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PESAL ISTUS VARES JAAK,

KODUPUU ALL OLI KEEGI,

LAULIS MUUDKUI VAAK-VAAK-VAAK!

TUNDUS KA, ET HABE PIKK.

JÕULULAULU NÕNDA TA

VÄLKUS PUNAST SEAL JA VALGET,

ÜLIHOOLSALT HARJUTAS.

RINGI SEBIS PÄKAPIKK.

METSAS SADAS VALGET LUND,

KÄRMELT KOJU LENDAS TA,

EHITUD SAI JÕULUKUUSK.

LAULIS RÕÕMSALT VAAK-VAAKVAAK!

VARES JAAK EI SAANUD UND,
OOTAS OMA KINGITUST.
HOMMIKUL LÄKS VÄLJA TA,

OMA KINGITUSE SAI,
PEALEKAUBA PIKA PAI.

MÖÖDA METSA LENDAMA.

ANNIKA, MARII, LUISE,

VAATAS RINGI SIIN JA SEAL,

JOONAS, DIMO

SUURE LAIA LAANE PEAL.

Sündmused
Kadripäev
Juba hommikul olid kõik valgetes
kadrikostüümides. Neljanda tunni
ajal 25. novembril jagati esimene
kuni neljas klass kuuesteks gruppideks. Meie grupis oli ka kaks kümnendikku. Laulsime matemaatika
klassi ukse taga kadride sisselaskmise laulu. Seal oli 11. klass. Küsisime
mõistatusi, lugesime luuletust. Vana
kombe kohaselt anti meile komme.
Pärast läksime aulasse. Seal pidime
mõtlema luuletuse või laulu. Kell
kolm mina, Katja, Illika, Laura Eva,
Mariana, Britta ja Kertu käisime informaatika klassis, füüsika klassis ja
direktori juures santimas. Käisime ka
Kunstide Koolis. Tegime õpetaja Pillele kontserdi. Oli tore päev.
ELISAVETA (4. klass)
4. detsember käisid lapsed koos
õpetajatega muuseumis. Meile olid
tulnud külla Soome tädid. Seda juba
mitmendat aastat. Seal me meisterdasime tähti. Tähed kleepisime
üksteise peale – suur, keskmine ja
väike. Kaunistasime lumehelvestega,
ilusate ringide ja suurte tähtedega.
Taha panime magneti. Tähti tegime
sellepärast, et see oleks nagu taevas
jõulude ajal.
MARGARETH (1. klass)

5. detsembril käisin koos algklassiga Tartus Vanemuise teatris „Koerhaldjas Miat” vaatamas. Sõitsime
sinna bussiga. Etenduses läks Mia
sõbrale otsima kõige paremat kinki.
Ta kohtas oma teekonnal külmapoisse, hobuseid, seppa ja muid tegelasi.
Etenduse jooksul oli Mial palju huvitavaid seikluseid, millest Mia õppis,
et emale ja isale on kõige parem kink
kalli ja sõpradele koos veedetud aeg.
Etendus meeldis nii väga, et sooviksin ise ka Miat mängida
JONATHAN (1. klass)

Koerhaldjas Miat mängis Marianna
Tuisk.
Oleksime võinud mitu korda seda
vaadata.
Eliise rolli mängis Getter Jaani.
Rõdult oli hea vaadata.
Hobuste laul oli väga ilus.
Aga lõpus oli lahe muusika.
Lavastaja oli Katre Jaani.
Dinosauruseid seal ei olnud.
Jõuluvana ja Jõulumemme mängisid
Emil Rutiku ja Kaire Vilgats.
Algus oli sellel muusikalil veidi igav.
See etendus oli Vanemuise teatri väikeses majas.
Metsavahti mängis Kaarel Orumägi.
Imeline muusikal!!!!
Annely Järvsalu oli kostümeerija.
4. klass
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Sündmused

