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Kaljukits (22. detsember 

– 20. jaanuar) 

 

Sinu jaoks on suhtlemine 

väsitav. Tahaksid olla 

vaikselt oma urus ja mitte kellegagi rääki-

da. Õnneks saabub juba varsti jõuluva-

heaeg, mis seda võimaldab. Pane paika 

oma põhiväärtused, muidu sa võid sattuda 

järgmisel aastal segadusse ja kaotad kogu 

oma raha. 

 

 

Veevalaja (21. jaanuar – 

19. veebruar)  

 

 

Lõpeta teiste õpetamine. Märka oma ter-

vist. 

Aasta lõpp toob sulle head ja paremat, 

kuid vaata ette kellega suhtled. Sa ei tea 

kunagi, kes on hea või kes on halb. Sinu 

arvates on raha kõige tähtsam elus, aga 

varsti mõistad, et pere ja sõbrad on kõige 

tähtsamad. 

 

 

Kalad (20. veeb-

ruar – 21. märts) 

 

 

Sinu jaoks on sõpradega olemine olulisem 

kui õppimine. Varsti on sul aga tulemas 

klassireis ja seal läheb koolis saadud tead-

misi vaja. Tervis on üldiselt päris hea, 

kuid seda tasub siiski mandariinide ja 

õunte söömisega turgutada! 

 

Mooste mõisakooli ajaleht  Nr 6/ november 2020 

SISUKORD: 
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ÕE president ja  aardejaht  LK 2 

Kõndimisnädalad ja õpetajate  

päev LK 3 

Saame tuttavaks: õpetaja Aljoona ja 

õpetaja Olav   LK 4 

Saame tuttavaks: õpetaja Andri  LK 5 

Haikud ja sõnarägastik  LK 6 

Aastalõpu horoskoop  LK 7-8 

Kuidas oli koos ehitajatega 

koolis käia? 
Anna, 9. klass 
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Selleks, et koolimaja ilusaks saaks, 

pidi koolipere kaks kuud koos ehita-

jatega koolis käima. Alguses oli 

veidi veider, et maja on ümbritsetud 

tellingutega ja pidi sisenema ees-

uksest, aga pikapeale harjusime ära 

ja ei pannud neid isegi tähele. 

 

Fassaaditööd ei saanud päris vaiksed 

olla ja nii kuulsime tihti puurimist. 

See polnud aga sugugi nii hull, sest 

paksud seinad summutasid heli 

enamjaolt ära, kuigi vaiksema hääle-

ga õpetajad pidid veidi kõvemini 

rääkima. Vahel nägime akna taga 

ehitajaid  mööda kõndimas või kel-

legi jalgu kõlkumas, ja see oli alati 

väga naljakas. 

 

Pärast vaheaega hakati tellinguid ära 

võtma ja paljastati järk-järgult uudse 

ilmega koolimaja. Vanast pleekinud 

oranžist sai kena roosa, helehall 

muutus raudseks tumehalliks ja isegi 

müürid said uue ilme. Koolimaja 

näeb välja parem kui kunagi varem 

ja tervel kooliperel on selle üle väga 

hea meel.   

Fotod koolimajast: õpetaja Kadi 



Õpilasesinduse presidendiks valiti sellel 

aastal üheksandik Karoliina 

2 

Meie kooli õpilasesindusel on uus 

president Karoliina. Ajame temaga 

veidi juttu ja õpime teda rohkem tund-

ma. 

 

On sul mõni unistus? 

Mul on palju unistusi, aga kõige 

suurem neist on see, et pärast kooli 

lõpetamist ma tahan kindlasti kusagile 

välismaale minna. 

 

Mis on sinu lemmikvärv, magustoit 

ja loom? 

Lemmikvärve on mul kaks, need on 

must ja sinine. Lemmikmagustoitu mul 

ei ole ja lemmikloomaks on kass.  

 

Millised hobid sul on? 

Olen tegelenud võrkpalliga varasemalt.   

Praegu kahjuks ei saa seda mängida. 

Loodetavasti hakkan uuesti sellega 

tegelema, kui võimalik on. Ja mulle 

meeldib oma kahe armsa vennaga 

mängida. 

 

Kust sa pärit oled? 

Olen pärit siitsamast Põlvamaalt. Ka 

enne Moostesse tulemist elasin Põlva-

maal. 

 

Miks sa soovisid saada  

õpilasesinduse presidendiks? 

Olin õpilasesinduse liige juba eelmisel 

aastal ning osalesin selle töös aktiiv-

selt. Korraldasime siis playbacki ning 

olin õhtujuht ja mulle hakkas 

meeldima. 

