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JÕULUOOTUS
Ehtisin ma kuusepuu,
sest varsti saabub aasta uus.
Ning kingid kuuse alla sean
ja salmid on mul täitsa peas.
LÕBUS TALV
Käes on nüüd talv,
pane kaela sa sall.
Õues suured lumehanged.
Käed on külmast vahel kanged.

Ja kui tuleb jõulumees,
kel põhjapõdrad saani ees,
siis rõõmustan ja tantsu löön
ning maitsvaid piparkooke söön.

JOHANNA

Elas kord üks päkapikk,
kes oli väga sõbralik.
Ta kutsus jõuluvana õue
ja nad pidasid seal jõule.
Ema tegi piparkooki,
jõuluvana rüüpas jooki.
Varsti rahvast juurde tuli,
taevast sadas alla lumi.
Kõigil oli lõbus meel,
piparkooke söödi veel.

RENO

Sajab, sajab, sajab ja sajab,
metsa all toredad suusarajad.
Suusad ja kelgud me mäele kõik veame,
pikima liu peale võistlust siis peame.

JÕULUD

JÕULUD

DANEL

Meie talv on väga tore,
lund on väga palju meil.
See, et lumi meil nüüd maas on,
tähendab, et jõulud käes.
Päkapikud käivad sussis,
maiustused on seal sees.
Aga kui on jõululaupäev,
kingitused kuuse ees.
RAINER

Sündmused
2. detsembri hommikul pidasime algklassidega esimest adventi.
Õpetaja Anne rääkis meile ühe jõulumuinasjutu poisist ja tema isast. Nad läksid metsa
jõulukuuske otsima. Ühe puu otsast leidis
poiss linnupesa. Ta võttis selle koju kaasa ja
pani toas kuuse otsa kaunistuseks. Sellest sai
nende kõige tähtsam jõuluehe.
Seejärel laulsid õpetajad Helen, Diana, Reet,
Anne ja Heddy meile laulu „Tiliseb, tiliseb
aisakell“ ja neile mängis kitarri majandusjuhataja Margus. Siis soovisime jõulurahu ja
saatsime igasse klassi advendiküünla.
EMMA LABE (2. klass)
5. detsember käisime muuseumis meisterdamas. Koos meiega meisterdasid Soome tädid.
Meisterdamas käisid kõik algklassid ja lasteaia
rühmad. Meie neljas klass käis teise tunni ajal.
Koos meiega oli esimene klass. Me lõikasime
paberist kuuse välja ja kleepisime selle papptaldrikule. Kõik kaunistasid taldriku ära. Tööd
tulid väga ägedad. Kui tööd olid valmis läksime kooli tagasi. See oli väga tore päev.
JOHANNA KARP (4. klass)
6. detsembril esitas 4. klass näidendi „Naeris“. Näidendis osalesid Liisa, Darja, Rainer,
Getli, Romana, Laura, Aila, Reno, Danel ja
Johanna. Näidendit tulid vaatama algklassid, lasteaialapsed ja suuremad õpilased. See
„Naeri“ näidend on teistsugune kui muinasjutt või multikas. Seal oli palju laulusid. See
oli väga hea „Naeri“ näidend. Kõigile meeldis
väga.
ANNIKA KALJUMÄE (3. klass)
9. detsember tähistasime 2. adventi koos 11.
klassi tüdrukutega: Merily, Moonika, Merlin
ja Alice. Me laulsime koos laulu päkapikust.
Veel mängisime koos jõulusoovide mängu:
viskasime üksteisele mängukaru ja pidime
ütlema, mida keegi jõuluks soovib. Siis soovis
11. klass meile head teist adventi ja me läksime tagasi tundi.
EMMA LABE (2. klass)
12. – 13. detsembril käisid algklassid muuseumis saabuvaid jõule pidamas. Kõigepealt
tehti piparkooke, mille valmistamise juurde
räägiti meile vanadest jõulutavadest. Kui piparkoogid olid ahju pistetud, läks osa rahvast
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Sündmused
mängima. Meie jäime alla meisterdama. Tegime kuusekäbist päkapikku. Pärast vahetasime
kohad ära, meie läksime mängima. Mängisime vanu mänge, mida lapsed vanal ajal jõulude ajal mängisid. Need olid meie jaoks väga
huvitavad ja tundmatud.
Hiljem sõime kõik koos piparkooke ja jõime
teed. Oli väga tore päev!
DARJA JA AILA (4. klass)
16. detsembri hommikul tähistasime 3. adventi. Meile olid esinema tulnud 6. klassi õpilased, kes laulsid „Oh kuusepuu“ saksa keeles.
Seejärel esinesid kõik algklassid oma väikeste
kavadega. 4. klassi Aila mängis päkapikku,
kes jagas kõigile kommi. Siis läksime tagasi
tundi.
EMMA LABE (2. klass)
Jõulupidu Remnikus
19 – 20 detsember veetsime oma jõuluaega
Remnikus. Kogunesime kooli kella üheks, sõime kõhud täis ja algas sõit Remnikusse. Kohale jõudes tutvusime majaga, jagasime toad
ära ja läksime järve äärde. Seal ootas meid ees
tugev tuul ja lained. Vaatepilt oli vapustav.
Sooja saamiseks mängisime jooksumänge.
Tuulega võitlemisest väsinud, jalutasime oma
maja juurde. Mängisime ringmänge ja erinevaid võistlusmänge. Enne kui tuppa tagasi
läksime, saatsime teele kuumaõhupallid heade soovidega. Viimase palli teele saatmise ajal
täitus ka meie jõulusoov - hakkas lund sadama. Süütasime õueküünlad ja läksime tuppa.
Peale väikest puhkust jagunesid lapsed rühmadesse ja iga rühm sai loosi teel ühe muinasjutu, mida tuli teistele lavastada. Meie suureks üllatuseks külastas meid kooli juhtkond,
kes tulid õnnitlema tublimaid õppureid ja
soovima ilusat jõuluaega.
Kogu selle tralli peale olid kõhud tühjad ja
meid ootas mõnus söömaaeg. Jätkusid tegevused erinevates töötubades – meisterdus-,
filmi- ja discotuba.
Järsku seisiski ta uksel – jõuluvana suure kotiga. Muhe taat kuulas ära kõikide laste luuletused, laulud. Keda kiitis, keda julgustas.
Ootaski meid ees viimane suur tegevus. Rühmad pidid koostama plakati vabalt valitud
vormis päevastest tegemistest.
Oligi aeg päev lõpetada ja pugeda vooditesse.
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Omalooming - 1. klass
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Omalooming - 2. klass
LUMI JA KOER

