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Ambur (23. november – 21. detsem-

ber)  

Amburil tulevad mõnusad ja hu-

based jõulud, veedad perega palju 

aega koos. Ambur peaks kindlasti 

tähelepanu pöörama oma armuelu-

le, teda soovivad paljud. Uuel aas-

tal avanevad sulle paljud uksed, 

vali neist õige. Ole positiivne. 

Kaljukits (22. detsember – 20. jaa-

nuar)  

Kaljukits peab pöörama tähelepa-

nu oma tervisele. Kui ta seda ei 

tee, siis tuleb ees raske aasta. Sõp-

russuhted võivad kaasa tuua eriar-

vamusi, kuid proovi kuulata teiste 

arvamust ehk selgineb siis ka 

probleem. Uus aasta võib tulla 

küll rahaliselt raske, kuid oled nu-

tikas ja tuled sellest välja.  

Veevalaja (21. jaanuar – 19. veeb-

ruar)  

Veevalaja peab tegelema oma ter-

visega. Peresuhted võivad võtta 

uusi ettearvamatuid keerde, mida 

ei osanud ette arvatagi. Tööaasta 

tuleb edukas, proovi mitte üle töö-

tada.  

Kalad (20. veebruar – 20. märts) 

Sa oled sõbralik, kuid suudad ka 

enda eest seista. Sulle meeldib är-

gata hilja, sest sulle meeldib ma-

gada kaua. Sa käid jõuludel palju 

väljas, sest sulle meeldib ehitada 

asju lumest ja kõigest muust. 

Hanna-Marii Koor, Rebeca Turba, 9. klass 

  

 

TERAV PLIIATS 
 detsember 2022 

 

 

Juba kolmandat aastat korraldab meie 

kool ülepõlvamaalist jõulu- ja talveluule-

tuste ning -joonistuste konkurssi 

„Piparkoogikrõbin“, kus saavad osaleda 

kõik Põlvamaa kooliõpilased ja - 

õpetajad.  Osalejaid on alati hulga ning 

võistlustööd on väga põnevad. Saabunud 

tööde seast valime iga kord välja ühe 

meie kooli õpilase joonistuse ja 

ühe luuletuse, millest laseme trük-

kida ägeda jõulukaardi, mida kõi-

kidele 

mõisakooli sõpradele saata. See-

kord pääsesid kaardile 7. klassi 

Lily joonistus vahvast jõulukassist 

ja 1. klassi Mirell Laureeni luule-

tus magusast pühadeunistusest.  

 

õpetaja Kadi Õunap 

 

 

 

 

Küll oleks imeline 

 

Oleks imeline see, 

         kui kakaost oleks tee. 

Maja seinad glasuuriga, 

metsas suhkruvatist puud ka. 

 

          Mõni põõsas pulgakomm,  

          vaniljejäätisest lumeonn. 

 Nii imeline oleks see, 

          mõtlen sellest veel ja veel. 

 

           (Mirell Laureen Koor, 1. klass) 

 

 

„Piparkoogikrõbin“ 

Lily Anijalg, 7. klass 
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Kõndimisnädalate suur menu ja auhinnasadu 

 

Mooste Mõisakool kuulub tervist edendavate 

koolide ja ettevõtlike koolide võrgustikku. 

Nende kahe programmi raames oleme igal 

aastal läbi viinud ägeda liikuma kutsuva pro-

jekti, meie oma kõndimisnädalad.  Kahe näda-

la jooksul tuleb teha iga päev ring ümber kau-

ni Mooste järve, komposteerida osalusriba ja 

lõpuks osaleda loosimises. 

Seekordne auhinnasadu oli erakordne ja au-

hindu sadas meie osalistele igalt poolt. Osale-

jaid oli ka väga palju, ribasid tehti peaaegu 

200 tükki. 

Korraldajaklassiks oli 6. klass ja neil tuli see 

vapustavalt hästi välja. 

