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Mis on lapsel vaja?
Vaja kodumaja.
Kui on ema-isa,
kuivab ruttu pisar.
Lahket sõna tahab,
siis ta pole paha.
Hea, kui on vend ja õde
ja veel mõni sõber,
siis on päevad ikka
rõõmsad, mängurikkad.
Mis veel lapsel vaja?
Päikest päeva ajal,
piima-leiba kõhtu,
ja kui tuleb õhtu,
unejuttu uni
vestaks hommikuni.
Mis veel tarvis oleks?
Et ta terve oleks,
et saaks ikka koos ta
sõpradega joosta.
Õu ja koduaas
lapse kodumaa.
(Heljo Mänd)
24.veebruar 2008 on Eesti Vabariigile oluline päev. Sel päeval 90 aastat tagasi loeti Pärnus
ette iseseisvusdeklaratsioon, mis on aluseks iseseisva Eesti riigi olemasolule.
90 aastat tagasi käis Eestimaal sõda, selles segaduses leidsid eesti mehed, et on aeg ohjad riigi
juhtimises enda kätte haarata. Ega riigi sünd ei läinud väga kergelt, tuli palju vaeva näha
erimeelsuste ja vaenlastega, kuid riik kui selline oli välja kuulutatud ja edaspidine olenes
meeste tarkusest ja osavusest riiki alles hoida. Seda suudeti teha kuni 1939 aastani,kui
võõrväed Eestisse sisse marssisid ja iseseisvus tuli loovutada tugevama ja kavalama käigu
tegijale. Uuesti oleme suutnud oma riiki hoida ja arendada juba üle 15 aasta.
Olgem eestlased, kuid saagem eurooplasteks, selline on meie praegune eludeviis.
Soovin kõigile ilusat vabariigi aastapäeva, olgem tublid kodanikud.
Agnes Maasild
Muuga Põhikooli direktor

KODUMAA
Oliver Meltsas

MINU KODU
Robert Pikhof

Eesti on mu kodumaa,
Päris vanaks ta nüüd saab.
Küünlakuul me pidu peame,
Laulusõnu ritta seame.
Õnne soovin talle ma,
Sest ta on nüüd vana ka.

Minu kodumaa on maa,
Kus suureks kasvada ma saan.
Selleks maaks on Eestimaa,
See mu kaunis kodumaa.
Minu kodu Muugas asub,
Seda kohta hoida tasub.
See vaikne, ilus kohake,
Seal asub minu koduke.

EESTIMAA
Enelin Leichter

KODU
Kaisa Aasumets

Rahvuslind pääsuke,
Ise nii nääpsuke,
Koju ta jõuab meil kevadel-mais.

Kodu asub mul maal,
Kus üles kasvan ma.
Siin on minu vennad-õed
Ning ka väiksed toidupoed.
Veel on meil siin koduloomad
Ja kõrval metsas metsloomad.
Mulle siin väga meeldib,
Sest siin ei sega mind keegi.
Maal on väga rahulik elada
Ning tasapisi suureks sirguda.

Rahvuslill rukkilill,
Õitseb meil augustis,
Peidus ta rukkipõldudel.
Räim on rahvuskala meil,
Läänemeres kodu neil.
Eesti vapil on kolm lõvi.
Eesti lipul trikoloor.
Eesti kroon on meie raha,
Eurot maale me ei taha!

7. veebruaril algas kollase maaroti aasta. Valitsema hakkav kollane rott toob
maailmale uue energia, teised värvid ja teistsuguse elurütmi, mis väljendub kokkuhoius ja
majanduslikus arvestuses.
Üldiselt soosib aasta kõike, mis on ebatavaline, toetab eksperimente ja uusi vaatenurki.
Alanud on öö iseloomuga aasta ja unes on kõik võimalik.
Kui oled sündinud Roti märgi all (1960, 1972, 1984, 1996), siis on sul
ettekujutusvõimet ja tarkust, mille abil liigud edukalt edasi nii ärimaailmas kui poliitikas.
Rott on kindel ja truu sõber. Ta on intelligentne, auahne ja teiste poolt hinnatud. Rotile
meeldivad väga peod ja ta püüab nendest maksimaalselt osa võtta. Ehkki Rott tundub pideva
seltskonnainimesena, vajab ka tema turvalisust ja kaitset.
Rott on energiline ja mitmekülgne ning on seotud pidevalt paljude asjadega. Samas on
Rott väga hea taktik ja juht.
Head rotiaastat!

