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KOOLIPRESS 
detsember 2022 II TRIMESTER 

direktori tervitus 

uudised 

Luuletused, haikud 

Intervjuu 

Jõulumeeleolu 

Õpilaste kunstitööd 

Nalja 

jubejutud 

Kaunid fotod       Foto: Carl-Robin Roositalu 

   Armas koolipere! 

Käes on mu lemmikuim aastaaeg ja pidevalt tunnen sellist magusat ootusärevust. Kas teiega 

on ka nii? Kas teie ka tunnete, et jõuluaeg on kuidagi maagiline? Midagi nagu ootaks, samas 

ei oska täpselt nimetada, mida ootan. Kindlasti ootavad mõned meist vaheaega, mõned ootavad 

lahket jõulumeest, mõned ootavad verivorste ja ahjupraadi, mõned võimalust näha armsaid 

sõpru ja sugulasi. Igalühel meist on oma ideaalne jõuluaeg ja jõulutegevused ja me ei pea 

ühteelistama teisele. See on ka üks meie aja võludest - meil on vabadus valida, otsustada ja 

tunda nii, nagu soovime. Me ei pea sõltuma neis otsustes ei riigivõimust ega mõnest muust 

hullunud võimuihalejast.  
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Jah, siiski peame arvestama ühiskondliku 

ootuse ja moraaliga, aga see käib inimeseks 

olemise juurde. 

Nüüd kulgesin oma mõtterännakutes päris 

kaugele:). Räägime siis veidi ka sellest, mis 

mina olen märganud meie koolis eelmise 

lehe ilmumisest praeguseni. Nimelt sai 

vahepeal trimester läbi ja nii suur hea meel 

oli tõdeda, et meie kooli väärtus - õpihimu 

on tõesti elav väärtus ja paljud õpilased on 

selle tunnistuseks. Nimelt 17 õpilast õppis 

neljadele-viitele ning käitumine oli kas hea 

või eeskujulik. See on 36% kogu 

õpilaskonnast. Muljetavaldav, kas pole? 

Loomulikult ei näita vaid hinded õpihimu. 

Olen täiesti kindel, et ka need õpilased, 

kelle teadmised ei küüni nelja või viieni, 

aga kes tõesti annavad iga päev endast 

parima, on sama õpihimulised kui need, kes 

said tunnustatud kiituskirjaga. Küll aga 

näen ma päris mitmes õpilases ka endale 

allahindluse tegemist, käega löömist või 

madalat hinnangut oma võimetele või 

madalaid ootusi oma tulevikule. Samas 

võin ma siiralt kinnitada, et kõiki teist ootab 

täpselt selline tulevik, nagu te ise endale 

kujundate! Me ise oleme oma õnne ja 

saatuse sepad ja ükski vanemate või 

sõprade muster ei pea meis korduma, kui 

meie seda endale ei võta. 

Ja näe, jälle kipun filosofeerima ja 

heietama. Andke andeks, vist isiksuse viga, 

aga loodan, et on vähemasti natukenegi 

huvitav lugeda. 

Vahepeal on toimunud ka kaks õppekäiku, 

millest saate edasi lugeda järgnevatel 

leheveergudel. Mul on nii uhke tunne, et 

meie õpetajad on uue õppekäikude 

korraldamise mudeliga kenasti toime 

tulnud ja usun, et õppekäikudel osalenutele 

on see olnud rikastav kogemus ja andnud 

palju juurde, sealhulgas tekitanud ka 

õpihimu. 

Veel märkasin meie majas loodud mõnusat 

jõuluõhkkonda. Advendiaja aktus oli soe ja 

armas ja siiras ning kogu maja on imeliselt 

kaunis. Mulle tundub, et kogu koolipere 

tunneb end sellises majas mõnusamalt ning 

kuidagi ka rahulikumalt. Jälle jõuan ringiga 

selle imelise jõuluaja juurde, mis parata, ma 

lihtsalt olen lummatud selle võlust. 

