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Rasmus Pihlak 

4. klass 



2 

            Nr. 12 2019 Toimunud sündmused 

 

MEIE TEGEMISI  

I POOLAASTAL 

Pilte sündmustest tegid Liisi Ilves, 
Andreas Siimon ja Ülle Laam. 
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            Nr. 12 2019 Toredad väljasõidud 

 

Ekskursioon pealinna 

Hommikul läks buss kooli juurest kell 8.10. Meie sõit suundus seekord 
Tallinnasse. Reisist võttis osa 1.- 4. klass. Kõigepealt läksime me Proto 
Factorisse. Seal oli väga huvitav, ma olin seal juba eelnevalt kaks korda käinud. 
Siis läksime kinno vaatama filmi „Ruuduline ninja“. See oli natuke kurb, aga 
põnev film. Pärast läksime Lidosse sööma. Mina võtsin söögiks kartuliputru, 
vanilje desserdi ja joogiks multinektari. Söök oli väga maitsev. Siis võis sõit 
Viljandisse alata. Bussijuht oli väga tore ja humoorikas. Ma soovin, et me igale 
ekskursioonile selle bussiga läheks. 

Eleanor Post 3. klass 

Hommikul, kui ma ärkasin, hakkasin ma oma emaga asju pakkima Tallinna reisi 
jaoks. Siis viis ema mind kooli. 8.10 väljus buss kooli juurest. Kui me olime 
Tallinnasse jõudnud, siis läksime me kõigepealt Proto Factorysse. Seal oli 
enamus asju virtuaalreaalsusprillidega. Mulle meeldisid seal väga 
kuumaõhupall ja kino. Pärast Proto Factoryt läksime me Solarisesse „Ruuduline 
ninja“ filmi vaatama. Mulle meeldis see väga, aga natuke oli filmi sisu kurb ka. 
Kui film läbi oli, siis läksime me Lidosse sööma. Mina võtsin friikartulid, aga 
need olid natuke liiga soolased. Seejärel istusime me bussi, et Viljandisse tagasi 
sõita. See oli väga tore!  

Kertu-Katriin Oja 3. klass 

Pilte reisist Proto Factorysse 
tegi Annika Otsma 
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Sügiseti korraldatakse 4. klasside  õpilastele üleriigiline ettelugemisvõistlus. 

Esmalt otsisid Viiratsi raamatukoguhoidjad Piret ja Kai meile raamatud, millest 

tuli valida endale üks pala. Lugu oli kodus harjutamiseks ja seejärel toimus 

esitamine klassis. Kahjuks lubati maakondlikule võistlusele kooli esindama 

ainult üks õpilane. Meie otsustasime üksmeelselt saata Mirteli.  Sellel aastal oli 

maakondlikul ettelugemisel vaja esitada 

murdekeelset teksti. Mirtelil õnnestus see 

väga hästi.  

Me ei jätnud oma oskusi vaid enda teada 

ja  pärast vaheaega käisid 4. klassi õpilased 

ette lugemas 1.-3. klassi õpilastele. 

 

4. klassi õpetaja 

Aile Saar 

Vahvad ettevõtmised 

Mis nõu sa annaksid oma eakaaslastele õppimise suhtes? Mõtted on kirja 
pandud 3. klassi lõpus, 30. mai 2019. 

Minu nõuanne on, et nad loeksid ja kirjutaksid. Andre 

Ma ütleks, et on vaja kodused tööd ära teha ja rohkem või hoolikamalt õppi-
da. Greete 

Kui on liiga raske, siis ära viska õpikuid nurka, vaid õpi ja küsi abi; kui liiga 
lihtne, siis ütle õpetajale. Kõik peavad arenema. Mirtel 

Ärge andke kohe alla kui mõni asi välja ei tule; proovige aina uuesti ja uuesti. 
Elis 

Kui mingi asi tundub väga raske, siis õppige hoolega ja harjutage. Renate 

Tehke ära kodused tööd. Karl 
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Miks otsustasid just Viiratsi Kooli tööle tulla? 

Sellepärast, et Viiratsi on armas väike koolike ning ta on mulle kodule lähemal. 

Kas sa oled üksinda laulnud? Kus? 

Üksinda olen laulnud 2 korda. Üldiselt on mul kole hääl. Üks kord 7. klassis 
Põltsamaa Keskkoolis. Teine kord oli siis kui õpetajaks õppisin. Mul oli selline 
tund nagu hääleseade ja siis ma laulsin ka üksinda. 

Mis sulle Viiratsi Kooli juures kõige rohkem meeldib? 

