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 Eesti Vabariik 100 
 

24. veebruaril peab Eesti Vabariik sajandat sünnipäeva. Et        

suursündmust väärikalt tähistada on meie koolis juba toimunud ja veel          
toimumas mitmeid üritusi. Enne tegutsemist mõtlesime, mida kinkida        
Eestimaale selle väärika sünnipäeva puhul? 
  
Kindlasti vajab Eesti riik tervisest     
pakatavaid, liikumist ja tervisesporti    
hindavaid kodanikke. Nii oleme    
meiegi tegutsenud selle nimel    
mitmel erineval moel. MTÜ Eesti     
Rohelised Koolihoovide EV100   
juubelipidustuste käigus ellu   
kutsutud „Lapsed koolihoovi   
liikuma ja õppima!” ettevõtmisega    
on meie kooli juba eelmisel aastal      
rajatud õuesõppeklass.  
Maastikumängud ja matkad   
kooliümbruse metsades on meie    
kooli õpilaste suured lemmikud.    
Enamik vahetunde ja ka    
pärastkoolise aja veedavad õpilased    

kooliõues, staadionil mängides või    
lihtsalt värsket õhku hingates ja     
kaunist ümbrust nautides. Kevadisel    
spordipäeval saame taas kokku kahe     
naaberkooli õpilaste ja õpetajatega,    
kellega koos toredal ja kasulikul     
moel spotimisest mõnu tunda. 

Paljud meist joonistasid ja     
kirjutasid eelmisel kevadel Eestist    
100 aasta pärast. Raske on ette      
kujutada elu 100 aasta pärast, sest      
oleme nii noored, aga fantaseerida     
oli siiski vahva. Kirjutasime sellest,     
mis võiks olla praeguse eluga     
võrreldes teisiti. Joonistused said    
värviküllased ja rõõmu täis. 



 

 
 
Meie kool osales projektis ,,Nutitund     
igasse kooli“, mis on ka üks kingitus       
EV 100. Projekti eesmärgiks oli viia      
ajavahemikus 2016. aasta sügisest    
kuni 2018. aasta veebruarini läbi      
vähemalt üks nutitund või    
nutivahetund ja jagada nutinippe FB     

vastavas keskkonnas, koolitunnis,   
lasteaias ja kogukonnas. Meie kooli     
teine nutindusega seotud kingitus    
Eestile on Koodi Tund 2017, mille      
läbiviimise eest saime tänukirja.    
Koodi Tund on rahvusvaheline    
algatus, mis innustab õpilasi ja     
täiskasvanuid üle kogu maailma    
koodi kirjutamist ehk   
programmeerimist proovima.  
Õpetaja Irina Ševtšenko nimi vajab     
siin kindlasti äramärkimist. Tal on     
kindel soov teha meid nutikaks ja      
viia Kauksi koolis ellu digipööre. 
 
 

  
 
Tavapäraselt toimuvad ka sel aastal     
klasside või kooliastmete kaupa    
erinevad ülekooliliselt üritused.   
Tähistame eesti ajaloo ja    
rahvakalendriga seotud tähtpäevi.   
Vabariigi aastapäeva eel viis õpetaja     
Tiit läbi viktoriinisarja 100    
vähemtuntud faktist Eesti ajaloos.  

 



 
13. veebruaril tähistasime   
vastlapäeva. Igaühel oli võimalus    
lasta nii pikk liug, kui aga soovis.       
Enamasti ühe liuga ei piirdutud, vaid      
lustiti täie mõnuga ja mitmel     
erineval moel. Sõime ka hernesuppi     
ja maiustasime  vastlakuklitega.  

 
  
Aasta algul korraldasime väikesed    
mõttetalgud, kus iga õpetaja ja     
õpilane sai öelda, mida ta kingiks      
Eestile kui sünnipäevalapsele. 

