
Väljaandja: Moos-

te mõisakooli mee-

diaring 

Peatoimetaja: õpe-

taja Airi 

Toimetus: Liisa, 

Martin, Eliise, Uku, 

Mihkel, Mattias, 

Kirke, Merle, Mia 

Annabel, Kati, Auli-

ke, Art. 

Kujundaja: õpetaja 

Airi 

Kontakt ja aad-

ress: mooste-

kool@polva.ee 

Pargi 15, Mooste, 

Põlvamaa 

Luulenurk 

8 

Eliise 5. klass 

Naljanurk 

 

Elu ilma elektrita 

Liisa 5. klass 

 

Minu majas elekter ära, 
kuidas juhtus see just täna? 
Kust ma nüüd vett saan 
juua? 
Kas võluväel järve juurde 
luua? 
Kuidas ma end õhtul ära pe-
sen? 
Kas musta tiigivett endale 
peale lasen? 

 
Oh, elu ilma netita on igav, 
toas närviliselt ringi siban. 
Külmaks läheb päris ruttu, 
tahaks minna sooja teki alla 
tuttu. 
Väga kurb on ka see, et 
kadunud on meie kallis nett. 
Mida õppida vaja, ma nüüd 
ei tea. 
Täitsa rumalaks jääb nüüd 
minu pea. 
Laske lapsed ometigi kooli, 
kas te tõesti meist siis ei 
hooli? 

Elektrikatkestus 

Art 6. klass 

 

Küünlavalgel elamisest on mul täitsa villand. 

Küsimusi on mul palju: kuidas? miks ja millal? 

Teadasaamiseks pean rääkima inimestega näost 
näkku.  

Enam ei saa pugeda musta internet pakku. 

Sööma peame ainult poolfabrikaate. 

Telekast jäävad nägemata kõik head saated. 

Tuba on kõle ja pime. 

Iseenda leidmiseks pean hüüdma oma nime. 

Koera otsa komistasin eile pärastlõunal. 

Betoonseina vastu lõin ära oma lõua. 

Varvastega riivasin tulelülitit. 

Märkasin, et voolukatkestus polnudki nii pikk. 
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Viimasel neljapäeval enne esi-

mese trimestri lõppu toimus 

Mooste kultuurimajas 

traditsiooniline karneval ja dis-

ko. Üritusel oli kohal üle 80 

väga veidra väljanägemisega 

tegelast.  

Välisuksest sai sisse läbi 

seebimullide ning juba kori-

doris said kõik soovijad endale 

suhkruvati tuti. Kes oma 

ägedat kostüümi jäädvustada 

tahtis, suundus toredasse foto-

nurka. Huvilistele oli avatud ka 

kaardimängude laud, kus sai 

oma oskusi ja õnne proovile 

panna.  

Kuna sissepääs lunastati 

seekord erinevate näksidega, 

siis ühine suupistelaud täitus 

nagu võluväel. Saali nurgas oli 

ka veidi eraldatud ning ra-

hulikum puhkenurk, kus sai 

kott-toolidel tantsimisest ja 

jooksmisest jalgu puhata.  

Keda aga huvitas oma tuleviku 

nägemine, sai istuda maha en-

nustaja laua taha. Korraldajate 

meeskond viis läbi põnevaid 

mänge, korraldas tantsu- ja 

kendama-võistluse ning parima 

kostüümi valimise. Põnevaid 

auhindu jagus kõikidele võit-

jatele.  

Karnevali oli lahe korraldada. 

Saime sõpradega koos olla  

ning põnevaid asju välja 

mõelda. Tore oli ka see, et 

kogu kuues ja seitsmes klass 

aitas, kuidas sai. Äge oli, et 

seekordne karneval sai teistsu-

gune kui eelmistel aastatel. 

Meie jäime väga rahule! 



Elu ilma elektrita 

9. klass 

Koolivaheaja viimasel 

päeval  kadus Mooste 

piirkonnast mitmeks 

päevaks elekter. Sellega 

seoses oli meil kolm ko-

duõppepäeva ja kaks 

koolipäeva toimusid Põl-

va koolis. Esialgu tundus 

elu küünalvalgel hubane, 

aga siis said kõik akud 

tühjaks ning külmkapis 

läks söök halvaks. Ei 

saanud enam tualetti ka-

sutada ega ka pesemas 

käia. Toad olid täiesti 

külmad. 
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Koomiks:  Uku 5. klass 

Kuna internet ja kohati ka mo-

biilside olid kadunud, siis saime 

korraliku võõrutusravi 

nutimaailmast. Tüdrukud 

sisustasid oma aega värviraama-

tute värvimisega.  Poisid käisid 

Ahjal peol—seal oli elekter ole-

mas. Kui isegi akupangad olid 

juba tühjaks saanud, siis 

sõitsime linna, et elektrit 

“varastada”. 

