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APRILL 
 
Naljakuu on kätte jõudmas,  
naljad mõtetes on sõudmas.  
Kõigil naljakesed peas,  
seal nad ilusasti reas.  
Ühel sõbral must on nina,  
teistel on musttuhat viga.  
Kellel särgil auk on sees,  
kelle pluusil nööp on eest.  
Kui on nali tulnud huultelt,  
sõber seda hästi kuuleb.  
Siis ma hüüan tal „APRILL!“, 
Elu ilus on kui lill. 
  Madli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. klass 

Kristi Mandel 
6. klass  
Dagmar Aasumets 
Merili Kaja 

7. klass 
Luisa Lausvee 
Enelin Leichter 
Robert Pikof 

8. klass 
Grete Abel 
Sten Piirsalu 
Triinu Tarto 

9. klass 
Kaisa Benga 
Kaido Jakobson 

 
 
 
 
 
 
 

1. klass 
Andres Tamm 
Markus Müür 

2. klass 
Agne Aasumets 
Mia Proover 
Maris Kuhlbach 
Kaupo Pikof 

3. klass 
Hanno Vahula 
Egert Veskilt 
Riho Reimann 

4. klass 
Madli Allikalt 
Alex Aasumets 
Markus Kuhlbach 
Marten Lausvee 
Marianne Viilveer 



 
 
 
 
 
 
ORIENTEERUMINE 
20.jaanuaril toimus Muuga mõisas ülekooliline maastikumäng. Mäng sai alguse saalist, kus 
kõik lahendasid arvutusülesandeid. Saalist liiguti edasi erinevatesse tubadesse (lastetuba, 
söögituba, magamistuba, …), kus olid õpetajad ülesannetega. Oli raskusi ruumide leidmisega 
aga kõik jõudsid õnneliku lõpuni. Lastele üritus meeldis. 

Õp.Marje    
SÕBRAPÄEV 
Meie 4.ja 5.klassi korraldada oli sel aastal sõbrapäev. Sellel päeval pidid kõik lapsed selga 
panema roosa või punase riietuse. Pärast valisime, kellel on kõige huvitavam riietus. Valisime 
välja ka kõige sõbralikuma poisi ja tüdruku, oma hääle said anda kõik. Toimus ka kinkide 
jagamine, kõik, kes olid hommikul kingi kaasa võtnud, said loosiga kingi vastu. Jagasime 
auhindu kostüümide eest kõige sõbralikumale poisile- tüdrukule. Valisime välja kõige 
ilusamad kaardid ja valmistasime ise kaarte kõikidele koolikaaslastele. Sõbralikumaks 
tüdrukuks valiti Triinu ja sõbralikumaks poisiks Hanno. 

 Renee  
Meie tööd ja tegemised 
3.veerandil osalesid meie õpilased einevatel võistlustel ja olümpiaadidel. Väike ülevaade 
tulemustest:  

• Virumaa laste 2012.aasta luulevõistlusel „Looduse imelised uperpallid“ märgiti ära 
Triinu ja Merili tööd 

• Bioloogiaolümpiaadil käisid ja saavutasid järgmised kohad 
Triinu 4.koht 
Karel 6.koht 
Sten, Dagmar, Enelin 10.koht 
Robert 12.koht 
 

• Inglise keele olümpiaadil 
 Saavutas Sten  13.koha, osalesid Kaisa Benga, Grete ja Robert 
 

• 7.klassi „Nuputa“ võistlusel osalesid Luisa, Enelin, Robert ja tulid  10.kohale 
• Kihelkonnakoolide Skype`i viktoriinil saavutasime  2.-3.koha, osalesid Mihkel, Kaido, 

Sten, Triinu, Oliver, Monica 
 

• Tublimad pranglijad on meie koolis Kaido, Monica, Sten, Dagmar, Kaupo, Hanno, 
Marten, Kristi, Markus Müür 

