
 See oli 2019, kui me käisime klassiga Aura Veekeskuses Seal olid suured liutorud ja väikesed liutorud,               
mullivann ja väikestele eraldi bassein. Aura Veekeskuses oli tore! Karin Järv 

 Spordinädalal saime iga päev enne tunde saalis olla ja palli mängida ning ronida. Mulle meeldis spordinäda 
sellepärast, et siis sai teistega võistelda ja vaadata, kes on kiirem ja osavam. Emili Hoolemaa 

 Koduõppel olla oli mõnus, sest siis sai kauem magada ja õppida anti ka vähem.  Mia Lindra Lõõbas 

 Meie koolis oli ükskord ADIPÄEV. Sel päeval kandsime Adidase riideid ja jalanõusid.                                                                                                                                                                          
Nendel kellel olid Adidase riided seljas said preemiaks kommi.  Kristofer Laar                                                                                                               

 Mulgi lipu päeval laulsime mulgi keeles laulu “Mulgi kiil” ja see oli väga tore, sest ma sain natuke mulgi keelt 
õppida. Gert Ritson 

 Mulle meeldis eelkooli lastele esineda. Õpetaja Aino tutvustas ennast lastele ja vanematele.                                  
Sõna sai ka kooli direktor, kes rääkis meie koolist.  Sandra Tellisaar 

 Mulle meeldis spordinädal, siis sain korvpalli ja võrkpalli mängida. Joosep Napritson                                                                                                             

 Mulle meeldib meie klass. Meil on koos tore. Kert Järvelt 

 Vahel on kohe nii tore päev, et saab kunstis kaks viite korraga.                                                                                         
See päev jääb mulle küll kauaks meelde.   Raido Fabriitsi    

 COVID 19  pani kõiki meid proovile.  Meie ei saanud kooli ja vanemad ei saanud tööle.  Olime pikalt 
distantsõppel. Mõnele see sobis, mõnele mitte. Kas sügisel tuleb ka kolmas laine? Jarmo Luik                      

1. septembri aktus toimus lauluväljakul. Seal esinesid koorid, 
solistid, tantsijad ja pillimängijad. Sellel üritusel olid õpetajad, 
1.-4. klass , 12. klass ja nende pered. Alguses  lauldi meie kooli 
laulu ja siis tulid 1. klass ja 12. klass käsikäes lavale.                              
Esimese klassi lastele anti aabitsad ja valla poolt kingikotid.                                                                           
Peale aktust toimus kõigil klassijuhataja tund. 

                                                                            Estelle Peek 

           JÄLLE KOOLI! 

           MÕTTEID NELJAST KOOLIAASTAST 

MEIE KLASSI LOOD 



27. oktoobri õhtul Tarvastu Gümnaasiumi 
valges majas toimus eelkooli lastele ja 
nende vanematele esinemine.                        
Eelkooli lastele oli see pidulik üritus.    
Tutvustati lastele ja nende vanematele 
meie kooli Tarvastu Gümnaasiumi.        
Meie klassi lapsed esinesid  lauludega  
„Mihlikuu” ja „Kunstnik Sügis”.                            
Meie õpetaja Aino Pedai ja nii mõnigi meie 
klassi õpilane muutus pärast esinemist 
emotsionaalseks, kuna õpetaja on meiega 
sellel õppeaastal viimast aastat.                             
Nii minule, kui ka eelkooli lastele ja nende 
vanematele meeldis väga meie esinemine. 
Loodan, et meie klassil õnnestus eelkooli 
lastele tekitada rõõmu käia                             
Tarvastu Gümnaasiumis. 

                                                Kelli Sisask 

Esimene kord käisime kogu klassiga õpetaja Ainol külas, 
kui olime kolmandas klassis. Koolist läksime kõik koos 
jalgsi, sest õpetaja ei ela kaugel. Ilm oli päikseline ja 
soe. Kohale jõudes pakkus õpetaja meile jäätist moosiga 
ja marjadega. Seal oli üks aiamaja, kus sees oli üks laud, 
üks voodi, üks vaip ja akende ees olid kardinad. Selle 
aiamaja ees sõimegi. Seal oli ka kasvuhoone, põld, väike 
maja, robotmuruniiduk ja seal oli suur kuri hallikas koer. 
Õpetaja majas on kolm magamistuba. Trepist üles min-
nes on mõlemal pool raamatud. Neid raamatuid oli palju.  
Me mängisime õues ja toas peitust ja tõde või tegu.                                                     
Aeg läks väga kiiresti ja meil kõigil oli seal väga tore! 

