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1. klass 
Marten Lausvee 
Alex Aasumets 
Madli Allikalt 
Markus Kuhlbach 
Marianne Viilveer 

2. klass 
Jaanus Loomets 
Rene Reimann 
Kristi Mandel 

 

3. klass 
Dagmar Aasumets 
Merili Kaja 
Marek Kaja 
Deili Jaam 

4. klass 
Robert Pikhof 
Kevin Raudmäe 

 
 

5. klass 
Triinu Tarto 
Sten Piirsalu 
Grete Abel 
Kairi Eigi 

6. klass 
Keity Sepajõe 
Kaisa Benga 

7. klass 
Gerli Kautlenbach 
Tristan Veskilt 
Grete Sepajõe 
Anett Värraval 

8. klass 
Reemet Kampus 
Triin Tikerber 
Martin Õunapuu 

9. klass 
Koit Aasumets 
Johhanna Loomets 
Janno Lumiste 

 
 
  Sel aastal tulid eelkooli… 
          Loomets, Liisi 

Pikhof, Kaupo 
Reimann, Riho 
Siling- Siland, Cris 
Tammaru, Silver 
Vahula, Hanno 
Veskilt, Egert 

   
          
 
          Õp. Jaana  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Õpetaja on hea olla, sest siis ei pea õppima, mida mulle ei meeldi teha. See oli natuke 
jama, et ei osatud hästi lugeda, aga üks õpilane oli küll väga hea lugeja.  

• Ma olin 4. klassi õpetaja ja andsin neile matemaatikat, eesti keelt, loodusõpetust ja 
inglise keelt. Esimene tund läks hästi vaikselt, aga teise tunni ajal juba natuke jutustati. 
Koolis oli hea olla, kuna lapsed kuulasid sinu sõna ja vahetunni ajal sai õpetajate toas 
midagi näksida. Alati tundi minnes sai korra naeratada, sest õpetajana siseneda ning 
laste ees käituda nagu õpetaja, oli natuke naljakas. 

• Oli lahe, kuna ise ei pidanud tegema tunnikontrolli, sain seda teha hoopis lastele. Minu 
arust oli hea olla õpetaja. Ma oleksin meelsamini tunde andnud 7. klassile, sest 
noorematest klassidest pole mul kuigi palju enam meeles. Kui saaksin, oleksin veel 
kord õpetaja. 

• Mina andsin matemaatikat. Mulle ei meeldinud see, et suurema klassi õpilased ei 
kuulanud sõna. Õpetajatöö ei olegi nii kerge, kui tegelikult meile paistab. Neil peavad 
olema tugevad närvid, et laste kisa kuulata. 

• Alguses mulle meeldis olla õpetaja, rääkida klassi ees ja aidata. Pärast, umbes neljanda 
või viienda tunni ajal, olin juba väsinud ja tahtsin koju. Taipasin, et ega õpetaja olla 
polegi nii kerge. Kokkuvõttes läks mul hästi, lapsed ja õpetajad kiitsid ning tuju oli 
hea. Olen ka mõelnud, et kui järgmisel aastal siin koolis käiksin, tahaksin veel üht 
sellist päeva. 

• Mina olin 8. klassi õpetaja. Andsin seal klassis kõiki tunde, mis neil reedel olid. Nad 
olid tundides üsna korralikud, aga päeva lõpu poole ei tahtnud nad enam kuuletuda. 
Minu arvates ei ole nad midagi nii ulakad, kui mõned inimesed välja jätta. Ma võiksin 
neile veel tunde anda, kui see oleks vajalik. 

• Mina olin 8. klassi õpetaja. Andsin seal klassis kõiki tunde. Neile oli lahe tunde anda, 
kuna nad ei olnud väga korralikud. Kõik oli hästi, enamus said oma töö tehtud. 
Õpetaja amet ei ole minu arust hea. Paha on õpetada, kui lapsed räägivad ja segavad. 
Muidu möödus õpetajate päev hästi ja pahandusi ei tehtud. 

Oma mõtteid avaldasid 9. klassi õpilased 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imavere piimandusmuuseumis   Sargvere mõisas 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
* 2. oktoobril alustasime 1 .- 5. klassi õpilastega  taas raamatukogutundide sarjaga, 
seekord nimetusega “ Oi, mis vahva ja põnev raamat....”.  Esimesel tunnil lugesime Evelin 
Samueli raamatut “ Ükskord, kui sadas vihma” ning meisterdasime aaretekirstu. Järgmise 
raamatu lugemise ja meisterdamise võtame ette juba novembris! 

 
* Vanakraamilaadast. 

11. oktoobril pidasime spordihoones ja raamatukogus vanakraamilaata, kus igaüks meist 
võis midagi müüa ja osta. Raamatukogu pakkus müüa väga odava hinnaga raamatuid, 
mida on kogus olemas mitmeid eksemplare. Ja töötubades oli võimalik õpetaja Elsa 
juhendamisel õppida meisterdamist vanadest korkidest ning kokk Ilme juhendamisel 
valmistada leivakotlette. 

