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KARUKOOBAS : VÄÄNA MÕISAKOOLI ÜKS
SUUREMAID VÕLTSITUD ARHITEKTUURI IMESID !
Mina uurin Karukoobast ja uurimise käigus paljastan teile nii mõnegi huvitava fakti
Karukoopa kohta. Karukoobas asub kohe Vääna Mõisakooli juures, kuhu viib mõisa
poolt tulles väike teerada.
Jakob Daniel Kuusk
Mina uurin seda lugu sellepärast, et
tuua Vääna Mõisakooli personalile ja
õpilastele sulaselget tõtt. Minu eesmärk
on levitada õiget teavet Karukoopa kohta.
Ma tahan, et kõik Vääna Mõisakoolis
teaksid Karukoopa õiget lugu.
Nimi : Karukoobas on ilmselt tulenenud
sellest, et keegi hakkas seda millegipärast,
nii kutsuma. Võibolla seal kunagi elaski
karu aga üks on kindel, praegu seal karu
ei ela. See nimi hakkas ilmselt Vääna
külas inimeselt inimesele levima, kuni
kõik Väänas ja mujalt tundsid seda kohta
Karukoopana. Pole teada kes sellise nime
Karukoopale pani.
Karukoobas arvatakse olevat rajatud
1500. aasta paiku. Kõigi nende varemete
üldise kompleksi nimi on Vääna
vasallilinnus. Arvatakse, et Vääna linnus
kuulus koos Harku, Lagedi, Keila,
Kiiu ja teiste väikeste vasallilinnuste
Tallinna ümbritsenud kaitserajatiste
võrku. Suhteliselt väikese maja linnuse

varemeid muudeti ning neile lisati
uusgooti elemente tõenäoliselt 19.
sajandi alguses mõisapargi kujundamise
ajal. Varemeid on varem peetud ka Vääna
mõisniku poja kunstnik Otto Magnus
von Stackelbergi poolt kujundatud
varemetepargi elemendiks. Varemed
ehitati ilmselt disaini elemendina Mõisa
parki kaunistama.
Arvatakse,
et
Karukoobas
on
varinguohtlik ja ma usun, et see vastab
tõele. Sinna sisse ei tasu kindlasti
minna, kui ka minna siis ainult koos
kellegi teise ja vanemaga ning kiivriga.
Vandenõuteooriana on mul valminud
selline teooria: Karukoopal on 3 ust,
esimene mõisa pool olev uks on lukus ja
mitte keegi ei tea, mis seal sees on. Teine
uks on lahti ja seal sees käisin ma koos
oma kaas reporteri Paul Krulliga asja
uurimas ja infot kogumas. Kolmas uks
oli ka kinni aga praokil ning meil tekkis
mõte uurida, mis seal sees on. Me tegime

paar pilti ja siis saime teada, et seal on
igasugust vana kola ja sealt läheb umbes
sama pikk ja samasugune käik nagu selles
käigus kus me sees käisime. Kolmandas
koopas on midagi väga kahtlast, nimelt
sealt tuleb välja korsten, kuigi teistes
käikudes ei ole mingeid korstnaid ja
mitte mingisugust sisemist ühenduvust
üksteisega.
Selles koopas, kus mina käisin olid
isegi tekkinud soolapurikad, ehk
soolakristallid.
Kokkuvõtteks
tahan
öelda,
et
Karukoobas on mõisapargi disaini
element ja, et seal Karukoopa juures on
salapäraseid asju. See oli kunagi võibolla
väike kaitselinnus ja kui see ka seda oli
on vanad päris varemed ära rikutud ja
puhutud nendest võlts varemetest üks
suur mull, millel on nüüd aeg lõhkeda.
Nimelt mina purustasin praegu selle
mulli, et need on kõik päris varemed,
mida nii mõnigi inimene arvab tõeks
pidavat. Tegelikult on see puhas vale.
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Üks päev õpetajana
5. oktoobril toimus Vääna Mõisakoolis väga põnev õpetajate päev, kus kehastusid
kõige vanema klassi õpilased õpetajateks kaheks tunniks. Kuna meie kool on väike, oli
õpetajateks 6. klass.
Helena Aru
Mina tahtsin kirjutada õpetajate päevast, sest olin huvitatud
mis oli 6. klassi kogemus olla õpetaja ja mis nende arvamused
olid. Olen ise 6. klassi õpilane ja sain samuti õpetaja rolli
võtta. Kooli tulles olin ma väga elevil aga natuke närvis,
kuigi võtsin julguse kokku ja panin endale õpetaja rolli
valmis. Teiste 6. klassi õpilaste arvamused õpetajate päevast,
olid peaaegu kõik samad. Võib nii öelda, et see päev meeldis
kõigi 6. klassi õpilastele, kuigi paljusid see väsitas ära.

