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Postikaru 

Kogemuse võrra rikkam 
 
28.04 – 01.05 toimusid Võrus Võru Sõpruslinnade Spordimängud. 
Kokku oli esindajaid üheksast riigist: Lätist, Soomest, Ukrainast, 
Venemaalt, Rootsist, Saksamaalt, Prantsusmaalt ning Poolast. 
Põhitegevus oli muidugi sportimine ning kesksed üritused 
toimusid spordihallis. Meie – vabatahtlike ülesanne oli külalisi 
igati aidata ning tutvustada neile Võru linna põnevaid kohti. 
Kolmapäeva õhtul saabusid Võrru ainult üksikud noored koos oma 
treeneritega. Mina ja Kati olime lätlaste grupi saatjad. 
Neljapäeva hommikul jõudsid ka nemad Võrru, kuid esialgu tulid 
kohale vaid pooled.  Juhatasime  nad  kooli, kus nad pidid 
ööbima ja näitasime kõik vajaliku kätte. 9.30 hakkas pidulik 
avamine, mis algas spordihalli tagant ja läks edasi staadionile, 
kus toimus sissejuhatus ja lippude heiskamine.  Ilm meid sel ajal 
eriti ei soosinud ja nii ei kestnud see tseremoonia kuigi kaua. 
Pärast väikest pausi algasid võrkpallivõistlused. Võistlustel 
osalesid ka meie kooli õpilased Anett ja Henrika 8.a-st ja Helene 
6.a-st. Peale võistlusi ja õhtusööki oli pisut vaba aega enese 
korda seadmiseks ja siis mindi Kandlesse, kus toimus rahvuslik 
õhtu. Seal korraldati põnevaid rahvuslikke seltskonnamänge, 
välismaalased olid nendest huvitatud. Enamik kohalolijatest 
tegid innukalt kaasa. See üritus lõppes kella kümneks ära, peale 
seda pidid kõik minema tagasi koolidesse, kus nad ööbisid. Oli 
väsitav, kuid lõbus ja tegus päev. Pingutust nõudis minult just 
vene keeles suhtlemine. Kogu aeg tuli ju mõelda, kuidas midagi 
öelda – meenutada sõnu ja panna neid õigesse vormi. 
Reedel olid  judovõistlused, siis jõudsid kohale ka meie 

  

  

saadetava grupi ülejäänud liikmed, kokku oli neid üle kolmekümne. Reedel me eriti oma grupiga ei 
kohtunudki. Õhtul  toimus sokipidu, kus kõik osalejad pidid olema sokkides. Ise ma kahjuks sinna ei saanud 
minna, kuid teised vabatahtlikud rääkisid mulle, kui põnev ja huvitav neil seal oli.  
Mulle meeldis veeta oma vaba aega välismaalaste seltsis, kuna sain suhelda võõrkeeltes, mida seal kasutati. 
Oma rühmaga suhtlesime me vene keeles, kuid enamik osalejatest rääkisid siiski inglise keelt. Sain sealt juurde 
uusi kogemusi ning sõpru, kellega ka aeg-ajalt suhtlen. Usun, et kui selline üritus taas toimub, lähen sinna taas 
vabatahtlikuks. 
Sandra Raudsepp 8.c 
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Nõiad pidasid pidu 
 