Üks ideedest oli kirjutada Eesti      
sünnipäevaks isamaaluulet ja   
lugusid ,,Minu Eestist”. Luuletused    
ja lood kinnitasime kooli saali     
seinale, et 23. veebruaril toimuvat     
vabariigi aastapäeva aktust   
kaunistada. Valiku luuletustest saate    
lugeda ka selles lehes. 
Lisaks plaanisime kujundada kooli    
saali seinale Eesti rahvuspuu tamme,     
mille lehtedeks on iga    
koolipereliikme käekujuline  
"puuleht", millel kirjas käeomaniku    
personaalne soov Eesti Vabariigile. 
Väärtustates Eesti pärimuslikke   
muistendeid ja muinasjutte   
kujundavad 4.-9. klassi õpilased ühe     
eesti muinasjutu, ,,Ahjualune",   
,,Suur Peeter ja Väike Peeter",     
,,Rehepapp ja Vanapagan" või muu     
loo, põhjal muinasjutuainelise   
lauamängu. Valminud  
lauamängudaga saavad õpilased   
vahetundides ning pikapäevarühmas   
vahelduseks nutitelefonidele  
mängida. Paar mängu on kavas     
kinkida ka Kauksi lastehoiule.  
Tore on, et ideid meil jätkub ja veel        
toredam, et paljud neist ideedest ka      
teostatud sai. 
 
Head Eesti Vabariigi aastapäeva    
kõigile! 
 
 



Meie loometööd 

 

Sulle sünnipäevaks tahan 

suurt õnne soovida, 

pääsukesed üle mere 

kohale võiks kanda ta. 

 

Sulle sünnipäevaks tahan 

teha korda kõik toad. 

Ema sõna kuulata, 

heaks lapseks hakata. 

 

Sulle sünnipäevaks tahan 

rukkililli kinkida, 

musta leiba kiluga, 

taluvõid ja sinki ka. 

 Marili 

 
EESTI 
 
Miks Eesti mulle nii armas on? 
Miks põllupeenral kaunis rukkilill lõhnab? 
Miks mulle must leib nii hästi maitseb? 
Miks pääsuke helesinises taevalaotuses tiirleb? 
Miks meri nii kenasti sillerdab? 
Nii palju küsimusi on Eesti kohta ja nende küsimuste vastused 
on kõigi meie endi südames. 
Igaühel on oma Eesti. 
Minu Eesti on imekaunis ja selliseks võiks ta jääda. 
 
Minna Emilia 



  
MIS MAA SEE ON? 
 
Mis maa see on, 
kus kasvab rukkilill? 
Mis maa see on, 
kus kaigub pajupill? 
See on see maa, 
mida koduks peame, 
see on me Eestimaa. 
 
Nele-Liis 
 

 

 

 

RUKKILILL 

Lendas pääsuke üle mere 

rõõmsaks tegi kogu pere. 

nokast pudenes üks lill 

see me armas rukkilill. 

 

Rukkilill nii habras õrn 

koju õie viia võin. 

Rõõmustab see sind ja mind, 

perel rõõmust laulab hing. 

Ants 

 
 
Mitte kunagi, ei  
Iial, taha mina lahkuda… jätta 
Neid, kes mulle kallid, mitte 
Unustada Eestimaad… 
 
Eestis on mu pere, kodu,  mu 
Elu… sõbrad, kool ja palju muudki, 
See on minu Eestimaa! 
Täna, homme, kogu elu, jään oma 
Ilusale isamaale! 
 
Kreteli  
 

 

 

Meie Eesti, meie riik. 

Inimesed, kallid, pere mul siin. 

Naerusuud ja sõbra sõna soe.  

Unistada suurelt siin saan ma. 

 

Eesti maa ja Eesti linnad. 

Eestis elu on nii hea. 

Siin on maitsvad söögid, joogid. 

Tore, tegus riik on see. 

IIus on me Eestimaa! 

 

Imat  

 



 
 

Minu Eesti 
 

Eesti on rahvusriik, mille on     

rajanud eestlased. Eesti Vabariik    
saab tänavu 100-aastaseks. 

Ma ei tea, miks mõnele eestlastele      
ei meeldi elada Eestis, siin on ju nii        
ilus loodus. Siin ei ole küll mägesid       
ega ookeani, aga see teebki Eesti      
eriliseks. Mägede ja ookeanide    
asemel on pehmed ja karged talved,      
päikeselised kevaded, soojad suved,    
vihmased ja tuulised sügised. Mujal     
maailmas ei teata Eestist eriti palju,      
võib-olla see teeb ka elamise siin      

üsna rahulikuks. Siin, isamaal, on     
sündinud ja elanud minu    
esivanemad, siin tundsid ja    
tunnevad nad suurt rõõmu ja ka      
kurbust.  

Eesti ei ole minu jaoks lihtsalt       
maa, vaid ka minu inimesed –      
perekond, sõbrad, tuttavad,   
sugulased, õpetajad, kaaskodanikud   
– inimesed, kellega mul meeldib     
koos olla.  