Seoses eletrikatkestusega olid 

Mooste poes suured kahjud. Ka 

kodus hakkasid talvevarud 

ülesse sulama. Maigu kuuri 

katus lendas tormiga minema 

ning kuur oli viltu. Maik läks 

hommikul kella kuue ajal roller-

iga tormikahjusid üle vaatama. 

Kuna puud olid teede peal, siis 

ta pidi vahepeal mööda põldu 

sõitma. 

Üldse nägi Mooste väga 

trööstitu välja, igal pool 

vedelesid oksad ja puud. Õhtuti 

olid aknad pimedad nagu ma-

hajäätud külas. Paljud pered 

“põgenesid” sõprade ning sugu-

laste juurde. Kui elektri toot-

miseks lõpuks generaatorid 

toodi, siis need mürisesid öö 

otsa.  

Pärast kolmepäevast koduõpet 

sõitis aga kogu koolipere bus-

sidega Põlvasse Lina tänava 

koolimajja. Seal toimusid ühine 

Halloweeni kostüümipäev ning 

kendama-võistlused, mille võitis 

meie Kaspar.  

Põlva koolis oli väga armas 

söökla ning ülihead toidud.  

Koridorides olid inspireerivad 

mõtteterad.  Kool ise oli veidi 

väsinud ning aknalinke ei olnud. 

Lootsime, et kohtume teises 

koolis ka endavanuste noortega, 

aga seal olid ainult väiksemad. 

Oli põnev ja kogemusterohke 

nädal. 

Enne koolivaheaega käi-

sime osade enda ja osade 

kaheksanda klassi õpilas-

tega Paides ettevõtlike 

koolide haridusfestivalil. 

Seal möödus tore päev 

vahva seltskonnaga.  

Kuulasime õpetajate bän-

di  “Õpsid” repertuaari ja 

mitmeid huvitavaid loen-

guid. Oma tee leidmisest 

rääkis meile Roland Tok-

ko ning aja planeerimisest 

Egert Milder. 

 

Päeva lõpu poole saime 

näha ka ettevõtlike 

koolide ja lasteaedade 

edulugude auhindade 

jagamist ja kuulda nomi-

nentide edulugusid. Saime 

ise hääletada nende edu-

lugude poolt, mis meile 

enim meeldisid. 

Kokkuvõtteks oli tore ja 

lahe päev. Vahva va-

heldus tavalisele 

koolipäevale! 

Kati ja Aulike 9. klass 

Mis enne koolivaheaega Paides toimus? 

1.-3. klass matkas Mooste asula vahel, 

4.-8. klass Moostest Rasinale. Mat-

kateele jäid punktid, kus ootasid ees 

erinevad ülesanded.  

Käisime terve klassiga koos matkamas.  

Saime sõpradega koos olla. Matk oli 

väga tore, jõudsime kogu aeg esimesele 

klassile järele. Poole tee peal läks en-

amusel kõht tühjaks. Kõige rohkem 

meeldis mulle köievedu. Ilm oli väga 

ilus ja päikseline! 

Matkapäevadel oli imeilus sügisilm 

Mattias 2. klass, õpetaja Airi 

7 



Meie koolis toimusid 

õpilasesinduse presi-

dendi valmised.  Ter-

vel koolil oli suur 

pinge peal, et kes 

nüüd küll võidab. 

Kandidaate oli väga 

palju, lausa kaks. 

Kandidaatideks olid 

üheksandikud Kati ja 

Aulike.  

Valimistulemused 

kujunesid väga 

tasavägiseks, kuid 

napi häälteena-

musega sai presi-

dendiks Kati. Kati sai 

kokku 51 ja Aulike 

47 häält. Aulike sai 

asepresidendiks. 

Kokku oli hääleta-

nuid 99, üks sedel oli 

rikutud.  

Pärast valimistu-

lemuste selgumist oli 

kõigil suur pinge-

langus. Soovime Ka-

tile, kes nüüd koolis 

õpilaste huve 

esindab, tegusat 

aastat! 

Õpilasesindusele valiti uus president 
Kirke ja Merle 9. klass 

Mida politseinikud meie koolimajas tegid? 

Poliseinikud näitasid meile oma 

varustust. Nägime riideid, relvi, 

kiivrit, kilpi, nuia, taserit. Kiivrid 

olid väga ägedad! Riided ja 

varustus olid väga rasked, saime 

neid ise ka proovida. See oli äge! 

