Käps tegutseb
veebruar 2016 / nr 2

PÄKAPIKK

Jonathan Habakukk
Päkapikk on väike mees,
kes käib laste sussides.
Paneb sinna šokolaadi,
kommi, õunu, marmelaadi.

Sündmused
KOOLI 1. ADVENT
30. novembril esimese tunni ajal tähistasime algklassidega 1. advendi
saabumist. Me vaatasime, kuidas rotid
varastasid laste sussidest päkapikkude pandud komme. See oli väga lahe
etendus. Rotte mängisid õpetajad Liina ja Eda, päkapikke õpetajad Anne
ja Reet. Rotid lubasid, et ei varasta
enam kunagi komme. Etenduse lõpus
sai iga õpilane komme ja iga klass viis
oma klassiruumi advenditule.
JOLAN (3. klass)
1. detsembril käisime muuseumis
meisterdamas. Tegime kuuski. Tädi
rääkis jeesuslapse sünnist. Kuusele
panime litreid ja tähti. Mulle meeldis!
EVELI (1. klass)

SÕIT TEATRISSE
9. detsembril käisime algklassidega teatritükki „Hansuke ja Greteke“
vaatamas. Etendus rääkis õe ja venna seiklustest metsas. Seal juhtus ka
jõuluime, haldjas muutis peategelaste isa sõbra jõuluvanaks. Mulle meeldisid Hansuke ja jõuluvana. Lisaks
käisime Rakveres linna jõulukuuske
vaatamas, see kuusk oli aknaklaasidest. Oli vahva väljasõit!
JONATHAN (2. klass)
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Sündmused
3. ADVENT
Kolmas advent toimus 14. detsember. 3. advendil esitasid 6. ja 7. klassi
õpilased näidendi “Väike kuuseke”.
Näidend rääkis väiksest kuusekesest, kes tahtis väga olla suur, et saaks
koos oma venemate vendadega linnas olla ja olla maailma ilus kuuseke,
mis oleks kaunistatud ja säraks nagu
täht. Aga ta ei saanud, kuna ta oli
liiga väike. Talle tuli külla üks sõber
Linnuke ja ütles talle: „Ära muretse,
mul on linnas üks sõber Eesel, ma
kutsun ta siia, äkki tema saab aidata.“ Linnukene lendas linna.
Linnukene tuli tagasi juba Eesliga ja
Eesel aitas Kuusekese linna viia, sel
nad jäid kõik magama. Hommikul
kui kõik ärkasid, nägid nad maailma
kõige ilusamat Kuusekest ja kõik olid
uhked.
Kuuseke tänas Eeslit ja Linnukest, et
nad tegid teda nii õnnelikuks. Kuuseke oli nüüd maailma õnnelikum
kuuseke ja kevadeni jäi temaga elama Linnuke. Nüüd oli Kuusekesel ka
sõber kes elas temaga.
DARJA (6. klass)
15. dets kõndisime muuseumi ja istusime lauda. Meile anti punased ja
rohelised tähed. Paigutasime tähed
paika. Siis anti nõel ja niit ning pärl.
Õmblesime tähed ja pärli kokku. Sellest sai jõulutäht. Hakkasime piparkooke tegema. Nii kaua kui me mängisime üleval vanasid ja uusi mänge,
said ahjus piparkoogid valmis. Sõime piparkooke ja jõime teed.
JANE (2. klass)
18. dets jõuluaktus oli selline, et me
läksime aulasse. Meile jagati trühvlikomme hästi palju. Need olid õpetajad ise teinud. Saime ka kiituskirjad.
Meie esitasime tantsu ja laulu. Mulle
meeldis kuidas meie klass esines. Pärast aktust oli kaetud pidulik jõululaud. Võtsime seal jõule vastu kogu
kooliperega.
ALEKSANDR (2. klass)
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Sündmused
REMNIKU
1. klassi arvamused
Andries: Seal oli lõbus tiimiga otsida
igat värvi klotse. Ei meeldinud muusikavideosid ära arvata. Järgmine
aasta ka!
Kätlin: Mulle meeldis disko ja viktoriin, ei meeldinud klotside otsimise
mäng. Järgmine kord tahan ka!
Kermo: Mulle meeldis koer, kullimäng
ja teised mängud. Mulle meeldisid toakaaslased. Ma tahan jälle minna!
Kristella: Vaatasime pilte ja otsisime klotse. Läksime suurde saali ja
mängisime. Tegime diskot ja läksime
magama. Hommikul sõime pirukat.
Tahan jälle!
Eveli: Remnikus oli lahe. Mulle meeldis see, kui otsisime legoklotse ja viktoriin ja disko oli kõige lahedam. Kui
jõuluvana käis ja meile paid tõi, siis
ma oleksin napilt selle nahka pannud. Kindlasti lähen veel!
Laura-Liisa: Otsisime klotse. Mulle
meeldis disko ja kujude peal ronida.
Süüa oli hea. Ülesanded olid lõbusad. Ma tahan võib olla veel minna,
mõtlen, et tahan.
Kert: Jõuluvana tuli, kogunesime
diskosaali, tegime tiimid, mängisime
puuviljade mängu
2. klassi lood
Me sõitsime Remnikusse jõulupidu
pidama. Esmalt me läksime seal õue
ja mängisime natuke. Hiljem oli õues
aardejaht ja siis jooksime kõik tuppa.
Toas me tegime mida tahtsime ja
seejärel tuli jõuluvana. Mulle meeldis väga jõuluvana, sest ta oli väga
äge. Olime Remnikus ühe öö.
JONATHAN
16. dets sõitsime Remnikusse. Kohale jõudes panime asjad tubadesse, siis
läksime mängima. Meisterdasime
helkureid, jõulutähekesi ja joonistasime. Jõuluvanale lugesime luuletusi,
et pakki saada, siis algas disko. Kõik
oli väga tore!
ANDRI
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Me läksime sõbraga Remnikusse.
Esimese asjana viisime asjad tuppa.
Seejärel läksime õue. Õues jagati
meid pooleks. Pidime otsima klotse,
mis olid erinevat värvi. Siis läksime
randa mänge mängima. Peale seda
läksime tantsima. Meil käis ka jõuluvana. Enne kui magama läksime, oli
veel öödisko.
KAREL

