
Oleme väga kokku 

hoidvad ja meie klassi 

kambavaim on tugev. 

Meie klassil on mingi 

eriline kooslus.  

Meie klassis on kõik 

omad. Meil on omamoo-

di huumorisoon, mis 

meid ühendab. 

Kui meie klass midagi 

ette võtab, siis me selle 

ka lõpuni viime.  

Me oleme kõige suure-

mad ja targemad meie 

koolis.  

Meid oli esimeses klassis 

17.  Ma arvan, et me ole-

me vist ainus klass, kust 

on nii paljud õpilased ära 

läinud.  

Meid on jäänud nii 

väheks, et meiega on 

õpetajatel hea tööd teha.  

Praegune 9. klass erineb 

teistest klassidest selle 

poolest, et me kohtleme 

teineteist nagu õed ja 

vennad.  

Me armastame üksteist ja 

isegi kui vahel on mõni 

tüli, lepime me kiirelt ära 

ja läheme eluga edasi.  
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Mooste mõisakooli ajaleht  Lisa/mai 2020 

Kõik on omad! 

Mulle väga meeldib meie klass. 

Me kohtleme ükseist nagu õed-

vennad. Üldiselt oleme väga 

hoolivad üksteiste suhtes, aga 

vahel ei näita seda lihtsalt välja.  

Me kõik oskame kokku hoida ja 

olla tublid, kui me tahame. Vii-

masel ajal  oleme muutunud 

rohkem hoolivamaks ja 

toredamaks. 

Kui me olime väiksemad, siis 

oli meie klassis ka palju prob-

leeme. Me olime kunagi kõige 

hullem klass koolis. Ükski 

õpetaja meid ei sallinud. Nüüd 

oleme aga suuremaks saanud  

ning meeldime rohkem ka 

õpetajatele.  

Meie klass on väga kok-

kuhoidev ja lõbus. Me anname 

endast parima, et tuju üleval 

hoida ja püüame alati teineteist 

aidata.  

Meie klassis pole sellist 

kiusamist nagu on linnades. 

Mulle meeldib, et me alati  

Ma imetlen, et me oleme peaae-

gu alati samas meeleolus. Kui 

üks meist on heas tujus, siis 

teeme ka teistel tuju heaks. Kui 

aga üks on väsinud, on ka 

teised väsinud.  

Mulle meeldib, et viimase kahe 

aasta jooksul oleme me pare-

mini hakanud läbi saama ja et 

oleme kokkuhoidvamaks 

klassiks muutunud, kuna vanust 

ja aru on ka juurde tulnud.  

 

9. klass 

küsime abi, kui on probleem, 

kasvõi omavahel. Me oleme 

viimasel aastal võtnud end 

kokku ja hakanud rohkem 

tegelema ka õppimisega. 

 

Tegelikult ma peaks vanuse 

järgi olema kaheksandas klas-

sis, aga ma olen õnnelik, et 

olen just selles klassis.  
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Aulike 
Aulike on ülisalliv inimene, kes tuli 

meie kooli alates neljandast klassist. 

Tihti teeb ta näo, nagu teda üldse ei 

huvitaks, aga tegelikult on ta väga 

hooliv ja sõbralik. Aulike võib teisi 

aidata matemaatika, inglise keele 

või ükskõik millise teise õp-

peainega. Aga on üks asi, mida ta 

kunagi ei tee — ta ei ütle kunagi 

välja ühtegi roppust. 

Kui ta meie klassi tuli, hakkas ta 

mind kiusama ja võttis kogu aeg mu 

mütsi ära. Tegelikult ta tegi seda 

naljaga, aga siis ma ei saanud sellest 

veel aru.  
Aulike on meie ''klassi ema'', sest ta 

kogu aeg hoolitseb kõigi eest ja aitab 

alati, kui talt abi küsida.  

Aulike on ka meie klassi ''ajugeenius'', 

sest ta lihtsalt oskab nii paljusid õp-

peaineid ja muid asju, millest ülejäänud 

klass mitte midagi aru ei saa.  

Ta oskab ka väga hästi inglise keelt. 