Nautigem siis koos seda pühalikku, 

võluvat, maagilist ja imelist aega ning 

leidkem üles need hetked, mis pakuvad 

rõõmu ja soojust südamesse, et oleks 

midagi, mida uude algavasse aastasse kaasa 

võtta. Mõelge sellele ajale nagu akupanga 

laadimisele: salvestage kõik hea ja kasutage 

siis, kui seda on kõige enam vaja. 

Aitäh, et olete mul olemas! 

Ja lõppu minu jõulusalm: 

Jõulumaagilises elus, 

jõulumöllus, jõulumelus 

aega leian endale 

ja aega leian teistele, 

aega leian unistada, 

kodu jõuluks kaunistada, 

aega leian rõõmu tunda, 

jõuluhõngu endast tunda, 

aega leian kallistusteks, 

jõuluaja maiustusteks, 

aega leian Sulle ka 

ja jõulurahu soovida! 

 

direktor Pirjo 
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UUDISED 

Halloweeniks kaunistamine 

Sellel aastal kaunistasime esimest korda 

koolimaja halloweeni ajal. Tüdrukute Klubi 

võttis kodust kaasa erinevaid kaunistusi. 

Toodi paberist kummitusi ja nahkhiiri, 

erinevaid õhupalle ja ise meisterdatud 

kõrvitsaid. Kaunistasime nii all kui  üleval 

korrusel. Koolimaja sai väga ilus.  

Loodan, et järgmistel aastatel kaunistame 

jälle! 

Helena Pallandi, 4. klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käisime 28. novembril Põlvas teatris.  

Etendus „U-Tube“ rääkis 16-aastasest 

tüdrukust, kes tahtis saada kuulsaks 

influenceriks. Ta koges nii edu, kui sai 

teada ka internetis valitsevatest ohtudest. 

Etendus oli nagu naljanäidend, milles 

noorte tegevus edasi antud vanemate 

silmade läbi. Tüdrukule ei meeldinud, et isa 

teda kogu aeg keelas, et telefonis ei oleks. 

Muusika oli hea ning näidendiga oli nähtud 

palju vaeva. Näitlejad mängisid oma rolli 

hästi. Etendus ei olnud pikk ning hoidis 

kogu aeg üleval huvi, mis juhtub 

järgmisena. Kõige rohkem meeldis see, kui 

Emma sai internetisõbraga kokku.  

Etendus oli hea, kuigi tekitas väsinud tunde 

ning palju küsimusi.  Soovitan seda 

vaadata.  

Mihkel ja Jan-Joosep, 7. klass 

 

5. klassi õpilane Kristelle Laevik osales 

26. novembril ülevabariigilisel 

etluskonkursil „Tahan Sulle öelda…“ 

Konkurss toimus Põlva koolis. See 

etluskonkurss on pikaajalise traditsiooniga 

– esimene toimus 2001. aastal.  

Kristelle luges peast proosakatkendi S. 

Laidla raamatust „Raamatukogunõid 

Rosaalie“ ja A. Kaalepi luuletuse „Sõber, 

kui ehitad maja“.  

Kristelle esines suurepäraselt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ilvi Suislepp 

 

Sõber, kui ehitad maja,  

siis tee talle suured aknad, 

et päikese selged kiired 

sisse neist paistmast ei lakkaks.  

A. Kaalep 
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Koolikohvik 

Meie 

ettevõtlikus 

Ahja koolis 

toimus 

järjekordne 

koolikohvik, 

mida seekord 

korraldas 5. 

klass.  

Esimest korda sai kohviku korraldamisega 

kätt proovida ka klassijuhataja Kervin, 

kelle sõnul oli see lihtne, kuna tema 

õpilased on väga tublid ja aktiivsed.  

Müügilaua valik oli piisavalt rikkalik ja 

mitmekesine. Valikus oli puu- ja juurvilja, 

popkorni, mahla, muffineid, õunasaiakesi ja 

kõigi lemmikud - pannkoogid moosiga.  