Kui ma õpetan siis ikka kõige rohkem lapsed ja väga head kolleegid. 

Mitu aastat oled meie koolis töötanud? 

9. aasta läheb praegu. 

Kas sulle meeldib laulupidu? Miks? 

Oi laulupidu meeldib mulle hirmsasti. Eriti meeldib mulle rongkäik ja kaare all 
laulmine. Väga ilus! 

Kelleks sa väiksena saada tahtsid? 

Ma tahtsin saada väiksena õpetajaks või poemüüjaks. Mängides olin mina ikka 
õpetaja ja kõik teised õpilased. Poodi mängides jälle mina müüja. Rahadena 
kasutasime sirelilehti. Suured olid siis paberrahad ja väiksed kopikad. Tegelikult 
tahtsin veel saada ka direktori sekretäriks. Saan esimesena avada ümbrikuid ja 
kirjakesi ning olen esimene, kes uudiseid teada saab. Veel tahtsin saada ka 
lastekodu kasvatajaks, et võtan lapsed endale sülle ning silitan nende päid. 

 

Foto: erakogu 
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Kes on su lemmik laulja või 
bänd? 

Aastaid oli Abba, kuid terve 
elu on väga meeldinud 
Jaak Joala. 

Mis on su lemmik pill?  

Lemmik pill on mul 
akordion, mida õppisin 
muusikakoolis. 

Kui palju vaba aega on sul 
õpetamise kõrvalt ning 
mida sa sellel ajal teed? 

Minu juhendada on Viljandis tegelikult segakoor, mees-ansambel ja laululapsed. 
Kui kõigest sellest aega üle jääb siis mulle meeldib väga kududa. 

Nimeta 3 pilli, mis sul kodus on. Kust oled need saanud? 

Klaver, süntesaator, mandoliin, 2 kitarri ja 2 akordionit. Käisime minu isa enne 
tema surma vaatamas. Isa ütles: „Valli mine tõmba see riidekapi uks lahti et sulle 
vist on seal midagi.“ Tegin ukse lahti ja seal oli mandoliin. Ta oli küll natuke 
korrast ära, aga mu mees tegi selle korda ja praegu ripub see seina peal. Siis 
ütles: „Mine sinna taha tuppa ka, seal on samuti midagi sinu jaoks. Vaata sinna 
kollase kapi peale.“ Seal oli väiksem laste kitarr. Seepärast ongi mul kodus 2 
kitarri: üks isa kingitus ning teise kinkisin ise oma mehele. 

 

Küsijad:  

Kertu-Katriin 
Oja 3. klass 

Eleanor Post 3. klass 

 

 

Foto: erakogu 

Foto: erakogu 
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Pesupäev 

 

Kui õues paistab päike 

ja puhub mõnus tuul, 

siis pesumasin peseb  

meie kodus pesu. 

Aga kuivaks küll ei saa 

see meie pere pesu, 

sest et varsti oli kuulda 

õrna vihmasadu. 

 

Timo Sibrits 

4. klass 

Karu 

 

Kord metsas kõndis karu, 

kes kaasas kandis käru. 

Ta kodu asus mere taga, 

kus tuul ei olnud iial vaga. 

Tal oli kodus pesumasin,  

see oli sama hea kui mesi. 

Masin oli väga väike, 

riideid kuivatab nüüd tuul ja päi-
ke. 

Rebeka Rebane 

4. klass 

Asser Kase 

2. klass 

Karl Õismaa  

4. klass 
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Elu ilma internetita 

 

Oli pime öö ja autosid oli palju sõitmas. Oli jõuluõhtu ja kõik kogunesid vabadu-
seplatsi juurde, et näha ilutulestikku. Kui kõik olid kohal, siis oli aeg käes süüdata 
ilutulestik…3,2,1…ja PÕMM!! Ja ükski tänavalatern ei põlenud enam, ühestki ma-
jast ei paistnud valguse kübemetki. Tuli välja, et üks hull doktor nimega Rafael 
Fernando Lorenzo leiutas sellise asja nagu ilupommistik ja see oli selline vahend, 
mis oli piisavalt tugev, et võtta terve maailma elekter ära ja kogunisti veel internet 
ka. Ilutulestiku asemel oli-
gi see ilupommistik. Tahad 
teada, kuidas ta ilutulesti-
ku asemel pani ilupom-
mistiku? See juhtus nii, 
doktor Rafael Fernando 
Lorenzol oli plaan. Ta häk-
kis pakiautomaadi ar-
vutisse sisse ja tühistas 
200 ilutulestikku tellimuse 
ja nii algas ta suur plaan. 
Öösel täpselt kell 03.15 hii-
lis Rafael F.L linnapea pea-
korterisse. Tta oli välja 
uurinud, millal ja kus kohas peavad 200 ilutulestikku olema. Rafael pidi panema 
200 ilupommistikku linnapea kontori kõrvalruumi. See võttis tal aega kuni kella 
09.25 välja. Ja on juba teada, mis edasi juhtus. Peale seda said inimesed ainult 
natuke helistada, kuni neil aku tühjaks sai. Inimesed pika aja peale leppisid selle-
ga, sest vanadel aegadel ka ei olnud internetti, wifit  jne. Samas tegi see hull Ra-
fael Fernando Lorenzo väikse heateo, nüüd ei ole nutisõltlasi ega küberkiusajaid.  
Aga selline oli siis see jube hull doktor, Rafael Fernando Lorenzo.  

