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Matthias, 4. kl, Ats, 2. kl 
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Mõni aeg tagasi saime suure 

üllatuse osaliseks, kui Stuu-

diumisse tuli teade, et meile 

avaneb võimalus asuda õppi-

ma uude koolimaja hoonesse, 

mida pole meie kasutuses va-

rasemalt olnud.  

 

Meie uues koolimajas ehk 

Mooste mõisa valitsejamajas 

on toimunud juba jaanuarist 

saadik tunnid:  füüsika, kee-

mia, geograafia, kunst, vene 

keel, kodundus ja majandus. 

Seal on väga tore õppida, sest 

seal on uuendused:  ägedamad 

klassid ja rohkesti ruumi, et 

rühmatöid teha. Minule isikli-

kult meeldib, et valitsejamajas 

on head ruumid õppimiseks: 

suur köök, lahedad istekohad 

ja mõnus õhkkond. Valitseja-

maja näeb ka väljast väga uh-

ke välja. On äge jalutada kõr-

valhoonesse, sest tundides is-

tumise vahepeal on kasulik ka 

kõndida ja natuke värsket õh-

ku hingata. Mulle väga meel-

dib, et meie kool areneb ja 

võimaldab meil proovida uusi 

asju ja tunda end oma koolis 

mugavalt.  

Mooste mõisa valitsejamaja Maalitund 



Viiendikud tegid jälle  

kooli, päkapikukooli 
Liisa, 5. klass 

2 

Traditsiooniks on saanud, 

et viies klass   organisee-

rib algklassidele enne 

jõule ühel päeval kooli-

päeva, päkapikukooli 

päeva. Nii ka sellel kor-

ral. 

 

Päkapikukool oli väga 

vahva ja lõbus. Kõik rüh-

mad olid väga tegusad 

ning taibukad ja nendega 

oli väga hea koostööd te-

ha. Algklasside õpilased 

on väga asjalikud ja hak-

kajad.  

Mina koos oma grupiga  tegin 

küpsiseid. Need olid väga 

maitsvad tänu usinatele päka-

pikkudele, kes oskasid suure-

päraselt küpsetada.  

Teises küpsetustunnis olid tei-

sed juhendajad ja nemad val-

mistasid väga isuäratavaid 

muffineid. Oli ka nutitund, 

meisterdamine ja kehaline, aga 

ma ei tea, mis nendes täpselt 

toimus, sest mina ei olnud seal.  

Kuni meie grupil olid küpsised 

ahjus, värvisid väikesed päka-

pikud jõuluteemalisi pilte, mi-

da sai imekombel ellu äratada. 

Peale küpsetamist läks minu 

grupp meisterdamise tundi 

abiks, kus tehti pulgakommi- 

ümbriseid ja paberist kuuse- 

ehteid.  

Peale päkapikukooli läksime 

kõik saali tantsima. Mia Anna-

bel mängis lahedat jõululikku 

tantsumuusikat, millele kõik 

kaasa tantsisid. Päkapikukooli 

lõpus sai ka päkapikkude küp-

setatud maiustusi  proovida. 

Pulgakommi-lumememmed 

Meisterdamine 

Muffinitegu Päkapikuvõimlemine 

Luulenurk 
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Internet 

Robert, 8. klass 

 

Telefonis on mul äpp, 

ei püsi eemal üldse näpp.  

Olen väga nuti-nuti, 

meeldib mulle Tutti-Frutti. 

 

Mu emotsioon on emotikon, 

see näeb välja nagu konn. 

blogida on väga lahe,  

komme söön ma üle kahe. 

Minu kass on ettevaatlik,  

ise olen IT-vaatlik. 

 

 

Telefonide maailmavallutusplaanid 

Anna, 8. klass 

 

Mis hullus see vallutanud on maa? 

Kas tulnukad või Trump koos Putiniga? 

Ei, pealtnäha süütu nutitelefon hoopis 

inimesed enda tahte järgi vorpis. 

 

Miks on tänavatel juutuuberid, 

otsides jälgijaid ja partnereid? 

Miks peab olema IT-vaatlik, kui kogu 

internet on antidemokraatlik? 

 

Turvalisus on tähtis, nõustun. 

