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Uute 1. klasside klassijuhatajad
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Tere noor koolijüts,
Vaata, et ei tuleks kaks ega üks.
Kolm on liiga halb ka,
Eriti pika miinusega.

Tere tulemast esimesse klassi!
Karta sinul küll ei passi.
Aitab aabits alati,
kui lugeda ei oska.

Tanel 4a

Karina 4c

Tule, tule kooli sa!
Astu julgelt klassi ka!
Seal on lahe õppida,
vahetund on tore ka.
Ja kui kõlab tunnikell,
siis sea klassis paika end,
tähed hoolsalt ritta sea,
numbrid hästi meeles pea.
Kerli 4b
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Kevad toob muutusi meie igapäevaellu – päike käib kõrgemalt,
lumel on teine lõhn, linnud vidistavad ja pered, kus kasvamas
sügisel esmakordselt kooliminejaid lapsi, on elevil peatselt muutuvast elurütmist. Küllap on vanemad seda aega oodanud väikse
hingevärinaga ja mõelnud, kas uus elumuutus toob kaasa piisavalt
koolirõõmu.
Õnn ei astu niisama õuele - selleks, et koolirõõmu jaguks
lapsele, tema perele ja koolilegi, tuleb kõigil veidi pingutada. Kõige
olulisem on seejuures toetada last, et ta õpiks ennast tundma oma võimeid ning oskusi rakendama ning kaaslastega arvestama.
Nii leiab laps koolis toredaid sõpru, kogeb avastamis-rõõmu, saab
tunda uhkust tublisti tehtud tööst ja kordaläinud esinemisest.
Olen uurinud lastelt, mis mänge neile meeldib mängida. Kõige rohkem on
vastatud, et KODU ja KOOLI. Oma vanemaid ning õpetajaid jäljendades ja eakaaslastega koos tegutsedes õpib laps märkamist ja hoolimist, eristama head ja
halba, tundma seda, mis kasulik ja kahjulik. Õppimine läbi mängu on mõnus ja õpetamine läbi mängu on arengu toetamine.
Lapsed kuulavad huviga lugusid oma pereliikmete või õpetajate koolimälestuste kohta. Seetõttu on igati kohane pajatada lugusid esimesest koolipäevast,
aabitsast, pinginaabrist, lõbusatest juhtumistest ja sekka ka tõsistest tegemistest.
Mismoodi meenutavad oma esimest koolipäeva 4. klasside lapsed, keda on
õpetanud 1.klassist alates õpetajad Helin Oja, Merike Käis ja Mai Sula ning mida
nad soovitavad oma noorematele kooliõdedele ning -vendadele, uutele 1.klasside
lastele, saate lugeda ajalehest.
Püüdsin minagi meenutada oma esimest koolipäeva. Mäletan, et pidin kooli
minema oma uhiuue ranitsaga, mis mulle väga ei meeldinud, sest see oli nii tavaline
ja tumepruun. Pärast aktust ladusin oma esimese tarkusekoorma ranitsasse.
Aabitsat olin ma varem näinud, seetõttu oli minu jaoks hoopis olulisemaks õpikuks
sinine laulik, millel oli peal kollane part. Koolist koju minnes tundus ka tumepruun
ranits palju paremana, kuna selle sees olid MINU tarkuseraamatud, kollase piilupardiga laulik sealhulgas.
Lähen rõõmuga kevadele vastu, sest tean, et praegused 4.klasside õpilased
on oma õpetajatelt kaasa saanud väliselt ehk tagasihoidliku, kuid sisult rikkaliku
pagasi, mis aitab neil edukalt kohaneda 5.klassis uute õpetajate ja olukordadega.
Jään põnevusega uue koolisügise ootele, et taas kogeda uut algust uute
1.klasside õpilastega.
Rohkelt koolirõõmu!
Marika Vares
õppealajuhataja

P Õ N E V - P Õ N E V
4. klassidele alustab liiklusring!
Liiklusringis õpitakse ja harjutatakse ohutut jalgrattaga liiklemist.
Selgeks saab liiklusmärgid ja vigursõitmise. Mai kuus toimuvad ka
teooria– ja sõidueksam, mille edukalt läbinud saavad endale jalgratta
juhiload. Poisid on oodatud ringiga liituma igal esmaspäeval 7. tund
ja tüdrukud kolmapäeviti 6. tund.
Tööd juhib õpetaja Ilona Borotkin.
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Tubli esitus luulevõistlusel!

Fotol: Rihard, Teele ja Jürgen

3.-4. klasside teatrifestival!
11.-15. aprill toimub teatrifestival,
mille lõppedes jagatakse ka autasusid. Selguvad parimad näitlejad,
kostümeerijad, lavastajad jne. Kohapealt saab osta ka etenduste
kavasid, mille maksumuseks on
1 komm. Müügist saadud tulu läheb näitlejatele. Oodatud on ka
kõik pealtvaatajad. Lisainfo klassijuhatajatelt. Näeme teatris!!

Mis see on,
mida me
vahetunnis
mängime?

