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TUNNUSTUS
JUHTKOND TÄNAB

 Sten
Roosi
muinasjutuvõistlusel
edukalt kooli esindanud õpilasi ja nende
juhendajat Mare Liivi
 2.a klassi rahvatantsurühma ja
õpetaja Kristel Tikku ülesastumise eest
Tartumaa tantsupeol ning õpetaja Kaja
Kivisikku, kes neid abistas
 õpetaja Külli Hindriksoni ja Tiina
Randaru, kes korraldasid 3. klassi
õpilastele õpihuvilaagri Otepääl
 TDK juubelikontserdi peakorraldajat
Kadri Lille, muusikaõpetajaid Anneli
Koppelit, Kristel Tikku ja Lilia Benderit
ning kõiki teisi häid kolleege ja õpilasi,
kes kontserdi teokssaamisele kaasa
aitasid

TEADE
PÄIKESELIST JA KOSUTAVAT
SUVEVAHEAEGA!

KOHTUMISENI
SÜGISEL!

Nr 36 (852)

S ÜRITUSED

E

13. juuni

Kooliaasta lõpuaktused:
10.00 1.–3. klassid
11.00 4.–6. klassid
12.00 7.–8. klassid
17.30

1. klassi tulijate infokoosolek

T

14. juuni

10.00
13.00

PK valikeksam (kirjalik)
Inglise keele suuline eksam

K

15. juuni

9.00

Inglise keele suuline eksam

N

16. juuni

13.00

Õppenõukogu

R

17. juuni

17.00

9. klasside lõpuaktus

KOOLIELU
 MEIE ÕPILASTE EDU STEN ROOSI
MUINASJUTUVÕISTLUSEL

 TDK „VIGURIKESED“ TARTUMAA
TANTSUPEOL „PÄEV EMAJÕEL“

4. juunil toimus Eesti Lastekirjanduse
Keskuses 30. Sten Roosi muinasjutuvõistluse pidulik auhinnatseremoonia.
Võistlusest võtsid osa õpilased üle kogu
Eesti. Kokku saadeti konkursile 261
muinasjuttu ning noori jutumeistreid osales
59 koolist. Žüriiliikmele Krista Kumbergile
teeb rõõmu, et võistlusele esitatud tööde
hulk ei ole vähenenud ega tase langenud:
„Endiselt on suur hulk lapsi, kes mõtlevad
välja muinasjutte ja kirjutavad ilusas eesti
keeles.
See
ongi
Sten
Roosi
muinasjutuvõistluse eesmärk läbi kõigi
nende aastate.“
Kokku anti välja 29 auhinda. On põhjust
rõõmustada, sest kaks auhinda pälvisid meie
kooli õpilased.
Ajakirja Hea Laps auhind:
Markus
Mändla
(6.c)
muinasjutuga
"Tänavalamp ja võilill"
Žüriiliikme Tiina Undritsa auhind:
Lisette Torop (6.c) muinasjutuga "Pintslid"

Vigurikesed alustasid rahvatantsuga 2021.
aasta sügisel. Tantsurühm registreeriti kohe
ka Tartumaa tantsupeole „Päev Emajõel“.
Saime kätte tantsude kirjeldused ja
hakkasime neid õppima.
Tantsud said
selgeks õigeks ajaks. Pidime tantsud enne
pidu veel videosse võtma ja tähtsatele
tädidele ja onudele üle vaatamiseks
saatma. Kõik läks meil hästi ja saime loa
esineda.
Tasapisi jõudiski kätte tantsupeo esimene
proovipäev. Ega me tegelikult ei kujutanud
üldse ette, et milline see proov välja näeb.
Õpetaja muidugi teadis, sest on käinud
paljudel tantsupidudel.
Meie esimene
proovipäev kulges päris kenasti. Aga nagu
ikka, oli meist mõni haigeks jäänud ja mõnel
lapsel tuli üksinda tantsida, mis seal siis
ikka.
Pühapäeval, 5. juunil oligi see õige
pidupäev käes. Olime juba kell 9.30 TÜ
staadionil. Ja oi kui palju tantsijaid seal oli,
peaaegu 2000. Saime omale ka uhked
käepaelad. Meil oli oma kindel koht, kus
me pidime terve peo aja istuma ja oma
esinemiskorda ootama. Sellel päeval tegime
kava läbi kolm korda. Peaproov, peaproovi
etendus ja siis päris õige etendus. Publikut
oli palju. Meie vanemad olid meid
vaatamas. Päev oli pikk, väsitav, aga
samas oleme väga uhked, et sellel peol
osalesime.
Meiega oli kaasas ka
klassijuhataja Kaja Kivisikk.
Aitäh meiega olemast ja meid toetamast.

Markus kirjutas helge ning humoorika loo
sõprusest ja hoolimisest. Lisette jutt oli
kirvirähalikult absurdne.
Pintsel, kes peab end maailma nabaks,
päästab uustulnuka kasside käest. Koos
maalitakse lustakas pilt, kus hallidest
kõutsidest on saanud roosad kassivolaskid,
kelle pea kohal lehvivad pintslid, karvad
võidurõõmsalt turris.
Lisettel ja Markusel on lennukad mõtted ja
kerge sulg. Palju õnne võidu puhul!
Mare Liiv,
eesti keele õpetaja

Eks oli ikka väsitav ka, päike küpsetas,
veepudelid aina tühjenesid ja käisime

KOOLIELU
neid tihti täitmas, sõime frikadellisuppi ja
Kaspari ema küpsetatud pirukaid. Õpetaja
muudkui
õmbles
nööpe,
parandas
sukapükse ja tegi kõike muud, et me ikka
ilusad oleksime.
Lastel jagus küsimusi palju. Miks me peame
mitu korda tantsima? Millal meie kord tuleb?
Kas telefonis võib olla?
Oli üks väga tore ja armas pidu. Vigurikesed
tantsivad sügisel edasi ja paljud tantsupeod
ootavad meid ees.
Aitäh sulle, armas Vigurikese tantsija!
Kristel Tikk,
Vigurikeste õpetaja
 VIIMANE FÜÜSIKATUND
Viimases 8. klassi füüsikatunnis ehitasime
ujuvat laeva, mis suudaks kanda ka raskust.
Õpilased võisid ise valida materjalid ja selle,
kuidas nad laeva lekkekindlaks ja ujuvaks
teevad. Variante oli mitmeid – õhupallid,
plastikpudelid,
joogikõrred.
Kindlaks
etteantud tingimuseks olid laeva põhja
mõõtmed, et kõigil oleksid võrdsed
võimalused.
Kui laevad gruppides valmis ehitatud said,
hakkasime merel neid koormaga laadima.
Võitis selle laeva meeskond, kelle laevale
sai enne uppumist või lekkimist kõige
rohkem lisaraskusi asetada.

1. koha sai laev "AlAg" – ehitajad Ahti ja
Siim (8.a), talus 3100 g lisaraskust
2. koht laev "BUNDA" – ehitajad Mattis,
Morris, Madis (8.c), talus 1800 g lisaraskust
3. koht laev "Juunior" – ehitajad Emma ja
Carmen (8.c), talus 800 g lisaraskust
Võib olla saab mõnest neist tulevikus ka
päris laevaehitaja.
Maris Allik,
füüsikaõpetaja