Soovin, et minu Eestil läheks hästi,      
et loodust hoitaks, et ei kaoks      
erilisus ja minu inimestele meeldiks     
siin olla, elada ja teha oma tegusid       
rõõmuga. 

Aksel 

 

 
Minu jaoks on Eesti kodu, sest      

kodus on alati kõige parem. Kodus      
saad sa olla sina ise. Kodus saad olla        
vaba. 

Minu kodus on olemas kõik, mida      
ma eales tahta võin. Siin on talvine       
valgemast valgem lumi,   

kevad-suvised soojad päikesekiired   
ja sügissoojates toonides   
mitmevärvilised langevad lehed. 

See on väga haruldane paik, mida ei       
asenda miski. See on ainus koht, mis       
jääb igaveseks meie kõigi    
südametesse.  

See on meie Eestimaa. 

Angela 

 



2. märtsil peab Ahja Kool  kirjanik Friedebert Tuglase sünnipäeva. Selleks 

päevaks kirjutasid Põlvamaa koolide lapsed omaloomingut. Sel aastal unistasid 
nad, kuidas olla üks päev president. Allpool mõned kirjatööd meie kooli 
õpilastelt. 
Minu päev Eesti presidendina 

Ärkan. Võtan parimatest parima arvuti. Sisenen imede portaali Amazon.           

Tellin kõiksugust staffi. Kui sellest küll saab, mängin kolm tundi Geometry           
Dashi. Märkamatult kaob aeg, olen just kõige põnevama koha peal, kui heliseb            
uksekell. Selgub, et Amazoni pakid on juba kohal. Ei viitsigi neid kohe            
avada - küll homme jõuab - hakkan hoopis Youtubes tegema ,,Liveunboxing ́ut“.           
Internet on virtuaalne reaalsus, siin saab ühest tegevusest kiiresti teine. Nii           
minagi - asun ,,Giveaway” kallale. Siis teen vahepalaks ühe tehnikateemalise          
video, milles mul on 10 000 subscriberit. Magustoiduks valmistan gaming          
video, kus ma mängin Overwatchi.  
Siis saab mu väsitav päev Internetis läbi. Rahuloluga vaatan töökale päevale           
tagasi. Nüüd kuluks pisut puhkust ära: heidan diivanile, haaran telekapuldi ja           
valin õhtusnäkiks ,,Perepead”,  seejärel veel ,,Simpsonid”. 
Tunnen end suurepäraselt, kui heliseb telefon. Saan teada ootamatu uudise, et           
mind on presidendiametist tagandatud. Kurvad mõtted viivad mind homsesse         
päeva, kui olen jälle tavaline koolipoiss ja presidendiks olemisest võin vaid           
unistada. Veel nukramaks läheb meel, kui mõtlen avamata Amazoni pakkidele -           
need tuleb ju homme  kõik tagastada. 
Martin Soovares 
 
Minu päev Eesti presidendina 

Lapsepõlves unistab igaüks meist    

saada kellekski. Täna unistan, kuidas     
oleks olla Eesti president. 

Minu päev algaks varavalges.    
Hommikupoolikul külastaksin lapsi   

koolides ning kodanikke asutustes.    
Kõneleksin neile, kuidas olla edukas     
ja kuidas elus hakkama saada.     
Laseksin lastel rääkida oma    
muredest ja kui mõni neist oleks      
tõeliselt hull, siis võtaksin aja ja      
lahendaksin selle.  

Pärastlõunal aitaksin  
heategevusega seotud ettevõtetel   



raha korjata ning teeksin neile oma      
kohalolekuga reklaami. Seejärel   
võtaksin lihtsalt ühe tunni vabaks ja      
teeksin midagi, mis mulle meeldib,     
kas loeksin raamatut või siis lihtsalt      
puhkaksin.  

Õhtupoolikul tegeleksin sellega, et    
ka Eestit märgataks väljaspool selle     
piire ning korraldaksin ühe suure     
ürituse. Ilmselt oleks see seotud     
droonidega, kuna mulle isiklikult see     
teema meeldib. Olen kindel, et see      
vähetuntud spordi- ja teadusalane    
kokkusaamine viib meid maailma    
tähelepanu keskmesse ja toob meie     
riigile kasu. 

Kindlasti mõtlen päeva jooksul    
asjadele, mida ma ei teeks, näiteks      
ei suunaks ma nii palju raha Eesti       
sünnipäeva tähistamiseks, vaid   
hoopis laste huvitegevuse fondi, et     
tulevikuski oleks neil tore unistada     
ja katsetada.  

