METSKÜLA KOOLI LEHT
Nr 77
Juuni 2017
Koolikell heliseb suvesse. Tagasi vaadada on mõnus: oli parasjagu pingutust, oli rohkesti
kordaminekuid. Ning, uskuge või mitte, TERVE KOOLITÄIS tublisid ja hakkajaid lapsi!
Siin nad on, olge lahked:
SILVER, 6. klass
Geograafia 7. kl II, vabariigi II järk
Bioloogia: I, vabariigi IV
Nuputa: maakonna I, vabariigi V (meeskondlik)
Matemaatika: III
Õpioskused: vabariigi III (meeskondlik)
Känguru: vabariigi 13., maakonna II
Astronoomiaviktoriin Pulsar: vabariigi I, 5.-7. kl I
Linnuviktoriin: vabariigi I (meeskondlik)
Miniturniir: I (meeskondlik)
Orienteerumine: päevakute II
Muusikakoolis akordioni- ja tromboonitunnid
SAMUEL, 6. klass
Geograafia 7. kl III, osalemine üleriigilisel
Bioloogia II, osalemine üleriigilisel
Nuputa I, vabariigi V (meeskondlik)
Matemaatika I-II
Õpioskused: vabariigi III (meeskondlik)
Astronoomiaviktoriin Pulsar: vabariigi V, 5.-7. kl X
Känguru: vabariigi 138., maakonna IV
Linnuviktoriin: vabariigi I (meeskondlik)
Nutisport: regiooni I, vabariigi VII
Pranglimine: regiooni I, vabariigi IX
Miniturniir: I (meeskondlik)
Orienteerumine: päevakud I, Läänemaa MV II, KSL MV I
Muusikakoolis metsasarve- ja saksofoniõpingud

EVA-MARIA, 5. klass
Matemaatika: I
Nuputa: maakonna I, vabariigi V (meeskondlik)
Õpioskused: vabariigi III, maakonna I (meeskondlik)
Känguru: vabariigi 23., maakonna III
Nutisport: regiooni II, vabariigi VII
Orienteerumine: päevakute II
Muusikakoolis klaveri eriala
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LAURA, 5. klass
Matemaatika III
Nuputa: maakonna I, vabariigi V (meeskondlik)
Õpioskused: maakonna I (meeskondlik)
Orienteerumine: päevakute I, Läänemaa MV III
Muusikakoolis viiuli- ja klaveritunnid

SIMO, 3. klass
Bioloogia 6. kl III
Matemaatika 4. kl I-III
Känguru: vabariigi 98., maakonna III
Orienteerumine: päevakute I
JOOSEP, 6. klass
Õpioskused: vabariigi III (meeskondlik)
Linnuviktoriin: vabariigi I (meeskondlik)
Miniturniir: I (meeskondlik)
Bioloogia VI
Orienteerumine: Läänemaa MV III
Muusikakoolis viiuli- ja klaveritunnid

JOHANNES, 5. klass
Õpioskused: maakonna I (meeskondlik)
Miniturniir: I (meeskondlik)
Astronoomiaviktoriin Pulsar: vabariigi IV
Matemaatikaolümpiaad
Orienteerumine: päevakute III
Muusikakoolis akordionitunnid

ALVAR, 5. klass
Steni muinasjutuvõistluse eripreemia
Õpioskused: maakonna I (meeskondlik)
Matemaatikaolümpiaad
Orienteerumine: päevakute I, Läänemaa MV I
Maadlustrenn

3

Metsküla kooli leht

Juuni 2017

HUGO, 6. klass
Õpioskused: vabariigi III (meeskondlik)
Miniturniir: I (meeskondlik)
Orienteerumine: Läänemaa MV III, koolinoorte MV II
Muusikakoolis löökpillide eriala
Jalgpallitrenn

MARK RA, 5. klass
Õpioskused: maakonna I (meeskondlik)
Astronoomiaviktoriin Pulsar: vabariigi V
Muusikakoolis tromboonitunnid

NAATAN, 1. klass
Nuti-matemaatika: regiooni II, vabariigi 11.
Pranglimine: regiooni I
Maadlustrenn

MIIA, 1. klass
Nuti-matemaatika: regiooni VII
Känguru: vabariigi 221., maakonna IV
Muusikakoolis viiuli eriala

MIRELL, 3. klass
Nuti-matemaatika: regiooni VIII
Tormi õpib muusikakoolis löökpille ning Jakob akordionit ja
karmoškat. Karl Robinil on muusikatoas suupilli- ja
karmoškatunnid, Kaur käib jagpallitrennis. Siiri, Elmo ja Mia-Ann
panustasid tublisti Hullu Teadlase uurimistööd tehes.
Kokku on meil 21 suurepärast rahvatantsulast ning
20 orienteerujat.

TEREESA, 1. klass
Nuti-matemaatika: regiooni IX
Muusikakoolis klaveri eriala

KIITUS kõigile lastele, tänud emadele-isadele! Ilusat suvepuhkust!
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HUGO
Mina olen käinud Metsküla algkoolis nüüd kolm
aastat, tundub nagu oleksin praegu lõpetanud
kolmanda klassi, aga lõpetasin hoopis 6. klassi,
mis tähendab, et nüüd tuleb peale suve minna
uude kooli. Kõik oli algusest peale nii tore ja
lõbus. Isegi see tunne oli äge, kui ma esimest
korda siia sisse astusin ja õpetaja Pille mind
kõikidele tutvustas. Ma arvan, et esimene
inimene, keda ma silmanurgast tähele panin, oli
Samuel. Saan senini Samueliga kõige paremini läbi. Temaga juhtus mul ka esimene võit!
Me võitsime orienteerumisvõistluse. See oli minu esimene orienteerumine ja läks väga
hästi! Need neli aastat olid minu klassis veel Silver ja Joosep. Nendega koos on meil
olnud naljakaid hetki, vahepeal pahandusi, aga ma arvan, et mina olin kõige energilisem.
Minuga oli tavaliselt kõige rohkem pahandusi. Isegi mu ema ütleb, et miks ma selliste
sõpradega koos olen, kui me selliseid asju teeme
kogu aeg, aga tegelikult ei ole mu sõbrad need, kes
need asjad välja mõtlesid, vaid mina! Nii, esimene
aasta möödunud, olen kõikidega juba ära harjunud.
Kolmas ja viimane aasta... kuues klass. Aasta läks
umbes nagu esimene, ainult paar muutust
tunniplaanis. Sellel aastal sai kõige rohkem nalja,
pahandusi ja toredaid hetki. Lihtsalt kokkuvõttes,
minu arust kõige parem kool, kus ma käinud olen! Ma
ei tahaks siit koolist kunagi ära minna, sest siin on
hea seltskond, kellega alati nalja saab, pahandusi
tekitada saab jne. Ma hakkan seda kooli igatsema.
Oleks lootnud, et saan siia ka kauemaks jääda, aga
nüüd on see läbi. Jumala tore oli!

Hugo: on kõige parem jalkas, jookseb kiiresti, oskab klaverit mängida, mängib hästi
trummi, vahel teeb nalja, vahel kiusab, meeldib tüdrukutele, lollitab natuke palju, vahel
päris lärmakas, siis nupukas
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Joosep
Mina olen nende 6 aastaga nii palju häid
kogemusi kogenud, et mul oli väga raske
oma esimest kogemust meelde tuletada
ja ma arvan, et minu esimene mälestus
Metsküla koolist oli Kukeranna laager.
Kuid ma olen päris õnneseen, et ma sain
siin koolis käia
ja siin oma tarkuseid
saada. Ja väga hästi on mul meelde
jäänud laagrid, kus ma olen õppinud palju
looduse kohta ja ma olen palju uusi
kogemusi juurde saanud. Väga tänulik
olen
ma
oma
sõpradele
ja
koolikaaslastele, kellega ma olen need
kooliaastad siin olnud.

Aga eriti tahan tänada õpetajaid,
kes on suutnud mind 6. klassini viia
ning aidanud kaasa, et olen praegu
see, kes olen.

Joosep: on lõbus ja lahke, teeb nalja, on asjalik, kui tahab midagi teha, on hea

pidurdaja jalgrattaga, on hea näitleja, teeb hästi nalja, kuid vahel ei saa aru, kus
piir on, vahel püüab nalja teha, aga siiski tõsine, aitab mõnikord, abivalmis, tugev,
sõbralik
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Samuel
Kui ma esimesse klassi tulin, ei olnud mul aimugi, kus see kool asub. Sõitsin ema ja isaga
mööda peaaegu tundmatut teed, ärevus sees. Koolist ma ei tundnud peale klassivendade
mitte kedagi. Olin tundmatus kohas, võõraste inimestega. Esimesel päeval, peale aktust
ma ei suutnud oodata, et kooli saaks
minna.
Mäletan
esimest
laagrit
Saaremaal, mille ajaks olid mul
juba mõned uued sõbrad.
Mäletan ka esimesi kooliaastaid.
Ja hommikusi ärkamisi. Kuna
buss läks välja 6.50, siis
esimesel paaril aastal oli raske
ärgata.
Siis
ikka
mõtlesin
mõnikord, et “Miks ma siia kooli
tulin? Nii vara peab ärkama, ei
viitsi üldse…” Praeguseks olen
ma aga väga õnnelik, et ma siia
kooli tulin. Mäletan kõiki selle
kooliga
olnud
laagreid,
kordaminekuid, saavutusi, sõpru.
Nendele tagasi mõeldes jätavad
need väga hea tunde.