ADVENDIHOMMIKUD
1. advendi hommik
Hommikul läksime kõik aulasse.
Õpetaja Eda ja Õpetaja Anne lugesid meile lugusid päkapikkudest, siis
süütasid nad esimese advendiküünla. Äkki nägi õpetaja Reet akna taga
kedagi luuramas, seal oli päkapikk,
kes oli meile aknale kommi toonud.
EMMA, MARIANA (3. klass)
2. advendi hommik
Me läksime aulasse. Seal süüdati teine küünal. Üks suurema klassi tüdruk mängis klaverit. Tüdruku nimi
oli Grete. Õpetaja Reet rääkis, et päkapikkudel on vaja teha katsed. Ühes
katses tuli jõuluvana habemesse pats
punuda. Minu ema rääkis jutu ühest
poisist, kes ootas jõule ja tahtis saada kiikhobu ja pildiraamatut. Ta nägi

unes, et ta ei saanud kingitust ja oli
kurb. Kui ta üles ärkas, oli kõik nii,
et ta sai kingitused. Päkapikud panid meile kommi aknalauale. Mulle
meeldis see hommik.
LAUR (1. klass)
3. advendi hommik
Hommikul kogunesime jälle aulasse. Õpetaja Anne süütas kolmanda
advendiküünla. Meile laulis 5. klassi Laura Johanna, siis laulsid 3. ja 4.
klass inglise keeles. Õpetaja Anne
luges ka luuletusi talvest ja jõuludest.
Kui me klassis olime, avastasime
äkki, et tagumise akna peal on mingi
pakk, need olid kommid. Seekord tõi
päkapikk kommid klassi.
LUISE (3. klass)

JÕULUMAA MUUSEUMIS
I klass ja meie klass käisime muuseumis jõulumaal. Seal tegime piparkooki. Piparkookide tegemine oli päris lihtne. Piparkoogid pandi ahju ja
meie läksime mängima. Neid mänge
mängisid lapsed vanasti ja need olid
toredad. Me vedasime köit, ronisime hobuse looga alt läbi, kummitusemängus pandi lina pähe ja siis
pidi teisi kinni püüdma. Muuseumi
õpetaja Anne rääkis meile vanadest
jõulukommetest. Vanasti toodi õled
tuppa ja nende sees lapsed mängisid.
Pärast tegime õlgedest, traadist, kollasest karvasest nöörist ja värvilistest
tähekestest jõuluehte. Lõpuks läksime piparkooke sööma ja piparmünditeed jooma. See oli tore päev!
RITI MARELL (2. klass)
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Sündmused
Traditsiooniline jõulukäik
Remnikusse
11. detsembril tulime kooli alles
lõunaks, siis käisime söömas ja jäime
bussi ootama. Üks buss pidi võtma
tee äärest veel lapsi peale. Remnikus jagasime toad ja panime asjad
ära ning läksime õue. Õues toimus
õuesõpe. Mängisime värvimängu,
käisime järve ääres, aga seal oli nii
külm. Edasi mängisime maja juures
igasuguseid mänge. Kui õues olime
lõpetanud, läksime tuppa, vahetasime riided ja algasid tubased mängud.
Mõni meisterdas tähekest, mõni joonistas, mõni tegi lõngast päkapikku.
Kella poole 7. paiku tõi Margot meile
süüa. Edasi sai veel meisterdada ja oli
ka disko. Poisid jooksid niisama.
Kell 11 hakkasime magama sättima.
Üks tuba oli väga kaua üleval, Liisbeth ütles, et ta ei saanud üldse magada. Hommikul panime oma asjad
kokku, sõime, koristasime toa ja tulidki bussid.
Meil oli hästi põnev ja tore olla. Loodame, et järgmine aasta lähme jälle
Remnikusse.
EMMA, SANDRA (3. klass)
Algklasside õpilased olid kaks päeva
Remnikus. Kaaslasi küsitlesid ANNIKA ja ELISAVETA 4. klassist.
Millal te jõudsite sinna?
Markko: Umbes kell 14.00.
Mis õpetajad teil kaasas olid?
Chris: Kõik algklasside õpetajad ja
sotsiaalpedagoog.
Mida te Remnikus tegite?
Katja: Mängisime õues.
Chris: Mängisime, meisterdasime,
tantsisime ja sõime.
Illika: Mängisime ja vaatasime filme.
Mis teile süüa anti?
Eliise: Makarone, saia ja viinereid.
Mis kell algas öörahu?
Chris: Umbes kell 23.00.
Kuidas te seal ööbisite?
Markko: Magamiskoti sees.
Mis oli teie toa number?
Katja: Meie toa number oli 2.
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Sündmused
Mis kell te hommikul ärkasite?
Eliise: Kell 08.00.
Mis teile meeldis?
Katja: Teha Loom bansist käevõrusid, mängida, sest lahedad mängud
olid ja sai palju joosta.
Luise: Jõulutähe meisterdamine.
Emma: Piltide värvimine.
Õpetaja Eda: Valmisid ilusad ja toredad jõululuuletused.
Mis teile ei meeldinud?
Illika: Mulle ei meeldinud disko, sest
see oli igav.
Sandra: Poisid karjusid. Õues ei
meeldinud olla.
Õpetaja Eda: Ilm vedas alt.
Miks te läksite Remniku?
Õpetaja Anne: Et lastele midagi huvitavat pakkuda.
Õpetaja Reet: Et lapsi kantseldada ja
teha laste elu põnevamaks.
Õpetaja Liina: Et laste järgi valvata ja
et kõik oleksid õnnelikud.
Õpetaja Eda: Et lastele vaheldust
pakkuda.
Kas teil käis päkapikk ja mida ta tõi?
Eliise: Jah, ta käis ja tõi komme igale
lapsele.

