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Hommikul meil algab kool, 

Seda juhtub igal pool. 

Vahetund on liiga napp, 

Et puhtaks pesta tahvlilapp. 

Kodus teha kodutöö, 

pärast rahulikult söö. 

Hiljem kuni saabub öö, 

sina lihtsalt lulli löö. 

    

Heili Laast 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Sel aastal tulid 1. klassi… 
          
         Jaanus Loomets 
         Kristi Mandel 
         Renee Reimann 
 
         Õp. Elsa Liiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

„Romantikute“ suvelaager 
 

Juulikuu keskpaiku toimus Peipsi ääres Karjamaal 
järjekordne „Romantikute suvelaager. Sõitu laagrisse 
alustasime ennelõunat ja lõunaks olime kohal. Kohale 
jõudes panime laagri üles. Seejärel tutvusime laagri 
kodukorraga, panime paika päevaplaani ja siis läksime 
ujuma. 
 Kolme päeva sisse mahtus igasuguseid mänge 
ja tegevusi. Minu meelest kõige huvitavam mäng oli 
teisel päeval, kus tuli imelikud prillid pähe panna ja 
palli togida. See ei tahtnud kuidagi õnnestuda! 

 Vesi Peipsis oli mõnusalt soe ja ujuda sai küllalt. Kolmandal päeval läks ilm koledaks 
ja hakkas sadama. Hakkasime kiiresti telke kokku pakkima. Seejärel jagati auhinnatordid ja 
tehti võistkondadest pilti. Ja algaski kodutee! 

Triin Tikkerber 
 

Laulupidu 
 

Käisime sel suvel laulupeol. Laulupidu oli 
väga väsitav, see kestis kolm päeva. Esimesel päeval 
pidi proovile  minema ainult lastekoor, 
mudilaskooril oli see päev vaba. Käisime 
tantsuproovi peaproovi vaatamas. Teisel päeval oli 
peaproov. Kolmandal hommikul valmistusime 
rongkäiguks. See oli üllatavalt pikk ja väsitav. Kui 
rongkäik lõppes, siis algas laulupidu. Olime päris 
väsinud ja ei jaksanud eriti laulda.  
Laulupidu oli väsitav, tagasi küll ei läheks. Natuke 

sai nalja ka! 
Gerli, Grete, Anett 

 
Mõisamäng „Unustatud mõisad“ 

 
Sellel suvel toimus Muuga mõisas järjekordne mõisamäng „Unustatud mõisad“. Seal olin 
giidiks just mina. Tahtsin proovida, et mis tunne on olla giid, kuna  mu õde oli juba kaks 
aastat järjest seda ametit pidanud. Kui esimesel päeval mõisa läksin oli natuke hirm, et äkki 
läheb kõik sassi. Juba eelmisel päeval olin direktori käest giidimaterjali kätte saanud. Kui 
mõisa jõudsin, leppisime direktoriga kokku, et tema teeb esimese ekskursiooni ise ja siis kõik 
ülejäänud jäävad minu hooleks. 
 Mõne minuti pärast olid saabunud esimesed külastajad. Direktor tegi esimese 
ekskursiooni ära ja järg oli nüüd minu käes. Minul läks esimene ekskursioon väga pahasti, 
lappasin materjali ja kõik läks puha sassi, kuid ega nemad aru saanud, mis õige või vale. 
Järgmised päevad oli minuga kaasas juba Kadri, kes oli ka eelnevalt giid olnud. Nüüd tegime 
kõik ekskursioonid kordamööda. Edasi läks kõik juba ladusamalt. Osad isegi arvasid, et olen 
giidiks kusagil õppinud. 



 Mulle meeldis selle töö juures eriti see, et inimesed olid väga sõbralikud. Natuke 
ebameeldiv oli, et pidi ootama närviliselt uusi külastajaid. Üldiselt oli hea kogemus ja arvan, 
et tasub teha  seda  ka järgmisel aastal.   

Koit Aasumets 
 
 

 
Kultuuri- ja loodusreis Aadria mere äärde  
 
Suvi on selleks aastaks läbi saanud ja sügis on kahjuks alanud. 
Õnneks on pimedatel sügisõhtutel tore meenutada, mida 
toredat sai suvel teha ja kus käia. 
Tänu Muuga Põhikoolile ja Laekvere vallale sain sel suvel 
käia kultuuri- ja loodusreisil Aadria mere rannikul. Kuna 
tegemist oli bussireisiga, siis esimesed kaks ja viimased kolm 

päeva me sõitsime bussiga ja vaatlesime loodust. Ülejäänud viiel päeval tutvusime Austria 
pealinna Viiniga, ühe kauneima linnaga Alpi aladel – Berniga, Sloveenia pealinna 
Ljubljanaga, Itaalia linna Triestega, itaaliapärase arhitektuuriga Sloveenia sadamalinna 
Piraniga ja imelise Veneetsiaga.  
Samas nägime veel palju uut ja huvitavat. Tutvusime erinevate kultuuride ja eri riikide 
inimestega.      
Selle reisi võib kokku võtta ühe lausega: kümme päeva täis toredat seltskonda, päikest, imelisi 
vaateid ja kultuuri täis linnasid. 
Suur aitäh meeldejääva reisi eest, mis tegi suve unustamatuks! 
Päikest vihmastesse sügispäevadesse!! 

