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INTERVJUUD
Seoses eesti keele tunnis läbitud „Ajalehed ja ajakirjad“ teemaga viis 3.klass läbi prooviintervjuud erinevatel
elukutsetel töötavate kooli töötajatega.
INTERVJUU KOOLIDIREKTORIGA

Kelleks te väiksena saada tahtsite?
Ei mäleta, et oleks olnud konkreetset
soovi

Miks te selle töö valisite?

Mis on teie lemmikvärv ja toit?

Kuna ma olen õppinud treeneriks ja
see on seotud pedagoogikaga ja siin
koolis oli vaba koht, siis ma tulin siia
tööle

Mulle meeldivad konkreetsed värvid
ja hästi tehtud liha

Kui kaua te olete meie koolis
töötanud?

Läti, Leedu, Poola, Saksa, Rootsi,
Taani

11 aastat

Küsitlesid Liisa, Laura – Johanna,
Darja

Kus te suvel reisimas käisite?

Kas te olete kedagi vallandanud?
Olen

INTERVJUU ÕPETJA REEDAGA
Miks te just siia kooli õpetama
tulite?

Kas õpilased tahavad õppida?
Nii ja naa

Algul suunati siia tööle. Vahepeal
olin Iisakust ära ja siis tulin tagasi,
sest mulle siin meeldib
Kas teile meeldib siin koolis?
Jah

Millest te unistate?
Et õpilased oleksid head
Mille üle te rõõmustate?
Kui lapsed saavad kõigest aru

Mis teile
teie töö
juures
meeldib?
Iga päev on
erinev ja
tore.
Küsitlesid Rainer, Ervin, Romana

INTERVJUU KOOLI SEKRETÄRI MARGOTIGA
Mis on sinu lemmiktegevus?

Miks sa siia tööle tulid?

Tööd.

Mulle meeldib autoga sõita ja seal
laulda, meeldib kinos käia.

Et öösel tööl ei peaks olema. Varem
töötasin bensiinijaamas, seal tuli ka
öösel tööl olla.

Mis sulle sinu töö juures meeldib?

Mida sa tööl teed?

Küsitlesid Reno, Danel, Kaspar

Kas sulle meeldib seda tööd teha?
Meeldib.
INTERVJUU KORISTAJATÄDI ANUGA
Kuidas jõuate koduseid töid teha
kui te saate nii hilja koju?

Kas teile meeldib koristada?
Töö on töö!

Ma teen hommikul oma kodused
tööd ära.

Kelleks te tahtsite väikesena saada?

Vaheldusrikkus.
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Olete te rahul oma töökoormusega?

Mulle meeldib see, et koolilapsed
seinu ei määri.

Jah.
Kas meie kooli õpilased hoiavad
puhtust ja korda?

Loomaarstiks.

Mis teile teie töö juures meeldib?

Küsitlesid Johanna,
Jan – Martti, Sten

On lapsi, kes hoiavad ja on lapsi, kes
ei hoia.

INTERVJUU KOKATÄDI AINOGA
Kas kokk on raske olla?

Mis on teie lemmiksöök?

Kas teile meeldib olla kokk?

Jah, on küll

Hapukapsasupp ja mannavaht

Jah, mulle meeldib

Kus te olete varem töötanud?

Mis toit on teil kõige kauem aega
võtnud?

Mis teile teie töö juures meeldib?

Ma töötasin enne lasteaias
juhatajana

Kõik need hautised

Suhtlemine lastega ja õpetajatega
Küsitlesid Getli, Karolina, Aila

SÜNDMUSED
01. september oli tarkusepäev. See
on selline päev, kus esimene klass
saab endale aabitsad. Kogu kooli
lapsed tulid kella üheksaks kooli. 12.
klass saatis 1. klassi lavale. Siis
hakkas rääkima direktor. Ta jagas ka
1. klassi õpilastel õpikud ja vihikud.
Pärast läksid kõik oma klassidesse
klassijuhatajatundi pidama. Kõigil
läks hästi.
Ervin
14. septembril käisime algklassidega
matkal Kauksis, mille teemaks oli
Värviline sügis. Kui me kohale
jõudsime, siis leidsime tühja paadi.
Kõik tormasid paati, pärast üritasime
seda nöörist tõmmata, aga ei
jaksanud. Läksime hoopis giididega
metsa. Paljud pildistasid. Leidsime
seeni. Üks oli pealt vaadates
tavaline, aga kui puudutasid, oli
lögane. Käisime ka rannas ja jõe
ääres. Jõel oli sild kus kõik peal käisid
ja seda raputasid. Üks puu oli seal
selline, et kolm puud oli kokku

