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• Viiratsi kooli looja ja 

esimese direktori Kü lli 

erileht 

• Koolipere tegemised 

esimesel poolaastal — 

o ppeka igüd, ü ritüsed, müüd 

toimetamised 

• Intervjüü o ppejüht Kristaga  

• Intervjüü sotsiaalpedagoog 

Annega 

• Omalooming 

SELLES NUMBRIS: 

1. septembril 

lisandüsid meie 

kooliperre Bert, 

Armin, Mattias, Keron

-Artis, Gregor, Sten, 

Emil, Grete, Lisandra, 

Evelina, Robin, Mirtel, 

Rander, Matthias. 

Nende klassijühataja 

on o petaja Jana. 
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor 

 

 

Killud Külli koostatud kõnedest, 
artiklitest, ettekannetest, jõulumõtisklustest 
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Ehkki nii palju on juba kusagil 

toimunud, avastatud, 

mõeldud ja öeldud, peame me 

ikka ja jälle ise selle juurde 

tee leidma, uuesti sõnastama, 

üle mõõtma ja ära kaaluma, 

sest alles siis süveneb 

isiklik  teadmine, alles siis 

saab edasi minna avastama ja 

tarkust koguma.  

Inimene, eriti väike inimene, 

tahab edasi minna, avali 

silmil uurida, küsida nimesid 

ja neid ise panna, maitsta nii 

mõru kui magusa puu 

ubinaid, puudutada ja 

kõrvetada end. 

Sest ainult selline elu 

kasvatab vilju.  

Haridus polegi ju midagi 

muud, kui oma rumaluse 

jätkuv avastamine.  

Mõtelgem  täna sellele, miks 

seisavad lollidemaa piiril 

tarkusesambad…  

Või sellele, et Tark  nõuab 

kõike ainult endalt, Tühine 

aga teistelt.  

Maailma ainus probleem on 

aga see, et rumalad ja 

fanaatikud on liiga 

enesekindlad, aga targad täis 

kõhklust.  
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Olgem tugevad üksnes selleks, et hoida sisemist haprust.  

Võtkem vastu  valud, et veelgi enam hinnata elu ja inimest.  

Uskugem alati, et sünd ja elu ongi suurimad  imed.  

Uskugem imesid ja need imed muutuvad reaalsuseks.   

Inimesele meeldib uskuda ja on päris ükskõik, mis nimega ta 

valgust nimetab.  

Meelde on sööbinud üks valuline tõehetk, kui seisatasin  kabineti akna 

all ja vaatasin   lastekodupoisi lahkumist ning küsisin eneselt  pärast 

pikki  koosolekute, vestlusringide jada:  „Kes küll peaks veel kooli 

abistama ja koostööd tegema, et last aidata?“  Ja  mõistsin , et tervest 

armeest inimeste muretsemisest  ei ole abi, kui puudu jääb just see 

ÜKS inimene  tema elus-EMA. Ema, kes saab esmalt iseendaga 

hakkama ja oskab aja ja muutuste kiuste kasvatada  lihtsaimast 

lihtsamad elutõdesid :  

õpeta last ootama, oma tahtmistele kriitiliselt vaatama, ligimese 

heaks millestki loobuma, vanemaid austama, sõnade, raha, kaaslaste 

väärtusi hindama, aega, elu, loodust ning vabadust õigesti 

kasutama  ja tühisust  ning valet põlgama.  

See on hariduse vundament . Ilma selleta ei tunne inimene nende 

väärtuste eiramisel HÄBI ja tema ohjamiseks võib kasutada 

mitmesuguseid meetmeid, kuid inimest ennast on muuta väga raske.  
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Diskussioonide tekkimine meie 

laste eetilise kasvatuse teemadel 

on hetkeolukorras oodatav ja 

tervitatav. Jääb loota, et see ei 

kujuta endast ainult  poliitilist 

reklaami või rääkimist rääkimise 

pärast. Kui analüüsida, kust me 

ikkagi tuleme, siis ei saa 

imestada, et kõnnime rabedal 

pinnal. Eestlase  traditsioone ja 

hoiakuid on rapsitud räsitud 

korduvalt. Meenutades oma 

kooliaega, näen seda sümboolselt 

kui massi ülesrivistamist ja käsu 

korras  hurraa karjumist 

ideedele, mida me ei mõistnud või 

lausa vihkasime.  Mäletan 

jõuluõhtuid, mil kirikus õpetajad 

valvasid ja õpilased hiilisid 

postitaguseid pidi…  Hiljem 

pedagoogina tundsime  hirmu, 

kui julgesime klassi jõuluks kuuse 

tuua.. Seejärel - vabaduse 

esimestel aastatel- meenub 

tormijooks pühapäevakoolidesse, 

leeritamisele ja laulatamisele. 