Minu arvates sai 5. klass koolikohviku 

korraldamisega väga hästi hakkama. Müük 

läks hästi ja toitu jätkus kõigile soovijatele.   

Jään juba ootama järgmist koolikohvikut 😀 

Karolin Maisvee, 4. klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka õpilasesindus korraldas menuka 

kohviku. 

 

 

 

 

 

 

Fotod: Carl-Robin Roositalu 

 

 

 

 

 

 

Õpilasesindus hoolitseb turvalisuse eest 

Sügisel muutuvad päevad lühemaks ja 

ilmad pimedamaks. Turvalisus on oluline. 

Ahja koolis toimuski seetõttu helkurite 

kontroll. Õpilasesinduse liikmed Carl-

Robin ja Georg Erik kontrollisid, kas 

õpilastel ja õpetajatel on helkurid olemas. 

Enamus õpilastel olid helkurid, aga päris 

paljudel ei olnud. Nendel, kellel polnud, 

said Friedebert Tuglase nimelise Ahja 

Kooli logoga helkuri – Väike Illimar aitab 

turvaliselt pimeduses liigelda.  

Kanna helkurit! 

 

 

 

 

Carl-Robin 

Roositalu, 5. klass 
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KiVa  annab märku, et 

kiusamisvaba koolil on uus logo!!! 

 

 

 

KiVa ringis valmisid luuletused: 

Koolis on meil KiVa, 

Ilmekalt me loeme KiVa reegleid, 

Vaikus kestab tunnis kaua, 

Aidata on lõbus.  

 

Kool on hästi tore, 

õppida on tore, 

kõige parem ring on KiVa,  

KiVa reeglid on toredad, 

keegi ei kiusa teisi! 

 

 

ÄRA  KIUSA! 

 

Ära püüagi mõista, kuidas end tunnen, 

kui sa  mind kiusad, lükkad, halvasti 

ütled, narrid. 

 

Ära püüa hoomata mu tundeid. 

Ma räägin sulle neist: 

kurbus, meeleheide, üksindus 

on mu pidevad kaaslased. 

 

Ma tunnen „kui räsitud leht“. 

Tahan, et see lõpeb! Aitab, lõpeta! 

 

Ära püüagi mõista, kuidas end tunnen, 

Vaid lihtsalt mõtle, kuidas sina 

end minu asemel tunneksid. 

Autorid: Liis Kangur, Iti Adeele 

Aasmäe, Berit Taukul, Mairin Mägi, 

Arabella Maisvee.  

Juhendaja Ave Plakk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ilvi Suislepp 

Turvalist käitumist õpetasid meile ka 

Võnnu vabatahtlikud päästjad. Nad 

rääkisid tuleohutusest, näitasid vingu- ja 

suitsuandureid, kuidas kasutada 

pulberkustuteid ning saime ka kätt proovida 

veekustutit kasutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Georg Erik Org 
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Õppekäik Tartusse 

22. novembril oli 1. - 4. klassi õpilastel 

huvitav ja teistsugune koolipäev. 

Hommikul kogunesid kõik õpilased 

kunstiklassi, kus mängisime läbi, kuidas 

saab internetist osta teatripileteid.  Tegime 

selgeks mõisted repertuaar, mängukava ja 

parter. Paberile trükitud rõivaste hulgast 

valisime välja need, millega sobib minna 

teatrisse. Lõpuks tutvusime ka Vana-

Kreeka vaasimaalidega. 

Seejärel sõitsime Tartusse ja  külastasime 

Vanemuise teatri Kollase kassi 

„Kostüümimängu“ töötuba. Seal saime 

teada, miks on teatris kostüüme vaja ja kui 

palju erinevaid kostüüme Vanemuise teatril 

üldse kokku on. See arv on aukartustäratav 

– 100 000. Seejärel jagati õpilastele osad ja 

vastavad kostüümid. Juhendaja luges ette 

muinasjutu kahest mossis printsessist ja 

tegelased pidid õigel ajal lavale tulema ja 

vastavalt käituma. Nalja sai palju ja avaldus 

nii mõnegi õpilase näitlejaanne. 

