
3. klasside õpilaskonverents 
Meie konverentsil esitati lugusid teemal „Käbi ei kuku kännust kaugele“. 

Mulle meeldis kõige rohkem Marta Tirsi projekt. Seal rääkis ta oma 

vanemate, õdede ning vendade tantsuoskusest. Muidugi oskab ta ka 

ise hästi tantsida. Ta rääkis, et armastuse tantsu vastu on ta saanud oma 

vanematelt.  

Mina ise kirjutasin projekti sellest, kuidas 

mina ja minu isa sarnased oleme. Ma 

kirjutasin ka sellest, kuidas mina ja minu 

ema sarnased oleme.  

 

Ma kirjutasin ka oma sugulastest ja nende vanematest, kuid seda kõike 

polnud mul aega saalis teistele esitada: igale esinejale anti aega kõigest 

üks minut. Meie klassi lastele kõigile väga meeldis meie konverents. 

Agnes Oks 

Mõtteid konverentsist. 

Mis ülesanne oli kuulajatel? 
Kairi Keldo-Asi: 
Mind üllatas, kui tähelepanelikult õpilased kuulasid:  leidsime arutelu käigus 14 

sarnasust vanematele (Näiteks: välimus, käsitöö, laulupidu, sport, arvuti 

kasutamine jne). Ülesanne oligi panna tähele,  milliseid erinevaid sarnasusi 

töödes nimetatakse ning missugust sarnasust esines kõige rohkem - meie klass 

leidis, et kõige rohkem olid "käbid" oma "kändudega" sarnased erinevate 

sportlike tegevuste harrastamisel. 

Kogemus oli 1. klassi jaoks uudne ja põnev. 

Teele Tammaru: 
Lastel oli kuulamiseks kaks valikut. 

Üks variant oli panna igale õpilasele hinne. Kirjutada õpilase nimi ja hinne tema 

esinemisele. Oli õpilasi, kes hindasid erinevaid esitlusi ainult 5-ga, plussi ja miinuse 

erinevusega, kuid oli ka väga adekvaatseid hinnanguid ning üks õpilane tegi 

endale ka hindamisjuhendi (mitme veaga, milline hinne). Tundub, et õpilased on 

omandanud kriitilise kuulamise oskuse ning oskavad hinnata erinevaid esitlusi. 

Teiseks variandiks oli valida üks sõna, mida nad kuulavad terve konverentsi ajal 

ning märgivad kriipsukeste tõmbamise teel,  mitu korda mingit kindlat sõna öeldi. 

Sõna EMA valis endale 4 last, kelle sõnakordused jäid vahemikku 75-100.  Üks 

laps valis sõna ISA, mida kuulis 55 korral. Üks laps valis ka sõna JA, mida kuulis 80 

korda. 

Margit Rohusaar: 
2.e klassi ülesanne: vali ettekanne, mis sulle kõige rohkem meeldis, arvesta nii 

sisukust kui ka esinemist.  Lemmikuteks olid Madli Loorand, Ketelina Oja, Elisabeth 

Vahtras, Jakob Kalberg, Anni ja Liisa Põldma. Peamine selgitus: sorav, huvitav ja 

selge esitus. 

Varje Malsroos: 
Konverentsi ettekanded olid väga kuulatavad ka täiskasvanutele.  Kõnelejad 

rääkisid oma kodus ja kaugemal  elavatest armsatest inimestest. See  teema on 

lapsele  kõige lähedasem, sest jutt  on  inimesest, mitte asjast või 

objektist.   Algklassiõpilase üks huvitatuim teema on võrdlemine, jäljendamine, 

vaatlemine.   Koduste võrdlemine iseendaga tõi esinejatele näkku mingi erilise 

ilme.   Seda oli nauditav jälgida koos lugude kuulamisega.  

Heidy Siirak:  
3.c klassist kirjutas iga õpilane iga ettekandja kohta lühidalt oma arvamuse. 

Näiteks: kes luges soravalt, kelle töö oli huvitava sisuga, kes luges väga vaikselt 

või rääkis liiga valjult mikrofoni jms.  

