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Häid pühi ja head uut aastat!
  

 Õpetaja Hellat sai ordeni
Meie kooli kehalise kasvatuse ja poiste tööõpetuse
õpetaja Hellat Rumvolt sai ordeni.
Ordeni  nimi  on  “Kaitseliidu  valge  risti  3.  järk”.
Orden on aastatepikkuse töö eest noortega.
Autasu  anti  üle  Kaitseliidu  aastapäeval  Rakveres,
kuhu tuli kohale üle 100 inimese.

Palju õnne ja suur tänu,
õpetaja Hellat!

Meie laste jõulusoovid
Ma soovin, et :

* lund oleks palju
* kool saaks uue köiekiigu
* kool saaks uued arvutid

* kõik oleksid terved
* mänguväljak korda tehakse (8 soovijat)

* koolil oleks jõulukaunistusi järgmiseks aastasajaks
*kõigil oleksid magusad jõulud

* see kool püsiks kaua - kaua aega veel
* mänguväljakule lisataks kiik ja liumägi 

* iga kord, kui keegi tuleb kooli , saab ta kakaod
* meil oleks uus suur kiik ja häid jõule 

Ma soovin:        * koolile suuremaid jalgpalliväravaid ja  
* HÄID JÕULE!                      * kõigile HÄID JÕULE!
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Kui mina olin õpetaja ...
Nagu ikka pidasime ka sel aastal koolis õpetajate
päeva. Ainult üks asi oli teisiti – meie, 6. klass
pidime  seekord  õpetama.  Hommikul  toimus
direktori  valimine.  Saime  kõik  kõne  esitada.
Mina  lubasin  oma  kõnes,  et  hommikuti  enne
tunde  saab  teed  või  kakaod.  Ja  et
söögivahetunnid on pikemad. Peale kõnesid said
kõik oma sedelid hääletuskasti panna. Ka meie,
kandidaadid,  saime  hääletada.  Häältelugemis-
komisjoni valiti Mirell, Simo ja Sofia Loretta. 
Nad lugesid teiste ees hääled kokku ja teatasid võitja, kelleks osutusin mina. Olin üllatunud, et nii
palju hääli minu poolt oli, kuid samas olin ka õnnelik. Kõik tulid korraga õnnitlema. Siis tänasin ma
oma valijaid ning teatasin esimese tunni. Vahetundides me võisime õpetajate toas olla. Mina sain
istuda õpetaja Pille ehk direktori toolil. Õpetajate toas oli palju asju. Peale sööki läksid väikesed õue,
aga meie, uued õpetajad, istusime köögis, sõime kooki ja jõime teed või kohvi. Lõbus oli. Peale tunde
sõime koos pärisõpetajatega kooki. Mulle väga meeldis.  Ainult see üks päev jäi liiga lühikeseks.
Õpetaja olla ja väikeseid aidata oli väga põnev!                                        Eva-Maria Kastepõld, VI kl

Õpetajate päeva hommikuks oli kõigil kuuendikel valmis
direktorikandidaadi kõne. Paraku olen ka mina kuuendik,
seega ka direktorikandidaat.  Mina lubasin oma kõnes, et
tunnid  kestavad  35  minutit.  Eva-Maria  lubas  pikemaid
õuevahetunde.  Mõni  kandidaat  lubas  õpilastel  telefonis
olla,  kui  tunnitöö  on  tehtud,  mõni  kandidaat  ei  lubanud
midagi. Ja siis tuli pingeline hetk, sest häältekomisjon oli
hakanud  hääli  lugema.  Direktoriks  sai  Eva-Maria.  Minu
lemmiktund oli 3. klassiga loodusõpetus. Seal ma õpetasin
neile  seeni.  Peale  tunde kutsuti  uued õpetajad õpetajate-
tuppa kooki sööma ja trumme mängima. See päev oli tore,
ent õpetaja olla oli natuke raske, eriti siis, kui sõna ei  kuu-

latud. Ja kehalise kasvatuse tundi oli ka natuke raske ise välja mõelda. Muidu oli tore!
Laura Ulm, VI kl

Õpetajate päev algas direktori valimisega ja nagu arvata, sai direktoriks Eva. Esimene tund, emakeel
kolmanda klassiga läks mul täitsa hästi. Tore oli matemaatikatund. 2. klassil oli nii palju küsimusi,
kuid mulle meeldis neid aidata. Inglise keele ja kunstiõpetuse tundides ei juhtunud midagi põnevat.
Aga üldiselt mulle meeldis.                                                                                  Mark Ra Vilbiks, VI kl

Direktorikandidaadid  olime mina,  Alvar,  Mark Ra,  Laura  ja  Eva-Maria.  Nagu arvata  oli,  valisid
väikesed tüdrukud kõik Eva ja ta võitis. Seejärel hakkasid tunnid. Minu esimene tund läks rahulikult.
Teine tund oli 2. klassi matemaatika. Õpetasin seal koos Mark Raga. Ütleme nii, et ma olen õnnelik,
et ma ei pidanud seda tundi üksi andma. Nad küsisid kogu aeg palju küsimusi, aga lõpuks said aru.
Ma arvan, et õpetaja olla on tore, aga tööd on palju. Üldiselt mulle meeldis, aga väga väsitav oli.

Johannes Lepp,  VI kl

Mina  andsin  Eldar  Ennule  loodusõpetust  ja  4.  klassile  eesti  keelt.  Need olid  vaiksed  tunnid.  2.
klassile õpetasin inglise keelt.  See tund läks väga hästi! Kõige rohkem meeldis mulle 3. klassiga
kunstiõpetuse tund. Üldkokkuvõttes kuulasid kõik ja olid väga tublid. Pärast tunde saime kooki ja
mängisime trumme. See päev oli väga lahe.                                                              Alvar Nikkel, VI kl
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Õpetajate päev
Mulle meeldis kõige rohkem õpetajate päeval, et mul läks kunstis hästi. Ma sain kunstis kõik tunnitöö
valmis  ja  Alvar  oli  kunstiõpetaja.  Johannes  oli  kehalise  kasvatuse  õpetaja.  Me  pidime  tegema
takistusrada nii, et me alustasime jalgpallivärava juurest, siis me pidime viskama tennisepalli kahe
torbiku vahele ja siis me lõime jalgpalli väravasse, siis me viskasime diskgolfi ketta korvi ja siis oli
aeg läbi.                                                                                                                Karl Robin Raud, III kl

Mulle  meeldis  õpetajate  päeval  see,  et  inglise
keeles  värvisime Alvariga väga palju.  Mulle ei
meeldinud  see,  et  Eva-Maria  lubas  direktori
kõnes,  et  me  saame kakaod  hommikul,  aga  ei
saanud. Mulle meeldib kakao.  

Tereesa Lepp, II kl 

Mulle  meeldis  kunst.  Me  tegime  Minecrafti
tegelaste  selfisid.  Õpetaja  nimi  oli  Alvar.  Ma
sõin Ene tehtud pitsat. Mulle meeldis pitsa.

