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MEIE TALVELUULETUSED
JÕULUPUU
Väljas sirgub kuusepuu,
suur ja vägev jõulupuu.
Väljas on küll külmad ilmad,
hoidku ennast soojad ilmad!
Kuusepuu on kaunistatud
kingikotid kuuse all.
Kuusepuu on meile tähtis,
sest käes on jõuluaeg.
ERVIN

PÄKAPIKK
Elas kord üks päkapikk,
ta oli priske, kuid mitte pikk.
Kaela ümber valge sall,
naerul suu ja habe hall.

Minu isa spordimees,
ujus kaua merevees.
Ema vihkab supipada,
talle meeldib jooksurada.
Nagu väle põhjapõder,
on mu õde spordisõber.
Kiire veel kui linnulend,
võib olla ka siin väikevend.
Võidukarikaid kannab
aknalaud,
õnne toob meil hobuseraud.
LAURA JOHANNA

Seina mööda ronib üles,
nätsud põues, kommid süles.
Armastab ta teha nalja,
süüa hästi, juua kalja.

JOHANNA

Laev sõidab merevees,
selle pardal supermees.
On ta veel ka spordisõber,
tema sõber põhjapõder.
Käis kõva stardipauk,
järele jäi liivaauk.
Sõber mõõtis jooksurada,
mina otsin supipada.
See meremees mu klassivend,
me sõprus nagu linnulend.
STEN

RENO
TALV
Väljas sajab lund,
mina näen und.
Päkapikk toob unenäos
kingituseks kelgu.
Kelguga siis sõidan mäest,
nii et kähedaks jääb hääl.
Talv on väga tore aeg,
siis lumel liugu lasta saab.
STEN

LÕBUS RIIM
Kaugel suures merevees,
ujub julge spordimees.
Vees ka ulbib supipada
see on nagu jooksurada.
Kuskil kõlab stardipauk,
pargis tekib liivaauk.
Isa tõmbab käigukangi,
ema tassib veepange.
Vennal soeng kui kukehari,
minul moodne vihmavari.

Poiss on tubli supermees,
ujumas käib merevees.
Olla tahab spordisõber,
Lapimaal on põhjapõder.
Hernesupp ja supipada,
metsas kulgeb jooksurada.
Lastel lõbus staadionimurul,
tuul see pühib tolmupuru.
Kaasas olgu vihmavari,
aias kasvab kukehari.
JAN – MARTTI
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ÜRITUSED
29.
oktoobril
külastasime
valda. Kui me majanduse
tunniga vallas käisime, siis
räägiti meile rahast ja elust.
Siis räägiti kuhu raha panna ja
kuidas elada. Meile näidati
ruume ja nendes töötavaid
inimesi. Kahjuks ei olnud
mõndasid inimesi kohal, sest
neil oli just lõuna.

olid valmis, siis läks tordi
söömiseks. Pidu oli ilus ja tort
maitses hästi.
JAN – MARTTI

Pangas rääkis meile Heli ja
ekskursiooni
tegi
meile
Viktoria.
Nägime
kõikvõimalikke masinaid. Kõik
lapsed said plakati ja ristsõna.
Plakati peal oli 10 nõuannet
lastele.
Kuni
bussi
saabumiseni
mängisime
panga
vastas
oleval
mänguväljakul

RENO

LAURA JOHANNA

30. oktoobril käis Iisakus
tsirkus. Seal esinesid puudlid,
kassid, hiir, mustkunstnik ja
žonglöör. Puudlid hüppasid
läbi rõnga, samamoodi ka
kassid. Hiir kõndis inimese käe
peal. Žonglöör viskas rõngaid
ja palle. Aga mustkunstnik
muutis
valgeid
karvaseid
rõngaid teist värvi. Veel müüdi
seal tsirkuses suveniire.

19.
novembril
oli
meil
klassiõhtu. Me mängisime
erinevaid mänge, aga väga
lahe oli üks pallimäng. Meie
klassiõhtu oli seotud ka
tundidega. Muusikaks mängis
Terminaator. Meil oli palju
süüa ja tore olla. Klassiõhtut
korraldasid tüdrukud.

AILA
Meie koolis toimus isadepäev
12.11.2012.
Kõik algklassid tegid oma
isadele üllatuse, nad esinesid
aulas
klasside
kaupa.
Esimesel, teisel ja kolmandal
klassil
oli
ettevalmistatud
näidendid. Neljas klass laulis
ja luges luuletust
isadele.
Pärast esinemisi läksime kõik
klassidesse, et isadega koos
teha midagi huvitavat.
Meie klassi isad joonistasid
koos meiega ja said kingitusi.
Isad pidid joonistama, millised
näevad nende lapsed välja, kui
nad on 24 aastased.
Iga klass oli valmistanud oma
isadele tordi. Kui joonistused

DARJA
15. novembril toimus Illukal
maakonna
kolmandate
klasside Kuldvillak. Ida –
Virumaalt oli 17 võistkonda.
Kuldvillakus oli 5 erinevat
teemat. Võistlus kestis seni,
kuni olid kõik küsimused
küsitud. Kui võistlus läbi sai,
siis pakuti kringlit. Pärast
toimus autasustamine. Võitis
Illuka kool. Meie jagasime 3.
kohta Maidla kooliga. Kuna
neil
oli
rohkem
õigeid
vastuseid
suurema
punktisummaga vastuste seas,
siis jäime neljandaks. Väga
hea tulemus!
JOHANNA
16. novembril külastasime
Swedbanka. Hommikul peale
esimest tundi sõitsime panka.