30.aprillil kogunes igat masti nõidasid Paju tänava hoovi suurt nõiatralli pidama. Metsanõid lendas kohale 
puuhaluga, Rabanõial oli ribaluud, Linnanõiad olid tulnud uut ja peenemat sorti linnamaasturluudadega, 
paljude vanade ja väärikate nõidade valik  oli langenud  uunikumide kasuks.  
Kõigepealt tehti liiklusvahendite tehnoülevaatus. Kontrolliti, kas pidurid on korras. Nii mõnedki said korralduse 
pärast pidu remonditöökotta pöörduda. Sõidukid üle vaadatud, anti nõiavanne. Lubati, et ollakse sel 
õhtupoolikul riukaid täis, tehakse krutskeid ja visatakse vimkasid. Võõrustaja Väike Nõid ütles, et temal ei lähe 
nõiakoolis väga hästi. Nii siis õpetasid peolised talle selgeks mõned nõialoitsud ja jagasid ka tervendava 
nõiajoogi retsepte. Peeti luuajooksu ja näidati, kui osavalt suudetakse luuaga palli ümber tõkete veeretada. 
Muidugi ei saanud pidu toimuda ilma hoogsa nõiatantsuta. Lõpuks jagas Väike Nõid külalistele kommi ja andis 
tunnustused nõiakotta seina peale raamimiseks. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käisime 29. märtsil Räpina Aianduskoolis, kus 
toimus üritus "Põnev päev". Uudistama oli tulnud 
palju huvilisi. Kõigepealt kogunesime kõik saali, 
kus meile tutvustati kooli maskotti ja direktor 
rääkis koolist ning õppimisvõimalustest seal. Meid 
jagati gruppidesse ning iga grupp sai oma giidi. 
Meie kooli kaheksandad klassid jagati kahte 
gruppi.  
Nii algasidki tunnid, mis kestsid 25 minutit, 
tundide vahel olid 15-minutilised vahetunnid. 
Esimene tund oli meil keskkonnakaitse, kus räägiti 
globaalsest soojenemisest ning keskkonna 
saastamisest prügi ja kemikaalidega. Edasi 
õmblesime tekstiilitöö tunnis helkurlille, 
kusjuures ka poisid said selle õmblemisega väga 
hästi hakkama. Järgmiseks liikusime aiandusse, 
kus õppisime puu- ja juurvilju ning lahendasime 
ülesannet, kus pidime ära tundma puuvilja- või 
marjaliike. Valitud olid küll kõige tuntumad puu-
või marjaliigid, kuid siiski osutus see ülesanne 
natuke pead murdma panevaks. Neljas tund oli 
maastikuehitus, mis oli väga põnev. Seal pidime 
kujundama lillepeenra plaani, kus värvisime 
endale sobiva ja ka lillede värvi tähistava värviga 
vastava koha ära. Kahele parimale oli auhinnaks 
Räpina Aianduskooli rinnamärk. 
Viies tund, floristika, oli kindlasti üks põnevamaid 
tunde. Meile anti üks ilus kollane tulp, mille 
pidime ära kaunistama, see oli imelihtne. Hiljem 
saime kaunistatud tulbi endaga koju kaasa võtta.  
Peale viiendat tundi olid kõigil kõhud tühjad ning 
läksime sööma, kuid sööklasse ei saanud enne, kui 
pidime muna lusika peal hoides läbi rõnga ronima. 
Kui kõigil söödud oli, seadsime sammud 
kasvuhoone poole, mis on just hiljuti valmis 
saanud  ning pidulik avaminegi veel olemata. 
Kasvuhoones vaatasime igasuguseid taimi ning 
räägiti, kuidas taimi kastma peab. Seda tööd sai 
igaüks ise proovida ka. Veel proovisime 
kõrvitsaseemneid mulda panna, istutatu võis 
igaüks koju kaasa võtta. Kui kasvuhoones käidud, 
kogunesime taas saali, kus toimus viktoriin, mille 
peaauhinnaks oli laevareis Peipsi järvel. Oleksime 
peaaegu võitnud, kuid Põlvamaa noored olid 
meist sammuke ees. 
Jäime päevaga väga rahule. Kindlasti kohe 
täienesid kõigi meie teadmised aianduse vallas 
ning järgmisel aastal, kui peame otsuse tegema 
edasiõppimise osas, oskame ka selle kooli 
võimalustega arvestada. 
Karmen Karu, Kristi Ernits 8.a 