Gard Ulv Tuur-Eggesbø, III kl

Mulle meeldis kõige rohkem kunstitund koos Eva-Maria ja Lauraga. Tegime Minecrafti tegelasi.
Mia-Ann White, II kl

Emakeeletunnis  me  tegime  näidendit.  Seda
õpetasid  Alvar  ja  Laura.  Ma  sain  hoiatusi  2
tükki.

Elmo Linno, II kl

Mulle meeldis, et 6. klass õpetas meid. Mulle
meeldis ka see, et meil oli kunstitund ja seal me
meisterdasime. Mulle väga ei meeldinud, et me
kehalises  kasvatuses  tegime  natuke  igavaid
asju. Oleks võinud natuke põnevam olla.

Mirell Rand, IV kl 

Mulle  meeldis  õpetajate  päev  väga,  ainult
kehaline kasvatus oleks võinud olla viimane 
tund. Mul läks hästi, sain tunnitöö tehtud, ainult loodusõpetuses jäi mul kodus teha. Õpetajad olid
lahked ja eriti meeldis mulle tööõpetus.                                                                      Simo Linno, IV kl

Mulle  meeldis  õpetajate  päeval  emakeele  tund.
Me lugesime  üht  näidendit.  Ja  pärast  näidendit
tegime ka töövihikust selle näidendi kohta. Mulle
meeldis  ka  väga  kehaline  kasvatus.  Me tegime
seal  tunnis  teatevõistlust.  Üks  teatevõistluse
võistlus  oli  see,  et  me  pidime  võidu  jooksma
tokid  (teatepulgad)  käes.  Selles  läks  mul  hästi.
Kehalise  kasvatuse  õpetajad  olid  Johannes  ja
Eva-Maria  ja  emakeele  õpetajad  olid  Laura  ja
Alvar.

Miia Ulm, II kl
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Õpetajate päev
Mulle  meeldis  inglise  keel.  Me õppisime  uusi
värve.  Alvar  ja  Mark Ra õpetasid  meid.  Minu
näide meelde jäänud värvidest:  sinine,  punane,
lilla,  must,  valge,  roosa,  oranž  ja  roheline.
Direktor  Eva-Maria  lubas,  et  saab  kakaod
hommikul, aga võib-olla ei olnud pulbrit.

Sofia Loretta Vester,  II kl

Mulle meeldis kehaline kasvatus. Me mängisime
rahvaste palli. Mulle meeldis kunst, me tegime
Minecrafti  tegelasi.  Kehalises  olid  õpetajaks
Johannes  ja  Eva-Maria.  Kunstiõpetajad  olid
Eva-Maria ja Laura. Direktor oli Eva-Maria. 

Kaur Alanurm, II kl

Mulle meeldis see, kui me kehalises takistusrada
tegime.  Õpetaja  oli  Johannes.  Rada  algas
mänguväljakul ja lõppes jalgpallivärava juures.
Pidime palli väravasse lööma.

Tormi Ulm, III kl

Mulle  meeldis  kunstitund.  Seda  andsid  Eva-
Maria  ja  Laura.  Me  joonistasime  Minecrafti
tegelasi.  Mulle  meeldis  inglise  keel,  mida
andsid Alvar ja Mark Ra. Seal sai töölehti teha
ja  värvida.  Kehalises  mängisime  rahvastepalli.
See läks hästi. Kehalist andsid Johannes ja Eva-
Maria. 

Siiri Saare, II kl
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Koondus
29. oktoobril toimus Lihula gümnaasiumis noorkotkaste ja kodutütarde koondus. Seal osalesid
Lihula valla noorkotkad ja kodutütred. Koondust viis läbi Maris Esko.
Metsküla  koolist  osales  10  õpilast.  Koondus  algas
kaisulehm  Marta  tervitamisega.  Siis  hakati  õppima
väiksemates  rühmades  erinevate  järkude  saamiseks
vajalikke  teadmisi  ja  tehti  ülesandeid.  Näiteks  õpiti
Kaitseliidu  struktuuri,  malevaid  ja  ringkondi,  nende
juhte.  Vanematele õpetati  kuuli  koostist,  lennukiirust.
Anti  ka  ülevaade  vabatahtlikust  tööst.  Kooliõues
toimus  matkamäng,  milles  pandi  proovile  liikmete
nutikus ja kiirus. 

Alvar Nikkel, VI kl

Koondus  oli  pühapäeval  29.  oktoobril.
Esimeses punktis  kontrolliti  seadusi,  seal
oli  kohtunikuks  õpetaja  Hellat.  Viimases
punktis  õpetas  õpetaja  Heli,  pidime  asju
välja lõikama. Seal oli veel punkte.

Elmo Linno, II kl

Pühapäeval  oli  koondus.  Seal  oli  matka-
mäng  ja  kordasime  järgupäeva  asju.  Me
õppisime  ajaloosõnu  ja  õpetaja  Hellatiga
õppisime  järgupäeva  asju  ja  õpetaja
Heliga õppisime kodutütarde vormi.

Tereesa Lepp, II kl

Me  õppisime  kodutütarde  vandeid.  Kodutütar  peab
austama teisi inimesi. Me pidime valima ühe seaduse,
millest me tegime näidendi.

Sofia Loretta Vester,  II kl

Koondusel  Lihula  gümnaasiumis  toimus  meil  õues
teatevõistlus, mis oli päris äge. Me õppisime vanaaega
natuke ja veel õppisime kodutütarde ja  noorkotkaste
kohta natuke. Minu arust oli äge. 

Mirell Rand, IV kl

Nädal lõunas
Ma käisin oma sünnipäeval Tenerifel. Esimene asi, mis ma märkasin: oli väga soe. Pärast, rannas, oli
must vulkaaniline liiv, mis lendas kogu aeg ringi, läks silma ja mille peal sai „praekana” mängida.
Me olime  koos  perega  hostelis  Peraiiso  Del  Sol,  mille  lähedal  oli  teadaolevalt  maailma  suurim
veepark.  Veetsime  seal  terve  päeva.  Pärast  läksime  loomaaeda,  kus  nägime  erinevaid  loomi,  ka
maailma  suurimat  pingviinikolooniat.  Nägime  veel  trikke  tegemas  merilõvisid,  delfiine  ja
mõõkvaalasid,  kes  plärtsatasid  veega  publikut.  Reedel  proovisime  minna  vulkaani  tippu,  aga
köisraudtee piletid olid välja müüdud.

