OKTOOBER 2009

1.KLASS

2.KLASS

Egert Veskilt
Hanno Vahula
Riho Reimann
Silver Tammsalu
Cris Siling-Siland

Madli Allikalt
Marten Lausvee
Alex Aasumets
Markus Kuhlbach
Marianne Viilveer

5.KLASS

6.KLASS

7.KLASS

8.KLASS

Luisa Lausvee
Enelin Leichter
Oliver Meltsas
Robert Pikhof
Kevin Raudmäe

Sten Piirsalu
Kairi Eigi
Karel Kaja
Triinu Tarto

Kaisa Benga
Keity Sepajõe

Gerli Kautlenbach
Tristan Veskilt
Grete Sepajõe

9. KLASS
Reemet Kampus
Martin Õunapuu
Silver Veskilt

3.KLASS
Viljar Altermann
Renee Reimann

4.KLASS
Dagmar Aasumets
Deili Jaam
Merili Kaja

9.klassi mõtted õpetajate päevast
Meie koolis tähistati õpetajate päeva 2.oktoobril. Õpetada on tore, aga õpilased oleks
võinud rohkem häält teha, sest hirmus igav on hiirvaikse klassi ees seista ja pastaka
kriipimist kuulata. (Ingrid)
Õpetajate elu just kergete killast küll ei ole. Neid õpilasi oli ikka päris raske
kantseldada. Algklassidega lugu nii hull ei ole. Neil on tahet ja palju viisakust. Nad ei
räägi omavahel tunnis. Mida kõrgem klass, seda kasvatamatum olek. Õpetaja elu on
üldises laastus ikka päris raske. Päeval mölla hulludega ja õhtul paranda veel nende
lollusi kah. (Martin)
Päris huvitav õpetajate päev oli. Andsin 4.-8. klassini matemaatikat. Kõige toredam
oli 4-5-ndale anda, sest nad võtsid päeva tõsiselt ja tegid nii nagu ütlesin. (Silver)
Mina andsin kuuendale ja esimesele klassile tundi. 1.klassi tund oli väga tore.
Õpilased suhtusid väga hästi oma uude õpetajasse ning töötasid ilusasti tunnis
kaasa. Arvan, et algklasside õpetaja on kergem olla. (Gea)
Kõige huvitavam tunnis oli hindamine. Huvitav oli see, et sai ka põhjusega märkusi
kirjutatud. Üldiselt arvan, et õpetaja on palju kergem olla kui õpilane. (Triin)
Ma arvan, et õpetajatel ikka viskab küll üle, kui kõik koos röögivad. Minu meelest oli
õpetajate päev positiivne. Isegi ausalt öeldes meeldis . (Robert)
Päev möödus väga meeldivalt, ei olnud midagi hullu peale 8.klassile tunni andmise,
mis kohati oli jube. Mõni meie kooli õpilane ei allunud korrale, ropendas ja üritas kõva
mees olla. (Mihkel)
Päris vahva oli. (Reino)
Enne arvasin, et küll mõnel õpetajal on kerge, aga teisel raske. Tegelikult on kõigil
õpetajatel raske(eriti meie koolis mõne klassiga). Mida vanemad lapsed, seda
hullemad. Minu päev oli tore ja loodan, et õpilased jäid ka minuga rahule. (Marina)
Minu õpetajate päev möödus suhteliselt rahulikult ja meeldivalt. 5.klass oli natuke
lärmakas, eriti üks õpilane. Kõige raskem oli oodata tundides seda, millal töö valmis
saab. Kõige lihtsam on õpetada. Mina arvan, et päris õpetaja töö on ikka raskem,
sest nad peavad palju aega kulutama selleks, et tundideks valmistuda. (Ave)
Õpetajate päev möödus edukalt, kuigi algul oli igav, sest tunde ei olnud. Õpilased
käitusid korralikult, peale mõne õpilase, kellele sai mitu märkust kirjutatud. Tunde oli
isegi suhteliselt lihtne anda, kuna enamus ikka allusid tunni korrale. (Rain)
Õpetaja olla on vägev, aga samas raske. Natuke muutsin oma arvamust õpetaja
ametist. (Kaido)
Suhteliselt normaalne päev. 2.-3.klass oli vaikne ja rahulik, 4.-5.klassiga oli
probleeme, sest nad hakkasid vastu ja karjusid. (Kristjan)
Andsin 7.klassile geograafiat. Nad olid nõus tegema ükskõik mida, et saada head
hinnet. Ma ei pidanud ühtegi märkust kirjutama. See päev oli tore ja lõbus. (Kirsika)
Minul, kui kooli direktoril, oli õpetajate päeval väga suur vastutus. Esimene tund oli
nagu alati rahulik, sest kõik olid veel unised. Mina andsin esimese tunni neljandale