3.märtsil toimus üle-linnaline etlejate konkurss „Midrimaa“, kus kanti ette Ellen Niidu
luuletusi. Meie kooli esindasid nooremas vanuserühmas (1.-3.kl) 2 õpilast: Teele Tars –
3b klassist, kes esitas luuletused „Karupoja
uus pluus“ ja „Igasugused hääled“. Teele juhendajaks oli õp. Ilona Borotkin; Jürgen
Tihhanov – 1b klassist, kes esitas luuletused „Raske kott“ ja „Meie vanaema“. Jürgeni juhendajaks oli õp. Marika Rapur.
Vanemas vanuserühmas (4.-6.kl) esindas meie kooli Rihard Sokman – 4b klassist, kes esitas luuletused „Kirsisöömise õpetus“ ja „Paipoisi laul“. Rihardit juhendas õp.
Merike Käis.
Meie õpilasi tunnustati tubli esinemise eest. Lisaks sai Jürgen veel ka Apollo
raamatupoe ja Vanemuise teatri eripreemia
luuletuste huvitava ja köitva esituse eest ning
Teele sai žürii eripreemia isikupärase, hea
luule valiku, tubli ja mõjusa
esinemise eest.

Footbag on väike
kott, millega
tehakse jalgadega trikke. Tavaliselt on footbag’i sees
speltanisu, aga võib olla ka riis või liiv.
Footbag’i spordialana leiutasid 1972
Mike Marshall ja John Stalberger.
Maailmarekord kahe mehe footbag’i mängus on 20 tundi ja 34
minutit. Põhiliselt mängitakse footbag’iga 12 erinevat mängu.
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M E E N U T U S E D

Kui ma kooli jõudsin,
siis oli mul hea tunne, et ei pea enam
lõunaund magama.
Klass tundus mulle
kui imeline koht, sest
ma polnud varem
ühtegi klassi näinud.
Ma sain palju sõpru
ja siis tuli aktus ja
direktor ütles, et 1.
A klassi lapsed saavad maailma parima
õpetaja.
Brigita 4a

Kui ma esimesel päeval kooli tulin,
vaatasin teisi. Nad olid nii
lühikesed. Pidin neile ülevalt alla
vaatama, sest ma olin klassis kõige
pikem.
Ander 4a
Minu esimene koolipäev oli tore,
sest ma sain palju uusi sõpru. Veel
sain ma ühe pehme looma, mis on
mul siiamaani alles. Esimesel koolipäeval tuli ka mul üks hammas
suust ära. Kodus sõime torti ja
pannkooke.
Martin 4a

Minu esimene päev algas suure ärevusega. Ma kartsin väga,
eriti suuri õpilasi. Siis tuli pikk aktus ja mu süda puperdas
sees ja ma olin ärevust täis. Kui aktus läbi sai, olin väga rõõmus, sest sain kõndida ja mul oli väga palav.
Tanel 4a
Mina mäletan oma esimesest koolpäevast, et
meil oli pidulik aktus. Seal andis meile direktor
punased aabitsad ja fotograaf tegi tervest
klassist pärast pilte. Minule meeldis esimene
koolipäev väga ja edaspidi oli ka väga mõnus
õppida ja teistega koos mängida.
Lea Sofie 4b
Ma ei tundnud siis oma kedagi, kuid sain endale
pinginaabri. Olime alati koos ja tegime kõike
koos. Aktusel olid kõik väga pidulikult riides ja
ühel tüdrukul olid samasugused kingad nagu
minul. Minu esimesed aastad koolis on olnud
võrratud!
Kadri– Ann 4b

Kui ma esimesel koolipäeval kooli tulin, oli mul väike hirmujudin sees. Ma
pabistasin, kas ma saan
ikka hea pinginaabri ja
esimesse pinki istuma? Ma
sain hoopis kolmandasse
pinki istuma. Sellel pole
tegelikult üldse vahet, ka
kolmandas pingis on hea ja
pinginaaber on ka vahva.
Istume juba kolmas aasta
koos.
Pärtel 4b
See oli minu jaoks suur
samm haridusse. Mul oli
natuke hirm, sest ma ei
tundnud kedagi.
Aga ma sain sellest ruttu
üle.
Tanel 4b

Kui ma kooli tulin, siis ei tundnud ma
kedagi, isegi õpetajat mitte. Ma ei osanud
koolis ringi käia, sest see oli nii suur. Aga
nüüd tunnen juba ammust ajast kõiki
meie klassi lapsi ja tean ka nende
perekonnanimesid. Samuti oskan koolis
igale poole minna. Mäletan, et aktusele
viisid meid ühed suured lapsed, kes olid
abituriendid. Mulle meeldib koolis käia ja
mul on siin palju sõpru.
Sander 4b
Ma ei tundnud mitte kedagi ja ma ei
julgenud kellegagi rääkida.
Sander 4b