26. novembril toimus meie
koolis kadripäev. Korraldajaks
oli 7.klass. Toimusid mängud.
Esiteks korraldati viktoriin.
Loeti tekst, mille põhjal tuli
vastata küsimustele. See oli
kõik seotud kadripäevaga.
Veel
räägiti
kadripäeva
kommetest.
Pärast mängisime kullimängu
ja rahvastepalli. Kui kõik läbi
sai, siis kuulutati välja viktoriini
võitjad.
LIISA
Traditsiooniliselt
tähistasime
advendihommikuid. Sel aastal
toimusid nad õues. Igal
advendihommikul
esines
erinev klass ja saatsime
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jõuluvana poole teele oma
jõulusoove kuumaõhupalliga.

10. detsembril toimus päev
muuseumis, kus käisid meil
külas Soome tädid. Nad tulid
selleks,
et
meiega
meisterdada. Meie tegime tähti
ja me tegime teid nii – meil oli
2 hõbedast ja 2 pimedate
paberit.
Hõbedased
olid
suuremad. Me panime lindi
hõbedase paberi peale, siis
kleepisime mõlemad paberid
kokku. Kleepsime sinna peale
väikseid tähekesi ja ingleid.
Saime
need
koju
kaunistusteks.
RAINER
11. detsembril toimus meie
koolis helkurkoolitus. Osalesid
3. ja 4. klass. Koolitus toimus
kooli ees ja pimedal ajal.
Meile õpetati, kuidas olla
nähtav ja kuidas autod ei näe
jalakäijat, kui sul ei ole helkurit.
Meile näidati milline helkur on
väga hea. Pimedas tuleb
kanda heledaid riideid ja käia
õigel pool teed. Osalesime
helkuri testis, kus küsiti
küsimusi.
Me saime kommi ja helkuri.
JAN – MARTTI
18- 19. detsembril sõitsime
kogu
algklassiga
kaheks
päevaks Remnikusse. Kohe

kui me kohale jõudsime
läksime õue. Õues tutvustati
meile
hoovi.
Kui
me
mänguplatsil olime, siis hõikas
õpetaja Eda, et püüdke
õpetaja Heddy kinni. Kui õp.
Heddy oli kinni püütud hõikas
ta: püüdke õp. Anne kinni.
Pärast me mängisime sisaliku
mängu. Ja sellel ajal kui me
mängisime seda, siis mängisid
õp. Anne ja õp. Reet
päkapikke, nimelt nad peitsid
ühe kommipaki igale klassile.
Meie pidime need üles otsima.
Alles hiljem saime aru vihjest,
et iga pakk oli peidetud küünla
lähedusse.
Pärast läksime
järve äärde, seal pidime
otsima mõne loodusnähtuse
(gruppides).
Läksime
tuppa
oma
ruumidesse. Sees oli ka
diskoruum. Peale õueskäiku
said kõik natuke vaba aega:
kes mängis pudelimängu, kes
pikutas
voodis,
mängiti
kaardimänge, joonistati. Pärast
puhkepausi
kutsuti
kõik
sööklasse ja jagati gruppideks.
Grupijuht
(neljanda
klassi
õpilane)
tõmbas
loosi
muinasjutu peale (kõigil oli
erinev). Siis sai natuke aega,
et seda muinasjutu näitlema
õppida. Kõik grupid valisid
koha kus seda teha. Kui kõigil
valmis oli, kutsuti kõik jälle
sööklasse ja seal pidi seda
näitlema. Kui üks grupp
näitles, siis teised pidid
arvama. Seal oli näiteks
Punamütsike, Kaksteist kuud,
Tuhkatriinu, Kolm põrsakest
jne.
Kell seitse saime süüa. Pärast
sööki sai iga laps valida,
millega ta tahab tegeleda. Sai

meisterdada,
joonistada,
multikaid vaadata või tantsida.
Natuke hiljem kui tavaliselt
kodus mindi magama.
19. detsembril oli äratus kell
9.oo.
Sõime
hommikust,
tegime toad korda ja seadsime
end minekule. Siis kui kõik olid
juba
koridoris
jalanõusid
panemas,
leidsid
kõik
kummagi saapa seest kommi.
Kell pool 11 sõitsime välja.
LIISA