Tunniks ettevalmistused õpetajate toas

Õpetaja avab ukse,
kuid sisse pead ise
minema.
Hiina vanasõna

Nooremate klasside õpilased olid tublid ja sai lausa paar ilusat
viite pandud, kuigi tuli paar kaebust, et mõned õpilased ei
olnud tunnis korralikud ja muutusid ebaviisakaks. Oli väga
tore kuulda, et 6. klass on võimeline klassi ees seisma ja, et
nooremad klassid said sellel päeval erinevaid teadmisi juurde.
Üleüldiselt meeldis see päev kõigile ja mina isiklikult tahaks
kindlasti kunagi jälle sellist kogemust.

Artur Rass
Nagu kaas ajakirjanik Helena juba mainis oli õpetajate päev
lõbus, aga ma sooviksin täpsustada oma toredaid kogemusi.
Mina olin sel aastal õpetajate päeval õpetaja. Kui meile
teavitati, et oleme õpetajad, siis olin veidi närvis. Õpetajate
päeva hommikul ma ei kartnud üldse, sest ema oli mul
õpetanud, et muretseda pole vaja. Olin mures peamiselt
viienda klassi pärast. Ema soovitas mul neile öelda, et kõik
mida nad teevad tuleb neile tagasi, sest järgmine aasta on
nemad noored õpetajad.
Päev oli väga tore ja ma isegi andsin ühe tunni rohkem kui
ette nähtud ning mulle tundus, et õpilastele meeldis ka.

Noor õpetaja tööhoos
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Vääna Mõisakool - viiruste suurim
vaenlane
3 aastat tagasi oli gripi hoog ning ainult gripi pärast pidi Eestis surema 94 inimest. Mõtle kui üks neist
oleks pidanud olema sina. Kui sa tahad vältida selliseid tapvaid haigusi, siis oleks hea mõte pesta käsi vee ja
seebiga. Aga tea seda, et maailmas on midagi hullemat kui gripp. Selle viiruse nimi on COVID-19.
Joosep Iljas, Robert Maasik
Kätepesu aitab nakkus-haigusi eemal hoida, seepärast tasub
just viirushaiguste leviku ajal puhastada käsi põhjalikult.
Seega kui sa praegusel ajal igal vahetunnil käsi peseks oleks
sul palju väiksem võimalus haigeks jääda. Käte pesemine ei
ole küll kohustuslik, aga see on sinu hea oluks.
Seebiga käte pesemine vabastab sinna kinnitunud bakterid
ning vesi viib need minema. Käte pesemine vähendab
haigeks jäämise riski ning aitab vältida bakterite levikut
teistele inimestele. Kätel on väikseid mikroobe, mida saab
kergelt eemaldada veega pestes, aga osad mikroobid asuvad
käe mikroflooras ja neid on raskem maha pesta ainult veega.

Seebiga pesemine on tegelikult parim viis kätelt mikroobide
eemaldamiseks. Seebiga pestes peseme maha rohkem
baktereid. Kui pesta käsi seebi ja veega 15 sekundit, väheneb
neil võõra mikrofloora hulk 10 korda, 30 sekundi jooksul
aga juba ligi 1000 korda. Käsi peaks pesema vähemalt 20
sekundit. Peale pesemist on väga oluline käed korralikult ära
kuivatada. Kõige paremini sobib selleks paberkäterätik.
Lapsed ei taha tavaliselt käsi pesta sellepärast, kuna see võtab
aega ning nad ei viitsi oma aega kätepesule kulutada. Kui neil
kaua aega läheb, siis nad jäävad kas hiljaks või sõbrad ei oota
neid.

Kuna liikvel on COVID-19 tahtsin uurida sellest, kui palju keegi
meie koolist oma tervisest hoolib käte pesuga. Kokku küsisin ma
94 inimeselt ning tulemused on järgmised:

Nagu näha on tulemus väga hea, kuna 94 inimesest pesevad käsi vee ja seebiga lausa 76
inimest. Kuid tulemust on võimalik veel parandada sellega, et mitte pesijad hakkavad ka
käsi korralikult pesema ning tundub, et Vääna Mõisakooli õpilased ja õpetajad hoolivad
oma tervisest vägagi. Teid võib selle eest ausalt kiita!

