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Novembri neljandal päeval toimus võistlussari inglise keeles. Kristiina 

Tasane, Johan Erik Pukk, Walter Herold Veedla, Liis Õmblus ja Maria 

Kallastu saavutasid õpetaja Reene Tammearu juhendamisel 4. koha. 

Samasuguune võistlussari toimus ka vene ja saksa keeles. Vene keele 

võistlusel  12. novembril osalesid Janeli Paiba, Kristel Gustavson, Sabrina 

Tsokalo, Robin Oomera, Greta Jaanson ja Loreta Janson. Nemad saavutasid 

6. koha ja nende juhendajaks oli õpetaja Ingrid Must. Saksa keele võistlusest 

võtsid osa Liis Õmblus, Markus Hansson, Johan Erik Pukk, Kristiina 

Tasane, Grete Kivikas ja Annabel Raudsepp, juhendajateks õpetajad Ene 

Kübarsepp ja Epp Suigusaar. Võistkond sai 2. koha. Võistlussari lõppes 

keelteviktoriiniga 27. novembril. See kord võistlesid Georg Timoštšenko, 

Liis Õmblus, Iris Epp Sildnik, Heleen Saarse, Armas Jürgenson ja Johan 

Erik Pukk. Õpilasi juhendas taas õpetaja Reene Tammearu ning võistkond 

saavutas 1. koha. Kogu võistlussarjas sai meie kool kokkuvõttes 3. koha. 

20. novembril toimus ka algklasside nuputa võistlus. Meie koolist olid väljas 

kaks kolmandate klasside võistkonda. C-klassi võistkonnas olid Emily 

Vilter, Janelle Saks ja Laur Saks koos õpetaja Tiiu Kivestega. Võistkond 

saavutas 5. koha. S-klassi - see kord naiskonda - kuulusid Adeele Vuuk, 

Helin-Maria Unt ning Angela Kuld. Nemad saavutasid õpetaja Ruth Vaga 

juhendamisel 4. koha. 

Lisaks keeleviktoriinile toimus 27. novembril ka viktoriin "Meie Pärnu". 

Meie kooli esindasid Liis Õmblus, Janely Kangur, Iris Epp Sildnik, Georg 

Tiimoštšenko ning Heleen Saarse, kes võitsid viktoriini.  Võistkonda 

juhendas ja valmistas ette õpetaja Marju Ots.  

 

Palju õnne kõigile tublidele olümpiaadidel ja võistlustel osalejatele! 

Heleen Saarse, 8.c klass 

Õpilaste tublid saavutused 
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Ideid vahetundideks 
 

Käisime novembris klassides küsitlemas, mida õpilased vahetunnis kõige meelsamini teeksid. Õpilastel 

paluti oma soovid paberile kirjutada. 

Uuringust selgus, et väga paljudele meeldib käia spordivahetundides ja palli mängida. Paljud sooviksid, 

et neid oleks rohkem kui praegu. 

Mitmed õpilased tahaksid vahetunnis süüa. Neile meeldiks puhvet ja söögivahetund võiks vanemate 

klasside õpilaste meelest olla varem. 

Kirja pandi ka järgmised soovid:  teleka vaatamine, muusika kuulamine, joonistamine ja (lauamängude) 

mängimine. Mõned sooviksid puhkenurka, kus saaks vahetundide ajal vaikuses puhata ja lugeda või 

õppida. 

 

Iris Epp Sildnik, 8.c, Liisa Aunapuu, 8.c 



Veenuse võti 

 Elas kord Komeedi tänaval üks kummaline mees, kes veetis enamiku aja päevast arvutis. 

Ühel päeval aga juhtus see, et ta leidis infot komeetide kohta ja karjatas. Mees otsustas seda 

põhjalikumalt uurima hakata. Ta avastas, et Pluuto ei ole  päikesesüsteemis. Mees mõtles, et ei hakka 

Pluutoga jamama ja otsustas sõita kosmosesse ning luua uue planeedi. Kui ta sai teada, et ta ei saa 

kosmosesse, siis ta minestas ja suri. Järsku tabas meest kohutav kosmoseäike ja ta ärkas tagasi ellu ning 

muutus kurjaks äikesenaiseks.  