M E E N U T U S E D
Esimesel koolipäeval läksin ma kooli koos emaga.
Me otsisime mu klassiruumi. Esimesele aktusele
läksime me uute suurte sõpradega 12. klassist.
Nendega käisime ka koos Ihastes matkamas. Nad
käisid meid tihti kooliaasta jooksul klassis vaatamas
ja ajasid meiega juttu. Esimene klass oli väga tore.
Jürgen 4b
Kui ma esimesel koolipäeval klassi tulin, oli kõhe
tunne ja kõik väga võõras. Istuma sain teise pinki ja
ma ei julgenud sugugi taha vaadata. Aktusel hakkas
mul parem jalg hirmsasti värisema. Ja kui direktor
mind aabitsa järele kutsus, läksin ma oma aabitsale
järele väriseva jalaga .
Helena 4b
Kui ma esimest päeva
kooli tulin, siis tundus
kõik nii kärarikas, et mu
kõrvad jäid lukku. Pinginaabriga harjusin kiiresti
ära. Meile jagati aabitsad
ja peale esimest aktust
aulas tehti pilti. Aktusele
viisid meid abituriendid.
Rasmus 4a

Minu esimene koolipäev oli väga lõbus.
Kaheteistkümnenda
klassi tüdruk kinkis
mulle võtmehoidja.
Mängisime klassikaalastega kulli. Olin pidulkes
riietes. Valges pluusi ja
musta seelikuga.
Helen 4a

Esimesed nädalad olid väga lõbusad ja toredad, me
mängisime peitust, kulli ja koera. Kui tuli esimene
kontrolltöö, siis ma ei teadnud paljusid vastuseid,
aga ma sain ikkagi viie. Kui ma proovisin eesti keeles lugeda, siis ei tulnud alguses midagi välja, sest
kõik oli kirjutatud trükitähtedega. Esimene päev oli
tagasihoidlik ja ma natuke kartsin ka, aga kui teised
lapsed kutsusid mind mängima, läks mul tuju kohe
paremaks.
Angelika Sofia 4a
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Esimene koolipäev meeldis
mulle väga. Meenub, kui algas
klassijuhatajatund, siis hakkas
muusika mängima. Keegi ei
teadnud, mis heli see oli. See
oli väga põnev. Õpetaja ütles,
et see on koolikell.
Marilin 4b
Ma ei teadnud ega tundnud
klassist mitte kedagi peale oma
venna ja Jürgeni. Jürgen tuli
poole oma lasteaia rühma
lastega siia meie klassi. Ta siis
seletaski mulle, kes on kes. Me
istusime vennaga kõrvuti.
Aktusel esinesid lapsed ja
kõnelesid director ja
õppealajuhataja.
Robert 4b

Väga tore on see kool,
siin on õpetajal hool.
Uued sõbrad sain siit ma,
nii on rõõmsam õppida.
Tore on siin iga tund,
kellelgi ei tule und.
Lahutame, liidame,
saame ainult kiita me.
Päevikusse siis
saan ma hinde viis
nagu klassiõde Liis.
Rihard 4b

A R V A M U S
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Mis üritused meile kõige rohkem meeldivad?

K
L
A
S
S
I
Õ
H
T
U
D

Õ
P
P
E
K
Ä
I
G
U
D

A
I
N
E

N
Ä
D
A
L
A
D

V
I
K
T N
O I
R D
I
I

S
P
O
R
T

ISEISETEGEVUS

ÕPILAS
VÕISTLUSED

Miks on meie koolis tore õppida?!
•
•
•
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•
•
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Siin on toredad õpetajad ja kooli seinte peal on palju pilte, mida vaadata. (Kristo 4c)
Mulle meeldivad meie õpetajad. Nende metoodikad on väga nutikad (Merilin 4c)
Meie koolis on tore, sest siin saab sõpradega juttu ajada ja ka tarkust juurde
(Iljas 4c)
Sellepärast, et õpetajad ei karju mu peale (Sander 4c)
Meie koolis on tore õppida, sest siin saab targaks (Keitlyn 4c)
Meil on tore õppida, sest me käime palju matkade (Karina 4c)
Siin on toredad õpetajad, lahedad klassikaaslased, abivalmid töötajad ja maailma
kõige stiilitundlikum direktor ja siin on ka tore ümbrus. (Liisbet 4a)
Kõige rohkem meeldib mulle ettevõtlikkus. (Rasmus 4a)
On hea ja magus söök. Väikesed kontrolltööd ja palju matemaatikat. (Angelika 4a)
Enamus ajast on head söögid ning talvel ei ole külm. (Hanna Liina 4a)
Siin koolis leiad palju häid sõpru ja tuttavaid inimesi. (Edgar 4a)
Siin on toredad juhid, ja palju vahvaid võistlusi, millest osa võtta. (Karoliina 4a)
Mulle meeldib teha igasuguseid kunstitöid (Mirjam 4c)
Meie koolis on tore õppida, sest koolis on toredad õpetajad (Hannabel ja Marieta 4c)
Meie koolis on tore, sest on head õpetajad ja toredad kaaslased (Kristina 4c)
Mulle meeldib, et siin on rahulik ja me teeme nii toredaid asju (Kristel 4c)
Siin on toredad õpetajad ja saab rohkem tarkust (Rainer 4c)
Siin on palju ruumi, head õpetajad ja õppekavad ja lapsed samuti (Helen 4c)
Meie koolis on toredad õpetajad ja huvitavad töövihikud ja raamatud. (Annabel 4c)
Meie koolis on toredad õpetajad ja palju häid sõpru (Cris- Robin, Brajan, Kristel 4c)
Meil on lahedad ekskursioonid ja siin on head sõbrad (Karl- Magnus 4c)
Meie koolis on hea õppida, sest meil on head üritused (Madis 4c)