Endised kompartei aktivistid 

lasid oma abielu registreerimise 

“üle laulatada”. Kõike kokku 

võttes on arusaadav, 

kuivõrd  erinev on praegu meie 

suhtumine usku, 

eetikasse, traditsioonidesse, tõeks

pidamistesse. Olen osaliselt nõus 

ka nendega, kes peavad õigeks 

otsida meie tõelisi juuri 

taarausust. Võiks väita, et kõige 

rohkem oleme olnud maausku, 

sest maa andis tööd ja leiba. Aga 

seegi on minevik. Olen kindel , et 

kõige selle juures ei ole eestlane 

ateist. Olulisem küsimärkide 

seadmisest on anda noortele 

rikkalikult teadmisi, millede 

kaudu hiljem täiskasvanuna oma 

valikuid teha. Inimene näeb ja 

kuuleb ikka seda, mida ta juba 

tunneb.   
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Ükski aasta pole päriselt teise 

sarnane, pidevalt on tulnud 

leiutada ja  analüüsida ning 

jätkata samadel ringidel, kuid 

aste kõrgemal. Seda ikka selleks, 

et koolist minnes saadaks kaasa 

midagi olulist ja ilusat. Võimalik, 

et õpilased sageli unustavad 

paljud õpetajate pingutused ja 

konkreetsed sündmused, kuid 

teades, et nad saavad edaspidi 

hakkama, olemegi meie siin kõige 

tähtsama seljakotina kaasa 

pannud.   

Aastas leidub üks hetk, kus 

pimedus asendub valgusega, 

lootusetus lootuse ja 

armastusega, vanadel ja 

noortel tekib ühine 

koosolemise aeg  ning kõige 

selle keskel peatume hetkeks , 

et nautida 

kaunite jõululaulude kõla 

ning pühalikkust 

kirikuvõlvide all. Võime olla 

õnnelikud, kui meie ümber 

viibivad lähedased ja akna 

taga heljub valgeid 

Olen viimasel aastal sageli 

eneselt pärinud, kas kõik, mida 

igapäevaselt oleme kohustatud 

tegema, omab ka sügavat, ajale 

vastupidavat  mõtet sellel 

karussellil, mida areng aina 

tempokamalt ringi 

keerutab… Kas on mul olnud 

piisavalt aega luua ja nautida 

väärtusi, mida just minul ja 

ainult minul  võimalik teistele 

jagada? Kas millegi 

saavutamine tähendab aplausi 

ja vilgutamist sotsiaalmeedias 

või eeskätt sisemist rahulolu ja 

sära kaaslaste silmis?   
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Tunded, mis koolisituatsioonis 

vahelduvad, võivad lainetada seinast 

seina. Hommik võib alata rõõmsa 

elevusega ja siis 

jõuda ülepingest tingitud peavaluni, 

vahel lausa hingelise 

murdumishetkeni. Samas pole ühtegi 

kooliaastat, kuhu ei kuuluks 

pidupäevad või südamlikud ja 

õnnelikud hetked.  

Võimalik, et õpetajaks olemine toob 

rõõmu ja rahulduse ikka neile, kes ei 

talu pidevat rutiini ja vajavad 

ootamatute väljakutsetega 

tööprotsessi. Iga õpilane, kes muret 

ja hingevalu teinud, võib äkitselt 

üllatada heas mõttes. Tulemused 

võtavad sageli aega mitte päevi vaid 

aastaid. Mõnikord kohtudes endiste 

kasvandikega, avastame, et nad pole 

unustanud seda panust, mida 

andsime meie ja meie pole 

unustanud nende nägu, nime, 

olemust, kuigi see on muutunud 

täiskasvanulikumaks, vorminud 

isiksust. Väikese kooli suur pluss on 

see, et iga laps jääb meelde.  