Relvad olid ka rasked.  

Põnev oli ka vaadata, kuidas üks 

politseinik lõi teisele vastu kilpi 

ja kiivrit.  Nad olid nii ägedad, et 

tahan ise ka suurena politseini-

kuks saada.  
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3. klass 

Päev, kui koolielu keerati tagurpidi 

Meil on nüüd KIVA kool 
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 Mia Annabel 5. klass 

 Meie koolis alustas selle 

aasta sügisel uus õppeaine 

KIVA. Seda ainet annavad 

õpilastele koos klassijuhata-

ja ja sotsiaalpedagoog. KI-

VA programm tähendab 

kuisamisvaba kooli.  

Tunnis õpetatakse erinevad 

asju. Näiteks seda, mida me 

ise saame teha, et koolis ei 

oleks kiusamist. Või et kui-

das teistega hästi läbi saada.   

Olen kuulnud, et väga 

paljudele õpilastele meeldib  

see tund.  See on tore ja va-

jalik tund ning loodan, et 

sellest on kasu paljudele 

õpilastele ja kogu meie 

koolile. 

Mis meile õpetajate 
päevast kõige 
eredamalt meelde 
jäi? 

Vahetunnid, kus lasti 
muusikat ja õpetajaid 
ei olnud. See, et kogu 
aeg oli väga kiire ja 
õpilased võivad väga 
väsitavad olla.  Tore 
oli, et kõik tegid tunnis 
tööd kaasa. 
Meeldejääv oli ma-
temaatika tund Maigu 
ja Marjoniga.  

Mida ägedat õpilaste-
ga tunnis tegime? 

Mängisin õpilastele 
tunnis muusikat ja see 
meeldis neile. Õpi-
lased joonistasid minu 
tunnis metsapostkaar-
te. Sõime koos Kas-

pari suurt kapsast, mis 
ta kõndimisnädalate 
auhinnaks sai. Andsin 
lastele tunni lõpus 
kommi. Mängisime ja 
kuulasime Nublut.  

Mida õpetajate toas 
tegime? 

Istusime diivanil ja 
rääkisime õpilasi taga. 
Jõime kohvi, sõime 
kommi, õuna ja 
snäkke. Kuulasime 
muusikat ka. 

Kuidas meile õpetaja 
amet tundus? 

Täitsa põnev ja nor-
maalne oli. Hea oli, et 
kõik kuulasid ja tegid 
kaasa. Üheks päevaks 
on täitsa tore, aga 
päriselt ei tahaks 
õpetaja olla.  

Aga ühe päeva 
võiksin veel olla. 
Peale tunde pea valu-
tas, suuremad klassid 
on ikka päris hullud.  
Väikesed olid hästi 
tublid. Arvame, et 
olime päris head 
õpetajad.  

Mis me pärast 

tunde tegime? 

Läksime pildistama 
koos kogu klassiga. 
Osad meist läksid 
veel õhtul Tartusse 
Friday Night Runile 
jooksma nelja kilo-
meetrit.  

9. klass 



Saame tuttavaks: klassiõpetaja Piret 
Liisa 5. klass 

Saage tuttavaks Piret Pütsepaga, kes on alates 1. septembrist meie kolmanda klassi õpetaja.  
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Miks otsustasid õpetajaks saa-
da? 

Ei tea isegi. Peas oli palju teisi 
valikuid veel, nt. füsioterapeut, 
eripedagoog, loodusturism jm. 
Klassiõpetajaks saamise idee oli 
üks viimaseid, mis tekkis. Kui 
sisseastumiskatsetest edasi sain 
ei kahelnud enam ja nii see läks. 
No ja lapsed on mulle alati 
meeldinud ja nendega suhtlemi-
ne on kuidagi kerge. 

Kas tööl käia ja samal ajal 
õppida on väga väsitav? 

On küll. Ei taha kummaski eriti 
järeleandmisi ka teha ning see-
pärast on tööd palju ja vahel 
hiliste õhtutundidenigi. Nädala-
vahetused pole hetkel minu 
jaoks puhkamiseks, vaid eeskätt 
ülikooli asjadega tegelemiseks. 
Elu on praegu üks suur planee-
rimine ning olen õnnelik, et mul 
veel oma lapsi pole, sest nen-

dest hakkaks küll kahju.  

Miks valisite just Mooste Mõi-
sakooli? 

Mooste Mõisakool on minu elu-
koha lähedal. Käisin selles koo-
lis ka ise ja seepärast on maja 
ning osad õpetajadki tuttavad, 
mis aitasid kindlasti valikule 
kaasa. Tahtsingi alustada õpeta-
ja ametit väiksemas maakoolis. 