Aga kas tõesti kaagiks ma muutun? 

Mis mõte on institutsioonidel, 

kui kogu maailm on nüüd ekraanidel? 

 

Kontrolli alt väljas kogu situatsioon. 

Kas selline ongi siis evolutsioon? 

Vaevalt keegi ette nägi,  

milliseks muutub kahurivägi. 

 

 

Sada päeva 
õpetaja Airi 

7. veebruaril oli selle õppeaasta 100. 

koolipäev. Meie esimese klassi õpilased 

tähistasid seda veidi teistmoodi 

koolipäevana, sest nende jaoks sai oma 

elu esimesed sada päeva koolis käidud. 

Lapsed täitsid saja päeva töölehte, sõid 

klassijuhataja Annemari tehtud torti ja 

jõid omavalmistatud limonaadi. 

Kõik õpilased said ka uhke Mooste mõi-

sakooli pitsatiga diplomi ja medali. Oli  

tähtis ja samal ajal põnevust ning ele-

vust täis päev! 

Esimene klass 



Veebruari esimesel päeval 

umbes kella kümne ajal 

jõudsin ma õpetaja Reedaga 

Põlva kooli. Pidin umbes pool 

tundi ootama, kuni ilmusid 

välja õpetajad, kes hakkasid 

võistluse teemadel rääkima 

ning lasid küsimusi küsida.  

Ühel hetkel kutsuti kõik 6. ja 

8. klassi õpilased ühte ruumi 

ja võistlus võis alata. Küsi-

musi oli 45 ja maksi-

mumpunktid olid 165. Aeg 

läks ülikiiresti ja varsti olidki 

kõik küsimused otsas. Siis 

andsin oma lehe ära ja mulle 

anti saiakene.  

Nendele, kes vastasid küsi-

mused rutem ära, oli mõeldud 

üks töötuba laboris, kus sai 

uurida seeni ja nende 

“hingamissüsteemi” ning 

määrata puid nende raagus 

okste järgi.  

Pärast olümpiaadi läksin koju. 

Õhtul, kui ma telefonis istusin, 

helistas emale õpetaja Reet, 

öeldes, et sain 2. koha. Hiljem 

saatis ta mulle veel e-maili 

peale mu tulemused.  Pääsesin 

ka edasi lõppvooru. 

Muljeid bioloogiaolümpiaadilt 
Martin, 6. klass 

Veidike kunsti ja põgenemist Tartus 

Jaanuarikuu viimase reede 

lõuna ajal läksime bussiga 

Tartusse, et külastada sealset 

kunstimuuseumi, mis asub 

viltuses majas Raekoja platsil.  

Kõigepealt tutvustas giid  

meile muuseumis kaasaegset 

kunsti. See jäi meile veidi 

arusaamatuks. Näiteks maksis 

üks täpp A4 paberil 4500 eu-

rot! Aga viimases näi-

tuseruumis asuv kõlisev 

laelamp oli päris lahe. 

Seejärel suundusime linool-

lõike töötuppa, kus sai ka ise 

kunsti teha. Kõigepealt tuli 

spetsiaalse noaga linooli sisse 

lõigata muster või pilt. Kuna 

seda tuli teha peegelpildis, 

siis oli see päris keeruline. 

Lisaks oli see töö füüsiliselt 

raske. Seejärel tuli katta lõi-

gatud linooli tükk trükivärvi-

ga ning vändata koos paberiga 

läbi trükipressi. Ja oligi teos 

valmis! Valmis töödest tehtud 

näitust saate vaadata vene 

keele klassis. 

Lisaks kunstimuuseumile 

külastasime ka Escape Tartu 

kahte põgenemistuba. Need 

olid rasked, aga ägedad! 

Jõudsime sellel päeval isegi 

käia kaks korda Kalevi kom-

mipoes šokolaadi ostmas.  
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8. klass ja klassijuhataja Inna 

Meie kunst 

Kaasaegne kunst 

Eesti rahvusloom 

Kelgukoertel külas 
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 Matthias ja Siim, 4. klass 

 Meie klass käis 10. 

detsembril Ahunapa-

lus kelgukoeri vaa-

tamas. Seal olid ka-

hekuused kutsikad, 

kes olid väga nun-

nud. 