Aitäh neile lastele, kes müümas, ostmas ja meisterdamas olid! 
 
* 20.- 30. oktoobrini peetakse üle Eestimaa raamatukogupäevi, sel aastal deviisi all “ Loeb, 
mida loed”  
Alustasime nädalat traditsioonilise ettelugemispäevaga teemal “ Loeme Ellen Niitu ”. Kuna 
20. oktoobril toimus Tallinnas suur Ellen Niidu luuletuste võistulugemine,kuhu igast 
maakonnast oodati ühte 4.-5. klassi õpilast, siis alustasime luuletuste lugemisega tegelikult  
varem. Nimelt käisid Kevin ja Triinu Ellen Niidu luuletusi lugemas ja teiste luulehuvilistega 
võistlemas juba oktoobri alguses   Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Tallinnasse võistlema 
nad küll ei pääsenud, kuid olid tublid lugejad ning said võimaluse oma lemmikluuletusi 
esitada ka ettelugemispäeval koolis algklasside õpilastele. Näiteringi juhendaja Viia Vene 
luges Ellen Niidu loomingut 7.- 9. klassi õpilastele. 
 Aitäh esinejatele! 
 
 

* 24. oktoobril saab toimuma iga- aastane  viktoriin lemmikraamatute kohta “ Pokud, 
Potter ja teised lemmikud”, kuhu ootame võistlema 5.- 9. klassi ja õpetajate võistkonda. 
 
 

*20.-30. oktoobrini on kõigil võimalus otsida vastuseid stendiviktoriini “ Loeb, mida loed! ” 
küsimustele . Küsimused on kirjanike- juubilaride Eno Raua, Ellen Niidu ja Otfried Preussleri 
loomingu kohta. Vastuseid võib Maarikale raamatukogusse tuua ära veel ka  3. novembril 



( esmaspäeval peale koolivaheaega)- siis on vaheajal rahulikult aega küsimustele vastuseid 
otsida. 
Loomulikult saavad parimad auhinna! 
 
Loeb, mida loed! 
 
 

1. Otfried Preussleri raamatu “ Väike nõid”  peategelaseks on väike nõid. Kui vana 
on väike nõid? 

2. Otfried Preussleri raamatu “ Väike nõid” peategelasel väikesel nõial on kaaren, 
kes oskab rääkida. Kuidas on kaarna nimi? 

3. Eno Raua raamatus “ Naksitrallid” on Naksitrallidel koer. Koera nimi on.......  
4. Eno Raua raamatus “ Naksitrallid” on Naksitrallidel  ka uss.Ussi nimi on........... 
5. Untslid on tegelased raamatust “ Untslimütsi Ärbi” Kus untslid elasid ja palju 

neid seal elas? 
6. Milline Eno Raua raamat sisaldab tema lapsepõlvemälestusi? 
7. Missugused neist tegelastest on raamatust “Sipsik”? 

a) Mart 
b) Sipsik 
c) Anu 
d) Tõnu 

8. Täida lüngad õigete tähtedega ja saad Otfried Preussleri raamatute pealkirjad. 
a) R_ _ VEL  H_TZENPL_TZ 
b) T_ _ MAS  HERN_TONT 
c) U _ TS_ IM _ TSI    _R _ I 
d) V _ _ KE  N _ ID 
e) M _ I _  K _ LP _ AS 

9. Missugused neist tegelastest on raamatust “ Untslimütsi Ärbi”? 
a) Torimus 
b) Tuustik 
c) Abraksas 
d) Lonksepp 

10. Täida lüngad õigete tähtedega ja saad Eno Raua raamatute pealkirjad. 
a) R_ _ STE _ AB _  M _ _ K 
b) S _ P _I _  
c) _ ÄR _ U T_ L_ D  P_ D _ LA_ UL 
d) K_ L _  K_ NN _ B  J_ L _ 
e) KA_ _ ID  J_  H _ _ RE_ 

11. Täida lüngad õigete tähtedega ja saad Ellen Niidu raamatute pealkirjad. 
a) PI _ _ E- R _ _ NI  L _ _ D 
b) O _ U _ _ BIK _  _ _ PÄE_  
c) M _ DR _ M _ _ 
d) KR _ LL _ - R _ _ M _ T 
e) TR _ _ N _   JA T _ _ V _   TASK_ TE _ TE _ 

12. Kes on järgmise luuletuse autor? 
 
Kas teist keegi aru sai, 
kuhu Kati karu sai? 

 Vist on karu salamahti 
teinud lihtsalt ukse lahti. 
Vist on keset mängukära 
karu läinud lihtsalt ära. 

Paistab nii, et liiga vähe 
tuli karu Katil pähe. 
Paistab nii, et haruharva 
paitas Kati karu karva.  
Nüüd Kati ilma karuta 
on justkui ilma aruta. 