Malle Kempi: 
3.d klassi lapsed ütlesid: 

Sain kuulata huvitavaid ettekandeid, sain targemaks. Iga lapse töös oli midagi 

huvitavat tema perest või suguvõsast. Meeldis kuulata teiste hobidest. Iga lapse 

pere tegeleb millegagi. Oma tööd oli huvitav teha. 

Ühte tööd oli natuke kurb kuulata (Romili Ernes – tema vanaisa ei kohtunudki 

oma perega). 

Rita Jõemets: 
5.a klassi ülesanded õpilaskonverentsil: koostada ülevaade konverentsil esitatud 

teemadest; panna tähele, milliseid uurimismeetodeid oli kasutatud, milline oli 

uurimuste ülesehitus; valda 2 kõige meeldivamat uurimust ja põhjendada oma 

valikut. 

Õpilased suutsid kenasti arutleda, temaatiliselt uurimused liigitada  ja eristada 

uurimuse osasid. 

Enim meeldivamateks esitlusteks osutusid: uurimus mesinduse traditsiooni 

jätkumisest ja uurimus spordiharrastuse edasikandumisest. 

Klassi arvamusena jäi kõlama ka see, et kõik kulges väga ladusalt ja 

kompaktselt. Ettekanded ei veninud ja olid piisavalt näitlikustatud. 
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Talv on mõnus,  

kelgutada on lõbus. 

Lund sajab, 

laste hääl mäelt kajab. 

Kelk on lumine, 

kelgutajate meeleolu suvine. 

Mäest laskudes palju saab nalja,  

kui kelgutaja lendab kelgust välja.  

Ta lumest klopib end puhtaks  

ja endamisi ohkab:  

„Et uuesti lõbutseda lumes,  

pean ronima taas mäest üles.“                              

Maria-Johanna Jõemets 

Silvia Marii Lepisto 

Mulle meeldib talv –  

see on kaunis  ja külm. 

Ilusaks teeb talve valge lumi. 

Kui ta ikka maha tuli. 

Külm paneb lume sätendama,  

laste põsed punetama. 

Vahva on ka kõrge mägi,  

sellel toimetab lastevägi. 

Mõni seab kelku, mõni seab suuski,  

mõni lendab uperkuuti. 

Lõbu on kõikidel palju  

ning kõlavad laste hõiked valjult.                     
Reelika Kullamaa 

Ireen Metspalu 

 

 
 

 

Eesti Vabariik, 

ma armastan sind väga, 

sest  oled kallis. 

Loodus on ilus, 

samuti on ka loomad 

meie kodumaal. 

 

Haikud kirjutasid Karoliina Kullamaa ja Stella-Maria Raudam 

Pildi joonistas Maria-Johanna Jõemets  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liidi Mehide: 
5.b klassis alustasime konverentsiga oma klassis eelmisel päeval. Kõik õpilased 

tutvustasid oma töid ja õpilased hindasid kaaslaste esinemist, töö sisu ja 

informaatikatunnis valminu esitlust. Kooli õpilaskonverentsil oli õpilastel 

samasugune ülesanne nagu klassiski – kuulata esinejaid ja hinnata nende 

esinemisoskust, tööde sisu ja  PowerPoint esitlusi. Pärast klassis toimus 

rühmatöö – analüüsiti esinejaid ja esinemisoskust, anti hinnangud ja selgitati 

välja õpilaste arvates parimad (koos põhjendustega). 

Sirle Reinholm: 
6.a, 6.b, 6.c ja 4.c arvates oli  konverents väga hea.  

Neile meeldis, et oli hästi palju erinevaid teemasid, ja teemad olid huvitavad. 

Kui nad alguses ei olnud väga õnnelikud, et peavad küsimustele vastama, siis 

klassis analüüsides said nad aru, miks see vajalik oli. Kui järgmises tunnis 

arutasime küsimusi, siis nad olid ise ka üllatunud, et nad nii palju mäletasid. 

Tekkis isegi mõnel omavaheline arutlus.  

Lemmikuteks osutusid ettekanded timuka ja Kuul käigu kohta. 

