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Emadepäeva luuletused
Emale joonistan ma pildi,
pildi peal asetseb meie naaber Milvi.
Mõtlesin joonistada Valdurit ka,
kuid seda ei osanud üldsegi ma.
Sandra Laksberg

Mis on Teie nimi ja millega Te tegelete?
Olen Ilmar Koort, tegelen
noorte inimeste õpetamisega.
Kui kaua Te judoga olete
tegelenud?
Vähe, treener olen olnud 5
aastat. Väekunstidega olen
tegelenud 30 aastat.
Millega Te oma
kimonosid pesete, et nad
nii valged on?
Mina ei pese, masin peseb.
Kas Teile meeldib meie
kool?
Jah, väga.
Küsitlesid Janeli Pelska ja
Roberta Sibul.

Suve iseloom
Võilille värvus märgatav on,
aasal peesitab väikene konn.
Õunapuu õied on tõesti nii valged,
ja ka inimesed on nii malbed.
Linda-Loora Pruuli

Suverõõm
Suvel lastel rõõmus meel,
ja jäätisest neil kipitab keel.
Jäätis mõnus ja ka rammus,
sest jätil seljas kasuk vammus.
Rõõmus memm ja lõbus taat
ning külma vett uputab vaat.
Karget rõõmuhõiset kuulen,
tuul puhub vaikselt suule.
Ja sealt tuleb suvi
ja suvekuulutaja tuvi.
Kaisa Kahre

Üks päev las olla selline,
mis kuuluda võiks emale.
Sel päeval õnne soovin ma,
palju õnne kuhjaga.
Kui koogi lahti lõikame,
siis ära selle sööme me
ning kui käes on õhtu kena,
me laulame tukkuma ema.
Jane Tigasoo

Emale kingin ma suure, suure karbi,
mille sees on jänes Malvi.
Karbi seest välja hüppab ta hop,
siis isa koputab uksele kop, kop.
Sandra Laksberg

Emale võiks kinkida
uhke, suure auto,
kuhu peale pakkida
võiks ma palju kaupu.
Samas talle anda võiks
mõne kena taime kõik ju õitsema need hakkaks,
ning talt siis kiita saame.
Kuid kõige lihtsam lahendus
on teha emmele pai
Täna meil on emadepäev, ja unistuseks jätta see
päikest täis on see päev.
auto suur ning lai.
Lastel on ka rõõmus nägu, Veel võiks talle ütelda,
liigub kiirelt ka tigu.
kui väga hoolid tast,
Lapsed teevad head kooki, ja oled õnnelik,
ema ootab laual roogki.
et saad olla ta laps.
Emal on rõõmus meel,
Lota Vana
külalised on ka teel.
Linell Sikk
Ema, oled mulle kallis,
ära pahanda, kui ma värvisin ennast halliks.
See päev jääb mulle meelde,
kui sa minuga läksid teele.
Enne seda me värvisime ajas,
kuid laulsime ka Kajast.
See laul oli väga lahe,
kuid kogemata mu sõber sai tunnis kahe.
Maarja-Liis Raamat

Emale tahaksin kinkida ma,
suure, suure Kanaari saare maa.
Kinkida tahaksin veel kõike head,
kuid luuletamisest paksust läheb mu
pea,
Lihtsalt, ema, sa tea,
kõige parem oled, seda sa tea.
Linda-Loora Pruuli
Emakesele kingin ma roosinupu,
mõtlen veel lisada kullerkupu.
Tema lemmiklill on alati roos,
seda korjame aiamaal alati koos.
Linda-Loora Pruuli

Ema, kallis ema,
oled nõnda kena.
Sulle õnne soovin
ja hea laps olla proovin.
Kaisa Kahre

Ema, minu ema,
oled nõnda hea,
et lilli kingin Sulle
emadepäeval seal
põllul, kus meil kasvab
lilli iga meetri peal.
Ema, armas ema,
oled nõnda hea,
et omatehtud asja
kingin Sinu meeleheaks.
Sai puuritud ja saetud,
lihvitud ja vaetud.
Raido Kiss