Mark Ra Vilbiks, VI kl
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Õpioskuste olümpiaad
28.10 läksime mina, Eva-Maria, Alvar, Johannes ja Simo olümpiaadile. Simo tuli tegelikul Mark Ra
asemel,  kes  ei  saanud tulla.  See  võistlus  oli  üleriigiline  ja  sinna said  ainult  need,  kes  olid  oma
maakonnas  võitjad  ehk  siis  see  oli  põhimõtteliselt  võistluse  2.  osa.  Kõigepealt  meile  pakuti
hommikusööki.  Peale  seda  toimus  võistlus.  Seal  oli  neli  tuba,  kus  oli  25  min  aega  selleks,  et
lahendada 5 ülesannet.  Need toad olid:  Sinine,  Roheline,  Kirju ja Ruuduline.  Kõige raskem tuba
minu jaoks oli Ruuduline. Seal olid põhiliselt matemaatikaülesanded. Kõige lihtsam aga Roheline
tuba.  Seal  oli  informatsioon  kohe  kiirelt  kättesaadav.  Me  saavutasime  7.  koha  ja  saime  valida
raamatu: kas “Muusika” või “Trompetid udus”  (loodusest). Valisin “Trompetid udus”. Üldiselt oli
päev tore ja lõbus.                                                                                                         Laura Ulm,  VI kl

Me käisime 28. oktoobril Simo, Alvari, Johannese ja
Lauraga  riiklikul  õpioskuste  olümpiaadil.  Muidugi
tänu  sellele,  et  võitsime  kevadel  maakondlikul
esimese  koha.  Võistlus  toimus  Tallinnas.  Kui  olime
kohale jõudnud, oli meil veidi aega. Rääkisime veel
üle,  mida  tähele  panna  ja  nii  edasi.  Siis  käisime
hommikust  söömas.  Meile  räägiti,  millistes  tubades
me käime ja mis päeval  toimuma  hakkab.  Siis  algas

võistlus. Oli neli tuba: Sinine, Kirju, Roheline ja Ruuduline. Igas toas oli aega 25 minutit ja tubade
vahel oli 5 minutit pausi. Meie läksime esimesena Sinisesse tuppa. Seal jagasime kohe ülesanded
omavahel ära.  Mina sain ühe ülesande õigekeelsussõnaraamatute ja leksikonide ja nende artiklite
kohta. Vahepeal aitasime ka üksteist. Ma ei jõudnud kõike ära teha. Siis läksime Kirjusse tuppa. Seal
jagasime jälle kõik ülesanded ära. Mina tegin üht retsepti, siis üritasin üht kaardi ülesannet, kus tuli
Eesti kohanimesid teada. Ja lõpuks tegin jälle retsepti. Siis tuli meil Roheline tuba. Seal tegin ma
praktilist ülesannet, kus tuli teha katset Skittlesi kommide ja veega. Hiljem tuli sellest katsest pilt
laadida üles internetti. Ja viimane ehk Ruuduline tuba oli enamuses matemaatika kohta. Mina sain
ülesande,  kus tuli  arvutada erinevate riikide rahvastikku.  Vahepeal tegin ka muid ülesandeid,  kui
kellelgi abi oli vaja. Kui kõikides tubades oli käidud, läksime Lennusadamasse. Seal rääkis giid meile
lennukitest, purjekatest ja kuidas see muuseum ehitati. Rääkis ka ühest Eesti allveelaevast nimega
Lembitu.  Seal  saime  ise  sees  käia,  seal  peal  seista.  Ja  giid  rääkis  meile,  kuidas  allveelaevaga
sukeldutakse ja muid asju allveelaevast. Hiljem saime ka omapäi ringi vaadata. Siis läksime tagasi
kooli, kus meile anti lõunasööki. Ja siis tuli autasustamine. Mingit erilist tunnet polnud. Mõtlesime, et
ah, läks kuidas läks. Ja siis saime teada, et saime 7. koha. Olime veidi üllatunud, ma ei arvanud, et
me sellise koha saame. Tagasisõit oli väga lõbus. Kokkuvõttes oli lahe ja huvitav päev.

 Eva-Maria Kastepõld, VI kl

28. oktoobril käisime mina, Alvar, Laura, Eva-
Maria  ja  Simo  õpioskuste  vabariiklikul
olümpiaadil. See toimus Tallinna Reaalkoolis.
Kui me sinna jõudsime, anti meile süüa putru
ja  õuna.  Pärast  seda  oli  sissejuhatus  ja
hakkaski  pihta  olümpiaad.  Käima  pidi  4
erinevas  toas.  Tulemuste  ootamise  ajal  me
läksime  Lennusadamasse,  kus  alguses  oli
giidiga väike ekskursioon ja siis oli vaba aeg.
Giid  rääkis  meile  põhiliselt  jääpurjekatest.
Vabal ajal olin ma Alvariga koos ja me käisi-
me seal ringi. Minu arvamus on selline, et Lennusadam on igav, aga see ei tähenda, et te ei või sinna
minna. Teile võib see meeldida.                                                                              Johannes Lepp, VI kl
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Matkamängud
6. klass korraldas ühel teisipäeval väiksematele matkamängu. Igas punktis anti mängijatele mõistatus.
Kui see ära arvati, saadi teada, kus asub järgmine punkt.
LAURA andis salakirja punkti. Seal ta andis noorematele paberi, kus olid numbrid ja ütles, et võtke
tähestiku järjekorra järgi (välja arvatud š z ž x y) nt:  1=a, 2=b jne.  Lahenduslause oli “Seal kus
metsavennad elasid”. See oli ühtlasi ka vihje järgmisse punkti.
ALVARi punktis pidi sõlmi tegema: seasõrg, kalamees ja liuglev aas. See mäng läks hästi, aga õues 
oli külm. Oli väga hea tunne, kui mõned said sõlmed valmis.
EVA-MARIA punkti teema oli kimmimäng. See toimus võsas, kus meie kooli õpilased käivad tihti
mängimas. Seal on kujunenud justkui linn, seal on tehased, majad, teed, rajad, toit ja kõik selline.
Juht  rääkis  väikestele  legendi,  et  ta  on  ainus  külaelanik,  kes  alles  on  jäänud.  Kõik  olid  kuhugi
kadunud ja kõik asjad olid kaasa viidud, ainult kolmes majas oli veel asju. Igaüks pidi ühe maja
paarikümne sekundiga üle vaatama ja jätma meelde, mis nad seal nägid, et aidata välja selgitada, mis
seal oli toimunud, kuna politsei ei olnud veel jõudnud kõike lahendada. Seejärel pidid nad aru saama,
mis juhtumile iga maja viitab. Peale seda said nad vihje järgmisesse punkti, milleks oli ‘’Seal, kus
kadrid kogunevad’’. See koht oli muidugi rahvamaja.
JOHANNESe  punkti  teema  oli  meeskonnatöö.  Ülesandeks  oli  seal  läbida  “miiniväli’’  ja  üks
meeskonna liige juhatas  teisi  liikmeid.  Punkti  ettevalmistus  oli  lihtne:  taldrikud panime maha ja
katsime okstega. Üldiselt läks kõigil hästi. 
Igas punktis said meeskonnad endale ka salasõna, millest tuli lõpus kokku panna lause: ”Draakon on
kooli kuuris.”. Siis pidid nad minema kooli kuuri ja leidma sealt draakonikomme. Oli tore!

