
MEIE KLASS 

Meie klassis on 22 õpilast, 7 poissi ja 15 tüdrukut. 
Meie klass on lõbus ja lahe. Poisid on natuke             
hullud (või siis naljamehed), aga osad on                  
normaalsed. Mõned poisid lollitavad inglise keele 
tunnis. Meile meeldivad väga klassiõhtud, eriti 
need, kui jääme kooli ööbima.                                          
Meile meeldib teatris käia ja reedeti teed juua.                                
Meile meeldivad vahetunnid, sest siis saab kulli 
mängida või niisama juttu rääkida.                                   
Tundides meeldib meile teha tiimitööd.                             
Sünnipäevalastele teeme mälestuseks pisikesed 
pildikesed ja õpetaja liimib need kokku                             
lauakatteks.                                                                       
Meil on väga tore õpetaja! 

 4. KLASSI TEATAJA 
juuni 2022 

3. septembril 2021 toimus meie koolis                                             
HEA TUJU REEDE. Kogu koolipere läks Benno rajale kõndi-
ma. Alguses tantsiti  soojenduseks koolimaja õues ja siis 
suundutigi Benno rajale. Ilm oli pilvine ja vahel isegi tibutas 
vihma, aga kõndijaid see ei  häirinud. Kõndisime Karpo         
t eeristini ja tagasi. Olime kõik rõõmsad, sest oli tore ja                  
lõbus päev. Kooli jõudes ootas kõiki osalejaid jäätis. 

                                                           Eerika Sälg 

Raul Toom    REIPALT KOOLIPINKI 

Kui ma Tarvastu Gümnaasiumisse tulin, sain ma  teada, et iga 
reede me korraldame sellise asja nagu teereede.                                
Ma olin uudishimulik ja küsisin õpetajalt: „Miks te tegite sellise asja 
nagu teereede?” ja ta vastas: „Alguse sai see eesti keele töövihiku 
harjutusest, kus oli juttu erinevatest ravimtaimedest. Otsustasime 
neid siis ka proovida. See degusteerimine meeldis kõigile ja     
otsustasime seda korrata.  Nii see traditsioon tekkis.                             
Alguses jõime ikka erinevaid taimeteesid, aga nüüd oleme läinud 
lihtsama vastupanu teed ja kasutame valmisteesid”.                                        
Nii me teemegi iga reede tee joomise.                                                                               
Minu lemmikteed on tavaline tee ja sidrunitee.                                                
Mulle väga meeldib see traditsioon. 

                                                       Steven Christofer Suurhans 

TEEREEDE 



15. detsembril käisime kogu klassiga Ugala teatris vaatamas 
etendust „Jälle need lumejänesed“. Seal etenduses räägiti 
talvistest jänestest. Etenduses oli ka flamingod, kes ütlesid 
kogu aeg enda nime. Seal oli viis jänest: jänes Kapp,               
Vedeljänes, Kõvajänes, Tavaline jänes, Vanaema jänes ja 
Karu. Jänestele meeldis väga porgandipirukas.                                   
Meile meeldis see etendus väga. 

                                          Mia- Mirell Haossaar 

12.septembril toimusid Tarvastus Mulkide MuruMängud.   
Minu arvates oli see koolipäev hoopis teistsugune. Mängud 
toimusid õues. Mulkide MuruMängudel võisid osaleda                  
õpilased oma peredega või sõpradega. Võisteldi erinevates 
jõu- ja ilunumbrites nagu näiteks parkuuris, jalgpallis,                        
taipoksis ja paljus muus huvitavas.                                                              
Mängude korraldajad olid õpetajad ja teised kooli töötajad. 
Minu arvates oli see tore sportlik üritus  

                             Olle Arus 

   DETSEMBER- JÕULUKUU  

  JÄLLE NEED LUMEJÄNESED 

 

 

Oli 1. aprilli hommik ja me valmistusime klassiõhtuks. Kahe esimese 
tunni ajal tegime me valges majas kodunduse klassis süüa. Menüüs 
oli 5 erinevat salatit. 

Magustoiduks tegime maasikamuffineid. Kui söök sai valmis, läksime 
klassi ja mängisime kõik koos kahooti. Koolipäev kestis kella 12.00ni. 
Siis võisime minna natukeseks koju puhakama ja asju pakkima ning 
naasime kooli kell 18.00.   