Nii  igal oktoobrikuu tähtpäeval ma 

imestan ja imetlen meie vilistlasi. Siit 

minnes, kuuenda klassi lõpus, on nii 

mõnigi trotsi täis, püüdes näidata, 

kuidas keelud ja käsud on ainult 

„tittedele“. Aga nüüd, kus nad  on nii 

sisult kui ka kasvult suured, on meil 

võimalik arutleda koos 

koolisüsteemi, hariduse, nende endi 

arenguteede üle. Avatud olek, mõnus 

huumor - see ongi lõpuks see, mis 

teeb meile,  Viiratsi 

Kooli  pedagoogidele  tõelist rõõmu. 

Äraütlemata kiidurikas oli ka 

tänavuse aktuse kõne 

asendusdirektori ja -

õppealajuhataja poolt! Kuus aastat 

on möödunud ja meie 

marakrattidest on saanud 

gümnaasiumi abituriendid, kes pole 

unustanud siinseid õpetajaid ja kooli 

head aurat või õppetöö tugevat 

alust, mis olevatki andnud neile toe 

edasisel kooliteel. Loomulikult me 

teame, et edu taga on ikka noor ise 

ja tema õpihuvi ja õpilase pere ja 

selle väärtused.  



10 

            Nr 16 2021

 

  

 

 

Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Imelik jõulukuu, kummaline 

advendiaeg, kus vihm, tuul, 

lörts, torm ja jälle rasked 

krabinad aknale ja 

hingesoppidesse... Ärgates 

pime, lõunast saadik pime, 

õhtud nagu kotis, taevalaotus 

vajutamas ligi maad ja 

hingel  raskemast raskem.   

 

Ja siiski, astun üle Viiratsi Kooli 

läve,  peatun, siin seisab mu ees 

üks „pliiatsipuu”, mille kunagi 

koos isaga- meie kooli 

remondimehega- tegime. Minu 

joonis, tema teostus. Puu kui 

kooli sümbol, hetkel kandmas 

jõuluteemat. Mälestused ei 

kao, kaasa tuleb see,  mis on 

teinud hingele pai. Elu läheb 

edasi ja edasi läheb ta meie 

koolis tänu imelistele 

hingedele.  

 

Siin, vihmasel jõulukuul, leian 

üles õhukese  jõulutunde, mis 

iga päevaga kosub. 

Traditsioonid, mis nii sügavate 

vagudega  kasvatavad uusi 

tulijaid ja loomisrõõm 

jätkub. Nii on ka mu 

pliiatsipuu külge keegi 

veel oma kätega meisterdatud 

toredad kuusekesed ja 
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Külli Saat 
Viiratsi kooli looja ja esimene direktor aastatel 1993-2021 

 

Inimene on tundlik materjal. Ajalugu jutustab, mida kõike 

on võimalik sellest materjalist voolida. Eeskätt tänu 

inimlikule  emotsionaalsusele. Kehavigastuse saab  ka kinni 

õmmelda, kuid haiget saamist ja vigastusi hinges ei ole 

võimalik kerge vaevata terveks ravida. Kasvatades 

lapsi  hingehariduse vaakumis, tähendab voolida neist 

tundekultuurita ja ebamääraste väärtushinnangutega 

inimesi, vahel emotsionaalseid  invaliide. Kooli üks väga 

oluline funktsioon peaks olema anda koos 

raamatutarkusega hingeharidust. Läbi ilu, läbi kaunite 

suhete, vestluste ja eeskuju… 

Elu on viis,  

mille helistik meie endi kätes. 
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INTERVJUU 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

Kuidas leidsid tee Viiratsi kooli?  

Mind kütsüs siis kooli o ppealajühatajaks 

to o le endine o ppealajühataja Maie.   

Mül oli siin majas ka paljü tüttavad 

o petajaid, kes samüti soovitasid mülle 

Viiratsi kooli ja kütsüsid mind siia majja 

to o le.   

Mis tööd peab tegema õppealajuhataja 

koolis?  

O ppejüht regüleerib kooli o ppeto o d. 

Vaatab, et o pilastel ja o petajatel oleks 

tünniplaan, mille alüsel o ppeto o  ka ib. Et 

kooli o ppekava oleks korras ja et ko ik 

ained ja valikained oleks olemas.   

Mis su lemmik söök ja jook on?  

