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XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään!”

Aitäh, õpetaja Astrid! Aitäh, õpetaja Heli! Aitäh, Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpetajad!
Osalesime kogu kooliga noorte peol. Üks tantsis, teine laulis, mõned osalesid lausa 3-4
kollektiiviga. Saime kogeda midagi suurt ja võimast. Peomuljetest loe lk 8 ja 9.
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Eldar Enn
Küsimus: Kust sa tuled?
Eldar Enn: Norrast.
Küsimus: Mida Norras on, mida Eestis pole?
Eldar Enn: Seal on poode, mida Eestis
pole.
Küsimus: Kas eesti keelt on raske rääkida?
Eldar Enn: Jah, eesti keelt on raske
rääkida.
Küsimus: Kes on sinu lemmikõpetaja?
Eldar Enn: Mul pole lemmikõpetajat.
Küsimus: Mis on su lemmikõppeaine?
Eldar Enn: Robootika.
Küsis Simo Linno

Sofia Loretta
Küsimus: Kas sulle meeldib maakoolis?
Sofia Loretta: Jah, väga.
Küsimus: Miks sulle maal meeldib?
Sofia Loretta: Siin on rahulikum, värskem
õhk, loodust on palju rohkem ja maal on
toredam kui linnas.
Küsimus: Mis su lemmikõppeaine on?
Sofia Loretta: Mulle meeldib kõige rohkem
robootika.
Küsimus: Kes su kõige parem sõber on?
Sofia Loretta: Tereesa.
Küsimus: Milline õpetaja sulle kõige rohkem
meeldib?
Sofia Loretta: Õpetaja Heli.
Küsis Eva-Maria Kastepõld

Gard Ulv
Küsimus: Mis on Norras teistsugusem, kui Eestis?
Gard: Tundides mängitakse arvutis.
Küsimus: Mis on su lemmikõppeaine?
Gard: Robootika.
Küsimus: Kes on su parim sõber?
Gard: Eldar Enn ja Tormi
Küsis Simo Linno
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Uudised
20.-24. septembril toimus Matsalu Loodusfilmide Festival. Festival toimus juba 15. korda.
Metsküla algkooli lapsed käisid 20. oktoobril lastepäeval.
Lastepäeval koguneti kõigepealt Lihula kultuurimaja saali, et vaadata filmi pealkirjaga
,Noorderplantsoen’’. Peale vaatamist kommenteeris filmi Veljo Runnel ja vastas laste küsimustele.
Seejärel oli lastel võimalus õpetaja Piia Saagi juhendamisel kunsti tegema minna. Hiljem läksid
tehtud pildid Lihula kultuurimajja näitusele. Kavas viimasena oli ka võimalus minna matkamängule,
mida korraldas Penijõe looduskeskus: lapsed kõndisid läbi Lihula ja neile õpetati erinevaid
huvitavaid asju. Kuidas neil läks? Loe lähemalt lk 4, 5!
Üleriigiline spordinädal toimus 23.-30. septembril. Sel aastal toimus spordinädal 3. korda.
Spordinädalal on ka oma hüüdlause: “Leia oma rütm”. Nädala eesmärgiks oli pakkuda
võimalikult paljudele Eesti elanikele toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi.
Eestis korraldati 853 liikumisele kutsuvat üritust.
Metsküla kool osales spordinädalal teist korda. Nädala jooksul toimusid koolis iga päev erinevad
sündmused. Metsküla kooli õpilased osalesid järgmistel spordialadel: kilomeetri jooks, 60 meetri
jooks, teatejooks, orienteerumine ja matkamäng. Teatejooksus oli mitu spordiala - tuli joosta, kelku
vedada ja käsnaviset teha ja muid selliseid ülesandeid. Matkamängus orienteeruti ümber koolimaja,
vastati küsimustele ja tehti huvitavaid liikumismänge, näiteks suusatati kogu meeskonnaga
vigursuuskadel, toimus discgolf ja pallivise. Need toredad võislused juhtusid Metsküla algkoolis. Aga
järgmisel aastal osalege ka teie, see on vahva!
Metsküla kooli õpilased käisid kevadel ja sügisel orienteerumise kolmapäevakutel, mille
korraldajaks on Läänemaa orienteerumisklubi Okas. Toimusid ka võistlused: Läänemaa
meistrivõistlused ja koolinoorte meistrivõistlused.
Kevadeti algab uus hooaeg orienteerumise kolmapäevakutel ja hooaeg lõpeb sügisel. Meie koolist
käisid orienteerumas peaaegu kõik õpilased, aga käsid ka emad, isad, väiksed õed ja vennad.
Orienteerumas käisid ka Metsküla kooli vilistlased: Samuel Kastepõld, Joosep Michels ja Silver
Nikkel. 13. oktoobril on hooaja lõpetamine Haapsalu batuudikeskuses ja parimad saavad medali. Ka
meistrivõistlustel said Metsküla kooli õpilased medaleid. Täpsemalt loe lk 6.
2017. aasta Teadlaste Öö festival, mille organiseeris teaduskeskus Ahhaa, toimus 25.-29.
septembril. Üle Eesti toimus enam kui 900 sündmust. Ka Metsküla Algkoolis toimusid
teadustunnid.
Terve nädal tegid lapsed igal päeval vägevaid katseid ja neile ka seletati, kuidas need toimuvad.