Me läksime bussi peale ja sõitsime
Peipsi järve juurde, kõndisime oma
tuppa. Kohe jalutasime õue ja hakkasime mängima klotsimängu. Pärast seda
oli vaba aeg. Peale vaba aega me mängisime mänge, järgnes öödisko ja hakkasime sööma. Meil käis jõuluvana,
lugesime talle luuletusi, läksime magama. Hommikul sõime hommikusööki,
läksime bussi peale ja sõitsime koju.
LAUR

Sündmused
Me sõitsime kõik koos bussiga Remnikusse. Kõik viisid oma asjad tuppa.
Õpetaja kutsus meid varsti õue. Meid
jagati võistkondadeks. Meil oli üks
tore mäng. Pidime otsima üles värvilised plastmassist mänguklotsid ja
nende värvid pildi juurde kirjutama.
Enne mängu käisime me ka rannas
mängimas kasse ja hiiri. Toas mõned

meisterdasid ja mõned tantsisid. Õhtusöögiks sõime pastat, viinereid ja
tomateid. Õhtul tuli jõuluvana. Kõik
lugesid luuletust ja said kommipaki.
Peale jõuluvana oli meil viktoriin ja
õhtudisko. Lõpuks olime väga väsinud ja läksime magama. Hommikul
sõitsime rõõmsalt koju.
MARGARETH