VI klass

Kadakaralli
18.  novembril  oli  Algallikal  matkamäng,  mille  nimi  oli  Kadakaralli.  Me sõitsime sinna  veoauto
kastis. Minu tiimis olin mina, Mia-Ann, Eliisabet, kes oli Kõmsi koolist ja Sofia-Loretta. Seal oli
viis-kuus punkti ja meie tiim saavutas 3. koha. Minu lemmikpunkt oli takistusrada, kus tuli takistu-

sest üle minna ilma maad puudutamata. Pärast saime teed,
kooki  ja  mingit  väga magusat  sefiiri.  Peale  seda sõitsime
koju tagasi.                                                Mirell Rand, IV kl

Ma olin  meeskonnas  Jakobiga  ja  Lihula  koolist  Eriku  ja
Pauliga.  Me saime  esimese  koha.  Minu  lemmikpunkt  oli
takistusrada. Veel olid kimmimäng, pallivise, loomajälgede
ja  piltide  ühendamine  ja  esmaabi.  Lisapunkt  oli
teatevõistlus.                                              Simo Linno, IV kl

Minu rühma number oli 5. Minu tiimis olid Karl (Lihula koolist), Naatan, Kaur. Me saime 4. koha.
Minu lemmikpunkt oli see, kus tuli läbida takistusrada. Mulle ei meeldinud jälgede arvamise punkt,
sest seal läks meil halvasti. Muidu oli matk tore.                                                         Elmo Linno, II kl

Kadakarallil  olid  minu  meeskonnas  Elmo,  Naatan,
mina  ja  Karl,  kes  käib  Lihula  koolis.  Rajal  me
viskasime tennisepalle ämbri sisse. Me vaatasime auto
pagasnikusse  ja  pidime  meelde  jätma,  mis  seal  on.
Ühes punktis tuli inimest ravida ja arstikaardid õigesti
paari panna. Tegime ka takistusrada. Lõpus saime teed
ja  saiakesi.  Meie  tiim  sai  4.  koha.  Läksime  koju
sõjaväeautoga.            

Kaur Alanurm, II kl
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 Ekskursioon Pärnusse
Pärnusse sõit meeldis mulle väga. Me saime teada, kuidas tehakse saunalinast karu,  suurt ja väikest
jänest.  Sain  ka  teada,  kuidas  tehakse  vibusid  ja  vibunooli.  Ma  sain  ka  teada,  kuidas  tehakse
madratseid ja voodeid. Ja me saime ka katsuda erinevaid voodiosasid, näiteks vedrusid. Saime ka
näha,  kuidas  voodimadratseid  liimitakse.  Ma  sain  ka  süüa  tortillat,  mis  oli  Pärnu
Kutsehariduskeskuse õpilaste enda tehtud ja see oli väga maitsev. Teine kordki tahan ma sellisele
ekskursioonile minna ja ekskursioon võiks pikem olla.  Pärast  oli  meil  tund aega vaba ja siis  me
mängisime „Maad ja merd” ja me mängisime ka postide ja kivide otsas.                      Siiri Saare, II kl

Me  läksime  kõigepealt  madratsitehasesse.  Seal  me
nägime, kuidas madratseid tehakse ja mida selleks vaja
läheb.  Seal  oli  üks  põnev  masin,  mis  liikus  arvutis
kirjutatud  programmi  abil.  Ta  lõikas  riidest  välja
vajalikud jupid. Ja kui robot oli õiged tükid riidest välja
lõiganud,  siis  tehti  sellest  voodikatteid.  Valmis
madratsid olid väga pehmed.               Tormi Ulm, III kl

Minu  lemmikfirma  oli  Falco.  Seal  tegi  ekskursiooni
Mart - Miia ja Tormi isa. See tehas tegi vibusid, nooli
ja ammupüsse. Peale Falco külastasime veel firmasid.

Näiteks voodifirma, mille üks voodisort oli selline, mille seest oli tühi. Sinna sai sisse panna tekke ja
patju või hoopis ise sisse pugeda.                                                                                 Elmo Linno, II kl

Mulle meeldis töötuba, kus me õppisime rätikut voltima. Me tegime jäneseid ja karu. Ja me panime
komme ja seepi nende sisse. Me läksime ka madratsitööstusesse, kus me õppisime, kuidas tehakse
madratseid. Neid tehti nii, et keskel olid vedrud ja pehmed asjad olid äärtes. Madratsid olid pehmed.
Viimane ekskursioon oli vibutehasesse. Seal näidati, kuidas nad teevad vibusid. Pärast seda oli meil
üks tund vaba aega ja me mängisime õues mängu „Meri ja maa”.                            Tereesa Lepp, II kl

Mulle meeldis vooditehase voodi. See oli pehme ja
soe  ja  ma  tahtsin  tududa.  Mulle  meeldis  ka
söögiaeg. Ma sain proovida tortillat ja see maitses
mulle.  Kutsehariduskeskuses  sain  ma  ka  kommi.
Mulle meeldis ka vibutehases. Mart näitas, kuidas
vibu tehakse ja millest on vibud tehtud. 

Gard Ulv  Tuur-Eggesbø, III kl

Mulle meeldis vibutehas ja me saime vibutehasest
kaasa  võtta  vibunoole  sule.  Vibutehases  näidati
erinevaid puid, mis olid värvilised. Selles tehases
töötas 12 inimest.  Me tõmbasime ka rasket vibu.
Mulle  väga  ei  meeldinud  saunarätikust  mõmmit
teha.  Vooditehases  ma  sain  aru,  kuidas  voodeid
tehakse. Me saime voodi peal olla.  Sööklas mina
sõin suppi, aga mõned tortillat. Supp oli hea. Mulle
meeldis ka bussiga sõita.          

 Kaur Alanurm, II kl
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Me käisime Pärnus. Me saime teada, kuidas tehakse voodeid ja vibusid. See oli lõbus. Me saime
vibutehasest  sulgi,  need olid ülejäägid.  Suled pannakse vibunoolte külge.  Pärast  saime ühe tunni
mängida „Maad ja merd”.                                                                               

 Sofia Loretta Vester, II kl

Mulle meeldisid vibutehas ja vooditehas.  Kutsehariduskeskuses
me saime teha saunarätikutest karusid ja jäneseid. Pistsime nende
sisse  komme ja  seepi.  Voodisse  pandi  need  mõmmid  siis,  kui
mõnel  lapsel jäi  reisil  olles kaisukaru maha. Siis  ta  sai  endale
teistsuguse kaisukaru. 