Katseid oli kokku 10. Lapsed said targemaks ja nii ka nende õpetajad. Kusjuures teisi lapsi õpetasid
4. ja 6. klassi õpilased. Me küsisime 2. klassi õpilaselt Mia-Annilt, kuidas teadusnädal talle meeldis:
“Minu lemmikkatse oli veemootor, mida viisid läbi Simo ja Mirell. Teadusnädal meeldis mulle väga,
sest seal tehti väga huvitavaid katseid.” Pikemalt lk 7.
Lihula gümnaasiumis toimus Teadlaste Öö festivali raames neljapäeval 28. septembril
teaduspäev. Lisaks Lihula koolile osalesid ka Metsküla algkool, Kõmsi lasteaed-algkool, Virtsu
põhikool, Varbla kool, Lõpe kool, Koonga kool ning Lihula lasteaia lapsed, kokku ligi 400
inimest.
Hommikul kogunesid kõik õpilased Lihula gümnaasiumi aulasse, kus avasõnad laususid
füüsikaõpetaja Peeter Hermik ja koolidirektor Janar Sõber. Peale seda suunduti erinevatesse
töötubadesse. Metsküla kooli õpilased osalesid töötubades: ÕHULINE (Jüri Mõniste),
KATASTROOFILINE (Liisa Raavel) ja MÜKOLOOGILINE (Marje Loide). Lisaks käidi Hullu
Teadlase juures ning AHHAA teadusteatris. Teadusteatris näidati, kuidas tuld kustutada ja mis juhtub,
kui jätta korteris gaasikraan lahti. Kõmakas oli vägev! Laste arvates võiks selliseid päevi rohkem
olla. Loe lk 10, 11, 12.
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Matsalu Loodusfilmide Festival
Me käisime MAFFi lastepäeval. Me vaatasime kooliga filmi nimega „Noorderplantsoen”, mis rääkis
kahest taidast (linnud). Film rääkis sellest, kuidas tait elas ja ka linnapargist, mis on koduks paljudele
loomadele. Tihti inimesed ei saa arugi, kuidas loodus nende naabruses elab ja mis seal toimub.
Linnud, millest film rääkis, tegid isegi 3 pesakonda.
Mark Ra Vilbiks, VI kl
Film rääkis lindudest ja parkidest. Lindude pesa oli
puu all. Teised linnud tahtsid mune varastada. Linnud
läksid kaklema, sest linnud kaitsesid oma mune. Ka
koer varastas linnumune. Inimesed püüdsid haned
kinni, sest inimesed tahtsid hane uurida. See film oli
põnev.
Kaur Alanurm, II kl
Filmi ja matkamängu vahepeal käisime muusikakooli
saalis ühte pilti tegemas. Metsküla lapsed jagunesid
kahe pildi vahel. Ühte pilti tegime mina, Karl Robin,
Jakob, Mirell, Siiri, Miia ja Kaisa, ülejäänud tegid
teist. Meile anti suur must paber, mis oli teibiga
põranda külge pandud. Pilt pidi tulema nii, et kui meie kooli mõlemad pildid kokku panna, tuleb üks
suur järv. Kõigepealt joonistasime pool järve enda pildi peale ära. Siis alustasime veelindude
tegemist. Me joonistasime lindude kujud ja seejärel katsime need teibiga, nii et tekkisid teibist tehtud
linnud. Kui meil olid linnud muru peale ja vette tehtud, hakkasime värvima. Karl Robin ja Jakob
värvisid järve siniseks, Miia ja Siiri tegid muru roheliseks ja pruuniks, mina, Kaisa ja Mirell tegime
taevast. Taevast tuli teha korrektorite ja valgendajatega, nii et me kirjutasime erinevaid asju, lauseid,
joonistasime mustreid, tegime imelikke kujusid ja joonistasime, nii et kokku tuli üks suur valge
taevas. Vahepeal vahetasime ka, nii et mina tegin ka
vahepeal muru ja lõpuks kirjutasid kõik taevasse enda
nimed. Kui see kõik oli valmis, oleksime pidanud
lindudelt teibi ära tõmbama, nii et veele jäävad
tumedad lindude varjud. Aga me ei jõudnud seda teha,
sest läksime matkamängule. Hiljem tõmbas õpetaja
Piia need ise ära
ja nüüd saab meie
pilte kultuurimajas
näha.
Mulle meeldis!
Eva-Maria Kastepõld, VI kl

Kunstitöötoas pidime tegema linde, mis olid ka filmis.
Need linnud olid taidad (tait). Meile anti must paber ja
pidime tegema kõigepealt tiigi. Siis teipisime linnud
paberile ja jagasime end rühmadesse: Miia ja Siiri
värvisid muru, Karl-Robin ja Jakob tegid tiiki ja mina,
Eva-Maria ja Kaisa kaunistasime taevast. Siis tegime
ka natuke teiste töid ja saigi pilt valmis.
Mirell Rand, IV kl
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Matsalu Loodusfilmide Festival
Matkamängu esimeses punktis õpetati seda, mitme
aastaseks saab Matsalu Rahvuspark ja mitmes MAFF
on. Teises punktis räägiti pärimusest. Kolmandas
punktis räägiti meile puisniidust, kuidas see tekkis. Ka
seda, et saag on väga kasulik tööriist. Neljandas
punktis räägiti laidudest. Ma sain teada, et laid erineb
saarest ning seal ei ole inimesi. Viiendas, viimases
punktis pidime võtma Matsalu kaardi pusle, selle
kokku panema ning selle taga oleva luuletuse pähe
õppima. Ja nii me saime pika luuletuse ning esitasime
selle. Tore oli!