Samuel: oskab hästi klaverit mängida, suur sportlane, matemaatik, pikk poiss ja
ilus, lõbus ja tore, minu vend, kuid ei mängi minuga eriti, kuid ikka hea sõber,
sõbrustab pigem suurtega, abivalmis, tore, tantsib hästi, enesekindel, kiire,
õiglaslik
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Silver
Mina olen õppinud Metsküla algkoolis kuus aastat. Ma alustasin 2011. aastal ja
sellel aastal lõpetan ma kuuendat klassi. Ma olen siin koolis õppinud paljusid asju:
lugemist, kirjutamist, arvutamist, ajalugu, aritmeetilist keskmist jne. Neist
paljusid olen ma vajanud, näiteks lugemist ja kirjutamist ja veel paljusid teisi
teadmisi. Ma olen tänu sellele koolile saanud väga palju häid kogemusi, mida
edaspidi elus väga vaja on. Tänu sellele koolile olen ma saanud uusi sõpru nii
koolist kui ka väljaspoolt. Ma olen terve selle kooli ajal käinud mitmes huviringis,
näiteks muusikakoolis.
Kuid on olnud ka teistpidi
olukordi, kus kõik pole nii
hästi
ja
on
tulnud
negatiivseid kogemusi, kuid
ka neid on vaja, et elus
edasi minna. Tänu kõigile
olen ma targem, tugevam,
õnnelikum, mitmekesisem ja
vanem. Ma olen tänu koolile
käinud paljudes laagrites,
olümpiaadidel ning ühe- ja
mitmepäevastel
väljasõitudel. Ma olen sellele
koolile väga tänulik ja ma
arvan, et teised minu
klassis arvavad samamoodi.

Silver: on hea väravavaht, lõbus mängukaaslane, mängib vahetunnis kõige rohkem,
tore ja lõbus, tark, pikk, tugev, sõbralik, lahke, on päris vaikne, aga lahe, loeb
palju, on võitnud palju võistlusi
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AHHAA töötoad
Ahhaa laagris käisime töötoas nimega ,,Appi, haav!’’. Seal tegime ise haava, nii nagu filmideski.
Istusime nelja-viie kaupa laudades. Meile anti mõned pildid haavadest, need olid väga jubedad ja
reaalsed, kuid ka need olid võltshaavad. Siis alustasime haava tegemist. Kõigepealt segasime želatiini
ja ühe läbipaistva siirupi sarnase vedeliku omavahel kokku, seejärel sulatasime mikrolaineahjus ja
segasime korralikult. Tulemus oli läbipaistvat värvi. Sellest tegimegi haava, mis hiljem tuli ära
värvida. Puupulkadega määrisime vedelikusarnast asja oma käele ja tekitasime haava kuju. Kuna
vedeliku sees olid mõned tükid, jäi see veel reaalsem, need olid justkui nahatükid. Me saime valida,
kas teeme lihtsalt kriime, lõikehaava, kuulihaava või mida iganes pähe tuli. Mina tegin lõikehaava.
See oli lihtne - kui olin želatiiniseguga aluse teinud, tõmbasin puupulgaga tugevalt ühe joone läbi.
See nägi välja nagu oleks lõigatud. Kui želatiin oli kuivanud, hakkasime seda värvima. Meile anti
karp, mille sees oli värvi. Nii saimegi haava reaalseks
teha, mõnest kohast tumedam, mõnest heledam. Kui oli
haav värvitud, lisasime võltsverd, mida kasutatakse ka
filmides. Siis lasid juhendajad meie haavadele üht
vedelikku, mis kuivatab natuke kiiremini ja haav püsib
paremini. Olidki haavad valmis. Minu oma nägi üsna
reaalne välja. Käisin sellega õhtu läbi ringi, ühel hetkel
tõmbasin ikkagi maha. Tegin ka pilti, pilti vaadates
tundus, et oligi täiesti päris haav. Mulle väga meeldis see
töötuba, kuna mind huvitab, kuidas filmides haavu ja
sääraseid asju tehakse. Lahe oli!
Eva-Maria Kastepõld, V kl
Ahhaas õhtul enne ööorienteerumist oli meil töötuba
“Koogimaatika”. Me tegime kooki, aga meil oli resept,
kus olid matemaatikatehted, mille pidime ära lahendama. Nii
saime teada, kui palju oli aineid vaja võtta. Mina, Laura,
Eva-Maria ja Alvar tegime koos tainast ja me panime koogi
sisse küpsetuspulbrit, jahu, muna, piima, vaniljesuhkrut jm.
Segasime kõik ained kokku. Siis panime koogid muffini
vormidesse ning ahju ja ise läksime orienteeruma. Pärast
orienteerumist sõime endatehtud muffineid ja need olid
maitsvad.
Johannes Lepp, V kl
Ahhaas oli meil ka ööorienteerumine. See oli öösel, kui kõik teised külastajad olid läinud. Me
tegime tiimid, kuid igas tiimis pidi olema väikseid ja suuri. Me olime kolmekesi Jakobi ja Lauraga.
Igale võistkonnale anti ümbrik, kus olid puslejupid. Kui need kokku panime, saime pildi hiiglaslikust
toolist. See oli kassa juures. Jõudsime sinna ja seal oli järgmine vihje. Iga vihje küljes oli ka üks täht,
mille pidime meelde jätma või kirja panema. Nii liikusimegi mööda Ahhaad ja otsisime punkte.
Näiteks üks vihje oli ratas, millega saab õhus sõita. See oli kõrgel, nii et pidime mööda treppe sinna
minema. Üks oli peegellabürindi juures. Mõne ülesande lahendamine võttis kauem aega. Ja
jõudsimegi viimasesse punkti. Siin pidime saama kokku mingi sõna tähtedest, mis igas punktis
meelde tuli jätta. Meil olid kirjas need tähed: N,E,R,A,A,M,A,T,L,I,P,U. Mõtlesime tükk aega, mis
see olla võiks. Käisime ringi ja mõtlesime. Siis panime nendest kokku sõnad ‘’lipune raamat’’. Ei
kõlanud loogiliselt. Aga otsisime seda, sest muid mõtteid polnud. Siis ütlesime, et ah, lähme liftiga
üles, äkki tuleb meil mõtteid. Seisime lifti ette ja vajutasime nuppu, et lift meie juurde tuleks, kui
äkitselt Jakob hüüatab: ,,Planetaarium!’’ Lifti uste kohal oli silt, mille peale oli kirjutatud suurelt, et
neljandal korrusel on planetaarium. Hakkasime naerma, sest kui me poleks lifti ette seisnud, ei oleks
meil mõtteid tulnud. Sõitsime liftiga planetaariumi ukse ette ja leidsime sealt aarde. Siis jooksime
finišisse. Ja jõudsimegi esimestena kohale. Hiljem oli ikka veel lõbus tuju, et meil oli selline
vedamine, et lifti ette seisma jäime.
Eva-Maria Kastepõld, V kl
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AHHAA töötoad ja teadusteatrid
Sellel

korral

oli

planeetaariumi etenduse nimi
“Avastades universumit”. Alustasime Tartust, Ahhaa
katuselt ning liikusime läbi Päikesesüsteemi. Me läksime
isegi mõnele planeedile ja saime selle kohta ühtteist
põnevat teda. Külastasime Saturni ja Marssi. Saturni
rõngad polegi tegelikult rõngad, vaid koosnevad jääst ja
kivitükkidest. Giid rääkis ka tähtkujudest. Need olid
põnevad ja need on väga erineva kujuga. Mõnedel olid
erinevad nimed ja see oli põnev. Ma leian taevast üles
Orioni selle vöö järgi. Väikese ja Suure Vankri leidmist
pean veel õppima. Mulle meeldis planetaariumis väga ja seekord ei jäänud ma ka ekskursiooni ajal
magama.
Alvar Nikkel, V kl
Kunagi ammu-ammu oli üks mees kogunud ajalehti ja neid mapi vahele pannud. Siis ta läks teisele
maale, aga sealsed ajalehed sinna mappi ei mahtunud. Nii ta lõikaski ebavajalikud osad ära. Selle
käigus avastas ta triheksafleksagoni. Ja seda saab teha Ahhaa töötoas. See töötab niimoodi, et
tõmbad kujundil keskelt välja ühe ääre, selle käigus avaneb/ilmub sulle uus pilt. See on tegelikult
lahe, kuidas see välja mõeldi... tuleb välja, et mõned olid ikka vanal ajal targad ka!
Hugo Noormets, VI kl
Sel aastal oli meil selline töötuba nagu šokolaadi
tegemine. See tundus halb, kuna me tegime musta
šokolaadi. Aga kui valmis sai ja maitsma hakkasime,
siis oli see hoopis magus. Alguses kaalusime kaussi
tuhksuhkrut, siis panime selle peale kakaopulbrit. Siis
võtsime kakaovõi ja selle pidime ära sulatama.
Kallasime keeva vee kaussi, panime kakaovõi
metallanumaga selle sisse ja segasime, kuni kakaovõi
oli sulanud ja muutunud läbipaistvaks. Segasime kõik
ained kokku ja valasime saadud segu muffinite
vormidesse. Ja siis pandi šokolaad külmkappi ja kui
me tegime lõpus kokkuvõtet, saime endatehtud šokolaadi proovida. Need olid väga head ja magusad.
See laager meeldis mulle väga.
Alvar Nikkel, V kl
Ahhaa käisime ka erinevates teadusteatrites. Minu
lemmik nendest oli ,,Värviline
keemia”.
Teadusteatrit tegi seekord Ilona. Esimeses katses kallas
ta universaalindikaatori erinevatesse plastpudelitesse.
Pudelis võttis indikaator teise värvi. See muutus igas
pudelis erinevat värvi. See olenes sellest, kas pudelites
oli aluseline aine või happeline aine. Kui indikaator
seguneb aluselise ainega, siis muutub see üht värvi,
kui seguneb aga happelise ainega, siis muutub hoopis
teist värvi. Teises katses oli tal pudelis üks läbipaistev
aine, mis reageerib hapnikuga. Kui ta pudelit loksutas, muutus aine sinist värvi. Aga ajapikku muutus
aine jälle läbipaistvaks. See juhtus sellepärast, et kui Ilona pudelit loksutas, puutus aine kokku
hapnikuga, mis pudelisse tuli. Aine reageeris sellega ja muutus siniseks. See teadusteater oli väga
äge!
Laura Ulm, V kl
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Minu lemmikeksponaat Ahhaas
Minu lemmik oli tuletõrjeauto. Sellepärast, et seal sai palju
nuppe vajutada. Ma sain ka rooli keerata ja pedaale vajutada. Ja
sinised vilkurid hakkasid põlema, kui nupule vajutada. Seal oli ka
pall, milles sai nupule vajutada ja sa keerlesid edasi ja tagasi.
Tereesa Lepp, I kl