Sellel veerandil toimub Miksikese keskkonnas peastarvutamise võistlus - pranglimine. On
toimunud kaks etappi ja selle kokkuvõttes oleme Lääne - Virumaa koolide hulgas 15.kohal.
Osalejaid koole on 21. Arvestust peetakse ka klasside järgi. Kümne parima klassi hulka
maakonnas on jõudnud 6.klassi ja 8.klassi õpilased. III etapp algab 25.veebruaril.
Kõik õpilased harjutama ja võistlema!
Marje Tarto

27. jaanuaril käisid Muuga Põhikooli
õpilased loodusteemalise televiktoriini
„Mine metsa“ lindistusel. Eelnevalt
tuli meil ette valmistada oma kooli ja
kodukohta tutvustav 1 minuti pikkune
etteaste. Tublid tüdrukud ja poisid
esitasid laulu, mille eest auväärne žürii,
kuhu kuulusid Vladislav Koržets ja
Aleksander Turovski, andsid meile 2
punkti.
Loodusteemalistele küsimustele vastasid Koit, Jürgen ja Raino, kes olid väga kiired ja
taibukad. Kohe saate alguses suutsid
nad

vastasvõistkonnast

Põhikoolist

kolme

Raudna

punktiga

ette

rebida. Võit tuligi meie koolile ning
nüüd ootab võistlejaid uus lindistus 8.
märtsil. Hoidke kõik sel päeval
võistlejatele pöialt!
NB! Esimene saade jõuab ekraanile
22. märtsil!
Pille Lumiste

Sõbrapäeva tähistasime 14. veebruaril. Lisaks igaaastasele kaardisaatmisele tegime üksteisele
kingitusi ning valisime kooli kõige sõbralikumaid, kelleks osutusid:
1.-3. klassist – Kai Suurväli ja Robert Pikhof
4.-5. klassist – Keity Sepajõe ja Tristan Veskilt
6.-9. klassist – Gea Reimann ja Jürgen Kraav
Martin Õunapuu
Minul tore sõber on,
Ta ei ole mingi konn.
Tal nimeks hoopis Peeter,
Salli kaelas terve meeter.

SÕBRAPÄEV
Kaisa Aasumets

Lemmikloomaks on tal siga,
Seal on küljes väike viga.
Kui ta läheb vahel närvi,
Näost ta läheb punast värvi.

Käes on jälle sõbrapäev,
Siis sa kõiki sõpru näed.
Sõpradele kaarte teed
Ning paned posti need.
Või kutsu õige sõber külla,
Kindlasti ta saab ju tulla.
Hea sõber tuleks alati
Ja halb ei saadaks kaartigi.

SÕBER
Triin Tikkerber

DžUNGLI SÕBER
Ingrid Leichter

Sõber on, kui lill,
Kes särama lööb päeva.
Sõber on, kui pill,
Mis loob hea tuju jääva.
Sõber on kui puu,
Mis naerma ajab suu.
Sõber on kui silm,
Mis aitab kõike näha.
Sõber on kui ilm,
Mis alati on muutuv.
Sõber on kui hiir,
Kes alati on valvel.
Sõber on kui kiir,
Mis selgeks muudab päeva!

Minu sõber ninasarvik
On üks hirmus lõbus karvik,
Naljasoolikaid tal kaks
Ja tal nahk on hirmus paks.
Üleeile kukkus kaevu,
Kaevust kuulda oli naeru.
Kolmapäeval tahtis kurki,
Aga käsi jäi tal purki.
See on minu sõber Peeter,
Sarve sees tal termomeeter.
On ta lahe naljamees,
Endal kitsehabe ees.

VEEBRUAR 14
Johhanna Loomets
14. veebruar on
kõikidest parem päev,
et näidata,
kui hea sõber sa oled.
14 südant
joonistan su kaardile,
ammuseid tülisid
täna ei klaari me.
14 mõtet,
et kõik oleks ilus,
et sõpru oleks palju
ja elu oleks ilus.