Emadepäev on päev,
kus ema rõõmsalt näen.
Mu emake hea,
Siis emale ma rõõmu teen,
Sina oled parim, seda tea.
näiteks kaelakee, mis väga
Kui mõnikord veidi nukker Su meel, peen.
Siis naeratad, naeratad ikka sa veel.
Talle küpsetan tordi,
Linda-Loora Pruuli kõige erilisema sordi.
Siis näen rõõmu hinges,
ning polegi ta pinges.
Mu ema, ema, ema,
Armas on mu ema,
maailmas kõige parem on tema.
sest kallis on ju tema.
Kõik maailma lilled ma kingiksin talle,
Avelin Rätt
ja üllatuseks veel ühe lambatalle.
Linda-Loora Pruuli
Emadepäev on käes.
Lilled on juba valmis,
Käes on emadepäev,
Ema, kallis, sa oled nii hea,
kuid kook on ahjus.
kauneid lilli ma näen.
nõnda targaks mind pead.
Ema ärkas üles,
Need on seal laual,
Sellepärast oledki hea,
vaatas ringi ja nägi lilli,
olnud juba kaua.
et mul viis seina peal.
ja oh õnnetust, kõrbenud
Kooke ja kaarte ma teen,
Kui Sul oleks hing või mitte,
kooki!
ning soovida võin:
jäta meelde, et armastan Sind!
Richard Lang
„Head emadepäeva!“
Tarvo Täht
Richard Lang
Emadepäev on juba käes,
laual lilli ja torti näen.
Kallistan sind ja laulan
Sulle väga, väga kaua.
Toon veel nelke ja roose,
kuid ei võta üledoose.
Kaisa Kahre
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Spordiuudised
18. aprillil käisid meie kooli 7.-9. klassi poisid ja tüdrukud Viljandis, Koolinoorte võrkpalli võistlustel, kus nad saavutasid 5.
koha. Koosseisus mängisid: Ingmar Juur, Raigo Raamat, Reijo
Klade, Risto Kahre, Mihkel Liping, Anna- Maria Toome, Helena Kõivsaar ja Laura Kaiv.

Poisid saavutasid 3. koha. Poiste koosseisus mängisid: Ingmar
Juur, Reijo Klade, Raigo Raamat, Tauri Lepiku, Erki Kallas ja
Sander Nool.
Tüdrukutel mäng niihästi ei läinud, aga kogemusi said nad
kõvasti. Tüdrukute koosseisus mängisid: Mari-Liis Tigasoo,
19. mail käisid meie kooli 4.-5. klassi tüdrukud ja poisid Kooli- Kriss Oha, Maris Kassak, Gaidleen Nedo, Itirin Kivi, Stella
noorte rahvastepalli võistlustel, kus poisid saavutasid 1. koha. Ploom ja Gerda Plado.
Võistkonnas olid: Tarvo Täht, Kristen Ungur, Sten Puusepp, 3. mail käisid meie kooli 7.-9. klassi poisid ja tüdrukud heateRaido Meidla, Hugo Punnar, Janno Plado, Mattias Huma, Joo- gevuslikul teatejooksul. Võistkonnas olid: Ingmar Juur, Martin
sep Järvpõld. Tüdrukud saavutasid 2. koha, võistkonnas olid: Kallaste, Sander Nool, Raigo Raamat, Gaidleen Nedo, Itirin
Jane Tigasoo, Sandra Laksberg, Kelly Olesk, Avelin Rätt, Kai- Kivi, Maris Kassak ja Airika Vaikmets.
sa Kahre, Linell Sikk ja Linda-Loora Pruuli.
26. aprillil käisid meie kooli õpilased murdmaajooksul, kus nad 29.-30. mai kergejõustiku võistlustel saavutas
Ingmar Juur I koha kuulitõukes, kettaheites ja odaviskes,
saavutasid oma grupi 3. koha.
Mihkel Liping II koha 200 m ja 100 m jooksus,
27. aprillil toimus Võru spordihallis Võrumaakonna koolinoor- Tarvo Täht II koha palliviskes ja III koha kolmikhüppes,
te MV I võistlused, kus käisid ka meie kooli 7.-9. klassi poisid Gaidleen Nedo II koha kolmik- ja kaugushüppes.
ja tüdrukud.
Maris Kassak
Loodustund "Orav ja kobras"
Ja nuusutasime kirbet kopranõre
lõhna.

