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Päike 
Päike – ta on suur ja ilus. 

Päikest tahaks kätte saada. 

Meie Maal ta kõiki võlub,  

ükskõik, mis ilmakaarest teda vaatad.  

Päike paistab Aafrikasse, Ameerikasse,  

Euroopasse, Aasiasse ja  Austraaliasse. 

Päike paistab nii, et kõrvetab. 

Päikest kätte me ei saa –   

kuigi väga tahaks. 
Luuletuse kirjutas ja pildi joonistas Maria-Johanna Jõemets 

Tüli taevas 
Taevas kaevas kaevur tähti, 

seal teda üpris tihti nähti. 

Vahel päike, vahel äike, 

vahel hoopis lennuk väike. 

Taustaks säras vikerkaar, 

musa tegi pilvekoor. 

Talvel tuli pehme lumi, 

hüüdis valjult: „Kaevur suli! 

Anna siia meie tähed, 

muidu kohtu alla lähed.“ 

Kaevur kaebas: „Mul on luba, 

see siin on minu oma tuba!“ 
Luuletuse kirjutas Silvia Marii Lepisto 

Pildi joonistas Maria-Johanna Jõemets 
Munadepühad 

Saabumas on reede SUUR, 

mulle meeldib linnupuur. 

Jänes seisab kõige eest: 

tuleb sinu juurde läbi tulest, veest. 

 

Kui ta sinu juurde jõuab,  

kommi peitmine tal aega nõuab. 

Kui sina kommi juba otsid,  

käes sul leitud mänguklotsid. 

 

Mune värvime hoos,  

käib töö ja vile koos. 

Lõpptulemus on väga ilus, 

hiljem istume puude vilus. 
 

 

 

Luuletuse kirjutasid ja pildid joonistasid 

 Iren Rahnel ja Hanna Lisette  Kloren 

 

 

 

Kevad 
 

Kevad on ilus, 

päikseline ta. 

 

Puude vilus,  

lilled kasvavad. 

 

Lilled väljas taas, 

haljendab terve aas. 

 

Tuuletõmbus maas, 
vihma sajab taas. 

Luuletuse  kirjutasid Maria-Johanna Jõemets ja Agnes Oks 
Pildi joonistas Silvia Marii Lepisto  

 

 

26. märtsil oli meil koolis etluskonkurss. 1.-3. klasside lapsed lugesid 

luuletusi, 4. klasside lapsed esitasid proosatekste. Teema oli 

kõikidel üks: „Muusika sõnades-sõna helin“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võitjateks tulid:  

I klassid – Meribel Meriloo; 

II klassid – Joonas Grauen ja Katarina Kask; 

III klassid – Lauri Laurberg; 

IV klassid – Marin Sulg. 

Publiku lemmikuteks valiti Sandra Sinivee, Joonas Grauen, Mia 

Uustal ja Stella-Maria Raudam. 

Žürii otsustas, et Harjumaale lähevad võistlema Lem-Leonhard 

Roots, Catarina Kask, Lisbeth Soone, Marin Sulg.  

Lem-Leonhard sai Harjumaa võistlusel II koha ja Catarinale anti 

eripreemia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Külastus Tõrukese lasteaeda kunstitundi 

andma 
Mina ja mu sõber Brigitta käisime 19. märtsil 

oma vanas lasteaias Ritsikate rühmas 

kunstitundi andmas. Me tegime kaks tööd: 

„Kala töö“ ja „Käe töö“. Lasteaialastele 

meeldis tund väga. Kohal käis ka lasteaia 

juhataja, kes tegi pilte ning hiljem andis meile 

üle diplomid. Lasteaia rühma Ritsikate 

õpetajatele Meerile ja Agnele meeldis tund 

samuti. Õpetajate, minu ning minu sõbra 

arvates võiks tunde veel toimuda, kuna need 

on lahedad, põnevad, toredad ja 

huvitavad.  Õpetaja olla on lahe! 

Hanna Lisette Kloren 

Kadrioru Kunstimuuseum 
Me käisime klassiga 27. märtsil Kadrioru kunstimuuseumis. 

Seal oli põnevaid ja ilusaid tube, kõige rohkem meeldis mulle ballisaal, 

kus vanasti tantsiti. Seal oli laes üks maal ja see oli väga ilus.  

Kadrioru lossi lasi ehitada Vene tsaar  Peeter I oma naisele  Katariinale. 

Mulle jäi meelde, et Katariina oli kunagi teenijatüdruk.  

Me tegime seal töövihikuid ja ma sain teada, et Kadrioru lossis elas meie 

esimene president Konstantin Päts ja ta lasi sinna ehitada ühe saali, 

mida enne ei olnud.  

See oli väga tore õppereis. 
Maria-Johanna Jõemets 

 
Fotod: https://www.google.ee 

 

Näitus ,,Ujub või upub“ Tallinna Lennusadamas 
4.c klass käis 24. märtsil Lennusadamas vaatamas näitust ,,Ujub või 

upub“. Näitus oli valminud Lennusadama ja Ahhaa teaduskeskuse 

koostöös . Näitusel oli õpituba, kus sai vaadata, mis ujub või mis upub.  

Lisaks oli seal ka võimalus katsetada laevahukkumist, proovida 

tuuletugevusi, tunda veerõhku, teha orkaani ja tsunamit jpm. Minu isiklik 

lemmik oli ,,Päästeõppus“ ehk laevahukk, kus sai proovida, kuidas on 

päris laevauppumisel olla ja mida tuleb seal teha.  