14 sõpra
ja kõik nad on toredad,
ausalt ja tõesti,
nad pole koledad.
14 kaarti
ja mõni veel lisaks,
et keegi kaardist
ilma jäädes ei kisaks.
14 kallistust,
sõpru on vaja,
sest sõprus on vajalik
terve eluaja.

Kuupäev

Üritus

20. jaanuar

Stendiviktoriin

24. jaanuar

Hakkame lugema 1.-4. klass

27. jaanuar

TV lindistus

5. veebruar

Rakvere teatri ühiskülastus „Muumitrolli
jõuluuni“ 1.-5. klass

6. veebruar

Vastlapäev (tuhkapäev)

14. veebruar

Sõbrapäev. Disko

jaanuar -20.

Nukitsa konkurss

veebruar
20. veebruar

Stendiviktoriin

21. veebruar

Hakkame lugema 1.-4. klass

22. veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistamine

Veebr.-märts

Kossuturniir kuni 7 kl. segavõistkond

8. märts

TV lindistus

14. märts

Emakeelepäev

märts

Rahvastepall 1.-4. kl. ja 5.-9. kl tüdrukud

27. märts

Stendiviktoriin

27. märts

Hakkame lugema 1.-4. klass

1. aprill

Naljapäev

2. aprill

Lasteraamatupäev, kohtumine Jaanus
Vaiksooga

3. aprill

Isetegevuspäev 1.-4. klass Laekveres

4. aprill

Isetegevusülevaatus 5.-9. klass

11. aprill

Isetegevuspäev 5.-7. klass Simunas

11. aprill

Isetegevusülevaatus 1.-4. klass

17. aprill

Isetegevuspäev 8.-12. klass Rakkes

21. aprill

Stendiviktoriin

23. aprill

Jüriööjooks

24. aprill

Hakkame lugema

30. aprill

Kevadpidu

11. mai

Emadepäeva kontsert, esineb Kait Tamra

mai

Mälumängu lõppvoor

31. mai

Mõisapäev

6. veebruaril tähistasime vastlapäeva. Lume puudusel toimus üritus kooli saalis. Tuletasime
meelde vanu vastlakombeid, lasime liugu vaibaga ja vuristasime nööbivurre. Kuuldust
kokkuvõtteks toimus viktoriin, mille võitis vanemas astmes 8. klass ja algklasside osas 1.ja 4.
klass.

Vastlapäeva luuleread
Vurriga ma vuristan
Uku konti kugistab
Rõõmsalt hernesuppi sööme
Rõõmsalt vastlakukleid teeme
8.klass

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janno
53 punkti
Triin
35 punkti
Koit
67 punkti
Katrin
48 punkti
Raino
58 punkti
Ingrid
56 punkti
Johhanna 51 punkti
Ragnar
35 punkti
Triinu ja Keity 50 punkti
Reelika
56 punkti
3. klass
32 punkti

27.- 29. detsember Eesti maakoolide korvpallivõistlustel Suure- Jaanis saavutasid poisid 6.
koha. Võistkonda kuulusid: Robert Lepa, Henri Abel, Mikk Värraval, Rain Meltsas, Kaido
Aasumets, Jürgen Kraav, Martin Õunapuu.

5. veebruaril toimus teatri ühiskülastus. Meie kooli õpilased käisid vaatamas Rakveres
etendust „Muumide jõuluuni“.

JAANUAR
Oliver Meltsas
Jaanus Loomets
Dagmar Aasumets

VEEBRUAR
2.jaanuar
7.jaanuar
17.jaanuar

Katrin Siling–Siland
Elke Veskilt
Jürgen Kraav
Kirsika Benga
Maimu Block
Keity Sepajõe
Ilme Kristmann

Koostajad: Ülle Tikkerber ja Jaana Hamer
Täname kõiki kaasosalisi, kes kirjutasid ja pildistasid!

3.veebruar
7.veebruar
11.veebruar
12.veebruar
14.veebruar
20.veebruar
26.veebruar