Elmo Linno, II kl
Esimeses punktis räägiti meile Matsalu Rahvuspargist ja
Matsalu kaitsealast. Ja see oli väga vana kaart, mida
meile näidati. See oli väga katki. Matsalu Rahvuspark sai
60 aastaseks. Matsalu looduskaitsealal kaitstakse linde ja
loomi ja haruldasi taimi.
Tereesa Lepp, II kl
Teises punktis me tegime pilliroost paate. Me
katsetasime, kas need hõljuvad vee peal. Mõni paat
hõljus, mõni ei hõljunud. Mul küll hõljus. Meile räägiti
ka kudumisest ja seilamisest hästi vana paadiga.
Sofia Loretta Vester, II kl
Mulle meeldis matkamängu kolmas punkt. Seal räägiti puisniitudest. Puisniit on koht, kus on puid
natuke vähem kui metsas. Seal on ka lilli. Meile räägiti ka vikatist ja luisust. Ja näidati, kuidas
luisuga mööda vikatit tõmmata. See oli vahva.
Miia Ulm, II kl
Meresaarte peal on hea loomadel elada, sest seal ei
pea neile aeda tegema ja seal pole ohtlik elada.
Näiteks lambad söövad muru ära ja siis saavad
linnud sinna elama minna.
Naatan Kastepõld, II kl
Käisime MAFFil ja vaatasime filmi ning maalisime.
Peale seda tuli matkamäng. Mulle meeldis see väga
ning see kõik oli seotud loodusega, enamasti
Matsalu loodusega. Kuid kõige rohkem meeldis
mulle selline ülesanne, kus pidi panema kokku pusle
Matsalu kaardist. Ei tea, kuidas mul läks, kuid mulle
meeldis.
Jakob Kastepõld, IV kl
Reedel vaatasin Matsalu loodusfilmide festivalil filmi, mille nimi oli „Uimedega superman”. Seal oli
vöödiline tiibkala, kes sõi teisi kalu. Tal olid mürgised ogad.
Elmo Linno, II kl
Matsalu loodusfilmide festival toimus tänavu 15. korda. Kooliajal käisime vaatamas filmi:
„Noordenplantsoen”, mis rääkis tiigilindudest. Peaauhinna sai film "The toad story". See rääkis
sellest, kuidas konni prooviti üle tee aidata, aga nad ei tahtnud. Veel meeldisid mulle "Paris: wild
story" ja avafilm "Guilty, me?". Pariisi loos oli üks rebasepere, kus üks poeg oli pooleldi pime. Siis
eksis ta Pariisis ära ja lõpuks ei leidnudki ta oma peret üles. Lahedad filmid olid ja sain palju teada.
Simo Linno, IV kl
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ORIENTEERUMINE
20. septembril oli MAFF, aga mina, Laura ja Alvar ei läinud sinna, sest me läksime hommikul
orienteerumisvõistlustele Kulistes. Kui me sinna sõitsime, ei olnud ma väga motiveeritud, kuna õues
oli suur padukas. Aga enne, kui me sõitma hakkasime, ütles Ene, et Kulistes ei saja vihma ja nagu
alati oli temal ilma suhtes õigus. Mina startisin kell pool kaksteist, meie koolist esimesena. Kui ma
rajale läksin, siis ma leidsin esimese punkti küllaltki kiiresti, aga teisega läks natuke kauem.
Kolmanda leidsin ka hea ajaga, aga neljanda punktiga läks mul 24 minutit (Laura tegi sama ajaga
terve raja läbi, aga tal oli lühem rada ka). Ma tegin raja lõpuni, siis algas autasustamine. Laura ja
Alvar said mõlemad esikohad, aga minul nii hästi ei läinud. Siis me läksime Haapsallu ujuma.
Ujumine oli lõbus ja pärast seda läksime tagasi Kulistesse, kus toimus igakolmapäevane päevak.
Koht oli sama, aga punktid olid teises järjekorras. Selle me (mina, Alvar, Laura) võtsime rahulikult, st
me ei jooksnud, vaid kõndisime. Kokkuvõttes oli tore päev.
Johannes Lepp, VI kl
Mina käisin orienterumisvõistlustel. Need olid
Läänemaa Koolispordi Liidu korraldatud
meistrivõistlused koolinoortele. Orienteerusime Kulistes. Mina pidin kõige hiljem startima.
Kui ma kaardi kätte sain, siis nägin, et rajal on
6 punkti. Teisest punktist jooksin algul mööda,
aga sain lõpuks kätte. Ülejäänud punktid läksid
hästi. Lõppkokkuvõttes sain esimese koha koolinoorte meister 6.-7. klasside arvestuses.
Terve päev läks mul suhteliselt hästi.
Alvar Nikkel, VI kl
Ma käsin ühel kolmapäeval Läänemaa Koolispordi Meistrivõistlustel Orienteerumises. Ma käisin seal
koos Alvari ja Johannesega. Meist startis esimesena Johannes, siis mina ja siis Alvar. Võistlejaid
minu vanuseklassis oli 13 koos minuga. Poiste vanuseklassis aga 5 koos Alvari ja Johannesega.