Põnev päev Räpina aianduskoolis 
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8.-14. märtsini käisime meie: Hanna-Liisa, Kris, Markus 
ning Karola Prantsusmaal. Meiega olid kaasas õpetajad 
Eva Aader, Marju Lani, Hille Juss ja Iiris Tagen. Meie, 
õpilased elasime peredes. Igal meist oli seal oma 
sõber, kellega olime eelnevalt ka internetis suhelnud. 
Et sihtpaika jõuda, sõitsime kõigepealt Tartust 
lennukiga Riiga, sealt Pariisi ning sealt edasi kaks tundi 
rongiga Nantesesse. Meie uute sõprade vanemad olid 
meil jaamas vastas ning meid viidi autoga kodudesse. 
Kolmapäeval tutvustati meile sealset kooli ning kõneldi 
koolisüsteemist üldisemalt. Neljapäeva sisustas 
konverents ning reedel külastasime ökotalu. Õhtul 
käisime veel Quick`is ja Bowlingus, see oli toredaim 
õhtu meie reisil. Tegelikult käisime oma sõprade 
vanematega igal õhtul väljas. Ühel õhtul uudistasime 
päikesepatareisid ning külastasime kaubanduskeskust. 
Laupäevase päeva tutvusime Nantese linnaga ning 
õhtul oli peredega hüvastijätmiseüritus. Pühapäeval oli 
kohe päris kahju lahkuda, sest olime väga headeks 
sõpradeks saanud. Rongijaamas lehvitati meile valgete 
rätikutega ja joosti natuke rongi järele ka. Meie, 
tüdrukud poetasime paar pisarat, poiste meelest oli 
see naljakas. Oma lahedate Prantsuse sõpradega 
suhtleme siiamaani. 
Hanna-Liisa Jallai, Kris Saia 7.b 

Comeniuse projekti raames Prantsusmaal

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tantsupäev oli hoogne 
29. aprillil tähistati ülemaailmset 
rahvusvahelist tantsupäeva. Tänavu 
tantsiti kogu Eestimaal üheskoos 
populaarset rahvatantsu 
“Kaerajaani”. Meie kooli 
algklassidki olid sel päeval 
tantsulembesed. 1.a ning 3.a klass 
tulid kehalise kasvatuse tunni ajal 
saali kokku ning oma õpetajate 
Valve ja Pilvi juhendamisel õpiti 
tantsusammud ning pandi paika ka 
liikumine. Klaveril saatis 
raamatukoguhoidja Maris, kes ise 
juba palju aastaid rahvatantsuga 
tegelenud on. Tund oli lõbus ja 
hoogne ning tantsu said kõik 
selgeks. 
Paju tänava majas osalevad nii 
teise kui neljanda klassi õpilased 
rahvatantsuringides, mida 
juhendab õpetaja Maie Pau. 
Tantsupäeva üritus algaski nende 
hoogsa esinemisega. Kõigepealt 
tantsis neljas klass “Kipsadi-
kõpsadi kooliteel”. Selle tantsu on 
seadnud legendaarne Võrumaa 
tantsumemm Kai Leete. Õpetaja 
Maie rääkis, et tänavu tähistatakse 
Kai Leete 100ndat 
sünniaastapäeva. Seejärel esitasid 
teise klassi õpilased lõbusat 
“Nipitiri” ning koos kandsid kaks 
klassi ette populaarse rahvatantsu 
“Oige ja vasemba”.  
Kauem publikul istuda ei lastud. 
„Sabatantsus“, Kupparimuoris“ ja 
„Kägaras“ lõid kaasa juba kõik 
õpilased ja õpetajad. Ja muidugi ei 
jäänud tantsimata „Kaerajaan“ –
selle päeva enimtantsitud tants 
kogu maal. 
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Teisipäeval kogunesime saali, meile 
pidid klounid esinema. Tükk aega oli 
täiesti vaikne, siis tuli ühest uksest 
Tuut – meeskloun. Ta vaatas natuke 
aega meid, siis arvas, et vale koht ja 
tahtis minema minna. Ise jooksis 
„põmaki“ peaga vastu ust. Naiskloun 
Piip tuli teisest uksest ja temaga 
juhtus sama lugu. Siis nad istusid 
meie sekka maha ja käskisid kõigil 
vait olla, et kohe hakkab kontsert. 
Ise nad muudkui hüüdsid üksteisele 
väga kõva häälega igasuguseid 
naljakaid asju. Siis käskisid nad meil 
kõigil kummarduda, et muidu nad ei 
näe kontserti. Mingit kontserti 
muidugi polnudki. Edasi hakkasid 
klounid trikke tegema. Vahepeal nad 
ikka huilgasid väga kõvasti. Ja 
akrobaaditrikid olid lahedad. Nad 
mõlemad olid väga naljakad. Me ikka 
naersime väga palju. Eriti põnevaks 
läks siis, kui meie endi seast 
vabatahtlikke trikke tegema kutsuti. 
Lõpus õpetasid klounid meile ühe 
väga naljaka konnalaulu selgeks. 
Seal laulus tuli kogu aeg keelt 
näidata, aga ükski õpetaja ei 
pahandanud, sest see käis selle laulu 
esitamise juurde. Mulle need klounid 
meeldisid. 
Epp Heliste 4. klass 
 

