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11. juunil lõpetab klassijuhataja Jana 

 juhendatud 6. klass!  

 

Arabella, Ain-Erik,  Andri, Kalev Jaak, 

Bianka, Maarjo, Kristella, Marcus, Martin, Rebeka, 

Gregor, Timo, Lisanna. 

Selles numbris: 

• Direktori kevadmõtisklus 

• Ülevaade teisest poolaastast 

• Distantsõppe tunded ja kogemused 

• Galerii meie lemmikloomadest 

• Omalooming 

Foto: Matifoto 

Üks peatükk Su elus taas on 

lõppenud, 

küll kiirelt läks see koolitee. 

Nüüd elus algamas uus ajajärk. 

 

Sul soovin, et tuleks suurepärane 

see. 

Et kõik Su mõtted saaksid teoks 

ning et näol Sul püsiks naeratus! 

  

   K-K. Seire 
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Kevad on alati kaunis ja hingematvalt 
roheline, mis aitab unustada aasta 
hallima ja kurvema poole. Nii nagu 
loodus uuesti tärkab, nii ka meie oma 
õpilastega teeme jälle rõõmuga veel 
seda, mida piirangute leevendus lubab. 
Juba teist aastat kollitab meid viirus ja 
see pole olnud üldse meeldiv. 

 

Seetõttu toimetame ja 
mõtleme igasugu 
erinevaid lahendusi, et 
õppimine oleks huvitav 
nii distantsilt kui ka 
kontaktõppena. Praegu 
on hea aeg rattakooliks, 
õuesõppe tundideks, 
matkadeks või 
spordipäevaks iga 
klassiga eraldi. 
Laululapsed teevad 
proove ja huvijuht on 
kokku pannud uue 
kooli ajalehe meie 
tegemistest ja 
loomingust. Mälestusi 
jäädvustasime mitmeti  
ja kevadel said tehtud 
klassipildid. 

 

Iga aasta ja iga päev on eriline. 
Kui oskad, siis õpid kõigist neist. 
Raskused õpetavad ehk rohkemgi, 
kui lõbu ja lust meid kujundaks. 
Aga lastel on oskus olla õnnelik ja 
vallatu igal ajal! 

 

Soovin oma armsatele kolleegidele, 
õpilastele ja kõigile kodudesse 
päikselist kulgemist suve poole!  

 

Tänan teid vastupidavuse ja tubliduse 
eest! 

 

Järelkaja kooliaastast 2020-2021 

Teie direktor 

Külli Saat 
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MEIE TEGEMISED 

TALVEL JA KEVADEL 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

Enne jõule läksime kõik distantsõppele. Toimusid advendihommikud ja väike 

jõulukontsert, esimest korda ajaloos toimus see kooli aulas. 

Veebruaris olime tagasi koolis ja tähistasime sõbrapäeva. Tantsisime, 

vahetasime kaarte ja tegime fotonurgas pilte. 
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MEIE TEGEMISED 

TALVEL JA KEVADEL 

Veebruaris tähistasime Eesti Vabariigi sünnipäeva. Õpilased 

kirjutasid sel teemal omaloomingulisi luuletusi ja lühijutte. 

Emakeele päeval valis 

koolipere kõige kaunimat 

sõna eesti keeles. Sellest 

tegi huvijuht sõnapilve. 

Sõnu oli väga erinevaid, 

aga kõige 

populaarsemaks osutusid 

„armas“, „ema“, „Eesti“, 

„ilus“. 



5 

            Nr 15 2021 

 

 

MEIE TEGEMISED 

TALVEL JA KEVADEL 

1. märtsil avasime Viiratsi koolis 

vanade asjade näituse. Erinevaid 

esemeid tõid teistele näitamiseks 

nii õpilased kui koolitöötajad. 

Mõni ese oli täitsa äratuntav, aga 

mõnda asja pidi tükk aega uurima, 

et saaks otstarbest aru. Esemeid oli 

erinevatest aegadest, mõni oli 

paarkümmend aastat vana, aga 

mõni lausa sada aastat. Näitus 

kolis mõneks päevaks edasi 

Viiratsi raamatukogusse, et ka 

kohalik rahvas saaks seda 

uudistada.   
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MEIE TEGEMISED 

TALVEL JA KEVADEL 

1. klass matkal Viiratsi 

lähiümbruses 

 

1. klassi matk 

Ühel ilusal maikuu päeval käisime mat-

kamas. Päike paistis ja õues oli väga soe. 