Mülle meeldib mannapüder ja kissell. Ma 

so o n ko iki asjü, polegi sellist lemmiküt. 

Armastan sü ü a paljü kala.  

Mis su lemmik õppeaine oli koolis?  

 Minü lemmik o ppeaine koolis oli 

loodüso petüs ja geograafia.  

Mis on sinu suurim unistus?  

Minü ünistüseks on, et mü kodü saaks 

ü kskord valmis. Ma kogü aeg ehitan ja 

remondin, aga veel pole pa ris valmis.   

Kuidas sulle Viiratsi kool meeldib?  

Meeldib va ga. Siin on so braliküd lapsed ja 

o petajad.  

Mis koolides oled õppinud?  

Olen o ppinüd pa ris mitmetes koolides. 1.-4. 

klassist o ppisin Kabala koolis, 5.-8. klassini 

o ppisin Karinü koolis, 9.-11. klassini 

o ppisin Ja rva-Jaani koolis. Selle ja rel 

o ppisin Tallinna Pedagoogika koolis ja 

Tallinna Ü likoolis.  

Kus linnades oled elanud?   

Olen elanüd Viljandis.  

Kuidas leidsid sellise töö nagu 

õppealajuhataja?  

Eelmises koolis pakküs direktor mülle seda 

to o d, küi eelmine o ppealajühataja la ks 

pensionile. See oli kü mme aastat tagasi.  

Millega tegeled vabal ajal?  

Vabal ajal tegelen rahvatantsüga. Ka in 

tantsütrennis ü ks kord na dalas ja olen 

tantsimisega  tegelenüd jüba 30 aastat. 

Samüti meeldib mülle süvel 

jalgrattamatkadel ka ia.  

Intervjuu koostas ja viis läbi Mailiis 6. 

klassist 



13 

            Nr 16 2021 

 

 

INTERVJUU 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

 

Kuidas leidsid tee Viiratsi kooli?   

Eelmisel o ppeaasta kevadel otsüstasin lo peta-

da to o tamise Viljandi Kaare Koolis. To o tasin 

selles koolis 17 aastat, vajasin müütüst. Leid-

sin kooli kodülehel oleva küülütüse, et Viiratsi 

Kool soovib leida sotsiaalpedagoogi. Kandidee-

risin ja mind vo eti to o le.  

Mis tööd sotsiaalpedagoog teeb koolis?  

Sotsiaalpedagoog ja lgib laste koolikohüstüse 

ta itmist, o pitülemüsi, sühtlemist, ka itümist ea-

kaaslastega ja o petajatega. Lahendab jühtü-

meid, o petab sotsiaalset toimetüleküt ja teeb 

ennetüsto o d. No üstab o pilasi, o petajaid ja lap-

sevanemaid. Teeb koosto o d kooliperega 

ja va lisvo rgüstikü spetsialistidega.   

Mis on su lemmik söök ja jook?  

Mülle meeldivad natüraalsed mahlad sa ilitatült 

sü gavkü lmas. Lemmiktoitüdest oma lapsepo l-

vest ma letan, küs vanaema ja vanaisa tegid 

Eesti rahvüstoitü, mida ta na ehk ü ksikütes pe-

redes tehakse. See on kartülika kk ja karask. 

Olen süür kookide ja ja a tiseso ber.   

Millega vabal ajal tegeled? Meeldib lügeda ja 

dokümentaalsaateid vaadata. Mül on kolm lap-

selast, oleme tihti koos. Harjümüseks on saa-

nüd kinos- ja veekesküses ka imine. Peredega 

veedame aega maakodüs.    

Mis on sinu suurim unistus? Neid ünistüsi on 

isegi kaks. To o alaselt soovin, et ko ikidel lastel 

oleks koolis ha sti, et neil oleks kooliro o m, so b-

rad kellega sühelda. Isikliküs elüs soovin, et mü 

laste peredel la heks ha sti.   

Kuidas sulle Viiratsi kool meeldib?   

Mülle meeldib Viiratsi koolis va ga. To o tan tore-

das kogükonnakoolis. Viiratsi  kool on jüst see 

kool, küs iga o pilane, lapsevanem ja to o taja  

 

tünneb end koolipere liikmena. Kes otsib ünis-

tüste kooli, leiab selle Viiratsist.  