Tervis on tarkade tasu.
Pierre-Jean de Beranger

Mõnus uneaeg
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Mind hakkas huvitama kui palju, miks ja milleks peab üldse magama. Otsustasin uurida
magamise ning 6.klassi keskmise uneaja kohta.
Emili Mannine
Milleks on und vaja?
Uni on meile oluline, et suudaksime päeval
toimetada ja olla ärksad. Uni taastab meie
keha kurnatusest, aitab lihastel ja luudel
kasvada. Hoiab meeleolu positiivsena
ja meie naha noorena. Hea ööune järel
oleme me ka loovamad ja võime-kamad.
Meie tähelepanu ja keskendumine on
parem ning see annab meile parema
mälu. Päeva jooksul kogunevad ajju
mürkained, öösel magades aga aju
puhastub nendest ainetest. Seega meie
ajus toimub puhastumine, kui oleme
saanud magada piisavalt.
Mis juhtub kui jääd unevõlga ehk ei
ole saanud piisavalt magada?
Kui oled maganud vähem, kui sinu
keha seda vajab, siis võid olla tujukam,
vihasem ja kindlasti ka rohkem ärevam.
Kui oled suures unevõlas, võib kujuneda
mõni meeleolu- häire. Paljud inimesed
magavad nädalavahetusel kauem, lootes
nii unevõlast vabaneda.
Tegelikult säilitab see unevõlga veelgi.
Keskmisest uneajast võib ainult magada
rohkem 1-1,5 tundi. Uni peab alati olema
ühtlase rütmiga!

Aga kui palju peaksid sina keskmiselt
magama?
Kooliealised lapsed ehk 6-13 aastased
peaksid magama 9-11 tundi.
Täiskasvanutel on soovituslik magada
7-9 tundi.
Kui palju magab keskmiselt 6. klassi
õpilane?
Viisin läbi ka ühe uurimuse meie koolis.
Kõige sagelemini esines 6. klassis 7
tundi, 7 tundi magas 6 õpilast. Alla selle
jäi 6 ja 9 tundi. 6 tundi magas 3 õpilast
ja 9 tundi 2 õpilast. 4 ja 10 tundi magas
mõlemat 1 õpilane. Kui arvutada kokku
ja leida aritmeetilise keskmise saame 6.
klassi keskmiseks uneajaks 6 tundi. See
aeg on aga kõvasti soovitavast vähem.
Küsisin 6. klassi õpilasest kas nemad
on oma uneajaga rahul ning ka ühelt
õpilaselt mida võiks selleks paremini
teha? Sain teada ,et 6. klassi rohkem kui
pooled pole oma uneajaga rahul.
“Selleks ,et rohkem magada võiksime
me peale kooli umbes pool tundi puhata
ja kohe ära õppida, nii ei pea hakkama
enne ööd õppima, kindlasti ka ei tohiks
enne magama minekut telefonis olla,”
ütles üks nende seast.

Unekaru.
Joonistas Emili

Unemured lasteaias
Juba väga kaua on Vääna
Mõisakoolis probleem, et lasteaed
ei saa korralikult magada.
Selle põhjuseks on see, et koooli
õpilased tekitavad lärmi kooli
maja peal.
Raman Lukyanau

Tunne kui ärkad mõnusas voodis pehmete patjade vahel.

Õpilased jooksevad, mängivad ja
tekkitavad palju lärmi, mis on kahjulik
lasteaia lastele. Minu ettepanek on kinni
panna ala milles asub uks lasteaeda. Kui
õpilastel on kõrval klassis tund, siis teeb
õpetaja vajaliku ukse lahti ja läheb koos
õpilastega klassi ning pärast viib õpetaja
nad klassist välja. Toimuma peab see
muidugi kindlal kellaajal, sest lasteaed ei
maga terve päev. Miks ei sa õpilased aru,
et kui lasteaed magab ei tohi lärmata.
Nendega on väga palju räägitud sellest,
kuid see on mõttetu. Kui õpilased
tulevad sinna mängima ei tule neil isegi
pähe, et lasteaed magab. Kui lõpuks
keegi õpetajatest välja tuleb ja ajab nad
sealt ära. Ole alati viisakas ja ära lärma
kohtades, kus seda ei armastata.