Nad otsisid toetajaid ja rääkisid nendega ise 

läbi kõik auhindade kooli toimetamise viisid 

ja loosisid meie hommikukogunemisel välja 

ka võitjad. Klassijuhataja Kadi Piirsalu ja õpe-

taja Kadi Õunapi abiga toimetasid nad võidud 

kätte neile, kes kohe oma võidust polnud tead-

likud. Õpetaja Anne varustas kuuendat klassi 

kompostritega, mida õpilased pidid iga päev 

vahetama.  

Suurim toetajate otsija oli Kätriin Oksaar, kes 

võttis ühendust paljude ettevõtete ja FIE-dega, 

panustasid ka paljud sõbrad ja tuttavad. 

Auhindu sai kokku üle saja ja mõned osalejad 

võitsid lausa mitu auhinda. Auhinnad jagune-

sid erinevalt ja kategooriaid oli mitmeid, aga 

kõige toredam oli Mooste kogukonna terviklik 

kaasatus ja nende kõigi usin osavõtt meie vah-

vast üritusest.  

Koolilapsed käisid järveringil terve oma pere-

ga ka peale tunde ja suur rõõm oli lasteaialaste 

suur osavõtt. Mooste Lasteaed Tammetõru 

mõlemad rühmad osalesid peaaegu kõikidel 

päevadel. 

Kadi-Liis Kello, 8. klass 
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Horoskoop 

Jäär (21. märts – 20. aprill)  

Uuel aastal leiad enda ellu armastuse, kuid 
see ei kesta kaua, sest üks õel Ambur lööb 
kallima sult üle. Sa langed depressiooni, 
kuid saad duši all lauldes sellest ruttu üle. 

Soovitatav on minna soojamaareisile, vasta-
sel juhul saad Eestis külmarabanduse. 

Sõnn (21. aprill – 21. mai)  

Sõnnid peavad uuel aastal olema ettevaatli-
kud kelgutades. Võib juhtuda nii, et kukud 
uperkuuti ja kaotad oma mälu. Ole ettevaat-
lik ka oma šoppamishullusega, vastasel ju-
hul kaotad kogu oma raha. Uuel aastal koh-

tad oma elu armastust, kes on sinust lühem.  

Kaksikud (22. mai – 21. juuni) 

Uuel aastal tantsid pööraselt palju ja kaotad 

oma mõlemad jalad. Sellest pole hullu, sest 
sulle pannakse tikud asemele. Sind ootab 
ees palju katsumusi, aga tuled nendest tuge-
vamalt välja. Oled eeskujuks paljudele, kel-
lel pole jalgu.  

Vähk (22. juuni – 23. juuli) 

Sul hakkab kõik allamäge minema. Su 
eluarmastus jätab su maha ja keegi ei taha 
sinuga aega veeta. Sul tekib tunne, nagu 
oleksid kaljult alla kukkuv koperdav kits. 
Halba seisu annab aga parandada. Kui sa 

24. detsembril kell 00.03 teed väljas üks-
kõik millise kahe puu vahel pea peal seisu 
oma ema aluspesus, siis on kõik jälle hästi. 
Saad kingitusi ja sind armastatakse. 

Lõvi (22. juuni – 23. juuli) 

Ole ettevaatlik oma pereliikmetega nii jõu-

ludel kui uuel aastal. Võid kogemata oma 
soovide ja tahtmistega nende tundeid riiva-
ta. Piisavalt ettevaatlik olles edeneb kõik 
suurepäraselt ning naudid oma vaheaega. 

Sinu kingisoov saab täidetud ning veedad 
perega väga toredalt aega, mis kunagi ei 
unune. 

Neitsi (24. august – 23. september) 

Aasta lõpp tuleb Neitsitele katsumusteroh-
ke. Aasta lõpp on suurepärane võimalust 
halbadest harjumustest ennast võõrutada 
ning alustada uut aastat täiesti uue inimese-
na. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata just 

vaimsele ja füüsilisele tervisele. 