klassile. Tund oli rahulik ja õpilased olid usinad. Oma ülesannetega said nad kohati
paremini hakkama, kui õpetajad ise.1.klassi õpilased joonistasid oma õpetajat. Pildid
said kõigil väga ruttu valmis. Minu edasine päev toimus enamasti 7.-8.klassi
ohjamisega. Kes viskas oma jalanõud aknast alla, kes sõi pulgakommi. Olin väga
karm. Ma arvan, et sain oma ülesandega hästi hakkama. (Maris)
Oli ütlemata uhke tunne tulla kooli ja juba 2.-3.klassi õpilased tervitasid mind
„õpetaja“ nime all. Aktusel lugesime luuletust, kus olid kirjas parimad mõtted
õpetajate ja kooli kohta, koos mõtlemapanevate mõtetega, mille abil läks mõnegi
õpetaja hing härdaks. Olin õnnelik kui teada sain, et õpetajad lahkuvad majast, sest
siis ei olnud pidevat peale passimist ja sellega saime võimaluse end rohkem
õpetajatena tunda. Minu ala oli kunstiõpetus. Tund kaheksanda klassiga ei olnud
kõige hullem aga…ega ta hea ka polnud. Minu sõna oli seal klassis sama hea kui
purki salvestatud laul. Tunni lõpuks laekus mulle kriipsujukudest UFOsid ja
draakoneid ja sugugi mitte kaheksanda klassi tasemel. Järgmised tunnid kulgesid
kenasti ja lõbusalt 2.-3.klassiga. Õpetaja rollis olles sain ma aru, et ennast klassi ees
maksma panemine ei ole sugugi lihtne. Selleks peab väga tugev närv olema, et
erinevaid iseloome ja käitumisi talitseda. Kõik õpetajad väärivad kuldmedalit. (Helen)
Loeme Edgar Valterit!
20. oktoobril tähistatakse Eestis ettelugemispäeva. Sel aastal oli
päeva teemaks „ Loeme Edgar Valterit” ning tuntud kunstniku ja
kirjaniku raamatuid käisid lastele lugemas - tutvustamas
lapsevanemad. Suur tänu Elkele, Helile, Merikesele, Vaimarile,
Urvele ning Kerstile, kes leidsid tööpäeva hommikul tunnikese
aega raamatu lugemiseks.
Koolivaheaeg raamatukogus
Ootan koolivaheajal kõiki lauamänguhuvilisi lapsi raamatukogusse, et üheskoos
mängida Pokude lauamänge !
Teisipäeval, 27. oktoobril kell 14 ootan raamatukogusse vanemate klasside õpilasi
ning õpetajaid ja lapsevanemaid kohtuma kirjanike Peeter Sauteri, Peeter Helme,
Teet Kallase ning Andrei Hvostoviga.

Õpilaste muljed ja arvamused
Õpetajate päev oli lõbus. Lemmikõpetajad olid Rain, Silver, Reemet, Martin. Olid küll
natuke ranged, aga ikkagi oli lõbus.
Õpetajate päev on väga naljakas, sest siis saab alati palju nalja. Kõige naljakam tund
oli matemaatika, sest seal seletati umbes 6 korda ühte ja sama asja.
Õpetajate päeval oli kõige normaalsem matemaatika.
Minu meelest olid kõige paremad õpetajad Ingrid ja Gea ning Rain ja Mihkel. Nad
õpetasid ega lollitanud tunnis. Saime ka mõne märkuse, aga seda juhtus paljudega.
Muidu oli meeldiv.
Kõige parem õpetaja oli Ave. Rain oli ka normaalne ja korralik. Oli täitsa huvitav
õppida vahepeal ka teistmoodi. Kool oli hulga lahedam.
6.klassi arvamused õpetajate päevast
Kaks poissi andsid matemaatika tundi. Nii head õpetajad. Saime viisi ja mängisime
tunnis.
Teise joonistamise tunni olime õues, mängisime mänge. Oli lahe päev.
2.-3.klassi muljed õpetajate päevast