Sandra Taimre:  
Minu arvates oli väga hästi õnnestunud! Töölehed olid täidetud hoolikalt ning 

teemad olid minu kuuendike arvates ka põnevad, panid kuulama.  

 

 

 

 
 

 

 



Saladuslik päevik 
Autor: Reeli Reinaus 

,,Saladuslik päevik“ on raamat, mida soovitaksin alates 4. 

klassist. See raamat räägib neljast lapsest, kes leiavad ühe 

päeviku. Selle päeviku leidmisega algavad  igasugused 

seiklused. Seikluste käigus kohtuvad nad ka uue sõbraga. 

Raamatu sündmused on päris hirmutavad, kuid raamat 

iseenesest on väga-väga põnev!!! 

Karoliina Kullamaa 

 

Suur viktoriiniraamat 
Prantsuse keelest tõlkinud Helva Payet ja Mari Vihuri 

Selles raamatus on 7 teemat ja igas teemas on küsimused tasemete kaupa. 

Teemadeks on ajalugu, loomad, kultuur, inimkeha, loodus, maailm ja teadus.  

Valisin ühe küsimuse igast teemast: 

Ajalugu: Mitu kiviplokki läks Cheopsi püramiidi ehitamiseks? 

A) 1,2 miljonit   B) 2,5 miljonit   C) 8,5 miljonit 

Loomad: Kes järgmistest loomadest pole kass? 

A) Angoora      B) tšintšilja    C) bobteil (lühisaba)  

Kultuur: Kus leiutati sarvesai? 

A) Pariisis     B) Istanbulis     C) Viinis 

Inimkeha: Mitu korda me päevas pilgutame silmi? 

A) Alla 2000 korra    B) 2000 kuni 20 000 korda   C) Üle 20 000 korra 

Loodus: Mis värvi on tähed? 

A) Kollased    B) Punased    C) Sinised 

Maailm: Mis üritust peetakse Empire State Buildingu pilvelõhkujas? 

A) Jooksuvõistlus   B) Maalinäitus    C) Filmifestival 

Teadus: Milline neist kolmest ainest lahustub vees kõige paremini? 

A) Sool    B) Suhkur    C) Liiv 

Hanna Lisette  Kloren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Orav 
Mulle meeldivad oravad. Oravad on igaühele tuntud loomad, sest nad elavad 

meelsasti inimese lähikonnas ja ei pelga eriti. Orav meeldib inimestele just oma 

suure saba tõttu. Ta saba on kehast veidi lühem ja kaetud pikkade karvadega. 

Orav on vahva ka seetõttu, et ta on erinevatel aastaaegadel erinevat värvi. 

Suvel on ta punakaspruun, talvel hallikaspruun.  

Agnes Oks 

 

Koaala 
Minu lemmikloom on Koaala. Ta elab põhiliselt Ida-

Austraalias. Koaala on vaikne ja rahulik loom ta magab 

keskmiselt 18 tundi ööpäevas. Koaala on suurepärane 

ujuja. Kui ta veest välja tuleb, siis lakub ta oma kasuka 

kuivaks ja neelab selles olnud vee alla. Koaala on 

kukruline. Ta toitub ainult teatud kummipuu- või 

eukalüptilehtedest, mida sööb mõnikord kuni 1 kg 

päevas. Eluks vajaliku vee saab toidust. Koaala on väga 

armas loom! 

Silvia Marii Lepisto 

 

  

 

2015. aasta lind on viu. Viusid on erinevaid liike. Eestis elab 

hiireviu, herilaseviu ning taliviu ehk karvasjalg-viu. Nad kõik on 

röövlinnud.  Viud sarnanevad kotkaga.  

Hiireviu on ronga suurune.  

Herilaseviu pika saba tipus on üks lai vööt. 

Karvasjalg-viu elab Eestis talikülalisena. Oma nime on ta saanud 

selle järgi, et tema jalgade jooksmeosa, mis muidu on muudel 

viudel paljas, on temal kuni varvasteni sulistunud.  

Viud on looduskaitse all. 

 

 

 

 

 

 

Mia Uustal 

 

 

Piparkooginäitus 
Käisin ema, isa ja võikese õega piparkooginäitusel, mille nimeks 

oli „Piparkoogimaania“. Näitus asus disaini- ja arhitektuurigaleriis.  