 

Mida põnevat sul on plaanis presi-

dendina teha? 

Erinevaid kooliüritusi korraldada, 

näiteks karnevali ja playbacki. Tahan,  

et need üritused oleksid ägedad ja hästi 

korraldatud. Loodame, et koroona 

laseb meil ikka koolis käia ja meie 

plaane ei riku.  

 

 

Age, 4. klass 

Kuidas me superstaaride klassiõhtut      

pidasime ja aaret otsisime 

 

Age, 4. klass 

Oktoobri esimesel päeval toimus meil klassiõhtu, mille 

teemaks oli superstaarid. Kõik tõid midagi kaasa 

söömiseks. Oli ilus ilm ja käisime õues pildistamas. Tagasi 

koolimajja minnes hakkasime aaret otsima. Et aare üles 

leida, tuli meil lahendada erinevaid mõistatusi. Mõisatused 

olid ürikutes mööda koolimaja laiali. Lõpuks leidsime teise 

klassi ruumist karbitäie Snickerseid.  

Pärast seda mängisime saalis erinevaid mänge, sõime torti 

ja matkapäeval võidetud kringlit. Lõpuks tegime saalis 

soovidiskot. Kõik, kes tahtsid, said ise lugusid valida. Oli 

väga tore ja lõbus õhtu! 
 

Superstaarid 4. klassist 

Aastalõpu horoskoop 
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Jäär (21. märts – 

20. aprill) 

 

 

Selle aasta lõpul peab Jäär oma 

unistustele pühenduma. Pead roh-

kem  oma õpingutele keskenduma, 

muidu ootab ees halb õnn. Võib 

lisanduda halbu hindeid ja võid 

istumagi jääda. Detsembris teed 

perega lumesõda ja saad lumepalli-

ga vastu pead. Kui pole hullu, pea-

gi saad kingituse, mis muudab su 

elu säravalt rõõmsaks. 

 

 

Sõnn (21. aprill 

– 21. mai)  

 

 

Sõnnid peavad sellel aastal väga 

ettevaatlikud olema oma sõprussu-

hetega, kuna muidu võib ees ooda-

ta üksindus. Vali hoolega, mida ja 

kellele sa ütled! Tervis on sul hea 

ja silmad säravad nii kõvasti, et 

peaaegu pole pimedal ajal helku-

ritki vaja. Kuid pane siiski helkur 

külge! 

 

 

Kaksikud (22.                

mai – 21. juuni)  

 

Su stiil muutub üleöö ja tunned 

ennast hästi moodsalt. Kui tunned 

end ise imeliselt, siis kasvab ka 

enesekindlus. Jõulud tulevad val-

ged ja lumised, tuleb lund rookida. 

Teed seda hea meelega, sest lume-

rookimine on suurepärane või- 

malus trenni teha. Kodus on hea  

piparkoogiaroom.  

 

Vähk  (22.   

juuni – 23.  

juuli) 

 

 

Oled õnnelik, et 

saad olla jõuluajal kodus. Teed 

lumememme ja paned talle nina 

otsa suure porgandi. Leiad lumest 

palju raha ja ostad uue telefoni. 

Jõuludel juhtub midagi, mis on 

tore ja suurepärane. 

 

 

Lõvi (24. juuli 

– 23. august)  

 

 

Eelistad aasta viimastel kuudel 

rohkem omaette olla. Praegu on 

hea aeg alustada uue raamatu luge-

mist. Kasuta pimedat talveaega 

mõnusalt: loe raamatut, vaata oma 

lemmikfilme, suhtle perega.  

 

 

Neitsi (23. au-

gust – 22. sep-

tember) 

 

Sulle meeldib väga igal pool ringi 

käia, aga koroona tõttu ei saa sa 

kuskile minna. Püüa leida huvita-

vaid tegevusi koduseinte vahel! 

Kui sa ei ole ettevaatlik, siis võid 

ilma jääda paljust rahast.  

 

 

Kaalud (24. sep-

tember – 23. 

oktoober)  

 

 

Detsembrikuu on hea aeg alustada 

millegi uuega. On see siis põnevate 

retseptide proovimine, uue hobiga 

alustamine või kuskil uues kohas 

käimine. Detsembris muutuvad ka 

su söögiharjumused, kuna sa just-

kui üleöö hakkad hoolima looma-

dest. Juba uueks aastaks saab si-

nust edukas vegan. Ettevaatlik 

tuleb olla aga sellega, mida sa oma 

sõpradele ütled. Sa kipud neid sol-

vama nende maailmavaate pärast 

ja nõuad neilt veganlust.  