Minul oli rajal vähem punkte, sest me oleme erinevast soost. Rajal olles kaldusin vahel (läbi võsa või
metsa joostes) suunast kõrvale. Mul oli kompass ka, aga seda ma väga ei kasutanud. Ma tegin raja
läbi 24 minuti ja 3 sekundiga, mis osutus ka minu vanusegrupi parimaks ajaks. Ka Alvar saavutas
oma vanusegrupis esimese koha. Mul läks väga hästi ja rada oli tore ka. Hiljem samal päeval toimus
ka orienteerumise kolmapäevak. Minu arvates oli päevaku rada palju raskem kui võistlusel.
Laura Ulm, VI kl

KOTKARETK
22.-24. septembril toimus patrullvõistlus Kotkaretk. Meie, Robico ja
Ralf (Robico ja Ralf on Lihula
koolist). Läksime 22. septembril
Virtsu põhikooli, kus me ööbisime.
Ja 23. sept läksime rajale. Seal oli
kaks rada: punane ja roheline, meie
olime rohelisel rajal. Rajal tuleb läbida kontrollpunkte. Meie lemmikpunkt oli takistusrada, seal pidi autorehvid
laduma üle nn “soo”. Kui üle saime, siis pidime üle ronima seinast, kuid see
oli nii kõrge, et tuli teisele „pätti” teha ja viimase pidime üle tõmbama. Siis tuli lühike maa
madalroomates läbida, joosta kähku algusesse ja kummid kokku korjata. See oli lõbus. Rajal tuli
läbida ka teisi kontollpunkte. Roheline rada lõpetas 23. sept õhtul, punane jäi ööseks, et järgmisel
päeval edasi võistelda. Meie tiimile meeldis see Kotkaretk väga. Saavutasime II koha.
Johannes ja Alvar, VI kl
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Teaduskatsed
4. ja 6. klassi õpilased õpetasid 1.-3. klassi õpilasi. Mina tegin katset plahvatavast topsist. Vaja oli
vana filmitopsi, seinanätsu, vitamiinitabletti. Filmirullitopsi kaane sisemisele poolele tuli kinnitada
vitamiinitablett ja siis tops poolenisti vett täis panna, kaas peale ja kiiresti tagurpidi pöörata. Selle
tulemuseks oli see, et tops lendas kõrgele õhku. Pärast tegid 2. klassi lapsed ise ka katset ja neil
lendas tops isegi kõrgemale. See juhtus seepärast, et vesi ja vitamiinitablett reageerisid omavahel ja
tekkis süsihappegaas. Gaasi tuli aina juurde, nii et tekkis süsihappegaasi ülerõhk. Nüüd on kaks
võimalust, kas tops plahvatab või kork tuleb pealt ja tops lendab õhku. Ent teisel võimalusel on suur
eelis, sest see võtab vähem energiat ja tops lendabki kõrgele.
Laura Ulm, VI kl
Õpetasime Jakobiga väikestele kuu
faase. Kõigepealt tuleb kuu loomine, siis noorkuu, poolkuu (esimene
veerand), kasvav kuu, täiskuu, kahanev kuu, poolkuu (viimane veerand) ja vanakuu. Siis hakkab ring
otsast peale. Siis tõmbasid kõik
loosi, millise kuu faasi nad teevad.
Kõik said ühe doominoküpsise, tegid küpsise pooleks ja pidid kreemi nii ära võtma, et küpsisele
tekiks see kuu faas, mille nad loosist said. Lapsed käitusid hästi ja huvitav oli.
Simo Linno, IV kl
Mina näitasin teistele katset muna ja pudeliga. Selle katse põhimõte on, et muna peab läbi kitsama
pudelikaela tervelt pudelisse minema. See käib nii: paned põleva ajalehetüki pudelisse ja paned
kooritud keedetud muna kähku pudelisuule ja rõhk imeb muna sisse. Mina tegin seda katset 2.
klassile. Meil tõmbas ainult pool muna sisse. Muna läks katki.
Alvar Nikkel, VI kl
Tegime Simoga katset, mille
nimi oli veemootor. See käis nii:
võtsid plastiktopsi ja tegid topsi
alumisse nurka 2 auku ja ülemisse 2 võimalikult paralleelselt,
panid ülemistest aukudest nööri
läbi. Võtsid 2 kõrt, lõikasid need
painutamiskoha juurest ära ja
panid painutamata pooled alumistesse aukudesse. Siis katsid augud plastiliiniga kinni ja panime vett
sinna sisse. Läksime õue ja lasime neil keerelda, kuid kõikidel ei keerelnud. Siis läksime tuppa ja
Simo rääkis Newtoni seadustest.
Mirell Rand, IV kl
Me tegime laternaid. Me kasutasime tablettpatareisid, väikseid lambipirne ja paberit. Me panime
tablettpatarei ja lambipirni teibiga kokku. Me voltisime paberi kokku ja lõikasime sellele jooned
sisse. Siis võtsime paberi lahti ja teipisime lühemad ääred kokku. Siis panime lambipirni koos
patareiga teibiga paberi sisse. Me võtsime ühe väikse paberitüki, millest tuli laternale sang. Ja
nendest tekkisidki laternad.