Reedel, 11.mail tuli meile külla RMK Ilumetsa
Looduskeskuse töötaja Kristi Toom. Ta rääkis
oravast ja koprast. Tal oli kaasa võetud orava
topis.
Me saime teada, et oravaga on kergesti võimalik
sõbraks saada, teda toita ja talle isegi käe pealt
süüa anda. Orava lemmiktoiduks on kuusekäbiseemned.
Kopra suurimaks vaenlaseks on jahimees.

Tunni lõpus panime töölehele kirja,
mida teada saime oravast ja koprast.
Oli tore tund.
Orava pesa on ümar ja tema suurimaks
vaenlaseks on nugis.
Matemaatikapäev

Teksti aitas kirjutada Morgan.
Fotod tegi õpetaja Anita.
Me katsusime kopra nahka.

8. mail oli meie koolis matemaatikapäev, kus osales palju koole. Alguses jagati meid viieks rühmaks. Matemaatikapäeval oli 5 keskust:
täpsuse-, vesiroosi-, mängude-, bingokeskus ja keskus 33.
Täpsusekeskuses tuli hinnata teravilja kaalu, arvata teravili ära, teha
paberist võimalikult pikk kett, aga ka hinnata pikkust. Seal mängisime
ka matemaatilist tutvumismängu. Peaaegu igas toas pakuti meile kommi.
Vesiroosi keskuses tuli meisterdada kolmest ringist vesiroos. Mängude
keskuses mängisime palju matemaatilisi mänge. Bingokeskuses mängisime matemaatilist tutvumisbingot, kus tuli kõigepealt tehted lahendada
ja siis tuli küsida teiste käest, kas tal on näiteks neli pereliiget peres.
Keskuses 33 tuli veeretada rühmade kaupa täringut ja siis tuli selle
numbriga ülesannet otsima hakata. Iga täringuviskega läks arv suuremaks. Kes enne 33 täis sai, oli võitja. Siis kui kõik toad tehtud said, läksime sööklasse, sõime pirukaid ja saime kätte ka tänukirjad.
Matemaatikapäev oli väga tore!
Raido Kiss
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2. klass koos 1. klassiga Meenikunno rabas
Meenikunno rappa sõitsime Kenno isa bussiga. Ilm oli vihmane ja kole. Teerada oli väga libe. Kõndida tuli mööda
laudteed päris pikalt. Rabas kasvas palju taimi. Mina nägin
huulheina, sinikaid, turbasamblaid ja sookailu. Vaatetornist
nägin kaugele. Oli väga väsitav, aga huvitav ja kasulik
päev.
Siim Hallik
Mulle meeldis huulhein. Ta oli nii äge. Kui kärbes või mingi muu putukas peaks sinna peale lendama, siis huulhein
seedib putuka ära.
Kelly-Jete Ilves

Giid rääkis meile rabataimedest. Turbasammal oli nii märg, et
kui ma seda pigistasin, tuli sellest nii palju vett. Me saime maitsta ka jõhvikaid, aga need polnud üldse head.
Laura Järvpõld
Me peatusime ühe rabajärve ääres. Seal oli puhas vesi, aga mina
olin õnnetu, sest mu komm kukkus vette.
Patrik Huma
Mulle meeldis järve ääres. Selles on nii puhas vesi, et seal pole
isegi ühtegi bakterit. Me jõime seda vett, aga see ei võtnud janu
ära.
Laur Vana