Seejärel jalutasime Tartu ülikooli juurde, 

imetlesime suurt uhket hoonet väljastpoolt 

ja läksime sisse TÜ Kunstimuuseumisse. 

Seal ootas meid tore giid, kes rääkis 

põnevaid lugusid skulptuuridel kujutatud 

tegelaste kohta, näitas meile Vana-Kreeka 

amforat,  viis meid kurssi muumiate 

tegemisega Egiptuses ning oma silmaga 

said kõik näha 4- ja 12-aastase lapse 

muumiat.  Lõpuks maalis iga laps ühele 

savinõule mustreid. Valida oli mitme 

erineva nõu vahel ning oma 

lõpptulemusega jäid kõik rahule. Nüüd ei 

jäänudki muud üle, kui oma kunstiteos kotti 

pakkida ja kodu poole teele asuda. Meie 

projekt saab lõpu järgmise aasta maikuus, 

kui läheme Vanemuise  teatrisse „Sipsikut“ 

vaatama. 

Karin Pikk, kunstiõpetaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollaaž: Karin Pikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pildi joonistas Arabella Maisvee 

Lõpp on vihmasel sügiskuul, 

tere uuel lumisel talvekuul. 

Lund on kõikjal maas, 

jäine vaip on maas. 

 

Igal jõuluvanal on sõber.  

Sõbraks on tal päkapikk väike. 

Päkapikul on ka põder. 

Põder teeb huvitavaid käike.  

Georg Erik, 5. klass 
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Jõuluaja algus 

Jõuluvana, vaata, õues palju lund, 

lapsed hoogsalt lumeonni ehitavad. 

Pered rõõmsalt jõulupuud ehivad, 

lapsed näevad peagi head und. 

 

 

MISSUGUNE ON  

JÕULUVÄRV? 

Meie koolis tehtud küsitluse järgi just selline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ilvi Suislepp 

 

Varsti käes on jõulud, 

kuusealused vaikselt 

täituvad kinkidega. 

 

Piparkoogid ahjus küpsevad. 

Õues lund aina juurde sajab. 

Lumememmi juurde tuleb - 

jõuluaeg on üks tore aeg. 

Annabel Kraavi, 5. klass 

 

INTERVJUU 

1. Kas päkapikud on olemas? 

Ja, sest ma nägin teda. Jah, ma tahan seda 

uskuda. Kõikidel on oma päkapikk. Mulle 

meeldib imedesse uskuda, see on ilus 

muinasjutt. Kes usub, selle jaoks on olemas. 

Jah, kuna imedesse uskumine aitab hoida 

minu meeleolu kõrgel ja üllatusi meeldib 

mulle ka saada ja üllatusi saavad vaid need, 

kes usuvad. Jah, imedesse peab uskuma. 

On, küll teises formaadis, aga sisu toimib. 

On ikka, mõnikord on tunne, et kõnnivad 

akna taga. Päkapikud on olemas - jõuludest 

jõuludeni töötavad nad koduhaldjate ja 

majavaimudena, jõulu ajal peavad 

vormiriietust ehk siis punast mütsi kandma, 

nende haldusala on KODUTUNNE.  

Lihtsalt ei ole. Ei ole, sest ma nägin, kuidas 

ema pani sussi sisse kommi. Ei ole, aga see 

on hea aeg. Ei ole, aga vaatan ikka sussi 

sisse. Ei ole, sest kui õpetajat koolis pole, ei 

ole ka sussi sees kommi. Ei ole, on välja 

mõeldud ja vanemad mängivad päkapikke. 

Ei, sest nägin autos samu komme, mis sussi 

seeski. Tean, et ema paneb sussi sisse 

maiustusi. Käin igal hommikul sussi juures. 
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2. Mis on jõulude ajal kõige ilusam? 

