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"Isa, sind kutsutakse kooli," teatab Juku. 

"Miks?" 

"Ma lõhkusin akna ära." 

Isa käib koolis ära. Järgmisel päeval teatab Juku jälle, et isa tahetakse koolis 

näha. 

"Mis sa siis seekord tegid?" pärib isa. 

"Keemia labor läks põlema..." 

Tulebki isal jälle koolitee ette võtta. Kui teda mõne aja pärast kolmandat korda 

kooli kutsutakse, protesteerib ta: "Kõik! Mulle aitab! Enam ma sinna sinu kooli 

ei lähe!" 

"Ega ei ole mõtet ka!" toetab teda Juku. "Mis sa seal varemete vahel ikka tolk-

ned!"  

Õpetaja küsib bioloogiatunnis: 

"Nimetage mõni väga haruldane loom Aafrika savannis." 

Väike Juku tõstab käe: 

"Hüljes." 

"Kuule, Juku, Aafrika savannis hülgeid küll ei ela!" ütleb õpetaja. 

"Sellepärast ta ongi seal väga haruldane."  

Head teed teile!  

„Meie“ pildi autor Kevo 
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Kõik me oleme omamoodi hullud! 
Meie klass on rõõmsameelne, sõbralik, tore ning toetav. Oleme üsna ühtne kamp. Kooliasjadega saame 

enamasti ilusti hakkama. Meile meeldib tundides arutleda, oma arvamust avaldada, aga rühmatöid ei 

meeldi vahel teha. Meile ei meeldi millegipärast väga osaleda kooliüritustel ning meil on kõigil kogu 

aeg kõht tühi. Huvitav on see, et koolis saame kõik omavahel hästi läbi, aga väljaspool kooli me väga 

ei suhtle: siis tegelevad kõik oma hobide ja muude asjadega. Suuremale osale meie klassist meeldivad 

näiteks BMW-d. Oleme kõik omamoodi imelikud ja hullud! Tegelikult oleme päris lapsemeelsed. 

Klassiga olles on kodune tunne. Me hoiame kokku! 

9. klass 
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Anna on meie klassi aju. Ta loeb hästi palju raamatuid, kohati paistab, et 

ta on nendest täiesti sõltuvuses. Tal on omapärane huumor ja alati ei ole 

meiega samal lainel, aga see tuleb tema tarkusest. Lisaks teadmistele on 

Annal veel väga lai sõnavara. Tihti on nii, et tema on just see, kes teab 

sõnade tähendusi, millest teistel aimu ei olegi. Anna on ka väga tore ning 

oma käitumiselt viisakas ja mõõdukas.  

Meenub üks seik sellest, kuidas muusikakoolis lõpetasid poole pealt loo 

ära, see oli ikka väga julge tegu! (“Mul oli väga hea põhjus, “-Anna). 

Anna 
Meie läbi enda ja teiste silmade…  

Jaan– Iisak 

Jaan on hullumeelne - ta ronis ükskord kõrge kase tippu välja. Ta on väga blond aga hoolimata sellest os-

kab reaalaineid nii hästi. Tema naljad on üldjuhul ülimalt rõvedad ja mustad, kuid sellegi poolest väga nal-

jakad. Tal on väga hea mälu, ükskõik mida sa talle teed, teeb ta kõik hullemini tagasi. 

Jaanil on kombeks seletada mingit asja liiga pikalt ja keerukalt, mida saaks palju lühemalt ja siis saaks ka 

teised aru, mida ta öelda tahab.  

Jaan hindab kõrgelt oma juukseid, võib öelda, et ta hoiab neid elu hinnaga, viimati käis juuksuris vist 2 aas-

tat tagasi. 

 

9 

Tutipäeval lausutud sõnad... 
Kallid üheksanda klassi eeskujulikud õpilased! 

 

Täna tähistame me üheskoos päeva, kui teile heliseb viimast korda Mooste mõisakooli koolikell.  

Usume, et tunnete suurt rõõmu ja rahulolu sellest, et tunnid on läbi ning jäänud on veel viimased pingu-

tused. 

Üheksa pikka vaimset tervist kahjustavat aastat olete te kõik vastu pidanud. Kindlasti on jäänud mäles-

tustesse unustamatud hetked üheskoos, näiteks naljad koolitundides, närvitsemised kontrolltööde kahte-

de pärast ja palju muud. 

 

Olete olnud meile suureks eeskujuks. Kahju, et see teie viimane koolipäev on.  

Meenutame veidi, mida teist mäletama jääme... 

•Meile jääb meelde, kui Kermo ajas meid tööõpetuse tunnis peitliga taga.  

•Meile jääb meelde, kuidas Jaan sõitis suuskadega villakoja katuselt alla. Suusad läksid küll poo-

leks, kuid Jaan ise õnneks mitte. 

•Meile jääb meelde, kuidas Karoliina oma väikeste vendadega Mooste peal ringi kõnnib. 

•Meile jääb meelde Birgita rõõmus meel. 

•Meile jääb meelde Egoni kurvisõbralik BMW. 

