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  Kevad    
 

Õues kasvab palju lilli, 

rohutirtski mängib pilli, 

järve ääres pilliroog 

kõigub, kui on tuulehoog. 

Kui kraavis vulab rohke vesi, 

on karul otsa saanud mesi. 

            Ave 5.kl 

 

 4 

 

  

 

Lumi on ära 

sulanud juba, 

kevade värvid 

tärkavad juba. 

Ujuvad ojad 

ja sulavad veed, 

igal pool on 

porised teed. 

       Jaako-Aulis 5.kl 

 

 

Lapsed märkavad- 

käes on kevad, 

karud ärkavad, 

näevad ka nemad, 

et sulanud on lumi 

ning vulisevad veed 

ning läinud talveuni 

ja porised on teed. 

  Oliver 5.kl 

 

 

Õitsevad kõik sinililled, 

õue jookseb väike Pille. 

Rõõmsad linnud lendavad, 

loomad süüa tahavad. 

Väga suured lombid, 

seal vaid lapsed ongi. 

                    Hugo 5.kl 

 

 

Sulle pole vaja lund, 

et näha und. 

Karu ärkas 

ja märkas, 

et sulanud on lumi 

ja ära läinud uni. 

     Kristo 5.kl 

 

 

   

 

Kevad on soe aastaaeg, 

öösel veel on veidi külm. 

Kevadel sulab lumi ja 

tärkavad lilled. 

Puud on veel raagus ja 

lehtedest tühjad. 

             Tormi 6.kl 

 

 

Puudele ilmuvad pungad, 

rohu alt ilmuvad putuka tundlad. 

Linnud jõuavad koju, 

nina pistab välja päikesepoju. 

Aasal on palju lilli, 

konnad löövad pilli. 

                    Gerly 6.kl 

 

 

 

 

Jälle tuul on külm 

ja lumi tuli maha, 

seda ma ei soovi, 

seda ma ei taha! 

     Karel 7.kl 
 

 

  

    
 

Kevadise päeva sees 

mul on väga palju ees: 

hommikul kui ärkan, 

näen, et lilled tärkand, 

lõuna eel 

näen loodust veel, 

kui õhtu käes, 

on tähed väes. 

    Ke Nette 7.kl 

 

  

 

 

Kevadine lumi sulab, 

kevadine oja vulab, 

loodus kõikjal ärkab 

ja lilli jälle märkad. 

Päike rohkem paistma 

hakkab, 

küll see vihmgi lõpuks 

lakkab! 

  Kerttu 7.kl 

 2017. kevad on tulnud koos tuule ja vihma ja päikesepaistega. Paneme end  

ilmakohaselt   riidesse, siis saame külmetamist kartmata nautida linnulaulu, 

pungade puhkemist, putukate siblimist, liblikate lendu ja palju muud rõõmustavat. 
 

Meie III perioodi tegemised  28. jaanuar – 07. aprill 2017 

Sõbranädal 

Sõbranädal algas toreda kontserdiga. Meile esines 

noor laulja Valgamaalt Liina Tsimmer. 

Sõbranädalal oli avatud ka sõbra postkast. Kirjade 

laiali jagamisel selgus, et usinamad kirjutajad olid 

algklasside õpilased. 

Mõned mõtteterad, millele võiks mõelda: 

1. Kuhu me ka ei läheks - ennast võtame ikka kaasa. 

Ole positiivne ja viisakas, siis toob sinuga kohtumine 

kõigile rõõmu. 

2. Kui tahad teisi muuta, pead muutma iseennast.  

3. Märka kõigepealt head. 



4. Mõtle positiivseid mõtteid, sest mõtted on nagu 

magnetid, mis tõmbavad ligi kõike seda, mis on 

nende sarnane.  

Huvijuht kogus sõbranädalal õpilastelt sõbralikke 

mõtteid. Tulid vahvad mõtted.  

Mõned näited: 

¤ ...kui ei olekski raha, oleks kõik võrdsemad ja 

kõigil oleks hea elada, 

 

¤....oleks hea, kui keegi ei oskaks kakelda, 

¤....kui lapsed saaksid ise ained valida, mis neile 

meeldivad, siis ei peaks nii palju õppima ja oleks 

rohkem aega muude asjadega tegeleda, 

¤....võiks olla eraldi näiteks matemaatika koolid, 

looduse õppimise koolid, füüsika, keemia koolid, 

¤.... kõik võiksid saada igale maale tasuta lennata. 

 

       

 
Toots (Erik-Villem) ja Kiir (Artur) peavad plaani, 

mida põllukividega peale hakata 

Vabariigi 99. aastapäev 

Aastapäeva aktus oli väga pidulik, see algas hümni 

laulmisega ja aulat kaunistas meie riigilipp. 

9. klassi õpilased olid teinud teemakohase esitluse.  

Eeskavas olnud laulude vahel etendas meie näitering 

pildikesi „Suvest”. Nii kohtusime taas Tootsi, Kiire, 

Arno, Tõnissoni, Imeliku, Teele ja mõisapreiliga. 

Veel aasta ja tähistame Eesti Vabariigi 100. 

aastapäeva! 

    
 

 

Hambaarsti külaskäik 

 

27. veebruaril käis koolis hambaarst doktor Külli 

Antalainen, kes igal kevadel ka meie õpilaste 

hammaste olukorra üle vaatab. 