                                               Marten Igga 

 

 KÜLASKÄIK ÕPETAJA JUURDE           MULGI NÄDAL     

ESINESIME EELKOOLI LASTELE          KOHTUMINE KLOUN 

Neljapäeval, 5.novembril tähistati Tarvastu Gümnaasiumis isadepäeva. 

Esmalt tervitas kohaletulnud isasid ja lapsi 2. klassi õpetaja Evi Vilu.                                  
Seejärel hajutati isad koos lastega neljaks erinevaks rühmaks.                                  
Külastamist ootasid vahvad töötoad: puutöö-, spordi-, mängu- ja                          
perekammer. Ürituse lõpetuseks joonistasime perepildi ja kirjutasime                                          
ka jutu oma perest, mille hiljem salvestasime.                                                                                                   
Mina osalesin isadepäeva üritusel koos isa ja vennaga.                                                                                                                                    
Meile kõigile meeldis  see üritus väga ! 

                                               Mikk Mattias Viira 

 ISADEPÄEV 

Mustla rahvamajas toimus Kloun Ummi etendus, kus 
saime näha etteasteid pallidega, rõngastega ja  
põnevaid trikke, mida Kloun Ummi tegi. Hiljem said 
lapsed tantsima minna ja see oli väga tore päev.              

                                                      Arne Väster 

 

Mulgi nädal avati mulgi lipu heiskamisega                  
12. oktoobril Mulgi majaka juures. Sellel üritusel 
laulsid ja tantsisid Tarvastu Gümnaasiumi õpilased. 
Lauldi ja kõneldi peamiselt mulgi keeles.                        
Kohal olid Mulgimaa valdade juhid ja kuulutati    
välja uus Mulgi vanem Arvo Maling. 

                                                       Romet Mirka 

 

 KEVADVAHEAEG 
 
Kevadvaheaeg kestis terve nädala. Ka sel aastal läksime 
me vaheajale distantsõppelt. Kevadvaheajal sai palju  
õues olla, rattaga sõita. Käisin Kärstna lähedal memme 
juures. Sinna sõitsin ma rattaga. Memme juurde on   
umbes 13 km. Seal sai sauna köetud ja saunalavalt tiikigi 
hüpatud. Vesi oli küll veidi külm, aga öeldakse, et see 
karastab ja siis ei jää nii kergesti haigeks.                             
Maal ehitasime tädipojaga onni ja olime hästi palju õues. 
Vaheajal ma klassikaaslastega kokku ei saanud, sest  
viiruse leviku tõttu olid kogunemised keelatud.                           
Aeg lendas kiirelt ja peagi tuli võtta ratas ja  tagasi 
koju vändata, sest kooliaeg oli algamas.  
                                               Robi Kõiv 



Otsustasime klassiga Liikluslinnakusse minna.                       
Oli väga ilus ilm. Kõigil oli vaja kaasa võtta kott, kus sees olid 
veepudel, rahakott ja telefon.                                                  
Liikluslinnakus hakkasime elektriautodega sõitma.                                                 
Seal oli mootorrattaid, busse, autosid.                                                
Olid ka tanklad  pesula ja bussi peatus. Enne, kui sõitma             
hakkasime, pidime ühe õpetliku multika ära vaatama. Peale 
elektriautodega sõitmist läksime tuubidega sõitma. Seal oli 
selline kunstmuru mägi, kust pidi üles kõndima ja seal oli libe, 
kuna tuubid olid väga rasked. Alla sõita oli väga tore.                                
Peale tuubidega sõitmist läksime vigurratastega sõitma.            
Seal oli kahe rattaga ja nelja rattaga rattaid. Nendega oli 
päris raske sõita. Pärast sõime natuke ja hakkasime kodu 
poole sõitma. See oli väga tore päev. 