Isegi ilma lumeta oli 

seal väga lõbus. Toi-

mus “Kuldvillak”, 

kus jagunesime 

kahte meeskonda: 

ühte poisid ja teise 

tüdrukud. Poisid 

võitsid.  

Kelgukoerte tõug on 

Alaska malamuudid. 

Kokku oli seal koeri 

umbes kolmküm-

mend, nendest 

kümme olid kutsi-

kad. Olime seal um-

bes 3 tundi . Saime 

pilte ka teha. 
Matthias, 4. klass 

Eesti rahvusloomaks valiti 

2019. aastal hunt. Ta on halli 

värvi kiskja, kes elab meie 

metsades. 

Hunt sööb liha, enamasti  kitsi, 

jäneseid ning närilisi. Võivad 

murda ka lambaid, rebaseid, 

kährikuid. Vahel võivad hundid 

ka koeri maha murda.  

Hundi rahvapärased nimetused 

on susi, võsavillem, kriimsilm, 

hallivatimees. Ladina keeles on 

hunt Canis lupus L. 

Kõige rohkem elab meil hunte 

Kagu-Eestis. Ja muide, hundid 

on meie lemmikloomade, 

koerte, esivanemad. 

Playbacki võitsid üheksandikud 

3. klass 

Kohe peale jõuluvaheaega toimus play-

back-show. Esitati kümme lugu. Võitis 

üheksas klass looga “Settekaevu sultan”. 

Meie klass sai looga “Skibidi” publiku 

lemmiku auhinna. 

Kõik esinesid väga hästi ja ise oli ka väga 

lahe laval olla. Disco oli tore ning 

loodame, et järgmisel aastal toimub see 

jälle ning saame esineda. 

Neljandikud koos klassijuhataja Kariniga Ahunapalus 

Üheksas klass pärast võitu 



Kodutütarde ja noorkotkaste laager 
Eliise, 5. klass  
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Kui ma laagrisse kohale 

jõudsin, ehmusin ma väga ära, 

sest seal oli üle 40 erineva 

võõra inimese, kuna tegemist 

oli  maakondliku laagriga.  

Ja siis olime mina, Kadi-Liis, 

Kayt ja Emma-Leen. 

 

Pärast üsna pikka ootamist pi-

dime kõik ühte pikka rivvi 

minema ning seal tutvustati 

meile kõikide rühmapealike ni-

mesid ja räägiti võõrastele WC-

s puhtuse hoidmisest. Siis jagati 

kõik tüdrukud eraldi rüh-

madesse ja tore oli see, et kõik 

Mooste lapsed said ühte rühma 

koos ainult paari võõra tüdruku-

ga.  

 

Esmalt pidime minema klassi, 

kus räägiti vormi õigest kasu-

tusest. Näiteks, et vöökott käib 

vasakule poole. Oli veel palju  

teisi tunde. Ühes räägiti näiteks, 

kuidas hädaabinumbrile helis-

tades käituda.  

 

Vahepeal käisime Linakojas 

õhtust söömas. Siis pidime saali 

minema. Seal vaatasime ühte 

videot ning saime kahelt noorelt 

sõjaväelaselt küsimusi küsida. 

Seejärel läksime õue matka-

mängule ja saime hindeks nelja. 

Kuna olime peaaegu esimesed, 

kes tagasi jõudsid ja uute noor-

kotkaste ja kodutütarde vastu-

võtmise tseremooniani oli veel 

palju aega, siis otsustasime 

Kaytile kodutütarde tõotuse 

selgeks õpetada.  

 

Oli juba päris hilja, kui tsere-

moonia algas. Pärast tsere-

mooniat saadeti meid inglise 

keele klassi magama. Olime 

veidi nördinud, kuna tahtsime 

eesti keele klassi või mõnusasse 

patjadega pesaklassi magama 

minna. Selgus aga, et me kõik 

ei mahtunudki inglise keele 

klassi ära ja me küsisime Tar-

molt, kas me võiks pesaklassi 

minna. Tarmole see mõte ei 

meeldinud, aga  õnneks oli õpe-

taja Herdisel teine arvamus ja ta 

juhatas meid vaikselt üles pesa- 

klassi. Äratus oli hommikul kell 

kaheksa ning me läksime hom-

mikust sööma.  