Me saime teada, et aasta jooksul kasvab turbasammal ainult
1 mm.
Henry Ploom
Me käisime seitsmekesi tornis. Sealt nägin ma metsa ja raba.
Nägin 1. klassi kah. Ehki vihma sadas, meeldis meile rabas
väga.
Tommi Paat
Me käisime tornis ja tegime ühte töölehte. Sinna pidime
märkima taimed, mida rabas nägime.
Enrico Jäger

4. klassi ühetähejutud
Siim siblis saepuru sees. Siimu silmad särasid. Selle
selli saapad said saepuruseks. Seoses siblimisega saepurus sai Siim sugeda.
Jaanika Lindmets
Sander sõidab suveks Saaremaale suvitama. Seal saab
sooja suppi. Sanderi sõbraks sai Silver. Sõbrad sõitsid
seenele. Silver sai suure sirmiku. Sügisel sõidab Silver
sõbrale sünnipäevale. Sander saab seitse.
Kertu Hallik

Meie Marile meeldivad metsmaasikad. Metsmaasikad on maitsvad
marjad. Mardile meeldivad mustikad. Marjad metsas mõtlevad, millal moosipurki maanduvad. Marjamoos maitseb maiasmokkadele.
Jarko Nassar
Kiisu Kurri kiirustas kaasikusse, kuna kartis kurja koera. Kerli kuulis
kiisu kisa. Ka Kerli kiirustas kaasikusse. Kui Kerli kaasikus koera
kohtas, karistas ta kutsikat kurjalt. Kuna koer karistamist kartis, kiirustas kutsikas kiiruga koju.
Eva Grete Huul

Ekskursioon Tallinnasse
31. mail käisid 1.-3. kl ekskursioonil Tallinnas, ka 5-ndast klassist oli 3 õpilast. Käisime loomaaias, botaanikaaias, Jägala joa
juures, metsakalmistul ja teletornis. Loomaaias oli väga palju loomi, näiteks: jääkarud, elevandid, maod, tiiger, šimpansid ja
linnud. Minu lemmikud olid tiiger ja šimpansid ning ka paljud linnud olid vahvad. Botaanikaaias olid huvitavad taimed. Mind
huvitasid kõige rohkem kaktused. Metsakalmistul nägime
palju haudu – nii Lennart Mere,
Konstantin Päts kui ka Lydia
Koidula olid sinna maetud.
Panime ka Lennart Mere hauale
küünla. Jägala joa juures tegime
pilti ja pidasime piknikku.
Teletornis oli ka tore: nii üles
kui ka alla sõitsime liftiga ja
alati läksid kõrvad lukku. Seal
oli palju erinevaid masinaid,
mida me ka proovisime.
Koju tagasi sõites vaatasime
bussis multifilmi „Autod 2”.
Reis oli lahe!
Avelin Rätt
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Saksamaa reisi pajatused
Minu reis algas
Tallinna lennujaamast, kust lendasime
Frankfurti.
Öösel
ööbisime
hotellis ja järgmine
hommik suundusime
rongiga
Paderborni.
Tee
peal tegime mitu
ümberistumist.
Paderbornis ööbisime peredes. Minu
pere oli väga tore.
Esmaspäeval hakkas pihta praktika – minu praktika kohta oli
Benteleris. Tegime seal rauast rongi. Selle tegemine oli päris
aeganõudev ja raske. Pärast praktikat olime kas peredes või
veetsime aega kuskil mujal. Ühel päeval käisime Tivolis ja
teisel käisime näiteks linnaekskursioonil. Paderbornis möödus aeg väga kiiresti. Leidsin endale Bentelerist palju uusi
sõpru ja õhkkond Saksamaal oli väga tore. Sõitsime rongiga
jälle tagasi Frankfurti, kus külastasime loomaaeda ja linna.
Sellel päeval oli väga kuum. Järgmisel päeval oli taas aeg
sõita kodumaale. Tallinnas oli väga tore kuulda eesti keelt.
Sellega lõppes meie reis.
Helena Kõivsaar