A R V A M U S
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Mida meile meeldib teha vahetunnis?
HARGI KULL. See oli mu lemmik vahetunni mäng.
Mulle meeldis, et seal sai joosta, puhata ja karjuda.
Seda mängu mängitakse nii: valitakse kull, kes peab
puudutama teisi mängijaid. Puudutatud mängija jääb
harkisjalu seisma. Vabaks saab ta alles siis, kui keegi
tema hargi vahelt läbi poeb. TANEL 4a
See on lõbus, saab palju nalja. Jooksed kulli eest ära ja
samal ajal päästad sõpru, kes on liikumatult harkis
jalgadega seisma jäänud. RASMUS 4a
Mulle meeldib TRIFAA, seda
saab mängida kevadel ja sügisel õues. See
käib nii, et üks loeb seina ääres kolmekümneni ja
teised peidavad end ära. Siis läheb lugeja teisi
otsima. Kui keegi jõuab enne lugejat end lugemispaigas lahti lüüa, on ta vaba. See, kes viimaseks
jääb on võitja ja esimesena kinni löödu on järgmine lugeja ja otsija. ELLEN 4a
Ma ei ole vahetunnis koridoris, vaid klassis.
Mulle meeldivad KAARDIMÄNGUD
AARDIMÄNGUD.
AARDIMÄNGUD Üks väga
tore mäng on “Stress”. Me mängime ka “Musta
Peetrit” ja “Musta notsut” ning vahel
majanduskaardimänge. HELENA 4B
Minu lemmikmäng on „Trips-traps-trull“.
MARIETA 4c
„Poomismäng“ on väga hea mäng. Neid
on mänginud juba meie vanemad koolis.
HELEN 4c
Mulle meeldib telefoniga mängida.
STEN 4c
Tore mäng on „Sõnamäng“.
SANDER 4c
Mulle meeldib vahetunnis lugeda ja joonistada. Ma enam eriti ei mängi.
HANNA 4c
Varemalt mängisin legodega,.
RAINER 4c
Mulle meeldib ise mänge välja mõelda ja
neid siis pinginaabriga mängida.
KARINA 4c

See mäng on FOOTBAG. Seal peab jalaga
lööma riisipalli 2-3 korda õhku ja siis, kui 2-3
puudet on täis, peab palli kinni püüdma ja
kedagi mängust viskama. Mängureegleid saab
ka ise muuta ja kokku leppida koos
sõpradega. GEORG 4B

Üks meeldivamaid vahetunni tegevusi on
näiteks LAUAMÄNGUD, mida on meie
klassis päris palju. Need on rahulikud ja siis
ei tule pahandusi. Meeldivad tagavused on
veel lugemine, joonistamine, sõbraga jutu
ajamine ja koridoris mängimine. Lea 4B

HÜPPAMINE RINGIS, Kõik seisavad
ringis ja üks laps on keskel. Tema keerutab
hüpitsat ja teised peavad üle hüppama. Kes
eksib, läheb uueks keerutajaks. EDGAR 4a

Vahetunnimänguks soovitan ma mängu, kus ei
ole palju liikumist, kuna vahetunnikoridorides on
niigi palju sebimist. Hea mäng oleks näiteks TÕDE JA TEGU. Selles mängus valitakse välja üks
inimene, kes küsib kaaslaste käest : Tõde või
tegu? Kui vastatakse TÕDE, küsib küsija ühe
naljaka küsimuse, millele peab õigesti vastama.
Kui vastuseks on TEGU, siis ütleb küsija ühe
tegevuse, mida tuleb siis teisel mängijal teha.
Nalja saab kindlasti.
KAROLIINA 4a

Kui mina veel esimeses klassis käisin …. Pisar
tuleb silma neid aegu meenutades. Kapsas oli
rohelisem ja õun oli sinisem. Meie mängisime
KESKU ja KULLI Olid need ikka toredad
ajad. Kull käis nii nagu kull ikka käib. Üks püüab
ja teised jooksevad eest ära. LIISBET 4a
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SOOVITUSED&NÕUANDED
LUGEMISSOOVITUSED!

Kui mina esimeses klassis käisin, oli lugemine minu
jaoks väga raske. Aga ma arvutasin väga hästi peast.
Minu arust pole see väga oluline, et ma teistsugune
olin, ma tahan lihtsalt täheteadlaseks saada nagu mu
isa. Teile soovitan lugeda “Limpa ja mereröövlid” ja
“Leiutajateküla Lotte”. Marie 4a
Mina soovitan lugeda “Printi ja Kerjust”. See on lugu
kahest poisist. Brajan 4c

Ma soovitan raamatut “Kollane autopõrnikas“. See
räägib, kuidas auto satub seiklustesse. Mirjam 4c
Kui mina kooli tulin, siis oli mu lemmikraamat
“Vaikuse hääled“. Keitlyn 4c
Mina soovitan “Koer taskus“, „Sipsik“, „Triinu ja
Taavi lood“, „Lotte“, „Pille-Riini lood“. Need on väga
huvitavad. Kristel 4c

Kellel on probleeme lugemisega, siis sobib “Kollane
autopõrnikas”, ise loen hetkel “Harry Potterit”. Erik
4c