6

Helkur päästab elusid
Maanteeameti uuringud hoiavad meid liiklus õnnetuste eest.
Kuidas enda elusid hoida ja mitte sattuda liiklus õnnetustesse?
Kirlis Reile

Maantee ameti kodulehel on kirjas
huvitav informatsioon. Kuidas pimedas
ohutult liigelda? Maanteel kõnni alati
vasakus teeservas, et näha vastutulevaid

sõidukeid. Helkurit kanna sõidutee
poolsele küljele nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast. Kinnita
helkur 30-80 cm kõrgusele maapinnast,
nii paistavad sõiduki tuled helkurile peale
ja see peegeldab valgust sõidukijuhi
silmadesse.
Kontrolli, et helkur ei jääks üleriiete
peale, vaid nii näeb sõidukijuht sind
õigeaegselt ja tal jääb piisavalt aega,
et kiirust vähendada ja sinust ohutult
mööduda. Helkuri puudumisel on omal
kohal ka ohutusvest, taskulamp või
mobiiltelefoni helendav ekraan, samuti
suurendav liikleja märgatavust riietus,
mis on heledam või erksa värvilisem.

Esimese klassi õpilane selgitab: „Milleks
on helkurid vajalikud?”

„Helkurid päästavad meie elusid,
siis me ei jää auto alla ja siis ei
muretse meie vanemad meie
pärast.”

Sõnas on tähed segi läinud
pane need uuesti järjekorda.
u h l k e ro u s h u ts e p l ä u ä t j as n h ä t a v up g b e e e d a l-

Koolikott või kivi… enam vahet ei tee
Laste kotid on rasked kui kivid.
Minna Marie Rebane
Ühel päeval kuulsin kuidas õpilased
kurtsid, et nende kotid on rasked ja
nägin kuidas teised õpilased käisid seljad
küürus. Mind huvitas, et mis Vääna
Mõisakooli õpilaste koolikoti keskmine
raskus on? On see neile raske või kerge
kanda? On see üle soovitatava raskuse

või mitte? Kas nad kannavad palju
lisaraskust kaasas?
Nii ma siis otsisin ja sain teada
terviseameti lehelt, et esimese kuni
kolmanda klassi õpilaste soovitatav koti
raskus on kuni 3 kg. Veel sain teada, et
neljanda kuni kuuenda klassi õpilaste
soovitatav koolikoti raskus on kuni 3,5
kg.
Ma võtsin siis kaalu kooli kaasa ja
hakkasin peale koolipäeva õpilaste
kotte kaaluma. Kaalusin igast klassist
erinevaid kotte ja leidsin, et esimese ja
teise klassi laste kotid olid keskmiselt
alla 3 kg. Neljanda klassi keskmine
raskus oli ka enamasti 3,3 kuni 3,5 kg
ehk soovitatava raskuse piires. Viiendas
klassis hakkasid kotid juba raskemaks

minema ning paljud olid üle 3,5 kg aga
mitte kõik. Muidugi oleneb koolikoti
raskus ka koolipäevast ja tunniplaanist,
kuid keskmise raskuse saab siiski kätte.
Nii Siis jõuame kuuenda klassini.
Kuuendas klassis olid enamasti kotid üle
4 kg juba, mis on üle keskmise raskuse.
Lisaraskust kandsid kaasas rohkem
esimese kuni kolmanda klassi õpilased.
Lisaraskuse all mõtlen ikka mänguasju
jms.
Kokkuvõtteks võin öelda, et meie kooli
esimese kuni kolmanda klassi keskmine
koolikoti raskus oli piires, mis on
muidugi hea. Neljand kuni viienda klassi
koolikoti raskus oli ka siiski soovitatava
raskuse piires. Kuuenda klassi kotid olid
enamasti üle soovitatava raskuse. Võtke
kaasa ikka ainult sel päeval vajalikud
õppevahendid!

Lõpeta vanasõna
Tark ei .............................................
Kes ees see ....................................
Hooletus ees, .................................. taga
Ärge kunagi .............................. ja te jõuate alati õigel ajal kohale
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Vääna Mõisakooli
unikaalsed kokad ja nende
toidud
Vääna Mõisakooli lastele maitseb
toit, mida armsad kokad teevad
ning toidutegijad on väga
toredad.
Morten Hinno
Vääna kool on üks lõbus kool ja seal on
ka maitsev toit, mis teeb meele heaks.
Lastele meeldib süüa toite, mis on neile
tuttava maitsega. Siis kui neile antakse
mingit toitu, mis neile ei maitse, ei söö
nad seda või siis söövad, aga ilma isuta.
Täna vaatame, mis toimub Vääna
Mõisakooli sööklas ning kas lastele
maitseb koolitoit. Enamus lapsi arvab, et
koolitoit on super hea. Paljudele lastele
meeldib süüa rohkem soolast toitu, aga
mõned soovivad rohkem magustoitu.
Pooled koolist sooviksid pikemat
söögivahetundi, sest siis saab ka pärast
sööki rohkem sõpradega mängida, aga
mõned arvavad, et söögivahetunnid on
juba iseenesest pikad. Siis kui on oode,
tahaksid lapsed nii soolast toitu kui ka
magustoitu.
Lastele meeldivad väga kokad, sest
nad teevad armastusega süüa. Lapsed
püüavad kulinaaride vastu lahked olla,
sest söögitegijad on laste vastu väga
lahked. Mõnikord ei tee toidukeetjad
piisavalt süüa või siis keegi on väga
näljane, sest vahest ei jätku kõigile süüa.
Saime teada, et koolitoit polegi üldse
halb, vaid just suurepärane. Kõikidele
lastele maitseb see imehea koolitoit.