 Süda kutsus teda ikkagi ühele planeedile, mille nimeks oli Veenus. Sinna pääseb ainult siis, kui 

öelda oma vanus. Veenusele pääsemiseks oli vaja ka inglitiibu, mida sai ainult võlujooki juues. 

Äikesenaine kõndis ringi ja nägi üht meest maas lebamas, selgus, et tegemist on võluriga. Ilmnes, et sel 

mehel oli algselt olnud seitse pudelit võlujooki, kuid ta oli neli pudelit ära joonud ja ainult kolm jäi järele. 

Järsku märkas ta kaht päkapikku, kes jooksid võluri juurde ning varastasid temalt kaks pudelit võlujooki. 

Kuna äikesenaine püüdis vennikesed kinni, õnnestus tal Hea Tahte seaduse alusel tagasi meheks muutuda. 

Sõit Veenuse poole võis jätkuda!   

 Ta jõi kõik kolm võlujooki ära ning talle kasvas kolm paari inglitiibu. Kui mees Veenusele jõudis, 

ootas seal narr, kes küsis tema vanust. Mees ütles oma vanuse ning ja narr andis talle võtme, mis avas 

Veenuse värava. Ta kohtas planeedil olevas lossis Veenuse kuningannat, kellesse kohe armus. Nad 

abiellusid ja kui nad surnud pole, elavad nad veel siiamaani õnnelikult koos oma 12 lapsega.  

 

5.s klass 

 

Lihtsalt Toomas 

 Elas kord Komeedi tänaval üks kummaline mees, kes veetis enamiku aja päevast arvutis. 

Ühel päeval aga juhtus see, et elekter katkestati. Esialgu ei saanud ta aru, mis toimus. Mees taipas, et 

elekter  kadus, kuna tal on raha otsa saanud. Toomas läks tööle, et raha koguda. Ta töötas McDonaldsi 

drive-in’is. Esimese kolme päeva jooksul juhtus tal palju äpardusi. Mees vallandati ja ta läks tuumajaama 

tööle, kus juhtus õnnetus. Toomas vajutas valele nupule. Terves tuumajaamas läks elekter ära. Ta 

vallandati ka sealt ning mees hakkas ajalehest uut tööd otsima. Järsku märkas Toomas kuulutust, milles 

lubati inimesi võluväel õnnelikuks teha. „Äkki pakuvad raha,“ mõtles mees ja otsustas asja uurida. Ta läks 

võluri juurde ja küsis, kas ta saaks sealt raha. Kahjuks ta seda ei saanud, kuid võlur andis mehele 

võlueseme. See oli võluseeme, mille ta ära sõi ning seejärel hakkas Toomas kuldmünte oksendama.  

 Ta sai rikkaks ja mõtles, et läheb ja ostab endale uue arvuti. Sel päeval, kui Toomas šoppas, panid 

võluri kurjad käsilased tema maja põlema.   (Jätkub pöördel) 

Koostasime viiendikega muinasjutu, mille loomisel sai iga õpilane sõna sekka öelda. Põnev on näha, kuidas 

peategelase elu võib ühe lausega muutuda. Head lugemist! 

Kristiina Hunt 
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Hoonest ei jäänud midagi järele. Koju tulles nägi mees, et kodu on maha põlenud. Toomas kuulis võsas 

krabinat ja taipas, et seal võivad olla süüdlased. Ta läks nende juurde. Võluri käsilased tungisid mehele 

kallale, Toomas sai neist jagu ja järsku leidis ta end olevat võluri kindluses. Võlur võttis mehe 

pantvangi.  

 Möödus kolm ööd, kuid Toomas istus endiselt vangikongis luku taga. Mehel tuli mõte hakata end 

kätega kongist välja kaevama. Ta kaevas seitse päeva ja seitse ööd ning jõudis lõpuks vabadusse. Võlur 

suri vanadusse ning Toomas hakkas elama tema kindluses. Võibolla oksendab ta siiamaani kuldmünte 

välja... 

