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Kevade ristsõna 

Paremale 

3. valgete õitega kevadlill 

5. suure õiega kevadlill 

8. spordivahend 

10. puhkevad kevadel puudel 

11. liikuv kevadpüha 

12. siniste õitega kevadlill 
All 

1. tulevad kevadel Eestisse tagasi 

2. liiklusvahend 

4. valge ja kollaste täppidega kevadlill 

6. soojendab maad 

7. kevadkuu 

9. kollaste õitega kevadlill 
 

 

Õpetaja: „Kui 1+1=2 ja 2+2=4, 

siis palju on 4+4?" 

Õpilane: „See pole aus, ise 

vastate lihtsad ära ja jätate 

meile keerulise!" 

 

 

 

APRILL – 

NALJAKUU  

 

 

 

 

Juku teeb lasteaias Marile 

ettepaneku abielluda. 

Mari teatab: „Ma ei saa!” 

„Miks?” uurib Juku. 

„Sest meie suguvõsas on 

kombeks abielluda ainult 

lähemate sugulastega: 

vanaisa abiellus vanaemaga, 

isa abiellus emaga ja tädi 

abiellus onuga!” 

 

 

 

 

 

Munadepühad 

Munadepühad on lahedad pühad. 

Mõnedele lastele toovad jänkud mune 

või muid üllatusi. Mulle ei ole nad toonud. 

Kui nad üllatusi toovad, siis peidavad 

nad üllatused ära, näiteks vaasi taha. 

Sel aastal värvis mune meie peres ema, 

siis kui ma magasin. Ta pani munadele 

ümber kiledel pildil, mis kleepusid 

munade peale ja pärast värvis munade 

otsad värviliseks. 

Mulle meeldib mune koksida. Näiteks isal 

ja minul on munad käes. Me koksime 

teineteise mune. Kui kellelgi läheb üks ots 

katki, siis ta keerab muna teise otsa ja 

saame uuesti koksida. Lõpuks sööme 

kumbki oma muna ära. Kellel jääb lõpuks 

pärast koksimist muna terveks, see lööb 

muna katki vastu lauda. 

 

 

 

 

„Teie poeg joonistas 

klassitahvlile sihukese kärbse, 

et ma põrutasin oma käe ära, 

kui seda maha lüüa püüdsin!” 

kaebab õpetaja Juku isale. 

 

„Ah, see pole midagi – eile 

maalis ta meie vanni sellise 

krokodilli, et ma hüppasin 

hirmuga läbi vannitoa ukse 

koridori,“ kiidab isa. 

 

 

 

 

Õpetaja küsib Juku käest: „Kes oli Venemaa esimene president?" 

Juku: „Ei tea." 

Õpetaja: „Kes olid Venemaa esimesed sõdurid?" 

Juku: „Ei tea." 

Õpetaja: „Kas Marsil on elu?" 

Juku: „Ei tea." 

Õpetaja: „Kust tulevad püssikuulid?" 

Juku: „Ei tea." 

Juku läheb koju ja küsib isa käest: „Kes oli Venemaa esimene president?" 

Isa: „Lenin." 

Juku: „Kes olid Venemaa esimesed sõdurid?" 

Isa: „Vingeri-Vangeri." 

Juku: „Kas Marsil on elu?" 

Isa: „Ei tea, seda veel uuritakse." 

Juku: „Kust tulevad püssikuulid?" 

Isa: „Moskvast, kümme tükki pakendis." 

Järgmisel päeval on koolis asendusõpetaja. Ta küsib Juku käest: 

„Mis su nimi on?" 

Juku: „Lenin." 

Asendusõpetaja: „Kes su ema-isa on?" 

Juku: „Vingeri-Vangeri."  

Asendusõpetaja: „Kas sa oled hull või?" 

Juku: „Ei tea, seda veel uuritakse." 

Asendusõpetaja: Kust küll sellised hullud tulevad?" 