Kaalud (24. september – 23. oktoober) 

Teil tuleks rohkem aega endale pühendada. 

Pikk, töökas aasta on seljataga ja nüüd on 
aeg jalad seinale visata, ning keskenduda 
enda heaolule ja tervisele. Kui endale aega 
ei pühenda ja hoogu maha ei võta, tõusevad 
su elektriarved nii kõrgeks, et sa ise ka ei 

usu. 

Skorpion (24. oktoober – 24. november) 

Aasta alguses tuleb sul tegemist suure lu-

metormiga, kuid see läheb peagi üle. Ras-
kendatud on ka peresuhted, kuid armusuh-
ted arenevad kiiresti ja edukalt. Koolis lä-
heb sul hästi ja saad ilusti hakkama. Võib 
juhtuda, et saad tööl palgatõusu. 

 

 

 

 

 

Liisa Vassil, 8. klass 

Mida toob aasta lõpp ja uus aasta sinu tähemärgile? Loe ja saad teada, mida ennustavad 

sulle mõisakooli tähetargad 8. ja 9. klassist.  
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Esimene ühine kooliöö 

Mõisakooli lastel on 

alati olnud soov teha 

klassiõhtuid, mis kes-

taksid terve öö. Neid 

klassiöid on olnud 

meie õpilastel igas 

kooliastmes, aga see 

sügis otsustasime teha 

seda üritust teises võt-

mes. Otsustasime teha 

tervele koolile ühise kooliöö.  

Tegime korraldusmeeskonna, kuhu kuulusid õpetajad ja õpilased, panime pead kokku ja 

kuna üritus oli enne halloweeni, tegime ,,Õuduste öö’’. Muutsime meie armsa kooli väli-

muse teemaga kohaseks ning õpilased tulid kõik kostüümides, loomulikult ka õpetajad. 

Korraldajad mõtlesid välja seltskonnamängud, filmid ja toimus ka ööorienteerumine. 

Õpetajad tegid töötoad, kus sai meisterdada laternaid ja teha vahvaid teaduskatseid. 

Õpilased said ise valida endale klassid, kus magada ja julgemad olid hommikuni kooli-

majas ning otsisid kummitusi, kuid ei leidnud kahjuks ühtegi. 

Kindlasti oli see üks meeldejääv üritus ja lusti oli kõigile. Järgmine aasta jälle! 

Hanna-Marii Koor, 9. klass 
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See sügis tegime koolis midagi enneolematut 

ja väga ägedat. Meie kool oli terve nädal nuti-

vaba ja see oli nii lahe kogemus. 

Hommikul kooli tulles loovutasid õpilased 

oma telefonid oma klasside kastidesse ja seal 

need olid terve koolipäeva. Kätte said nad tele-

fonid alles tundide lõpus ja ka siis kehtis ree-

gel, et koolimajas seda kasutada ei tohi. 

Õpilased avastasid taas vahetu suhtlemise  

klassikaaslastega ja õpetajatega. Vahetundides 

olid lauamängude nurgad ja õpetaja Sandra 

mängis vahvaid kaardimänge lastega. Tegevu-

sed olid nii populaarsed, et vahepeal oli lausa 

järjekord mängudele. Kogemus oli kõigile 

meeldejääv ja tegelikult väga lahe. 

õpetaja Kadri Pärli  

Nutivaba nädal  

Oktoobrikuus toimus meie Mooste mõisa-

koolis nutivaba nädal. Sellel ajal ei tohti-

nud õpilased nutitelefoni kasutada. Vahe-

tundide ajal lapsed mängisid lauamänge ja 

mürasid niisama. Neil oli väga tore ja lõ-

bus. Algus oli küll raske, aga pärast oli 

lihtsam uue süsteemiga harjuda. Kokku-

võtteks oli see hea mõte nädalaks ajaks 

õpilased telefonist eemale saada. Tänu sel-

lele pidid nad mõtlema endale uusi huvita-

vaid tegevusi.  