Kas teie uus klass on sõbralik 
teiega? 

Enamasti küll. Vahel on nad 
kohe väga sõbralikud ja nö. 
nunnutavad mind, aga vahel 
tuleb ette ka torisemist ning iga-
sugu näoilmeid. Iga päev on 
erinev. 

On teil mõni unistus? 

Ikka, igasuguseid. Üks pikalt 
oodatud unistus hakkab õnneks 
ka täituma. Praegu on muidugi 

kõige suuremaks unistuseks 
puhkus või aja maha võtmine, 
kus saaksin eemale arvutist, 
õpikutest, paberilehtedest. Aga 
näiteks unistan ma ühest suvest, 
kus saaksin käia läbi kõik Eesti 
suurimad saared. 

Mis teile meie koolis kõige 
rohkem meeldib? 

Kool on väike ja hubane ehk 
koolimaja ise. Teised õpetajad 
meeldivad ka! 

Millised on teie hobid? 

Meeldib käsitööd teha, nt. meis-
terdada, renoveerida. Käin sega-
kooris, osalen Naiskodukaitse 
tegevustes. Naiskodukaitses 
meeldivadki praktilised tegevu-
sed nagu matkamine, esmaabi, 
kokkamine jne. Meeldib ka 
jalgrattaga sõita ning tegelikult 
tahaks tegelda ka võrkpalli või 
vibulaskmisega.  

Kas õpetaja amet on raske? 

Jaa, ikka on. Kohati väga ras-
ke. On nii palju osapooli ja 
aspekte, mille või kellega 
peab arvestama (erinevad õpi-
lased, kolleegid, vanemad, 
õppekava, üritused jne). 

Milline ainetund teile kõige 
rohkem meeldib? Miks? 

Võib olla eesti keel. Selles 
aines saab teha väga palju eri-
nevaid tegevusi, avardada sil-
maringi, vestelda õpilastega ja 
neid kuulata.  

Kui te poleks õpetaja , siis 
kellena te töötaksite? 

Võib olla noorsootöötajana, 

fotograafina või administraa-
torina.  

Mis on teie lemmikvärv, -
magustoit, -loom? 

Lemmikvärv on võib olla sel-
line kirsipunane, heleroosa 
või ka roheline. 

Lemmikuteks magustoitudeks 
on jäätis, pannkook jäätisega, 
kamavaht või näiteks Brita 
kook. 

Lemmikud loomad on jänes ja 
koer. 

Inglise keele õpetaja Hardi 
Martin 6. klass 

Saage tuttavaks Hardi Rosumovskiga, kes on sellest sügisest meie koolis  inglise keele õpetaja. 
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Kust sa pärit oled? 

Olen sündinud Põlvas, 
elanud lapsena Nõos ja 
Tallinnas.  

Kuidas sa siia tööle tulid? 

Tahtsin oma sünnikanti 
Põlvasse tagasi tulla. 
Õpetajaks sain “ Noored 
kooli” programmi kaudu.  

Kuidas sulle meeldib olla 
inglise keele õpetaja? 

Mulle meeldib, aga pole 
veel pikka kogemust 
selles. 

Kas sul on meie koolis 
töötades halbu hetki ette 
tulnud? 

Vahel juhtub nii, et lapsed 

saavad minust valesti aru. 
Siis on keeruline. 

Kas sul läks koolis käies 
võõrkeeltes hästi? 

Inglise keel tuli hästi välja, 
olin julge suhtleja ja prak-
tiseerija. Vene keel ei 
läinud kõige paremini. 

Miline oli esimene mulje 
meie koolist? 

Esimene kord, kui käisin 
seda kohta vaatamas, oli 
déjà vu, nagu oleksin kor-
duvalt siin varem olnud. 
Enesele teadmata olin siin 
mõisas varem ka käinud. 
Vanaisa on siin oma 
sünnipäeva pidanud, 
ristiisa tegi mõisa tallile 
uksed ette, ta on tisler.  

Tantsuvahetunnid on jälle hoos! 

1. klass 
Tantsuvahetunid on ägedad, 

sest seal saab nii toredaid 

tantse tantsida. Muusika on 

vahepeal hirmus, aga mulle 

meeldib selline muusika. Tore 

on sõpradega koos olla. Ja see 

on väga lõbus! 

Videote järgi on hea tantse 

järele teha. See on vajalik, et 

saaks vahepeal ennast sirutada 

ning liigutada. Tantsimist 

saab ka harjutada. Liikumine 

on tore ja sooja saab ka. Li-

igestele on ka liikumine vaja-

lik.  