Juku: „Moskvast, kümme tükki pakendis," 

 

 

 

 

Kärbes kihutab tsikliga 

bensiinijaama ja küsib: 

„Kui palju maksab üks tilk 

bensiini?“ 

„Ei midagi!“ 

„Väga hea! Tilgutage mulle 

siis paaki kümme liitrit!“ 

 

 

 

 

 

Juku helistab kooli ja teeb 

ema häält järele:  

„Halloo! Juku ei saa täna 

kooli tulla, tal on kõrge 

palavik.“  

Õpetaja küsib: „Kes räägib?“ 

 „Minu ema.“ 

 

 

 

 

 

 

Kaur Klement 

 

Merili Ivask 

Silvia Marii Lepisto 

 

Grete Kukk 

Linnud pesas 

Kaur Klement 

Peidetud munad 
 

Internetist valisid nalju 

Merili Ivask 

Kaur Klement 

Anete Kool 

Silvia Marii Lepisto 

 
 



Male näitus 
Aprilli viimasel nädalal tõid meie maleklasside lapsed kooli malega seotud esemeid. Nendest asjadest pandi kokku malenäitus. 

Esemete toojateks oli 12 last ja maleõpetaja Tiina Raud. Näitusel sai näha malelaudu, malendeid, diplomeid, medaleid, 

raamatuid. 

Sander Kaal tõi oma 1948. aastast pärit vanavanaisa male. See oli laste toodud asjadest kõige vanem eksponaat. 

Õpetaja tõi mitmeid raamatuid. Need raamatud õpetavad malet mängima ja tutvustavad kuulsaid maletajaid. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

6. klasside õppekäik  
 

6. klassid käisid loodusõpetuse raames õpetaja Riina 

Muugiga Energia Avastuskeskuses. 
 

Jääkarud 
Tallinna loomaaed kuulutab välja 

joonistusvõistluse „Jääkaru uus kodu“.  

Kõigil õpilastel oli võimalus tutvuda 

jääkarude ja nende eluviisiga, et leida 

lihtsaid võimalusi kliimamuutuste 

vähendamiseks ja seeläbi ka jääkarude 

kaitseks.  

Loomaaed ootas ühest koolist kuni nelja 

tööd. 

Meie koolis joonistasid paljud lapsed 

jääkarudest pilte. Mina vaatasin neid 

pilte, mis loomaaeda ei saadetud. Lehes 

on minu lemmiktööd. 

 

Paks Margareeta 

Esmaspäeval, 2. mail käisime klassiga 

Paksus Margareetas. Seal olime 

muuseumitunnis, mis meile tundus oli 

üliigav. Peale tundi saime katsuda asju, 

mis ei olnud näitusele pandud. Me 

pidime valged kindad kätte panema. 

Pärast läksime katusele, kus oli väga 

mõnus ja soe. Kui pidime hakkama 

tagasi minema, siis kõik ostsid midagi. 

Meie ostsime pulgakommi. 

 

 Merili Ivask 

Silvia Marii Lepisto 

Lauretal on kaelas tema 

lemmikmedal 

Male, mille vanus on üle 60 

aasta 

Kennart Sander   

Rahuoja 

 

Marta Solovjova 

 

Kaur Klement 

 

Marten Meriloo 

Merili Ivask 

Silvia Marii Lepisto 

Pilt: Grete Kukk 

 

Käisime perega loomaaias 
Nädalavahetusel läks Isa metsa. Ta mängis metsas meestega lahingut. 

Meie läksime emaga  loomaaeda. Otsustasime minna hommikul, siis on 

näha rohkem loomi. 

Läksime lindude juurde, seejärel  elevantide majja – elevante me ei 

näinud, ei sees ega väljas. Vaatasime igasuguseid loomi. Loomaaias 

olid ka uued loomad, näiteks sellised: nagu hiired, aga ilma sabata ja 

karvadeta. Edasi läksime erinevate loomade puuride vahele. Siis käisime 

kohvikus söömas. Viimasena olime selles osas, kus on piisonid. Mulle 

meeldisid loomaaias šaakalid, nad peesitasid päikese käes. Saime 

teada, kuhu tuleb ka uus jääkarude maja – kotkaste lähedusse. Kotkaid 

praegu ei näe, sest neil on munade haudumise aeg.  
 

 Kaur Klement 

 