Talle meeldib suhelda ka mandariinide-

ga, aga sellest naljast saab aru ainult 

meie klass. 

Vahel on nii, et Aulike teeb kõik 

ülesanded ise ära ja meie vaatame tema 

pealt lihtsalt maha.  

Aulikesel on hea huumor ja ta on väga 

tark ning temaga on alati huvitav 

rääkida. 
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Kunagi käisime Kirke ja Aulikesega lehmalau-

tade juures kõndimas. Kuna oli vihmane aeg, 

siis kõikjal olid porilombid.  

Kõndisime rahulikult ja äkki Kirke lööb plärtsti 

Aulikese läbimärjaks ja poriseks. Selle peale 

hakkas Aulike Kirket mööda põldu taga ajama. 

Mina lihtsalt vaatasin ja naersin.  

Kunagi me terve klassiga otsustasime, et 

võiks koolist poole päeva pealt ära minna. 

Läksimegi kõik koju. Õpetajatele see vist 

väga ei meeldinud.  

Kunagi oli meil koos Räpina kooliga 

klassiõhtu,. Kui see läbi sai, siis olime veel 

tükk aega kooli juures õues ja luurasime teisi, 

kes koolimajas ööbisid.  

 

Iga päev on olnud meil oma klassiga naljakaid 

seiku ja põnevaid juhtumisi. Eriti lõbusad on 

meie vene keele tunnid. 

Batuudikeskuse külastus kuuendas (või viien-

das) klassis oli meil äga vinge. Mängisime 

sealgi oma legendaarset päti ja politsei mängu.  

Klassiõhtud olid meil kunagi väga 

pöörased. Kogu aeg mängisime politseid 

ja pätti. Ükskord läks asi isegi nii hulluks, 

et ühele klassivennale pidi kiirabi järele 

tulema. Aga kõik lõppes ikkagi õnnelikult.  

Pealegi ''KÕIK ON OMAD!'' (9.klassis 

tekkinud meie klassi inside joke)  
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Merle 

Marle on meie klassi pesamuna. 

Üldiselt on ta vaikne ja õpihimuline.  

Ta on sõbralik ning kui temaga suhelda, 

siis suudab ta alati teistel tuju paremaks 

teha ning nad naerma ajada. 

Merle on tagasihoidlik, kuid väga 

abivalmis. Ta püüab alati aidata, kui 

kellegil abi on vaja. 

Ta on väga tähelepanelik teiste suhtes 

ning hooliva iseloomuga. Merle on see, 

kes üritab alati kõigiga arvestada. 

Merlele meeldib, kui omavahel ollakse 

sõbralikud ning kui kõigil on klassis 

hea olla. 

Merle on hästi aus. Kui talle midagi 

meeldib või ka ei meeldi, siis ta ütleb 

oma arvamuse julgelt välja. 

Ta oskab head nalja teha ning temaga 

on tore koos aega veeta. Merlega ei 

hakka kunagi igav. 

Ta on nagu klassi “ema”, sest ta alati 

tunneb muret, et kõigil hästi läheks. 

Merle on hoolitsev ja abivalmis. 

Kõik on tema peale kadedad, sest ta 

oskab meie klassist kõige paremini 

vene keelt. 

Merlele meeldib omaette nokitseda. Ta 

on väga püüdlik ja tubli õpilane. 
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Heiko 

Heiko on olnud alati selline omaette 

nokitseja. Enamasti on ta nii vaikne, et 

tema kohalolekut ei pane vahel isegi 

tähele.  

Suurmas seltskonnas võib ta küll ta-

gasihoidlik olla, aga kui temaga kahe-

kolmekesi jääda, siis võib ta panna 

maha väga naljaka killu. Tal on 

sellised omamoodi naljad, mis on te-

gelikult vaimukad.  

Heiko on väga andekas arvutite alal. 

Ta võib näiteks su arvutile panna 

sellise programmi peale, et sa ei saa 

enam midagi aru., mis seal toimub. 

Heiko on alati selline pigem vaikne ja 

tagasihoidlik olnud, aga viimase aasta 

jooksul on ta rohkem suhtlema hakanud. 