JÕULUD

Õues sajab lumi.
Mängima läheb Muri.
Muril mängimisest uni,
Muri täna väga kuri

Jõulud tulid, kuusk säras
täna tuli jõuluvana.
Jõuluvanal suur kott,
koti sees on ilus pott.
Mina talle salmi loen,
ise jõuluvana sülle poen.

Luise Järve

Asko Pärnpuu

TALV

TALV

Talv on äge,
laual säde,
aga kui õue lähen mina,
hõiskan „ Tina!“

Täna sajab pots ja pots
käes on jõulude ots.
Mina magan veel
uni on mul veel
päkapikk on teel.

Reimo Reiska

Emma Labe
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Omalooming - 3. klass
3. KLASSI ÕPILASTE KÜSIMUSTELE VASTASID ÕPETAJAD
Kas Teile meeldib talv?
Õpetaja Heddy: Ei meeldi, sest külm on.
Õpetaja Tanja: Mulle meeldib lumesadu.
Õpetaja Rutt: Talv on minu lemmikaastaaeg.
Õpetaja Diana: Mitte eriti.
Kas Te toote jõuluks kuuse tuppa?
Õpetaja Heddy: Võib olla. Kui vanaisa
toob, siis jah.
Õpetaja Tanja: Kuuse toome tuppa 21.
detsembril, sest siis on minu lapse sünnipäev.
Õpetaja Rutt: Kuuse vanasti tõin, nüüd
toon kuuseoksi ja ehin ehetega.
Õpetaja Diana: Ja, kindlasti.
Kas te kaunistate kodu?
Õpetaja Heddy: Natukene ikka. Küünlaid panen.
Õpetaja Tanja: Ja, sest mulle meeldib ilu.
Õpetaja Rutt: Jah
Õpetaja Diana: Ja.

Kuusepuu ja päkapikk
Üks väike, väike päkapikk
käis talve läbi lastel külas.
Lõpuks hakkas igav tal.
Siis metsa läks see päkapikk.
Seal leidis kuusepuu.
Ja viis ta koju endale.
Ta pani ehted kuusele
ja hakkas laulma, tantsima.
Siis ülejäänud tulid ka
ei olnud enam igav tal.
ELISAVETA PÄLL

Jõuluvana
Jõuluvana on teel,
päkapikkudel on
komme veel,
lastel on hea meel.
Koer ka ootab,
limpsab keelt .
Koer haugub üle küla.
ANATOLI PANOV