 
Sügisel algas kooli korvpalliturniir, mis lõppes 14.märtsil 
Tulemused 
I koht võistkond Kääbused (Hanno, Oliver,Andra,Kaido,Madli) 
II koht võistkond  Kiired ja vihased (Merili,Angela,Mihkel,Monica,Markus Kuhlbach) 
III koht võistkond Päkapikud ( Marten,Alex,Grete,Robert,Sten) 
4.koht võistkond Tuupurid (Luisa,Rainer Üidik,Kristi,Silver,Ragnar) 
5.koht võistkond Gängsterid  (Raivo,Triinu,Renee,Egert,Marek) 
6.koht  võistkond Loca people  (Deili,Marianne,Kairi,Kaisa Aasumets,Karel) 
 
 
 



III veerandil toimusid erinevad loengud, kus külalisteks olid inimesed väljaspoolt meie 
koduküla 
 

• Loodusest 
17.veebruaril käis külas Krista Kingumets, kes rääkis  
1.-6.klassile teemal  „Kuidas aidata abivajavat lindu?“ 
7.-9.klassile teemal „ Looduskaitse Eestis“ 
 

• KEAT (Kaitse ennast ja aita teisi) loengud toimusid 
 
6.märtsil  Ellujäämisõpetuse põhitõed  - Hannes Reinomägi 
26.märtsil  Päästeameti loeng tule- ja veeohutusest - Milvi Kompus 
27.märtsil  Liiklusohutus  -Jaak Kaseväli 
Kõik külalised on kiitnud meie lapsi arukate vastuste ja esinemiste eest. Tublid olete!  

Õp. Agnes 
Kohtumine Ilmar Tomuskiga.  
2. aprillil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist lasteraamatupäeva ning meie koolis on 
saanud tavaks aprillikuus kohtuda mõne kirjanikuga. 
Sellel aastal kutsusime külla keeleinspektsiooni peadirektori ja paljude lasteraamatute autori 
Ilmar Tomuski.  Kohtumine möödus sama lustlikus meeleolus nagu on kirjutatud tema 
raamatud – kirjanik rääkis oma kooliteest, sõjaväeaastatest kaugel Koola poolsaarel, 
õpetajatööst ja raamatute kirjutamisest. Ta tutvustas kõiki oma raamatuid ja nende peategelasi  
ning näitas ka täitsa uut , alles äsja trükist tulnud raamatut „ Kolmanda a kriminalistid“. 
Kohtumine oli vahva ja tekitas paljudes lastes huvi Ilmar Tomuski raamatute vastu. Mina 
soovitan neid lugusid ka täiskasvanutel lugeda – hea tuju on igatahes kindlustatud.  

Maarika 
KÜLAS PÄÄSTEAMETIL 

• Mulle meeldisid autod (Markus ja Kender) 
• Nägin huvitavaid masinaid, sain teada, missugune on tuletõrjemasin seest, sain teada, 

kus ei tohi küünalt põletada (Andres) 
• Mulle meeldisid autod ja nende sees käia, huvitav oli vaadata, kuidas tuletõrjujad 

väljakutsele läksid (Silver) 
• Seal oli huvitav ja lahedad masinad, mille sees meil lubati käia. Meile räägiti tulest ja 

näidati tuletõrjujate varustust (Egert) 
• Saime tuletõrjeautodes käia ja varustust proovida. Räägiti tulest, kuidas tuli tekkib ja 

kuidas tulekahju korral käituda. Samal ajal, kui meie seal olime, tuli päästeametisse 
väljakutse. (Riho) 

• Mulle väga meeldis, seal oli hirmus põnev. Me tutvusime autodega ja nägime ka, 
kuidas üks auto väljakutsele sõitis. Me tutvusime igasuguste tule nippidega. (Hanno) 

VASTLAPÄEV I 
Oli väga tore. Kõigepealt olime mäel, seal toimus võistlus, kes laseb kõige pikema liu. 
Sõitsime soomekelkudega võidu. Pärast läksime raamatukokku, kus meid autasustati ja sõime 
kooki ning jõime teed. Peale söömist oli koolipäev läbi. 