5.c klass 

Veel omaloomingut 
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Minu lumeingel 

 

Ärkan hommikul ja vaatan välja 

keegi minu aknale on teinud 

nalja, 

seal on saanid, seal on lilled 

need kõik teinud lumeingel.  

 

Kahju, et sind näen vaid talvel, 

siis kui väljas kõrged hanged 

kui on kevad, suvi, sügis 

aknal pole saani ega inglit. 

 

Siis ma mõtlen öösel, päeval, 

millal ilmad et külmaks lähevad, 

et sind jälle näha saaks, 

kui külmetad kõik 

ilusaks.                   

 

Rando Jaansalu 3.s 

Jõuluingli teed 

 

Ma ei tea mida ta teeb 

olen kuulnud, et ta võiks lennata veel. 

Ma arvan, et ta võiks lennata 

ja teiste inimeste saladusi kuulata. 

Ta võiks kõike näha. 

 

Kui teda keegi tahab. 

Ta võiks lennata ja õnne viia. 

Ja jõuluvana lendab saaniga siia. 

Nad jagavad ingliga kingitusi. 

Ja iga laps saab 

põnevusi.                               

 

Mart Võrk 3.s 

Ingel version2 

 

On olemas mitut versiooni ingleid 

on jõuluinglid, taevainglid ja maainglid. 

Jõuluinglid külastavad meid vaid jõulude ajal 

nemad käivad meid piilumas. 

Taevaingleid pole üldse näha 

neid saab vast teleskoobiga hiilida 

Maainglid need on maskeeritud inimesteks 

ja vahest harva ka loomadeks. 

Ma vähemalt arvan 

niiiiiiiiiiiii!                                   

 

Kardo Remi Kaar 3.s 



Inglid 

 

Iga ingli sees on väike valgus. 

Muidugi ka lõpp ja algus. 

Iga ingel hell ja hea. 

Temast lahku minema ei pea. 

 

Inglitele meeldib üksteist seljas kanda. 

Sest neid selle eest vangi ei panda. 

Neil pole endal passi, 

ega ka enda 

kassi.                                        

 

Helina Maria Unt 3.s  

Jõulukuul on meie koolis toimunud/toimumas järgmised 

sündmused: 

 koolimaja kaunistamine advendiajaks. 

 Advendihommikud, mil jagatakse koolis kõigile 

piparkooki ja mõtteterasid eelseisvaks päevaks. 

 Klasside jõulupeod, klassiõhtud ja ühised väljasõidud. 

 Jõululaat, kus on müüjateks meie oma kooli õpilased. 

Laadal müüakse oma kätega valmistatud maiustusi ja 

erinevat jõulukaupa, mis on oluline alates päkapikkudest 

kuni jõuluvanadeni. 

 1.–3. klasside õpilastele korraldatakse ühine jõulupidu. 

 A- klasside ühine jõulupidu. 

 Traditsiooniline jõulukontsert vanematele. 

 Direktori aastalõpu vastuvõtt õpetajatele, koolitöötajatele 

ja külalistele. 

 

Kindlasti tuleb ka selle aasta jõuluaeg meie koolis tore ja igati 

ootamist, nautimist väärt. 

Paluksime pühadeks veel valget ja pehmet lund! Ilusat ja 

toredat jõuluootust meie kõigi poolt! 

 

Annet Elisabeth Laanepõld, 7.c 

Jõulutraditsioonid meie koolis! 
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Jõuluingel 

Väljas sajab valget lund, 

varsti käes on jõulutund. 

Jõuluinglid ärkavad, 

lumehelbeid märkavad. 

Toome tuppa uhke kuuse 

jõulurõõmuks lastele. 

Küünlad, kuulid ritta seame –  

jõulud võivad alata. 

Marta Vaimand, 3.s  



Milline õpilane Sa olid? Mis olid 

Sinu lemmikõppeained? 

Olin üsna ontlik tütarlaps: 

oktoobrilaste juht ja klassivanem. 

Koolis oli mu lemmiktund kirjandus – 

olen siiani väikestviisi grafomaan. 