•Meile jääb meelde Mihkli pillimäng ja tema väike katse kääridega, mille tagajärjel jäi terve kool 

ilma elektrita. 

•Meile jäävad meelde Martini ägedad joonistused. 

•Meile jääb meelde, kuidas Robert püüdis tööõpetuse tunnis liivapaberiga käe pealt nahka maha lih-

vida. 

•Meile jääb meelde tõsine õpilane Anna ja tema suur lugemishuvi. 

•Meile jääb meelde, kuidas Kevo iga ilmaga Mooste peal rattatiire teeb. 

•Meile jääb meelde, kui Karmo jäi algklassides puu vahele kinni ja küll siis oli alles kisa. 

 

Soovime teile edu eksamiteks! Me loodame, et viimane koolipäev tuleb  teil tore ja vahva. Olge mõ-

nusad! 

 

8. klass 
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Mulle meenub ... 
See klass oli minu esimene klass, 

kellele hakkasin alates 6. klassist 

vene keelt õpetama. Mäletan, et 

olin hirmul, kuna tegemist oli ju 

poisteklassiga. Kartsin, et ei leia 

nendega midagi ühist, aastatega 

aga muutus kõik. Selles klassis 

oli alati vaba õhkkond. Arvutitee-

ma läheb neile muidugi alati pea-

le. Mäletan olukorda kui olime 

minu vene keele tundi läbiviimas 

arvutiklassis. Panin tähele, et poi-

sid ei tee tööd. Hiilisin siis nende 

selja taha, et näha, millega nad 

siis tunniajal tegelevad. Nägin, et 

tegemist on mingisuguse mängu-

ga ’’Kruncker’’. Mulle ei jäänud 

selle mängu nimetus kunagi õi-

gesti meelde ning lõpuks kutsusin 

seda mängu Kräkkeriks. Kui poi-

sid järgnevatel kordadel tundides 

telefone kätte võtsid, siis viitasin 

alati, et: ’’Kas nüüd mängite 

Kräkkerit?’’ Ja nii saigi Kruncker

-Kräkkerist selle klassi slogan.  

Olin siis juba Kräkkerite klassiju-

hataja, pidime sõitma hommikul 

Põlvasse loovtööde varasema aas-

ta esitlust kuulama. Eelneval päe-

val ütlesin kõigile täpse kellaaja 

bussijaamas kohtumiseks. Oli sa-

ma päeva hommik ja kõik olid 

kohal peale Kermo. Keegi klassi-

kaaslastest veel ütles, et nägi teda 

poolel teel. Nii me arvasimegi, et: 

’’Küll ta jõuab’’. Lõpuks tuli buss 

ette ja asusime teistega teele. 

Poolel teel Põlvasse helistas mei-

le direktor, et Kermo jõuab Põl-

vasse autoga (Tarmoga). Kõik 

muidugi ahhetasid pärast, et mõni 

kasutab meil sellist luksust :D  

Mäletan ka meie esimest klas-

siõhtut, see oli nii-nii äge, kõik 

osalesid! Kiftim seik on muidugi 

see, et 8. klassi õpilased mängisid 

peitust suures majas.. Lõpuks kui 

oli aeg koju minema hakata mär-

kasid tüdrukud, et nende jalanõud  

on samuti peidetud. Oi nende ot-

simisega sai palju nalja :D  

Klass, kellele meeldis õppida ve-

ne keelt läbi mängu. Siis kui nad 

6. klassis olid, pidin alati midagi 

uut meisterdama ja välja mõtle-

ma. Neil vedas muidugi veel selle 

vene keelega eriti, vene keelt said 

nad 4x nädalas.  

Elektrikatkestus.  

Mul lõppes parasjagu Kräkkerite-

ga tund, läksin õpetajate tuppa ja 

järsku kadus vool. Tarmo jooksis 

muidugi kohe uurima, milles asi. 

Õpetajad ka kõik rääkisid, et hu-

vitav, mis küll juhtus.. Arvasime 

pikalt, et ongi plaaniline elektri-

katkestus.. Läksin järgmisesse 

tundi ning siis järgmine klass kü-

sis, et mis elektriga juhtus? Mina 

muidugi polnud selle looga kur-

sis, kuid kõik lapsed koolimaja 

peal juba teadsid.  Lõpuks tuli 

välja, et Mihkel oli proovinud 

elektriga lollitada ja seda veel 

minu klassis. Õnneks ei juhtunud 

midagi hullu, kuid moraalilugu 

sai sellest lastele küll!  

Õpetaja Inna 
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 Robert  

 

Egon on muhe mees, kes loo-

mult on aus ja sõbralik. Tal 

on ilus käekiri ning ta oskab 

väga hästi joonistada. Lisaks 

joonistamisele on ta ka väga 

hea palli väravasse löömises. 

Üldse on ta selline tugev aga 

samas ka õrn. Anonüümsete 

allikate sõnul kõige normaal-

sem Laine. 

See kord, kui Mart meid 

moosipalliga viskas - ei lähe 

kunagi meelest lol. 

