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            1.klass  

Andres Tamm 

Markus Müür  

 

 

2.klass 
Agne Aasumets 
Mia Proover 

Maris Kuhlbach 

Kaupo Pikhof 

Sandra Siling-Siland 

Karol Pikhof 

3.klass 
Egert Veskilt 
Riho Reimann 

Hanno Vahula 

4.klass 
Madli Allikalt 
Marten Lausvee 

Alex Aasumets 

                5.klass 
Kristi Mandel 

6.klass 
 Dagmar Aasumets 
 

7.klass 
Robert Pikhof 

8.klass 
Grete Abel 

Sten Piirsalu 

Triinu Tarto 

              9.klass 
                 Kaisa Benga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Väljasõit Tallinnasse 
 

Tallinnasse jõudes suundusime esmalt Solarise kinno, pärast filmi vaatamist külastasime 

KUMU kunstimuuseumi. Kinoskäik oli suur elamus, sest nägin oma lemmikfilmi „Videvik“. 

Teel KUMU-sse ma natuke ka magasin, sest Tallinnasse sõit oli pikk ning väsitav. 

Kunstimuuseumisse jõudes läksime Eesti kõige suuremasse lifti, mis oli ikka väga suur. 

Meie giid ei teadnudki, et see on Eesti kõige suurem lift. Üles jõudes rääkisime 

sissejuhatuseks natuke  Carl Timoleon von Neffist. Giid küsis meie käest, kas teame 

mõnda huvitavat fakti tema kohta, aga sellel hetkel ei tulnud kellelgi midagi pähe. 

Seejärel suundusime maale vaatama. Mulle meeldis eriti üks inglite ja hobustega maal, 

mis oli nii suur, et seda pidi kaugelt vaatama, muidu ei näinudki tervet pilti. Üldse rääkis 

giid päris palju maalidest, aga palju läks mul kõrvust mööda, sest olin väga unine. KUMU-

st saime ka töölehed, mida täitsime alles koolis. Ühel töölehel oli Neffi kuulus maal 

„Üllatus“, mille äratundmisega mul probleeme polnud, sest sama maali koopia asub ka 

meie kooli uhkes saalis.  Üheks meeldejäävaks vahepalaks saime käia ka 

autokummidest toole uudistamas.  Teel koju tegime veel ühe väikese peatuse 

Põhjakeskuses. See väljasõit oli minu arvates väga lahe ja hariv, esiteks sain käia 

esimest korda elus kinos ja teiseks näha KUMUS C.T von Neffi kuulsaid kunstiteoseid. 

Mina igatahes nautisin seda reisi väga ja soovitan teistelgi minna. 

Dagmar  

 

Aartika jõulumaa 

13.detsembril käisime 1.-5.klassiga Aartikas jõulumaal. Seal kohtasime päkapikke, 

jõuluvana, jõulumemme, õnneseppa, metsamoori ja veskimeest. Kõigepealt sõitsime 

hobusega talli loomi vaatama. Seal elasid jänes, lammas, kitsed , põhjapõdrad, jaanalind 

ja sead. Tallist läksime edasi jõulumemme juurde, kus meisterdasime kõik endale ühe 

ilusa medali. Hiljem, kui olime medali valmis joonistanud, läksime õnnesepa juurde 

õnnemünti taguma.Õnnesepp oli meile  tuttav, endine meie kooli õpilane Toomas. Edasi 

läkisme  vesikimehe juurde, kust said kõik endale ühe kotikese piparkoogijahu. Siis 



läksime  Krati juurde mängu mängima. Kui  mängitud ,  suundusime edasi metsamoori 

juurde, kus sai süüa saiakest  ja teed juua. Edasi kõndisime jõuluvana juurde. Jõuluvanal 

oli igaühele üks pakike, mille sees oli komme ja piparkooke. Oli tore ja huvitav. Kahju 

ainult, et see aeg nii ruttu läks. oleks võinud seal terve päeva olla. 

    Madli  

Reis Tallinna 
 

6.-9.klass käis õppeekskursioonil Tallinnas. Meie klass käis TEEVIIDAL ja ka Solarise 

kinos filmi vaatamas. Teeviidal sain ma oma karjäärivaliku jaoks nõuandeid ning osaleda 

ka mitmetel võistlustel. Solarises vaatasime filmi „Koidukuma“, ma olin seda filmi küll juba 

varem näinud, aga suures kinos filmi vaadata on hoopis midagi muud.. 

Mulle see reis meeldis (võiks veelgi minna). 

Kaido 

 

 

4.-5. November - Kihelkonna koolide õpilaslaager Laekveres 

4. november - Loeng helkuri vajalikkusest 

10. november - Kihelkonna koolide solistide võistlus Sallas 

11. november - klassidevaheline viktoriin 

24. november - Rakvere Teatris „Muumitroll ja sabatäht“ 

25. november - Kadrikarneval Muuga ja Laekvere õpilastele 

28. november - advendikontsert Prantsuse klassika 

02. detsember - jutuhommk raamatukogus, meisterdasime pakupäkasid 

02. detsember - väljasõit Tallinna KUMU ja Teeviit 

09. detsember - klassidevaheline viktoriin 

13. detsember - Aartika jõulumaa 

19. detsember - külas oli maotaltsutaja Toomas Transtibel 

20. detsember - kooli korvpalliturniir 

21. detsember - jõulupidu 

 

 

 

 



 
 

 NOVEMBER 
Merike Aal                  12.november 

Enno Mandel              20.november 

Kalju Kaldavee           22.november 

Carolyn Valliste    30.november 

 

DETSEMBER 

Marianne Viilveer     5.detsember  

Pille Lumiste                8.detsember 

Jaana Hamer             12.detsember 

Marek Kaja              16.detsember 

Merili Kaja              16.detsember 

Ülle Tikkerber            16.detsember 

Kevin Raudmäe   17.detsember 

Tiiu Palm                   18.detsember 

Deili Jaam              28.detsember 

 

 

  
 

 