Mia-Ann White, II kl

                                             Mulle meeldis väga selline
tehas, kus tehti voodeid ja madratseid. Selle koha üks töötaja
tegi voodialust. See töötaja tegi seda niimoodi, et tal oli ees
üks suur puust alus ja ta pani ühed puust plangud sellele peale.
Siis, kui see valmis sai, pani ta mingi masinaga need plangud
kinni.  Mulle  meeldis  veel  ka  koht,  kus  me  tegime
saunalinadest karu, jänest ja väikest jänest. 
Kõige rohkem meeldis mulle vibutehas. Seal tehakse vibusid ja nooli. Noole ots, kus olid suled, tehti
nii, et võtsid ühe sule ja panid selle mingi asja vahele, mille sees oli vibuotsa kujuline raudvorm. Siis
löödi haamriga vastu seda asja, kus vahel oli sulg. See oli lahe!

Miia Ulm, II kl

Oli  lõbus  päev.  Kõige
lõbusam  oli  Falco  ehk
siis  vibufirma.  Seal  oli
see lõbus, et saime sealt
sulejuppe  ja  ma  nägin
ammupüstolit. Ja siis me
läksime bussi peale.

Naatan Kastepõld, II kl
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KADRILAAT
24. novembril  tähistati  Metskülas kadripäeva kadrilaadaga nagu igal aastal.  See käib nii,  et  kõik
õpilased (ja võivad olla ka muud inimesed) meisterdavad või küpsetavad midagi kodus valmis. Siis
minnakse kadrilaadale. Kõigepealt sa tutvustad oma kaupa. Kui tutvustad piisavalt hästi ja su kaup
kõlbab müügiks, siis antakse sulle müügiluba ja sa saad laua, kus sa müüd oma kaupa. Minu pere
(mina,  Tormi ja Miia) müüsime muffineid.  Saime lõpuks kõik müüdud. Lisaks esines meie kool
tantsu ja lauluga. Ostsime ka teiste kaupu. Oli tore.                                                     Laura Ulm, VI kl

Kadrilaadal  ma  müüsin  pulgakooke.  Me
meisterdasime  neid  pulgakooke  nii,  et  tegime
kirjut koera ja kastsime need valgesse šokolaadi,
mõned  jätsime  lihtsalt  kirjuks  koeraks.  Ma
müüsin  kõik  ära.  Me  tegime  kaunistuseks
lambaid ja tikitud pilte. Minul oli südame pildiga
ja  taustaks  olid  mul  erinevad  triibud.  Lambaid
tegime nii, et võtsin villatükid ja kleepisin need
lamba külge. Mul oli seljas valge kleit ja valge
pluus. Kõik vilistlased olid üsna tumedalt riides,
näiteks  Käde,  Silver,  Joosep  ja  Samuel.  Kairit
tegi kõigile punased põsed ja pani templi. Õpetaja Hellat andis meile kauplemisloa, mis oli sel aastal
punast värvi. Eelmisel aastal oli see helelillat värvi. Tereesa müüs võileibu. Mia-Ann müüs vahvleid,
kus oli peal šokolaad. Ostsin näiteks küünlahoidjad, mis olid tehtud kivist ja ma ostsin veel küünlaid.
Ja kõrvarõngaid. Ja ma ostsin ka kuivatatud apelsine ja küüslauguleiba, ostsin ka makroone ja seeni
ja pihlakakaelakee, mis oli kuldset värvi. Küüslauguleiva kastmeks oli majoneesikaste, millel oli peal
rohelist tilli. Enelt ostsime me peeti. Laadal sai ka kala püüda. Me tantsisime näiteks “Liplika polkat”
ja “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”.  Me laulsime laule “Ketramas” ja “Kadrilaul”. Palusime emad ja isad ka
tantsima.  Siis  läksid  mõned asjad  sassi,  eriti  kui  tantsisid  koos  üks  suur  inimene ja  teine  väike
inimene,  sest  siis  oli  väga raske tantsida.  Kui  me tantsisme “Bugit”,  siis  said mõned olla  suurte
inimeste  vahel  ja  said  kõrgele  hüpata.  Isegi  õpetaja  Pille  sai  kõrgele  hüpata.  Kui  kadrilaat  oli
lõppenud, siis lasti meile lihtsalt muusikat. Sellel kadrilaadal ei pidanud küsima mõistatusi, aga pidi
enda kaupa kiitma. Kadrilaadal sai juua kalja ja kohvi ja vett. Kui me olime just tantsimast tulnud,
siis oli veejärjekord päris pikk. Kui ma tahtsin minna ostma, siis ma pidin minema laua alt,  sest
mõned inimesed olid ees.                                                                                                Siiri Saare, II kl

Mulle  meeldis  see,  et  me  saime  kõik  peale  2
küpsise maha müüdud. Meie müüsime õunamahla,
mis  sai  kohe  otsa.  Lisaks  müüsime  küünlaid,
jõulukaunistuskomplekte  ja  küpsiseid.  Mul  oli
seljas  valge  kleit.  Mulle  meeldis  tasuta
norrakeelne loos, sest seal sai norra keelt õppida.
Ma tantsisin sissetulemistantsu ja veel tantsisime
“1,2,3,4,5,6,7” ja ka “Liplika polkat”.

Simo Linno, IV kl

                                                                                Mulle meeldis kadrilaat. Mina müüsin jõulukaarte. 
Mina ostsin kodus tehtud magustoitu. Sellel oli nii hea maitse. Ma polnud mitte kunagi varem olnud 
kadrilaadal. See oli esimene kord.                                                            Gard Ulv Tuur-Eggesbø, III kl

Mina müüsin vahvleid ja šokolaadivahvleid. Mulle meeldis see laat väga. See oli lõbus ja naljakas.
Mina kandsin valget kleiti ja punast rätti. See laat oli äge!                                       Alvar Nikkel, VI kl
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Nagu igal aastal, oli ka sel aastal meie koolis kadrilaat. Meil ei olnud tükk aega kaubamõtteid, aga
paar päeva enne kadrilaata saime asjad paika. Sel aastal müüsime kodus tehtud küüslauguleibu koos
kastmega,  kuivatatud  vilju,  näiteks  apelsine  ja  hurmaad,  vanaema  tehtud  kaneelirulle  ja
küünlaaluseid,  mis  olid  tehtud  kividest,  kuumast  liimist  ja  õlivärvidest.  Kui  jõudsime  kohale,
arvasime, et oleme hilinenud, aga tegelikult oli saalis ainult paar inimest. Seega saime endale hea
koha valida.  Algul pidime endale müügiloa kauplema. See läks hästi,  tutvustasime oma kaupa ja
rahvale meeldis. Esialgu käisin veidi ringi, uudistamas, mida inimesed müüvad. Seejärel istusin leti
ääres, siis käisin jälle ringi, seekord ostsin ka. Mulle meeldisid väga minipitsad ja südamekujulised
vahvlid.  Me  esinesime  kahe  looga,  ühte  laulsime  suurtega,  teist  terve  kooliga.  Mina  mängisin
mõlemas üht  löökpilli.  Siis  jätkus  kauplemine.  Hiljem tantsisime veel.  Täiskasvanud tantsisid  ka
ringtantse, aga hiljem tantsisime line-tantse üksi, enamus ajast improviseerides. Ka mõni vilistlane
tantsis koos meiega. Saime palju nalja ja lõbus oli. Mulle meeldis!            Eva-Maria Kastepõld, VI kl