Mulle meeldis Ahhaas olla. Seal oli kõik uus ja põnev. Mulle
meeldis vesikardin.
Naatan Kastepõld, I kl

Minu lemmikeksponaat oli kuubikujuline. Selle sees oli sinine
vesi, kui ma seda keerutasin, siis tekkis kuupi ilus keeris. Vesi
nagu keerutas, see oli väga ilus
Mia- Ann White, I kl
Mulle meeldis, et Ahhaas olid nii vahvad asjad. Mulle kõige
rohkem meeldis see pill, kus olid torud, kuhu reketiga tuli lüüa.
See pill tegi vahvasti häält. Selle pilli peal sai isegi mõnda
lihtsamat lugu mängida.
Miia Ulm, I kl

Mulle meeldis peeglituba. Meeldis peeglituba läbida. Peeglituba
on lahe: seal oli kinnaste korv. Meeldis ka ööorinteerumine, kus
minu tiimis olid Samuel, Naatan ja mina. Käisime mööda tube.
Auhinnaks oli šokolaad.
Kaur Alanurm, I kl
Minu lemmikeksponaat oli Šhangai tuba. See on selline tuba,
mis on kaldu, selle põrand on kaldu. Tuppa astudes tekib selline
tunne, et tuba lükkab sind kohe teisele poole. Seina küljes on
toetuspulgad, millest saab kinni hoida. Ja kui sa nendest pulkadest
lahti lased, siis lähedki sa kiirelt teisele poole. Tekkib selline
tunne, et sa kukud kohe selili. Tugede peal on üks kuul ja kui sa
seda üles lükkad, veereb see kohe alla tagasi. Seal toas võib pea
ka ringi käima hakata.
Mirell Rand, III kl
Mulle meeldis kõige rohkem selline seadeldis, millel pidid
vajutama nuppu ning seejärel minema fotokaid täis ruumi. Kui
need olid sinust pildi teinud, siis lähed ruumist välja. Kuna ruumi
seinad on rohelised, saab arvuti muuta tausta selliseks, et näib,
nagu sa oleksid maja katuselt alla hüpanud. Pärast saad foto endale
g-maili aadressile saata.
Simo Linno, III kl
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Minu lemmikeksponaat Ahhaas
Minu lemmikeksponaat oli pudel. See oli 4. korrusel. Ja kui sinna
sisse läksid, oli sinu all traatvõre ja siis 10 meetrit vahet 3.
korruseni. Seal sees oli päris õudne olla, aga mulle meeldis. Sul ei
olnud ohtu sealt alla kukkuda, mis oli väga hea teadmine.
Laura Ulm, V kl

Mulle meeldis üks eksponaat, mis
oli nagu õhukahur. Üks inimene seisis ühele poole. Teine seisis
teisele poole ja pistis oma pea ühe augu juurde. Ja see, kes tema
vastas seisis, tekitas õhulaine sarnaseid asju. Need lendasid teisele
vastu nägu, talle hakkas tuul näkku puhuma ja juuksed hakkasid
lehvima. Seda on hea kasutada siis, kui Ahhaas ringi joostes palav
hakkab. Siis saab tulla ja endale õhku näkku lasta.
Eva-Maria Kastepõld, V kl
Ahhaas on päris palju eksponaate ja oli päris raske välja mõelda,
mis on lemmik. Aga lõpuks ma otsustasin. et kõige huvitavam oli
minu jaoks naelvoodi. Noh, see pole päris eksponaat, aga seal on
hästi mõnus pikutada. Põnevaks teeb asja see, et kui sa katsud ühe
sõrmega ühte naela, siis on valus, aga kui sa oled terve kehaga seal
naelte peal, siis on hästi mõnus pikutada.
Johannes Lepp, V kl
Mulle meeldis kõige rohkem “tagurpidi tõukeratas”. See toimis
nii: kui sa keerasid paremale, läks see vasakule ja kui keerasid
vasakule, läks see paremale. Mulle meeldis väga sellega ringi
rallitada.
Joosep Michels, VI kl
Minu lemmik oli uuel filminduse näitusel ja selles
sai teha aegluubis video.
Seal ruumis oli võimalik ehitada mängutelliskividest sein.
Sellest seinast sai läbi joosta ja seda filmida. Kõigepealt tuli
käivitada kaamera ja siis tegutseda. Kaamera filmis kõike
ning pärast saime vaadata suurelt ekraanilt kogu tegevust
hästi aeglaselt. See oli üks kõige uuem eksponaat Ahhaas.
Silver Nikkel, VI kl
Mulle meeldis üks tuba, kus sai multikatele hääli teha. Seal olid
pillid. Me tegime pillidega hääli. Seal oli ka teisi asju. Me tulime
bussiga tagasi.
Elmo Linno, I kl
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Minu lemmikeksponaat Ahhaas
Minu lemmik oli Estronautide treeningseade. See oli selline
masin, kuhu mahtus sisse kaks inimest ning see pöörles nii tagurkui ka edaspidi. Seal sees on nupud, millega saab valida, kumba
pidi see käib. Sees on toolid ning ohutuseks tuleb ennast kinnitada
tooli külge. Kui kaks inimest sees on ja see pöörleb, siis on
sissepääsu ees raudpulgad, et keegi sinna samal ajal ei pääseks.
Samuel Kastepõld, VI kl

Minu lemmik oli see, kus tuli väga kiiresti nuppe vajutada, et
edasi minna. Minu rekord oli 33 nupuvajutust. Minu arust on see
väga hea tulemus ja järgmisel aastal teen ma kindlasti uue rekordi.
Alvar Nikkel, V kl

Mulle meeldis selline eksponaat, kus sai rattaga trossi peal sõita.
Sa pidid olema 140 cm pikk ja see oli 5m kõrgusel.
Jakob Kastepõld, III kl
Minu lemmik oli torn, kus sai end üles tõmmata. Ma istusin
toolile, panin kinnituse peale, siis vinnasin end üles. Seal oli hea
vaade, sealt nägi kõiki asju.
Tormi Ulm, II kl

3D trips-traps-trull on nagu tavaline trips-traps-trull, ainult et
3D. Seda saab mängida horisontaalselt ja vertikaalselt ehk igas
suunas korraga. Seda saab mängida ka kolmekesi, mis teeb selle
veel lahedamaks. Kokku on 3×3×3 3D trips-traps-trullis 47
võiduvõimalust nagu Ahhaas.
Mark Ra Vilbiks, V kl
Samuti olid vahvad
teadusteatri katsed, kus
saime ise ka osaleda.
Näiteks olime ise
vooluahelaks. Saime
veidikene
särtsu.
Naljaks tunne oli. Ja
Samuel pakiti kilesse
nagu viiner.

13

Metsküla kooli leht

Juuni 2017

Geograafiaolümpiaad
Mul läks maakondlikul geograafiaolümpiaadil hästi ja ma sain edasi ka vabariiklikule olümpiaadile
Nõos. Geograafiaolümpiaad koosneb kahest osast: praktika ja teooria. Teooriaosa on nagu
maakondlik geograafiaolümpiaad ainult, et raskem. Tuleb arvutis vastata erinevatele küsimustele.
Praktika osas tuleb linna peal vastata küsimustele selle linna
geograafia kohta. Näiteks: kui kõrgel on Nõo kiriku torni katuse
räästas. Esimese asjana oli meil ekskursioon Tartumaal, kus meile
näidati Emajõe suuet, Ugandi lavamaad ja ühte kirikut. Pärast
ekskursiooni oli praktikavoor, kus meile anti paber küsimustega
ning kaks ja veerand tundi aega. Küsimusi oli palju ja erinevaid,
näiteks mida tähistavad kaardil rohelised kastid ja mis on kaardi
mõõtkava. Üks aeganõudvamaid ülesandeid oli puudulikule
kooliplaanile puuduvate osade joonistamine. Mõni küsimus oli ka
lihtne, näiteks kui suurvee ajal tõuseks vesi teatud arvu meetreid,
mis alad upuksid. Teisel päeval tuli teooriavoor arvutites. See oli
natukene lihtsam ning mul jäi aega üle. Pärast me saime
tulemused ja ma sain teada, et mul läks hästi. Ma sain teise järgu.
Geograafia olümpiaadil ei anda kohti, vaid siis, kui mitu inimest
on peaaegu sama punktiskooriga, saavad nad sama järgu.
Silver Nikkel, VI kl
Mina ja Silver pääsesime vabariikikule geograafiaolümpiaadile. Sel aastal toimus see Tartu lähedal
Nõos. See toimus kahel päeval ja kahes osas. Esimesel päeval toimus välivoor ja teisel päevas kirjalik
voor. Esimese päeva alguses toimus ka ekskursioon, mis käis läbi Emajõe algusest Võrtsjärve juures.
Siis toimus õuevoor. Ma polnud seal enne käinud, seega see oli mulle raske. Õnneks ma sain sellest
aru ja tegin ülesanded ära. Osasid asju ma oskasin, osad jäid segaseks. Järgmise päeva hommikul
toimus kirjalik voor. See meeldis mulle rohkem, kuna seal oli rohkem mõtlemisaega. Need
küsimused olid raskemad, aga mõnesid ma teadsin päris hästi. Seal võis kasutada ka atlaseid. Peale
seda tulid tulemused, millest selgus, et Silveril läks väga hästi ja ta sai teise preemia. Mina ei saanud
mingit preemiat, aga kogumus oli hea. Läheksin hea meelega järgmisel aastal uuesti!
Samuel Kastepõld, VI kl