Koolis käisid klounid külas 

“Kägarat” tantsiti kõik koos 

2. klass esineb 

6.-9. klasside nelja-viielised õpilased käisid 28. aprillil preemiaekskursioonil Tartumaal. Hommikul sõitsime 
Kallastele, kus vaatasime liivakivipaljandit ning käisime vanausuliste palvelas. Parajasti toimus seal 
teenistus, mida võisime natuke läbi klaasakende jälgida. 
Edasi sõitsime Alatskivile, kus jalutasime lossi ümbruses ning seeejärel suundusime Juhan Liivi muuseumisse 
tema kodutalus. Giid rääkis meile Juhan Liivi traagilisest elukäigust ning loomingust. Veel oli juttu 
luulekonkurssidest, mida seal muuseumis igal aastal korraldatakse. Meie kooli õpilane Triinu Jõesaar oli just 
mõned päevad tagasi seal tublilt esinenud. Vaatasime ka filmi ning seejärel toimus ringkäik õues ja 
kõrvalhoonetes. 
Reisi viimane sihtkoht oli Kolkja. See on vanausuliste ridaküla Peipsi kaldal. Käisime Sibularestoranis ning 
seejärel suundusime Vanausuliste muuseumisse, kus giid meile rääkis, kuidas see rahvakild on sinna saanud 
ning millised on nende kombed ja traditsioonid. Muuseumis olid ka põnevad väljapanekud, mida saime 
vaadata. 
Laura Olesk 9.b 
 

 

 

 
Vanemate õpilaste preemiareis 

 



Üks väike heategu 
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Preemiaks õppepäev väljaspool kooli 
Ka sellel aastal korraldas kool toreda päeva headele 
õpilastele. Me käisime maanteemuuseumis, mis 
asub endises Varbuse hobupostijaamas. Alguses 
räägiti sellest, mis seal vanasti oli. Giid jutustas 
meile, kuidas tekkisid teed ja postijaamad. 
Vaatasime vanu autosid ja kõike, mis on seotud 
liiklusega. Kui muuseumis käidud, ootas meid ees 
tore Tilleoru matkarada. Matkarajal nägime ürgset 
loodust, sinilillede õitest sinetavat metsaalust, 
õitsvat näsiniint, liivakivi paljandit. Metsas oli palju 
rähnide tegutsemisjälgi. Matkarada oli pikk ja 
väsitav, kuid meeldis kõigile. 
Steven Luuk 3.b 
 

Varbuse maanteemuuseum oli väga huvitav ja tore 
koht. Seal räägiti hobustest ja vanadest autodest. 
Muuseumisse kogutud vanu autosid käisime ka 
vaatamas. Mulle meeldis üks vana buss, mis oli 
sinist ja valget värvi. Peale muuseumi külastust 
sõime ja asusime Tilleoru matkarajale. Matkarajal 
nägime palju huvitavat. Oli pikk ja väsitav, kuid 
õpetlik päev. 
Kelly Leok 3.b 
 

