mängude ning individuaalsete eripära-
de arvestamisest mängudes. 

Õpetajate kohtumised toimuvad veel 
Rumeenias ja Saksamaal. Õpilased 
saavad peale Läti kokku ka Norras, 
Poolas, Türgis ja Eestis. 

Esimene projektikohtumine leidis aset 
10.-14. novembril Portugalis Portos. 
Krootuse kooli õpetajad Rita, Karin ja 
Leeni käisid tutvumas partnerriikide 
õpetajatega ja Portugali partnerkooliga. 
Escola Secundária de Rio Tinto on 
suur keskkool, kus õpivad lapsed alates 
viiendast klassist. Samas koolis toimub 
ka kutseõpe ja täiskasvanuõpe. Külas-
tasime fotostuudiot ja kunstiklassi, 
vaatasime taekwondo tundi ja käisime 
avaras õpetajate puhkeruumis. Õpetaja-
te ruumide seinad olid helikindlad, sest 
vahetundide müratase oli väga tugev. 
Kool oli kaunistatud Halloween’i tee-
maliselt. 

Pärastlõunati toimusid väljasõidud 
Portosse ja selle ümbrusesse. Porto on 
Lissaboni järel Portugali suuruselt tei-
ne linn. Maaliline Douro jõgi voolab 
32 km pikkuselt läbi linna, suubudes 
lõpuks Atlandi ookeani. Üle jõe viivad 
mitmed kõrged sillad. Üks kaunimaid 
on Ponte Luis I, mille ülemisel tasapin-
nal sõidavad rongid ja alumine on 
mõeldud autodele ja jalakäijatele. 

Üks meeldejäävamaid käike oli 
Gondomari maakonna kullassepa juur-
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Foto: Leeni Seppel 



Euroopa  kee l t epäev  

Gert Air Allas 

Euroopa Nõukogu algatusel tähistatak-
se alates 2001. aastast iga aasta 26. 
septembril Euroopa keeltepäeva. 

Üle kogu Euroopa õhutatakse kõiki 
Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigis ela-
vat 800 miljonit elanikku keeli õppima, 
vaatamata sellele, kas nad käivad koo-
lis või mitte. Euroopa Nõukogu on 
veendunud, et keeleline mitmekesisus 
on vahend suurema kultuuridevahelise 
mõistmise saavutamiseks ja meie maa-
ilmajao kultuuripärandi rikkuse osa.  

Ka meie koolis tähistati seda päeva. 
Selleks oli iga klass valmistanud lühi-
ülevaate ühest riigist. Valikusse sattu-
sid need riigid, mis osalevad Erasmus+ 
projektis “Shere Play”. 

Iga klass tutvustas riigi sümboleid, 
rahvaarvu ja keelt ning pidi Euroopa 
kaardil märkima pealinna asukoha. 

 

Möödunud nädalal kuulutati välja 
“Shere Play” logokonkurss. 

Võistlusele laekus 11 tööd, neist valiti 
välja salajase hääletuse teel parim. Hää-
letamisel sai osaleda kogu koolipere. 

Võitjaks osutus Katrin Valdase logo. 
Väga palju hääli sai ka Kelli Parindi 
töö. Kõiki autoreid tunnustati tubli töö 
ja osavõtu eest pisikese meenega. 

Projekti “Shere Play” tegemistel saate 
silma peal hoida järgmisel aadressil: 

http://shareplayblog. wordpress.com/ 
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Shere Play logokonkurss 

Tutvustatavate riikide kohta valmis seinale kokkuvõttev tabel. 

 

Hetkel saadavad projektis osalevad maad üksteisele jõulukaarte. Meie jõulutervitu-
sed valiti välja 5., 6.,  8. ja 9. klassi õpilaste tööde hulgast. 

Esimesed jõulutervitused jõudsid meieni Poolast. 



Õpeta ja ,  ke s  e i  o ska  kur i  o l l a   

Val ik  spord iuud i se id  

Ta on lahe, heasüdamlik ja sõbralik.  

Hästi pikk. Kooli kõige pikem inime-
ne. Pikkade jalgadega. 

Annab ilgelt tampi. Väsitab tunni 
lõpuks täiega ära. 

Mõtleb välja huvitavaid mänge. 

Teeb meiega alati harjutusi kaasa. 

Oskab nalja teha ja temaga saab alati 
nalja. 

Saab õpilaste naljadest aru. 

Kata Kindsigo 

Selle aasta sügisest annab meile keha-
lise tunde Lennart Raudsepp. Püüdsi-
me uue õpetaja kohta üht-teist teada 
saada. 