1.klassi lapsele soovitan „Nublut“ Seal on huvitavad
pildid. Merilin 4c

Mina soovitan lugeda “Kaka ja kevad”. Selle kirjutas
Andrus Kivirähk. See on väga naljakas ja lõbus ajaviide. Kelly 4a

Ma soovitan „Häid jõule Sune“. See on õpetlik ja
huvitav ka naljakas raamat. Madis 4c

Mina soovitan lugeda raamatut nimega “Une Mati
udujutud“. Seal on lõbusad pildid. Karoliina 4a

Mina soovitan „Bullerbay lapsi“. Kui sa seda raamatut loed, siis ei saa seda lõpetada. Kasper 4c

Mina soovitan E. Valteri „Pokuraamatut“. Kui loed
pakse raamatuid oled tubli. Need on väga huvitavad.
Mulle meeldivad raamatud nagu näiteks „Pahupidi
kooli lood“, „Pahupidi kooli üllatus“ ja „Pahupidi kool Kristina 4c
kukub kokku“ ja veel „Nancy Drew“ ja paljud Asrtrid
Soovitan lugeda „Peep ja sõnad“. Chris- Robin 4c
Lindgreni raamatud. Helene Maria 4a
Mina soovitan lugeda „Varastatud oranźi jalgratast“
ja Harry Potteri kõiki osi. Need on hästi toredad.
Liisbet 4a

Ma soovitan “Mia, Konrad ja avanevad uksed“. See
jutustab tüdrukust kes aitab tänavainimest.
Hannabel 4c

Pipi Pikksukk leiab raamatus palju sõpru, leiab oma
isa ja seikleb ümber maailma. Edgar 4a

Soovitan “365 lehekülge loomadest“. Selles on suured
trükitähed ja palju huvitavat teavet. Erik 4c

Mina soovitan lugeda „Arabella, mereröövli tütar“ ja
veel „Vahtramäe Emil“. Hanna Liina 4a

Meie soovitame A. Perviku “Paula lugusid „ Neid on
terve seeria ja neid on trükitähtedega kerge lugeda.
Annabel, Helen 4c

Loe „Risto Räpparit“. See on huvitav seiklusraamat. Ander 4a
Mina soovitan „Paula“ raamatuid. Need on
vahvad, õpetlikud ja põnevad.
Marit 4a
Ma soovitan lugeda „Krõlliraamatut“. Sander 4c

Ma soovitan S. Väljal “Jussikese seitse sõpra “. Väga
huvitav raamat ja trükitähtedega. Sobib esimeseks
lugemiseks. Marieta 4c
Ma soovitan lugeda E. Raua „Jälle need naksitrallid“.
Selles raamatus reisivad tegelased mööda maailma.
Karina 4c
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Nõuanded tulevastele 1. klassi õpilastele

Koolikell, koolikell.
Juba hüüad sina.
Tahaksid, et laual mul
oleks korras pinal
Koolikell. Koolikell .
Kohtume ju peagi.
Hea, et minu kallis
emme
koolikoti valmis seadis.
Marieta 4c

Mõelge oma klassis sellised reeglid, et neid
oleks kasulik täita. Siis oleks klassis tore ja
sõbralik elu.
Sten 4c
Räägi kõigiga julgelt ja viisakalt.
Markus 4c
Kui vajad abi, võid julgelt klassikaaslaste ja
õpetaja poole pöörduda.
Kasper 4c
Soovitan sul palju lugeda.
Kristina 4c
Tee kindlasti koduseid ülesandeid hoolega.
Hannabel 4c
Ole vapper ja ära karda kooli tulemist.
Olge viisakad. Koolielu on väga vahva.
Kui on mure, räägi täiskasvanule.
Annabel 4c
Suuremaid ei maksa karta. Nad on head.
Helen 4c
Tunnis pead kuulama, mida õpetaja räägib. Kui õpid korralikult ja puudud vähe,
siis ei ole kool üldse raske.
Hannabel 4c
Olge teistega sõbralikud.
Kristel 4c
Koolis käia on tore ja vahva, seda ei pea
kartma.
Marit 4a

Nüüd kooli minna tagasi on väga, väga tore.
Sa võtad oma pagasi ja kooli lähed kohe.
Ja need, kes koolis veel ei käi, teil karta pole vaja.
See teile praegu õudne näib, kuid see ju koolimaja.
Teadmisteta hakkama ei saa siin suures maailmas.
Teadmisi saab koolimajast, mitte vanast katlamajast.
KOOL
Lõbus. Huvitav
Õppimine. Suhtlemine. Mängimine.
Tarkuse saamine kogu eluks
ÕPPEASUTUS
Hannabel 4c