Minu päev algas nõnda – ma tulin
kooli kell 12, tunde ei olnud. Ma läksin bussiga Remnikusse. Kõigepealt
viisime enda asjad tuppa, siis läksime
õue. Moodustasime rühmad, meil
oli kaart, selle peal olid pildid. Pidid
juhatasid meid legoklotside juurde,
need olid ära peidetud. Õhtul tuli
jõuluvana, ta jagas igale lapsele kommipaki. Kui jõuluvana oli ära läinud,
siis me mängisime ja tegime diskot.
Pärast diskot läksime magama.
JOONAS
3. klassi arvamused
„Mulle meeldis „kassi-hiire mäng“,
lumesõda ja viktoriin.“
JAAGUP
„Mulle meeldis viktoriin, näidendit
välja mõelda ja etendada. Mulle ei
meeldinud, et toas keegi norskas“.
ANDRI
„Mulle meeldis rannas mängida kassi-hiire mängu. Klotsi- otsing ja näidendi tegemine oli ka väga lahe. Tore
oli, et jõuluvana tuli Remnikusse.“
JOLAN
„Mulle meeldis mängida ja meisterdada ning õues olla. Mulle ei meeldinud see, et keegi norskas. Remniku
on väga tore koht!“
LAURA-EVA
„Mulle meeldis Dimo näitlemine.“
„Mulle meeldis, et Dimo võitis parima näitleja tiitli“. „Remnikus sai
palju nalja.“
RITI MARELL
„Mulle meeldis näidend, viktoriin,
kassi-hiire mäng ja magamine. Tantsida ei meeldinud“.
ARLES MARTEN
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Sündmused
4. klassi lood
Kui kohale jõudsime, siis panime asjad tuppa ja läksime järve äärde. Seal
mängisime „Hiirt ja kassi“. Seejärel
läksime maja ette maastikumängu mängima. Pidi otsima erinevaid
klotse ja see oli väga raske, aga lõbus
ka, sest saime joosta. Lõpuks läksime
tuppa, üleval hakkas meisterdamine
ja joonistamine. Tantsida sai ka. Siis
hakkasid mängud, tegime tiimid ja
õpetaja pani muusika mängima. Me
pidime ära arvama mis laul on. Veel
oli viktoriin ja puuviljamäng. Hiljem
lavastasime näidendi, see oli kõige
lahedam. Meid tehti jälle tiimideks
ja tiimi kapten tõmbas ühe sildi ja
seal oli kirjas mingi muinasjutt. Seda
pidigi lavastama. Väga lahe oli!
LUISE
Me käisime Remnikus. Olime järve ääres ja siis läksime maja juurde,
mängisime maastikumängu, mis
mulle kõige rohkem meeldis. Siis
läks pimedaks ja me läksime tuppa.
Toas meisterdasime või joonistasime, mängisime mänge ja tegime näidendeid, mis olid nii naljakad. Siis
käisime diskol ja tantsisime. Enne
magama minekut tegime jälle paar
mängu ja siis tuli jõuluvana. Kõik
lugesid luuletust, mõnel ei olnud
luuletust. Kellel ei olnud luuletust,
need tegid midagi muud. Siis läksime magama. Enne me kartsime, et
meie toas kummitab, aga tegelikult ei
kummitanud midagi.
SANDRA
Remnikus läksime kohe õue, käisime järve ääres. Seal me mängisime.
Pärast mängimist läksime ööbimismaja juurde tagasi. Hakkasime
mängima maastikumängu. Tegime
tiimid. Mängus pidime leidma värvilisi klotse, mis olid pandud erinevatesse kohtadesse. Tiimidele anti
pildid, kuhu olid klotsid peidetud.
Kui mäng läbi sai, siis läksime tuppa.
Toas sai meisterdada ja joonistada.
Siis tuli laulumäng. Seal pidi ära arvama laule, kui laulu teadsid, siis pi6

did jooksma lauani ja õpetaja Liinale
laulu ja esitaja ütlema.
EMMA
Õues me käisime järve ääres ja mängisime. Toas me meisterdasime, joonistasime, mängisime, näitlesime, lugesime luuletust, disko oli ja jõuluvana
käis külas. Remnikus oli väga hea olla
ja seal oli lahe ka. Meil sai seal nalja
ka. Sõime, olime veel natuke aega üleval ja läksime magama. Kõige rohkem
meeldis mulle laulumäng.
RICHARD

Hommikul tulime kooli kell 12.00,
siis läksime sööma ja bussile ning
sõitsime Remnikusse. Seal viisime asjad oma tuppa ja läksime õue maastikumängu mängima. Käisime ka järve
ääres. Lõpuks läksime tuppa. Toas
toimus meisterdamine ja disko. Veel
mängisime laulumängu, see oli väga
tore. Saime puhata ja veel mängida.
Lõpuks oli õhtu käes ja meile tuli
jõuluvana, kellel oli kaks kingikotti
käes. Kõik lugesid luuletusi ja igaüks
sai kingikoti. Seejärel algas disko, me
tantsisime ja läksime magama.
LIISBETH

Intervjuu meie kooli uute õpetajatega
ÕP. KRISTEL

ÕP. ANASTASSIA

ÕP. MARIS

ÕP. ANNA-LIISA

KUS TE VAREM TÕÕTASITE?