Mia ja Maris 
VASTLAPÄEV II 
23. veebruaril käisime Kohtla-Nõmmel, kus oli üpris tore. Paraku sattus sellel päeval olema 
just vihmane ilm, aga sellest hoolimata olid kõik õnnelikud ja ärevil. Mäletan, et ootasin seda 
päeva pikisilmi. 
Kui me bussiga teele asusime, tegid kõik juba plaane, et kuidas ja kellega tuubitama asutakse. 
Kohale jõudes oli veel eelmine grupp tuubitamas. Tuletasin sellel hetkel meelde eelmist aastat, 
mil käisime samuti Kohtla-Nõmmel vastlapäeva tähistamas. Olin tol korral sama õhinas nagu 
sellelgi aastal. Mul oli hea meel, et seekord osales terve kool, nii et  kõik said osa 
suurepärasest kogemusest. Kui jõudsin viimaks oma tuubiga mäele, sättisin end valmis 



allalaskmiseks. Ülevalt mäe pealt tundusid kõik kuidagi naljakalt kaugel olevat. Allalaskmine 
oli ülivõimas, tahtnuksin sel hetkel lausa südamest karjuda, kuid siiski ei julgenud. Mäletan, 
kui oli aeg lahkuda, püüdsid kõik ikka veel viimast korda alla lasta. Minu mäletamist mööda 
tuli meiega Kohtla-Nõmmele kaasa vist kuus õpetajat, kellest ainult üks mäest alla lasi. Arvan, 
et see-eest olid teised õpetajad tuubitanud juba möödunud aastal. Pärast möllamist sõime 
kõhud korralikult saiakesi täis ning suundusime väsinuna, ent ikka veel rõõmsana kodu poole.  
Niisiis oli see päev tore ja lõbus, välja arvatud ehk see, et saime päris korralikult märjaks, aga  
selle üle ei kurtnud mitte keegi. Loodan, ja isegi arvan, et kõigile meeldis see päev sama palju 
kui minule. Oleks väga tore, kui ka järgmisel aastal toimuks midagi sama lõbusat ja 
meeldejäävat. 

Dagmar 

EMAKEELEPÄEV 
Tänavu me tähistasime 14.märtsil Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval emakeelepäeva. Selle 
tähistamiseks pidasime aktust ja nii mitmedki lapsed esinesid sel päeval laulude ja 
luuletustega. 
Luuletustest loeti muidugi K.J.Petersoni luuletusi. Luuletuste lugemine sai auks 9.klassile. 
Ragnar luges „Laulja“, Kaido „Laul“ ja Kaisa, Mihkel, Raivo lugesid luuletust „Kuu“. 
Lauludega emakeelest ja kodust  esines tütarlaste ansambel. 
Pidage oma emakeelt kalliks ja hoidke seda. 

Kaisa 
Suur sumoturniir 
Märtsi alguses, enne Baruto suurt võistlust Osakas, oli Muuga spordihoone noorsumotajate 
päralt. 03. märtsil toimus meie spordisaalis K& F noorte talveturniir. Võistlejaid oli kohale 
tulnud Tormast, Rakverest, Laekverest ja muidugi meie Muuga treeningrühmast. Päev oli 
tõeliselt sumohõnguline ja pikk. Koos seati võistlusmatid paika, veidi harjutamist ja läkski 
lahti tuline sumovõistlus. Võisteldi kaalukategooriates ning päeva lõpetas võistkonnavõistlus. 
Meie võistlejad esinesid südilt ja saavutasid väga häid tulemusi. Absoluutselt võitmatu oli 
Enelin. Auhinnatseremoonial riputati õnnelikele võistlejatele kaela medalid ning jagati 
maiustusi ja meeneid. Pika päeva lõpus pakkusid „sumomammad“ kooki ja morssi. Tore, et 
meie sumotajad said jälle palju uusi sõpru ja tuttavaid. Kindlasti oli päev põnev ka 
pealtvaatajatele. Aitäh kõigile! Järgmine suursündmus leiab aset 21. aprillil, mil toimub 
sumoturniiri II etapp Tormas.  