Mis koolides oled õppinud?  

O pitee on viinüd mind Tartüsse ja Tallinnasse.   

Kus linnades oled elanud?  

Minü lapsepo lv mo o düs maal elades. Hiljem 

olen elanüd ainült Viljandi linnas.   

Kuidas leidsid sotsiaalpedagoogi eriala?  

Peame oskama hinnata enda soove ja vo imeid. 
Mülle ei ole künagi meeldinüd o ppida reaalai-

ned ja o nneks  psü hholoogiao pingütes neid ai-

neid o ppida ei tülnüd. Küi mina ko rgkoolis ka i-
sin, siis sotsiaalpedagoogi eriala ei olnüd. O ppi-

sin sotsiaalpedagoogikat ta iendo ppes. Praegü 
saab sotsiaalpedagoogiks o ppida Tartü- ja Tal-

linna Ü likoolis. Olen andnüd po hito o  ko rvalt 
loengüid psü hholoogiast, küid sotsiaalpeda-

googito o  on hingela hedasem. See on to o , mida 
armastan ja mis annab kordades rohkem küi 
vo tab. 

Intervjuu koostas ja viis läbi Mailiis 6. klassist 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

SEPTEMBER 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

Tervisena dalal toimüs 

traditsiooniline nünnüna itüs. 

Teist aastat osalesime 

maailmakoristüspa eval ning 

spordipa eval vo tsime mo o tü 

kaügüshü ppes, 60m jooksüs ja 

palliviskes. 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

SEPTEMBER 

Esimese klassi 

esimene lumememm Ü hel hommikül  ü llatas meid mesimümmü maskott koolihoovis. Viljandi 

Tülevikü jalgpallitreenerid ka isid meil kü las, et kütsüda lapsi 

treeningütele. Terves kehas terve vaim! 

1.-3. klass ka isid Kilplalas. 

Reis oli meeleolükas ja tore. 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

SEPTEMBER 

Esimese klassi 

Mina ja ja Kalevipoeg 

 

Ma olen “Kalevipoega” ainült ü he korra 

elüs lügenüd. See tüli pa ris a kki, sest 

o petaja ü tles ü ks pa ev, et “Kalevipoeg” 

on vaja la bi lügeda. 

Küi ma hakkasin “Kalevipoega” lügema, 

polnüd see ü ldse hüvitav. Kalevipoeg 

oli minü arüst raamatü lo pü osas ka 

pa ris igav. 

Küi me olime “Kalevipoja” la bi lügenüd, 

so itsime me Ka a pale. Seal asüb 

Kalevipoja müüseüm. Me ra a kisime 

paljü Kalevipojast ja saime teada, et 

Kalevipoja raamatüs on ümbes 19000 

va rssi ning  Kalevil ja Lindal  oli 

tegelikült 12 last. Kalevipoja 

müüseümis olid virtüaalreaalsüse 

prillid, küs olid Kalevipoja seiklüsed. 

Me saime ise ka virtüaalreaalsüse 

kogemüse. See oli pa ris hüvitav, aga 

samas ka mo nes kohas o üdne. 

Küi me olime müüseümis a ra ka inüd, 

sain “Kalevipojast” natüke selgemini 

arü. 

“Kalevipoeg” oli mo nes kohas imelik - 

na iteks Linda sü ndis tedremünast, seal 

oli vo lükaabü ja Kalevipoeg on 

ü leloomülikült süür. 

Minü arüst peaks ko ik eestlased 

va hemalt ü he korra elüs “Kalevipoega” 

lügema. Mina soovitan minna 

Kalevipoja müüseümisse, küna seal oli 

hüvitav  virtüaalrealsüsprillidega ise 

Kalevipoja seiklüstes osaleda. Ma 

arvan, et ma loen künagi FR. R. 

Kreützwaldi “Kalevipoega” ka. 

 

Elis 6. klass 

Mina ja Kalevipoeg 

Ma sain koolis ü lesandeks lügeda la bi 

raamat “Kalevipoeg” ning ma sain teada, et  

minül ja Kalevipojal on paljü sarnasüsi küi 

ka erinevüsi. 

Erinevalt minüst oli Kalevipoeg va ga 

vapper ja jülge. Ta la ks ohü poole ja vo itis. 