                                                         Sandra Kuhlap 

Stiilinädal oli väga lahe. Iga päev oli erinev teema. 
Teemad olid Adidas, piraadid, muinasjutt, Hawaii 
ja Halloween.                                                                         
Piraatidel oli Kambüüsis 10 % allahindlust ja                       
Halloweeni kostüümides lastele oli kõrvitsajaht.                        
Kõigil olid väga lahedad kostüümid.                                       
Kõige aktiivsemale klassile oli auhind.                                    
Meile, 4. klassile, väga meeldis see nädal. 

                                          Alexandra Mõskov 

 

   POKUMAA SEIKLUS                      STIILINÄDAL    

   PÄEV LIIKLUSLINNAKUS 

See oli aastal 2019, kui me käisime Pokumaal.                                 
Oli väga ilus ilm. Kõigil oli kaasas kott, kus oli sees veepudel, 
natuke raha ja telefon. Õpetajal oli kaasas kooli kokkade 
poolt tehtud võileivad ja natuke magusat. Alustasime väikse 
jalutuskäiguga metsa ja seal oli palju pokusid.                                 
Edasi jõudsime me Edgar Valteri maja juurde. Me käsime 
veel pokumajas. Need olid kolmnurga kujuga naljakad majad. 
Seal sees oli väike pood. Alguses me läksime üles, seal oli 
väike mängutuba ja veel 1 ruum, kus olid naljakad riided ja 
mänguasjad. Seal ruumis olid veel kapid ja kappide sees olid 
erinevad muinasjutu tegelased. Lõpuks läksime alla, kus oli 
väike muuseum ja mõned looma pildid.                                                
Me kõik saime veel poest midagi osta ja siis läksime bussi   
ja sõitsime koju tagasi. 

                                                          Triinu Liir 

HALLOWEEN   
                              
Meie tähistasime oma koolis Halloweeni                
niimoodi ,et meil oli kõrvitsa jaht.                               
Kuidas see toimus?                                                         
Paberist lõigati välja kõrvitsa kujulised tükid 
ja nende peale kirjutati kaks sama numbrit. 
Siis  lõigati see pooleks ja pandi korvi.                     
Igale  õpilasele anti üks tükk ja kui leidsid 
paarilise, pidid minema Kambüüsi ja said sealt 
auhinna.                                                                                                                     
Sel päeval panime selga Halloweeni kostüümid 
ja kellel olid kostüümid, said kommi.                 
Minul olid valged püksid, valge särk ja need 
olid punase värviga kokku määritud, et need 
näeksid välja nagu need oleksid verega koos.                                                 
Veel oli sel päeval fotosein, seal saime  koos 
sõpradega pilti teha. . 

                                        Tairo Kobin 



Kool algab aabitsast. Aabits algab koolist.  

Oleme koos olnud neli aastat. Õppinud koolis tundides ja kodus distantsõppel. Oled minuga õppinud  
lugemist, kirjutamist, arvutamist, loodust tundma, kodukoha ajalugu, majandust. Aga palju, väga palju 
on seda, mida ka ei õppinud. Kuidas kõik sai õpitud, eks see  sõltus paljudest asjadest ja olukordadest. 
Kuidas töö, nõnda palk. Teie hulgas on laululapsi ja sportlasi, osad käivad kunsti – ja muusikakoolis.                                                     
Olete osa võtnud erinevatest huviringidest ja  võistlustest. Olete olnud tegusad lapsed. Me oleme koos 
palju rõõmustanud, naernud, julgustanud üksteist, vaielnud, jonninud, leppinud. Sul on ees veel palju, 
palju toredaid kooliaastaid. Tarkus tarviline vara, õpi hoolega.                                                                           
Sinu pere ja sõbrad hoiavad ja armastavad sind. Õpi neile vastama samaga. Naerata! Naeratus ei maksa 
midagi, aga toob palju rõõmu. Tea, et sa oled ainulaadne ja kordumatu, teist sinusugust inimest ei ole. 
Tunne selle üle rõõmu! Pea kalliks oma kodu ja kombeid, aga austa ka teiste inimeste kodusid ja                    
kombeid. Ole ise hea, siis on ka teised sulle head. Abista nõrgemaid ja vanemaid inimesi.                                    
Pea meeles: kui sõna annad, pea seda.                                                                                                                    
Päikest ja tarkust sulle järgnevateks kooliaastateks! 

                                                                                                       Sinu esimene õpetaja Aino Pedai  

MEIE AASTAD 

Koostas Miia Rüütel 