sad oma kommipakkide üle. Jõuluvana ei unustanud ka õpetajaid, kes
said toredad kingitused ja lisaks suure
aplausi, mis kinnitas pealtvaatajatele,
et algklassi lapsed armastavad oma
õpetajaid väga palju.
Karel: „Jõulupeol oli palju rahvast.
Tantsisime ja tegime teatrit. Seejärel
tuli jõuluvana, kes küsis luuletusi.
Meil oli väga lõbus, vaatasime kuidas teised lugesid luuletusi ja said

kingipakke. Mul on väga hea meel, et
saime kommipakid. Kõikidel oli lõbus, et said paki kätte ja jõuluvanale
meeldisid luuletused. Isegi nendele
meeldis pidu, kes pakki ei saanud
(õed, vennad, emad, isad). Kuusel
olid küünlad peal ja kõik oli pidulik.
Aitäh hea peo eest Edale :)“
LIINA PÄRNPUU (1. klassi
lapsevanem) ja KAREL (1. klass)

18. detsembril toimus algklasside
jõulupidu.
Tere taat sa tunned vast,
seda väikest mudilast.
Kes sul habet ükskord paitas.
Kes sul koti selga aitas.
Nüüd ma pole enam väike.
Paremini oskan kõike.
Aga kui saan päris suureks.
Sputnikuga viin sind kuule.
Minu jaoks iseloomustab see luuletus väga hästi mudilaste jõulupidu,
kuna nad ei ole enam väga väiksed,
kuid pole ka veel väga suured. Tahavad mürada ja mängida, kuid oskavad ka tõsisemad, asisemad olla.
Algklasside jõulupidu oli meie pere
jaoks lapsevanemana esmakordne.
Tore oli näha laste elevust ja esinemislusti. Kõik klassid olid tublisti oma etteasteid harjutanud ja pidu möödus
viperusteta. Lapsed olid väga rõõm5

Sündmused
Sel õppeaastal kogunesid advendihommikuteks ka suured lapsed.
Sellest tegid kokkuvõtte 5. klassi tüdrukud LAURA JOHANNA,
LIISA ja DARJA.
1. ADVENT
Hommikul, teise tunni ajal, läksime
5.- 12. klassiga aulasse. Seal me alguses
kuulasime lugu, mida meile direktor
rääkis. Seejärel süütas meie klassi Johanna küünla, sest ta oli kõige noorem. Pärast seda lasti sõnad seinale
ja me laulsime mitu laulu. Laulude
lõppu oli kirjutatud häid jõule. Sellele järgnesid tunnid.
2. ADVENT
Läksime teise tunni ajal aulasse. Adventi alustas direktor, siis rääkis huvijuht Pille Roosi. Kui ka tema olid

lõpetanud, siis laulis Laura Johanna
Kask laulu „Advendiküünlad“. Samal ajal süütasid sünnipäevalapsed
õp Tanja ja õp Ilona küünlad. Järgmise asjana hakkasime laulma ja õp
Tanja mängis klaverit. Ühe loo mängis ka Grete Eliise Kask. Lõpetuseks
rääkis veel kord huvijuht. Läksime
tundidesse ja päev jätkus nagu alati.
3. ADVENT
Esmaspäeval, 15 - ndal detsembril
toimus 3. advent. Alguses laulsid
Anna ja Grete 7 - ndast klassist „Last
christmas“, kes oskas laulis kaasa.
Nemad süütasid ka küünlad. Peale
seda laulis 3. ja 4. klass „Santa, santa
high in the sky“ ja „Jingle bells“. Pärast seda me laulsime kõik koos tuntud laulu – „Püha öö“.