Õpetaja Lennart on õpetanud paljudes 
koolides: Tartus, Ülenurmel, nüüd siis 
Krootusel, mis on tema esimene põhi-
kool. Õpetajaametit on ta pidanud üle 
kahekümne aasta, õpetanud põhiliselt 
üliõpilasi, õpilasi vähem. Tema sõnul 
pole mingit vahet, kas õpetada güm-
naasiumis või põhikoolis—õpilased on 
igal pool sarnased.  

Lennartile meeldib meie kool, kuna 
see asub ilusas kohas, metsad ja Oru-
pedastik paistab. Ka õpilased meeldi-
vad, kuigi algklassidega on vahel ras-
ke. Õpetaja Lennart pidi vahepeal ka 
vene keele tunde meile andma, kuid 
enda sõnul see talle ei sobinud. 

Vestlusest selgus, et ta on väga palju 
õppinud ja õpib ilmselt kogu elu. Hari-
duse on ta omandanud eelkõige spordi-
teadmiste vallas, aga ka psühholoogias 
ja majanduses. Need teadmised on teda 
palju aidanud, elus kasuks tulnud. Aeg-
ajalt tuleb ette ka olukordi, kus õpitud 
teadmistest jääb väheks (seda siis, kui 
lapsed on targad või hoopistükkis sõna-
kuulmatud).  

Peale õpetamise tegeleb Lennart spor-
diga: osaleb maratonidel, suusatab, 
uisutab nii jääl kui ka rulluiskudel, 
jookseb, sõidab rattaga. 

Rohkelt rõõmu tema ellu toovad lap-
sed– nii isiklikud kui ka need, kellega 
iga päev tööd teeb. Samuti pakub rõõ-
mu üliõpilastega töötamine. 

 

 

5. novembril toimusid Põlva maakon-
na meistrivõistlused rahvastepallis. 
Meie kooli 4.-5. klassi tüdrukud tõid 
koju võidu ja said õiguse edasi võistel-
da Lõuna– Eesti piirkondlikul rahvas-
tepalli võistlusel, mis toimus Võrus. 

Meie tublid mängijad olid Ülle, Elis, 
Rea, Johanna, Kadi, Kertu, Evelin ja 
Kati– Ketter. 

Elis Soo, Greete– Liis Kalda 

Tänavune spordiaasta algas tradit-
siooniliselt Karaski– Krootuse jook-
suga. Poistest jooksid esikolmikusse 
Brait, Ludviga ja Patrick, tüdrukutest 
olid kiiremad Kelli P, Andra ja 
Anette O.  

Jooksust võtsid osa ka vilistlased 
ning kaks õpetajat. 

 

20.-21. oktoobril osalesid meie kooli 
vanemate klasside tüdrukud Voore 
Cup´il, kust toodi kaasa 3. koht. Või-
dukas naiskonnas mängisid Hanna– 
Elisabeth, Greete– Liis, Keithlin, Ka-
ta, Kelli P, Rea, Elis, Ülle ja Johanna.  
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Mida arvavad õpilased uuest õpetajast? 

Teda pole vist võimalik endast välja ajada. 
Me pole teda kunagi kurjana näinud, ta 
vist ei oskagi kuri olla. 

Nüüd peame rohkem jooksma. 

Mängib lastega pesapalli kaasa, siis kui 
viskajaid enam pole. 

Saame discgolfi mängida. 

Laseb muusika saatel trenni teha. 

Kui me palli mängime, siis laseb kaotajal 
võistkonnal rohkem trenni teha—
kätekõverdusi või kõhulihaseid. 



Noorko tkas t e  j a  kodutü tarde  t eg emi s ed  

Keithlin Michelson 

Noorkotkastel ja kodutütardel 
on olnud küllaltki toimekas aas-
ta. 

Suvel toimus vabariiklik laager 
Harjumaal Lasnal. Viie päeva 
jooksul õpiti looduses hakkama 
saama ning peeti maha üks korra-
lik punklaulupidu. 

Sügisel kogunesid aktiivsemad 
noored kaitseliitlased Valka, kus 
toimus paraad. Peale eestlaste oli 
osavõtjaid ka teistest riikidest. 

Meie rühma liikmed on aktiivselt 
osa võtnud ka maakondlikest üri-

tustest.  

Esmaspäeval, 13. detsembril toimus 
meie koolis aktiivsemate noorkot-
kaste ja kodutütarde tänamine.  

Juba teist korda osutus aktiivse-
maks Janek Oja, kelle arvel oli ko-
gunenud 289 tundi. Kodutütardest 
oli aktiivseim artikli autor 250 tun-
niga.  

Uuel aastal on plaanis mitmesugu-
seid üritusi, sealhulgas plaanime 
korraldada oma koolis sportliku ja 
õpetliku laagri.  