Karoliina 4a

Ärge häbenege, küsige abi ja tõstke kätt.
Tanel 4a
Olge koolis julged. Tervitage alti.
Brajan 4c
Küsi julgelt õpetajalt, kui ei tea.
Karina 4c
Ole tubli ja õpi 12 aastat väga hästi. Ära
ainult käskkirja saa. Ma olen kuulnud, et
käskkirja saamine on väga halb.
Martin 4a
Võta asja rahulikult. Õpi hästi, aga mitte
liiga hästi. Muidu peetakse sind nohikuks. Vähemalt 4. Klassis küll.
Liisbet 4a
Ole uudishimulik. Koolitulek on üks elu
paremaid asju, sest see juhtub korra elus.
Mirjam 4c
Kandke õpikuid kaasas ja olge aktiivsed.
Keitlyn 4c
Palun ärge tehke pahandusi, see toob suuri
jamasid kaela. Ärge visake palli klassis ja
koridoris, ainult õues. Olge rõõmsad ja
tehke tulevikus suuri saavutusi.
Kristjan 4a
Ärge hilinege.
Sander 4c
Olge tunnis rahulikud.
Madis 4c

Õpi, õpi lugema,
hüpitsaga hüppama.
Pliiats käes, kirjuta
Ja tähestikku harjutad.
Hanna 4c
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E K S P E R I M E N T
Abivajajad ja abistajad

Meil klassis tekkis huvi viia läbi
uurimus selle kohta, kuidas on lood
koolis üksteisele abikäe osutamisega.
Lastel oli
uurimuse vaatlustabeli
koostamiseks nädal.
Meie klassis tuli välja väga huvitavaid ja ka rõõmustavaid tulemusi.
Põhilised abistamised olid klassikaaslaste vahel. Sagedasemaks oli koolitarvete laenamine, tänaval käidi koos ja
toetati, aidati õppida ning pakuti kohta
söökla lauas.
Uurisime ka, kuidas abi paluti.
Klassis paluti abi viisakalt. See on ka
meie klassi kokkulepete nimekirjas.
Meie klassi lastele meeldis see uurimus väga. a arvan, et see uurimus oli
väga hea ja sellised uurimused panevadki inimesi rohkem oma ümber tähele panema.
Meie klassi lapsed enamuses
nägid abi vajavaid inimesi, aga mõned Fotol: 4c klass koos klassijuhatajaga
ei olnud seda ka märganud. Mina arvan, et kui ikka sellest rohkem mõelda, siis kindlasti saab elu meie ümber sõbralikuks muuta.
Osad klassi lapsed ei olnud märganud, kui keegi näiteks kukkus ja teised
naersid selle üle. Selliseid olukordi olen mina küll märganud. Ma, aga arvan, et see
ei ole üldse hea, sest nii hoolimatult teise üle naerdes, muutub inimene ise veelgi
hoolimatumaks. Meie klassi lapsed on tähele pannud, et kui inimene ikka jälgib elu
enda ümber, siis on aru saada , kes on abivalmis inimene ja kes hoolib oma kaaslastest.
Sellel uurimuse käigus tekkisid meie klassi lastel enamasti head tunded.
Klassi lapsed on ka öelnud, et neil oli huvitav seda uurimust teha. Lapsed arvasid, et
abivajajad võiksid alati ka ise teisi toetada ja neid abistada. Minul tekkisid selle uurimusel väga head tunded ja vahel ka natuke kurvad, Seda siis, kui ei märgatud neid,
kellele oleks olnud vaja abi osutada.
Mina arvan, et märkamine meie ümber ja teiste abistamine on väga hea ja
vajalik asi meie elus. Ma loodan, et paljud on minu mõtetega nõus.
Merilin Telvar 4c

E K S P E R I M E N T
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Koos suudame rohkem
Maailmas ei ole ainult head või
ainult halba. Maailmas on natukene üht
ja natukene teist. Muidugi oleks parem, kui head oleks rohkem. Minule
tundub, et nii see ongi. Vähemalt oma
elus tunnen ma nii.
Ühel päeval läksin ma koos
oma perega kooli, kus töötab mu
ema. Seal toimus heategevuslik üritus.
Me vaatasime muusikali, mille pealkiri oli ,,Armastus on võimalik …“.
Muusikali lavastasid ja selles näitlesid
Tartu Annelinna Gümnaasiumi 11.
klassi õpilased. Enne etendust kogusid
õpilased annetusraha Tartu kodutute
loomade varjupaigale. Kellelgi ei olnud
kohustust maksta, aga arvan, et inimesed said tõuke annetamiseks etenduse
sisust. Varjupaigale koguti märkimisväärne summa.
Minu pere annetas samuti. Me annetasime sinna minu koera Betty
nimel, kes loob kodus südamliku õhkkonna. Iga annetaja sai etenduse kava,
mille lõpus oli kirjas: ,,Selle kava omanik on heasüdamlik“.
Etendus meeldis mulle väga. Etenduse peategelane oli noormees, kes
seikles maailmas ringi ja otsis armastust. Loo lõpus selgus, et kõik oluline oli
olnud juba enne teele asumist tema lähedal, aga ta ei osanud seda näha ja
hinnata. Lapsed laulsid ja tantsisid väga hästi. Dekoratsioonid tehti koostöös. Tausta joonistas minu isa, kes on kunstnik. Olin uhke, et temagi oli
andnud ürituse õnnestumiseks panuse. Lõpus jagati kõigile abilistele väikesi
meeneid. Mulle jäi pikaks ajaks meelde etenduse lõpulugu.
Las langeb õlgadele lumi, las tähed säravad.
Las tunneb iga inimhing, et armastus on võimalik …..
Minu arvates on hea inimene see, kes märkab ja aitab neid, keda
on jäetud maha. Kui keegi on jäänud hätta nii, et ei saa ennast enam ise
aidata, peaks leiduma ikka keegi, kes ulatab käe abistamiseks.
Rääkisin sellest kõigest oma koolis ja see idee meeldis kõigile. Arvan,
et see sündmus kirja panduna annab mõtte niimoodi tegutseda ka paljudele
teistele.
Erik Kim 4c
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Kool ei pea lapsevan