Koos perega olemine, kingid, kuusk, lumi, 

tuledes ja ehetes jõulukuusk. Ootuse aeg, 

ilm mõjutab jõulutunnet, kuuselõhn. 

Lumesadu ja perega koosolemine, 

kaunistatud majad ja aknad. Lumi oksa 

peal, kaunistused, koolivaheaeg ja jõulud. 

See, et saad olla pere ja sõpradega. Kõige 

ilusam on ikka jõulutunne. Jõulude ajal on 

kõige ilusam kuusk, jõulutuled ja 

kingitused. Pere, jõulutunne, valge lumi, 

kodu on nii ilus, enda kaunistatud 

piparkoogid, ootus, sädelus, kaunistused. 

Linnade keskväljakud, ehitud kuusk, 

jõulutuled ja jõulukaunistused, jõululaud, 

kirikud, ehitud kodu.  Kõige ilusam on see, 

et saame imedesse uskuda. 

3. Kirjelda kolme sõnaga jõulutunnet. 

Hea, perega koosolemine, piparkoogilõhn, 

verivorst, kingitused, jõulupuu, ilus, 

mõnus, heasüdamlik, aeg, kallite 

inimestega, soe, eriline, hoolivuse 

tundmine, imeline, maagiline, kuuselõhn, 

lumelõhn, piparkoogilõhn, lumi hakkas 

sadama, lahe, jõulutee, lõhn, kuusk, lumi, 

perega aja veetmine, siiras, rahulik, pidulik, 

pühalik, muinasjutuline, tänulik, ootus, 

maagia, särasilmsed lapsed, ootusärev ja 

see, et pakid on kuuse all, ei jõua ära oodata, 

millal avada saab. 

4. Mis teeb jõulud eriliseks? 

Koos perega olemine, kingid, kuusk, lumi, 

jõulupuu, jõulusöögid, lähedastega 

koosolemine, pere ja sugulastega 

koosolemine, kinkide saamine, uhke 

peolaud, laste rõõm kingituste üle, 

üllatuskülaline – jõuluvana, jõulutuled, 

pidulikkus, hea söök, pere tuleb kõik 

kokku, ootus, üllatused, vanaema ja vanaisa 

tulevad, sõidame külla, vanemad ei pea 

tööle minema, kõik on koos, teeme koos 

midagi, traditsioonid, lumehelbed, 

jõulutunne, head inimesed, ise tehtud 

söögid, emotsioon, minu inimesed, 

ootusärevus, traditsiooniline muusika, 

traditsioonid kuusega, toitudega, 

kingitustega. Isegi koristamine, et õigeks 

päevaks on kõik täpselt nii kui peab.  

5. Mis on Sinu jõulusoov? 

Rahulikud ja vaiksed jõulud. Et kõigil oleks 

tervist. Et koole poleks olemas. Kaelakee. 

Nitendo Switch ja Monopoly mäng. 

Mälukaart. Soovin head. Et mu perel oleks 

omavahel head suhted elu lõpuni. Soovin 

rõõmu, rahu, lõbu ja head tuju. Et sõda 

lõpeks ja kõik oleksid terved. Et maailmas 

oleks rahu, soovida tuleks tervist, sest väga 

palju on meil tänapäeval raskeid haigusi. 

Rahu enesesse, rahu lähedastele. Et oleks 

rahu maa peal ja omad inimesed jääksid 

kokku hoidma. Rahu ja rõõmu inimeste 

südametesse ja maailma. Rõõmu ja rahu, 

tervist ja häid inimesi. Soovin jõuludeks 

rahu, südamerahu, hinge rahu, maailma 

rahu. Väärtustage, nautige neid imelisi 

pühade hetki! 

Küsimustele vastasid 2., 3., 5., 6. ja 7. klass 

ning õpetajad Ave, Pirjo, Kristi, Aili, 

Annely, Karin, Aira, Ilvi ja Ülla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuused valmistasid Kimm Adari, Stenar 

Kihho, Johanna Lambing, Liis Kangur. 