 Mari Tarto  
 

Muumimaa reisil 
 
Augustikuu alguses võtsime Hannoga ette reisi Muumimaale. Reis oli pikalt planeeritud ning 
sõit toimus OÜ „Perereisid“ paketiga. Laupäeva varahommikul sõitsime Tallinna sadamasse, 
kus ootas meid reisigrupp. Parvlaev „Merikass“ sõidutas meid üle lahe Helsingisse.  Giid 
andis meile ülevaate Soomemaal ootavast reisist ning tutvustas Helsingi linna.  
Reisi esimene päev möödus põhiliselt Serena veepargis. Võimalik oli külastada nii väli- kui 
sisebasseine ning mitmesuguseid atraktsioone. Tegevust jätkus siiski kogu päevaks ning 
üllatuseks kohtasime seal koguni oma küla tüdrukuid.  
Reisi erilisema elamuse saime Muumimaal, kus elavad  multifilmidest  tuttavaks saanud 
tegelased.  Seadsime end sisse Naantali linn lähistel kämpingutes. Kämpingud asusid kõrgel 
raudkivisel kaljul ning allpool lainetas meri.  Hommikul sõitsime Naantali linna, mis näeb 
muinasjutuline välja ning meenutab veidi meie Pärnu linna.  
Muumimaal sai käia mööda Muumiküla, külastada Muumimaja, Muumipapa laeva, Koduvana 
„teadustuba“ ja palju muid põnevaid paiku. Lapsed said  kaasa lüüa töötubades ning osaleda 
võistlustel. Muumimaja juures toimetas lastega terve päeva mõni Muumimaa asukas. Muumid 
esinesid oma sõpradega nii suveteatris kui ka maja kõrval asuval väljakul.  Muumide rahulik 
tatsamine ja rõõmustamine iga lapse üle oli  südamlik, kallistusi jagus kõigile- lastele,   
emadele, isadele. Nii palju armastust ja hoolivust ning sõbratunnet kiirgas  selle maa 
tegelastest, et  sõnadesse panna seda ei oskagi. Kuigi jäime oma keeleoskusega ka kimpu ei 
seganud see meil nautida hästi ülesehitatud ja tundeküllast elu Muumimaal.  
Tagasi sõites oli Hanno sõiduga väga rahul. Koju jõudsime veidi enne uue päeva algust ja 
väike reisija magas nagu nott, Muumitroll kõvasti kaisus.  

Urve Vahula 
 

 



 
 
 
 

Seeneretk 
 
 
25.septembril käisime Aegviidu 
looduskeskuses seeneretkel. Selle programmi 
saime auhinnaks kevadel korraldatud 
metsaviktoriini eest, kus meie kooli 7., 8.klassi 
õpilased osalesid väga hästi.  
Meie päev algas Kõrvemaa „ pealinnas” 
Aegviidus, kus räägiti esmalt putukate 
imepärasest maailmast. Lapsed said vaadelda 
neid kuuejalgseid läbi mikroskoobi ning  
mõndasid eksemplare ka elusalt, samuti 
tarantlit, kes pakkus kõige rohkem huvi. 

Edasi algas meie programm – Metsa salapärane seenemaailm. Selle eesmärgiks oli õppida 
tundma seeneriigi mitmekesisust, seente seoseid puude ja teiste elusolenditega. Näitusel 
nägime erinevaid seeni, räägiti nende kasutamisest. Saime teada, milliseid süüa, milliseid 
kasutada ravimiseks, lõnga värvimiseks, paberi valmistamiseks ning tule tegemiseks. Erilist 
tähelepanu pöörati valgele, rohelisele ja panterkärbseseenele, mille söömine on surmavalt 
mürgine. Sellele järgnes 6.km pikkune matk Kõrvemaa maastikukaitsealal. Metsas leidsime 
palju erinevaid seeni, kohtasime vaskussi, kuulsime mitmesuguseid loodusehääli ning 
ronisime mandrijää tekitatud oosidel. Vaatetornist avanes imeline pilt Paukjärvele ning 
värviküllasele Kõnnu Suursoole. Rabas maitsesime laukast vett ja pistsime põske jõhvikaid.  
Töölehed täidetud, giidi põnevad lood kuulatud, oli aeg süüdata lõke ning süüa lõunat. Pärast 
maitsvat kõhutäit tehti päevast kokkuvõte ja kõik retkel osalenud said väikesed auhinnad. 
Meie päev õnnestus tänu imeilusale sügisilmale, toredale giidile ja mõnusatele matkasellidele. 
Seened on kõikjal – õhus, vees, mullas, taimedes ... ja meis endis. Kas mets saaks kasvada 
seenteta? Sellele küsimusele oskavad nüüd vastata kõik retkel osalenud. 