Narva Pähklimäe
Gümnaasium

Jõhvi koolis matemaatikuna

Tartumaal käsitöö-ja kunstiõpetuse õpetajana Sillaotsa koolis,
Ilmatsalu koolis käsitööõpetajana,
Alatskivi Kunstikoolis kunstiõpe- Õpetajana 3 aastat
tuse õpetajana. Minu esimene
Kehra koolis
töökoht kohe pärast Tartu Kunstikooli lõpetamist oli siidimaali
kunstnik

KELLEKS TE LAPSENA
SAADA TAHTSITE?

Kokaks

Müüjaks

Kirjanikuks, matemaatikuks või
kunstnikuks

Lauljaks, juuksuriks

MIDA TE TEETE VABAL
AJAL?

Loen raamatuid ja
olen internetis

Koduseid töid

Praegu ei ole eriti vaba. Kui on,
siis kas koon või jalutan koeraga
metsas

Tantsin, tegelen
joogaga, mängin
viiulit

MIKS TE VALISITE OMA Iisaku on ilus koht
TÖÖKOHAKS IISAKU
ja oli huvi, milline
KOOLI?
see on
MIDA TE ARVATE MEIE
KOOLI ÕPILASTEST?

See on lähedal ja on Iisaku on ilus koht ja see on
mugav käia
minu kodule lähemal

Nad on väga tublid
õpilased

Mulle meeldib Iisaku

Siin on head lapsed

Siin on vahvad õpilased

MILLIST MUUSIKAT TE
Klassikalist
ARMASTATE KUULATA?

Klassikalist

Kuulan seda mis raadiost tuleb

Seinast - seina

KAS TEIL PÄKAPIKUD
KÄIVAD?

Mõnikord Narvas

Käivad

Minul ei käi, aga minu lastel
käivad

Ei, minul enam ei
käi

KUIDAS TE TÄHISTATE
JÕULE?

Koos perega, toome
kuuse, teeme pipar- Koos perega
kooke

Toome kuuse tuppa, käin koos
sugulastega emal külas Tartumaal. Sööme palju

Suguvõsa tuleb
kokku

Intervjuu viisid läbi 4. klassi õpilased EMMA ja LUISE
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Omalooming
JÕULUSALM

Autor: Joonas (2. klass)
Päkapikul pole raha,
isegi kui tal on paha.
Jõuluvana läheb poodi –
isegi kui pole raha.
Jõuluvana on nüüd paha,
sest et jättis raha maha.
Jõuluvana on nüüd hea,
koputab minu ukse peal.
Mina teen tema peale pai
ja ütlen –
„Tere, jõuluvana!“

AHJUVANA KINGITUS
Autor: Karel (2. klass)

Ükspäev lendas jõuluvana
üle meie maja.
Viskas kingid üle raja,
kinni püüdis ahjuvana.
Soovisin ju legomaja,
aga selle sai ahjuvana.
Autor: Arthur (3. klass)
Päkapikk meil sussides käib,
šokolaadi ja komme toob,
aga siiski mulle näib,
ema ja isa mul kingitusi loob.

PÄKAPIKK

Autor: Andri (2. klass)
Külla tuli päkapikk,
väike ja habemik.
Lastele kinke jagas,
kaasas rikkalik kingipagas.
Autor: Jane (2. klass)
Lund ei saja,
maa on must,
jõuluvana ei tule vist.
Kuuse ikka tuppa toon,
ehted talle külge loon.
Päkapikud näevad siis,
mida tegin siin.
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Omalooming
MINU JÕULUD
Me olime vanaisa juures, tegime süüa ja muid asju. Õhtul said kõik kingitusi. Me tegime hapukapsast ja me kõik sõime seda. Seal oli päris rahulik. Me panime küünlad põlema. Lõpuks sõitsime koju, jõulukuuse all
oli kingitus. Mulle meeldis see väga. Me küpsetasime õega piparkooke.
Issiga käisin jooksmas metsas. Kõik need kolm päeva olid väga lõbusad.
LAUR (2. klass)
Jõululaupäeva õhtul olime oma perekonnaga koos. Jõuluvana oli toonud
meile jõulukuuse alla kingitused. Meil oli kaetud ilus jõululaud ja sõime
maitsvaid jõulutoite. Kui kõht oli täis ja kingitused avatud, oli kõigil hea
meeleolu.
MARGARETH (2. klass)