Foto: Karin Pikk 
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 Kuidas tekkisid päkapikud? 

Elas kord üks väike Päka. Talle meeldis 

väga uusi sõpru leida. Aga üks päev nägi  

Päka last, kes nuttis kiigu peal. Päka läks 

nutva lapse juurde ja küsis, miks ta nutab. 

Laps vastas, et tal pole mitte ühtegi sõpra. 

Päka uuris, mis on lapse nimi. Laps vastas, 

et nimeks on Pikk. Päka küsis, aga äkki 

võiksime koos sõbrad olla. Pikk oli rõõmsal 

häälel nõus. 15 aastat hiliem said Päka ja 

Pikk palju lapsi. Nende nimedeks said 

Päkapikud. 

Oskar August Aasmäe, 5. klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildi joonistas Eleri Haav 

Fotod: Karin Pikk 

 

 

Kuu särab taevas 

Lumi sajab pidevalt 

Talv on saabumas 

*** 

Lumekristall suur 

Sulatab me südamed 

Jäisel talvekuul 

*** 

Pildi joonistas Kristelle Laevik 

PÄKAPIKUKE VÄIKE 

(Inspireeritud L. Järve luuletusest) 

Päkapikuke väike teeb oma 

kommikäike. 

Sumpab ringi paksus lumes, 

hiilib ringi magusas unes. 

 

Päkapikuke väike teeb oma 

kommikäike. 

Piilub sisse akendest, 

otsib ikka tühja sussikest. 

 

Päkapikuke väike teeb oma 

kommikäike. 

Jätab jälgi valgel lumel, 

iga lapse juurde ta tuleb. 

 

Päkapikuke väike teeb lapsed 

õnnelikuks. 

Carl-Robin Roositalu 5. klass 
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Killerpäkapikud 

Elas kord väike laps, kellele meeldisid väga 

päkapikud. Üks päev mõtles laps, et võiks 

luua ka pahad päkapikud, kes sööksid kõik 

laste kommid ise ära. Head päkapikud said 

sellest plaanist teada, nad ei kiitnud seda 

mõtet. Ühel halval päkapikul tuli mõte, et 

võiks selle lapse koos maiustustega ära 

süüa. Head päkapikud nägid, et poiss on 

hädas ja teda ründasid pahad päkapikud. 

Needsamad, keda poiss ise oli teinud. Head 

päkapikud läksid appi, nad võitsid halbu 

päkapikke ja poiss jäi terveks. Halvale ei 

saa vastata halvaga, ikka peab püüdma 

aidata. Eriti jõulajal. 

Oskar August Aasmäe, 5. klass  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildi joonistas Arabella Maisvee 

Foto: Karin Pikk 

Sära kuusepuu 

Valges lumes ta ootab 

Kaugusse vaatab 

*** 

Haikud koostasid 8. ja 9. kl õpilased 

Lumi jääb maha 

Kevad ootamas suve 

Suvi tuleb kuum 

*** 

Kool tuli vara 

Jõulud peagi juba ees 

Lõpp siis paistabki 

*** 

Linnud lendavad 

Lumi potsatab maha 

Lapsed kilkavad 

*** 

Hommik pilvine 

Taevast sajab külma lund 

Hanged kasvamas 

*** 

Lund vastu särab 

Päikene taevas läigib 

Lumi maas sulab 

*** 

Lumememm veereb 

Päkapikk jookseb kiirelt 

Jõluhõng taevas 

*** 

Lapsed külmuvad 

Teed jäätuvad kiiresti 

Ninad punased 

*** 
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NALJANURK 

Naljad märkis üles Oliver Rood 

 “Emme, kas jõuluaeg on lähedal?” küsib 

väike Juku. 

“Päris lähedal, pojuke,” vastab ema. “Aga 

miks sa seda küsid?” 

“Selle pärast, et ma pean ju teadma, millal 

oleks paras aeg heaks lapseks hakata!” 