Meil on ü hiseks see, et me mo lemad 

hoolime oma la hedastest ja meil on paljü 

so prü. Erinev on meil, et minü elü on 

rahülik, aga Kalevipoeg vo itles kogü aeg. 

Mülle meeldis, et ta oli jülge, aga ei 

meeldinüd, et ta vo itles nii paljü.  

Kalevipojal olid vo itlüstes abiks vo lüjoogid 

ja -esemed. Küi ma oleksin Kalevipoeg, siis 

ma pigem ü ritaksin vo ita kavalüsega ja 

oleksin rohkem ettevaatliküm. Kalevipoja 

asemel ma enne vo itlüst ü ritaksin 

ko igepealt ra a kida ja lahendada olükorda 

va givallata. 

Kalevipoeg ei süütnüd ka ko iki pa a sta - küi 

Saarepiiga küülis, et Kalevipoeg on 

ko rgsoost, kükküs ta merre ja keegi ei 

süütnüd teda pa a sta. Ma lootsin, küi ma 

seda lügesin, et Saarepiiga ja a b ellü. 

Lo ppkokküvo teks oli meil paljü erinevüsi, 

küid oli ka sarnasüsi. See raamat oli 

hüvitav, küid mülle ei meeldinüd lügeda 

va rsse. Soovitaksin pa rast lügemist minna 

Kalevipoja müüseümisse. 

Renate 6. klass 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

OKTOOBER 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

20. oktoobril ka isime Kondase kesküses. Me la ksime 

sinna büssiga. Me meisterdasime to o toas liiküvaid 

loomi. Valida oli kas ja nes, rebane, o o küll, koer vo i 

merihobü. Ainükesena ei tehtüd merihobü. Küi 

loomad valmis said, siis me ka isime vaatamas 

erinevaid maale. Seal olid veel ma ngüd. Ü hele 

ma ngüle olid tehtüd ise nüpüd. Me panime loomad 

kottidesse, nimed peale ja andsime o petaja ka tte. Me 

kirjütasime ko ik veel enda nimed ü hte raamatüsse ja 

so itsime büssiga tagasi koolimaja jüürde. Mülle meeldis meie to o toas ka ik. 

Stella 4. klass 

O petajate pa eval andsid tünde meie ko ige vanemad, 6. klassi o pilased. Nad said 

oma ü lesandega va ga ha sti hakkama. Direktori rolli vo ttis pa evaks endale Elis. 

O pilased valisid Aasta O petaja, kelleks sai ü lekaalüka tülemüsega o petaja Jana. 

Ta sai kingitüseks meie üüe o ppejühi Krista abikaasa ja endise Viiratsi kooli 

o petaja Tarvo tehtüd karika. 



18 

            Nr 16 2021 

 

 

MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

NOVEMBER 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

5. klass Viljandi Linnaraamatükogüs Hingedepa eva hommikül ka is meil kü las Jaani kogüdüse 

o petaja Marko Tiitüs.  

Kesküste pa eval viisid to o tübasid la bi 

meie enda o petajad. Ehk kevadel on 

viirüsega paremad lood ja saame 

kütsüda ja lle toredaid kü lalisi. Sel 

korral meisterdasime, nüpütasime, 

ma ngisime kaarte, tegime vo ileibü, 

tantsisime ja sportisime. 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

NOVEMBER 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

Me ka isime 29. novembril koos 1. klassiga Ügala teatris. Sinna 

la ksime me büssiga ja siis ko ndisime 

la bi üüe Valüoja tünneli. Selle 

etendüse nimi, mida me vaatamas 

ka isime, oli "Müinasjütümo ll". Selles 

etendüses ra a giti loomadest, 

küningast, küningapojast jne. Küi 

etendüs la bi sai, siis la ksid ko ik kojü ja 

o petajad kooli. Mülle meeldis see 

etendüs. 

Henri 4. klass 

25. novembril ka isime 2.-5. klassiga 

kinos vaatamas filmi „Hünt ja lo vi“. 

La ksime sinna büssiga ning pidime 

natüke büssipeatüsest kinno ko ndima, 

küna kahjüks ei la he büssid poe jüürde 

va lja. Jo üdsime lo püks kino jüürde. 