Ei nälgenud lammas villa kasvata
Kartul on küll kallis asi, aga leeva vasta tühi asi
Kasukanikas kasvatab, rammukanikas teeb paksuks, jõukanikas
annab jõudu
- Eesti vanasõnad

Toredad kokad koolis
Mina võtsin Vääna Mõisakool kokkadel
intervjuu ja küsisin natuke küsimusi.
Inervjuu võtsin ma kokadel kelle nimed
on Kaja ja Eve. Kaja ei tahtnud kokaks
saada, aga elu viis teda. Talle meeldib
kokanduses see ,et on suur kisa.
Kokatädid teevad süüa keskelt kolm
tundi. Söögitegijad keedavad suppi 100
õpilasele 50L. Kokkasi häirib see, et
lapsel tuleb eelarvamus ehk toitu mitte
proovides

Lorenzo Pukk
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Koolis jooksmine ning õues okstega
mängimine on hakanud oma
kuulsust kaotama
Vääna mõisakool on olnud juba hallidest aegadest saati suureks
probleemiks koolis jooksmine ning õues okstega mängimine. Minu
meelest on need ägedad ja toredad tegevused, kuid olen mõistnud, et
need on ohtlikud.
Hugo Milk
Koolis on need just ära keelatud nende ohtlikkuse tõttu.
Eelmisel aastal registreeriti Tallinna koolidest lausa
7700 jooksmise põhjustatud traumat.
Mina arvan, et kool võiks korraldada rohkem tegevusi
õues 1.-3. klassiga, et ära hoida ära nende soov joosta
ning okastega mängida.
Nüüd kuuleme, mida arvavad sellest meie kooli õpilased.
Joosta soovivad pigem poisid, kuid õuetegevustest ka
tüdrukud ära ei ütleks. Okste keelu alt vabastamine
pakub pigem huvi suurematele, aga ka väiksemad
oleksid sellest huvitatud. Ühe kuuendiku arust ei tohiks
okstega mängida. Jooksmise osas ei ütle ta midagi, sest
Siit ma tulen! Hoia eest!
ise ta enam joosta ei soovi, kuna ei näe selles mõtet.
Praegu on just jooksmine suuremaks probleemiks.
Võimalik, et kool ka midagi siukest selle vastu teeb
(õuetegevused), kuid asi on kindlasti paranenud.Jääme
lõpliku lahendust ootama.

Õpetamise muutmine lihtsamaks
Mina tahtsin teada kas Vääna Mõisakooli õpilastel on õppimisega
raskusi ning sain teada, et enamustel õpilastel ei ole õppimisega raskusi
kuid mõningatel ikkagi on.

Kas Vääna Mõisakooli
tunnid võiks läbi viia
teistmoodi?
Ma tahtsin teada, kas Vääna
Mõisakooli õpilased tahavad tunnis
midagi muuta. Küsisin igast klassist
vähemalt kolme õpilast oktoobri
teisel nädalal. Minu küsimused olid
järgmised: Mida te tahaksite tunnis
muuta? Kas võiks rohkem mängida,
grupitöid teha või rohkem liikuda
tunnis?
Johanna Maria Hansen
Tulemused olid järgmised. Esimesest
klassist küsisin ma kahte õpilast, nad
mõlemad olid rahul tunni ülesehitusega.
Teisest klassist soovis üks rohkem
õpetavaid mänge mängida. Kolmandast
klassist tahtsid kaks õpilast rohkem
liikuda ja mängida. Neljandast klassist
soovisid kaks õppurit rohkem liikuda
ning samuti mängida. Viiendast klassist
soovisid kolm koolinoort enda tunnis
rohkem mängida, liikuda ning grupitöid
teha. Kuuendast klassist tahtsid kaks
koolilast rohkem mängida, liikuda ning
grupitöid teha.
Vastajatest üle poolte õpilaste tahtsid
midagi muuta. Üheksa õpilast tahtsid
rohkem õpetlikke mänge mängida.
Grupitöid tahtsid rohkem teha vanemad
klassid. Ning üle poolte tahtsid liikuda
rohkem tunnis.
Kallid õpetajad võtke kuulda!