Ühel päeval ei pidanud need õpilased, kel 
tunnistusel neljad ja viied, kooli tulema. Sõideti 
hoopis preemiareisile. Muuseumis oli päris põnev. 
Seal oli väljas palju pilte ja makette. Saime teada, 
millised olid ühendusteed ürgajal ja kuidas need 
läbi sajandite tänapäevasteks on arenenud. Vanal 
ajal oli muuseumi majas hoopis hobupostijaam 
olnud, kus vahetati hobuseid ja postipoiss sai süüa 
ning natuke puhata. Hooned on kõik tugevatest 
maakividest ehitatud, seepärast need nii kaua 
püsivadki. Sain seal ka tõllasõitu proovida. Muidugi 
ei olnud see päris tõld. Edasi läksime ühte suurde 
kuuri vanu autosid vaatama. Seal oli kõike –
sõiduautodest kuni väga suurte teehöövliteni. Poisid 
tahtsid neid ka roolida, aga giid keelas selle ära, 
sest signalisatsioon pidi tööle hakkama. Veel rääkis 
giid, et muuseumi juurde tuleb põnev liikluslinnak 
lastele ja sügisest saab seal ka tõllaga sõita. Kaks 
hobust on neil juba olemas ja Pärnumaal Audrus 
tehakse tõlda ka. 
Peale muuseumiskäiku sõime võileibu ja suundusime 
siis Ahja jõe äärde matkarajale. Seal oli väljas palju 
tahvleid, millelt sai looduse kohta uurida. Rada oli 
päris pikk ja lõpuks olime juba üsna väsinud. Aga 
keegi ei kurtnud. Sai ju koolist väljas olla ja samas 
midagi uut õppida ka.  
Epp Heliste 4.klass 

  

4. ja 5. mail toimus erinevatel olümpiaaditel edukalt 
esinenud õpilastele preemiareis Läti Vabariiki. Kuna 
neljas mai on Lätis taasiseseisvuspäev, olid mõned 
muuseumid suletud. Seetõttu kujunes reisiplaan 
esialgsest pisut erinevaks. 
Esimeseks sihtmärgiks oli Zvartesi kalju Amata ääres. 
Seal tegime väikese ringkäigu ning ronisime kalju otsa, 
kust võisime imetleda imelisi vaateid. Seal käidud, 
võtsime suuna Sigulda kanti. Sigulda ümbrust on 
nimetatud ka Liivimaa Šveitsiks. Gauja jõe ürgoru 
sügavuse ja maaliliste vaadete pärast. Seal külastasime 
Gutmani koobast Sarvepuhuja mäe all. Koobas on 
tegelikult väikese maa-aluse allika ning Gauja jõe 
uuristatud moodustis. Legendi järgi pidi sealt juues 
saama õnne ning tervist. 
Järgmisena uurisime Turaida muuseum-kaitseala. 
Turaidas asus muistsete liivlaste vanema Kaupo kants. 
Käisime ringi keskaegses linnuses ning uurisime 
väljapanekuid arheoloogilistest leidudest. Linnuse tornist 
vaadatuna oli ümbrus maaliline. 
Pärast seda oli lõunasöök Raganas. Nüüd oli aeg käia 
Münchhauseni muuseumis. Seal saime kuulda palju 
huvitavaid seikluslikke ja naljakaid lugusid Münchhauseni 
elust ning ühtlasi külastada kuulsaid lätlasi tutvustavat 
vahakujude näitust. 
Järgnevalt võtsime suuna Riiale. Pealinnas anti meile 
suurepärane võimalus poes käimiseks Baltiriikide 
suuruselt teises kaubanduskeskuses Alfa. Poodlemiseks 
oli aega poolteist tundi. Hotellis Tomo toimus ööbimine 
ning õhtusöök. Järgmine päev algas hommikusöögiga 
samas kohas. 
Meie järgmiseks sihiks oli Rundale lossikompleks. 
Hiiglaslikku lossi oli meile tutvustamas kohalik giid. 
Barokkstiilis lossi arhitektiks oli F.B Rastrelli, kes rajas 
selle omaaegse Kuramaa hertsogi suveresidentsiks. 
Tutvusime tolle aja ehitus- ning kujundusstiilidega. 
Järgmisena sõitsime Cesisesse. Seal tegime ekskursiooni 
lossivaremetes ning tutvusime linna ajalooga. 
Järgmisena käisime Araiši vabaõhumuuseumis ning seal 
asuval latgalite kindlusala rekonstruktsioonil. 
Pärast seda saime saime õhtusööki mekkida Mazais 
Ansise turismitalus. Kuna aeg oli üsnagi hiline ning ilm 
vilets, jätsime Sietiniezise liivakivipaljandil käimise 
seekord ära. Nii võtsimegi suuna tagasi kodumaale. 
Tagasi Võrru jõudsime peale kaheksat. 
Robert Kuuba 8.a 