Kodus  me  kallasime  õunamahla  pudelitesse.  Sõime  ja  panime  kadririided  selga.  Siis  sõitsime
kadrilaadale. Natuke ootasime ja siis tuli muu rahvas. Siis tutvustati oma kaupu ja said kauplemisloa,
millega  saab  kaubelda.  Kõik  müüsid  ja  ostsid.  Äkitselt  pidime  esitama  laulu   “Ketramas”.  Siis
hakkasid  kõik  müüma  ja  ostma.  Umbes  kaks  tundi.  Siis  me  hakkasime  tantsima.  Tantsisime  ja
tantsisime, võtsime suured ka tantsima. Siis läksime ära.                                            Elmo Linno, II kl

Ma müüsin pihlakakette ja šokolaadimuffineid. Mina
tegin pihlakaketi ise. Võib-olla müün järgmisel aastal
midagi  muud.  Ma  ostsin  Simo  ja  Elmo  käest
küünlaid.  Kõik  müüsid  nii  häid  asju.  Minu  isa
maskeeris end kadritondiks. Mina panin selga natuke
läbipaistvad  riided.  Iko,  Maru  ja  Vesse  panid  ka
läbipaistvad riided.  Mulle meeldis tantsida.

                  Kaur Alanurm, II kl

Kui tunnid läbi said, siis me läksime koju. Tahtsime
muffineid  küpsetada,  aga ahi oli katki.  Siis tuli ema
ja tegi ahju korda. Seejärel käskis ema meil igaks juhuks riideid otsima hakata. Ma panin selga valge
kleidi ja siis hakkas muffinivabrik tööle. Kõigile jätkus tööd, aga sellest hoolimata jäi meil muffini
materjali  üle.  Peol  müüsime  me  kõik  maha,  aga  jäime  kahjumisse,  sest  ostsime  palju.   Minu
lemmikud olid kala- ja küüslauguleivad ja vahvlid šokolaadiga. Me tantsisime kolm koolilaste tantsu,
aga veel rohkem neid, kus kõik tantsida tohtisid. Kõige lõbusam oli üks ühistants, ma pugesin laua
alla, siis tuli isa ja tõstis mu ära ja ta ei saanud enam pool ringi mind maha, ta tõstis mind üles ja alla.
Aga ma oleksin tahtnud, et ebolatõrje oleks tulnud.                                                     Tormi Ulm, III kl

Mina  tegin  muffineid.  Muffinitel  oli  peal  vahukoor.  Mulle  meeldisid  tantsud.  Minu  ema  ja  isa
tantsisid ka.  Mulle meeldisid ka laulud. Kõige rohkem meeldis mulle “Kadrilaul”.  Laadal müüdi
paljusid erinevaid asju.  Johannes müüs kalapüügi-mängu. Siiri  müüs pulgakooki.  Need olid väga
head. Kauri ja Vesse pere müüs ka muffineid ja veel  pihlakakette. Pihlakaketid olid väga ilusad. Mia-
Ann müüs vahvleid, mis olid väga head. Tereesa müüs kalaleibu. Minu emale ja isale meeldisid need
leivad väga.  Simo ja Elmo müüsid väga ilusaid küünlaid.  Mina ostsin ühe küünla.  Ma ostsin ka
küüslauguleibu  ja  nendega tuli  kaasa  ka kaste.  Väga tore oli  ka Sofia  kaup.  Tema müüs ehteid,
makroone ja õunaroose. Ene andis tasuta kalja. Mulle maitses väga vahvel, mille ma Alvarilt sain.
Laura,  Tormi  ja  mu  isa  püüdsid  kala  ja  said  palju  komme.  Mirell  müüs  käevõrusid.  Ma  pidin
Tereesast ja tema emast mööda minema, et ostma minna. Mulle meeldis väga, et me saime peaaegu
kõik  muffinid  müüdud.  Kadrilaada  kaunistused  olime  ise  teinud.  Minule  meeldis  väga  see,  kui
õpetaja Astrid muusika mängima pani, sest siis tantsisid ka emad, isad, vanaemad ja vanaisad ning
loomulikult ka meie. Me tantsisime palju ka laval. Oli tore päev!                                   Miia Ulm, II kl
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Reedel oli kadrilaat. Mina kandsin valgeid ja heledaid riided. Alguses tegime kodus ettevalmistusi ja
juba kolmapäeval mõtlesime välja, mida me võiksime müüa. Siis aga tuli emal idee teha küünla-
aluseid ja ta hakkas tegema ning mõtles, et neljast piisab, aga meie ütlesime, et teeks natuke rohkem
ja teistsuguste värvidega. Alguses ema tegi rohelisi, siis halle ja siis valgeid. Valge oli põhjamaa talv.
Roheline oli justkui vihmametsa talv ja hall oli eesti talve sarnane. Reedel tegi ema, kui meie koolis
olime, küüslauguleibu  nagu alati oleme teinud. Aga seekord oli tase kõrgemal, sest seekord oli kaste
ka kõrval. Maksid sama palju ja sama palju oli sees. Need said ikkagi päris kiirelt otsa, kuigi meil oli
28 topsi müügil. Maha müüsime sellest alla 25, sest pakkusime inimestele saalis tasuta proovida.
Sõime  isegi  paar  topsi,  sest  meie  meelest  tulid  väga  hästi  välja  ja  meile  maitsesid  need  väga.
Müüsime ka kuivatatud asju: banaan, hurmaa, apelsin, küüslaugud. Siis tuli müügiloa jagamine ja
meie panime kiiresti peale asjade hinnad. Siis kui olime juba natuke aega asju müünud, siis oli tantsu
aeg. Tantsisime 3 tantsu üksi ja ei  tea kui palju koos rahvaga.  Tantsud, mis meie kooli  õpilased
tantsisid,  olid “Liplika polka” ja siis oli veel 2 tantsu, mille nime ma täpselt  ei  mäleta. Rahvaga
tantsisime mitut erinevat tantsu (üle viie tantsu). Siis tuli uuesti müügiaeg. Müüsime ja ostsime, seal
oli palju huvitavat kaupa. Müüdi õunamahla, vahvleid, muffineid, jõulukaunistusi, makroone ja palju
teisi asju ka. Meie lemmik oli alguses õunamahl ja see ei meeldinud meile sellepärast, et see sai nii
kiiresti  otsa.  Siis  lasti  niisama  muusikat,  kuigi  osad  tantsisid  niisama  kaasa.  Lõpuks  jagasime
kuivatatud banaani ja kuivatatud apelsine tasuta inimestele proovida, kuigi banaanid said kõik otsa,
siis pigem jagasime tasuta kaupa. Siis sai pidu kahjuks läbi ja sõitsime koju.    Jakob Kastepõld, IV kl

