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KOHTUMISENI 

 1. SEPTEMBRIL! 

 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Sten Roosi muinasjutuvõistlusel 
edukalt osalenud õpilasi ja nende 
juhendajat Mare Liivi 
 

 4.-8. klassi õpilasi vahva topsimängu 
etteaste eest ja nende juhendajat 
õpetaja Anneli Koppelit ning kogu 
südamest filmi kokku pannud õpetaja 
Greta-Eva Kalbergi 
 



  

 STEN ROOSI MUINASJUTU- 
 VÕISTLUSELT TULI MEIE KOOLI  
 KOLM AUHINDA 
 
Laupäeval, 5. juunil anti Eesti 
Lastekirjanduse Keskuses üle Sten Roosi 
muinasjutuvõistluse auhinnad. Pika 
traditsiooniga võistlus toimus 29. korda ning 
sellest võtsid osa lapsed üle kogu Eesti. 
Võistlusele laekus 182 muinasjuttu 43 
koolist. Ajakirja Hea Laps peatoimetaja ja 
žürii liikme Kätlin Vainola sõnul olid 
võistlustööd heal tasemel. Žürii andis välja 
28 auhinda - kolm medalit ja eriauhinnad. 
Esikoht läks Viljandisse. 
Ka meil on põhjust rõõmustada, sest kooli 
tuli kolm auhinda. 
 

III koht ja Sten Roosi muinasjutu-
võistluse medal 
Mattias Apuhtin (6.b); muinasjutt "Kahvel 
käib ümbermaailmareisil" 
 

 
 

Muinasjutuvõistluse võitja Triinu Kree ja 
kolmanda koha saanud Mattias Apuhtin.  
Foto Eesti lastekirjanduse keskus 
 

Hea Lapse auhind: 
Karl Joonas Raudsaar (5.c); muinasjutt 
„Abimees ahv“ 
Desirea-Mirell Joensuu (5.c); muinasjutt 
„Luik Roosi“ 
 

Kätlin Vainola tõdes, et võidulood olid 
põnevad, kerge kiiksu ja ootamatu lõpuga. 
Parimaid muinasjutte saab lugeda ajakirjast 
Hea Laps. 
Palju õnne noortele autoritele! 
 

Mare Liiv,  
eesti keele õpetaja 

KOOLIELU 
 

 8. KLASSID ÕPPEPROGRAMMIL 

 
Osalesime 8. klassidega Tartu Tähetornis 
"Teleskoobioptika" õppeprogrammis. 
 
8. b klassi õpilased jagasid oma muljeid. 
* Mulle meeldis väga teleskoobi 
kokkupanek. 
* Sain teada, et selgeid öid on Eestis vähe. 
Tavaliselt jääb Eestis vaatlusööde arv  
aastas 20 öö kanti. 
* Sain teada erinevate teleskoopide kohta. 
 

 
 

* Sain teada, mis puudused ja head 
omadused on peegel - ja läätsteleskoobil. 
* Arvutusülesandeid oli liiga palju. Praktilist 
tööd oleks võinud rohkem olla. 
 

Maris Allik, 
füüsikaõpetaja 

 

 4. KLASSID EESTI SPORDI- JA  
 OLÜMPIAMUUSEUMIS 

 
Maikuu viimastel nädalatel käisid 4. klassid 
uurimas, kuidas matemaatika ja sport 
omavahel seotud on. Muuseumitunnis 
avastasime, missuguseid meile tuttavaid 
geomeetrilisi kujundeid võib leida erinevate 
spordialade juures. Õppisime mõõtma ja 
kuupi valmistama. Huvitav oli võrrelda 
pallimänguväljakute suurusi vähendatud 



mudelite abil. Muuseumitunni järel anti vaba 
aeg muuseumis. Interaktiivsed atraktsioonid 
pakkusid avastamist ja rõõmu kõigile. Oli 
väga lahe koolipäev! 
 

 
 
Õpilaste muljed: 
* Mulle meeldis meie juhendaja. Muuseumis 
oli väga põnev. 
* Muuseumis oli väga tore õppida. Meeldis 
kujundite otsimise mäng. 
* Ma ei teadnudki, et spordis on nii palju 
matemaatikat. See oli huvitav. 
* Õppisin, kuidas kuupi meisterdada ja 
silindrit joonestada. 
* Kõige ägedam oli siis, kui saime ise 
muuseumis ringi käia. Soovin, et läheksime 
veel. 

Pirgit Palm, 
4.c klassijuhataja 

 

 ANNE KANALI AVASTUSRADA 
 
Päästeamet on koos mitmete teiste 
organisatsioonidega loonud üle Eesti 
õpetlikud ja põnevad avastusrajad. Üks neist 
asub Anne kanali ümbruses. 4. juuni 
päikselisel päeval võtsime 4.c klassiga 
avastusraja ette. Raja läbimiseks oli vaja 
nutiseadme abil leida 19 ohutusalast 
küsimust ja neile vastata. Mitme küsimuse 
juures oli ka teemakohane videoklipp. 
Palavat ilma trotsides suutsid kogu raja 
läbida 3 gruppi. Uut infot, kuidas käituda 
elektripingealas või kuidas aidata viga 
saanud sõpra, said aga kõik mängijad. 
Kokkuvõtete tegemiseks ja niisama 
mõnusaks koosolemiseks jäime veel tunniks 
loodusesse pikniku pidama.  
 

 

KOOLIELU 
 

Soovitame teilgi sel suvel leida sobiv rada ja 
see koos pere või sõpradega läbida. 
Radade loetelu leiate aadressilt 
https://keskkonnaharidus.avastusrada.ee/et/
k/paasteamet#maps 
 

Pirgit Palm,  
4.c klassijuhataja 

 

 RABARETK 
 
9. juunil võttis 3.a klass ette retke 
Männikjärve matkarajale. Matkasime läbi 
hobusekopli ja metsa rabasse. Meile 
tutvustati veejälgimise ja mõõtmise 
instrumente. Lapsed said ise mõõta lauka 
sügavust ja läbipaistvust, mõõta vee 
temperatuuri. Uurisime, kui palju on 
turbasamblas vett. 
Oli põnev ja õpetlik päev! 
 

 
 
Laste mõtted: 
* Ma pole kunagi rabas käinud. 
* Mulle meeldis vee läbipaistvust mõõta. 
* Saime süüa jänesekapsaid. 
* Mulle meeldis rabas, aga metsas sõid 
meid sääsed. 
 

Küllike Kütimets, 
3.a klassijuhataja 



 

 SPORDIUUDIS 
 
5.–6. juunil toimus Haabersti Jäähallis Juna 
Skate Open 4th iluuisutamise võistlus, Liis 
Kittus (2.a)  sai Chicks B kategoorias         2. 
koha. 
 

 
 

KOOLIELU 
 

 ÕPPEAASTA LÕPUAKTUSED 
 
10. ja 11. juunil toimusid 1.–8. klassile 
pidulikud lennupõhised aktused, kus tehti 
kokkuvõtteid lõppenud õppeaastast. 
Tublimatele jagati kiitus- ja tänukirju. 
 

 
 

 