Keeled sobisid ka hästi. Gümnaasiumis 

läksin aga mingil põhjusel 

reaalkallakuga klassi ja maadlesin 

põhjalikult matemaatikaga. Sellest 

moraal – mõtle juba varakult selgeks, 

milles oled hea ja millega tahad 

tegeleda.  

 

Milline on Sinu riietumisstiil? 

Praegu ei oska sellele ühtegi silti külge 

panna. Kooliajast mäletan aga igasugu 

moeprohmakaid. Nõukaaja lastel ei 

olnud kunagi eriti midagi 

ekstravagantset selga panna, kui just 

ema ei õmmelnud. Siis aga tuli aeg, kui 

tekkisid kontaktid Soome ja Rootsi 

koolidega ning igaüks sai omale 

kirjasõbra. Mõnikord saatsid 

kirjasõbrad oma vaestele idabloki 

sõpradele pakke ja mina sain 

enneolematud, sädelevad retuusid 

kannaaluste kummidega. Pakis oli veel 

umbes XXL-suuruses valge T-särk 

palmipuu pildiga. Kui ma siis sellises 

riietuses linna peal lendlesin, tundsin 

end maailma kõige kaunima 

printsessina. 

 

Millega tegeled vabal ajal? Millised 

on Sinu hobid? 

Olen alati olnud üsna sportlik tüüp, 

hetkel on menüüs tennis ja ujumine, 

suvel rulluisud ja jooks. Pärast reisi 

kirjutan muljed reisikirjaks kokku ja 

muidugi loen palju. 

 

Mis on Sinu lemmiktoit? 

Vaimutoit on ikka kõige toitvam, aga 

kui ühe hea raamatu kõrvale veel 

tumedat šokolaadi krõbistada, võib 

eluga tõesti rahul olla. 

Teeme lähemalt tutvust uute noorte õpetajatega!  
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Milliseid raamatuid loed? Nimeta oma lemmikteos. 

Lisaks teada-tuntud klassikale meeldib mulle see, kui 

avastan mõne väga hea raamatu juhuslikult, autorist 

eelnevalt midagi teadmata. Näiteks ostsin kunagi 

lennujaamas igavuse peletamiseks jaapanlase Haruki 

Murakami „Kafka mererannas”. Sattusin tema 

kirjutamisstiilist täielikku vaimustusse ja olen siiani 

sõltuvuses.  

 

Kas käid palju reisimas? Kui jah, siis millised on Sinu 

lemmiksihtkohad? 

Kui elasin Belgias, käisin tihti nädalalõpureisidel, sest nii 

Pariis, London kui ka Amsterdam on sealt vaid 

paaritunnise rongisõidu kaugusel. Eredamad hetked 

reisidelt on sõbrannaga Sardiinia mägedes äraeksimine: 

tulime kottpimedas kaljudelt alla, ühel pool mühas 

kuulmise järgi ookean ja teisel pool oli kuristik. Aga alla 

me saime.  

Türgis purjelauakursusel kohtusin vees suure 

merikilpkonnaga. Pistis teine veest pea välja ja vaatas 

mind sõbralikult. Mina sattusin elukast sellisesse 

vaimustusse, et kaotasin tasakaalu ja pudenesin 

purjelaualt vette. Sellise ebagraatsilise tervituse peale 

põgenes mu äsjakohatud kaaslane muidugi kohe 

sõbralikemasse vetesse. 

     Inglise keele õpetaja Laura Merirand 



Milline õpilane Sa olid? Mis olid Sinu lemmikõppeained? 

Hinnete poolest olin tubli, käitumine jättis vahel soovida. Olin 

õpilane, kellele meeldis pidevalt oma arvamust välja öelda ja see 

tekitas aeg-ajalt probleeme. Õppimise kõrvalt tegelesin aktiivselt 

muuga: olin koolilehe toimetuses, õpilasesinduse juhatuses, Punase 

Risti noor vabatahtlik ja noortekoolitaja, laulsin, tantsisin jpm. 

Lemmikõppeaineteks olid kirjandus ja matemaatika.  

 

Milline on Sinu riietumisstiil? 