kasvanud. Mõnel oli aga jälle väga
vähe oksi.
Looduskeskuse juures oli avatud
ravimtaimede näitus.
Liisa
22. september kell 17. 49 algas sügis.
Sügise alguse puhul tegid kõik
algklassid oma koridori seintele
kaunistused. Koridoris oli kohe tunda
sügishõngu. Kõigil olid väga toredad
tööd.
Johanna
24. septembril toimus Iisaku
muuseumis seenenäitus. Näitusel
käisid kõik algklassilapsed ja ka
lasteaialapsed.
Seal
näidati
puuseeni, mürgiseeni ja söögiseeni.
Kõik lapsed said näituselt huvitavaid
teadmisi.
Aila
27. septembril toimus meie koolis
algklasside osas vahetundide ajal
Mihklilaat.

2- 3. Majandusklasside õpilased
müüsid isetehtud asju. Müüdi kooke,
pirukaid,
vahvleid.
Osta
sai
topsidesse pandud vaarika-moosi ja
tõmmata õnneloosi. Ostjateks olid
õpilased ja õpetajad.
Reno
05. oktoobril oli õpetajatepäev. Meil
oli uus õpetaja Alina. Ta oli väga tore
ja lahke. Selle päeva puhul esitasime
kogu kooliperele näidendi Isevärki
koolitund. Enne lavale minekut li nii
mõnelgi „liblikad“ kõhus. Näidend
meeldis kõigile. Mõnele pakkus see
ka nalja. Kui näidend läbi oli, siis
plaksutasid kõik väga kõvasti.
Johanna
08.
oktoober
oli
Iisaku
Gümnaasiumis pildistamine. Seal
tehti
sõbrapilte,
klassipilte,
portreepilte ja kleepsusid. Sõbrapilte
sai teha kahekesi, kolmekesi või nii
palju kui sõpru pildile tuli. Iga sõber
sai ühe pildi. Klassipildid on kindlasti
ühed enamnõutud pildid terves
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koolis, sest kindlasti soovib iga laps
endale
klassipilti
mälestuseks.
Samuti ei ole vähemnõutud pildid
portreepildid. Miks mitte lasta
endast ilusaid pilte teha! Igal juhul
oli üks ilus päev, sest enamus
koolilastest olid nii ilusalt riides.
Aila

09.
oktoobril
toimus
koolis
teatrietendus „Aga meil käib see nii.“
Seal oli võimalus kaasa rääkida.
Teatris olid ka lasteaialapsed. Jutustati lugu sellest, kuidas tulnukate
laev läks katki ja nad kukkusid
Maale. Siin kohtusid nad kokaga,
luuletajaga ja ehitajaga.
Etendus meeldis kõigile.
Liisa

17. oktoobril käisime ujumas. Ujulas
oli sees ujumistrenn. See oli väga
paha, sest me ei saanud suures
basseinis ujuda. Kui trenn lõppes oli
kogu supelmaja meie päralt. Saime
mõnuga
möllata. Kõigil oli väga
tore!
Johanna

KUIDAS VÕILILL KOLLASEKS SAI
Ükskord tehti talus võid. Siis oli võilill
veel valge. Talurahval sai või valmis
ja nad panid selle kõrvale. Siis nad
hakkasid võid tuppa tassima. Selle

käigus kukkus üks väike tilk võilille
peale ja see muutus kollaseks. Sellest
ajast ongi võilill kollane.
Rainer