Joonas Ojasu
Paremaid tulemusi saavad õpilased, siis
kui õpetaja ja õpilane teevad koostööd.
Õpilane ja õpetaja peavad õppima
üksteist tundma. Õpetamisel oleks
hea kui me saame kasutada rohkem
mitmekesiseid tegevusi ning kaasamise
võimalusi. Samuti saame kordamiseks
ja meeldetuletamiseks leida rohkem
aega.
Õpetaja kohustus on selgitada õpilasele
kuidas midagi teha. Õpilastel on tihti
olulise ja ebaolulise eristamisega raskusi
ning selles saab õpetaja abiks olla. Et
õpilaste õppimist kergendada on vaja
õpitava teema kohta rohkem jooniseid,
pilte, abivahendid peaksid olema
lubatud ning õppimist segavad faktorid
tuleks klassist eemaldada.
Õpilase roll on olla aktiivne kuulaja,

kaasa mõtleja ning õppija. õpilased
peavad julgema rohkem küsida ning
oma küsimustele vastuseid saama.
Kuime vähendame klassis õpilasi, siis
on klass rahulikum ning õpilased saavad
paremaid tulemusi. Meie koolis on juba
paljud asjad olemas, kuid alati saab
paremini.

Kelleks saada?
Karjääriõpetus 2017/2018 õa
Joonistas Johanna
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Nuputa! mõistata!
O
J
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Kass
kool
päev
valgus
kotlet
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Pealuu
tervis
uni
auto

Sõnarägastik
O O K X I U
X Y A I G P
I X P K J O
X E X S O C
E W M P R G
G X Ö U O D
W Ö B O Z B
I G K N G K
Y N P Y J O
N B U C P K
B D V H Z G
G P M A Y J
J S H V L Q
T V Q H T G
K H E G A T
V L C Q H B
K E D V W A
T T S T T K
J M H I D S
S S A K V U

G
I
E
I
K
I
O
F
Q
L
O
L
E
N
U
B
F
A
V
S

koer
haigus
voodi
kokk
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N
Z
O
S
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O
T
Y

E
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H
E
O
U
V
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V
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T
Z
T
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U
F
D
L
I
Y
Z
B
V
O
P
D
D
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A
S
I
V
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E
T
L
D
A
F
K
C
U
A
B
Q
U
X
C

V
M
H
F
B
G
B
W
H
S
F
O
H
A
Z
E
N
U
F
U

vesi
ajaleht
karu
pannkoogid

seep
öö
helkur
vaheaeg

Mõistatus 2
1.
2. Liivatera ei kanna, maja
kannab?
3. Mees kaheteistkümne
näoga?
4. Kasvab ja kahaneb otsa ei
saa kunagi?
5. Ühel emal seitse last?
6. Mees raiub ööd ja päevad,
ei saa laastu iialgi.
7. Magusam kui mesi,
tugevam kui lõvi?
8. Hiir läheb auku, saba välja
jääb?
9. Ei ole toas ega õues?
10. Neli õde ühe kübara all?

Kooli mõistatus
Kuidas nimetatakse ruumi, kus on arvutikapp? (1. täht) _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kes oli eelmine koolitädi? (1. täht) _ _ _ _
Lehmast saadav jook? (2. täht) _ _ _ _
8–6+2= ?
(sõnana, 1. täht) _ _ _ _
Meie kooli nimi. (2. sõna, 3. täht) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitu astet on keerdtrepil? (sõnana, 1. täht) _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitu kollast mängijat on lauajalgpallis? (sõnana, 4. täht) _ _ _ _ _ _ _ _
Millega saab lampi põlema panna? (1. täht) _ _ _ _ _ _
Mis toas asub viies klass? (8. täht) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teise klassi õpetaja nimi? (4. täht) _ _ _ _
Mis värvi on kooli sissetulemis uks? (1.täht) _ _ _ _ _ _ _ _

Mõistatus 1

Mõistatus 3

1. Õues mäena, toas veena?
2. Kasvab ja kahaneb, otsa ei saa
kunagi?
3. Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi?
4. Hobu jookseb, ohjad seisavad?
5. Päeval koos me sammume, ühes taktis
tammume, seisad sa, siis seisan ma,
kumbki ära minna ei saa?