.,,Ujub või upub“ näitus on avatud 26. juunini Tallinna Lennusadamas. 

Soovitan väga sinna minna koos perega ja klassiga. 

Karoliina Kullamaa 

Meie klassi näidend 
Meie klass tegi eelmisel aastal vanematele näidendi, mille nimi oli 

„Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“. See aasta teeme ka näidendit. Selle 

näidendi nimi on „Nukitsamees“. Eelmisel aastal olin ma orav ja 

jutustaja. Sel aastal olen ma Nukitsamees. Mulle meeldib see väga! 
Silvia Marii Lepisto 

 

 

Augud 
Autor: Louis Sachar 

See raamat räägib ühest poisist, kes läheb 

Rohelise Järve laagrisse, mis on pahade 

laste laager. Selle poisi, kes läks Rohelise 

Järve laagrisse, nimi on Stanley Yelnats – 

muide, tema nimes on midagi imelikku!? 

Rohelise Järve laager on tehtud selleks, et 

halvasti käitunud poisid saaksid oma 

õppetunni, kaevates auke. Suurim mure 

selles laagris on kollasetähnilised sisalikud, 

kelle hammustuse tagajärjel ootab sind 

aeglane ja piinarikas surm, keegi ei saa 

sulle enam midagi teha.  

Kui Stanley laagris midagi leidis, pidi ta selle otsejoones 

Laagriülemale viima. Ühel päeval leidis Stanley ühe kivist kala 

kuju, kuid see Laagriülemat ei huvitanud, kuid Läbinägija, kelle 

pärisnime ei mainitud, tahtis kõike, mis Stanley leidis, endale, 

kuna siis ta saaks vaba päeva. Ja veel kõigil D rühma lastel ( see 

oli see rühm, kus Stanley oli) olid hüüdnimed, Stanleyl oli 

Ürgmees. Kuidas need seiklused seal kulgevad, pead ise välja 

uurima. 

Iren Rahnel 

Ime 
Autor: J.R.Palacio 

Raamat räägib poisist nimega August 

(hüüdnimi Auggie). Ta sündis moondunud 

näoga ning pole seetõttu veel tavakoolis 

käinud. Nüüd, kui ta on kümneaastane, 

arvab ta ema, et poiss võiks hakata koos 

tavaliste lastega õppima, kuid isa arvates 

peaks poiss ise valima. Muidugi pole poisil 

endal midagi viga, ta lihtsalt on selline, 

tema seda ei valinud.  

Poiss otsustab  siiski kooli minna ja see aitab teda väga palju: ta 

saab hulga uusi sõpru ja ta muutub julgemaks. „Ime“ on 

tõsieluromaan.  

Minule meeldis see raamat väga. Soovitan seda nii poistele kui 

ka tüdrukutele. Edukat lugemist!!! 

Hanna Lisette   Kloren 

 

 

 

Minu uus voodi 
Ma sain endale uue lahtikäiva diivani, mida pidin ise kokku 

panema, kuna mina mahtusin sinna diivani alla, siis mina pidin 

kõik kruvid, mis diivani all olid, kinni keerama. Ja ma pean iga 

päev 15 minutit varem ärkama, sest ma pean voodi kokku 

panema ja voodi riided kokku panema.  

See voodi on lahe! 

Silvia Marii Lepisto 

 

 

Minu parim kass! 
Minu kassi nimi on Sämmy. Ta on 

punakarvaline kass, kes näeb välja 

oranžikas – valge ja natuke punane. Ta on 

kaheaastane ja ta on isane kass. Tema 

lemmiktoit on kassile mõeldud pehme toit. 

Näiteks: kalkuniliha, lehmaliha…!  

Ma olen Sämmy perenaine selles mõttes, 

et ma annan talle süüa, koristan ta 

liivakasti, pesen teda ja harjan vahel!  

 

Jutu kirjutas Anete Kool 

Pildi joonistas Stella-Maria Raudam 

 

Munadepüha          
Munadepüha on üks laste lemmikutest pühadest. Värvitakse 

mune ja peidetakse neid. Munadepühal kingitakse 

šokolaadijäneseid, üllatusmune, tavalist šokolaadi. Samuti 

koksitakse mune. Pärast võib muna ära süüa, kui muidugi muna 

maitseb. Minu peres käib munade valmistamine niimoodi: 

panime poti tulele ja keetsime 10 minutit. Siis panime 

munadevärvi topsi ja siis hoidsime mune vees 1-2 minutit. Panime 

munad kuivama, lakkisime neid veel korra õliga ja ilusad munad 

olidki valmis. 

Nora Leinus 
  

 

Mõtleme juba jaaniõhtule 

 

Paremale: 
2. õis, mida otsitakse jaaniööl 

5. lõke, mida tehakse jaaniööl 

6. lõkke värv 

7. lõkke ääres on ... 

9. midagi, mida grillitakse 

Alla: 
1. mida ei langetata jaaniööl 

3. putukas, kes helendab  

4. jaaniõhtu komme 

5. mis kuus toimub jaanipäev 

8. saad sõpradega kokku jaaniööl  
ja siis on ... 

 

 

 

 

 

 

Ristsõna koostas Iren Rahnel 

Pildi joonistas Hanna Lisette Kloren 