Klassiõhtu algas ühise söömisega. Kui kõigil olid kõhud täis söödud, 
alustasime mängudega. Esimesena mängisime „Pikka nina“,               
järgmisena mängu nimega „Mõrvar“. Kell 21.00 hakkasime mängima 
peitust. Peitust mängisime kogu kooli peal.                                                       
Järgnes filmi- ja tantsuõhtu. Kell 23.00 sättisime valmis magamise 
asjad. Siis mängisime veel „Tõde ja tegu.“                                                       
Simol olid kaasas raadiosaatjad, millega saime kooli peal ringi joosta 
ja üksteisega suhelda.  Oli vahva klassiõhtu- klassiöö! 

                                                                                 Mia-Laureen Kala  

         KLASSIÕHTU- KLASSIÖÖ... 

       MULKIDE MURUMÄNGUD 

Detsembris ilmus äkki Mustlasse väike jõuluküla. 
Seal olid toredad onnid ja isegi  põhjapõdrad. 
Pimedas oli see väga ilus, sest seal oli palju   
valguskette. Me käisime klassiga seal pilti            
tegemas. Kõige kaunim kuusepuu oli  Viljandi 
vallas oli Kärstnas. Et sel aastal siis Kärstnas, 
järgmisel aastal valitakse Viljandi vallale uus        
jõulupealinn. 

                                          Henri Sild 



Õpetajate  päev toimus meie koolis 5.oktoobril.   

See toimub kõikidel klassidel.                                                                         
Suuremate klasside õpilased on sel päeval õpetajateks.                          
Õpetajad on õpilasteks, kes peavad tundides käima.                                   
See on minu jaoks kõige toredam päev!  

                                                                 Kätlin Verismaa 

         ÕPETAJATE PÄEV TORE KOOLIPÄEV 

EMADEPÄEVA KONTSERT 

 

 6. mail, kell 18.00 toimus Mustla Rahvamajas emadepäeva kontsert. 
Kontserdil esinesid Tarvastu Gümnaasiumi ja Tarvastu Muusika- ja 
Kunstikooli õpilased. Kontsert kestis ühe tunni ja oli väga meeleolu-
kas. Häid soove jagas kooli direktor. Lõbusat kuulamist laulude ja 
muusikapauside ajal oli algklasside õpilastelt. Kuulamiseks oli laule 
mudilaskoorilt ja tütarlaste ansamblilt, loeti luuletusi ja mängiti pilli. 
Kontserdi lõppedes tänati juhendajaid.                                                            
Üle pika aja sai olla koos ja esineda saalitäiele publikule. 
                                                                   Marii Heleen Kroon 

                               

                     KLASSIHOMMIK 
 
Meie klassihommik toimus  koolimajas  21. detsembril.                              
Klassihommik algas laulmise, tantsimise, joonistamisega.                           
Pärastpoole sõime ja tegime  viktoriini. Aga peale neid                 
tegevusi oli meil ka martsipanitöötuba. Õpitoa hind oli 5 €.             
Igaüks sai valida, mida ta tahab martsipanist voolida, väga paljud 
tegid loomi, ka mina tegin looma. Pärast värvisime kujud ära.         
Saime kujukesi ka kaasa osta ja osaleda loteriis.                                 
See oli väga lahe klassihommik. 
                                                                  Carolin Kuusik 

Homme on meil spordipäev, 

see ei toimu iga päev. 

Kehaline lemmik tund, 

eile veel sadas lund. 

Päike juba kõrgel särab, 

lilledele see meeldib väga.  

Peo täis nartsisse, 

panen vaasi sisse 

Õpetaja kedagi kiidab, 

mina lahutan ja liidan. 

Varsti läbi koolipäev-  

mina kohe koju lähen. 

                         Laura  Kulik 

  MULLE MEELDIB … 
 
Mul on ees 4.klass. 
Mul on väga nunnu kass. 
Tema nimi on Koska, 
hüüame teda Koska-Moska.                                                                            
 
Mulle maitseb moskvasai, 
ja kassile teen ma pai. 
Ma mängin torupilli, 
ja kassile kingin lilli. 
 
