
 

AJAKAVA 

10.00-10.45 Avatseremoonia  

10.45-11.45 Lasteaia võistlused 

10.45-12.45 Kooliõpilaste võistlused 

11.45-12.00 Lasteaia  autasustamine 

12.15-12.30 Lasteaia lõuna sööklas 

12.45-13.15 Kooli lõuna lasteaia kuuris 

13.15-14.00 Lõputseremoonia 

VÕISTLUSALAD 

Lasteaed 

1. Mesilase Susumu pallide korjamine 

2. Jänes Alberti julguseproov 

3. Bruno isa vasaraheide 

4.Kärbes Jaagu kaugushüpe 

Kool 

1. Bruno kiirtest 

2. Susumu juudo harjutus 

3. Adalberdi kartulikoorimismasin 

4. Sumomaadlejate võidujooks 

5. Kuujäneste hüpped  

 

L E I U T A J A T E K Ü L A  

O L Ü M P I A M Ä N G U D !  
Meie kool 

 

Meie kool on Annikorus 

lastel pole nina norus. 

Õpetajad on meil rõõmsad 

päevad väga tegusad. 

Lapsed hoolsalt õpivad 

vahvasti nad tantsivad. 

 

Autor: Leene Pärtel 

K.I.T.T 
ehk Konguta Innoveeritud Teo Teataja 

04.06.2014 Suve alguse eriväljaanne 

Soovime kõigile 

kaasleiutajatele 

vinget olümpia-

elamust ja jõudu!!  

Lahingus näeme ;) 

NB: ARST AVE tervisetelgiga tulevad OM turvama ja esmaabi õpetama Tartu 

Tervishoiukõrgkooli tudengid. Ja kui hästi läheb, saab näha, kuidas "Kolm 

põrsakest"  sporditeadust teevad.   



Intervjueerisin õpetaja Katrinit peale tema Ameerikas käiku.  USA on paljude jaoks unis-

tuste riik ning nii soovisin minagi teada saada kuidas õpetaja Katrinile Ameerikas meeldis 

ning mida ta seal nägi.   

Taile: Mis linnades Sa käisid, kui Ameerikas viibisid?  

Õp. Katrin: Brick, New York, Atlantic City, Philadelphia, New Hope. 

Taile: Mis Sa Ameerikas tegid?  

Õp. Katrin: Käisin Ameerikas asuvas Eesti Majas Viisikandle õpituba korraldamas. 

Taile: Mis Sulle Ameerikas kõige rohkem meeldis?  

Õp. Katrin: Ilm, ookean, sõbralikud inimesed. 

Taile: Mis Sulle ei meeldinud?  

Õp. Katrin: Väga palju autosid ning vähe kõnniteid jalakäijatele. 

Taile: Kas Sa mäletad millised ilmad olid Ameerikas?  

Õp. Katrin: Ameerikas oli nii päikesepaistet, kui ka udu ja vihmahoogusid. Umbes samuti 

nagu Eestis. 

Taile: Kas hakkasid meid väga igatsema?  

Õp. Katrin: Väga hakkasin, kuigi Ameerikas elavad lapsed on ka väga toredad. 

 

Suur aitäh õpetaja Katrinile intervjuu eest ning soovime, et tal õnnestuks tulevikus veel 

palju-palju maid avastada! 

Kristo 3. klassist küsitles meie kooli õpilasi, et teada saada mis plaanid neil suveks on.  

Mikk (1.kl) rääkis, et tema läheb ujuma, ehitab onni, sõidab rattaga, läheb loomaaeda. 

Raikko (2.kl) vastas, et tema läheb maale, matkama, mängib arvutiga, sõidab ATV-ga, puh-

kab. 

Harry (4. kl) plaanib suvel magada, telekat vaadata, tantsupeole minna ning olla arvutis ja 

ujuda. 

Mihkel (2. kl) on plaaninud suvel mängida Xboxiga, tahvelarvutiga, telefoniga ning vahel 

minna ka ujuma ning väljas olla. 

M e i e  õ p e t a j a  K a t r i n  A m e e r i k a t  

a v a s t a m a s . .  

P l a a n i d  s u v e v a h e a j a k s  

L e h t  2  K . I . T . T  



Röövik roomab mööda teed,                    Talle tuli vastu hiir,  

samal ajal teeb ta teed.                            terane kui päiksekiir. 

Tal on seljas reisikott,                               Röövik jäi tukkuma,  

see on tema leivakott.                               kogemata nukkuma. 