Olümpiaadidel edukalt osalenud käisid 
preemiareisil Lätis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jüripäeva maastikumäng toimus Kubija metsas. Me 
pidime kaardi järgi leidma neli kontrollpunkti. Iga 
rühmaga saadeti kaasa üks suurem poiss, kes oskas 
kaarti lugeda. Steven ja kaardilugeja jooksid kõige 
ees, mina jooksin koos Kätriinuga teisena. Meie taga 
tulid ülejäänud õpilased. Esimeses kontrollpunktis 
pidime linde tundma, teises kontrollpunktis 
lahendasime salakirja, kolmandas punktis otsisime 
kevade märke. Kõige keerulisem oli neljanda punkti 
ülesanne, seal pidime teadma maakondi. Õnneks 
saime kõigega hakkama. Lõpuks jooksime veel natuke 
ja oligi finiš. Meie klass lõpetas jooksu esimesena. 
Karl Toomas Pajumäe 3.b  
Ühel kaunil teisipäeval käisime kogu klassiga  Kubija 
metsas orienteerumas. Kohal olid kõik meie kooli 
algklassid. Meid saadeti metsa erineval ajal. Iga 
rühmaga tuli kaasa ka üks suurem õpilane, kelle 
abiga oli kaardist lihtsam aru saada. Kõige vahvam oli 
kontrollpunkte otsida, joosta ja ülesandeid 
lahendada. Päris põnev oli ka ümbrust vaadata ja 
otsida kevade märke. Me leidsime tee pealt kodukaku 
suled. Lähen kindlasti veel orienteeruma, kui selline 
üritus korraldatakse. 
Regnar Boitsov 3.b  
Peale teist tundi matkasime klassiga Kubjale. Seal 
andis huvijuht meile kaardid. Kaardi peal oli ära 
märgitud neli punkti, mille pidime üles otsima. 
Alguses vaidlesime natuke, et kuhupoole minna. 
Kaarti lugeda pole sugugi lihtne. Kui juba asjast aru 
saime, jooksime punktist punkti. Igas punktis olid puu 
all kiletaskus ülesanded, mis enne edasiliikumist 
lahendada tuli. Saime kõigi nendega hakkama. Usun, 
et läheme järgmisel aastal juba koos suuremate 
õpilastega jürijooksule, sest maastikumäng meeldis 
meile ja orienteerumine ei ole tegelikult üldse väga 
raske. 
Kevin Vene 4.kl 
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Jüripäeva matkamäng 

   

23.-24. aprillil osales meie noorkotkaste võistkond 
kaitseliidu poolt korraldatud koormusrännakul 
“Käve üle küngastõ”. Retk algas Haanjast Suure 
Munamäe jalamilt, esimese päeva õhtuks 
jõudsime Kirikumäele. Teisel päeval matkasime 
Vana-Vastseliina linnuse varemetesse, rännaku 
lõpetasime aga Vastseliinas. Meie võistkonnas olid 
Magnus 8.b klassist ning Kaspar, Roman ja Taavi 
8. c-st. Retk iseenesest ei olnudki niiväga raske, 
aga suhteliselt piinarikkaks tegi selle ilm. 
Esimesel päeval oli see kohutav, sest lund sadas 
kuni õhtuni vahetpidamata. Ühel korral eksisime 
ära ka, aga märkasime peatselt oma viga ja 
parandasime selle kiirelt. Kui me õhtuks 
Kirikumäele jõudsime, oli meil, kes me kolmekesi 
alles olime jäänud - Taavi katkestas- suhteliselt 
raske olla, sest riided olid läbimärjad. Väga külm 
oli, me ise olime väsinud ning kõhud lõid pilli, sest 
süüa polnud kaua aega saanud. Ometigi me tulime 
sellest raskest olukorrast välja ja jätkasime 
võistlust. Järgmise päeva varahommikul oli uuesti 
minek. Ilm oli hea, motivatsioon oli tagasi ning 
graafikust polnud me enam palju maas. Teisel 
päeval tegi meie liikumise eriti põnevaks 
vastutegevus, sest nemad valisid just minu 
võistkonna selleks, keda püüdma asusid. Pidime 
minema läbi tihniku, hüppama üle ojade, jooksma 
läbi soode ning korraks oli ka olukord, kus 
oleksime pidanud ületama Piusa jõge. Õnneks see 
jäi ära, sest mina kui võistkonna kapten pidin 
vaatama, kas vool viib jalad alt või mitte, aga 
vool oli väga kiire. Seega me jätkasime kõndimist 
(kohati ka jooksmist) läbi metsa. Õhtuks olimegi 
finišis ja meeleolu oli hea. Ma õppisin sellelt 
retkelt palju. Sain selgeks nii koordinaatide kui ka 
asimuudi määramise.  Suurelt tänu sellele tuli 
meile minu enda jaoks auväärt kolmas koht, mida 
ei osanud meie võistkonnast keegi oodata. Jäime 
retkega rahule!  
Kaspar Kaasla 8.c 