Ega ta niisama oma suud ei pruugi, aga  

kui ta juba midagi ütleb, siis on see ikka 

midagi väga tabavat ja/või humoorikat. 

Heiko oskab hästi teisi inimesi naerma 

panna.  

Heikoga on tore koos olla ja temaga on 

hea juttu ajada, sest ta teab huvitavaid 

asju ning tal on hea ja tabav humor.. 

Heiko on väga püüdlik oma tegemistes. 
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Kati 

Kati on meie klassi “ema”, kes 

kogu aeg hoolitseb kõigi eest. Ta 

ei lase kunagi kellelegi haiget 

teha ega halvasti öelda.  

Kati on alati see, kes kaasab 

kõiki ja julgustab teisi. Mul on 

temaga nii palju toredaid mäles-

tusi. 

Kunagi, kui olin väiksem, käisin 

kogu aeg Kati pool midagi 

mängimas ja temaga koos aega 

veetmas.  

Kati on hooliv. Ta oskab alati 

kõiki lohutada ja teiste tuju 

heaks teha.  Kati kogu aeg räägib kõikides teemades 

kaasa ja tal on iga asja kohta oma arva-

mus. Ta on väga avatud inimene ning 

suurepärane suhtleja. 

Kati on väga häälekas ja julge inimene  

ning ta enamasti avaldab oma arvamust 

erinevatel teemadel. Ta on ka meie kooli 

õpilasesinduse president.  

Kati on väga hea suhtleja ning temaga 

on alati tore rääkida ning tema arvamust 

kuulavaid ka teised. 

Katil on väga äge ja nakkav naer. Ta 

saab naljadest aru ja teeb ka ise head 

nalja.  

Ta on tark on teab palju. Temaga on hu-

vitav vestelda. 

Kati on TikTok legend! 
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Markus 
Markus liitus meie klassiga  al-

les üheksanda klassi alguses. Ta 

on väga tark, meie klassi üks 

ajudest. Ta oskab väga hästi ma-

temaatikat. 

 

Tal on hea fantasia, ta võib välja 

mõelda väga huvitavaid asju. 

Markusel on väga geniaalsed 

ideed ja naljad. Ta on paras 

naljanina. 

 

Markus on ka väga julge ja os-

kab küsida selliseid küsimusi, 

mille peale keegi teine ei tuleks. 

 

Markus on sõbralik ja abival-

mis. 

 

 

Ta on nõus osalema erinevatel üritusel 

ja ettevõtmistel. Makusel on väga hea 

huumorisoon, ta oskab alati head nalja 

teha ning temaga koos ei hakka kunagi 

igav. 

 

Selle ühe õppeaastaga on ta väga 

lõbusa ja muheda kuti mulje lätnud. 

Nalja saab ka Markusega palju.  

 

Enamiku vaidlustest kaaslastega võidab 

tema, sest ta tahab alati, et tema sõna 

peale jääks.  

 

Väga tore vend on, temaga saab alati 

nalja. Kahju, et ta juba varem meie 

klassis ei käinud.  
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Markes 
Markes ehk Kesa on 

meie klassi hing. Ta teeb 

alati kõigi tuju heaks 

oma naljade ja ütlemiste-

ga.  

Markes on selline in-

imene, kellega koos ei 

hakka kunagi igav. Ta on 

tõeline pullivend.  

Ta on väga hea sõber, 

kes alati aitab, kui kellel-

gi abi on vaja. 

 

Markes on meie klassi naljamees. Ta oskab 

iga asja kohta mingi nalja visata. Vahel on 

ta küll tüütu, aga kui teda koolis pole, on 

seda kohe märgata. Koolis on siis  liiga 

vaikne ja nalja ei saa ka nii palju.  

Markes on väga hea suhtleja ning hästi 

seltskondlik. Tal on igal pool sõpru ja vahel 

tundub, et ta tunneb kõiki. Ta on tõeline 

peo hing! 

Markes on julge ja ei karda erinevaid 

väljakutseid.  Ta valdab oma arvamust alati 

kõva häälega. Ja arvamust jagub tal iga asja 

kohta. 