Tal on minna pikk tee,                              Nukkus röövik liblikal, 

huvitab vist teda see.                                kuni sai tast LIBLIKAS :)  

Autorid: Leene ja Elis 3. klassist 

R ö ö v i k u t e  j o o n i s t a m i n e  

L u u l e t u s  “ R ö ö v i k u  d i g i m u u t u m i n e ”  

L e h t  3  S u v e  a l g u s e  e r i v ä l j a a n n e  

Röövikute joonistamise konkursil osalesid vaid 2. klassi õpilased. Sellega seoses on meil hea 

meel teatada, et nad kõik saavad preemia ;)  Täname õp. Elinit juhendamise eest! 

2. klassi joonistatud pildid. 

 

 



 

VÕIMLEMISPIDU! 

03.06 toimus Tartus Tamme Staadionil 

võimlemispidu “ÜHESKOOS” 

SUUR AITÄH ÕPETAJA KAIELE JA MEIE TUBLIDELE 

VÕIMLEJATELE. TE OLITE SUPER ÄGEDAD! 

Madli (3.kl) kommentaar võimlemispeo kohta: Võimlemispidu oli väga tore. Alguses 

oli ilm väga soe, aga siis tuli väga kõva padukas! 

Jooksime kähku katusega tribüüni alla ja olime läbimärjad, nagu oleks ujumast tul-

nud, seega kavasid läbi teha ei saanud. 

Lõpuks jäi vihm järele ja teatati, et meil on vaba aeg kuni 18.30 ni. Siis läksin sööma. 

Ikka jäi veel vaba aega. Läksime mänguväljakule mängima ja kõndisin niisama. 

Jõudis kätte aeg, mil algas pidu. Meie esituse aeg läksid mõned kohad nässu aga 

enamus tuli välja:). Siis oli veel teiste esitusi ja lõppes kõik finaaliga, mis oli väga vah-

va. Nii saigi pidu otsa:)  



Suvevaheaja LIBAUUDISED 

Konguta Vald otsustas, et uuest õppeaastast hakkab 

iga õppetund maksma õpilasele 2.5 eurot, et ära hoida 

õpetajate streik. 

Koolijuhataja premeerib 6.06  kõiki mitterahuldava käi-

tumisega õpilasi McDonaldsisse sõiduga. 

Määrus 2.1.4 sätestab, et  alates 1. september 2014 

on koolivorm kõigile kohustuslikuks -  poistel roosa ja 

tüdrukutel sinine. 

Lugupeetavad on otsustanud, et kui õpilane ise ei viitsi 

koduseid töid teha, siis peavad alates järgmisest õp-

peaastast tegema seda lapsevanemad! 

 

Tähelepanu: suvevaheaeg lõppeb 05.05! 

Palume kõigil kindlasti kooli tulla.        

Õpetajad ootavad! 

RETSEPTINURK 

Tänaseks retseptiks on 3. klass  välja      

pakkunud tordi „Suvevaheaja unistus“.   

Soovitame seda vaheaja alguse puhul     

vanematele   teha ;) 

Vaja läheb: 2 pakki küpsiseid, 

                    1 pakk hapukoort, 

                    2 banaani, 

                    5 spl. suhkrut, 

                    1 tl. vaniljesuhkrut, 

                    2 spl. kakaod 

Valmistamine: Vala hapukoor kahte kaus-

si, lisa mõlemale suhkur ja vaniljesuhkur 

ning ühte kaussi veel ka kakao. Sega mõ-

nusaks kreemiks. 

Lao küpsised taldrikule, pane peale vanil-

je kreemi, lao uued küpsised ja pane ka-

kao kreemi. Viiluta banaanid ja aseta 

kreemile. Jätka seni kuni kreemi ja küpsi-

seid jätkub. Valmis tort pane mõneks tun-

niks külmkappi.                          HEAD ISU! 

 

 

Järgnevad mõtisklused 

on  väga head loovuse 

arendamiseks.  Mõtle üksi või arutle koos 

sõbraga :) 

 

 1. Loetle kõikvõimalikke viise kooli  

minekuks. Suudad sa leida 

kakskümmend erinevat viisi? 

Kolmkümmend?... 

2. Kuidas saaks aidata lastel uues koolis 

hästi kohaneda? 

3. Kuidas saaks klassiruumi 

meeldivamaks ja hubasemaks muuta? 

4. Mõtle oma klassikaaslaste jaoks välja 

kuus reeglit, mis teeksid teile koos 

õppimise meeldivamaks. 

5. Mõtle välja masinaid, mis teeksid 

õppimise lihtsamaks ja lõbusamaks 

6. Mille poolest on kool sarnane ja mille poolest 

erinev, võrreldes  

a) tsirkusega; 

b) vanglaga?  

7. Kujutle, et sa oled  

a) klassitahvel;  

b) kriit; 

c) koolipink; 

d) vihik; 

e) värvipliiatsid; 

f) ranits.  

Mida tähendab sõna "õnnetus" sinu jaoks? 