Kui ma ei mängi pilli, 
siis ta ei saa lilli. 
Kassile ei meeldi sai, 
kuid väga meeldib talle pai. 
                         Simo Savi 
                                                                          



KLASSIJUHATAJA VEERG 

              Minu armas IV klass! 

Uskumatult kiiresti on läinud 4 aastat 
koos teiega, või ka siis 5 aastat, kui eelkool sisse arvata. Kas te 
mäletate, mis ootused, mis hirmud, mis mõtted teil olid? Kas mä-
letate, mida te oskasite, mida suutsite, mida lootsite? Mina küll 
üht-teist mäletan. Ma mõtlesin, et ei suuda mitte iialgi teid                         
tunnis töötama õpetada, teie rahutuid käsi, jalgu, päid ja suid                    
taltsutada. Aga praegu tunnen ma teie tööoskuste üle uhkust 
(muidugi need korrad välja arvatud, kui asi käest ära läheb), kui te 
vaid soovite, suudate vägagi hästi tööd teha.                                            
Igasugustele väikestele nagistamistele vaatamata – eks seda 
tuleb ette parimateski peredes, olete sõbralikud ja ühtehoidvad. 
Arvan, et meid on aidanud ja liitnud ka VEPA mäng,                                  
mida mängisime hoolega 1. -3. klassis, nüüd neljandas küll                
vähem. Meie koosveedetud aastatesse jäi ka mitu distantsõppe 
perioodi, mis ühest küljest õpetas nii teile kui mulle uusi                              
töömeetodeid, teisest küljest võttis meilt ära võimalusi koos       
tegutseda.                                                                                                   
Seda enam loodan, et need toredad hetked, mida oleme koos 
veetnud, jäävad meile kauaks-kauaks meelde. 

                                Õpetaja Tiina Lillepuu 

                      

                              

     SUPERVAHVA KOOLIPÄEV 

23. novembril läksime klassiga Soe jahimajja. Kõige-
pealt näidati meile surnud metssiga. Jahimees Ilmar 
rääkis jahindusest ja tutvustas meie kodukandi loomi. 
Nägime topiseid, nahku, sarvi ja loomafotosid. Siis 
läksime õue. Käisime Soe loodusõpperajal. Edasi tulid 
meile külla õpetaja Piret ja Ljupcho, kes on vabatahtlik 
Makedooniast. Saime temaga rääkida inglise keeles. 
Ljupcho mängis meile vioolat. Laulsime koos „Mutionu 
pidu“. Meie eesti keele ja matemaatika ülesanded olid 
ka loomateemalised. Mulle meeldis see koolipäev vä-
ga. 

                                            Laura Tutt 

 

TÄHERÄGASTIK NALJANURK 

Õpetaja: „Missugusel pardil on neli jalga??“                                                
Juku: „Leopardil“ 

Õpetaja: „Mis sõna kasutavad õpilased koolis kõige rohkem?“ 
Juku: “Ei tea“                                                                               
Õpetaja: „Väga õige!“ 

Õpetaja: „Kui sinu õel on 6 õuna ja sina võtad 2 õuna endale. 
Mis on tulemus?“                                                                                        
Juku: „Õudne kisa“ 

                                      Naljanurga koostas Romi Zieds 

   Leia meie klassi laste nimed! 

Anastasija, Andres, Carolin, Eerika, Gerret,             

Gloria. Henri, Kätlin,                                                                                                                                                            
Isabella, Laura, Lisette, Marii, Marta, Mia– Laureen, 
Mia-Mirell, Olle, Romi, Simo, Mirelle, Victoria.                                                                                                                                                                                                             

                                          Koostaja Victoria Viidik 

SÕBRAPÄEVA LAAT 

14.veebruaril toimus  koolis sõbrapäeva laat.                          
Meie klassist võtsid väga vähesed osa.                                      
Mia-Mirell müüs lõngast käepaelu ja vahvleid.                     
Mina tegin kummist käepaelu ja tassikooke. Me olime 
Mia-Mirelliga ainukesed, kes müüsid ja see oli päris 
tore. Ma müüsin peaaegu kõik tassikoogid ja käepaelad 
ära. See oli väga tore päev!  

                                                                                         
Mirelle Kuuse 