Sofia Loretta Vester, II kl
Meile saadeti AHHAAst Petri tassid, kuhu sisse me panime sulatatud agarsöötme. Me ootasime, kuni
agarsööde oli tardunud. Siis jagati meid gruppidesse. Iga grupp võttis vatitikuga erinevatest kohtadest
proovi. Siis panime bakterid agarsöötme peale. Sulgesime Petri tassid ja panime need sooja kohta. Ja
iga viie päeva tagant me vaatame, kuidas bakterid kasvavad.
Jakob Kastepõld, IV kl
Liikumis-, teadus- ja koolinädala lõpuks tegime Mentose ja Coca-Cola plahvatuse. Me kaevasime
augu liivasesse kohta. Siis panime Coca-Cola zero pudeli sinna sisse. Peale seda hakkasid kõik
mõtlema, kuidas panna kogu pakk Mentoseid pudelisse. Kui kõik olid välja mõelnud, kuidas seda
teha, lõikas Hellat Mentose pakki äärtesse augud ja pani kõik korraga koos pakiga sisse. Siis tulid
Coca-Colast gaasid välja ja igale poole lendas kokat.
Tereesa Lepp, II kl
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Muljeid XII noorte laulu- ja tantsupeolt
Alvar: Äge oli – nii proovid kui pidu. Meil oli kõige parem liigijuht – Rauno Zubko. Ta juhendas
väga hästi, sain kõigest aru. Tahaksin veel tantsupeole minna.
Johannes: Tantsupidu algas hästi. Me läksime oma
majutuskohta. Meil oli varsti pärast kohalejõudmist
esimene proov. Proovid toimusid meil majutuskohast
natuke kaugemal. Proovid olid meil hea ilmaga ja
tuju oli hea. Aga etenduste ajaks läks ilm halvaks.
Plaanis oli kolm etendust, aga teine jäi ära, kuna
ilmaprognoos oli liiga halb ja me pidime õhtuks
kuivad olema. Pärast tantsupidu (järgmisel päeval)
oli alguses rongkäik ja siis laulupidu. Laulupeol ma
pidin laulma, aga ma ei oska, ma lihtsalt liigutasin
laval suud. Kokkuvõttes oli see tore aeg.
Silver: Terve nädala jooksul oli mul väga palju tegemist: tantsisin, puhusin trombooni ja mängisin
akordionit. Oli päris väsitav, aga kokkuvõttes siiski väga tore. Laululaval esinesin päris kaare all.
Nägin kaugele ja meeleolu oli ülev. Soovitan kõigil, kel vähegi võimalik, ka laulupeole minna.
Elmo: Oli suhteliselt tüütu õppida 3 päeva järjest, 7-9-8 tundi päevas. Söök oli hea, kuigi oli ainult
supp. Lava peal oli kõhe. Mulle meeldib „Talitrallireinu” muusika, mida tantsisid suuremad ja mina
ei saanud seda tantsida.
Karl Robin: Tallinnasse sõites ma arvasin, et suure rahva keskel on raske tantsida. Aga kui juba seal
olime ja tantsisime, siis polnudki nii raske. Teisel päeval me tantsisime ühes jalgpallisaalis. Vahepeal
oli paus ja meie olime õues. Koolimajas, kus me ööbisime, saime päris kaua mängida. Õhtuks olime
päris väsinud. Ühel päeval oli nii märg, et me ei saanud tantsida ja me läksime kinno.
Kaur: Mulle meeldis laulda. Tantsupeol meeldis mulle
jäätist osta. Meeldis ka rongkäigus marssida.
Mark Ra: Laulupeol olla mulle üsna meeldis. Lood
olid küll raskemad kui muusikakoolis ja kuliss (pilli
osa) lendas paar korda otsast ära, aga katki see õnneks
ei läinud. Rongkäigus oli kõik tavaline, eriti midagi
valesti ei läinud, lihtsalt kõndisime ja mängisime.
Üldiselt mulle meeldis.
Hugo: Tantsupidu oli nii äge. Eriti meeldis mulle
paduvihmas tantsida. Ka laululaval olla oli äge. Juba
proov oli äge ja esinemine ka.
Tereesa: Kõik algas sellega, et me hakkasime 27. juuni hommikul Tallinnasse sõitma. Sõit tundus
väga pikk ja bussis oli palav. Ajasime sõpradega juttu ja aeg läks kiiremini. Kui kohale jõudsime,
läksime enda rühma tuppa. See oli matemaatikaklass. Ööbisime Tallinnas koolimajas. Kohe esimesel
päeval hakkasime proove tegema. Mulle väga meeldis, kui me õhtuti laulsime nendele lastele, kellel
oli sel päeval sünnipäev. Esimesel õhtul, kui me laulsime, mõtlesin mina oma õe peale. Minu õel
Eliisel oli 27. juunil sünnipäev. Proovid olid väga väsitavad, kuid mulle meeldis ühes proovis istuda
võltsmurul, see oli nii mõnus. Tantsupidu oli väga äge. Esimese etenduse ajal hakkas paduvihma
sadama ja kui me tantsima hakkasime, hakksid inimesed meile kohe plaksutama. Oli väga külm, kuid
see oli nii lahe, kuidas inimesed meile plaksutasid. Siis ma tundsin, et tahan ikka tantsida. On meeles
veel see, et kui sadas kõva paduvihma, siis tegime endale koormakattest telgi ning Mia-Anni tädi tõi
meile sooja kakaod. Rongkäik oli väga tore. Kui me jõudsime laulukaare juurde, siis keegi filmis
ning ekraanilt oli näha, mis eespool toimus. Rongkäigu ajal meid tervitati, see oli lahe. Me karjusime
vastu ning pühapäeva õhtul oli mul hääl ära. Sellest ei olnud midagi, sest pühapäeval tulime koju ja
siis sai puhata. Tantsupidu oli väga, väga äge! Tahaksin veel minna tantsupeole.