 

Taeva sko ja s t  j õu lu tunne t  o t s imas  
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Johanna Juhkam, Kadi Kuldmägi 

 

Sel aastal otsustasid viies ja kuues 
klass jõulude ajal külastada Taevasko-
ja jõulumaad. Seal oli meie arvates 
väga vahva. Seal sai teha jõulukaarte, 
kaunistada piparkooke, vibu lasta ja 
ponidega sõita. Ponidega sai ringi 
joosta ja teistega ratsutada. Ponisid 
söödeti kapsa ja porgandiga.  Ponide 
kõrval olid lambad, neid sai saia ja 
leivaga sööta.  Poistele meeldis vibu 
lasta, aga tüdrukutele ponidega sõita. 
Toas ootas meid soe tee ja pirukad. 
Toas olid ka küülikud, neile võis ai-
nult pai teha, kuna nad olid esimest 
päeva seal. Õues oli hea olla, kuna 
seal ei olnud väga külm. Maja ümbrus 
oli kaunistatud värviliste jääkuulikes-
tega. Toas oli ilus ehitud kuusk. Olime 
esimesed, kes külastasid Taevaskoja 
jõulumaad. Meisterdasime endale soo-
dusvõtme, millega saame järgmine 
kord soodsamalt jõulumaale. 

6. klassi poisid piparkooke kaunistamas. 

Foto: Taevaskoja puhkekeskuse kodulehelt 



Leivanäda l  

Leiva ema  

Emma Kaidro 

Igalühel oma leib,  

palju—palju ikka meid. 

Leiva ema ütleb seda, 

mida kõigil vaja teha. 

Kõik nüüd tainast sõtkuma, 

väljas puid ka lõhkuma. 

Kõigil oma leib on valmis, 

“Jätku leiba” öelda tarvis. 

 

Fredy Palo 

Oktoobri esimesel nädalal tähistasime 
leivanädalat. Seekord valmistasime ise 
võileibu ja kirjutasime leivateemalisi 
luuletusi.  

Esmaspäeval, 6. oktoobril alustasid 
õpilased klasside kaupa võileibade val-
mistamist. 8. klass alustas tikuvõileiba-
de nikerdamisega. Seejärel tegid seits-
mendikud munavõid ja puhastasid mitu 
karbitäit kilusid, seega valmisid kilu-
ampsud. Järgmised klassid tegid tore-
daid singi-, vorsti– ja juustuleibu. Kui 
vanemate klasside kasutada oli kodun-
duse klass, siis algklassid pidid toime 
tulema oma ruumides. Pärast 5. tundi 
kanti võileivakuhjad aulasse ja algas 
hindamine. Hindamine toimus kahes 

kategoorias: hindas nii žürii kui pub-
lik. Esimesena hinnati välimust. Sel-
les kategoorias olid võidukad 2. klassi 
noormehed, kuna nende tikuvõileiba-
dest oli kujundatud okkaline siil. Kõi-
ge maitsvamateks pidas žürii 7. klassi 
kiluleibasid, publikule maitses 2. 
klassi võileivasiil. Edasi tuli proovile 
panna oma loovus. Algas leivateema-
liste luuletuste konkurss. Iga osavõtja 
kujundas oma luuletuse kaunilt pabe-
rile ja valmis tööd ilmusid saali seina-
le kõigile lugemiseks. Kõige paremad 
luuletused valis välja publik. Võitja-
teks osutusid Heiko 2. klassist,  
Emma 4. klassist ja Patrick 9. klassist. 

Heiko Laane 

Eesti leib on kõige parem, 

söögu iga laps ja vanem. 

Ütlen eesti rahvale: 

“Jätku leiba!” kõigile. 

 

Rukkileib 

Patrick Laansalu 

Meil tähtsaim toit on laual leib, 

kuid kuidas see küll sinna sai? 

Kõik algab väiksest rukkiterast, 

sest mullas kasvab rukkioras. 

Ning siis, kui käes on suvekuu, 

näeb kuldset viljapõldu suurt. 

Saab valmis meie leivavili, 

põld koristamist ootab siis. 

Ja peagi auto auto järel, 

vilja leivakombinaati viib. 

Siis talunik loeb kokku tulu, 

ning maha võtab tootmiskulu. 

Teeb veski terad peeneks jahuks, 

jahu leivaks või rukkivahuks. 

Ükskõik, mis teha annab jahust, 

leib tähtsam igasugu vahust. 

Kui laual supp või koorekaste, 

tükk leiba sulle kõrval maitseb, 

võid peale määrida ka võid, 

ja paljast leiba süüa võib. 

Poes leiba mitukümmend sorti, 

ei mina saa neist kõigist sotti. 

Seepärast ostan “Rukkipala,” 

mis maitseb ,olgu peal või kala. 

 

8. klass tööhoos. Usinate näppude all valmivad tikuvõileivad. 
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