Mina  tegin  vahvleid,  meie  kaunistasime  neid  šokolaadiga  ja  nonparellidega.  Kui  mina  jõudsin
rahvamajja, siis hakkasid kõik juba kauplemisluba kätte saama. Mina sain loa kätte ja siis võisin
kaubelda. Meie kauplesime ja kauplesime ja saimegi kõik vahvlid otsa. Kuid kõik alles tantsisid, nii
et mina jäin tantsima ja ema läks ära. Mina sain Siiriga koju.                               Mia-Ann White, II kl

Reedel, 24. novembril oli rahvamajas meie kooli kadrilaat. Alguses anti meile müügiload. Pidime
oma kaupa tutvustama. Me tantsisime, laulsime ja mängisime pilli. Väikesed laulsid “Kadrilaulu”.
Johannes ja Eva-Maria mängisid pilli. Teise laulu nimi oli “Ketramas”. Seal mängisin ma kastanjette
ja laulsin viimast salmi kaasa.  Me tantsisime tantse ”Liplika polka”, ”Üks, kaks, kolm, neli, viis,
kuus, seitse”, ”Sterni polka”, ”Jenka” ja veel paljusid teisi. Meie pere müüs muffineid, minipitsasid,
marineeritud kurke ja küüslauku,  käevõrusid ja sõrmuseid. Mulle meeldis väga.     Mirell Rand, IV kl

Kodus panin selga valge kaabu ja ruudulise kleidi ja siis me läksime kadrilaadale.  Seal oli  palju
inimesi.  Algul  tutvustasid  enda  kaupa  ja  said  kauplemisloa.  Meie  müüsime  küüslauguleibu  ja
kuivatatud asju ja kivist teeküünlaaluseid. Kaur müüs muffineid ja Ulmid ka. Vahepeal tantsiti ja
lauldi.                                                                                                                   Naatan Kastepõld, II kl

Ma müüsin makroone, õunaroose ja käsitööd. Tasuta südamed olid ka. Ma kandsin kleiti ja tekki
ümber õlgade, mis mu ema heegeldas. Ma müüsin mõne minutiga kõik toidu ära. Käsitööd jäi veel
natuke järele. Ma ostsin vahvat vahvlit, käevõru ja küüslauguleibu.               Sofia Loretta Vester, II kl

Kadrilaat  algas nii,  et  mul  kodus läks  kiireks.  Ema
tuli  hilja  töölt  ja  hakkas  võileibu  tegema.  Mina  ja
Johannes  hakkasime  kostüümikotist  otsima  riideid,
mida  kadrilaadale  selga  panna.  Viimasel  hetkel
otsustas  Tõnis,  et  ta  tahab ka tulla.  Kui  me kohale
jõudsime, panime end valmis ja saime kauplemisloa.
Pärast  tsipake  aega  kauplemist  läks  pidu  käima.
Esinesime  ja  seejärel  kutsusime  teised  ka  tantsima.
Siis kui olime tantsinud, hakkasid kõik ära minema ja
kadrilaat saigi läbi.                          Tereesa Lepp, II kl
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Erasmus+ projektid
Õpime laule Hispaania laagri jaoks
Me osaleme  oma  kooliga  Erasmus+  projektis.  Selle  projekti  raames  lähme  ka  ülemise  klassiga
Hispaaniasse laagrisse. Üks projektidest on lauluprojekt, mille pealkirjaks on ,,DO-RE-MI, try to sing
like me’’. See projekt lõpeb kevadel Hispaania laagris, kus me esineme kõik koos nende lauludega.
Projektis õpimegi välismaa keeltes laule ja laulame neid koos välismaalastega. Esimeseks valis iga
kool  3  laulu  oma riigist.  Meie  valisime  hääletuse  teel  nendeks  lauludeks  Mahavoki  ,,On läinud
aastad’’, Karl Erik Taukari ,,Lähedal’’ ja Kihnu Virve ,,Mere pidu’’. Kui kõik riigid olid oma laulud
välja pannud, saime neid kuulata ja mõelda, milline meile igast riigist kõige rohkem meeldib. Mõnda
laulu olime ka varem kuulnud, näiteks Hispaania laule. Ja siis tuli hääletamise päev. Me kogunesime

väikeste  klassi  ja  tegime  välismaalastega
videokonverentsi.  Kuulasime  iga  riigi  laulud
viimast korda läbi ja pidime hääletuse tegema.
Igaüks  sai  igast  riigist  ühe  laulu  poolt
hääletada.  Ja  kuna  väiksed  ei  osalenud
projektis,  saime meie neile öelda,  millise  loo
poolt hääletada. See tegi sama välja, nagu sul
oleks mitu häält. Eestist võitis muidugi Taukari
,,Lähedal’’. Teised riigid just seda ennustasid-
ki. Kokkuvõttes olid võidulood päris head, aga

üks oleks võinud paremini minna. Ja nüüd hakkame me vaikselt neid laule õppima. Tundub põnev!
 Eva-Maria Kastepõld, VI kl

2. klassi projekt - Scratch programmiga tutvumine

Kunstiprojekt – Eesti kunstnike kuu
Kunstiprojektis  pidime  joonistama eesti  kunstnike  töid ja  need  kunstnikud olid Navitrolla, Eduard

Viiralt  ja  Konrad  Mägi.
Navitrolla  pilte  me  tegime
iPadidega  äpis  “Paper  53”,
Mäe pilte maalisime paberile
akrüülvärvidega, Viiralti töid
tuli  teha  ainult  hariliku
pliiatsiga.  Nende  tööde  joo-
nistamine oli äge.

Alvar Nikkel, VI kl

Käisime kunstinäitusel.  Tore,  et
näitus oli meie oma kooli saalis.
Olime  vaikselt  nagu  näitusel
ikka.  Pildid  olid  ilusad  ja
huvitavad. Valisime igaüks oma
lemmiku. Lahedad pildid!

    II klass
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Jalgpall
Reedel sõitsime peale söömist jalgpallivõistlusele. Kogu Metsküla 1.-3. klass ei saanud ühes tiimis
olla sellepärast,  et  see oleks  liiga suur tiim. Minu tiimis  olid:  Tormi,  Karl-Robin (tema oli  tiimi
kapten), Siiri ja kuna meie tiimis oli ainult 4 inimest, siis tuli meie tiimi ka Kaur. Vastastiimis olid:
Mia-Ann, Naatan, Elmo, Tereesa ja Kaur, kes oli ka meil. Algul leppisime kokku, et Kaur on väravas,
mina ja Siiri oleme kaitses ja Karl ja Tormi on ründes. Kui meie kord oli võistelda, siis Kaur oli
natuke aega väravas ning siis saatis ta Siiri väravasse, aga Siiri ei tahtnud väravas olla ja siis pidin
mina väravas olema. Varsti tuli teine võistlus, see oli ka väga lahe. Kõige rohkem meeldis mulle see
võistlus, kus oli Metsküla Metsküla vastu. Siis oli Kaur oma tiimis ehk meie vastu. Oli väga lahe
päev.                                                                                                                                 Miia Ulm, II kl