Näitusel oli väga palju ja väga ilusaid teoseid. Kõik need olid 

küpsetatud ahjus ehk need olid piparkoogitaignast. Seal olid 

matrjoškad, kiikhobu, lauamäng „Tsirkus“, hunt Kriimsilm, Lego-

mees, kraanikauss ja palju muud. 

Huvitav oli, et seal sai ka lemmiku poolt hääletada. Mina 

hääletasin kahe asja poolt: kiikhobu ja tsirkuse mäng. Minu emale 

meeldis kiikhobu ja isale tsirkuse mäng. Minu õde ei hääletanud, 

sest ta on veel liiga väike. 

Mulle meeldis see näitus väga. Loodan, et ka järgmisel aastal 

korraldatakse midagi niisama põnevat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti kirjutas Agnes Oks 

Fotod tegid Reelika Kullamaa ja Karoliina Kullamaa 

 
 

 

Leia täheruudust kevadpühaga seotud sõnu. Ülejäänud tähed kirjuta joontele – 

saad lahenduse.  
L V D A V E K I H A 

V Ä K O M M I D J Õ 

T R T E E P A Ü Ä H 

A V D E K H N K N K 

K I N G I T U S E D 

E T E V Ä A M D S P 

N U Ü H P A S D E H 

I D A V R U U J A P 

M M K Ü L E T S T Õ 

I U U S M I A I S P 

S N Ü H B A L D H E 

T A A U L L L A P S 

O D D E L M Ü I T U 

 

  

Mina käisin kooli viimastel nädalatel Tais. Tai asub Aasias. Tais on pidevalt väga 

soe. Tai on üks suuremaid reisisihtkohti. Tänu sellele on Tais väga palju turiste.  

Tais valitseb kuningas, kes sai 5.detsembril 87aastaseks.  

Tai jumal on Buddha. Tais on ka mungad, kes 

kummardavad väga Buddhat.  

Tai pealinn on Bangkok. Bangkokis on olemas 

magnethõljukrongid, mida kutsutakse „Sky  Trainideks“.  

Tais on väga palju saari. Tais on väga ilus loodus, rannad  

ja loomad . Seal on joad, troopilised linnud, ahvid, maod 

ja tiigrid. Tai on üks parimaid puhkusekohti. 

Karoliina Kullamaa 
 

 

 

Esmaspäeval, 2. veebruaril said Jüri väikesed lapsed endale uue 

lasteaia. Uue lasteaia nimi on Võsuke. Avamisel räägiti, et 

lasteaia nimest said endale nimed ka kõik rühmad. Nii ongi 

rühmadel sellised nimed: Tammevõsud, Kasevõsud, Pihlavõsud, 

Toomevõsud, Pajuvõsud, Kastanivõsud, Vahtravõsud, 

Lepavõsud, Pärnavõsud, Sirelivõsud, Männivõsud, Kuusevõsud. 

Kuna lasteaeda tulevad lapsed on veel üsna pisikesed, siis 

kutsuti avamisele esinema meie kooli õpilased. Meie 1. klasside 

lapsed lugesid teadustaja teksti, 1.a klassi tantsurühm tantsis ja 

meie mudilaskoor laulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Minu arvates paistab lasteaed väljast suurem kui seest. Ruumid 

olid väga värvilised. Lasteaeda läks ka minu täditütar Keili ja 

minu sõbra Stella vend Sebastian. Tore oli see, et nad sattusid 

samasse rühma. Minu meelest oli rühmades väga palju toredaid 

mänguasju. Ma nägin nukumajasid, pehmeid mänguloomi, 

mänguautosid.  

Ma arvan, et uutele lasteaialastele meeldib uus lasteaed väga. 

Hanna Lisette  Kloren 

 

 

 

 
 

 
 

Suure viktoriiniraamatu küsimuste vastused: 

 

Ajalugu – B; Loomad – B; Kultuur – C; Inimkeha – C; Loodus – A, B, C; 

Maailm – A; Teadus - B 
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