Peale pikemat kõndimist ja jooksu tegi-

me puhkepeatuse. Kes soovis, sai veidi 

süüa ja juua. Tore oli ka sõpradele mida-

gi head pakkuda. Peatuskohas oli väga 

hea vaade Viljandi linnale. 

Metsas saime erinevate lindude hääli 

kuulata. Väga meeldejääv oli rähni toksi-

mine. Raske oli rähni ennast puu otsas 

märgata. 

Hiireorus oli üsna kõrge mägi. Kes soo-

vis, sai mäest üles ja alla joosta. Metsa 

all oli rikkalik taimestik, mida saime 

lähemalt uurida. 

Tore oli ka järve ääres uudistada. Märka-

sime konnakesi, kes rohu sees usinalt 

hüppasid. Paadisillal saime lähemalt 

vees toimuvat uurida. 

Ilm oli ilus. Matkates möödus aeg väga 

kiiresti. Loodame, et saame sel kevadel 

veel mõnda toredasse kohta matkama 

minna. 

    Õpetaja Ülle 

Kooli sünnipäev 

3. mai hommikul kogunesime 1.-4. klassiga 

koolimaja ette. 5. ja 6. klass olid veel 

distantsõppel. Sel päeval sai Viiratsi Kool 

28 aastat vanaks! Direktor rääkis meile 

natuke kooli ajaloost, laulsime koolile kõik 

koos. Lõunaks pakuti kõigile kringlit ja 

kodusolijad said kommipakid. 
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Koolipere lemmikloomad 
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Omalooming 

Papagoi ja meri 

 

Papagoi läheb poodi, 

ostis uue voodi. 

Papagoi läheb merekooli, 

hiljem istub kaptenitoolil. 

    

Perla 2. klass 

Koala 

 

Austraalias elab koaala, 

see pole miski Poaala. 

Koaalal on puuris bambus, 

see on tal hambus. 

Koaala istub puuris 

nagu istuks kuuris. 

    

Brita 2. klass 

Renate 2. klass 

Melanie 2. klass 

Gepard 

 

Gepard on meil uhke loom 

ning tal ilus tool. 

Seal tal meeldib istuda 

ning siis kana kiskuda. 

 

Tema kõige kiirem loom 

ning tal tundlik koon. 

Nuusib tema iga roti välja, 

nii ei jää ta iial nälga. 

 

Lauri 2. klass 
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Omalooming 

Maarja-Liis 2. klass 

Võrr 
 

Oli ilus päikesepaisteline hommik. Markus 

mõtles minna võrriga sõitma. Ta võttis võrri 

kuurist välja ja hakkas sellega sõitma. 

Sõidu ajal jäi järsku võrr seisma ja selgus, et 

üks väike koll on mootori sees. 

Markus küsis: „Mida sa seal teed?“ Koll ütles: 

„Ma hävitan su võrri.“ 

Markus ei olnud sellega nõus. Markus mõtles, 

mida teha? 

Ta küsis Kolli käest: „Mida sa tahad, et ma 

sulle annan?“ Koll vastas: „Ma tahan su võrri 

ratast.“ Markus ütles: „Ma annan sulle selle 

ratta, mis on mu sõbra oma.“ 

Koll oli nõus. Markus andis talle enda sõbra 

võrri. Markusel oli hea meel, et saab enda 

võrriga edasi sõita.  

 

Siim 

4. klass 

Planeetide võitlus kosmoses 
 

Elas kord Saturn, kes oli sõbralik 

kõigi planeetide vastu välja arvatud 

Jupiter. 

 

Jupiter oli õel planeet ning 

sellepärast kellelegi ei meeldi 

Jupiter. 

Üks kord planeedid rääkisid, mida 

Maal inimesed võiksid teha. 

Merkuur ütles: ,,Ma arvan, et nad 

teevad igasuguseid asju mis 

võimalik.“ Saturn sellepeale: ,,Ma 

arvan, et nad käivad sõpradega õues  

ja räägivad mis nende elus toimub.“  

 

Jupiter ei  saanud ütlemata jätta, et 

teda ei huvita. Sellepeale Saturn 

ütles: ,,Meid ei huvita su arvamus.“  

Jupiter vihastas ja hakkas karjuma: 

,,Miks te minu peale vihased olete, 

ma ei teinud midagi teile!“  

,,Sina oled nii ülbe, et keegi ei taha 

su sõber olla!“ sõnas Saturn. 