s i l m

Me läksime Saksamaale lennukiga. Lend oli lahe. Jõudsime
hotelli õhtul. Mängisime õhtul kaarte ka. Hommikul hakkasime Paderborni rongidega minema. Istusime 2 korda ümber
teistele rongidele. Peredesse jõudes olin algul vaikne. Õhtul
vaatasin naljakaid videoid.
Läksime esimest korda Benteleri praktikale - seal oli meie
ülemuseks Sebastian. Ta õpetas meid ja me saime ka temast
aru. Jõudsime mõned rongijupid juba esimesel päeval valmis
teha. Üks päev oli meil vaba, siis sain kauem magada.
Praktika lõpuks jõudsime oma rongi meisterdamisega valmis
ja saime selle endale päriseks.
Rain Lõiv

Alustasime oma reisi laupäeval, 21. aprillil. Läksime kell 12.00 bussiga Tallinnasse. Jõudsime sinna 16.00. Andsime lennujaamas oma pakid ära, käisime Ülemiste keskuses ja läksime siis lennukile. Lendasime 2 tundi ja jõudsime siis
Frankfurti. Õhtul veetsime Alpha Pensionis. Hommikul läksime rongile, sellega
sõitsime 3 tundi. Pärast jõudsimegi peredesse. Mind võeti vastu vahvlite, jäätise
ming maasikatega. Kui me ära sõime, siis läksime hobuste talli.
Esmaspäeval, 23. aprillil algas meie tööpraktika. Mina olin lasteaia punases rühmas, seal olid 3-4-aastased lapsed. Suhtlus käis lasteaias inglise, saksa ja vene
keeles. Minu tööpraktika oli 8.00-16.00. Kell 12.30-13.30 oli mul paus. Kui ma
õhtul praktikalt koju jõudsin, siis tegime igasuguseid huvitavaid asju, näiteks
käisime ujumas ja raekojas.
Laupäeval, 28. aprillil hakkasime tagasi Eestisse sõitma. Lõunaks jõudsime
Frankfurti, seal käisime loomaaias. Seal oli väga tore, aga väljas oli liiga kuum, umbes 30 soojakraadi. Õhtul jalutasime
Maini jõe ääres. Ööbisime hotellis.
Hommikul läksime lennujaama ja õhtul hakkasime tagasi koju sõitma. Jõudsime koju väsinuna, kuid õnnelikult. Jäin reisiga
väga rahule!
Krislin Rätt
AJALEHTE TOIMETASID: Roberta Sibul, Janeli Pelska, Maris Kassak, Raido Kiss
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Mulle meenuvad algklassides toimunud õpetaja Aiva korraldatud klassiõhtud, mis toimusid koos vanematega ja koos teise klassiga. Veetsime öö koolis.
Meenub Kääpa pood ja seal käimised vahetundide ja vabade tundide
ajal (ja siis ka Raigo pool käimised).
See, kui me käsitöö tunnis süüa tegime ja poisid näljaste nägudega
ukseaknast vaatasid.
Mu ema rääkis mulle, et kui ma esimeses klassis esimesel septembril
koolimaja uksest väljusin, olin ma küsinud, et kas ma pean homme ka
siia tulema.
Vahepeal kui söökla akna taga olime, andsid kokatädid meile süüa.
1. klassist meenub, kui pidime kooli ette minema ja käest kinni
hoidma, aga kaks tüdrukut tahtsid mind käekõrvale võtta.
Viiendas klassis läksime eesti keele tunnist minema, aga järgmine päev pidime direktori juurde minema ja aru andma, miks me
ära läksime. Direktor oli päris kuri meiega, aga pääsesime hoiatusega ja saime kommi ka.
Erki Kallas
Esimeses klassis oli meid palju vähem kui praegu ning siis olime
palju väiksemad ka. Jõulupidudel pidime jõuluvana juures käima, aga keegi salmi ei osanud.
Käisime algklassides play-back showl ja võitsime.
Ingmar Juur
Meenutus
2003 aasta sügisel meist koolilapsed said:
neli plikat ja üksteist poissi, kokku viisteist kukupaid.
Ja õpetajaks oli siis meile……. Mõelge ise ja öelge vaid!
Ta lihtsalt tuttav on teile, kuid meile heaks sõbraks sai.
Mida kõike küll koolis tehti, te ei kujuta ettegi vist:
Me arvutasime, kirjutasime, sõime ja harjutasime lugemist.
Ja kekas tuli painutada ette, nii et sõrmeotsad puudutasid maad.
Laulutunnis jälle plaksutasime rütme ning kummarduse tegime ka.
Siis tähestiku õppisime pähe ja hääldasime häälikuid,
kirjutasime õigesti kirjatähti ja uurisime õues kasvavaid puid.
Kuid meid see ei ehmatanud, sest oleme tugevast puust.
Koolis käia on täiesti lahe, seda hüüdsime ühest suust.
Ning juuri sügavamale ajasime tarkuseraamatus.
9. klass oma kooliaja algusest