Olen inimene, kes riietub täpselt selle järgi, kuidas tal tuju on. Ema 

on minu riidekappi vaadates tabavalt öelnud: „Siin elaks justkui 

kaks inimest – üks on lõbus teismeline ja teine kuldsetes 

kuuekümnendates naisterahvas.“ 

 

Millega tegeled vabal ajal? Millised on Sinu hobid? 

Kurb tõdeda, aga mul pole vaba aega praktiliselt üldse. 

Lemmiktegevuseks on lugemine, paraku pole ka selleks piisavalt 

aega jätkunud. Eks see ole noore õpetaja puhul tavaline.  

 

Mis on Sinu lemmiktoit? 

Jumaldan hummust köögiviljadega. 

 

Milliseid raamatuid loed? Nimeta oma lemmikteos. 

Kuna olen spirituaalne inimene, siis loen palju esoteerika 

valdkonda kuuluvaid teoseid. Loomulikult armastan ka 

ilukirjandust. Lemmikautoriks on Paulo Coelho, olen läbi lugenud 

praktiliselt kõik tema teosed, mis eesti keeles ilmunud. Viimane 

neist on lugemata, aga see ootab mind juba kodus riiulis. 

Lemmikteoseks on Emily Brontë „Vihurimäe“. Sügava mulje on 

jätnud ka A. H. Tammsaare „Kõrboja peremees“, Jostein Gaarderi 

„Apelsinitüdruk“, Andrus Kiviräha „Mees, kes teadis ussisõnu“ jpt. 
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Kuidas sattusid õpetajaks just meie kooli? 

Huvitavate juhuste kokkulangemisel. 

 

Huvitav fakt, mida õpilased ja teised õpetajad Sinu kohta 

ei tea. 

Olen elanud kirikus. Pool aastat järjest igal hommikul kl 6.00 

ärkasin oma toa kõrval oleva suure kirikukella peale, mida 

kaks munka entusiastlikult tagusid. Tegu oli ühe 

rahvusvahelise noorteorganisatsiooniga, mille liikmed elasid 

kiriku ühes tiivas olevates tubades. Sattusin sinna juhuslikult 

ühe tuttava kaudu, aga mind võeti sõbralikult vastu. Väga tore 

aeg oli. Kui on võimalus maailmas veidi ringi vaadata ja 

tutvuda teisest kultuuriruumist pärit inimestega, siis tuleb 

seda kindlasti kasutada. 

               3. kl õpilane Laura 

Emakeeleõpetaja Kristiina Hunt 



Kas käid palju reisimas? Kui jah, siis millised on Sinu 

lemmiksihtkohad? 

Mul on tekkinud suur side Inglismaaga. Olen viimase kahe 

aasta jooksul jõudnud sinna koguni neljal korral. Kui ma 

poleks Pärnusse kolinud, siis elaksin ilmselt juba 

Inglismaal.  

 

Kuidas sattusid just meie kooli õpetajaks? 

Ma polnud õpinguid lõpetades kindel, kas asuda sügisel 

õpetajana tööle või minna esmalt maailma avastama. Kui 

nägin meie kooli tööpakkumist, siis tundsin kohe, et pean 

kandideerima. Süda juhatas mind siia.  

 

Huvitav fakt, mida õpilased ja teised õpetajad Sinu 

kohta ei tea. 

Jäin neli aastat tagasi raske haiguse tagajärjel kolmeks 

kuuks ratastooli. Olen üks väheseid inimesi, kes on oma 

elus pidanud kahel korral kõndima õppima. Kui tahtejõud 

on suur, siis on kõik võimalik! :)  

 
Õpetajaid intervjueeris Iris Epp Sildnik, 8.c 
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9. kl õpilane Kristiina 

 

Projekt “Mina ei kiusa — õigus olla” 

Kõik õpetajad said novembris oranži südame, kuhu 

märkisid heatahtlikkusega silma paistnud õpilaste 

nimed. Detsembri alguses koguti südamed kokku 

ning pandi välja stendile, et ka õpilased saaksid 

näha, kui palju headust koolikeskkonnas on.  

Selline projekt andis meile võimaluse rohkem 

märgata ka väiksemaid sõbralikke ja abistavaid 

tegusid. Detsembris tunnustavad üksteist 

südametega õpilased ise.  

