
 Ehita onn 

 Maga 

 Külasta vanavanemaid 

 Uju 

 Reisi 

 Veeda aega pere ja sõpradega 

 Tapa sääski 

 Söö palju jäätist 

 Käi mõnes laagris 

 Tee vanadest töövihikutest lõke 

 Roni puu otsa ja tee linnuhääli 

 Ole arvutis 

 Matka 

 Tutvu uute inimestega 

Kaheksandikud soovitavad: 

ideed suvevaheajaks 

Väljaandja: Mooste 

mõisakooli meedia-

ring 

Peatoimetaja: Airi 

Toimetajad: Triinu-

Liis, Astrid, Kädi-

Loviise, Luisa, Mi-

ina, Kristin  

Kujundaja: Airi 

Kontakt ja aadress: 

moostekool@polva.ee 

Pargi 15, Mooste, 

Põlvamaa Mõistatamisnurk:  

Leia sõnarägastikust 23 õpetaja nimed 
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Mooste Mõisakooli ajaleht  Nr 2/mai 2019 

SISUKORD: 

Inspiratsioonipäev  

LK 2 

Talgud ja metsis LK 

3 

Intervjuu uue huvi-

juhiga  LK 4 

Kokkamisklubi LK 5 

Kevadkontsert ja 

etendus LK 6 

Väljasõidud LK 7 

Millised meie lõpetajad on?  

9. klass on lõbus, sõbralik ja 

väga tegus.  Nad on meile 

kõigile eeskujuks oma ak-

tiivsuse ja tarkusega.  Nad saa-

vad kõigiga hästi läbi. Kõige 

rohkem on meelde jäänud nende 

playback show etteaste ja 

insiratsioonipäeva luuletus-

etendus, samuti mõmina räpp. 

Meile tundub, et nende klass on 

väga kokkuhoidev ja nad teevad 

palju asju koos. Korraldavad 

näiteks erinevaid üritusi. Nad on 

pealtnäha vaiksed, aga tegelikult 

väga toimekad.  Imetleme nende 

tahtejõudu ette võetud asjad 

lõpuni viia. 

Üheksandikud annavad endast 

maksimumi, et kõik oleks hästi. 

Nad on väga sallivad ja 

abivalmid teiste õpilaste suhtes. 

Meile meeldib nende positiivsus 

ja rõõmsameelsus. Nendega 

saab alati nalja ning on lõbus 

koos aega veeta. Nendega koos 

tehtud väljasõidud on väga tore-

dad ja meeldejäävad. Eriti tore 

oli batuudikeskuses ja ERM-is. 

Neile meeldib hea huumor.  

Meist erinevad nad selle pool-

est, et on vaiksemad, vii-

sakamad ja targemad.  Nad on 

rahulikud ning meist palju 

korralikumad. 

8. klass 
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8. mail toimus Mooste folgikojas meie kooli 

üheksandike eestvedamisel Põlvamaa 

noorte Inspiratsioonipäev 

Autorid: Triinu-Liis Värnik, Astrid Jõerand, Airi Lehemets 

Astrid, Triinu-Liis ja Iren koos 

Inga Lungega, kes rääkis keha-

keelest ja motivatsioonist  

8. mail toimus meie   üheksan-

da klassi eestvedamisel Põlva-

maa koolide noorte Inspirat-

sioonipäev folgikojas. Mooste 

Mõisakooli õpilasesinduse pre-

sident ja korraldusmeeskonna 

liige Astrid: ” Meie eesmärk oli 

süstida noortesse aktiivsust ja 

positiivsust. Soovisime noori 

julgustada vabalt suhtlema, tut-

vusi looma ning olema nemad 

ise.”  

 

Inspiratsioonipäeval osalesid 

kümne Põlvamaa kooli õpi-

lased ja õpetajad, kokku üle 

120 inimese. Noortele esinesid 

koomik Sander Õigus, näitleja, 

laulja ning koolitaja Inga 

Lunge, EduAkadeemia asutaja 

Roland Tokko, noortekohviku 

MÕTE loojad 

mittetulundusühingust 

4youthEST, tantsutreener An-

dre Laine ning Ettevõtlusküla 

koolitajad Evelin Rätsep ja Le-

no Kuura. Lisaks oli kõikidel 

koolidel võimalus teha enda 

kooli tutvustav etteaste. Toi-

mus kaasahaarav ärilahing ning 

Andre pani kogu saali ka 

üheskoos liikuma. 

Ürituse moderaatorid Astrid ja 

Triinu-Liis arvavad, et selline 

kogemus tuleb elus kasuks. 

Nad said juurde julgust ava-

likult esineda ning nägid, kui 

palju aega ja energiat kulub 

tegelikult ühe ürituse korral-

damiseks. 

Neid ennast inspireeris ürituse 

korraldamise jooksul see, et 

nende võimekusse usuti. 