 

Lõpuks tuli hetk, kui pidime 

kuuenda järgu ära tegema, aga 

mul oli see varem ära tehtud.  

Laager lõppes lõunasöögi ja 

lõpurivistusega. 

Sõbrapäev ja sõbrapost 
7. klass 

Igal aastal korraldab meie 

koolis sõbrapäeva seitsmes 

klass ja sellel aastal oli meie 

kord. 

Valmistasime kunstitunnis 

sõbrapostkasti. See oli kaks 

päeva väljas ning reedel ja-

gasime koos klassijuhataja 

Sandraga posti laiali.  

Veel loosis iga klass endale 

värvi, mida kõik pidid 

kandma. Meie ja 6. klass 

kandsime musta. 

Ise me väga kaarte ei saanud, 

väiksemad saatsid neid roh-

kem. Oli väga meeldiv päev! Sõbrapostkast 

Kuidas ma Folgikoja lavale sattusin 

Anna, 8. klass 
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Enne jõulupidu pabistasin vä-

ga. Kartsin, et ajan teksti sassi 

või ei saa inimesed aru, mida 

öelda püüan. Üllataval kombel 

kadus hirm just enne lavale 

minekut hoopis, isegi peaproo-

vis kartsin rohkem. Ilmselt oli 

põhjuseks „suur hall mass“, ma 

ei teadnud kõiki ja kõik ei tead-

nud mind. Ma valetaksin, kui 

ütleksin, et see ei olnud tore. 

Sest oli, oli kohe väga.  

Karoliina põdes väga, kui ta 

kogemata luges vale juhendaja 

nime. Üritasin talle pärast väga 

kaua selgeks teha, et pole mi-

dagi, aga kas ta mind kuulas? 

Ei, ei kuulanud. Teadustamiste 

vahepeal sõime apelsinimaitse-

lisi klaaskomme, jõime vett ja 

tegime nalja. Vahepausi ajal 

polnud meil midagi teha ja see-

ga kõndisime lihtsalt ringi.  

Kui kohtasime õpetaja Airit ja 

õpetaja Innat, võtsime tänuli-

kult nende kiitused vastu. Üsna 

varsti sai vahepaus läbi, ema 

kook sai tema teadmata söödud 

ja vudisime tagasi lava taha.  

Seejärel oli kord zumba-trenni 

laste käes. Ka minu õde Age 

tantsis seal, aga kuna keegi oli 

teinud nii, et ta tantsis lava tei-

ses otsas, ei näinudki ma teda 

eriti. Ka Emmaliisa tantsis vä-

ga ilusti ja isegi jaanuaris mee-

nutas õpetaja Lily tema esitust, 

kui me õppisime Ladina-

Ameerika tantse.  

Me läksime eelviimast korda 

lavale, kui jõulumees sisse pidi 

tulema. Kahjuks pidid Karolii-

na ja Mihkel tekstist veidi kõr-

vale kalduma, kui jõuluvana 

saaliukse juurde seisma jäi, 

teadmata, et käes on tema kord. 

Kui jõuluvana meid kuulis, 

hakkas ta rääkima, kuid ma ei 

saanudki teda tervitada. Võib 

öelda, et jõuluvanal jutt tõesti 

jooksis! 

Märkasime teadustajatega ühte 

teatud ebakõla tema tekstis. 

Nimelt ütles jõuluvana, et tal 

peavad olema kõik päkapikku-

de nimed peas, aga sellest hoo-

limata luges ta neid raamatust 

maha. Lõppkokkuvõttes läks 

jõulupidu hästi. 

Üks hea asi oli ka see, et sain 

öösel väga korralikult magada, 

kuna olin õhtul nii uskmatult 

väsinud, et sõin, teadmata ise-

gi, mida ma sõin. Järgmisel 

hommikul tuli aga varakult jäl-

le jalul olla, sest ootas ees väl-

jasõit Tartu Chemicumi.  

Jõulumees Peep 

Emmaliisa tantsupartneriga 