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Muljeid XII noorte laulu- ja tantsupeolt
Mirellile väga meeldis, kuigi oli väga väsitav. Külm polevat olnud, emotsioonid kaalusid selle üles.
Tantsupeo juures meeldis enim, et sai palju tantsida. Laulupeol meeldis laulmine laulukaare all ning
et publikut kuulamas oli nii palju. Kindlasti sooviks ka järgmisel peol osaleda ning on valmis selleks
palju vaeva nägema.
Mia-Annile jättis samuti pidu
kustumatu mulje ja oleme nüüdseks juba kuus korda kogu
programmi läbi vaadanud. Emotsioonid on ainult positiivsed, ei
kurdetud, et rongkäik oli liiga
pikk või proovid liiga rasked :)
Aitäh kõigile, kes üritusele kaasa
aitasid ja laste eest hoolitsesid.
Perekond Ulm: Kõige esimesena on võitjana väljunud tantsimine, selle koostegemise rõõmu vastu ei
saa eriti miski, ka tüütu passimine (nagu seda meie majas nimetatakse), mis trennipäevade lusti
varjutas. Kui nüüd küsida, siis läheks kõik uuesti (kui teised koolikaaslased ka lähevad). Etendus on
kodus samuti korduvalt ja korduvalt ülevaadatud (vabatahtlikult ja omaalgatuslikult!).
Paari kolme korraliku lauset kolme lapse pealt siiski ilma ise täiendamata kokku ei saa. Söögid olid
head. Koos olla oli tore. Vanaisa Ivo oli lahe.
Siiri oli pärast tantsupidu veidi pahane, et terve
nädal vaheajast ära võeti. Osaliselt talle siiski
meeldis. Hommikupoolsed trennid olid ok ja eriti
väsitavad olid need esimesed päevad, kui terve
päeva pidi staadionil tantsima. Need päevad, kus
pidi vähem platsil olema, olid lõbusamad. Mida
aeg edasi, seda paremad mälestused on. Pärast
pidu oli ta rahul, kuid väga väsinud ning suurt
entusiasmi, edaspidi tantsupeol osaleda, ta välja
ei näidanud :)
Perekond Kastepõld: Laulupeotoit oli hea ja
tantsida oli tore ja lõbus. Proovid olid vahepeal
väsitavad, aga nalja sai ka. Õhtuti enne magama
jäämist sai ringi käia ja teiste Metsküla omade
juures käia. Mängisime kaarte ja teisi mänge.
Kui me laulukaare all olime, polnudki nii
võimas tunne, aga hiljem, kui inimesed tõstsid
oma telefonid ja taskulambid üles, tekitas see
väga võimsa ja hea tunde. Kokkuvõttes oli väga
tore nädal.
Simo: See, kes meid tantsima õpetas, ütles, et kui te selle trenni ära teete, siis võtate 10 kg alla, kui
nii oleks läinud, siis ma oleks tantsupeo lõpuks kaalunud ainult 15 kg. Mulle meeldis tantsida, aga ma
arvan, et oleksime sama ära õppinud ühe päevaga. Ma nautisin laval olemist. Mul on kahju, et
järgmisel noorte tantsupeol ei saa ma enam olla Metsküla kooli esindajana. Need tantsud on veel
terve aasta kindlasti meeles. Minu lemmiktants oli „Näljamihkel”, meie rühm tegi selles tantsus pool
suu kujundit. Kõige rohkem meeldis mulle teistest tantsudest „Kadrid-Mardid”, aga esinemise ajal
olin siis lava taga ja ei saanud vaadata.
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Teadlaste Öö festival Lihulas
28. septembril läksid kõik Lääneranna koolid Lihula gümnaasiumi, seal oli Teadlaste Öö festivali
teaduspäev. Meie esimene töötuba oli teadusteater. Selle teema oli tuli ja tuleohutus. Meid õpetasid
seal Elmar ja Erik AHHAAst. Nad tegid palju katseid. Näiteks üks oli selline, et nad panid õli põlema
ja Elmar pani oma käe selle peale (tal oli kinnas käes) ja ta kinnas läks põlema. Mees aga ei saanud
haavu, kuna ta vähendas kiiresti tule temperatuuri niimoodi, et ta vehkis oma käega. Ja see oli äge.
Üks katse oli veel selline nagu gaasipliitides. Nad panid gaasi ühe kasti sisse ja süütasid selle ja see
põles üliaeglaselt. Kastis puudus hapnik. Nüüd nad avasid kasti ja puhusid kasti õhku. Kui nad nüüd
lisasid gaasi ja süütasid selle, käis väga suur pauk. See oli kah äge.
Alvar Nikkel, VI kl
Teine töötuba oli seente-teemaline. Seal me kõigepealt
puhastasime kukeseeni. Seal oli ka üks vana venekeelne
stend sellest, kuidas teha torikseentel ja lehikseentel vahet.