Urve 
9.KLASS RIIGIKOGUS 
29.märtsil käis 9.klass Tallinnas. 
Päev algas Toompeal Riigikogus. Toompea loss näeb seestpoolt väga hea välja. Kurb oli see, 
et mitte ükski 101 riigikogu liikmest ei leidnud aega meiega kohtumiseks. 
Edasi läksime Eesti Panga muuseumi. Seal nägime erinevaid rahatähti ja päris kullakangi. 
Saime aimu, kuidas raha tehakse. 
Päris põnev oli ka Politsei- ja Piirivalveametis. Nägime filmi erinevate ametite koostööst. 
Huvitav oli jälgida juhtimiskeskuse tööd. Erinevatelt ekraanidelt saime vaadata, mis toimub 
Tallinna tänavatel. 
Meie arvates oli päev tore.        9.klass 
 
RAAMATUKOGUÖÖ 
Kolmanda veerandi viimasel õhtul kogunesid raamatuhuvilised ( 31 last ja mõned 
täiskasvanud)  juba kolmandat korda raamatukoguööle.  
 Alustasime õhtut väikese üllatusega – esietendus väike käpikloomaetendus „ Kuidas 
loomad maailmalõpu eest põgenesid “  Meie loomad pagesid peitu raamatukogusse  ning 
kõigil lastel oli öö jooksul võimalus nende vahvate käpikloomadega mängida.  

Sellel aastal olid kavas seni mängimata kirjanduslikud mängud:  „ Raamatupered“, 



 „ Kirjanduslik bingo“ ja „45“ Kõikides neis mängudes sai oma raamatute-alased 
teadmised proovile panna. Mängude vahel toimus meisterdamise tund, kui kõigil  oli võimalik 
valmistada kena kevadine krookus. 
 Õhtu edenedes vaatasime ka filme ning lugesime raamatut- kuna käimas on eesti filmi 
100 aasta, siis seekord vaatasimegi vaid eesti filme. Alustasime filmiga „ Lotte ja kuukivi 
saladus“ 
 Seejärel  sai unejutuks  loetud Ilmar Tomuski raamatuid „ Volli“ ja „ Pöörane puhkus 
Parakatkus“ – tõele au andes need raamatud küll ühtegi last  uniseks ei teinud, vaid 
naeruturtsatused pigem elavdasid seltskonda. Võimalik oli lahendada  ristsõna ja vaadata 
tuntud komöödiafilme nagu „ Siin me oleme „ jt. 
 Mõned erksamad suutsid üleval olla terve öö ja magajate kallal pisinalju korda saata; 
mõned magasid rahulikult. Hommik algas Ilmar Tomuski raamatute lugemisega ning jätkus 
pannkoogisöömise ja kojuminekuga. Kevadine koolivaheaeg oli saanud vahva alguse. 
Minu poolt tänud Agnesele, Urvele ja Jaanale, kes minu ideid toetasid ja üritust läbi viia 
aitasid.  

Maarika 
NULLPUNKT 

26.märtsil käisid soovijad Rakvere teatris vaatamas etendust „Nullpunkt“. Etenduses mängisid 
TÜVKA tudengid teatrikunsti 9. lennust. Nende hulgas meie kooli vilistlane Jaanus 
Tepomees. 

Etendus rääkis ühest poisist nimega Johannes. Lugu algas sellega, et ta seisis rõdu äärel ja ei 
suutnud otsustada, kas hüpata alla või mitte. Etenduse käigus räägib Johannes sellest, mis teda 
enesetapu äärele viis ning mis tal aitas sellest üle saada. 

Minu arvates oli etendus päris tore, aga oleks võinud parem olla. Ühel näitlejal oli mitu rolli 
ning seetõttu oli raske aru saada, keda ta hetkel mängib. Mõned minu tuttavad kiitsid etendust 
väga heaks, aga see polnud nii hea kui räägiti.  