Bioloogiaolümpiaad
Mul läks maakondlikul bioloogiaolümpiaadil nii hästi, et sain edasi riiklikule bioloogiaolümpiaadile.
Sel aastal toimus see Taevaskojas. Bioloogia riiklikul olümpiaadil on kolm vooru: botaanika,
zooloogia ja teooria. Esimesel päeval oli mul teooriavoor ja õppekäigud teiste voorude teemade
kohta. Teooriavoor oli nagu maakondlik voor, ainult et raskem ja koosnes kahest osast. Ühes osas
olid valikvastustega küsimused, teises tuli ise kõik vastused välja mõelda. Õppekäikudel rääkisime
nendest teemadest, mida kabinetivoorudes küsitakse. Botaanika õppekäigul vaatasime samblikke,
tarna, punast leedrit, samblaid ja nii edasi. Zooloogia õppekäigul vaatlesime villmardikaid, ujuri
vastseid, sikke, üraskeid, konni ja nii edasi. Ööbisime Taevaskoja õppekeskuses. Teisel päeval oli
meil kabinetivoor, mis oli palju keerulisem kui teooriavoor. Botaanikas, kuna ma ei teinud
õppekäigul märkmeid, läks mul meelest üks tarna liik, samblikud ja määrajast määramine. Zooloogia
voor oli lihtsam kui botaanika voor, kuid sealgi tegin palju prohmakaid. Pärast voore läksime
Taevaskotta ekskursioonile. Seal me nägime peale Taevaskodade ja Ahja jõe veel erinevaid
loomaliike. Me nägime jäälindu, metstildrit, raudosja ja veel teisi tavalisemaid liike. Pärast
Taevaskoda saime me teada tulemused. Mina olin neljas, Samuel oli kusagil kaheksandast kohast
tagapool.
Silver Nikkel, VI kl
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Õpioskuste olümpiaad
4. mail oli Haapsalus õpioskuste olümpiaad. Meie koolist läks sinna 5. klass. Kui me kohale
jõudsime, öeldi meile, et meid oodati väga, sest eelmisel aastal meie kool võitis selle olümpiaadi.
Alguses läksin mina tegema arvutiülesannet, Eva ja Ra kuulamisülesannet, Alvar ja Laura praktilist
ülesannet. Arvutis tuli täita tööleht ja internetist infot otsida. Kuna ma lugesin tööülesannet lohakalt,
ei pannud ma tähele, et vastused tuli kirjutada sinise värviga. Üks vastus läks mul ainult kogemata
sinisega. Kui need ülesanded olid tehtud, oli kolm töötuba, kus me pidime tegema kambas tööd.
Esimeses töötoas tuli atlasest või internetist infot otsida ja täita lüngad. Lünkadesse tuli kirjutada
lähima asula nimi. Sulgudes oli kirjas asi (mingi koolimaja, sadam, tuntud kivi jne). Siis oli
kaardimäng, kus olid ette antud kaardid, mille diagonaalid, veerud ja read pidid andma sama arvu.
Järgmine töötuba oli meil ajalehtedest info otsimine ja tikuülesanded. Tikuülesannetes tuli liigutada
tikke 2 korda nii, et vastus klapiks. Meil läks suhteliselt halvasti, sest me leidsime ainult ühe vastuse
ajalehest. Tikuülesandeid lahendasime 2. Viimases töötoas tuli ära arvata oder, nisu, kaer ja rukis. Me
tegime selle ära 4/4. Siis oli veel vaja otsida koogiretseptid ja korrutada portsud 20. Ja seal olid veel
vanasõnad, kus oli vaja panna sõnad ritta, aga me ajasime need sassi ja see ülesanne oli metsas. Kui
see oli tehtud, läksimegi ära. Õhtul õpetaja Pille helistas ja ütles, et me saime esimese koha.
Johannes Lepp, V kl

Me käisime õpioskuste olümpiaadil. Võistkonnas oli meie viies klass: Laura, mina, Alvar, Johannes,
Mark Ra. Esimene ülesanne oli erinevates tubades. Johannes läks üksi arvutiülesandesse, Alvar ja
Laura läksid praktikaülesandesse, mina ja Mark Ra läksime kuulamisülesandesse. Arvutiülesandes
pidi otsima netist infot. Praktikaülesandes pidi aja peale kilekotte voltima. Kuulamisülesandes näidati
meile 2 klippi suguvõsa kokkutulekutest. Pidime nende kohta küsimustele vastama. Meil ei läinud
väga hästi kuulamisülesandes, lootsime, et mujal läheb paremini. Siis tuli meil 3 töötuba kõik koos.
Esimeses olid kaardiülesanne, ingliskeele ülesanne ja atlasega ülesanne. Mina tegin kaardiülesannet.
See oli seotud ühe kaarditrikiga. Ingliskeele ülesandes kirjeldati mõnd inimest, näiteks, et sinu ema
õde. Siis pidid panema tädi. See kõik oli inglise keeles. Teises töötoas tuli otsida ajalehest infot ning
seal olid ka tikuülesanded. Mina tegin tikuülesannet. Ülesandes oli 4 tehet, sa pidid tõstma 2 tikku
ümber, et tehe õige oleks. Päris raske oli, me lahendasime neljast kaks ära. Kolmandas töötoas tuli
ära tunda erinevad vilju, näiteks kaer, rukis jne. Alvar tegi selle kohe ära. Laura ja Ra hakkasid
tegema vanasõnade doominot ja mina võtsin retseptiülesande. Seal tuli leida kokaraamatutest vajalik
retsept, mina pidin leidma juustukoogi oma. Siis pidi arvutama, kui palju midagi vaja läheb. Näiteks
oli retseptiraamatus retsept neljale inimesele ja oli vaja 250g võid, sina pidid arvutama, kui palju oli
võid vaja, et teha kooki kuuele inimesele. Johannes tegi sama ülesande, kuid soolase toidu kohta.
Meil ei läinud üheski töötoas väga hästi ning sõitsime tagasi, arvates, et saame suhteliselt halva koha.
Õhtul, olin juba kodus ja siis tuli kõne, et saime esimese koha! Ma ei uskunud väga, et meil niimoodi
vedas. Õpetaja ütles, et meil ei läinud võibolla väga hästi, aga teistel läks veel pahemini. Nüüd tuleb
veel sügisel riiklikule minna…
Eva-Maria Kastepõld V kl
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Läki peole!
Reedel 12. mail toimus Lihula kultuurimajas pidu “Läki peole”, kus esitati kõik tantsu- ja laulupeo
palad. Mina osalesin tantsu ja lauluga. Selle tantsu nimi oli “Näljamihkel” ja laulude pealkirjad
“Meie laul”, “Soovidelaul”, “Laulu mōju”, “Uhti-uhti” ja “Lööb laulu rohutirts”. Minu arust läks
tants väga hästi, aga laulmine ei läinud nii hästi. Mulle meeldis väga ka 1.-2. klassi tants “Titatots”.
Kontserdi teises pooles esines puhkpilliorkester. Neil oli päris palju lugusid. Kontsrdi lõpus tänas
vallavanem kõiki juhendajaid.
Alvar Nikkel, V kl
Mulle meeldis tantsida ja
vaadata, kuidas teised
tantsisid. Seal oli palju
rahvast. Mulle meeldis
laulda.
Kaur Alanurm, I kl