Torikseentel on kübara all torud, lehikseentel lehekesed.
Lisaks saime puhastada riisikaid ja puravikke. Seal räägiti
ka sellest, kuidas teha šampinjonil ja valgel kärbseseenel
vahet. Seda saab teada nii, et kui kübara alt on valge, siis on
valge kärbseseen. Veel saab vahet teha nii, et šampinjonil on jalg paksem. Lõpus saime veel tindiku
tindiga kirjutada. Väga lõbus oli!
Simo Linno, IV kl
Me käisime Hullu Teadlase juures, ta tegi igasuguseid katseid: näiteks värvi muutev vesi ja pilvede
tekkimine. Värvi muutev vesi tekkis, kui segada kokku kolme ainet. Alguses proovis ta kuivalt ja siis
vees, kuivalt ei toimunud mitte midagi, aga vees ained lahustusid ja see muutis värvi. Alguses lilla,
siis roheline, peale seda kollane ja lõpuks pruun. Teine katse oli pilvede tegemine. See töötas nii, et
pumbati suurde pudelisse palju õhku ja järsku lahti keerates tekkisid väiksed piisad ehk pilved
pudelisse. Minu arust oli värvimuutmise katse üsna huvitav, aga pilve oma oli igav.
Mark Ra Vilbiks, VI kl
Hullu Teadlase juures tegime 4 katset, üks oli jääkuubikutest ja teine oli seebimullidest. Jääkuubiku
katse käis nii, võtsime klaasitäie vett, panime sinna sisse soola ja panime jääkuubikud vette. Siis
panime niidi jääkuubikute peale ja ootasime, kuni niit jääkuubikute külge kinni jäi. Siis tõstsime niidi
üles ja jääkuubikud olid niidi küljes. Jääkuubik sulas niidi külge nii, et seda sai koos niidiga üles
tõsta. Sool muudab jää sulamistemperatuuri kõrgemaks. Teine katse oli seebimullidest. Kaussi pandi
kuuma vett, siis tahkeks läinud süsihappegaasi ja see hakkas aurama. Siis siluti linaga kausi pealt
siledaks ja tekkis suur mull. Ta silus linaga, kus oli sees nõudepesuvahend ja glütseriin.
Mirell Rand, IV kl
Neljandaks oli meil töötuba nimega Õhuline. Seal me istusime kaares ja meile räägiti õhust. Meilt
küsiti erinevaid küsimusi, et korrata, palju me õhust teame. Näiteks räägiti sellest, millega inimene
hingab ja et nahka ei tohi üleni katta, kuna inimene hingab ka nahapinnaga. Näiteks kui lähed mõnele
karnevalile ja värvid oma naha ära, siis võib sul tekkida hapnikupuudus. Räägiti ka sellest, et kui sa
lähed kõrge mäe tippu, on raskem hingata, kuna õhurõhk on
väiksem ja vähem on hapnikku. Siis kutsuti üks vabatahtlik ja ta
pandi prügikotti, ainult pea väljas. Sinna kotti pandi ka
tolmuimeja toru.Tolmuimeja pandi tööle ja kõik õhk tõmmati
kotist välja. Inimene nägi välja nagu kileviiner ja hakkas
tasakaalu kaotama. Kõik, kes tahtsid, said proovida. Kui kõik
lapsed olid proovinud, hakkas üks töötoa läbiviija paluma, et
õpetaja ka prooviks. Alguses õpetaja Pille ei tahtnud, aga siis
ikkagi nõustus. Lahe oli. Ma ise kilekotis ei käinud, aga naljakas
oli vaadata. Siis räägiti, miks see nii juhtus. Kuna seest imeti õhk välja, siis väljast hakkas õhurõhk
pressima ja kott tõmbas end täitsa inimese ümber. Mulle see katse meeldis.
Eva-Maria Kastepõld, VI kl
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Viiendaks oli töötuba Vulkaan. Alguses näidati esitlusi vulkaanidest ja räägiti, kuidas vulkaanid
tekivad jne. Siis me tegime “vulkaani”, põhiliselt sidrunimahlast ja söögisoodast. Me istusime
laudade taha. Kokku oli neli lauda ja laua taga oli 4-5 inimest. Alguses me saime kaks sidrunit ja ühel
me pidime otsad ära lõikama ja teise sidruni lõikasime juppideks ja pressisime maha tassi. Meil oli
veel laua peal söögisooda, pesuvahend ja toiduvärv. Siis me pidime sidruni noa või lusika teise otsaga
poole peale tühjaks tegema, et oleks ruumi teisi aineid sisse panna. Me panime pesuvahendit ja
toiduvärvi. Natuke värvi pidime panema pipetiga, meile öeldi, et pole vaja rohkem värvi, aga mina
kallasin sinna topsist juurde. Siis oli aeg sooda sisse panna. Öeldi, et tuleb panna natukene, aga
jällegi meie ei kuulanud ja panime kõik ära ja segasime seda koos sidrunimahlaga. Siis sidrunimahl
ja söögisooda reageerisid niimoodi, et kõik hakkas vahutama ja seep oli selle jaoks, et mulle oleks
rohkem. See töötuba oli kõige parem.
Johannes Lepp, VI kl

Muljeid Teadlaste Öö festivalilt Lihulas
Mulle meeldisid kõige rohkem seened, sest üks seen muutus tindiks. Selle tindiga me kirjutasime
midagi paberile, hanesulega. Seal oli palju muid seeni ka.