KUIDAS JÄNES ENDALE PIKAD KÕRVAD SAI
Elas kord üks jänes, kellele meeldis
pori sees mängida. Tema ema riidles
teda alati selle eest, aga jänes ei
kuulanud sõna. Ühel päeval mängis
jänes jälle pori sees ja sai üleni

poriseks. Ta ei tahtnud ema käest
riielda saada ja pesi ennast puhtaks.
Ta riputas end kõrvupidi pesulõksudega pesunöörile kuivama. Kui
jänes ära kuivas, olid tema kõrvad

pikaks veninud. Sellest ajast peale
ongi jänesel pikad kõrvad.
Danel

KUIDAS KAELKIRJAK PIKA KAELA SAI
Kunagi ammu-ammu armastasid
kaelkirjakud juustu. Ükskord pandi
kaelkirjaku laps magama. Öösel tegi
kaelkirjaku laps silmad lahti ja nägi
taevas suurt juustukera. Ta sirutas

kaela juustu poole, et juustu kätte
saada, aga ta kael oli liiga lühike. Ta
sirutas ja sirutas, aga kätte ei
saanud. Hommikul läks ta õue jooma
ja nägi, et ta kael oli pikk. Ta proovis

puu otsast lehti süüa. Ja sellest ajast
saadik ongi kaelkirjakutel pikk kael ja
söövad puulehti.
Getli

KUIDAS KAKTUS ENDALE OKKAD SAI
Elas kord üks kaktus. Ta elas
heinamaal, kus lehmad rohtu sõid.
Kaktus oli ilus, roheline ja mahlane.
Üks lehm tahtis teda ära süüa.

Kaktus sai vihaseks ja ajas
enesekaitseks okkad välja. Lehm
ehmus ja jättis kaktuse söömata.
Kaktus oli õnnelik, et ellu jäi ja kolis

õnnetuste vältimiseks lõunamaale.
Sellest ajast ongi kaktusel okkad.

Reno

KUST REBANE OMA ORANŽI VÄRVI SAI
Ükskord
läks
rebane
kanu
varastama. Ta võttis oma suure koti
ja läks maale. Ta jõudis ühe maja

juurde, kus oli palju kanu. Hakkas
neid püüdma ja koti panema, aga
seal olid ka koerad. Krantsid kuulsid

teda ja hakkasid taga ajama. Kui
rebane neid nägi, viskas ta koti maha
ja pani jooksu. Rebane jooksis nii
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kiiresti, et ei märganud värvipotti ja
kukkus sisse. Potis oli oranž värv.

Koerad teda ei leidnud ja läksid koju.
Rebane läks metsa. Ta pesi ja pesi

end, aga värv maha ei tulnud. Sellest
ajast peale ongi rebased oranžid.
Romana

KUIDAS LEHMAD ENDALE LAIGUD SAID
Elas kord üks talumees. Tal olid
lehmad. Sel ajal olid lehmad üleni
valged. Tal olid ka naabrid paremal ja
vasakul pool. Talumehel oli kombeks
õhtuti lehmad välja jätta ja öösel ära

tuua. Täna ta aga unustas. Lehmad
läksid naabrite juurde. Naabrid
värvisid maju mitte kunagi maha
tuleva värviga. Nad värvisid oma
majad mustaks ja punaseks. Lehmad

ajasid kõik värvid sassi. Kui talumees
neid nägi, sai ta aru, et tema lehmad
käisid naabri juures. Sellest ajast on
lehmad
musta-,
punaseja
valgekirjud.
Laura-Johanna

SÜGIS
Sügis on külm ja vastik. Sajab palju
vihma ja kõik on porine. Hommikul ja
õhtul on udu. Lehed kukuvad
puudelt maha. Lilled närtsivad ära.

Linnud lendavad lõunamaale. Õues
läheb vara pimedaks. Sügisel võib ka
ilus olla. Siis kui päike on taevas ja
lehed on värvilised. Metsas kasvavad

seened ja aias valmivad õunad.
Pargis
valmivad
kastanid
ja
tammetõrud.
Getli

SÜGISELAPS
Elas kord sügis. Tal oli laps. Lapse
nimi oli Seenik. Seenik maalis koos
emaga sügist. Ta kasutas värvimiseks
punakat, kollakat ja pruuni värvi.