Ta on püsimatu tegelane ja tõeline ringi- 

sebija. Kogu aeg tal toimub kusagil midagi.  

Markes on väga sihikindel ja võimekas. Kui 

ta midagi ette võtab, siis saab ta sellega 

alati hakkama.  
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Kirke 
Kirke on alati olnud meie klassi 

printsess või ka kuninganna. Aga seda 

ainult heas mõttes. Ta oskab alati mood-

salt riides käia.  

Ta on väga sõbralik, hooliv ja armas. 

Kui keegi midagi aru ei saa, siis Kirke 

oskab selle ära seletada.  

Temaga koos olid alati hästi lahedad 

käsitöö ja kodunduse tunnid.  

Kirkega võib iga kell välja pildistama 

minnna.  

Ta on huvitav inimene, kellega on tore 

rääkida erinevatest asjadest. 

 

 Kati ja Kirke naeravad vahepeal 

täiesti suvalistel hetkedel nii hullusti, 

et nad ei saa ise hingatagi ja pisarad 

voolavad.  

Ta sõbralik ja hooliv ning oskab 

teistega arvestada.  

Üldiselt on Kirke rahulik, aga mõni-

kord juhtub, et on  nõrganärviline.  

Enamasti on ta pigem vaikne ja ta-

gasihoidlik.  

Kirke on osav selles, et ta näeb ka 

halvemates olukordades positiivset 

ning nakatab oma optimistliku oleku-

ga ka teisi. 
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Maik 

Maik on väga hooliv ning 

sõbralik. Ta aitab alati, kui 

temalt milleski abi küsida.  

Ta on meie klassivanem, 

kes alati võtab erinevaid 

auhindu ja diplomeid vastu. 

Maigul on ka hea huu-

morimeel ning temaga koos 

on alati lõbus olla.  

Temaga saab alati rääkida 

kõigest. 

 

 

Maik on väga suur jalgpallifänn. Ta on 

väga sportlik ning tema lemmiktund 

koolis on kehaline kasvatus.  

Temaga pole kunagi mõtet spordis 

võistelda, sest kaotus on juba ette teada.  

Maik käib pidevalt erinevatel 

spordivõistlustel ning saab seal häid kohti. 

Maigul on elus omad eesmärgid ning ta on 

sihikindel.  Ta on ka püüdlik ning kohu-

setundlik. Maik on tark ning tal on koolis 

head hinded. Inglise keelt oskab ta ka 

päris hästi. 

Tal on väga hea stiilitunnetus. Maik käib 

väga ägedalt riides ning tal on lahe lokkis 

soeng.  

Maik on oma olemuselt lahke ning abival-

mis.  Ta on teistele rasketel aegades toeks. 

Isegi siis, kui tal endal mõni asi halvasti 

läheb. 
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Marjon 

Marjon on inimene, kes oskab olla 

väga hea sõber ja temaga on äge koos 

erinevaid asju teha.  

Ta on julge. Marjon ütleb enamasti 

välja, mida ta asjadest arvab.  Ta on ka 

mässaja, kes vahepeal korraldab 

mingeid asju. 

See, kui Marjon koolist puudub, ei jää 

kellegil märkamata. 

Väljaspool kooli väiksemas seltskon-

nas on ta aga tegelikult väga rahulik ja 

vaikne.  

Marjon on ka väikest viisi naljamees. 

Kui tal aga tõsine tuju on, istub ta üldiselt 

vaikselt ja räägib vaid siis, kui midagi tar-

ka öelda on. Aga kui tal on hea tuju, siis ei 

jõua teda ära kuulata. 

Marjon on omamoodi kuju: kui ta end kok-

ku võtab, suudab ta ükskõik mida ära teha. 

Talle ei meeldi, kui ta millestki aru ei saa. 

See ajab teda närvi. Viimasel ajal on talle 

matemaatika meeldima hakanud ja ta teeb 

seda hea meelega.  

Marjonile tegelikult meeldib õppida, aga ta 

ei viitsi ennast kokku võtta ning pihta ha-

kata. 

Marjonile meeldib väga krossikaga ringi 

sõita. 


