
Koolivaheaeg on pa-

rim aeg teha just seda, 

mida hing ihaldab. Toi-

metuses ragistati ajusid 

ja pandi kokku nädalap-

laan soovitustega, mida 

igal talvevaheaja päeval 

ette võtta. 

E (Emma-Leeni soovi-

tus): Ärka hommikul 

kell 5 ja mine kõnni 5 ki-

lomeetrit! 

T (Mia Annabel): Mine 

õue ja karju, et oled vaba! 

Seda võib teha ükskõik 

mis kellaajal. 

K (Luisa): Kutsu sõbrad 

kokku ja tehke koos üks 

hästi suur lumememm! 

N (Astrid): Tee oma va-

nematele hästi suur kalli! 

R (Liisa): Söö midagi 

väga head (näiteks maasi-

kajäätist)! Astrid: Või šo-

kolaadijäätist! 

L (Kristi): Kutsu endale 

sõbrad külla! 

P (Miina): Tee hommi-

kul pannkooke ja hakka 

siis õppima, sest homme 

on vaja kooli minna! 
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SISUKORD: 

„Uhke tunne oli 

oma õele kodutütar-

de rätik kaela sidu-

da!“ LK 2 

Intervjuu uue ingli-

se keele õpetajaga 

LK 3 

Üks küsimus direk-

torile LK 2 

Toimetus soovitab: 

7 ideed koolivahea-

jaks LK 4 

Selle aasta algusest tegutseb 

koolis Raivo Kangroni juhen-

damisel robootikaring, kus ehi-

tatakse Legodest roboteid, mis 
mitte ainult ei liigu, vaid mida 

saab panna ka rääkima ja tule-
sid vilgutama.  

Neljanda klassi õpilane Liisa 
Vassil on robootikaringis osale-
nud selle algusest peale ja ütleb, 

et talle meeldib robotite kallal 
nokitseda ka seetõttu, et ringis on 
tore ja vaikne ning Legosid on 
rahustav kokku panna.  

Robotid on üpris suured ning 
neid saab programmeerida erine-

vaid asju tegema. Programmeeri-
misel on palju võimalusi nt seal 
saab ta rääkima, taimeriga oota-

ma või hoopis midagi arvutama.  

 

Mida ringis tehakse? 

Igaüks valis endale oma kasti, 
milles on palju osasid roboti ehi-

tamiseks. Et ühe tunniga robotit 
valmis ehitada ei jõua, pidime iga 
kasti numbri meelde jätma, et 

järgmises tunnis ehitamist jätkata. 
Ma panin oma robotile nimeks 
Rebane.   

Õpetaja Raivo on näidanud meile 
slaide ja õpetanud, kuidas robotit 

programmeerida.  Meie program-
meerimis äpi nimi on (LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 

Student Edition).  

Meie robootikaring toimub igal 
teisipäeval kuuenda tunni ajal 
informaatika klassis. Kes tahab 

veel tulla roboteid ehitama, siis 
meil on veel vabu kohti nii, et 
ühinege!  

Autor: Liisa Vassil, 4. klass 

Neljanda klassi õpilane Kadi-Liis paneb kokku elu esimest robotit 



 Jaanuari viimasel 

nädalavahetusel toi-
mus Põlva-
maal,Viluste koolis 
kodutütarde ja noor-
kotkaste laager. Trii-
nu-Liis proovis laagris 
õpetaja rolli, Emma-
liisale aga see üldse 
esimene taoline laa-
ger. 

Reede õhtul laagripaika 
jõudes avastasime ülla-
tusega, et lapsi oli mee-
letult palju – lausa 100 
ringis.  

Laagri avamisel pakuti 
mulle ja Astridile õpe-
tajarolli, kuna me ole-
me olnud juba päris 
pikka aega kodutütred. 
Esimesena oligi vaja 
pisikestele kodutütarde-

le õpetada organisat-
siooni seadusi ja vormi. 

Pärast õppetööd sai au-
las nautida naljaka 
klouni Ummi etteastet. 
„Klouni etteaste oli tõe-
liselt üllatav,“ ütleb 
Emmaliisa.  

Naljad ära vaadatud, 
tuli  pidulik osa, kus 
võeti vastu uusi kodu-
tütreid. Mooste koolist 
sai tol õhtul ametlikult 
kodutütreks minu väike 
õde Kadi-Liis. Oli uhke 
tunne oma õele kodutü-
tarde kollane rätik kae-
la! 