Lisanna Tiivel 

4. klass 

Kass ja rebane 

 

Elas kord kass, kes hakkas kontrolltööks õppima. Tema sõber 
rebane kutsus kassi hoopis arvutimänge mängima. Kass an-
dis sõbrale järele ja nad hakkasid arvutimänge mängima ning 
kassil jäigi õppimata. Koolis ta sai töö eest kolme miinuse. 
Ema ja isa olid väga pahased. 

Eleanor Post  

3. klass 

Liis Laidma 

6. klass 
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Kass ja koer 

Kass ja koer läksid sööklasse. Kass mõtles minna kohvikusse. Kass kutsus koera 
ka kaasa, kuid koer keeldus sellest. Järgmisel päeval läks kass jälle kohvikusse. 
Kass käis iga päev kohvikus. Enne, kui nad sööma läksid, ütles koer: “Kui sa kogu 

aeg kohvikus käid, siis sa ei ole 
enam vormis.“ Kass ei pannud 
teda tähele ja läks kohvikusse. 
Mõni kuu hiljem oligi kass vor-
mist väljas. Kass siis pomises 
omaette: „Järgmine kord kuu-
lan koera.“ 

Oskar Taar 

3. klass 

Raamatute  vaidlus 

 

Ükskord läksid raamatud tülli sellepärast, et teada saada, kes on kõige kallim. 
Lasteraamat ütles: „Mina olen kõige kallim raamat, sest mind loetakse väga pal-
ju.“ Luuleraamat ütles sellepeale: „Ei loeta sind üldse palju. Mind loetakse ikka 
rohkem.“ Nüüd pahandas Kriminull: „Ära aja vale juttu, ma olen lahedam raa-
mat kui sa. Pealegi olen ma ka kallim kui sina. Ma olen tšempion.“ Selle lause 

peale jäi Rariteedil suu tükiks 
ajaks lahti. Siis lausus ta ra-
hulikult: „Oled tõesti kallim 
ja veel tšempion ka. Kas 
tead, kes ma olen? Ma olen 
Rariteet - kõige haruldasem 
ja kallim raamat.“ Kõik imes-
tasid, et vana raamat on kõi-
ge kallim. Aga nad olid selle-
ga ikkagi nõus. Ja nii lõppes-
ki raamatute vaidlus. 

Andre Neudorf 

4. klass 
2. klassi mardisandid 

Randor Lips 

1. klass 
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Sassis luuletused 
 

Lõin ükskord ühed värsid, 
mis koos siis ringi käisid. 
Neil hakkas väga igav... 
ning külge tekkis viga. 

  
Üks värss käis ringi ning lõi ühe salmi… 

kuu, taevas, päike ka. 
Sassis on meil taevas ja maa, 

kuid sedasi enam elada ei saa, 
kui maa on taevas ja taevas maas! 

  
Ning teinegi värss sedasi ringi tatsas 

ning tallegi järsult üks salm pähe turgatas. 
  

Kuid aidata saame taevast ja maad, 
et ikka veel edasi elada saaks. 

 
Ja sedasi lõid nad vigased värsid 

ning koos nad edasi mööda ilma käisid. 
  

Liis Laidma 
6. klass 

Loomade kool 

Ühel päeval tulid hunt ja karu koolist. Hunt hakkas õppima homseks kontroll-
tööks. Karu ütles, et õpetaja oli öelnud, et õpikutes ei õpetata mitte midagi, 
aga arvutimängudes on rohkem õpetatavat. Hunt lausus, et ei ole ju nii.  Karu 

ütles, et on ikka ja läheme 
mängime arvutimänge.  