SUURTE JÕULUPIDU
Kogunesime kella kuueks rahvamajja. Panime esinemisriided selga ja
igale klassile anti paber, kuhu nad
said punktid kirjutada. Etendusi oli
erinevaid. Tehti nii näidendeid kui
ka muusikavideosid. Kuid olema
pidi ka tutvustus ja videoklip. Peale
esinemisi oli 20min vaheaega ja siis
hakati auhindu jagama, esimesena
jagati parima kostüümi auhindu.
Auhindadeks oli šokolaad. Parima
kostüümi auhinna said Darja Reinova, Kristin Kullamägi, Timo Kilk
ja Tenno Pajur. Siis kuulutati esinemise võitja välja, kelleks oli 10. klass.
Nende ajastuks olid 80ndad. Seejärel
algas kaua ootatud disco ja kohale tuli POWER HIT RADIO. Disco
kestis kella üheteistkümneni. Kõik
läksid oma koju. Oli lahe pidu!

Remnikus valminud omaloomingulised luuletused
JÕULUVANA
Jõuluvana habe ees,
ta on üldse tore mees.
Kingitused koti sees,
jõulud juba ukse ees.
Jõuluvana kinke loob,
lastele ta kinke toob.
Juba kuusk meil tuppa toodi,
me tegime köögis kooke.
MARKUS, REIMO, LIISA,
JOLAN, KERTU

KAUNIS JÕULUVANA
Jõuluvana, vana kana,
jättis kingid maha.
Jõuluvanal paha tuju,
jättis kingid koju.
Jõuluvana läks koju,
võttis kingid ja läks teele.
Jõuluvana õppis selgeks inglise keele,
jõuluvana viis kingid reele.
ILLIKA, EMMA, LAURA,
KAREL, ANDRI

JÕULUAEG
Jõuluaeg on tore aeg,
jõuluaeg on rahulik aeg.
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Jõuluvana tuleb eemalt,
saadakse kinke temalt.
Jõuluajal lastel sära tuleb näole,
rõõmsalt laulvad jõululaule.
Jõuluajal läheb pimedaks,
iga päev läheb libedamaks.
ELIISE, MARGARETH, SANDRA,
ARLES, HENDRIK

JÕULUVANA
Jõuluvana punanina,
hüppas üle laualina.
Jõuluvana värises,
laualina värises.
Pärast kukkus pepuli,
lõi oma nina laiali.
Siis ta luges luulet,
pärast oli andekas.
Lapsed tulid vaatama.
LIISBETH, ANDRI, MIRELY,
KATJA, RITI-MARELL

JÕULUVANA
Jõuluvana hell ja hea,
ole minu vastu hea.
Too mulle kommipakke,
nüüd ma hüppan rõõmust lakke.
Jõuluvana põhjapõdrad

porgandit nad armastavad.
Porgand on nende lemmikroog,
maitseb kook ja maitseb jook.
CHRIS, ARTHUR, JONATHAN,
RICHARD, ASKO

MEIL ON JÕULUD
Meil on jõulud ukse ees.
Taat meid ootab jõulumaal.
Päkapikud teevad tööd.
Meil on jõulud juba käes.
Päkapikud sussi taga piilumas meid
käivad.
Jõuluvana tööl ei ole lõppu.
On vaid laste nägudes meil rõõmu.
Lõpuks jõuluvana ukse taga koputab.
JESSIKA, INOS, TOOLIK,
RAINER, MARKO

Jõuluvana tule juba
meie juurde.
Me väga ootame
sind
ja kuulame õpetajat.
Jõuluvana võiksid tulla
homme meile jälle külla.
Meie koolis jäävad lapsed heaks.
MARIANA, JAAGUP, LAUR,
KEVIN, MARKO

Omalooming
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Ristsõna
LEIA TÄHEKASTIST ÜLES
MUUSIKALIST PÄRIT TEGELASED

Peatoimetaja: Eda Välimets
Toimetaja: 4. klass
Küljendaja: sekretär