Laulupeole!!!
Reedel 28. aprillil käisin ma Haapsalu põhikoolis ettelaulmisel. Seal oli meil kõigepealt proov, kus
laulsime läbi kõik laulud. Pärast olime oma kooriga ja pidime lavale laulma minema. Me laulsime
kaks laulu. Nende nimed olid „Meie laul“ ja „Laulu mõju“. Meie koori juhatas Pille Saatmäe. Ja me
saime laulupeole!
Mirell Rand, III kl
Meil toimus laulukooride ülevaatus. Meie kooli 5. klass laulab Lõuna-Läänemaa mudilaskooris.
Ülevaatus toimus Haapsalus. Kõigepealt me laulsime kõik laulud läbi. Siis tuli ettelaulmine. Kõik
laulsid laulu “Kui mina hakkan laulemaie” ja siis valiti üks laul ka loosiga. Me saime loosist “Meie
laulu”. Meie koor laulis kolmandana ette. Esimene laul ehk “Kui mina hakkan laulemaie” läks meil
hästi, aga “Meie laulus” poole laulu pealt meie dirigent ei laulnud enam, kuigi pidi. Meie siis ka ei
laulnud. Ja siis hakas žürii ise laulma ja dirigent hakkas järele laulma ja siis meie ka. Me arvasime et
meil läks halvasti. Aga mõne päeva pärast saime teada, et me pääsesime edasi ja lisaks saime KIITA
selle eest, et me nii hästi dirigenti jälgisime. Meil läks hästi ja tore oli ka.
Laura Ulm, V kl
Meie kooli lapsed käivad kahes kooris. Väiksemad, 1.-2. klass, käivad Lihula ja suuremad, 3.-5., ja
Karl Robin käivad Lõuna-Läänemaa kooris. Koolis õpime me koorilaule õpetaja Heliga. Aga
kooriproovides ja ülevaatusel on meil kolm dirigenti: Ave-Piia Rohtla, Ülle Tammearu ja Pille
Saatmäe. Mõlemad koorid käisid kevadel ülevaatusel, et minna suvel suurele laulupeole. Ja hiljem
saime teada, et mõlemad koorid said edasi!
Eva-Maria Kastepõld, V kl

“Pillilooga” pillipeole
Muusikakoolis olen ma ühes ansamblis, mille nimi on “Pillilugu”. Seal on peale minu veel Silver,
Joosep, õpetaja Pille, Meriel, Triinu, Kristiina, Erik ja õpetaja Gunnar. Me tahtsime ka selle
ansambliga pillipeole pääseda, aga selleks tuleb Tallinnas ette mängida. Viiuliliigi ettemängimisel me
mängisime algul kõik lood koos läbi. Alles siis hakati ansamblite kaupa ette mängima. Ette tuli
mängida kaks lugu: “Järvamadise labajalg” ja üks ise valitud lugu. Meie valisime teiseks looks
“Poisilutika”. Me mängisime ette ja siis tuli minna koondorkestri proovi. Aga meie ei pidanud. Sest
me tulime nii kaugelt ja meile öeldi, et kui te saate viiuli liigist läbi, tulge pealegi koondorkestrisse.
Mõne päeva pärast saime teada, et me pääsesime läbi!
Laura Ulm, V kl
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Läänemaa tantsupidu
Laupäeval 27. mail oli Läänemaa tantsupidu. Meil olid
juba reedel proovid, aga me ei läinud sinna. Laupäeval
läks meil suhteliselt hästi. Kui me kohale jõudsime
(mina, mu ema ja Tereesa), siis me olime esimesed ja
ootasime kuni teised jõudsid. Kui teised olid kohal, me
läksime lossiplatsile. Alguses olid väiksestel proovid,
kuna neil ei olnud reedel proove. Meil oli ainult kaks
proovi: esimene asi, mis ei olnud tants, vaid kahe tantsu
vahepealne osa, et kuidas minna ühest tantsust üle teise
tantsu. Siis oli meil “Kägara”, mis oli tantsupeo
esimene tants või noh lihtsalt algus. Siis me läksime
sööma ja pärast oli meil peaproov, mis läks meil hästi, kui arvesse võtta, et me ei olnud käinud
proovis. Pärast peaproovi läksime riideid vahetama ja siis hakkas rongkäik veetorni juurest. Pärast
rongkäiku läksime kägarasse. Siis oli meil mitu tantsu vahet ja siis tantsisime ,,Talitrallireinu”. Meil
oli siis üks tants vahet ja juba hakkas ,,Näljamihkel”. Me ootasime seejärel viimast tantsu, mis oli
,,Oige ja vasemba”, millega pidu lõppeski. Kuna meie vald läheb järgmisel aastal Pärnumaale, siis
kutsus maavanem meid ka järgmisel aastal külla. Kokkuvõttes oli tore päev ja loodan, et järgmisel
aastal on sama tore.
Johannes Lepp, V kl
Tantsupeol oli palju rahvast. Rongkäigu ajal nägin oma
sugulasi. Tantsupeol olid kõik tantsud vahvad. Kõik
tantsijad oskasid hästi tantsida. Ka meil läks väga hästi.
Me olime Metskülast kõige esimesed tantsijad. Mul
väsisid jalad päris ära. Tantsida oli tore.
Miia Ulm, I kl
Mina ostsin jääjooki koos Tormiga. Me tantsisime “On
meie keskel suvi”. Kui me olime tantsud ära teinud,
läksime rongkäigule. Me tegime ühe ringi ära. Silver ja
Samuel hoidsid silti “Metsküla Mürakarud”. Mulle
meeldis rongkäik.
Kaur Alanurm, I kl
Hommikul sõitsime tantsupeole. Seal oli päris külm ja päikseline. Seal tegime proove. Siis tuli
söömine ja peale söömist riietusime ja siis oli rongkäik. Peale rongkäiku tuli tantsupidu. Mulle see
pidu meeldis.
Jakob Kastepõld, III kl
Kõigepealt minu ema, Johannes ja mina hakkasime
sõitma autoga Haapsallu. Ja me olime esimesed
Metskülast, kes kohale jõudsid. Kui kõik proovid olid
läbi, siis sõime, aga mina, mu ema ja Johannes läksime
poodi, sest Johannese makaronid kukkusid maha. Me
ostsime saiakest. Kui kõht täis, siis panime rahvariided
selga. Siis läksime rongkäigule. Kui rongkäik oli läbi, siis
tantsisime kõik tantsud, mis meil olid. Ja siis läksime
koju. See oli tore tantsupidu. Elagu Metsküla mürakarud!
Tereesa Lepp, I kl
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Läänemaa tantsupidu

.

Tantsupidu oli väga tore. Sest seal müüdi igasugust maiust, näiteks suhkruvatti, jääjooki, jäätist ja
veel igasuguseid maiustusi. Ja tantsimine läks ka hästi. Mina tantsisin kolme erinevat tantsu. Ja mul
läks see hästi!
Mia-Ann White, I kl
Tantsupeol oli palju rahvast. Seal me tantsisime palju. Seal oli ka suhkruvatti ja jääjooki, õhupalle ka.
Minu tantsud olid “Oige ja vasemba”, “On meie keskel suvi”, “Tita tots”, “Talitrallirein”. See pidu oli
laupäeval. Õues oli väga palav. Mina ostsin jääjooki. See oli sinist värvi. Selle nimi oli “Troopiline
sinine”. Minul olid kõik tantsud väga hästi meeles. Minu sugulased olid ka mind vaatamas.
Siiri Saare, I kl
Läksime Haapsallu tantsupeole. Tegime proove, siis oli
pidu. Kui see sai läbi, siis läksime koju.
Naatan Kastepõld, I kl
Laupäeval, 27. mail oli Läänemaa tantsupidu. Ma läksin
Haapsallu oma emaga. Meiega tulid veel Simo, Mia-Ann,
Elmo ja Siiri. Kell 10.00 hakkasid meil proovid. Mina
tantsisin kahe rühmaga. 1.-2. klassi ja 5.-6. klassiga. Meil
oli ka vaba aega. Peale peaproovi läksime riideid
vahetama. Me saime kultuurimajas süüa. Seal vahetasime
ka riideid. Peale riidevahetust läksime rongkäigu algusesse. Seal tehti meist pilti. Peale rongkäiku
läksime kägarasse, kus ootasime oma tantsu. Väikestega tantsisime kolm tantsu: ,,Kägara’’, “On meie
keskel suvi” ja ,,Tita tots’’. Suurtega tantsisin ,,Talitrallireinu’’, ,,Reinlendrit’’ ja ,,Näljamihklit’’.
Kõige viimane tants oli ,,Oige ja vasemba’’. Seda tantsisin suurtega. Peale seda sõitsime koju. Mulle
meeldis väga!
Mirell Rand, III kl
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Kuidas me Eesti Raadios käisime ja
Miniturniiril ajalugu tegime!
Mina, Silver, Samuel, Johannes, Hugo käisime Eesti Raadios Miniturniiri
saateid lindistamas. Esimese saate esimene küsimus oli heliküsimus, kus mängiti ühe linnu häält ja
me pidime selle ära arvama. Meil läks see päris keeruliselt, jäime kahevahele, aga õnneks valisime
õige. Vastus oli: suitsupääsuke. Teine küsimus oli: mis auhinda jagatakse kõige halvemale filmile?
Vastus oli: kullatud vaarikad. Kolmas küsimus kõlas nii: mis on samasugust laulupeol ja hommikul?
Sellele jõudsime päris ruttu jälile. Vastus oli: laulupeo esimese lauluga seotud ehk “Koit”. Peale seda
oli võimalus meil küsida Ivo Linnalt küsimus. Meie küsimus oli: milline Eestis looduslikult kasvav
puu kuulub koos sireli ja oliivipuuga õlipuuliste seltsi? See oli tema jaoks paras pähkel. kuid ta ei
arvanud seda ikkagi ära. Küsimuse vastuseks oli harilik saar. Siis hakkas jälle Ivo meilt küsima.
Küsimus oli: mis žanrit esitati esimesena ajakirjas “History of a goat”, mida leitakse nüüd peaaegu
igast ajelehest. Ning ka selle selgitasime me välja. Vastuseks oli: koomiks. Ja siis kõlas veel üks
küsimus ning see kõlas selliselt: mis loomad kasutavad kõige rohkem ökodukti? Sellega läks meil ka
aega, aga sellegi saime lõpuks teada. Vastuseks oli: kodukass. Viimane küsimus oli selline: kui see
lennujaam 1936. aastal avati, oli see tol hetkel suurim terves Euroopas. Mis lennujaamaga on tegu?
Selle saime suhteliselt kiiresti teada tänu Hugole. Vastus: Tallinna lennujaam. Mulle meeldis väga
seda saadet lindistada ja veel põnevam oli seda pärast kuulata. Soovitan ka teil kuulata seda
Miniturniiri saadet Vikerraadiost.
Joosep Michels, VI kl
Stuudios. Vaikust!
Kohe algab lindistus. Kõik on
alles ees.
Foto: Miniturniiri arhiiv