Käve üle küngastõ 
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Nõiad tegid luuletusi: 
 
Nõidadel on pidu, trall, 
maa on must ja taevas hall. 
Pidu kestab terve öö, 
võta luud ja kaasa löö! 
 
Belladonna neli konna! 
  3.b klass   
 
Nõiad, nõiad on koos, 
kepsutavad suures hoos. 
Lendavad volbriööl 
kiiresti nagu vibunool. 
 
Sügiseti meil nõiatund, 
siis ei tule öösiti und. 
Musta maagiat kasutame me, 
väga lahe on meie meelest see. 
   3.a klass 
 
Nõia ainsaks abiliseks on luud, 
mis teenib teda juba mitu kuud. 
Nõiale see leping sobib, 
sest kui luual aeg saab täis, 
siis tema ära kappi kobib. 
  Hanna 2. klass 
 
Juuksed sassis, kleidis auk, 
rohupajas käis jälle pauk. 
Tuba musta tossu täis, 
nõnda nõia elu käib. 
Pole panna üldse imeks, 
tal ju Ella täitsa nimeks. 
  Triinu 2. klass 

 
Nii saad keeta nõiarohtu: 
Võta suur pada! Vala sinna kitsepiima ning pane see keema. Lisa sortsuke suhkrut, pigista 
sidrunimahla. Nüüd hakka vürtse puistama: kaks konnasilma, 120 g hiirekõrvu, konnakudu –
kindlasti!, 50 g sisalikusabasid, üks kotkamuna. Sega väga hoolega. Lase aeglasel tulel podiseda. 
Jahuta maha, lase  seitse nädalat siesta ning ongi pruukimiseks valmis. 
 
Tähelepanu: tarbimiseks ainult nõidadele!  Inimestele ei soovitata.  
Jenna Liilia 3.a 
 
Nooremaks tegev võlujook 
Sega kahte liitrisse kuuma võluvette (seda saab ainult võlukaevust) kaks lusikatäit kuivataud 
kärbseseent, neli mädanenud konnakoiba, kolm suurt sitikat, kümme kärbsetiiba, raputa ohtralt 
pipart, lisa kümme kummeliõit ja seitse värskeltnäpistatud nõgeselehte. Raputa hoolega. Paku 
inimestele, kellel näkku kortsud hakkavad tekkima.  
Hanna 2.klass 

Mina olen väike nõid. 
Sõidan ringi keset puid. 
Sõidan siia-sinna, 
tagasi ei taha minna. 
Jalge all on mul luud,  
eile sõitsin vastu puud. 
Oi, oi, lugu kole, 
nüüd mul enam luuda pole. 
  Karel 2.klass 
 
Nõid see loitsida armastab 
ja sind kaladega sarnastab. 
Tal nõiaraamat on 
ja lemmikloomaks konn. 
Autot tal ei ole vaja, 
luuaga on poole parem, 
kui just vihma väga ei saja, 
kohale nii jõuad varem 
   4.klass 
 

 

 

Õpi tegema 
siis, kui ei taha 
ja leppima 
siis, kui ei saa. 

Õpi nägema 
siis, kui on pime 
ja kuulma 
ning kuulama ka. 

Õpi naerma 
siis, kui on valus 
ja uskuma 
siis, kui ei tea. 

Õpi andma, 
kui keegi ei palu 
ja minema 
siis, kui ei pea. 

Õpi jätkama 
valitud radu 
ja vabanda, 
kui sa teed vea. 

Õpi olema 
nii, et on rahu 
ja elama 
nii, et on hea. 