Piparkoogid
Meie pere lapsed,
piparkooke küpsetavad.
Jõuluvana ootavad,
piparkooke maitsema.
Jõuluvana tuligi.
Võttis piparkoogid ja
andis kingid meilegi.
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Kuidas Te võtate vastu uut aastat?
Õpetaja Heddy: Istume koos sõpradega
lauas ja sööme.
Õpetaja Tanja: Pidusöökidega ja õues
ilutulestikuga.
Õpetaja Rutt: Vaatan telesaateid ja ootan
uut aastat.
Õpetaja Diana: Olen külas.
Kuidas tähistate jõule?
Õpetaja Heddy: Perega koos sööme jõulutoitu.
Õpetaja Tanja: Käime kirikus laulmas
jõululaule ja surnuaias käime küünlaid
panemas.
Õpetaja Rutt: Rahulikult perega
Õpetaja Diana: Kingituste ja heade söökidega.
Millised olid Teie lapsepõlve jõulud?
Õpetaja Heddy: Panime kuuse suurde
tuppa ja olid kommid kilekottides.
Õpetaja Tanja: Jõule ei tohtinud pidada.
Jõuluvanal hea on meel,
lastelgi on rõõmus meel.
ANNIKA KALJUMÄE

Minu jõulusoov
Piparkook see maitseb hästi,
Kuusk on väga ilus puu.
Taevas särab kuldne kuu.
Jõuluvana palun too
mulle kingipakk.
Saada päkapikk,
et ta mulle
kommi, mandariini tooks.
MARKKO SINITSKI

Jõulud
Lumi sajab, jõulud on käes.
Päkapikud käivad.
Lapsed õues mängivad.
Ja piparkoogid küpsevad.
Lapsed koolis suusatavad.
Puud on ka kõik valged.
Lastel hea on meel.
JEKATERINA REINOVA

Õpetaja Rutt: Minu lapsepõlves polnud
jõule, olid näärid
Õpetaja Diana: Koos kuusega
Kuhu tahaksid sõita jõuluvaheajal?
Õpetaja Heddy: Tahan sõita soojale
maale.
Õpetaja Tanja: Eestist ei taha sõita kuhugi. Võib-olla vanemate juurde.
Õpetaja Rutt: Jõulumaale põtradega
sõitma.
Õpetaja Diana: Tallinna lähedale sõprade juurde
Kuidas te õppisite suusatama?
Õpetaja Tanja: Koolis suusatunnis õppisin.
Õpetaja Heddyt küsitlesid Markko ja
Anatoli, õpetaja Tanjat Annika ja Elisaveta, õpetaja Rutti Chris ja Eliise, õpetaja
Dianat Katja ja Illika.

Jõulumees
Jõuluvana on praegu teel,
päkapikud käivad veel.
Oh, mul rõõmus meel,
kuid oodata on veel,
millal jõuluvana jõuab.
Jõuluvana rõõmus,
ütleb, laula veel.
ILLIKA SINITSKI

Jõuluvana
Jõuluvana on hea.
Ta annab lastele kingitusi.
Talle peab luuletust lugema,
veel võib ka laulda
või mängida viiulit.
Ma sain eelmisel aastal
jõuluvanalt telefoni
Seda ma
ootasin
terve
aasta.
ELIISE ALTOJA

Omalooming - 4. klass
Jõulud metsas
Elasid kord kaugel sügaval metsas jänes,
rebane ja hunt. Jänes oli oma kasuka
valgeks ja kohevaks teinud, sest kätte oli
jõudnud talv.Valgeks sellepärast,et hundid jäneseid ei leiaks. Rebane oli oranži karvaga ja sabaots valge. Hunt ise oli
hall ja väga pahatahtlik. Rebane ja jänes
olid väga suured sõbrad. Nad ootasid
sellel aastal koos jõuluaega. Jänes soovis
saada jõuluvanalt kaks kilogrammi porgandeid. Porgandid pidid olema suured
ja mahlased. Rebane soovis priskeid ja
grillitud kanu. Kui soovid soovitud, hakkasid jänes ja rebane lumesõda mängima. Päev jõudis õhtusse. Jänes läks oma
sooja urgu ja rebane enda koopasse.
Jõudis kätte hommik. Sõbrad sõid
koos hommikust. Jänesel tuli mõte minna jalutama. Rebane oli nõus. Jalutades
nägid nad jõuluvana. Nad jooksid kiiresti peitu. Millegi pärast nägi ta välja nagu
hunt. Ja see oligi hunt. Järsku kuulsid
nad karjeid, mis tulid kotist. Nad arvasid , et seal on jõuluvana. Ja nad uurisid
selle välja. Seal oligi jõuluvana. Rebane
ja jänes pidid kiiresti ta päästma, sest
nad kuulsid pealt mida hunt kavatseb. Ja
nii nad tegid plaani. Plaan oli selline, et
rebane ütleb hundile, et ma kutsun jahimehed ja jänes päästab jõuluvana. Ja see
plaan töötas. Jõuluvana oli päästetud.
Jõuluvana ei andnud hundile mitte ühtegi kingitust. Kõik olid jälle õnnelikud,
et jõuluvana on vaba.Sellest ajast peale,
kui hunt varastas jõuluvana, siis ta enam
jõulukingitusi ei saanud.
STEN MURDSALU