Fred Prost, 5. klass 
Minu vennal oli nutivaba nädal väga sünd-

musterohke. Igatsusest oma telefoni järele 

kirjutas ta oma telefoninumbri laua peale. Va-

hetunnis oli nii palju aega üle, et jõudis akna 

katki teha. Lisaks sellele sai ta palju märku-

seid. Vaevalt, et ta seda nädalat taga igatseb. 

Ode Zolgo, 5. klass 
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Koolis on kadunud terve mõistus 

Kas sina oled koolis tervet mõistust 

näinud? Kui oled, helista  

kollaneemme@gmail.com. Kirjuta 

ainult siis, kui oled tervet mõistust 

näinud või selle leidnud! 

Poes asenduvad kõik kommid ba-

naani- ja pähklisnäkkidega 

Kuna paljud koolilapsed käivad 

poes, et ainult kommi osta, siis on 

vald koos Mooste poodidega otsus-

tanud, et kõige mõistlikum oleks 

asendada maiused tervislikke banaa-

ni-ja pähklisnäkkidega. Lisaks on 

plaan muuta suhkrurohked limonaa-

did sidruniveeks. Muudatused jõus-

tuvad kohe uue aasta alguses, et 

alustada uuelt ja tervislikult lehelt. 

Idee saime sellest, et kool ei anna 

enam maiustusi sünnipäevade puhul 

ega diplomite väljajagamisel ning 

plaan on olnud juba kaua, et poed 

tervislikuks teha. Snäkipakid saavad 

olema loodussõbralikud igaks ju-

huks, kui keegi neid maha viskama 

peaks. Me ei suuda oodata, et saada 

teada kõigi arvamust selle imelise 

muudatuse kohta. 

 

Muudatused Mooste koolis uuest 

aastast 

Alates uuest aastast võrdub iga puu-

dutud koolipäev ühe tööpäevaga su-

vel kooli ümbruses. Kuna puudumisi 

on palju ja neid vähendada tundub 

võimatuna, siis otsustas kooli juht-

kond, et iga õpilane peab puudutud 

koolipäeva järgi tegema tööga. Sel-

leks valmiski otsus, et see tuleb järgi 

teha suvel kooli ümbrust ja koolima-

ja koristades. Otsus oli ühehäälne ja 

kõik õpetajad olid sellega nõus. 

Õpilaste arvamust ei küsita, kuna me 

kõik teame seda niikuinii. Otsuse 

vastu protesteerijaid ei kuulata. 

Uuest aastast hakkame koolis käima 

nii, et üks nädal koolis ja teine nädal 

distantsõppel kodus, kuna õpetajate 

puudus on suur ja koormus liigne. 

Sellega proovime anda õpetajatele 

rohkem vabadust. Õpetajad salvesta-

vad tunnid veebikeskkonda ja saada-

vad need õpilastele maili peale. Nii 

saavad õpetajad üle nädala puhata. 

Sellega loodame leevendada õpeta-

jate tööstressi. 

 

Varia 
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Uuest aastast hakkavad koolis toitlusta-

mist korraldama lapsed ise. Iga esmaspäe-

va hommikul valitakse loosiga klass, kes 

vastutab terve nädala toitlustuse eest. Nad 

peavad tellima kauba, toidu valmistama ja 

ka ise koristama. Sellega proovime välti-

da toidu raiskamist ja õpetame lastele töö-

kultuuri. Igal klassil on abiks klassijuha-

taja, kes tagab toidu kvaliteedi. 

Uuest aastast hakkame koolis sees käima 

saabastega, mille peale on pandud kile-

sussid. Sellega üritame vältida olukorda, 

kus osa lapsi on sokkis ja osa lapsi välis-

jalanõudega. Ühtne süsteem peaks taga-

ma võrdsuse kõigi vahel. 

 Kadi-Liis Kello, 8. klass  

 Andrus Reemets, Reinhold Omel, Romet Arike, Art Apalev, 9. klass 

mailto:kollaneemme@gmail.com