Eesti meedias on viimaste aastate haridusteemalistes arvamusartiklites korduvalt kirjutatud vaj
koostööd. Kes peaks lapsi kasvatama, kas kodu või kool? Kas ja kuivõrd peaksid vanemad sekkum
sium kutsus vestlusringi 4.b klassi lapsevanemad ja klassijuhataja, et kõnelda kooli ja kodu suhete
Sokman (LS), Kadi Karo (KK), Maarika Tosso (MT), Edda Teder (ET), Tiina Timmotalo (TT) nin

Kui oluline on üldse koostöö kooli ja kodu vahel?
MT: Väga oluline. Laps on ju suurema osa päevast koolis. Et vanem teaks, kuidas ta laps areneb või mis proble
KK: Mida rohkem vanemad üksteist tunnevad, seda tihedamalt nad suhtlevad ja seda vähem tekib tülisid ka las
LS: Me aitame nii probleeme ennetada.

Kuidas lastele meeldib kooli ja kodu tihe side?
KK: Kindlasti meeldib. Näiteks arenguvestlused, kuhu kutsutakse vanemad koos lapsega. Sellised vestlused tek
MK: Lapsed olid vaimustuses meie ühisest jõulupeost. Selline ühistegemine liidab ka peresid.

Me jõudsimegi välja ühiste ettevõtmisteni. 4.b on koolis tuntud kui väga aktiivsete vanematega l
KK: Ilmselt on osaliselt põhjus selles, et kümme selle klassi last käisid ühes lasteaiarühmas. Me õppisime lapsi k
MK: Kindlasti on see ka juhus: Palju tublisid vanemaid on lihtsalt kokku sattunud.

Mida te olete koos lastega korda saatnud?
ET: Alustasime 1. klassis, kui õpetaja eestvedamisel toimus meie esimene ühine jõulupidu. Vähemalt kord aast
etenduse, millest vanemad on kutsutud osa võtma. Lisaks pidasime ühist perepäeva Ihaste ratsaspordibaasis, ku
ti. Sel sügisel käisime maanteemuuseumis ja viimane ühine üritus oli jõulupidu Teatri Kodus.

Kuuldavasti ei olnud vanemad jõulupeol mitte ainult vaatajad, vaid esinesid ka ise lastele. Mida t
MK: Meie klassi tublid vanemad lavastasid omaloomingulise näidendi koos laulu tantsuga.
LS: Mõte oli tegelikult vana. Tahtsime juba möödunud aastal lapsi üllatada ja neile näitemänguga esineda, aga m
LS: Käisime kolmel korral koolis nn salakoosolekut pidamas. Esimesel korral jagasime näidendi osasid ja seejär
KK: Pealegi oli lastel väga põnev. Nad ei teadnud kuni peoni välja, millega me neid üllatada kavatseme. Lastele

Mida öelda nendele vanematele, kus sellist aktiivset suhtlust pole?
MT: On oluline, et igas klassis oleksid eestvedajad, kes oma ideid välja pakuvad.
TT: Sama tähtis on ka see, et oleks ideedega kaasaminejaid. Kui pole aktiivseid lapsevanemaid, kes ise midagi k
organiseerida.
MK: Minul on õpetajana väga vedanud nii laste kui ka vanematega.
Lõpetuseks, mida te sooviksite omalt poolt koolile ja tulevastele lapsevanematele?
MK: Koolile soovime palju aktiivseid vanemaid. Kui vanemad on tublid, on sellised ka lapsed.
TT: Jätkuvat koostöövalmidust kõigile, nii on võimalik probleeme ennetada.

Miks te valisite 4 aasta eest oma laste kooliks just Tartu Kommertsgümnaasiumi?
ET: Olen ise selle kooli vilistlane ja mul on koolist ainult head mälestused.
MT: Meie leppisime juba lasteaias vanematega kokku. Soovisime lapsi panna kindlasti õp Käisi klassi ja oleme v
TT: Meie pere valis kooli õpetaja järgi. Oleme õpetajaga väga rahul.
KK: Loodame, et järgmisel aastal sujub meie, laste ja uue klassijuhataja koostöö sama hästi kui seni. Siis saame

K O O L & K O D U
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nemaid kartma

jadusest tõhustada kooli ja lastevanemate
ma oma laste kooliellu? Kommertsgümnaaest. Arutelus osalesid (pildil vasakult) Lea
ng õpetaja Merike Käis (MK).

eemid on tekkinud, tuleb kooliga suhelda.
te vahel.

kitavad turvatunde kõigile.

laste klass. Kuidas te selleni olete jõudnud?
kui ka vanemaid tundma ja harjusime koos tegutsema.