Vahest enne südaööd mõtleksin    
rahuloluga: ,,Vaat see oli alles     
päev!”. Seejärel sukelduksin   
unenägude maailma, kust   
ammutaksin ideid järgmiseks   
päevaks. 

Joonas 

 

… või kirjutasid luuletuse  ,,Eesti 100”, kus on kasutatud etteantud sõnu - must 
leib, rukkilill, meri, pääsuke, rändrahn. Allpool mõned meie kooli tööd. 
 

Magusatest metsamarjadest on suu moosine. 

Istun vanaisa süles ja kuulan ta lapsepõlve meenutusi. 

Nopin põllult rukkililli. 

Unistavalt vaatan merel sõitvat laeva. 

 

Emaga koos loen Eesti muinasjutte. 

Elan rõõmsat ja õnnelikku elu. 

Seiklen Lahemaal ning ronin rändrahnule. 

Taevas lendab madalalt pääsuke. Hakkab vist sadama. 

Isukalt hammustan musta leiba ja kõht saabki täis. 

Kirke 



EESTI 100 

Siis kui käes on tähtis päev, 
kodus telekast ma näen 
pidutantsu, kauneid kleite, 
pidulisi maitsmas toite. 
 
Kaunilt lauad seal on kaetud, 
piduroad kõik laual laotud. 

Musta leiba, kilu, kama, 
kodus toit meil üsna sama. 
 
Siis kui käes on tähtis päev, 
rukkililled vaasi säen. 
Selga merekarva kleidi, 
rahvustoite maitsen veidi. 
 
Nele-Liis 

 

Eesti 100 
 
Inimesed on laua ääres, 
laua peal on must leib. 
Siin ja seal on rukkililled, 
taevas suitsupääsuke. 
Minu Eestimaa on see. 
 
Ain  

 
,,Väikest imet” 
vaatamas 

 
18.  jaanuaril pärast teist tundi 

startisime koolimaja eest, et sõita 
Tartusse kinno. Sõiduks kulus tund. 

Jõudsime Lõunakeskuse Apollo kino 
väravatesse pool tundi varem, aga 
aeg kulus kiiresti popkorni ja koolat 
ostes. Mõni jõudis isegi poes 
ostlemas käia. Kell 12.10 algas 
viiendas saalis filmidraama ,,Väike 
ime”.  Istusime mugavates toolides 
ja helendaval ekraanil linastus lugu 
ühest poisis Auggiest, kelle nägu oli 
moondunud. Ta oli õppinud kuni 
viienda klassini kodus ja siis 
otsustasid tema vanemad poja kooli 
panna. Siit algaski noormehe 
keerukas enese ja sõprade leidmise 
lugu. Huvitav oli film seepärast, et 
samu olukordi kirjeldasid ja rääkisid 
lahti erinevad tegelased. Nii sai 
jälgida, miks ja kuidas igaüks neist 
olukordi nägid. 



 

,,Väike ime’’ on südantlõhestav lugu 

poisist, kes põeb Treacher  -Collinsi 

sündroomi. Peategelane August Pullman 

(Jacob Tremblay) on teistsugune ning 

olnud koduõppel, ent   kui ta  alustab 

viiendat klassi, peab ta minema tavakooli. 

Nagu arvata hakkavad paljud teda kartma 

ning mõned isegi kiusama. Kuid August 

ehk Auggie leiab tuge enda perelt ning 

uutelt sõpradelt. Mõtlemapanev 

koolikiusamise ja erinevuste lugu, millele 

on lisatud natuke nalja ja naeru. Isiklikult 

soovitan väga. 

Kreteli  

 

,,Väike ime'' on südantlõhestav    

koguperefilm, mis näitab, et välimus pole      

alati kõige tähtsam. Film on tehtud raamatu       

,, Ime” järgi. Filmi vaatamise ajal sain nii        

naerda kui ka nutta. Mina vaatasin seda       

mitu korda veel. Pärast filmi vaatamist on       

see nii minu kui ka paljude teiste       

lemmikfilmiks saanud. 

Angela 

  
  
  
Seekord siis selline Koolileheke. Täname kõiki, kes kirjutasid ja 
lehe ilmumisele kaasa aitasid!  
 
Ilusat vabariigi aastapäeva kõigile! 
 
Järgise lehekeseni!  
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
  