 

 

Skorpion (24. 

oktoober – 24. 

november)  

 

 

Laulad nii kodus kui koolis nagu 

metsvint soojal suveööl. Õpetaja 

Lily ütleb, et sa sobid suurepäraselt 

laulma jõulupeol soolot. Jõulupeol 

saad oma parima kingituse. Jõulud 

on täis maitsvaid küpsetisi. 

 

 

 

Ambur (23. 

november – 21. 

detsember) 

 

 

Tekitad endale asjatut stressi sün-

nipäeva korraldamise üle pead 

murdes. Alati ei peagi olema suur 

pidu saja õhupalliga. Ehk teed se-

dakorda hoopis lauamänguõhtu 

parimate sõpradega? Meeleolu on 

reibas ja tervis hea, sest viibid pal-

ju värskes õhus. 

Tähetargad 7. ja 8. klassist 



Luulenurk: talvehaikud 
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Sügisene sõnarägastik 

Sügis 

Lehed 

Seened 

Müts 

Kindad 

Kummikud 

Vihm 

Pori 

Öökülmad 

Hämar 

Raagus 

Oksad 

Hall 

 

 Linnud  

 

Jahe  

 

X D O T S N M D A M L Ü K Ö Ö 

S K A L Y B D E N E E S O J D 

T V N C B L K V D Y X S K A A 

P I S L D N W J A Q E F S H M 

D H Ü I E S U G A A R D A E O 

Z M G E F H U U C O J K D H O 

E C I G Q B E H A L L K H M L 

H T S H S H O D L K G U A Y S 

K Ä H Ä M A R W I K S M L Z T 

C I R U Y J Q U N T P M L Z E 

Q P N M Y X W R N V O I J F M 

S T N D A Q G W U S R K Y G M 

X M G Z A T W G D J I U C Ü D 

M T I I T D I G H W S D T J M 

F E D P U D S S T F N S P S X 

Otsi sõnarägastikust üles kõik sügisega 

 seotud sõnad: 

Koostasid Kädi-Loviise ja Meribel 7. klassist 

Reinhold, 7. klass Hanna 7. klass 

Meribel 7. klass Rebeca 7. klass 
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Mooste mõisakooli projekt 

"Kõndimisnädalad" saavutas oma kate-

goorias üle-eestilisel Ettevõtliku Kooli 

edulugude konkursil auväärse teise 

koha! Ärevust ja pinget oli eelnevalt 

kõvasti.  

 

Eelmisel kolmapäeval filmiti meie 

tutvustusklipp, 5. novembril saime 

esimest korda näha, mis sellest kõigest 

välja tuli. Veebis toimunud haridusfes-

tivalil olime veebi kaudu otse-ekraanil 

ka meie ehk õpetaja Kadi ja 6. klassi 

õpilased. Kuuenda klassiga koos vaa-

tasime festivali ülekannet ning meie 

edulugu vaadetes ja üheskoos veebi-

kaamera ees paremusjärjestust oodates 

põksusid südamed küll vist nii kõvasti, 

et allkorrusele oli kuulda. Väga põnev 

oli! 

 

Meid käis õnnitlemas ka Kristel 

Koddala Põlvamaa arenduskeskusest, 

kes kinkis meile vahva kroketimängu, 

lille ja maiustusi. Taaskord on põhjust 

olla rõõmus ja uhke!  

Õpetajate päev mõisakoolis 

Karoliina, 9. klass 

Iga aasta 5. oktoobril tähistavad kõik 

koolid õpetajate päeva ja tunde anna-

vad 9. klassi õpilased. Meie koolis 

andis meie klass sel aastal tunde.  

Kõigepealt pidime valima, mis klassi 

või õpetaja tunnid me võtame. Kui see 

oli valitud, siis osalesime loengus, kus 

räägiti meile, kuidas teha oma unistus-

te koolipäev.  

Jaan allkirjastab lepingut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meil oli aega kaks päeva, et saada 

õpetajate käest materjalid, mida tuleb 

tunnis teha.  

 

Lõpuks jõudiski kätte meie kauaooda-

tud õpetajate päev. Sellel päeval oli 

meil kõigil elevust palju ja väike närv 

oli sees. Vahetundide ajal veetsime me 

õpetajate toas aega ja rääkisime, kui-

das tund läks. Oli küll õpilasi, kellega 

oli probleeme, aga kokkuvõttes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

möödus päev väga hästi. Oleme kõik  

elus ja terved!  