Jalgpallivõistlused  algasid  nii,  et  me
läksime  Lihula  spordimajja,  võtsime
väliriided ära ja ootasime enda korda.
Metsküla  teine  meeskond  võistles
esimesena,  siis  Metsküla  esimene
meeskond. Meil oli kaks mängu eraldi
ja  üks  üksteise  vastu  ja  siis  meil  oli
üks  mäng  veel  eraldi.  Kui  mängud
läbi, saime auhinnaks pulgakommi ja
diplomi.                  Tereesa Lepp, II kl

Jalgpallivõistlusel oli palju inimesi ja
ma  olin  närvis  ka  natuke.  Meil  oli
päris  hea  tiim,  aga  üks  inimene  oli
puudu.  Aga saime ikka hakkama.  Me

saime III koha. Metskülast oli kaks tiimi ja me võistlesime koos. Üks inimene pidi teisest Metsküla
tiimist tulema meie tiimile appi. Kaur tuli meile appi väravavahiks. Muidu, ma arvan, me poleks
hakkama saanud. Viimasena võistlesine kõige parema tiimiga ja kaotasime neile, aga sellest polnud
hullu, ikka oli lõbus. Kui võistlus oli läbi, olin väga väsinud. Oli lõbus päev.

 Karl Robin Raud, III kl
Esimese  jalgpallimatši  me  kaotasime.  Mõned
mängud võitsime. Meie tiimid mängisid toas. Kui
pall läks seina vastu, sai edasi mängida.  Mina ei
olnud jalgpallimatši ajal nii hea väravavaht. Mina
sain  kaks  diplomit  ja  kaks  pulgakommi,  sest  ma
mängisin mõlemas meeskonnas. 

Kaur Alanurm, II kl

Minu tiimis olid Miia, Tormi, Karl-Robin ja Gard
Ulv, kuigi teda ei olnud. Minu arust läks meil üsna
hästi  ja  mulle  meeldis  see  jalgpallivõistlus.  Kui
mäng ei käinud, sellel ajal võisime ringi jalutada.
Seal oli jõusaal,  kus oli üsna  vähe asju.  Mina olin
tavaliselt kaitses, vahepeal oli ka Miia kaitses, kuid lõpu poole oli Miia pigem väravas. Kuna meil oli
üks liige puudu, käis meil mängimas Kaur, aga kui mängisid Metsküla Metsküla vastu, mängisid kõik
oma meeskonna kasuks ja me jäime viiki. Meie meeskonna nimi oli Metsküla 1 ja teine Metsküla 2.
Metsküla pani välja kaks meeskonda, mõlemas oli kaks tüdrukut. Meie võistlesime Oru, Martna ja
Kõmsi vastu ja me saime pulgakommi. Mõlemad Metskülad said 2.-3. koha. Pärast saime auhinnaks
ühe palli koolile ja kõik said pulgakommi. Pärast olin ma üsna väsinud.                 

 Siiri Saare, II kl
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Orienteerumine
Sel  kevadel  ja  sügisel  toimusid  orienteerumiskolmapäevakud.  Ma käisin  seal  5-6  korda  ja  kõik
orienteerumised olid väga lõbusad. Paljud meie kooli õpilased käisid orienteerumas. Oktoobrikuus
13. reedel oli orienteerumishooaja lõpetamine. See toimus Haapsalu batuudikeskuses ja see oli väga
lõbus. Seal oli ka auhindade jagamine. Mina sain oma vanuseklassis 3. koha ning ma sain medali.
Sain veel diplomi ja šokolaadi. Mulle meeldis seal väga.

   Kogu meie lõbus orienteerumisseltskond batuudikeskuses.

Mirell Rand, IV kl

Hooaeg 2017 oli meie kooli
sportlastele edukas.
Medaleid  said  nii  õpilased,
õpetajad,  vilistlased  kui  ka
lapsevanemad. 

M 14 Silver I koht
Joosep II koht

M21 Mart III koht
N21 Heli II koht
N40 Pille I koht

    

    M 10 medalikolmik                                                           N 10 medalikolmik

        Simo I koht                                                                                              Miia I koht                 
          Tormi II koht                                                           Mirell III koht
                           Kaur III koht

           N12               Laura   I koht   
M12            Alvar I koht                                                        
                                 Johannes II koht
                              

    N14        Eva-Maria I koht
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Kingitus tööõpetuse tundideks

Suur-suur AITÄH Sulle, Andrei!

Aprillikuus, kui õpetajad olid teel Kreeta saarel
toimuvale Erasmus+ projekti koolitusele, sattus
lennukis meie naabriks ehitusettevõtja Andrei.
Pika sõidu ajal saime lähemalt tuttavaks ning
kui Andrei kuulis, et oleme väikese Metsküla
kooli  õpetajad,   tekkis  tal  soov  meie  kooli
toetada.  Millest  me  kõige  rohkem  puudust
tunneme? Väikese arutelu järel otsustasime, et
need  on  vahendid  poiste  tööõpetuse  tunniks.
Oktoobris  saabuski  kooli  terve  autotäis
kõikvõimalikke tööriistu – tööpingid, akutrell,
saed,  haamrid,  kruvikeerajad,  jootekolvid,
tööriistakastid…

Linnusõbrad 2018

Osaleme  kogu  kooliga  projektis  Linnusõbrad
2018.  Selle  käigus  tuleb  lahendada  kolm
ülesannet.  Esimene  ülesanne  oli  lindudele
toidumajade  tegemine.  Meie  noorem  rühm
kasutas  taaskasutatavaid  materjale.  Õpilased  ise
mõtlesid  välja  ja  teostasid  oma ideed.  Valmisid
toidumajad  piimapakist,  plastpudelitest  ning
konservikarpidest. Kuues klass kasutas toidumaja
tegemiseks  puitu  ja  kasetohtu.  Valmis  lindude
kuppelsöökla.  Konkursitöid  saab  vaadata  lingilt
http://linnutoit.ee/konkursitood/ .

Toimetajad: Laura Ulm, Eva-Maria Kastepõld, Alvar Nikkel, Mark Ra Vilbiks, Johannes Lepp 
Kirjutasid:  Miia  Ulm,  Mia-Ann White,  Elmo Linno,  Tereesa Lepp,  Naatan Kastepõld,  Siiri  Saare,  Kaur
Alanurm,  Sofia Loretta Vester, Tormi Ulm, Karl Robin Raud,  Gard Ulv Tuur-Eggesbø, Mirell Rand, Jakob
Kastepõld, Simo Linno, Eva-Maria Kastepõld, Laura Ulm, Johannes Lepp, Alvar Nikkel, Mark Ra Vilbiks, 
Fotod: Astrid Nikkel, Pille ja Kaarel Kaisel, Heli Esko, Hellat Rumvolt
Nõustajad: õpetajad Astrid, Mare ja Pille

http://linnutoit.ee/konkursitood/
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