*** 

Naine kurdab kogu aasta, et tal pole mitte 

midagi selga panna. 

Jõuluks on mehelt suur pakk. 

Naine teeb selle lahti, pakis on seljakott.  

*** 

“Professor, mida te ütlete oma kunagistele 

tudengitele, kui te neid kohtate?” 

“Suur koka ja friikad, palun”. 

*** 

“Palju maksab tilk diislit?” 

Müüja vaatab päkapikku ja vastab: “Noo, 

mitte midagi.” 

Päkapikk mõtleb ning ütleb siis: “Tilgutage 

siis mulle palun 2000 tilka.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBEJUTUD 

Õudne kool 

Ühel päeval läksid õpilased kooli. See oli 

nende esimene päev peale vaheaega. 6.a 

klass jõudis oma klassi, õpilased istusid 

oma kohtadele ja jäid õpetajat ootama. Pool 

tundi oli juba läbi, aga õpetajat ei olnud 

veel.  

Õpilane Mart läks asja uurima, ta astus 

uksest välja. Terve koridor oli suitsu täis, 

aga mitte ühtegi õpetajat Mart ei näinud. Ta 

hakkas õpetajate toa juurde minema, kui 

kuulis sööklast pauku. Mart jooksis 

sööklasse, ta nägi seal lõunasööki: supp, 

mis koosnes happest ja magustoit 

mädanenud rottidest. Mardil hakkas kõhe 

ning tahtis sööklast põgeneda, kuid seinad 

hakkasid liikuma tema poole. Mart jooksis, 

kuni jõudis oma klassi. Klass oli tühi, kõik 

õpilased olid kadunud. Talle tuli mõte 

vaadata õpetajate tuppa. Mart läks klassist 

välja, kõik kohad olid suitsu täis. Ta kõndis 

õpetajate toa juurde, sealt tuli välja rõvedat 

haisu. Sisenedes nägi ta kõiki õpilasi ja 

õpetajaid maas surnuna, putukad ja kärbsed 

sõid neid.  

Äkki kuulis Mart uksel koputust. Ta ärkas 

üles. See oli tema ema, kes tuli Marti 

äratama, et kooli minna. Ja Mart sai aru, et 

see kõik kole oli uni. 

Lisette Nõmme, 6. klass  

Kuri taim 

Elas kord aknalaual taim. Ühel päeval läks 

poiss taimeni, vaatas seda ja viskas siis 

keldrisse. Taim vihastas, et ta kellelegi ei 

meeldi ja hakkas kasvama. Kasvas, kuni 

pott läks ümbert katki. Ema nägi ja sai aru, 

et see on lihasööja taim, sest teravad 

hambad olid näha.  

Ema hakkas jooksma, jooksis nii kiiresti, 

kui jaksas. Ent taime võrsed jõudsid igale 

poole järele. Lõpuks jäi ema tupikusse. 
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Hirmunult vaatas ta üles ja alla ning enda 

ümber, taim saigi ema kätte ning sõi ära. 

Inimesed, kes seda nägid, hakkasid hirmust 

jooksma ning karjuma.  

Saabus öö, mil ringi liikus ämblikmees, kes 

armastas ohtu. Ta hävitas taime ning 

inimesed said endistviisi rahulikult elada.  

Marleen Mägi, 5. klass 

 

Mida teha koolivaheajal? 

* puhka 

* ole palju õues 

* naudi talverõõme: 

kelguta, suusata, uisuta 

* loe  

* vaata filme 

* veeda aega sõpradega 

* aita vanematel teha mõni 

majapidamistöö 

* küpseta piparkooke 

* tee lumememm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Koolipress tänab 

Pirjo Pall, Ave Plakk,  

Karin Pikk, Ülla Rebane 

 

 

HEAD UUT AASTAT! 

 

 

      

Koolipressi toimetasid 

Georg Erik Org, 

Carl-Robin Roositalu, 

Ilvi Suislepp 