Järgmisel päeval oli hundil 
õppimata ja ta sai kahe. See 
on õpetuseks, et õpi enne ära 
ja ära usu teisi, kui sul on 
kontrolltööks õppida. 

Grete Hal 

3. klass 

Kaili Merila 

6. klass 

Lauri Kivimägi 

1. klass 
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Sügisel 

 

Sügisel kui lehed maas 

tatsan kooli poole ma. 

Sügisel on värviline 

saab palju õppida. 

Sügis on vahva! 

 

Melanie Leevit 

1. klass 

Meie 1. klass 

Brita Haavel 

1. klass 
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Ma tean, et Viiratsi Kooli 2.-4. klassi õpilased 
käisid Järvamaal Paide Wittensteini 
ajakeskuses ja Türi seikluspargis. Minu 
intervjueeritavad on  Eleanor ja Kertu-
Katriin kolmandast klassist ja Elis neljandast 
klassist. 

Kui kõrged olid teie ootused sellele reisile? 

Elis: Mitte väga kõrged. 

Eleanor: Väga kõrged. 

Kertu-Katriin: Mitte väga kõrged. 

Paide Wittensteini ajakeskuses on igal 
korrusel erinev ajastu. Kuidas teile see 
meeldis ja milline ajastu oli teie lemmik? 
Miks? 

Elis: Minu jaoks oli normaalne, et igal 
korrusel oli erinev ajastu. Mulle meeldis 
kõige rohkem muinasaeg, sest sinna viis 
salauks. 

Eleanor: Minule meeldis ka muinasaeg, 
kuigi see oli hirmus. 

Kertu: Mulle meeldis tänapäev, sest see 
polnud hirmus. 

Wittensteini ajakeskuses te ka sõite. Kuidas 
maitses toit? 

Elis: Mulle maitses hästi. 

Eleanor: Kartul oli liiga soolane. 

Kertu-Katriin: Mitte eriti hästi. 

Te käisite ka Türi seikluspargis. 
Kuidas meeldis? 

Elis: Mulle meeldis väga. 

Eleanor: Väga, väga, väga meeldis. 

Kertu-Katriin: Mulle meeldis see väga. 

Türi seikluspargis oli mitmeid radu. Mitmel 
rajal te käisite ja milline oli sinu 
lemmikrada?  

Elis: Mina käisin kolmel rajal ja kui pikk 
laskumine on ka rada, siis neljal. Minu 
lemmikrada oli kolmas, mis oli ka kõige 
raskem, eriti eelviimane takistus. 

Eleanor: Käisin 1. ja 2. rajal. Teine rada oli 
kõige lahedam ja see oli natuke raske ka. 

Kertu-Katriin: Mina käisin 1.-3. rajal. 
Kolmas rada, mis oli kõige raskem, oli ka 
kõige lemmikum. 

Kas sul tekkis Türi seikluspargis ka mingeid 
tõrkeid, et sind pidi aitama või alla tooma? 

Elis ja Eleanor: Ei tekkinud. 

Ketu-Katriin: Ainult ühel korral vajasin abi. 

Kui see päev kokku võtta, siis kuidas teile 
see päev meeldis ja mis oli sellest päevast 
sinu lemmik? 

Elis: Mulle väga meeldis see päev. Mu 
lemmik sellest päevast oli seikluspark, eriti 
kolmas rada. 

Eleanor: Mulle meeldis see päev väga ja 
kõige rohkem meeldis mulle pikk laskumine 
Türil. 

Kertu-Katriin: Mulle meeldis kõik ja lemmik 
oli seikluspark. 

 

Mirtel Kase 

4. klass 

Reisi pildistas Annika Otsma. 
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Lehe tegid: 

huvijuht  Liisi Ilves  ja Andreas  Siimon ning lugude juures ära märgitud autorid 

Aitäh: 

koolipere 

klassijuhatajad 

Lauri Ruut 

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

 

 
 1. 

Maakoore pindmine kobe kiht, mis on tekkinud orgaaniliste ja  
mineraalainete segunemisel 

 2. Orgaaniline aine, mis on tekkinud elusaine lagunemisel mullas 

 3. Pealmine huumusrohke mullakiht   

 4. Mullas olev vesi    

 5. Kivimite purunemine väliskeskkonna mõjul 

 6. Huumusest ja mineraalainetest moodustunud mullaosakesed 

 7. Rohkelt liiva sisaldav muld   

 8. Mulla võime varustada taimi vee, toitainete ja hapnikuga 

 9. Ainete pidev ringlemine looduses   

 10. Mulla …….…osa  
                                        

Ristsõna autor: Kaili Merila 6. klass 