 

Seekordseks külaskäigu põhjuseks oli rääkida 

õpilastele hammaste hügieenist ning tutvustada 

võimalusi, kuidas hambaid tervena ja tugevana hoida. 

Kõik õpilased said kingituseks hambapasta ja 

järjehoidja.  
 
 

 

 
 

 
 

 
Esimene klass oma kunstiteosega 

 

 

Kunstinädal 

Kunstinädalasse mahtus  õues maalimine ja 

pakenditest figuuride meisterdamine.  

Õues maalimine oli hästi tore ja põnev, midagi sellist 

ei olnud keegi varem veel teinud. Maaliti nii linale 

kui ka lumele.  

 

Nädala lõpuks oli kolm suurt lõuendit täis maalitud, 

kunstiteoseid on taas võimalik näha kevadnäitusel. 



Pakenditest kujud 

Kunstinädala raames sai tehtud mitmeid "teistmoodi" 

töid. Esimest korda sai katsetatud pakenditest 

figuuride valmistamist.  

Modellideks olid Moonika, Daniel ja Helen, kelle 

järgi said joonistatud alused, mille peale sai kleebitud 

erinevaid pakendeid. Inimkujud on erinevates 

poosides ja moodustavad kolmekesi koos toreda 

seltskonna. 

 

Algselt kaunistasid kujud esimese korruse fuajee 

seina, kuid leidsid siis sobivama koha teisele 

korrusele viiva trepi juures.     

 

 
Oi, kui raske ülesanne... 
 
 

 
... pole vigagi, täitsa kerge 

Vastlapäev 

Sel aastal oli vastlapäev küll plusskraadidega, aga 

meie päralt oli terve staadionitäis lund.  

Moodustasime klassidevahelised võistkonnad, 

võistelda tuli kaaslase autorehvil vedamises ja 

meeskonnasuusatamises ühe suusaga. 

Oli palju nalja ja kõigil oli hea tuju, sest saadi koos 

sõpradega nautida imeilusat, päikselist pärastlõunat. 

Lõunaks pakuti traditsioonilist vastlarooga - 

hernesuppi - ja  magustoiduks oli vastlakukkel. 
 

  

Autasustamine 

Naistepäev 
Naistepäeva puhul said kõik poisid, kes soovisid, 

valmistada oma klassi tüdrukutele punasest paelast 

roosi. 

Sel päeval meisterdati kokku 15 roosi.  

Märkasime, et sel päeval käitusid paljud poisid 

viisakamalt kui tavaliselt ja see oli tore.      

Ilusa kirja võistlus 

Kõigil meie õpilastel oli võimalus võtta osa ilusa 

kirja võistlusest. Kipub ju tänapäevases nutimaailmas 

see oskus tagaplaanile jääma. Õpilased proovisid 

väga ilusasti kirjutada luuletust. Igal kirjutajal oli 

võimalus  ka luuletus illustreerida. Õpetajatest 

koosnenud žürii valis välja parimad, kuid kirjatööde 

hulgast oli päris keeruline neid kõige kauneimaid 

välja valida,  igast kooliastmest siiski kaks valikut sai 

tehtud.  

Veerandi viimasel päeval tunnustati kõige ilusamini 

kirjutanud õpilasi: ilusa kirja võistluse I kooliastmes 

võitisid Laur Kure ja Anabel Meitsar, II kooliastmes 

Renar Kalpus ning Gerly Piho  ja III kooliastmes 

Kerttu Haljaspärg ja Artur Varul. 

  

    



 

    
   Anabel 2. klass ja Ruudi 4. klass 

Isamaalise omaloomingu konkurss 

Juba on traditsiooniks saanud, et meie õpilased 

osalevad Kaitseliidu Põlva Maleva ja Põlva 

Maavalitsuse poolt korraldatud  isamaalise 

omaloomingu konkursil  ja saavutavad seal 

auhinnalisi kohti.  

Sel korral toimus tunnustamisüritus emakeelepäeval 

Värska Gümnaasiumis. Koos õpetaja Krista Varuliga 

käidi tunnustust vastu võtmas.  

Ruudi Utšenikov tuli tagasi esimese kohaga ja 

Anabel Meitsar kolmanda kohaga.  

Lisaks aukirjale said tunnustatud kingituseks värve ja 

värvipliiatseid, et järgmisel aastal taas konkursil 

osaleda. 

  
Ruudi võidutöö   

   
Anabeli joonistus 

 

Emakeelenädal 

Veerandi viimasel päeval tunnustati emakeelenädala 

tublimaid õpilasi. I kooliastmes sai keelesõber 2017 

tiitli Meribel Pukk, II kooliastme keelesõber 2017 on 

Neleliis Pukk ja III kooliastme keelesõber 2017 on 

Artur Varul. 

Auhindu jagus igale keelenädalast osa võtnud 

õpilasele. 
 

                         
   Meribel keelesõbra kruusiga       Igaühele midagi 

 

 
Marta 1. klass koomiks 
 

 

Koomiksite konkurss 

Kuulutasime 17. märtsil välja 

koomiksite konkursi, et kõik 

õpilased saaks nendega koolis 

või kodus juhtunud põnevad 

ja naljakad juhtumised üles 

joonistada ja teistega jagada.  

 

Märtsi lõpuks saabus meile 

täpselt üks koomiks!  

 

Konkursil pälvis 1. koha 

Marta Kont 1. klassist. 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Kaunist kevadet! 