 

Egon 

Robert on tulevane keemik, väga pro. Iseloo-

mult on Robert rõõmsameelne, arukas ja südam-

lik. Ta naerab alati Jaani naljade üle, mis on 

kindlasti raske, lisaks mugistab ta naerda ka 

Mihkliga. Robert on üks selliseid vendi, kes on 

vaga vesi, aga väga sügav põhi.  
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Kevo on sõbralik, tore. Väga hea mäluga ja tuletab alati üritusi meelde, 

kui minul meeles pole 

Ta on alati valmis kampa lööma. Sõidab iga ilmaga väljas rattaga, täitsa 

tore, naerab oma naljade üle. Väga pull vana, alati lööb ruskat ja ajab 

mõistlikku juttu. Ei tea mitu tuhat kilomeetrit sa rattaga oled Mooste vahel 

maha sõitnud. 

Karmo– Jan 
Karmo-Jan on hea sõ-

ber. Tal on mitmeid 

häid omadusi, näiteks: 

oskab nalja teha, ta 

teeb alati asju hingega, 

ta on praktiline mõtleja 

ning kõige selle juures 

veel muhe. Karmo on 

naljakas poiss ja oskab 

hästi videomänge män-

gida. CSGO tulevane 

maailmameister. 

Sinuga karantiini ajal 

pelada oli pull. Ko-

guaeg teed head nalja, 

alati krampides peale 

huumori tegemist. 

Tajub jalgpalli reegleid 

ja mängimist. 

Kevo 
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Martin 
Martin on väga hea joonistaja ja väga hea las-

kur. Loomult on pigem vaiksem ja enamasti 

omaette.  

Martin ütleb vähe, aga mõtleb palju. Ta joo-

nistab väga hästi ja saab niimoodi jätkates lau-

sa Louvre’sse. 

8. klassi loovtööks tegi ta HIIGLASLIKU 

koerakuudi. Kõigil jäi suu ammuli kui seda 

nägime.  

Vanasti oli ta ka õp. Mardi lemmikõpilane, ei 

visanud ta teda kunagi moosipalliga :) Martin 

on tark ning iseseisev poiss, kes oskab väga 

hästi bemme joonistada ja ka muid asju. 

Loodan, et kunagi saame kuskil kokku ja saa-

me rohkem suhelda. Ei mõista, kuidas sa nii 

hea kunstikäega oled. 

Siis see algas…. 

2012. aasta 1.septembril alustas kooliteed 14 sära-

silmset, teotahtelist, aktiivset, õpihimulist poissi- 

tüdrukut. Kaks esimest aastat toimus meil õppetöö 

lasteaia majas. Seal oli tore, lapsed said rahulikult 

kohaneda koolieluga. Poisid ei jätnud juhust kasu-

tamata tihti ronida õues puude otsas. 3.klassist ala-

tes siirdusime suurde majja, meile avanes võimalus 

õppida kooli kõige suuremas klassis. Kuna rahva-

muusikakool alustas oma tegevust samuti 2012. aas-

ta sügisel, oli mul eriti hea meel, et meie klassist 

hakkas muusikaga tegelema koos minuga 8 last. Ini-

mene on siis õnnelik, kui tal on oma tee, mida möö-

da käia, oma täht, mille poole püüelda ja unistused, 

mille täitumise nimel tegutseda.                                 

Soovin lõpetajatele tuult tiibadesse ja unistuste täitu-

mist!  

Õpetaja Ülle 
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Mihkel 
Meie klassi üks peamisi tegijaid, väga ettevõtlik ja teeb nalja. 

Ta oskab hästi videomänge mängida. 

Meie klassi oma pillimees, oskab kõiki pille mängida vst. Vai-

mukas, õpetaja Lily lemmik õpilane - vennike mängib siiski 

pilli ja õpetaja Lily sõnul on pilli mängivatel ja laulvatel mees-

tel naisi kui murdu. Aitab alati hädast välja. Moosipalli on Mart 

meile siiani võlgu. 

Birgita 

Birgita oskab hästi suhelda. Tegeleb oma hobidega suure armastusega. 

Birgita tantsib, on mänginud viiulit ja ta tegi mulle ükskord korvpallis 

pähe. Ilma prillideta ei tunne teda äragi. Aitab alati, kui abi küsida ja 

muidu täitsa tore. 
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Karoliina Karoliina on hea klassikaaslane. Ta on väga sõbralik ja ta suhtleb 

paljudega. Mini-minide lemmik. Meie klassi ema ilmselt, kogu aeg 

käib vendadega väljas. Rõõmsameelne. Vahepeal on väga jutukas, 

eriti siis kui räägib millestki, mis talle väga meeldib. Hoiab meie 

klassi lippu kõrgel õpilasesinduses.  

Kermo 

Kermo oskab nalja teha ja teeb seda hästi, võib öelda et ta on 

meie klassi koomik. Kermo on kirglik muruniitja, niidab iga nä-

dalavahetus Viislis muru. Alates esimesest klassist pulli saanud ja 

koos istunud tundides.  