 

Mulle endale õpetajate päev väga 

meeldis, kuna saime õpetamise koge-

muse. Oli väga-väga tore päev! Selli-

seid päevi, kus 9. klass annab tunde, 

võiks veel teha!  

 

Noored ja hakkajad õpetajad 

Kõndimisnädalad saavutasid edulugude 

konkursil teise koha 
6. klass ja õpetaja Kadi 



Saame tuttavaks: vene keele õpetaja 

Aljoona 
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7. klassi tüdrukud 

Sel aastal õpetab meile vene keelt 

õpetaja Aljoona, kes asendab 

õpetaja Innat lapsepuhkuse ajal. 

Küsisime temalt mõned küsimu-

sed, et õpetajast rohkem teada 

saada. 

Kuidas sulle meeldib Mooste 

mõisakoolis töötada? 

Väga meeldib, siin on toredad 

lapsed ning õpetajad ja siin on 

vaikne. 

Miks otsustasid endale kardi-

nasalongi teha? 

Salongi otsustasin teha sellepä-

rast, et Põlvas oli mul raske leida 

haridusele vastavat erialast tööd. 

Kui saaksid oma elu juures üht 

asja muuta, siis mis see oleks? 

Abiellusin väga vara. Oleks või-

nud enne iseseisvuda ja siis pere 

luua. 

Mis hinded sul meievanusena 

koolis olid? 

Koolis olid mul kõik viied. 

Kelleks soovisid väiksena saa-

da? 

Soovisin saada haldjaks. 

Tehnoloogiaõpetaja Olav 
Kus sa varem töötasid? 

Töötan juba 24 aastat Räpina ühisgümnaasiumis ja jätkan seal 

õpetamist. Nüüd õpetan lisaks varasemale veel Mooste mõisa-

koolis. 

Miks sa otsustasid tulla Mooste mõisakooli tööle? 

Tegelikult üks minu endine õpilane, kes ise ka praegu siin koolis 

õpetab, kutsus mind siia tööle. See oli õpetaja Andri.  

Kas sulle meeldib õpetaja olla? 

Jah, mulle meeldib.  

Kust sa pärit oled? 

Olen sündinud Räpinas. See on minu kodukant siiani. 

Kas sulle meeldis lapsena koolis käia? 

Tegelikult mitte eriti. 

Kelleks sa tahtsid lapsena saada? 

Tahtsin saada lenduriks või kraanajuhiks. 

 

Matthias, 5. klass 

Sellel õppeaastal annab meile tehnoloogiaõpetust  õpeta-

ja Olav. Koos õpetaja Olaviga kolisime ka uude 

tehnoloogiaklassi. 

Eripedagoog-tugiõpetaja Andri 

Kätriin ja Ander, 4. klass 
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Juba sellel kevadel distantsõppe ajal 

liitus meie kooliperega noor ja hakka-

ja õpetaja Andri.  

Miks sa Mooste mõisakooli tööle 

tulid? 

Ma tulin siia kooli seetõttu, et eripeda-

googika töö on mulle mitme aasta 

jooksul väga meeldima hakanud. Sa-

muti soovisin ühes väikeses ja hästi 

toredas mõisakoolis tööd teha. 

Mis sinu lemmikhobi on? 

Minu hobiks on rahvatants. Olen juba 

8 aastat sellega tegelenud ning tantsin 

siiamaani. See on minu suurim hobi. 

Kas sulle meeldib lapsi õpetada? 

Jah, mulle meeldib õpetada lapsi, sest 

muidu ma ei teeks seda tööd.  

Kuidas sulle meeldib meie kooli-

pere? 

Mulle meeldib see koolipere väga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kas sulle meeldib loodus? 

Mulle meeldib loodus ja eriti meeldi-

vad mulle rabad: sellised, kus ei ole 

laudteed ja saab ise kõndida ning teed 

otsida ja lihtsalt olla.  

Kas sul on lemmikloom? 

Minu lemmikloom on koer. Tema 

nimi on Rufi ja talle meeldib väga 

ujuda. Ükskõik, kuhu veekogu äärde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me läheme, ta tahab alati vette minna. 

Rufi on Cavalier King Charles spanjel 

tõugu koer ning tema kõrvad ja keha 

on hästi pikkade karvadega kaetud. 

Sellepärast on alati peale veeskäiku 

tema kuivatamine parajalt suur töö. 

See võtab umbes kaks tundi aega, et 

koer kuivaks saada. Kui me rabas 

käime, siis ta ujub isegi rabavees. Te-

ma jaoks ei ole see külm, vaid ta läheb 

ja sulpsab sinna sisse. 

Ruffus (pildid õpetaja Andri erakollektsioonist) 