Kõik õpetajad olid toredad, kes meile tundi andsid, eriti Ave. Mulle meeldis, et nad
näitasid , kui ma ei osanud. Mulle meeldis see, et õpetajad olid lõbusad ja rõõmsad.
Triin ja Maris olid head, sest nad õpetasid meid õiglaselt. Mulle meeldis kuidas Kaido
meile kehalist kasvatust andis. Õpetajad seletasid ja õpetasid ning ei karjunud. Kõik
tunnid olid lihtsamad. Õpetajad olid head, aga natuke ranged ja naljakad.
4.-5.klassi muljed
Mõned negatiivsed mõtted erinevatelt vastajatelt
Mulle ei meeldinud, et suured käisid kogu aeg meie klassis.
Halb oli see, et suured jooksid tunni ajal ringi. Mõned õpetajad tegid seda, mida meie
poisid tahtsid. Mõned õpetajad olid liiga karmid. Matemaatika õpetaja lubas ühel
poisil tunnis süüa ja teha mida tahab. Mulle ei meeldinud et mind löödi.
Vaatlejate tähelepanekud õpetajate päevast
Õpetajate päev kordub igal aastal. Kindlasti kõige suuremad õpilased ootavad, et
töötada üks päev noorpedagoogidena. Ja noorematel kaaslastel on suur huvi näha
neid klassi ees ning panna omamoodi proovile. Välisvaatlejana ütleksin, et selle
aasta noor õpetajate kaader sai oma tööga hästi ja kohusetundlikult hakkama.
Tunnid said antud ja kord mõisas tagatud- oli nagu harilik koolipäev oma igapäevaste
juhtumitega. (Kersti)
Õpetajate päev oli kooliperele põnev. Kuna “õpetajate klass“ on kooli suurim, ei
pidanud ilmselt kõik maksimaalselt pingutama. Siiski oli päev lõbus ja töine korraga ja
igaüks sai proovida õpetaja ametit. Noored õpetajad olid tähtsad, toimekad ja õhinal
ametis. Elevus valitses igas klassis. Eriti õnnelikud olid I klassi poisid, sest ka nemad
said numbrilisi hindeid. Üldiselt ootasid kõik suure põnevusega tunni algust, et näha,
kes tundi tuleb ja mis siis saab.
Nooremate seas tundus olevat populaarne õpetaja Helen. Samuti pakkus suurt
elevust suurte poiste tundi ilmumine, harjumuspäraselt teevad seda tööd ikka naised.
Minule meeldis Maris direktori rollis, kes koolielu sujuvalt korraldas ja nagu hea
haldjas igale poole jõudis ning vajalikul hetkel kohal oli. Päev oli hästi korraldatud
ning tavapäraselt tegutses ka pikapäevarühm. Kui koolipäev lõpule jõudis tunnistas
nii mõnigi, et töö pole üldse kergete killast. Kindlasti oli see asjaosalistele uus ja
huvitav kogemus, mis andis mõtteainet ka edaspidiseks. (Urve)

SEPTEMBER
Marje Tarto
Rain Kuusemets
Grete Sepajõe
Cris Siling-Siland
Silva Eigi
Margus Lind
Rain Meltsas

4.september
17.september
18. september
23. september
24.september
28.september
29. september

Aitäh kõigile koostöö eest!

OKTOOBER
Agnes Maasild
Robert Pikhof
Egert Veskilt
Hille Meltsas
Marten Lausvee
Nella Lumiste
Kaisa Aasumets

6.oktoober
9.oktoober
12.oktoober
13.oktoober
16.oktoober
21.oktoober
30.oktoober