Saated on järelkuulatavad aadressil: http://lastejaam.err.ee/raadiosaade/miniturniir/
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Tähelepanu, Miniturniir!
Raadiosaate “Miniturniir” kolmandas voorus oli veel seitse rasket küsmust.
Esimene küsimus oli heliküsimus, kus pidi aru saama, kes räägib. Meie tundsime ära inimese, kes
rääkis. See oli Ott Sepp. Järgmiseks küsis Ivo Linna ise. Siis küsis ta veel ühe küsimuse, millele
leidsime vastuse. Ja siis küsis Samuel Ivo Linnalt küsimuse: mis on ainulaadne Lesotho kuningriigis?
Selles küsimuses sai Ivo Linna meie abistamise peale lõpuks aru, et tegu oli geograafilise
erinevusega. Kuid lõpuks ei jõudnud ta ikka õige vastuseni. Õige vastus kõlas: Lesotho kuningriik on
ainuke riik, mis paikneb täielikult 1000 meetrit üle merepinna.
Silver Nikkel, VI kl

MINITURNIIRI 2017.AASTA ÜLDVÕITJAD!
Vasakult: Samuel Kastepõld, Joosep Michels, Hugo Noormets, saatejuht Ivo Linna,
Johannes Lepp, Silver Nikkel
Foto: Miniturniiri arhiiv

Mnemoturniir vs Miniturniir
Kuna meie kooli tiim (Silver, Samuel, Joosep, mina, Johannes) võitis Miniturniiri tänavuse hooaja,
siis saime käia suurte mälumängurite vastu mängimas. Seda mängu kutsutakse: Miniturniir versus
Mnemoturniir. Salvestus toimus 30. mail Tallinnas, ERRi peakorterteris. Me lindistasime ühe saate.
Tulemus - nagu Metsküla koolile tavapärane... VÕITSIME 9:5! Me küsisime kordamööda küsimusi.
Tuli välja, et meie küsimused olid paremad ja raskemad. Oli äge kogemus. Ja see tunne, et sa võitsid
mnemoturniiri ja veel see, et seda saab kuulata raadiost, on väga äge!
Hugo Noormets, VI kl
Me käisime 30. mail Mnemoturniiri lindistamas. Meie vastasteks olid Mnemoturniiri mängijad
koosseisus: Marju Kõivupuu, Jüri Aarma, Ivo Linna, Peeter Helme, Tarmo Tiisler. Saade algas
niimoodi, et visati münt õhku ning münt langes kirjapool peale. See tähendas, et meie alustasime
küsimisega. Meie esimene küsimus oli Tondirahu kohta, kuid selle nad arvasid poolenisti ära. Nad
said ühe punkti. Siis oli nende kord küsida ja nii kordamööda, kuni küsimused olid otsas. Lõpptulemus oli 9:5 meie kasuks. Nendega oli väga lõbus koos mängida ning arutada. See oli üks tore
päev.
Joosep Michels, VI kl
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Lõbus keelepäev Haapsalus
Maakondlikul 6. klasside vene keele päeval „Sõprus meid seob“ osales 56 õpilast 8 koolist: Lihula
Gümnaasium, Haapsalu ja Ridala Põhikool, Virtsu kool, Kõmsi Lasteaed-Algkool, Uuemõisa,
Haapsalu Linna ja Metsküla Algkool. Meie koolist osalesid Silver, Samuel ja Hugo.
Kuues klass on nüüd juba peaaegu aasta õppinud vene keelt, ning me läksime ühel päeval Haapsallu
oma vene keele oskust täiendama. Meil tuli esitada vene keele päeval näidend, kooli tutvustus või
mingi muu esitus. Meie esitasime näidendi “Naeris”. Näidendi sisuks oli:
Istutas taat naeri. Naeris kasvas ilmatu suureks.
Hakkas taat naerist välja tõmbama. Sikutas ja
sikutas, välja tõmmata ei jõudnud. Kutsus taat
eide. Eit võttis taadist, taat võttis naerist.
Sikutasid ja sikutasid, välja tõmmata ei jõudnud.
Kutsus eit lapselapse. Lapselaps võttis eidest, eit
taadist ja taat naerist. Sikutasid ja sikutasid,
välja tõmmata ei jõudnud. Kutsus lapselaps
koera.
Koer võttis lapselapsest, lapselaps võttis eidest,
eit taadist ja taat naerist. Sikutasid, sikutasid,
välja tõmmata ei jõudnud. Koer kutsus kassi.
Kass võttis koerast, koer lapselapsest, lapselaps
eidest, eit taadist ja taat naerist. Sikutasid ja
sikutasid, välja tõmmata ei jõudnud. Kutsus kass
hiire. Hiir võttis kassist, kass koerast, koer
lapselapsest, lapselaps eidest, eit taadist ja taat
naerist. Sikutasid ja sikutasid, tõmbasidki välja.

Pildid: Marianne Samm

Meil läks näidend päris hästi. Siis toimusid viktoriinid suvalistest tiimidest, kus keegi ei olnud pärit
samast koolist. Meie tiim sai hea neljanda koha.
Silver Nikkel, VI kl
Me käisime 6. klassiga reedel, 21. aprillil, Haapsalu põhikoolis vene keele päeval. Selleks tuli teha
enda näidend, mis pidi loomulikult vene keeles olema, meie valisime “Naeri” loo. Alguses pidi,
minu üllatuseks, moodustama tiimid. Selle tiimiga pidi täitma erinevate ülesannetega töölehti.
Kokkuvõttes sai meie tiim 11. koha ja muidu oli ka äge… tegelikult oli parem kui ma arvasin, et see
on. Jah, tore oli!
Hugo Noormets, VI kl
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Märgalade päev Marimetsas
Minul oli väga tore. Rabas oli väga tore. Seal sai oksaga
sorkida soos. Minu mõistatusel läks väga aeglaselt.
Huulhein – kummaline taim, pisike, kuid ahne, ta sööb
putukaid. Seal oli väike kuusik.
Mia-Ann White, I kl
Tee pikkus on 5 kilomeetrit edasi ja 5 kilomeetrit tagasi.
Teel tegime Elmo ja Tormiga Simoni võidu. Me nägime,
kuidas metssiga oli põllu peal otsinud seemneid. Minu
mõistatuse vastus oli jõhvikas. Näitasin pilti ja siis arvati ära. Kõmsi lapsed laulsid. Hugo rääkis
lindudest. Silver rääkis soometsast.
Kaur Alanurm, I kl
Kui me laudtee peale jõudsime, hakkas mul
külm. Aga sellest hoolimata oli siiski tore.
Me tegime ainult 3 puhkepausi. Mul on hea
meel, et ma matkale sain. Me jälgisime
musträstast. Kui me kohale jõudsime, pidime
esinema mõistatustega. Mul oli päris raske
taim, selle nimi oli küüvits. Küüvitsal on
nahkjad lehed ja roosa kupukujuline õis.
Miia Ulm, I kl
Me kõndisime metsas ja tegime aegajalt
peatusi. Ma jooksin puude vahelt läbi ja
kogusin seeni. Lõpuks oli mul 5 puuseent,
siis kukkusid seened maha. Üles leidsin ma 2.
Me olime vaatetornis. Kõmsi lapsed laulsid, Hugo ja Silver rääkisid. Me küsisime küsimusi.
Elmo Linno, I kl
Laudteel olid vahepeal söögilauad, seal saime süüa ja
juua. Metsas oli üks väga ilus kraav, sellel olid
jääpurikad. Mulle meeldis see väga. Metsas oli palju
puid. Me nägime sookailu. Pärast laudteed läksime
torni, kus me lugesime paberi pealt teistele mõistatusi
ette. Minu mõistatus oli: palju õisi tal, mesilaste
lemmikuid, väikeseid roosakaid. Me võtsime kaasa
termosega teed ja võileibu. Kõmsi lapsed laulsid. Me
saime ka kommi ja pirukaid.
Siiri Saare, I kl
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Orienteerumine
Olen käinud sellel kevadel kõikidel orienteerumiskolmapäevakutel. Kõige keerulisem rada oli
Piirsalus, kus pidime jõge ületama. Paralepas oli kerge rada. Seal ma sain orienteerumisel kõige
parema koha. Seal oli 5 punkti. Lihula rada oli ka kerge, polnud palju punkte.
Kaur Alanurm, I kl
Nüüd
algasid
jälle
orienteerumise
kolmapäevakud, milles meie kooli õpilased
osalevad täiskoosseisus. Õpilased orienteeruvad
tihti, kuid peale nende käivad ka
mõned
lapsevanemad ja orienteeruvad tublilt. Seni on
orienteerutud Lihulas, Tuksis, Piirisalus ja
Haapsalus.
Mirell Rand, III kl

