Meie Oma Leht
Nagu see sügis,
nii mööduvad aastad,
nendes päikesepaistet ja tuult.
Olgu Su päevades päikesekulda,
olgu neis tervist ja rõõmugi suurt!
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PALJU ÕNNE SÜGISE
SÜNNIPÄEVALAPSED!

Muljed lauluvõistluselt
Me käisime eelmisel reedel
lauluvõistlusel. Saalis oli suht palju
ansambleid. Alguses tegime me
proovi. Meie esinesime kolmekesi,
teistel oli 5-10 last. Peale esinemist
saime väikse purgi laulumett ja
diplomi. Siis saime kuulata teiste
esinemisi. Kui esimese kuni kolmanda klassi lapsed ära laulsid, oli
väike vaheaeg ja siis laulsid
neljanda ja viienda klassi lapsed.
Siis algas autasustamine. Kohtunikele meeldisid meie laulud väga
ja me saime teise koha.
Tarmo, Kevin ja Kristan

KÜSIMUS:
Miks sulle meeldib Pikavere kool?
 See on tore kool (3)
 Siin on kehaline kasvatus
 Siin on robootika, pikkpäev, puutöö,
eesti keel
 Siin on tore mängida ja siin on kehaline
kasvatus
 Siin on palju häid sõpru
 See on rahulik kool (2)
 Siin saab õppida
 Siin on vähe lapsi (2)
 Siin on hea seltskond
 Siin on vähe õpilasi ja ei norita nii palju
 See on väike kool, vähe õpilasi ja head
õpetajad
 Siin on väga põnev
 Hea väike kool
 Kodule lähedal (5)
 Siin on tore trenni teha ja see on tore
kool
(vastas 23 õpilast)

SAARA KOOSTATUD RISTSÕNA
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Tarmo Luur „Raagus puu“
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Ehitis, kus inimene elab?
Laps, kes käib koolis, on ....
Millega me tahvlile kirjutame?
Ruum, kus me koolis õpime?
Töötaja, kes meid koolis õpetab?
Maja, kus me õpime?
Töötaja, kes teeb süüa?
Väike maakera mudel
Kus kohast me vaatame kuupäevi?
Mis seisab nurgas ja peab kütma?
Mis aastaajal lähevad lapsed peale suvevaheaega kooli?

VASTUS: Meie käime .................................

NALJA- KUULUTUSED:
Vahetada katkine pinal uuema
vastu. Võtta ühendust 4.nda
klassi poistega.
Müüa vanu, 2cm-lisi harilikke
pliiatseid. Hind kokkuleppel.
Võtke ühendust 3.klassi õpilastega.
Müüa korraliku raha eest auklik
kampsun. Uurida 4.klassi poiste
kampsuneid.
Vahetada eesti keele „2“ ja
matemaatika „2“ inglise keele
„4“ vastu. Võtke ühendust kooli
„kahe“-meestega.

Kevin Kais „Koolimaja“

Naabri tädi küsib Jukult: „Kuidas sul ka 1.veerandi
tunnistus oli?“ - „ Nagu valsi rütmis,“ vastab Juku
„ikka 1,2,3 ja 2,2,3.“
Juku toob vanaemale lillekimbu. Vanaema vastab:
“Oi, Juku, mul on samasugused lilled aias olemas!“
Juku vastab rõõmsalt:“ Aga nüüd enam ei ole!“
Mida ütles õpetaja sebrale, kui ta kooli tuleb?
– Viisakas õpilane pidžaamas kooli ei tule!

Vahetame katkise ja täis soditud
koolilaua uue ja ilusa vastu. Kes
otsib, see leiab koolimajast üles!
Vahetada kuri ja haukuv õpetaja
lahke ja nurruva õpetaja vastu.
Võtke ühendust kuulutuse
sisestajaga.