1. Harakas aidas, saba väljas ~Hiir läheb auku, saba
jääb välja?
2. Must siga läheb lauta, ajab punased põrsad välja?
3. Üle ilma ulatab, ümber pea ei ulata?
4. Üks tuba ~ uks, viis kambrit (igas kambris pime mees
korteris)?
5. Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli pesa, igas
pesas seitse muna?
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Virgutusharjutus
Koolimõistatus
Vestibüül		 v
Eevi			e
Piim			i
Neli			n
Vääna Mõisakool i
Kuusteist		 k
Üksteist		 e
Lüliti			l
Piljardituba		
d
Jane			e
Roheline		 r
Mõistatus 2
Mõistatus 3
1. vesi
1. Võti
2. aasta
2. Ahjuroop
3. kuu
3. Silm
4. nädal
4. Sõrmkinnas
5. kell
5. Aasta
6. uni
7. aken
Mõistatus 1
8. võti
1. Lumi
9. laud
2. Kuu
Lõpeta vanasõna
3. Uni
torma
4. Jõgi
mees
5. Vari
õnnetus
kiirusta
Mõistatus 4
1. muna		 m
2. kasukas		
a
3. jõgi		 g
4. küünal		 a
5. lumi		 m
6. vesi		 i
7. uni			n
8. pimedus		
e
Sõnas on tähed segi läinud pane
need uuesti järjekorda.
nähtavus, peegeldab, ohutus,
helkur, elupäästja.

Vastused
Mõistatus 4
1. Ilus tare, kena tare, ei ole ust, kust sisse minna? _____________ (värvi esimene täht)
2. Vihma kardab külma ei karda? _____________ (värvi teine täht)
3. Hobu jookseb, ohjad seisavad? _____________ (värvi kolmas täht)
4. Kui on soe, siis on pehme, kui on külm siis on kange? ___________ (värvi 5 täht)
5. Õues mäena, toas veena? ________________ (värvi 3 täht)
6. Liivatera ei kanna, maja kannab? ________________ (värvi 4 täht)
7. Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi? ________________ (värvi 2 täht)
8. Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi, aga kui sa mind ei näe, siis näed igaühte?
_____________ (värvi 4 täht)
Värvitud tähtedest saad teada minu teema nime __________________________
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Koomiks „.....................................”
Kirjuta koomiksile pealkiri ja jätka värvimist!

Joonistasid Helena ja Kirlis

Sudoku reeglid on lihtsad.
Täida tühjad kohad numbritega 1 kuni 9. Numbrid 1 kuni 9 peavad esinema igas 9 veerus, igas 9 reas,
iga 3 x 3 ruudus. Igas reas, igas veerus ning igas 3 x 3 ruudus võib iga number esineda ainult ühe korra.
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Lehe tegid:

Emili unistab tantsimisest. Ta on hea
õpilane, talle on tähtis pere ja lähedased.
Helena
meelistegevuseks
on
akrobaatiline tantsimine. Tants tuleb tal

väga hästi välja. Tants teeb teda mõtetest
ja kehaliselt vabaks. Tulevikus tahab ta
saada kondiitriks, kes teeb maitsvaid
kooke. Võib-olla avab ta oma väikese
pagariäri, kus saab külastajatele pakkuda
kooki, pirukat ja kakaod. Talle on tähtsad
head sõbrad, toetav pere ning muidugi
ka kool.
Hugo on loomult väga rahulik.
Talle meeldib palju reisida, sest see
teeb ta rõõmsaks. Hugole ei meeldi
klassikaaslastega vaielda, sest see teeb
tal tuju halvaks. Oluline on talle see, et
ta saab sõpradega ja perega hästi läbi.
Jakobit teeb õnnelikuks, et tal on
palju loomi kodus, kellega ta saab hästi
läbi. Tal on kodus 8 kana, 1 kukk, 5
akvaariumi täit kalu, rott, kass ja küülik.
Talle ei meeldi kohe üldse inimesed, kes
teesklevad. Talle on väga olulised tema
ümber viibivad loomad ja inimesed.
Jakobile meeldib väga ujuda ja jalgpalli
mängida. Küsimusele, mis ta teeks kui ta
ei oleks õpilane, vastas ta heameelega:
„Kui ma ei oleks kooliõpilane, siis oleks
mu elu väga igav.“ Aga miks? Sest
muidu ei saaks Jakob oma sõpradega
mängida. Jakobi lemmik tund koolis on
ajalugu, kuid tal läheb kõige paremini
tehnoloogias.
Johanna on sõbralik ja hooliv, aga
mõnikord võib ta tüütu olla, sest räägib
liiga palju. Kõige toredam on Johanna
jaoks tema armastav pere, aga ka head
sõbrad. Kooli õppeainetest ei meeldi
tüdrukule vene keel, samuti ei meeldi tal
tülitseda ega tülis olla.
Joonas on päris lärmakas ja energiline,
aga mõnikord võib ta olla vaikne ja
rahulik. Iseloomult on Joonas muidu
väga sõbralik ja lahke. Joonasele
meeldib väga koolis käia, ta üritab kogu
aeg parimaid tulemusi saavutada. Vabal
ajal meeldib talle oma sõpradega aega
veeta. Joonasele on pere ja sõbrad väga
tähtsad. Üleüldiselt on Joonas väga
rõõmus ja positiivne inimene, talle
meeldib olla talle lähedaste inimeste
ümber.
Joosepi elus on kõige tähtsam tema pere
ja sõbrad, kes teda alati toetavad. Talle
ei meeldi asjades tahapoole jääda. Talle
ei meeldi ka see kui teda kiusatakse.
Joosepile on väga oluline olla koos pere
ja lähedastega, kuid ka purjetamisel on ta
elus tähtis osa. Talle meeldib purjetamise
juures kõige rohkem sõpradega koos
rahulikult merel olemine.
Kirlis on elavaloomuga ja alati lõbus.
Üle kõige maailmas tahab ta ratsutajaks
saada. Ta teab hobustest palju ning
kui õppimisest aega jääb üle, siis selle
veedab ta tallis.Veel meeldib talle süüa
teha ning tal tuleb see hästi välja. Tema