Mia-Ann White, II kl
Mulle meeldis sidrunivulkaan, sest mulle meeldivad sidrunid. Me tegime vulkaani nii, et lõikasime
ühel sidrunil otsad ära, tühjendasime selle ja panime sinna sisse sidrunimahla, seepi, värvi ja soodat.
Ja siis see plahvatas.
Tereesa Lepp, II kl
Mulle meeldis kõige
rohkem suur pauk. Pauk
tekkis nii, et kast oli gaasi
täis, tekkis lühis ja siis tuli pauk. See oli lahe. Pauk
oli kõva. Nii kõva, et kõrvad pidi kinni panema.
Kaur Alanurm, II kl
Mulle meeldis kõige rohkem sidrunivulkaan. Me lõikusime sidruni otsad mõlemalt poolt ära ja siis
panime sidruni sisse sidrunimahla, nõudepesuvahendit, toiduvärvi ja soodat. Ja siis sidrunivulkaan
purskas. Teine töötuba, mis mulle meeldis oli Hullu Teadlase juures. Meil olid topsides jääkuubikud
ja niit, siis me pidime niidi saama jääkuubiku külge kleepuma. Niit ei jäänud jääkuubiku külge.
Seepärast me panime soola sinna kuubiku peale ja niit kleepus kuubiku külge.
Karl Robin Raud, III kl
Mulle meeldis väga Hull
Teadlane. Ta tegi mulle,
väikeseid ja suuri. Ja veel
ta tegi nii, et ta pani kuuma vett kaussi, lisas seepi
ja siis veel kuiva jääd. Ja
siis tekkis mullivaht.
Naatan Kastepõld, II kl
Me nägime Hullu Teadlast. Ta pani kuiva jääd kuuma vee sisse. Ja nii tekkis palju auru. Veel andis
Hull Teadlane meile tassid, kus sees oli vesi, jääkuubik ja niit. Siis andis ta meile soola. Me
raputasime soola jää ja niidi peale. Nii saime niidiga tõmmata jää üles.
Sofia Loretta Vester, II kl
Mulle meeldis väga, kui me läksime Hullu Teadlase juurde. Seal näitas ta mulli. Ta tegi seda mulli
nii, et pani kuiva jääd ja keevat vett. Ja tõmbas omaenda tehtud seebivahendiga üle kausi, kus oli
kuiv jää ja keev vesi. Ja kui mull katki läks, siis tuli suur tossupilv. Hull Teadlane näitas ka, kuidas
niidiga veest jääkuubikut püüda. Ta pani jääkuubikule soola peale ja tõmbas jääkuubiku välja. See oli
lahe. Me käisime ka seal, kus räägiti vulkaanidest. Me saime ise ka vulkaani teha. Me tegime
sidrunist vulkaani.
Miia Ulm, II kl
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Muljeid Teadlaste Öö festivalilt Lihulas
Me õppisime seeni ja lõikasime need lahti. Me saime ka tindiga värvida. Me nägime ka tuleteatrit.
Seal oli raamat, mis hakkas põlema. Hullul Teadlasel oli kuiv jää ja keev vesi ning sellest tegi ta
suure seebimulli. Hullu Teadlase juures tegime ka värvimuutusteatrit. Ning tõmbasime jääkuubiku
niidi ja soolaga veest välja. Me tegime ka laavalampi ning sidrunivulkaani. Ühes töötoas meid
tõmmati viineriteks. Me muutusime viineriteks sellepärast, et olime prügikotis, millest tolmuimejaga
imeti kogu õhk välja.
Siiri Saare, II kl
Mulle meeldis kõige rohkem kilekotti pugemine. Hea tunne oli, kui kotist õhk tolmuimejaga välja
imeti. Tore oli ka kartulipüssiga märki lasta.
Eldar Enn Tuur-Eggesbø, I kl
Mulle meeldis vulkaan. Meie vulkaan oli sinine. See ajas väga, väga palju üle. Mulle meeldis ka
teadusteater, eriti viimane plahvatus gaasipõletiga. Nad panid gaasipõletisse õhku ja see plahvatas nii,
et uks lendas õhku. Mulle meeldis veel Hullu Teadlase juures. Ta pani keeva vee kaussi ja pani sinna
süsihappegaasi ja nõudepesuvahendit ja sinna tekkis suur mull.
Tormi Ulm, III kl
Teadusteatris tehti katset tulega. Üks mees pani kinda tule sisse ja kinnas läks põlema. Mees raputas
kätt, kuni tuli kustus. Seal tekkis palju tuult, mis jahutas leegi ja tuli kustus. Tore oli Hull Teadlane.
Ta pani keevat vett, seepi ja jääd kaussi. Siis tekkis palju auru ja seebimulle. Märkasin, et Hullul
Teadlasel oli käe küljes äratuskell ja teisel käel kompass.
Gard Ulv Tuur-Eggesbø, III kl
Mulle meeldis selline teema nagu õhurõhk. Ning mu lemmikasi oli kartulipüss. See töötas niimoodi:
panid kartulijupi ühte toru otsa ja ka teisele poole. Siis anti pikk pulk, millega said suruda ühte
kartulijuppi ja õhurõhk torus suurenes kuni teine kartulijupp ei pidanud vastu ning lendas välja.
Jakob Kastepõld, IV kl
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