Luisa 
ÕPETAJATE STREIK 
7. -9. märtsil 2012.a võtsid ka Muuga kooli töötajad osa üleriigilisest õpetajate streigist. Kuna 
paljudele on ehk kripeldama jäänud see, et õpetajad nõudsid oma streigiga vaid palka juurde, 
tahtsin  ma seda arvamust veidi kummutada. Lisaks palganõuetele oli kirja pandud hulk teisigi 
nõudeid/ettepanekuid, mis on kirjas ka EHL-i lehel. Tooksin siia ehk mõned neist : 
-Kehtestada alates 1.septembrist 2012.a pedagoogidele 18-tunniline, liitklassides 16-tunniline 
õppetundide arv nädalas 
-Vähendada õpetajate töökohustusi s.o tarbetuid lisaülesandeid ja aruandlust, bürokraatlikke 
nõudmisi ; 
-Mitte pikendada kooliaastat vähendades seega õpilaste suvevaheaega, vaid suunata 
haridusasutusi sihipärasemalt ja intensiivsemalt kasutama õppe- ja kasvatustöö tunde, ühtlasi 
vähendades õpilaste kodutööde mahtu; 
-Kujundada süsteem kooliõpikute jt õppevahendite tellimise ja hinnapoliitika osas 
saavutamaks nende maksumuse olulise vähendamise ning kindlustamaks õpetajatele 
valikuvõimalused paremate õpikute jt õppevahendite kasutamiseks; 
-Välja töötada ja rakendada süsteem tugispetsialistidele s.h abiõpetajate, sotsiaalpedagoogide, 
logopeedide, psühholoogide, haridustehnoloogide jt töölerakendamiseks haridusasutustes jne. 
Samas julgen ma ka öelda, et õpetajate streik oli selleks, et näidata enda rahulolematust. Me ei 
ole nõus leppima riigi „laristava käitumisega“, teades, kui suur on tegelikult meie riigis 
vaesuse piiril elavate inimeste osakaal.  
Aitäh lapsevanematele mõistva ja toetava suhtumise eest! 

Õp. Jaana 
 



☺☺☺☺     ☺☺☺☺        ☺☺☺☺    

    

Mina olen Annabella- Enelina Settburg. Ma elan täiesti tavalises perekonnas, mul on õde, 
kelle nimi on Nilena- Ingrissa, ema, kes töötab enda väikeses pagaritöökojas, mis asub meie 
keldrikorrusel ja minu isa on TÄIESTI TAVALINE SARIMÕRVAR. 
Kui ma olin 5-aastane, jäi mu isa pangarööviga vahele. Selle käigus tappis ta kaks turvameest. 
Politsei sai ta siiski kätte ja kohus mõistis ta kogu eluks vangi. Peale kohtuotsust hakkas ema 
pagaritöökojal halvasti minema ja varsti oli ta pankroti ohus. Ema ostis oma viimase raha eest 
lennupiletid Eestisse. Me kolisime ühte maakohta, kus ma hakkasin lasteaias käima. Alguses 
oli nende keelest raske aru saada, aga ajapikku muutus see kergemaks. 
Kui ma olin seitsmene, abiellus mu ema ühe maamehega ning sain endale kasuõe. Tema nimi 
oli Kadri Liis. Ema muutis meie nimed ka ära- minu nimeks sai Enelin ja minu õe nimi on 
nüüd Ingrid. 
Nüüdseks oleme Eestis elanud juba seitseteist aastat. Mu ema rääkis mulle tihti, kuidas ma 
olen oma isa moodi ja et ta kardab, et lähen sama teed mööda. Kahjuks pean teile tunnistama, 
et see kõik oli TÜNG!!!!!!!!! 

Ennu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAANUAR 
Oliver Meltsas   2.jaanuar 
Andra Lind                   8.jaanuar 
Dagmar Aasumets 17.jaanuar 
Kertu Raudmäe          20.jaanuar 
 
VEEBRUAR 
Elke Veskilt                  7.veebruar 
Markus Kuhlbach  14.veebruar  
Maimu Block              14.veebruar 
Madli Allikalt  22.veebruar  
Ilme Kristmann          26.veebruar 
Hanno Vahula            27.veebruar 

 
 
 
MÄRTS 
Riho Reimann              4.märts 
Angela Buht   10.märts 
Argo Veskilt               19.märts 
Keirin Jakobson          25.märts 
 
APRILL 
Kairi Eigi               4.aprill 
Renee Reimann   8.aprill 
Elsa Liiv                       8.aprill 
Monica Kortin            10.aprill 
Karel Kaja             26.aprill 
Sten Piirsalu  27.aprill 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
Aitäh kõigile, kes tegid meiega koostööd! 