 
 
 



13. Kes on järgmise luuletuse autor? 
Ära saiast nosi vaid 
nipa-näpa rosinaid,  
seda sai ei taha. 
Ta jonnima võib hakata  
ja jonn võib järsku nakata  
ja üldse mitte lakata  
ja see on väga paha.  
14. 15. veebruaril möödus ______________ aastat lastekirjanik Eno Raua sünnist. 
15. 13. juulil möödus __________________ aastat lastekirjanik Ellen Niidu sünnist. 
  
Maarika 

 
Sügis 

Kairi Eigi 
Sügistuul on väga kõle, 
Õue tahtmist minna pole. 
Sügisel on kõikjal pori, 
Ära sina sügist nori. 
Linnud meilt on lennand ära, 
Õues pole nende kära. 
Puudelt juba lehed langend, 
Varsti väljas lumehanged. 

Sügis 
Luisa Lausvee 

Sügis tuli meie õue, 
Sügis hiilis laste põue. 
Ajas puudelt lehed maha, 
Päike kadus pilve taha. 
Tulid meile vihmad- tuuled, 
Taevast linnu hõikeid kuuled. 
Valmis saand on õunad puudel, 
Elu tore sügiskuudel. 

 
Sügis 

Triinu Tarto 
Kätte on jõudnud sügis, 
End talve ette nügis. 
Sügisannid purki, 
Talvel hea on võtta kurki. 
Kartul, porgand läevad salve, 
Ootama seal jäävad talve. 
 

 
Sügis 

Enelin Leichter 
Sügis kätte jõudnud taas, 
Puudel lehed plaksti maas. 
Oravatel palju tööd, 
Et talvel laual oleks söök. 
Karudel on söömiskuud, 
Siis ei tee nas miskit muud. 
Nüüd meil tihti sajab vihma, 
See viib viljasaagi kihva. 

 
 
 

 
 
OKTOOBER 
Tairi Kasler    2.september 
Marje Tarto                  4.september 
Grete Sepajõe             18. september 
Mikk Värraval 22. september 
Silva Eigi                    24.september 
Rain Meltsas  29. september 
 

Sügis 
Karel Kaja 

Sügis on alati ilus, 
Päike piilub pilve vilus. 

Lehti on kõik kohad täis- 
Kõva tuul neist üle käis. 

Mõned õunad leiad maast, 
Metsas vägev seenesaak. 

Linnud lennul ära siit, 
Kõlab kõrgelt vidiviit. 
Kui ka teed on porised, 

Ära sina torise. 
Hoia ikka püsti pea, 

Sest sügis meile on ju hea. 
 
 



 
                                         
5.september 
Rakveres 3 kooli kooli ühine spordipäev  
Tublimad: 
Madli Allikalt 
Jaanus Loomets 
Dagmar Aasumets 
Kaisa Aasumets 
Triin Tikkerber 
 

Kaido Aasumets 
Martin Õunapuu 
Koit Aasumets 
Robert Lepa 
 

 
24.september  
kihelkonna koolide jooksukross Rakkes 
Tublimad:Dagmar ja Koit Aasumets I koht, Alex, Kaisa ja Kaido Aasumets II koht, Raino 
Piirsalu ja Markus Kuhlbach III koht 
30.september  
maakonna jooksukrossil saavutas Koit Aasumets II koha 
9.oktoober  
toimus koolis traditsiooniline rahvajooks 
Tublimad: Marek Kaja, Kaisa Aasumets, Merili Kaja, Dagmar Aasumets, Robert Pikhof, Koit 
Aasumets, Alex Aasumets, Markus Kuhlbach, Kaido Aasumets, Martin Õunapuu, Kai 
Suurväli, Deili Jaam, Raivo Žuravljov, Raino Piirsalu, Jaanus Loomets, Rene Reimann, 
Enelin Leichter, Jürgen Kraav, Janno Lumiste, Marina Siling-Siland, Kairi eigi, Angela Buht, 
Katrin Siling-Siland, Triin Tikkerber, Johhanna Loomets 
4. oktoober 
Vabariigi jooksukross Pärnus - Koit Aasumets 7. koht 
 
Suvel 
Ida-Virumaa endiste jooksukuulsuste võistlustel Jõhvis 
Poisid „C“ Kaido Aasumets II koht 
 „B“ Koit Aasumets III koht 
Rakke mäe karikajooks 
Koit Aasumets I koht 
Kaido Aasumets II koht 
23. oktoober 
Mart Vildi auhinnajooks Roelas 
Koit Aasumets I koht 
Kaido Aasumets II koht 
Dagmar Aasumets II koht 
Kaisa Aasumets II koht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitäh kõigile, kes tegid meiega koostööd! 

Ajalehe panid kokku õpetaja Agnes ja õpetaja Jaana 