Päkapiku ja jõuluvana
äpardused
Oli jõuluvana Ärni, kes tavaelus on tore
ja rõõmus inimene. Talle meeldib teistele rõõmu teha. Tal on tumedad riided
(mustad, sinakad jne). Ärnil on ka lemmikpäkapikud. Neid on kaks. Esimene
on päkapikk Päka. Päkal on hea huumorimeel.Ta näeb välja nagu tavaline
päkapikk. Päka on väga väike, punases
mantlis ja tuttmütsis. Ta on mõnikord
natuke tuulepea. See tähendab, et ta mõnikord unustab asju. Teine päkapikk on
Maius. Nimi tuleneb sellest, et ta on ise
suur maius nagu lapsed. Maius on mõnikord päris kurb, aga keegi ei tea miks.
Muidu on ta rõõmsameelne, välimuselt
samasugune nagu eelmine.
Käes on päev enne jõululaupäeva ja
päkapikkudel on käed-jalad tööd täis.
Jõuluvana töö on kingid ära viia ja lastele rõõmu teha. Aga oli juhtunud äpardus
- päkapikud olid unustanud sildid peale
panna, et kellele need kingid viima peab.
Ärni ei saanud aru, kellele peab viima.
Taat kutsus appi päkapikud ja küsis, et
kuidas ta peaks lastele kingid kätte viima, kui ei tea kellele peab viima. Läks
palju aega enne kui päkapikud mõtlesid välja mida teha tuleks. Nad rääkisid
plaani jõuluvanale ja taat nõustus sellega
kohe. Jõuluvana Ärni oli küll graafikust
maas, kuid ta tegutses piisavalt kiiresti,
et kõik lapsed kingid kätte saaks. Neil oli
vabrikus suur kuul. Kõik kogunesid selle ümber ja nautisid laste rõõmu. Nende
töö ongi lastele rõõmu teha.
LIISA JÄRVE

Päkapiku ja Tomi kohtumine
Elas kord päkapikk. Ta oli väga väike. Ta
kandis peas punast mütsi, mille otsas oli
valge tutike. Seljas kandis punast kuube.
Sellel kuuel oli must vöö. Jalas olid pruunid soojad saapad. Tal olid käes mustad
käpikud. Teised päkapikud kutsusid teda
Päkaks. Päka oli eriline päkapikk, sest ta
oskas ennast nähtamatuks muuta. Veel
oskas ta läbi akende ja seinte käia.
Jõulukuul otsustas Päka sõbraks saada ühe poisiga. Ta valis välja poisi, kes
temasse kõige rohkem uskus. Poisi nimi
oli Tom. Tom elas maal. Ta oli kümneaastane, pikka kasvu poiss. Tema juuksed
olid tumepruunid ja silmad hallid. Poiss
oli sõbralik ja lahke. Talle meeldis väga
lugeda. Raamatutest eelistas lugeda päkapikkudest. Tom elas koos ema, isa ja
koeraga. Kutsu oli pruuni - valgekirju.
Koera nimeks sai Pontu. Pontu oli sõbralik ja talle meeldis väga mängida. Tomi
sõbra lemmiksöögiks osutus konserv.
Ühel ööl ärkas Tom üles. Ta kuulis
mingit krabistamist. Ta märkas aknalaual
päkapikku. Tom oli üllatunud, sest ta teadis, et päkapikud on nähtamatud. Päkapikk ja Tom hakkasid rääkima ja neist said
suured sõbrad. Tom soovis jõuludeks uut
telefoni. Vanemad ei saanud talle seda lubada, sest see maksis palju. Päkapikk täitis
Tomi soovi ja juba järgmisel päeval oligi
tal uus telefon. Tom tänas päkapikku.
Päka ja Tom kohtusid igal aastal. Ja
igal jõululaupäeval täitis Päka Tomi soovi. Tom oli õnnelik, sest tal oli tore sõber.
RENO REEST
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Ristsõna
PAREMALE

1

1. hoop
4. luurama
6. kiheleb
8. tõreleb
9. rehkendama
10. ärples

2

3

4
5

6
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ALLA
2. läkastab
3. ränk
5. lesib
7. hämardub
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Eelmise ristsõna lahenduse võitja on Marii Kuuse 1. klassist. Õnnitleme!
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Ristsõna vastused anda õp. Edale 12. veebruariks.

TULEKUL
jätkuvad arenguvestlused • sõbrapäev • vabariigi aastapäev •
õuesõppe nädal • vastlapäev • teatrinädal • emakeelepäev
Peatoimetaja: Eda Välimets
Toimetaja: 4. klass
Küljendaja: sekretär

D