“Arvame, et sellisest üritusest 

võiks traditsioon saada! Te-

gime otsa lahti ja nüüd on teis-

tel koolidel võimalus ennast 

teostada. Julgustuseks teistele 

õplilastele - kui meie saime 

hakkame, saate teie ka!”  
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17. aprillil käisid 1.-

3.klass õppekäigul Põl-

lumajandusmuuseumis.  

Nii laste kui õpetajate 

sõnul oli üritus väga tore. 

Vaadati filmi kanade ja 

vuttide kasvatamisest ning 

uuriti näituseid. Laudas 

said lapsed paitada päris 

koduloomi ja - linde, see-

järel uuriti kanamuna 

lähemalt ning lõpuks sai 

veel vabamalt muuseumi 

alal ringi vaadata.  

Autor: Aili Vassil 

Millist raskust suudab kanda toores muna? 

Mida me teada saime? Kee-

detud muna keerleb laual 

kiiremini kui toores muna. 

Kui toore muna lahti lööd 

ning sellel jääb munakollane 

ilusti tervelt püsima, on mu-

na värske. Kui kollane on 

imelikult laiali-pole see nii 

värske.  

Samuti kui teinekord näed 

munakollasel pisikest pruuni 

täppi—see näitab, et sellest 

oleks võinud areneda tibu. 

Lisaks suudab üks toores 

muna kanda enda peal 10 

kilo raskust. Uskumatu, 

onju? 

9. mail toimus traditsioo-

niline heategevuslik  

“Mesikäpa” jooks liiku-

misvõime kaotanud laste 

toetuseks. Teatejooksu 

eesmärk on propageerida 

laste tervislikku elustiili ja 

muuta liikumisharjumusi.  

Jooksul on oluline 

osavõtt, sest võitjaid  välja 

ei selgitata. See on 

selleks, et noored õpiksid 

hoolima inimestest enda  

ümber ning hindama 

heategevuse tähtsust. 

Loodetavasti õpetab see 

ka osalejatele rohkem 

väärtustama enda 

võimalust liikuda ja sporti 

teha. 

Mooste Mõisakoolist 

osales selles jooksus kaks 

kaheksaliikmelist 

võistkonda.  

Lapsed jooksid heategevuse nimel 

Autorid: Herdis Paidra, Airi Lehemets 
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16. mail etendus Mooste 

kultuurimajas 4.klassi 

etendus "Printsess Sin-

ikelluke". Juhendajaks 

draamatunni õpetaja Ed-

da Prükk.  

Etendus rääkis pirtsakast 

printsessist, kes oma 

upsakusega endale kui-

dagi kosilast ei leidnud.  

Osalesid julged Raiko, 

Kermo, Uku, Sten A., 

Emmaliisa, Emma-

Leen, Kristi, Eliise, Ka-

di-Liis, Liisa ja printses-

si osas Adeele. Oli väga 

tore etendus!  

“Printsess Sinikelluke” kultuurimajas 

Autor: Edda Prükk 

Kevadkontserdil esinesid pooled õpilased 

14. mail rõõmustas meie 

kooliperet traditsiooniline 

imeilus kevadkontsert. 

Erinevate etteastetega 

esinesid umbes pooled 

koolilapsed.  
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16. aprilli hommik mõisa-

koolis algas metsisekuke 

vaatlusega õpetaja Reeda 

juhendamisel. Eesti suurim 

kanaline poseeris huvilistele 

koolimaja kõrval asuva 

pargipuu otsas.   

Peamiselt musta sulestikuga 

metsisekukk kaalub 4–5 kg. 

Metsise isaslinnu sulestik on 

peamiselt läikivmust ning tal 

on suur saba, mis mängu 

ajal lehvikuna laiali lüüakse.  

Metsis on levinud Euraasia 

metsavööndis ja mägimetsa-

des Hispaaniast ja 

Prantsusmaast kuni Leena 

jõgikonnani Sibe-

ris.  Metsise põhiliseks 

elupaigaks on vanad män-

nikud.  

Metsis sööb talvepoolaastal 

peamiselt männiokkaid, aga 

ka erinevate puude ja 

põõsaste pungi. Suvel laien-

eb dieet oluliselt valgurikka-

mate lehtede 

(näiteks haab ja paju) ning 

võrsete arvel.  

Metsis on Eestis II kategoor-

ia looduskaitse all olev liik, 

kelle kaitseks on moo-

dustatud rohkes-

ti püsielupaiku. Metsis on 

2018. aasta lind. (allikas: 

Wikipedia)   

Metsis (foto: Airi Lehemets) 

Hommikune tervitaja mõisapargis 

Talgupäev kooliõues 

18.aprillil veetis kooli-

pere aega oma kooli 

ümbrust koristades. Ilm 

oli suurepärane  ja palju 

tööd sai ära tehtud.  Tal-

gupäev lõppes ühise 

kringlisöömisega. 
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https://et.wikipedia.org/wiki/Sulestik
https://et.wikipedia.org/wiki/Saba
https://et.wikipedia.org/wiki/Haab
https://et.wikipedia.org/wiki/Paju
https://et.wikipedia.org/wiki/II_kategooria_looduskaitse_all_olevad_liigid_Eestis
https://et.wikipedia.org/wiki/II_kategooria_looduskaitse_all_olevad_liigid_Eestis
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsielupaik


Saame tuttavaks: huvijuht Airi 

Kas sulle meeldib huvijuhi 

töö? 