Jõululaupäeval olime perega tädi Kai juures. Jõuluõhtul oli laual hapukapsas, verivorst, ahjuliha. Seal tõi päkapikk kingid jõulukuuse alla.
Peale seda ma käisin vanaisa juures ka koos perega. Seal aga tuli jõuluvana, kes tõi ka kingitusi. Me tegime Eriku ja Joosepiga bändi ja esinesime
jõuluvanale. Kingiks ma sain elektrikitarri. Vanaisa juurest koju sõitsin
ma üksi bussiga.
JONATHAN (2. klass)
Me olime perega kodus. Toas oli meil jõulukuusk. Kuuse tõime metsast
koos perega. Jõuludel olime oma perega rahulikult kodus. Tegime piparkooke ja jäime ootama jõuluvana. Lõpuks tulid ka kingid kuuse alla.
Mina olin oma kinkidega rahul. Jõulud on parim aeg!
KAREL (2. klass)
Jõulude ajal oli terve pere kodus ja küünal põles. Meil oli kuusk toas. Me
läksime poodi. Kui tagasi tulime, olid kuuse all kingitused. Pärast tulid
meile külla tädi ja vanaema. Avasime kingid. Igaüks sai kingi. Laual
olid piparkoogid. Mulle meeldivad
jõulud, sest siis saab kingitusi.
JANE (2. klass)
Jõululaupäeva hommikul tõime tuppa jõulukuuse. Siis küpsetasime piparkooke. Pärastlõunal läksime vanaema juurde. Me läksime surnuaiale
esivanemate hauale küünlaid panema. Hiljem hakkasime lauamänge
mängima. Siis tuli jõuluvana. Terve
pere sai kingitusi. Saabus jõuluöö ja
me läksime koju.
JOONAS (2. klass)
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Omalooming
MINU LEMMIKLOOM
Autor: Markus (3. klass)

Täna ma räägin teile meie akvaariumis elavast kalast Enzost. Ta liiginimeks on loorsaba-kuldkala. Oma
nime sai ta koheva ja õrna saba järgi.
Enzo on 12 cm pikk valget värvi kala.
Käitumiselt on Enzo sõbralik ja seltsiv, sest ta ei tee teistele liiga ja hoiab
väiksemaid kalu. Vahest on ta ulakas,
sest näpsab põhja-taimi. Samuti on
Enzo leidlik, sest teeb lõbusaid trikke- tassib kivikesi ja teeb mulle. Ta on
meie akvaariumi kõige ilusam kala.

MINU SÕBER

Autor: Riti Marell (3. klass)
Ma ei kirjuta enda ega tuttava lemmikloomast, vaid kassist, kes ilmub
ei tea kust ja kaob ei tea kuhu. Ta on
parajalt paks kass, kelle kasukas oli
kunagi valge nagu lumi, nina roosa nagu suhkruvatt ja silmad kollased nagu võililled. Iseloomult on ta
kannatlik, sest ootab mind alati ühes
teatud kohas ja ei lahku enne, kui
on minult kõik paitused ja silitused
kätte saanud. Veel on ta väga suure
isuga, sest võib süüa lõpmatuseni.
Kui on aeg, on ta kadunud sama salapäraselt nagu ilmus. Ta on kriimude
silmade ja katkise ninaga kollakas,
määrdunud kasukaga. Kellu, minu
salapärane sõber.
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Omalooming
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KIRJANDUSKUMMUT
Kirjuta iga sahtli peale õige raamatu pealkiri ja lisa veel tegelasi sellest raamatust!

Piia
vanaisa
Kaur

Juss
hambaarst

Siim
kass Kissa
ema ja isa

Annika
härra Nilsson

Kingpool
Rästik Rudolf

Iti
Kusti
metsakollid

väike Ida
Alfred
Liina

kapten Trumm

Bosse ja Bettan
preili Sokk
Bimbo

tuletõrjuja Mustpea
tuletõrjuja Valgemaa
Siiri

Anna
Kerstin
Lasse
kingsepp Lahke

Albert
Susumu
kärbes Jaak

Eriti tark laps kirjutab raamatu juurde ka autori nime!
Ristsõna vastused tuua 16. märtsiks õp Eda või Emma ja Luise kätte.

Eelmise ristsõna võitjad olid
JESSIKA – 3. klass
JANE – 2. klass
LIISBETH – 4. klass
MARIANA – 4. klass
JONATHAN – 2. klass

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