Heatahtlikku jõulukuud! :)  

Kristiina Hunt 
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     Moerubriik - II veerandi stiilsemad! 

Valmistume jõuludeks! 
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Psühholoog Veste Roosaar 14.12 

Õppealajuh Liina Õmblus 18.12 

Majandusjuh Koidula Säde 25.12 

Õpetaja Epp Suigusaar 31.12 

Koolitädi Aira Soomann 31.12 

Direktor Urve Krause 02.01 

Õpetaja Lemme Sulaoja 06.01 

Sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla 08.01 

Õpetaja Anne Urge 09.01 

Õpetaja Kristel Kallau 18.01 

Õpetaja Elve Aasmaa 22.01 

Õpetaja Marju Sepp 06.02 

Õpetaja Roman Vaik 10.02 

Õpetaja Kristi Treial 14.02 

Õpetaja Liis Vigla 15.02 

Õpetaja Leo Viller 22.02 

Õpetaja Tiina Sutt 25.02 

Õpetaja Urve Paulmann 04.03 

Kooliõde Kai Võigemast 08.03 

Õpetaja Reet Jürima 14.03 

Õpetaja Laura Merirand 28.03 

Noorsootöö Siiri Paasma 01.04 

Õpetaja Urmas Lekk 05.04 

Õpetaja Ruth Vaga 07.04 

Võimlatädi Silva Neihaus 24.04 

Koristaja Milvi Peterson 27.04 

Õpetaja Kairi Osula 07.05 

Võimlatädi Vilja Kütt 11.05 

Õpetaja Tiina Voolas 12.05 

Kellatädi Mai Murumets 13.05 

Õpetaja Ulvi Lutoskin 20.05 

Õpetaja Liivi Martinson 21.05 

Õpetaja Kristiina Hunt 25.05 

Õpetaja Anu Päit 28.05 

Õpetaja  Elmu Mägi 29.05 

Õpetaja Tiiu Teearu 29.05 

Kokk Sirje Mäearu 04.06 

Tantsuõpetaja Marge Rull  09.06 

Kollektiivi sünnipäevad 

Soovime teile jõuluvaheajaks järgmist:  

 koos perega olemist; 

 et kõigil läheks hästi; 

 et kellegagi ei kurjustataks; 

 palju-palju kingitusi; 

 ilusat kuusepuud; 

 lahket jõuluvana; 

 et keegi ei jääks haigeks; 

 palju puhkust; 

 rõõmsat uisutamist ja kelgutamist; 

 suures koguses maitsvaid pühadesööke. 

 

 

 

Teie toimetus. :) 
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Meelelahutust! 

Toimetus 

Heleen Saarse 

Britta Kari 

Katarina Ild 

Eva-Maria Ereline 

Merily Lüll 

Grete Kivikas 

Annet Elisabeth Laanepõld 

Reigo Raal 

Keitlin Kütt 

Karolin Kõrnas 

Erik Lille 

Henry-Gerret Grüning 

Iris Epp Sildnik 

Liisa Aunapuu 

 

Meeskonda juhendab Kristiina Hunt 

1.c ja 1.s klassi õpilastelt uuriti, kelleks nad tulevikus saada tahavad (kirjapilt muutmata). 

Küsitlusele vastasid 1.s klassist Marta, Holger, Luukas Peeter ja 1.c klassist Meeri Liis, Berta, 

Vestlus 1. klassi õpilastega 

Kelleks sa suurena saada tahad ja miks? 

Lisanna: Kunstnikuks sest mulle meeldib 

joonstada. 

Berta: Maniküriks selepärast künet on ilusat. 

Arabella: Näitleia sest muu issi ka on. 

Meeri Liis: Ratsutaja sest naad meltivat mule. 

Marta: Näitlejaks selle parast et mulle meeldib 

laval olla. 

Holger: Kookaks. 

Luukas Peeter: Presitentiks kuulsuse pärast. 

Sudoku lahendamine teeb alati tuju heaks! 

Koolileht ootab oma meeskonda rõõmsaid ja 

teotahtelisi õpilasi! 