Eriti meeldis talle vihma värvida, sest
siis sai mõnusalt pintsliga tõmmata.
Veel meeldis talle puulehti toonida,
sest need olid väga ilusad. Ema lubas

tal kõike värve kasutada. Kui õhtu
kätte jõudis, pani ema Seeniku
magama
puulehtedest
tehtud
voodisse. Värvilisi unenägusid!
Aila

SÜGIS
Sügis on ilus aastaaeg. Puud
muutuvad värviliseks, valmivad
sügismarjad, seened, õunad ja muud
sügisannid. Nendest valmistatakse
magusaid
talvevarusid.
Sügisel
koguvad metsloomad rasva, et talv

üle elada. Linnud valmistuvad
lennuks
lõunamaale.
Sügisel
muutuvad
ilmad
vihmaseks,
tuuliseks, külmaks ja pimedaks. Kuid
mulle sügis meeldib, sest siis on
minu sünnipäev.
Ervin

VINGE SÜGIS
Ühel külmal hommikul läksin kooli.
Märkasin, et vinge tuul puhkus ja
külma vihma sadas. Kuulsin kuidas
kastanimunad kukkusid puu otsast

alla. Enne kooli vaatasin õunapuud.
Sellel olid ilusad punased õunad.
Õhtul, kui ma koolist koju tulin
nägin, et enamus õunu oli alla

kukkunud. Korraga taipasin, et käes
on sügis.

Laura – Johanna

VÄRVILINE SÜGIS
Sügisel toimub looduses palju
muutusi.
Puulehed
lähevad
värviliseks ja langevad maha. Lehti

saab kasutada kunstitööde loomisel.
Koduaedades riisutakse lehed kokku
ja tehakse viimaseid koristustöid.

Taimedele pannakse külma kaitseks
kuuseoksi. Sügisilmad on niisked ja
tuulised. Sajab palju vihma ja on
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porine. Päevad muutuvad lühemaks
ja ööd pikemaks. Linnud lendavad
lõunamaale. Loomad varuvad talveks

toitu. Mõned neist valmistuvad
talveuneks. Mulle meeldib sügis ja

tema värvilised lehed. Need on
ilusad ja neis on mõnus hullata.
Reno

SÜGIS
Sügisel lähevad lapsed kooli.
Õpetajatel hakkavad rasked päevad.
Lapsed ei saa möllata ega kaua

magada. Kooli tullakse raskete
kottidega. Sügis on värviline. Puude
lehed on ilusad kirjud. Lehti on puus

vähem kui varem. Väljas on kole
koerailm. Ilmad on külmad. Linnud
lendavad lõunamaale.
Karolina

UURING „MEIE KLASSI ÕPILASTE OSALEMINE RINGIDES“
Meie klassi õpilased on väga aktiivsed erinevates ringides osalejad.
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Uuringu viis läbi Jan – Marti

PALJU ÕNNE 1. VEERANDI SÜNNIPÄEVALAPSED!
AILA – 12. sept

STEN – 25. Okt

ERVIN – 30.okt

EDA – 24 . okt
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RISTSÕNA
Kui lahendad ristsõna õigesti, siis saad vasakult paremale lugedes teada, kelle juures elas Viplala.
1. Kes on peategelane?
2. Mis on Nella Della venna nimi?
3. Mida pidi perekond Blom sööma, et suureks muutuda?
4. Kes oli Viplala parim sõber?
5. Kes on Parm?
6. Mis on luuletaja perekonnanimi?
7. Mida Viplala ei osanud hästi teha?
8. Kes oli Luise õde?
9. Kuidas kutsuti laste isa?
10. Kelle juurde jõudis perekond Blom korvis?
11. Mida sõi perekond Blom poes kõige rohkem?
12. Mis on luuletaja õe nimi?

2.
9.

1.

3.

7.
4.

6.
5.



11.
8.

12.
10.

Valmis kujul terve ristsõna edastada 3.klassi õpetajale 16.novembriks 2012.a. Võitjale auhind 
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GETLI

KOOMIKSID

AILA
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LAURA

JÄRGMINE AJALEHT ILMUB 2013 AASTA JAANUARIS

Tulemas:
Lastevanemate üldkoosolek
Huvitavaid teatrikülastusi
Aasta lõpu suurim üritus JÕULUPIDU
Täpsem info toimuvast on kooli kodulehel www.iisaku.edu.ee
Peatoimetaja: klassijuhataja
Toimetajad: 3.klass
Küljendaja: sekretär