Pille Lumiste  
 
 

Jalgrattamatk. 
 

Ühel ilusal septembrikuu pühapäeval toimus Muugas jalgrattamatk. Osaleda võisid kõik, kel 
soovi ja tahtmist. Stardipauk anti Muuga angaari eest. Sealt edasi suunduti mööda terviserada 
Paasvere poole. Sõideti läbi Paasvere ja sealt Muuka tagasi. Kogu distantsi pikkus oli 23 km. 
Osavõtjaid oli üks rohkem kui eelmisel aastal (23). Oli nii naisi kui ka mehi. Rada võis läbida 
võistlus- või  matkatempos. Esimesed võistlejad said  matkajad peale kuuenda kilomeetri 
läbimist kätte. Kõik osalejad said sooja suppi ja parimatele olid auhinnad. 

Henri Abel  
 

 
 
  

    
 
 
  

    



 

  
 

Kihelkonna spordipäev Rakveres. 
 
Kaugushüpe 
 I   Henri Abel 
      Robert Lepa 
     Sandra Leetberg 
III  Marek Kaja 
      Kairi Eigi 
      Rain Meltsas 
      Tairi Kasler 
Kõrgushüpe 
I    Henri Abel 
III   Sander Veskilt 
60 m jooks 
I Robert Lepa 
   Henri Abel 
   Sandra Leetberg 
II Marek Kaja 
III  Dagmar Aasumets 
      Oliver Meltsas 
      Rain Meltsas 
Pallivise     200 m jooks   Kuulitõuge 
I  Dagmar Aasumets    I  Marek Kaja   I Sandra Leetberg 
    Robert Lepa    II   Dagmar Aasumets     Henri Abel 
II  Deili Jaam     III   Merili Kaja  III Raino Kaja 
     Kaido Aasumets    400 m jooks   800 m jooks 
III   Kaisa Aasumets    I Sandra Leetberg  I Henri Abel 
      Janno Lumiste    III  Karel Kaja 
 

Rahvajooks 2007 
Väike  ring    2020 m 
 
1.Kaisa Aasumets 9.34,6  min.            1.Marek Kaja        9.39,5  min. 
2.Merili Kaja    9.58,7    2.Karel Kaja       9.42,4 
3.Dagmar Aasumets 11.19,2  3.Sten  Piirsalu      10.14 
4.Kairi  Eigi  11.26,6  4.Kevin Raudmäe   11.16 
5.Kai  Suurväli 11.33,8  5.Robert Pikhof  11.31 
6.Angela Buht  12.16,5  6.Oliver Meltsas 16.46,5 
 
Suur  ring  3200  m        
 
1.Tairi  Kasler  17.49,9 min.  1.Koit       Aasumets    12.44 min 
2.Reelika  Žuravljov  18.41,7  2.Kaido    Aasumets    13.07 
3.Johhanna Loomets  22.30   3.Raino    Piirsalu  13.22,6 
4.Triin Tikkerber  22.30,7  4.Henri     Abel  13.46,4 
5.Ingrid Leichter  23.40   5.Urmas Siling-Siland  14.11,6 
6.Gea Reimann  25.00   6.Jürgen Kraav  14.22 



 

 
 

MINU KOOLIPÄEV 
Luisa Lausvee 
 
Algas kool- 
Õppimine minu hool. 
Esimene tund on emakeel, 
Lastel kõigil rõõmus meel. 
Viimane tund tööõpetus- 
See on päeva lõpetus. 
 

VILJALÕIKUS 
Oliver Meltsas 
 
Minu lemmikkoht on põld, 
Seal vili särab nagu kuld. 
Viljalõikus lemmiktöö, 
Põllule jääks kasvõi ööks. 
Suureks saades hakkan ma 
Kombainiga vilja lõikama. 
 

 
 
 
Robert Pikhof 
 
Õpilasi täis me kool, 
Igal ühel oma tool. 
Koolis on mul oma kapp, 
Seal on peidus minu mapp. 
Mapi vahel on mul töö, 
Millel kirjas „Ära löö!“ 
 

KOOLIPÄEV 
Enelin Leichter 
 
Meil täna tööõpetus 
Ja kehaline kasvatus, 
Kuid kolmas tund on emakeel, 
Seal rõõmsaks läheb meie meel. 
Siis söögivahetund on hea, 
Saab täis meil kõht ja selgeks pea. 
Kolm tundi jäänud on meil vee, 
Siis koju ruttan, õpin veel. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
SEPTEMBER 
Tairi Kasler    2.september 
Marje Tarto                  4.september 
Grete Sepajõe             18. september 
Mikk Värraval 22. september 
Silva Eigi                    24.september 
Rain Meltsas  29. september    
 
 
 
 
 
 Koostajad: Ülle Tikkerber ja Jaana Hamer 
 Täname  kõiki kaasosalisi, kes kirjutasid ja pildistasid! 