Roberta Sibul
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Need üheksa aastat on möödunud väga lõbusalt. Väiksena
olime väga tublid rahvastepallurid. Tublid oleme
olnud ka jalgpallis ja võrkpallis. Kõik ekskursioonid, kus
me käinud oleme, olid väga toredad ja lõbusad – juhtus
igasuguseid lolle asju.
Raigo Raamat
Mul on meie koolist ja klassist väga palju mälestusi.
1. klassist on mul meeles klassiõhtu, mis oli koos ühe
teise klassiga, ehk eelmise aasta 9. klassiga. Klassiõhtu
oli lõbus: me jäime koolimajja ööseks ja see oli vahva.
9. klassist on mul meeles meie tutipäev. See oli mõnus.
Mulle meeldis meie algklassi klassijuhataja Aiva slaidishow – see oli tore!
Maris Kassak
Selle pika koolitee jooksul oleme läbi elanud palju sündmusi
ja naljakaid asju. Mängisime pidevalt rahvastepalli – see oli
meie lemmiktegevus, hiljem käisime ka võistlustel. Pärast hakkasime mängima võrkpalli.
Helgemad mälestused meenuvad seoses matkade ja ekskursioonidega, kus on pidevalt nalja saanud. Üks esimesi reise oli Saaremaale minek, seal oli üsna huvitav, kahju, et meri oli veel
külm ja ujuda ei saanud. Järgmine reis oli Rakverre, kus oli
huvitav linnus, peale seda sõitsime Narva linnuse poole. Pärnus
käik oli soe ja mõnus, seal käisime ujulas ujumas. Jurmalas
olen käinud kolm korda, eriti lahe oli käia seal koos Erkiga.
Eelmisel aastal käisime koos soomlastega rattamatkal Piusal.
Seal olen nagu kohalik, sest ma olen seal väga tihti käinud, sest
vanaema elab seal lähedal.
Tauri Lepiku
Õpetajate päev oli päris tore. Oli hea teada, kuidas õpetajad
tunnevad ennast igapäevaelus. Sain õpetajate päevast seda teada, et õpetaja amet on pingerikas ja nõuab palju kohustusi. Ise
küll ei tahaks õpetaja olla, sest sain selle ühe päevaga suure
kogemuse, mida õpetaja peab tundma.
Airika Vaikmets

Selles koolis olen olnud 9 aastat. Kääpa kool on super
kool. Alates 1. klassist leidsin ma palju uusi sõpru. Need
9 imelist aastat on olnud täis rõõmu ja naeru, kuid ka
mõnikord natuke nukrust. Selle aja jooksul olen ma õppinud juurde palju tarkust ja saanud rohkem iseseisvamaks.
Meie kooli õpetajad on olnud tublid ja kannatanud välja
meie pahad tujud ja kurjuse. Kääpa Põhikool on olnud
super kool, sest siin on väga sõbralik kooli kollektiiv.
Siit koolist on mul natuke kurb lahkuda, aga see kool
jääb alatiseks südamesse.
Ats Saag