Senise kahekuulise kogemuse 

põhjal saan öelda, et väga 

meeldib. Töö on  mitmeülgne ja 

ükski päev pole eeelnevaga sar-

nane.  

Mida sa arvad meie koolist? 

Meie kool on mõnusalt kodune. 

Meil on armas ning hubane 

koolimaja ja mõnusalt väike 

ning kokkuhoidev koolipere. 

Kas sulle meeldivad meie 

kooli õpilased ja õpetajad? 

Kooli tööle tulles oli vastuvõtt 

nii õpilaste kui ka õpetajate 

poolt väga soe ja toetav. Olen 

saanud oma tekkinud küsimus-

tega alati kellegi poole pöördu-

da. Kogu koolipere tundub häs-

ti kokkuhoidev ja abivalmis. 

 

Intervjueerisid:  Kädi-Loviise, Luisa, Miina, Kristin (5. klass) 

Saage tuttavaks Airi Le-

hemetsaga, kes on alates 1. 

aprillist meie uus huvi- ja in-

fojuht.  

Airi on sündinud Tallinnas, 

lapsepõlve veetnud Jõgeva kan-

dis ja viimased kakskümmend 

aastat olnud tartlane. Airi on 

kolme väikese tüdruku ema. 

Kõrghariduse omandas Eesti 

Maaülikoolis maastikukaitse- ja 

hoolduse erialal. On aastaid 

teinud müügitööd erasektoris ja 

töötanud ajakirjade Eesti 

Loodus, Horisont ning Eesti 

Mets toimetuses tegevtoimeta-

jana.  

Tegeleb joogaga, mängib ten-

nist ning sulgpalli. Hobideks on 

fotograafia, õmblemine, 

käsitöö, sisekujundus, lugemine 

ja kokkamine. Meeldib väga 

reisida, suhelda ja viibida 

looduses. 

Kui sulle pakutakse teises koolis tööd, kas sa 

läheksid? 

Hetkel küll ei soovi mujale tööle minna, sest siin 

on väga tore. 

Mis tööd sa enne siia tööle tulekut tegid? 

Olen töötanud erasektoris erinevatel müügiga 

seotud ametikohtadel. Viimane töökoht oli aja-

kirjade Eesti Loodus, Horisont ja eesti Mets 

toimetuses, kust mind koondati. 

Miks sa õpetajatöö valisid? 

Huvijuhi töö tuli minuni tegelikult suhteliselt ju-

huslikult. Olin mõelnud, et tahaks veidi teistsugust 

tööd teha, kui varasemalt. Kui kuulsin, et sellist 

inimest otsitakse, siis tundus, et see töö oleks hu-

vitav ja soovisin ennast proovile panna. 
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Kokkamisklubi tegemised 

Autorid:  Kädi-Loviise, Luisa, Miina, Kristin (5. klass) 

Meie klass osales 

Rahvatervise Aka-

deemia tasakaalusta-

tud toitumise töötu-

bades. 

Seal õppisime toitu-

misnõustaja juhenda-

misel valmistama 

tervislikke vahepala-

sid, pidulauda katma 

ja huvitavaid tervis-

likke maiustusi tege-

ma. Kokku leidis 

aset viis pooleteise-

tunnist töötuba april-

lis ja mais.  

Tunde viis läbi Tri-

inu Meriste Toidu 

maailmast. 

Terve klass tegutses mees-

konnana. Jagasime tööüle-

sanded sõbralikult ära. Sa-

mas olid kõik valmis teisi 

abistama. 

Töötubade sari on osa Põl-

va valla inimestele suuna-

tud projektist „Elanikkonna 

terviseteadlikkuse edenda-

mine ja liikumisharrastuste 

propageerimine“, mille 

raames toimuvad koolitu-

sed ka kooli ja lasteaia 

kokkadele. Projekti rahas-

tab Põlva vald ja Põlvamaa 

Partnerluskogu LEADER 

taotlusvooru meetmest 

„Kogukondade ja kogu-

konnateenuste arendami-

ne“. 

Tunnid toimusid 

käsitöö ja kodun-

duse klassis. 

Retseptid olid 

põnevad ja kõigile 

meeldis kokata. 

Kokkamise ajal sai 

tavaliselt nalja ka. 

Kõik valmistatud 

toidud olid head. 

Tegime näiteks  

pitsat ja  jäätist, 

aga tervislikus 

võtmes. 

 Kõige mait-

svamateks toi-

tudeks olid maasi-

kajäätis ja vrapp.  
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