Juhendaja õp. Svea Sokka, kujundaja õp. Tiia Pällo, pildid www.google.ee

lemmiktegevus on küpsetamine. Koogid,
pirukad ja vahel ka mõni tort tulevad tal
hästi välja. Kirlis on mitmekülgne tüdruk
ja tal on erinevaid huvisid, see teebki
temaga sõpruse huvitavaks.
Lorenzo on lõbus, abivalmis ja tore.
Tema eesmärk on lõpetada edukalt Vääna
Mõisakoolis 6. klass. Ta ise on rääkinud,
et talle meeldivad arvutid. Võib-olla
leiab ta kunagi töö selles valdkonnas.
Ta unistab e-sportlase karjäärist. Praegu
on Lorenzo jaoks kõige olulisem ta oma
pere. Hetkel kuuluvad tema perre ema,
isa, kaks venda ja väike õde.
Minnale meeldib kõige rohkem enda elus
tema armastav pere ja sooja südamega
sõbrad. Minna on üks lahe sõber, kes on
sulle alati toeks, kui on abi vaja ja sportlik
tüdruk, kellele meeldivad väga loomad,
eriti hobused. Vabal ajal meeldib talle
filme vaadata või sõbrannadega rääkida.
Mortenil läheb koolis hästi. Eriti
meeldivad talle õppeained: matemaatika,
loodusõpetus ja vene keel. Neist viimane
tuleb poisil välja kõige paremini. Teda on
sageli näha vahetunnis vene keele raamat
käes. Võib - olla on see tema saladus
selles aines heade hinnete saavutamiseks.
Poiss leiab väga palju rõõmu sõprade ja
perega aega veetes. Tal on ka sportlik
külg, mille ta avab kehalise kasvatuse
tunnis. Morten on väga hea palliviskes.
Oma vabal ajal tegeleb ta korvpalliga.
Õpilane on ka väga lahke ja seda näitab ta
välja sellega, et iga kord kui sõbrale külla
läheb, võtab ta kaasa suure maiusekoti,
sest koos on ikka toredam maiustada.
Sa ei leia teda kunagi kaklemas, sest
vägivald häirib teda väga ja ta väldib
seda igal võimalusel.
Miriam on loomult hästi tore, andekas,
lõbus ja sõbralik. Kõige toredam on tema
elus see, et tal on pere, koduloomad ja
hea kool. Koolis ei meeldi talle see, kui
teda jäetakse välja või ei märgata. Talle
on oluline see, kuidas tunnevad ennast
teised, ei hooli väga endast, kas tunneb
end hästi või halvasti.
Robert on muidu loomult tore, kui just
keegi teda närvi ei aja. Roberti sõnul on
kõige toredam asi tema elus see, et ta
saab teha sellist trenni, mis talle meeldib
ja, et koolipäevad ei ole pikad.
Artur on sportlik, tark ja lahke. Iseloomult
on Artur sportlik ning koolipingis saab ta
hästi hakkama. Ei mäleta ma korda, kui
ta kahe oleks saanud. Arturi lemmiktund
on matemaatika ning seda valdab ta
suurepäraselt. Arturi elu on senimaani
lõbus olnud ning huvialad kenasti läinud.
Kokkuvõttes on ta üks muhe sell ning ma
arvan, et suureks saades me veel kuuleme
temast.
Raman