Lapsevanemate tantsukava

tas on õpetaja valmistanud lastega ette pika kontsertus lastele ratsutamist ja vanematele golfimängu õpeta-

te täpsemalt tegite ja kust tuli selline idee?

millegipärast ei saanud siis mõttest tegu.
rel tegime kaks pikemat proovi.
meeldis väga näha oma vanemaid tegutsemas.

Jõulupidu

korda saata tahaks, on väga raske ühiseid tegevusi

väga tänulikud, et kool arvestas kõigi meie soovidega.

e kõik olla õnnelikud.

Lapsed & vanemad Ihastes tervisepäeval
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LUGEJAMÄNG!!
Nendel kolmel pildil on meie kooli õpetajad, kes uuest õppeaastast
Hakkavad uute 1. klasside juhatajateks. Arva ära, kes need on. Kui tead
õigeid vastuseid, siis saada need anna@kmg.tartu.ee või pane oma vastused koolis õpetajate toas huvijuhi postkasti. Nutikamatele auhinnad!

ja
pa
õh
Se
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elin Oja

Naudin koolis töötamist, kuna õpetajana on mul võimalus kokku puutuda lastega,
lles on nii palju energiat, elurõõmu ja huumorimeelt. Mulle meeldib lugeda, käsitööd teha,
eisterdada, loodust vaadelda ja palju liikuda.
Oma kooliajast mäletan seda, et hakkasin inglise keelt õppima alates 1.klassist. Nüüd,
etajana, meeldib mulle ka kõige enam anda inglise keele tunde. Tänu keeleoskusele olen palju
isinud ning saanud teha huvitavat tööd, ning võimaluse esineda tähtsatel konverentsidel.
Ootan oma klassi lapsi, kellel on uudishimu ja tegutsemiselusti ning tahtmist
os minuga minna targaks-saamise teele rändama.

Merike Käis

Kui õppisin õpetajaks, siis saadeti mind praktikale Tartu 12. Keskkooli, mis oli meie
ooli nimi varem. Pärast praktikat jäingi sellele koolile truuks. Nüüd olen oma koolis töötanud
ba 30 aastat ja ma olen väga rahul oma valikuga.
Kui ma olin väike tüdruk ja käisin 1. klassis, mängisin ma oma vanaemaga kooli. Loomikult olin mina õpetaja ja vanaema õpilane. Seda ma ise hästi ei mäleta, aga minu ema rääkis
ulle sellest palju kordi, kuidas ma olin vanaema lugema ja kirjutama sundinud, olgugi, et vaaema oli juba minuga koolimängimisest väsinud.
Ootan oma uude klassi õpilasi, kellele meeldib lugeda, arvutada, kirjutada,
onistada, et koos seda kõike tegema hakata. Koos õpiksime veel näidendeid, käiksime teatris,
uuseumitunnis või ekskursioonil ja lahendaksime matemaatikaringis nuputamisülesandeid.

Mai Sula

Olen olnud pika aja jooksul esimeseks õpetajaks kaheksale erineva klassile.
Armastan väga oma tööd ja mulle meeldib lastega koos tegutseda ka väljaspool klassitunde.
Hindan väga sportlikke tegevusi. Minu lemmikspordialad on matkamine, võimlemine,
uusatamine. Tunnen suurt huvi matkaradadel käimise, looduse jälgimise ja lugemise vastu.
Tulenevalt oma huvidest soovin klassis koos lastega luua mõnusa lugemispesa, käia
uvitavatel õppekäikudel ja ekskursioonidel, tegeleda isetegevusega ja mõelda jätkuvalt välja
usi huvitavaid ettevõtmisi. Ootan lapsi, kellega koos tegutsedes kujuneksid meil ühised
oredad koolipäevad.

Kui mina läksin 1.klassis oli aeg, kus poes tehti oste haruharva. Koolitee oli mul 5 km pikk
seetõttu osteti mulle kooliskäimiseks tolle aja kohta imeline jalgratas. 1. septembri hommikul
anin selga vanaema õmmeldud valge kraega vormikleidi ja sõitsin kooli. Esimese koolipäeva
htupoolikul kutsus ema meile koju fotograafi ja minust tehti koolivormi, uue ratta ja portfelliga pilt.
ee oli eriline päev.

Abiks 1. klassi astujale
1a klass
Teie klass asub I korrusel kab 108
klassijuhataja: Helin Oja helin22@hot.ee

1b klass
Teie klass asub II korrusel kab 203
klassijuhataja: Merike Käis merike.kais@mail.ee

1c klass
Teie klass asub II korrusel kab 207
klassijuhataja: Mai Sula maisula@hot.ee

Kooliga tutvumin
e

Tarkusepäeva ak

25. mai 2011 17:30
19:00. Lapsed ja va
nemad on oodatud ko
oli
aulasse. Seejärel läh
evad
lapsed õpetajatega
klassidesse ja vanematele
toimub koosolek.

Lisainfo kooli kodulehelt
www.kmg.tartu.ee

Marika Vares - õppealajuhataja
7 461 740; marikav@kmg.tartu.ee
Kabinet asub II korrusel
(mine läbi õpetajate toa)

tus

1. sept. 2011 kell 13
kooli aulas.
Kogunemine klassi
juurde
kl 12:45.

Vaata ka
Facebook.com/kommerts