Algüses ei lübanüd o petajad meil pop-

korni osta, sest nad ostsid meile kino-

pileteid. Küi piletid olid ostetüd, sain 

minna ostma ning ostsin pa ris süüre 

popkorni. La ksime peale ostmist saali 

ning pidime filmi algüst pa ris kaüa 

ootama.  

Film oli kürb. Filmis ra a giti hündist ja 

lo vist, kes olid head vennad. Looma-

kaitse andis lo vi tsirküsesse ning hünt 

viidi hüntide kaitsealale. Filmi lo püks 

said loomad üüesti kokkü ja oma kojü 

tagasi. Mülle meeldis see film ja soovi-

tan seda teistelgi vaadata. 

Siim 4. klass 

Ka isime klassiga Viljandi müüseümis. 

Esimesena olime loomade osakonnas, küs  

na gime loomade topiseid. Ja rgmisena 

la ksime esiaja osakonda. Seal na gime 

kiviaja ehteid ja to o riistü. Siis vaatasime 

Viljandi ordülossi maketti ja imestasime, 

küi ühke see vanasti oli. Vitriinides oli 

igasügüseid Viljandist ü les kaevatüd relvi. 

Viimasena la ksime rehetüppa, küs ra a giti, 

küidas vanasti talüs elati.  2.korrüsel saime 

ise ringi vaadata ja no ükogüdeaegse elüga 

tütvüda. Kes küülas ja pani ta hele, sai 

targemaks. 

Laüri 3. klass 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

NOVEMBER 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

Ka isime 11. novembril Soomaal. Ka isime  4.-5. klassiga. Algüses me vaatasime 

videot rabast, siis me panime ennast riidesse ja la ksime büssi peale. Me so itsime 

ümbes pool tündi. Siis küi me jo üdsime Riisa raba jüürde, siis meid jaotati kaheks 

grüpiks. Seal oli va ga ilüs. Mitmed lapsed tegid pilte ja meile o petati mitmeid asjü 

loodüsest. 

 Saskia  4. klass 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

DETSEMBER 

Jo ülüd Kürgja talüs 

Ootüsa revüs oli süür, küi me ka a nülist 

metsavaheteed Kürgjale jo üdsime. 

Meid vo tsid vastü kolm hobüst, kes 

koplis heina kro mpsütasid. Veskitoas 

jagati meid kahte rü hma ja meie rü hm 

la ks laüdaga tütvüma. Vaatasime 

karjako o gis vanaaegseid asjü, 

ra a kisime missügüseid to id vanasti 

tehti ja  saime talüelüst paljü teada.  

To o riistad olid hoopis teistsügüsed küi 

ta napa eval. Siis imetlesime laüdas 

olevaid lehmi ja tütvüsime ka pülliga, 

andsime lammastele porgandeid ja 

saime neile pai teha. Pa rast 

meisterdasime kü ü laid ja ma ngisime 

jo ülüsoküga ma nge. Oli kü lm, aga tore 

pa ev.  

Renate 3. klass 

Perekond Taülide kontsert. Ü hel va ga 

kü lmal hommikül oli koolimajas vaid 

6. klass ning 6 o petajat. Saime 

privaatse sü dantsoojendava kontserdi 

osaliseks. 

Advendihommiküd 
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MEIE TEGEMISED SÜGISEL JA TALVEL 

DETSEMBER 

Viiratsi koolipere soovis sel aastal teha midagi head. Viiratsi 

Hoolekandekesküse ja Viljandimaa Hoolekandekesküse elaniküd said 

igaü ks nimelise jo ülükaardi. Meie o pilased meisterdasid neid 

detsembris oma künsti– ja to o o petüse tündides. Vahetült enne jo üle 

viisime need kohale. Ro o m oli mo lemapoolne. 
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OMALOOMING 

Esimese klassi 

esimene lumememm 

3. klass 

1. klass 

„õpetaja Annika“ 
Kertu Katriin 5. klass 

Liisbett ja Stella 

4. klass 
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Lehe koostas huvijuht Kai. 
Aitäh, autorid, koolipere, direktor Külli ja vilistlane Lauri! 

Kõik lehes olevad pildid kuuluvad Viiratsi koolile v.a juhul, kui on märgitud 
teisiti. Lehe sisu levitamisel tuleb viidata algallikale. 

 
2021  

Viiratsis 

Jõuluvaheaja ootuses 1. klass 

Kauneid jõule ja ilusat 
uut aastat! 