Planeedid olid tükk aega pahased 

üksteise peale. Järsku ütles Jupiter: 

,,Teeme mingi võistluse. See kes 

kaotab läheb minema kosmosest.“ 

Saturn oli nõus, aga ta küsis: ,,Mis 

võistluse?“ Kukepoks,“ ütles Jupiter. 

Natuke aega hiljem hakkasid nad 

poksima. Jupiter kakles käte ja 

jalgadega, Saturn aga tekitas ufosid 

ja Marss elas Saturnile kaasa. 

Üks hetk lendas Jupiter Saturnile 

otsa, Saturn Uraanile ja Uraan 

Neptunile ja Neptun Pluutole . 

Ning sellest ajast  on kõik sõbralikud 

üksteisega ning Pluutot enam 

planeedina ei ole. 

 

Grete 

4. klass 
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Omalooming 

Liisa 1. klass 

Kuri nõid  

Elas kord üks laps, kes oli hästi tragi. Ema ja 

isa hoolitsesid tema eest ja neil oli tavaline elu. 

Aga ema ja isa said nõia poolt mürgitatud. Siis 

läks laps kasuperesse. Ta lootis, et saab hea 

pere, aga sai laisa pere. Ema käskis lapsel 

lõnga kedrata, jahu jahvatada ja kerjata. Ainuke 

söök, mida ta sai, oli leivakäär ja tassitäis 

piima. 

Üks päev, kui õed läksid metsa marjule, oli 

vaeslaps elutoa akna ees ja nägi nõida. Ta nägi 

seda nõida, kes tappis vaeslapse tõelised ema ja 

isa. Ta mõtles, et ütleb õdedele ka.  

Kui õed tagasi jõudsid, näitas ja seletas, et 

nende ema on nõid. Õed algul ei uskunud juttu, 

aga kui üks õdedest nägi nõida, olid nad valmis 

tegema plaani. 

Järgmisel päeval olid nad normaalsed kuni 

lõunani, kui nad alustasid oma plaaniga. Nad 

raiusid puu maha, aga nõid võlus puu minema 

ja tegi katuse nii korda, et seal polnud ühtegi 

kriimu. Nad meelitasid hundi sinna sisse, kuid 

nõid tegi ta lihaks. Miski ei töötanud, kuid 

äkitselt tuli ühel õdedest mõte minna sõjaväest 

sõdurit appi kutsuma. Kui sõdur nägi nõida, 

ütles ta: „ Ma toon midagi! “. Õed ootasid kaua 

aega, kuni äkitselt nägi neid nõid. Nõid sai 

peaaegu õed kätte, aga sõdur lasi ta erilise 

kuuliga maha. See eriline kuul sisaldas nõia 

enda maagiat, mida nad said hea nõia käest, 

dünamiidi pulbrit ja salajast rohelist ainet, 

millest keegi sõduritest ei teadnud.  

Pärast nõia surma ei olnud enam laisad õed nii 

laisad ja vaeslaps leidis omale hea pere ning 

kui nad surnud ei ole, elavad nad siiamaani. 

Oskar 

4. klass 

Melanie 2. klass 
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Distantsõpe 
1. klass 

Koduõppe ajal meeldis, et… 

-hommikuti saime kauem magada; 

-ei pidanud kodu ja kooli vahet 

kõndima; 

-sain õpetajaga telefoni teel suhelda; 

-saime kohtuda veebitundides. 

 

Igatsesin… 

-kooli, õppimise ja õpetaja järele; 

-soovisin sõpru näha; 

-klassikaaslastega koos mängimist; 

-peale tunde pikapäevarühmas 

olemist ja suhtlemist. 

 

Sel kooliaastal tahan veel… 

-lugeda; 

-võõrtähti õppida; 

-paaristöid teha; 

-skeeme teha; 

-palju õppida; 

-matkata; 

-bussisõidule minna. 
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Distantsõpe 
2. klass 

Mis meeldis distantsõppel olles? 

Melanie: Vaba aega oli rohkem. 

Jan: kauem sai magada. 

Helen: Meeldis, et sai rahulikult kunsti teha. 

Maarja-Liis: Väljas sai rohkem olla. 

Mattias: Sai kodus olla, kauem magada ja rohkem 

õues olla. 

 

Mis ei meeldinud? 