  

Virtuaalsed käbid 

Seejärel moodustasime 
tiimid ja läksime õue 

virtuaalseid käbisid ot-
sima. See oli uus ja vä-
ga huvitav kogemus, 
kuna varem ei ole ku-
nagi tahvelarvutitega 
metsas mängukäbisid 
jahtima pidanud. 

Laupäeval abistasime 

oma kooli väikesi ko-

dutütreid. Käisime nen-

dega töötubades helku-

reid meisterdamas ja 

õpitoas loodust õppi-

mas. Õpetajaroll oli 

minu jaoks väga huvi-

tav, sain põnevaid ja 

uusi kogemusi ning 

teadmisi. 

Autorid: Triinu-Liis Värnik (9. klass), Emmaliisa Kähr (4. klass) 

Autor: Emma-Leen Kaivo 

(4. klass) 

Aasta algusest peale 

on koolis kirgi kütnud 

WIFI teema ehk õige-

mini selle kättesaama-

tus õpilastele.  Mis 

muutub õpilaste õp-

peedukuses, kui neil 

koolis WIFIt kasutada 

pole võimalik?  

Vastab Ave Kikas: 

Loodan, et õpilastel on 
nüüd aega rohkem õp-
petööle keskenduda ja 

sõpradega suhelda.  

Loodetavasti läheb õp-
peedukus paremaks, 
sest meil on kahjuks 

mõned õpilased, kes ei 
pidanud kinni reeglist 
kasutada tunni ajal tele-

foni ainult siis, kui õpe-
taja selleks loa annab. 
Praegu saavad nad tun-

nis paremini õppetööle 
keskenduda.  

Kloun Ummi kutsus publikust 

endale abiks Emmaliisa ja Liisa, 

et trikid paremini välja tuleks 

sellest aastast töötab koolis uus inglise keele õpetaja Mahmoud Elgindy ja 

Noortekat juhib Tiia Johanson. Uurisime, kes nad on ja kust nad tulevad. 

Mahmoud, kuidas sa 

Eestisse sattusid? 

Kirjutasin mehele, kes 

elab Setomaal. Küsisin 

kas võin töötada tema 

farmis. Ja ta oli nõus. 

Aga miks ikkagi Eesti? 

Ma tahtsin minna riiki, 

mis asub Euroopas, kus 

on sood ja odavad hin-

nad. 

Kuidas kohtusid Hele-

naga? 

Esimest korda tulin 

Eestisse aastal  2016. 

Samal aastal kõndisin 

Setomaalt Poola. Siiski 

otsustasin Eestisse tagasi 

tulla. Sain tööd Värska 

Gümnaasiumis inglise 

keele õpetajana. Helena 

töötas seal ajaloo õpeta-

jana ja nii me kohtusi-

megi. 

Mida sa arvad Eestist? 

Mulle eriti meeldivad 

siin maakohad ja loodus.  

Mis on õpetajastöös 

kõige keerulisem? 

Kõige keerulisem on ai-

data õpilasi, kes vajavad 

rohkem tähelepanu ja 

samal ajal tegeleda nen-

dega, kes kiiremini edasi 

jõuavad.  

 

Tiiat küsitles Mia Annabel Kesvatera (4. klass).  

Mahmoudi intervjueerisid Astrid Jõerand ja 

Triinu-Liis Värnik 9. klassist.  

Tiia, mida sa enne te-

gid? 

Varem oli AS Hoolekan-

deteenused tegevusju-

hendaja. Tegelesin seal 

psüühikahäiretega ja vai-

mupuuetega inimestega. 

Aitasin neid igapäevatoi-

minguteks,.  

Kas sul on lemmik-

loom? 

Mul on neid lausa kolm 

– koer, kass ja kilpkonn 

Kipi, kes elab vees.  

Mitu last sul on? 

Mul on kolm tütart. Ma-

ria on 18, Johanna on 16 

ja Susanna on saab kohe 

11.  

Miks sa tahtsid tulla 

siia tööle? 

Mu eelmine töökoht ka-

dus ära ja mind koondati. 

Mõtlesin, et oleks huvi-

tav tulla vanade pealt 

noorte peale ja teha 

noortega midagi teha.  