3. mail käisin Piirsalus orienteerumas. Seal oli päris raske rada, seepärast võtsin kõige lühema R3
raja. Seal oli valik, kas minna üle jõe või teha 2-kilomeetrine ring. Otsustasin otsetee kasuks ja
leidsin
kuuse, mis oli kukkunud üle jõe. Sain
kuivalt üle jõe. Alvar sai R3 rada tehes
minust ainult 2 minutit kiiremini. Mul läks
hästi, sain vähem kui tunniga raja läbitud.
Simo Linno, III kl
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Matk Keemu vaatetorni
Me läksime matkale, see oli vahva. Matkateele jäid lehmad. Ja me nägime kaevu, milles polnud vett
sees. Me plaanisime õpetaja Mare juurde jõuda. Kui lõpuks kohale jõudsime, grillisime vorste.
Miia Ulm, I kl
Reedel, siis kui ülemine klass (välja arvatud Johannes ja Mark Ra) olid Soomes, käisime me kehalise
tunnis matkal. Matkasime Keemu vaatetorni. Läksime mööda Liustemäe teed. Kõigepealt läksime
õpetaja Mare juurde vorste grillima. Metsateel märkasime pooleks läinud kivi, mis oli läinud katki
sellepärast, et sealt oli puu läbi kasvanud. Lisaks nägime kullerkuppe, võililli, nurmenukke,
pääsusilmi ja mingeid orhideesid. Pärast söömist matkasime mööda teed Keemu vaatetorni. Saime
külakiigel kiikuda, mis oli väga lõbus.
Simo Linno, III kl
Me nägime lambaid, kassi, lehma. Me olime õpetaja Mare juures ja grillisime vorsti. Simo oli
Matsalu sildi juures juht. Simo ütles, et Simost ei tohi minna mööda keegi peale Johannese. Me
läksime ees ja me kiikusime ja siis ronisime torni. Me nägime sadamat ja vett. Me nägime õpetaja
Mare juures pääsulilli. Mulle meeldis kiikuda ja hoogu teha.
Kaur Alanurm, I kl
Reedel, 26. mail käisime matkal. Me matkasime Liustemäe teeotsast kuni suure Matsalu teeni, Simo
ja Elmo juurest kuni õpetaja Mare juurde ja siis läksime vaatetorni. Seal oli väga hea vaade. Peale
seda läksime külakiigele. Siis läksime tagasi. Koos meiega oli kaasas õpetaja Hellat. Õpetaja Mare
juures grillisime ka viinereid. Mulle meeldis kõige rohkem külakiigega kiikuda ja viinereid grillida.
Mirell Rand, III kl
Reedel, 26. mail oli meil matk Metskülast Keemule. Alguses läksime kõik koos, aga siis jäid paljud
maha. Alguses me läksime õpetaja Mare juurde ja grillisime vorste. Pärast läksime Keemu vaatetorni.
Mina, Simo, Ra jt läksime enne torni kiikuma ja teised läksid pärast. Meie pidime hakkama varem
tulema. Meil läks kiireks, sest kell oli nii palju, et buss tuleb ja me pidime bussiga ära minema. Me
jooksime kuni jõudsime Tuudi-Saastna teele, kust buss meid peale võttis ja kooli juurde viis. Me
läksime tuppa, võtsime oma kotid ja siis läksime tagasi bussi ja sõitsime Lihulasse. See oli tore matk.
Johannes Lepp, V kl

Jüriöö jooks
Jüriöö jooks oli 20. aprillil. Seal võistlesid lapsed
lasteaiast kuni täiskasvanuteni. Väikestel oli kaks
võistkonda ja suurtel üks. Meie koolist jooksid
esimeses võistkonnas: Elmo, Tormi, Naatan,
Tereesa ja Mia-Ann, teises võistkonnas Jakob,
Karl-Robin, Mirell, Siiri ja Simo ning suurte
võistkonnas Eva-Maria, Laura, Alvar, mina ja
Silver. Alguses jooksid väiksemad, siis suuremad,
siis veel suuremad jne. Meie jooks läks küllaltki
hästi, võiks öelda. Ma olin meie tiimis kõige
viimane, kes jooksis. Ma olin ka see, kes tõi meie
tiimile jooksus teise koha. Viimasel sekundil jooksin mööda Lihula Gümnaasiumi poisist
Sandrist. Otseses mõttes viimasel sekundil. See oli tore, kuna mulle meeldib joosta. Ma käisin
jooksmas ka eelmisel aastal, aga tänavu oli lõbusam, huvitavam ja konkurente oli ka rohkem! Tore
oli!
Hugo Noormets, VI kl
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Hullu Teadlase teadusprojekt
Meie klass käis Hullu Teadlase konverentsil.

Naatan Kastepõld, I kl

Reedel,12. mail käisin ma Tartus Hullu Teadlase III teaduskonverentsil. See teaduskonverents rääkis
prügist ja projekti nimi oli ” Olen tragi, sordin prügi.” Seal oli palju lapsi. Hull Teadlane ise oli haige,
seepärast ta ei saanud konverentsile tulla. Meie Simoga esinesime, tutvustasime oma klassi
teadusprojekti. Kõigepealt anti kätte eriauhinnad. Siis kolmas koht, siis teine koht ja siis esimene
koht. Ma olin päris hirmul, kas saame üldse mingi koha, aga saime esimese koha! Meie 2.-3. klass sai
I koha. Esimene klass sai III koha. Seal oli ka firma ”Festera”, kes tutvustas üht kasti, mille sees on
head bakterid. Kasti võis panna toidujäätmeid. Head baktereid lagundavad toidu ära ja alles jääb
kompost. Saime ka külastada Hullu Teadlase kabinetti ja muuseumi tube. Oli palju huvitavat. Pärast
teaduskonverentsi läksime Lihulasse.
Mirell Rand, III kl
Kui mina Hullu Teadlase juurde jõudsin, siis natuke
saime enne esinemist ka veidi
Hullu Teadlase
kabinetis ringi vaadata. Peale esinemist Hullu Teadlase
juures oli kommipaus. Meie grupp tantsis ja laulis. Oli
tore!
Miia Ulm, I kl
Mulle meeldis Hullu Teadlase kabinetis peeglituba.
Seal pidin panema kindad kätte. Seal oli veel sahtleid,
mille peal olid sildid. Sain sahtli lahti tõmmata, seal oli
midagi sees. Muuseumi põrand oli klaasist. Nägime
põranda alla. Seal olid veel kaugemad ruumid,
varemed, kus oli ka inimluid.
Siiri Saare, I kl
Hullu Teadlase juures oli väga tore. Seal seal oli muuseum. Seal oli ka igasugu huvitavaid asju. Sain
sõita jalgrattaga. See oli ajamasin. Õnneks ma ei sõinud sellega minevikku. Mul läks hästi.
Tutvustasime oma teadusprojekti. Mul oli kõik hästi meeles. Auhinnaks saime “hea tuju pillid”.
Mia-Ann White, I kl
Kõik algas sellest, et 1. ja 3. klass hakkasid sõitma Tartu. Sõitsime 3 ja pool tundi. Kui me kohal
olime, hakkas tore, sest me vaatasime muuseumis ringi. Muuseumis saime panna pähe kõrvaklapid ja
kuulasime juttu muuseumi kohta. Hullu Teadlase kabinetis oli tore mäng, kus magnetpliiatsiga sai
liigutada palle mängu keskele.
Tereesa Lepp, I kl

Fotod: Hull Teadlane
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Mägramatk
Saime hommikul Lihula bussijaamas kokku. Nimekirja alusel jagati meid veoautodesse ja sõitsime
Kasarile. Saime rajakaardid ja meid jagati autode peale, mis viisid meid esimesse punkti. Siis tegime
raja läbi, punktides pidime lahendama erinevaid ülesandeid. Esimeses punktis pidime teadma
sõlmesid nimega Kalamees, Liuglev aas ja Seasõrg. Teises punktis pidime läbima raja ja saime
aukudega pudeli, mille täitsime veega. Kolmandas punktis pidime andma ära enda augulise pudeli,
mille sees oli vesi. Vee me kaalusime ära ja tuli uus ülesanne. Me tegime "Kimmimängu". Peale
kolmandat punkti me läksime üle põllu neljandasse punkti. Neljandas punktis pidi peatama
ninaverejooksu ja pidime aitama põletusevalu leevendada. Siis läksime viiendasse punkti. Viies punkt
oli üllatusülesanne. Seal me pidime tegema "Perfektse
võileiva", mille saime ise ära süüa. Siis läksime enda
alguspunkti tagasi ja avastasime, et olime esimesed, kes
jõudsid kohale. Siis viidi meid sööma ja peale seda tuli
autasustamine. Meie tiim, kus olid Simo Linno, Kardo
Kütmann, Marcus Reisel, Kenneth Lomp ja mina saime
teise koha. Olime väga õnnelikud ja saime diplomid. Siis
oli aeg koju minna.
Jakob Kastepõld, III kl
Hommikul alustasime me Lihula bussijaamast. Istusime veoauto kasti ja sõitsime Kasarile. Meid
viidi autodega esimesse punkti. Peale raja läbimist saime süüa. Ja saigi läbi.
Naatan Kastepõld, I kl

Noorkotkad
Hommikul sõitsime Lihulast Haapsallu noorkotkaste aastapäeva
peole. Seal tegime näidendiproove, laulsime ja sõime lõunat. Siis
tuli pidulik osa. Seal tegime näidendit ja laulsime.
Siis võeti Naatan noorkotkaks. Peale seda saime koju.
Jakob Kastepõld, III kl
Meie koolist said noorkotkaks Elmo ja Naatan. Seal said
noorkotkakandidaadid endale kaelarätid ja dokumendid. Igale
noorkotkale sidus kaelaräti kaela tema rühmavanem. Noorkotkad
pidid andma noorkotkaste tõotuse ja siis nad saidki
noorkotkasteks.
Simo Linno, III kl
Ma sain noorkotkaks! Oli tore ja hirmus ka. Kui öeldi vabalt, siis
pidi seisma käed selja taga, jalad natuke harkis. Kõikidel lastel
olid noorkotkarüüd seljas. Me seisime reas ja kordasime
rühmapealik Hellati järgi noorkotkaste tõotust. Siis saime kaela
kaelaräti. Nii ma saingi noorkotkaks.
Elmo Linno, I kl