Rente: Raskem oli õppida. 

Mattias: Ei näinud sõpru ja õpetajat. Arvuti kaudu oli 

keerulisem uusi asju õppida. 

Helen: Mulle ei meeldinud videotund.  

Perla: Videokõne, sest raske oli järge hoida. 

Jan: Pidin üksi olema. 

Brita: Ei näinud õpetajat. 

 

Millest tundsid puudust? 

Mattias: Koolist ja sõpradega suhtlemisest. 

Jan: Tundsin puudust sõpradest. 

Brita: Tundsin puudust kõigest, mis on koolis. 

Karl. Et sõpru ei saanud näha. 

Maarja-Liis: Klassist. 

Randor: Nalja tegemisest. 

 

Mis rõõmustas kooli tagasi tulles? 

Melanie: Saab koolis õppida. 

 Karl: Saab paremini õppida. 

Helen: Et ma näen kõiki koolilapsi. 

Renate: Sain sõpru näha. 

Kevin: Ei pea kodus õppima. 

Brita: Kõige rohkem rõõmustas, et sain klassikaaslasi 

näha. 
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Distantsõpe 
5. klass 

Mõtted distantsõppest  

Me olime distantsõppel peaaegu 3 kuud. 

Distantsõpe oli päris tore vahelduseks. Meie 

klassis meeldis kõigile, et sai kauem magada ja 

puhata ning ka natuke hiljem magama minna. 

Ühele õpilasele meeldis ka see, et ei pidanud 

kooli kõndima. Mõne õpilase arvates oli hea, et 

sai valida õppeainete järjekorda, sai õppida 

omas tempos ja kodus sai õppimine vahel varem 

valmis. Meie klassi õpilastele meeldis, et 

veebitunnid olid hommikupoole ja ühele 

õpilasele meeldis, et oli vähem õppida. 

Kodus õppimise ajal ei saanud sõprade juures 

käia ega rääkida sõpradega. Ühele õpilasele ei 

meeldinud need päeva, kui pidin kooli juurde 

õppima tulema. Öeldi, et ei saanud õppida nagu 

koolis ja palju asju oli teha üksi, ilma 

kaamerata. Mitmele õpilastele ei meeldinud, et 

ei saanud vahepeal õpetajalt abi küsida. Vahel 

tegi õppimise raskeks see, et internet oli aeglane 

ja siis ei saanud aru, mida õpetaja rääkis või 

läks internet hoopis ära.   

Paljud tundsid puudust sõpradega koos 

olemisest, suhtlemisest ja võimalusest nalju 

teha. Puudust tunti koolist ja õpetajatest, aga ka 

kickpoksi trennist ja treeneri nägemisest. 

Kooli tulles on kõiki rõõmustanud see, et nad on 

saanud näha sõpru ja saanud olla koos nendega 

ning koos õppida. Rõõm on ka õpetaja, treeneri  

ja klassikaaslaste nägemisest ning lihtsalt 

võimalusest kuhugi minna, mitte ainult kodus 

olla. 

6. klass 

Distantsõppe ilu ja valu 

Meeldis see, et sai kauem magada. Kiiremini sai 

õpitud ning jäi rohkem aega tegeleda muude 

asjadega. Õppimine oli lihtsam ja pärast 

õppimist oli rohkem vaba aega. Õppimise vahel 

sai õues käia, rattaga sõita ja sai palju olla 

arvutis. Õhtul sai kauem üleval olla. Meeldis 

see, et pärast õppimist sai lihtsalt rahulikult olla. 

Ei meeldinud see, et vahel oli mõni kodutöö 

raske. Vahel tuli uus õppimine siis, kui enda 

arust oli juba kõik õpitud. Ei meeldinud kodus 

õppimine ja see, et ei näinud sõpru. 

Õpetajate koosolek veebis 
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Lehe koostas huvijuht Kai. 

Aitäh, autorid, koolipere, direktor Külli ja Lauri Ruut! 

Kõik lehes olevad pildid kuuluvad Viiratsi koolile v.a juhul, kui on märgitud teisiti. 

Lehe sisu levitamisel tuleb viidata algallikale. 

 

VIIRATSI 

2021 

 

Mõnusat suvepuhkust! 

Kohtumiseni 1. septembril! 

Sellel õppeaasta olid õpetajad leviva koroonaviiruse tõttu enamus ajast maskide või 

visiiridega. Foto: Matifoto 