'
Fotod: FB Kodukotkad
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Känguru
Matemaatikavõistlusel KÄNGURU osalesid kõik meie kooli õpilased. Ja tulemused olid
suurepärased. Meie lapsed oskasid jälle väga-väga hästi:
Benjaminid (5.-6. klass, kokku u 4600 võistlejat),
max 150 p
SILVER 138 p, vabariigis 13. koht, maakonnas II
EVA-MARIA(5.kl) 133p, 23.koht, maakonnas III
SAMUEL 121 p, 138. koht, maakonnas IV
Ekolierid (3.-4. klass, kokku u 5700 võistlejat),
max 120 p
SIMO (3. kl) 106 p, 98. koht, maakonnas III
Pre-ekolierid (1.-2.klass, kokku u 5700 võistejat),
max 120 p
MIIA (1. kl) 88 p, 221. koht, maakonnas IV
5.-6. klassi arvestuses tegid väga hea skoori veel ka MARK RA (95 p), JOHANNES (93 p) ning
LAURA ja JOOSEP (mõlemad 88 p). 5.-6. klassi 9 lapse keskmine tulemus oli 99 p.
Ülesanded, õiged vastused ja tulemused siit: http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru

Muusikakooli esinemised
Laupäeva hommikul sõitsime muusikakooli. Sealt võtsime 2 õpilast ja ühe õpetaja veel peale. Kui
olime kohal, siis harjutasime ja tuli vaheaeg. Peale vaheaega tuli kontsert. Seal me kõik esinesime.
Osalejatest moodustati akordioniorkester, millega mängisime kaks lugu. See oli äge!
Jakob Kastepõld, III kl

Aitäh, Õpetaja!
Metsküla Kooli leht, mis kandis numbrit 1, sai valmis novembris 1998, selles olid must-valged
piltid ja 8 lehekülge. Aegade jooksul on olnud õhemaid ja paksemaid, ka paar paarikümneleheküljelist, aga ajaleht järjekorranumbriga 77 on paks nagu raamat: 28 lehekülge!
Mis teha, kui tublisid õppureid, keda kiita ja kellest kirjutada, on nii palju! Maavanema tänupeol
Haapsalus, kus jagati tunnustust Läänemaa tublimatele ja järjekordselt nimetati Metsküla õpilasi,
ütles Anneli Vaarpuu: „Meie siin ka imestame, kuidas see pisike kool nii tubli on! Nad seal vist muud
ei tee, kui õpivad!“
Ajalehest loeb ja näeb igaüks ise, et teeme küll - ja
veel hästi palju ja erinevat!
Aga tõsi on, et laste esimene ja peamine - ÕPPIDA,
ÕPPIDA, ÕPPIDA! Tunnustus: diplomid, au- ja
tänukirjad, kutsed ja pääsmed olümpiaadidele jm
võistlustele on tasu õppimise eest!
Muidugi mõistad Sa, hea lugeja, et ükskõik kui
andekad või õpihimulised on õpilased, vajab hea
kool ennekõike head õpetajat!
Metsküla koolil on õpetajate-klassijuhatajatega väga
vedanud! Tuhat tänu Sulle, õpetaja Pille! Tänu Sulle,
õpetaja Astrid!
Õpetaja Mare
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Nuputa
29. aprillil toimus Pärnus Nuputa vabariiklik võistlus. Meie koolist osalesid seal: Eva-Maria ja
Samuel Kastepõld, Silver Nikkel ja Laura Ulm. Vabariiklikule võistlusele pääsesid ainult need
võistkonnad, kes olid oma maakonnas kas teisel või esimesel kohal. Kokku osales võistlusel üle 30
võistkonna. Ülesandeid oli nelja liiki: ristsõna, loovusülesanne, tekstülesanded ja “jah või ei
küsimused”, kokku 16. Minu lemmikülesanded olid loovusülesanded. Loovusülesannetes oli väga
palju õigeid vastuseid ja nii mitu ÕIGET vastust kirja said, nii mitu punkti selle ülesande eest said.
Minu meelest kõige raskem ülesanne oli ristsõna. Kõigepealt oli vaja lahendada ristsõna.
Lahendussõna läks õige ülesande tühja lünka. Õige ülesanne kõlas siis nii: ” Ema ja isa vanuste
summa on võrdne ema ja lapse vanuste korrutisega. Kumbki lapsevanem ei ole vanem kui 35 aastat
ja noorem kui 18 aastat. Leia lapse vanus aastates.” Me panime vastuseks 2aastane. Ja see oli ka õige
vastus. Meil läks üldiselt hästi. Mõni vääratus oli, aga noh... Olime esikohapunktidele väga lähedal,
saavutasime 5. koha. Minu meelest läks meil hästi ja tore oli seal kindlasti.
Laura Ulm, V kl

Muinasjutuvõistlus
Ma käisin Raekojas, et võtta vastu Steni muinasjutuvõistluse preemia. Sinna oli tulnud kohale isegi president ja
see ajas mind veel rohkem närvi. Kui mind ette kutsuti, siis
mul läks närv kohe ära ja kui ma auhinna kätte sain, siis oli
väga hea tunne. Sain diplomi, kaks raamatut ja ühe ilusa
klaaskuuli. Mulle meeldis see päev väga, sest nägin
presidenti.
Alvar Nikkel, V kl

Mälumäng
Me käisime Samueliga ühel neljapäeval Haapsalus Läänemaa Individuaalsel Mälumängul. Seal tuli
vastata 25 küsimusele, millest enamus oli seotud Läänemaaga. Küsimused olid erineva
raskusastmega. Mõned olid lihtsad, kuid mõned olid päris rasked. Ma sain IV koha.
Silver Nikkel, VI kl

2. klassi ujumistrenn
Meie kooli II klass käis ujumas. Me sõitsime ujuma bussiga. Ujumas me tegime vees harjutusi. Me
vaatasime, kes suudab kõige kauem hinge kinni hoida ja mina võitsin. Enne ujumist me pesime
ennast puhtaks. Ujumine toimus Märjamaal. Ujumas oli päris hea õpetaja. Nüüd me käime ujumas
igal esmaspäeval kooliaasta lõpuni. Ma oskan selili ujuda ja teha meritähte vee pinnal. Me õpime
veel kõhuli ujumist, krooli ja teisi asju.
Karl Robin Raud, II kl

Vaheaeg
Mina läksin koolivaheajal Soome suusatama. Suusareisi kõige igavam asi oli sinna sõit. Kui me
Soomes olime, siis me elasime väikeses majas. Majast väljas oli meetripaksune lumekiht ja hästi
külm. Kui me suusatama läksime järgmisel päeval, siis ma läksin kõige kõrgema mäe otsa ja kui tulin
alla, kukkusin ka paar korda. Kui me suusatasime ära, siis me sõime. Mäe peal sai ka lumelauaga
sõita, aga mina ei tahtnud. Me olime suusatamas viis päeva.
Karl Robin Raud, II kl
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Linnuviktoriin
Olin linnuviktoriinil meeskonnas Alvari ja Eva-Mariaga. Veel osalesid meie koolist Silver, Joosep ja
Samuel, kes said esimese koha. Me saime 22 punkti, millega oleksime jaganud 8. kohta, kui meie
punktid oleksid arvesse läinud. Kõige lihtsam oli küsimus: millise linnu tiivad vettivad ja sellepärast
seisab ta alati tiivad laiali kivi peal. See oli kormoraan. Kõige raskem küsimus oli see, kui oli
kirjeldatud ühe linnuliigi pulmamängu ja lõpus öeldud, et nad toksivad puu sisse pesa. Meie seda ei
teadnud ja Alvar ütles, et pakume huupi musträhni ja tuli välja, et see oligi õige.
Simo Linno, III kl
Meie võistkonnas olid Simo, mina ja Eva-Maria. Meil läks väga hästi, enda arust, kuigi me olime 5.
klass kuuendate klasside viktoriinis. Seal olid väga rasked lindude hääle tundmise küsimused. Aga
kõige kergemad tundusid pildiküsimused - mis lind on pildil. Samas mõned olid ikka rasked ka.
Kokkuvõttes saime me 8. koha. Minu arust oli see väga hea tulemus kuuendate klasside arvestuses.
Alvar Nikkel, V kl

Lihula katlamajas
23. mail läksime Lihula katlamajja, kus meil oli ekskursioon. Meile alguses räägiti, et see katlamaja
oli kunagi teistsugune. Edasi läksime hoiuruumi, kus hoitakse heina. Lihula katlamaja eripära ongi
see, et seda köetakse heinaga. Aga kui midagi juhtub, oli igaks juhuks seal ka puitu natuke. Seal oli
ka kraana heinapakkide tõstmiseks. Saime ise kraanat juhtida. Edasi läksime mootoriruumi, kus olid
kõik masinad ja seal nägime ka katelt. Siis läksime õue korstna juurde, mis oli kõrge, aga seest väga
väike, sest seina paksus oli 1m. See ekskursioon oli tore, aga lühike.
Johannes Lepp, V kl
Me läksime kooliga katlamajja. Seal oli huvitav.

Naatan Kastepõld, I kl
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