20.
detsembril
toimus
algklasside jõulupidu, mis sai
alguse Iisaku kirikust. Kell 12
olid kõik lapsed kiriku ees. Siis
läksime kirikusse ja kuulasime,
kuidas üks tädi rääkis. Me
tulime rongkäiguga kooli ja
saatsime teele oma viimase
õhupalli jõulusoovidega.
Pidu jätkus aulas, kus me
vaatasime etendust „Seitsme
maa ja mere taga“. See oli
väga vahva ja lõbus etendus!
Kui näidend lõppes, siis laulis
mudilaskoor ja juba esimese
lauluga astus sisse jõuluvana.
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Ta jagas meile kommikotte,
mille
me
pidime
oma
luuletuste,
laulude
või
klaveripalaga välja lunastama.
LAURA JOHANNA

viielistele anti kiituskiri ja
raamat. Pärast aktust mindi
klassidesse ja kõik said
tunnistused. Ja algaski meil
koolivaheaeg.

21.detsembril kell 9.00 toimus
Iisaku Gümnaasiumis pidulik
aktus. Direktor pidas kõne ja
meile esines mudilaskoor.
Kõikidele viielistele ja nelja -

JAN-MARTTI

Meie esimesed suuremad loodusõpetuse
õpimapid.

Iga algklass peab täitma meie koridoris ühe
klaasseina tulevaseks ürituseks. Selline nägi välja
meie seinaleht jõuludeks.

Meie tehtud jõulukaunistused klassiaknal.

Enne jõulupidu kirikus jõuluküünalt süütamas.
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LAPSESUU
Ütlused on kogutud 1.– 3.
klassi õpilastelt
Kuidas saad aru, et poiss on
tüdrukusse armunud?

*kui hakkad kaklema
*üks päev vähemalt

*poiss käib tema juures tihti,
toob talle lilli

*1 kuu ja 10 päeva

*teeb põsele musi

*K: 2000 aastat

*poiss kogu aeg vaatab,
tõmbab juustest, annab
armastuskirju

L: Nii kaua ei ela

*kes lööb, see armastab

L: Kõige vanem on ju see tädi,
100 aastat

K: Mõni äkki elab

*põsed on punased
*naeratab lollakalt, tahab
vaadata, kuid ei julge ligidal
olla, ei julge rääkida
*poisi tuba on tüdruku pilte täis
*****

*vanaema, ämblik, ämber, tädi
*****

*****
Miks on jõuluvana mantel
punane?

*et saaks lennata, võib ka
sinine olla
*kui kannab, siis saab aru, et
on jõuluvana

Kui kaua kestab sõprus?
*nii kaua kui vanaks jääd
*üle ühe korra lähed lahku, siis
lepid ära

*see sobib tema ninaga
*****
Peale kehalise kasvatuse tundi
käivad kõik 1. klassi õpilased
pesemas. Üks tüdruk suundub
aga WC-sse ja lukustab ukse.
Ta väidab, et peseb end seal,
sest isegi nägu ja käsi pestes
läheb tal kohe kõht lahti.

K: Aga inimestel võib ju
teistmoodi olla

*et teda oleks valge peal hästi
näha

Kes on ämm?

*et põtru enda juurde
meelitada

*****
L: Kas direktorit täna koolis ei
ole?
Õ: Ei
L: Teda eile ka ei olnud?
Õ: Ei
L: Kus ta siis on?
Õ: Tööl
L: Kus?

*punane on erk värv ja siis
autojuht näeb, et jõuluvana
tuleb

MEIE TUBLID

„5“ JOHANNA , RAINER
„4“-„5“ JAN-MARTTI, DARJA, LAURA JOHANNA, LIISA,
GETLI, RENO, KASPAR, AILA
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VESTLESIME ESIMESE KLASSIGA KOOLIST
KAS TE TAHTSITE KOOLI TULLA
JA KAS HIRM OLI KA SEES?
ASKO: lasteaed on kõige jubedam
koht
RICHARD: ma tahtsin veel
magada
Kooli tahtsid kõik tulla ja ei
kartnud keegi, lasteaeda tagasi ei
igatse keegi. KUIDAS TEILE
KOOLITOIT MAITSEB?
REIMO: mulle meeldivad supid
SANDRA: mulle meeldivad
kartulid EMMA: praed meeldivad,
eriti kartulipuder
LIISBETH: frikadellisupp
RICHARD: mulle meeldib keefir,
kommi ja jäätist võiks ka kõrvale
pakkuda
RAINER: võiks olla makaroni
tihedamalt
Kõigile meeldib koolitoit. MIS ON
TEIE LEMMIKTUNNID?
RICHARD: kunst, matemaatika oli
algul raske, aga enam ei ole
INOS: vahetund
EMMA: rütmika
RAINER: Liisbethil on kogu aeg
matemaatika raske
EMMA: sellepärast on sul raske,
et sa ei oska arvutada

saada, sportida, jõudu saada
REIMO: me mängime ja
arvutame, mulle meeldivad
trükitähed, neid saab kiirelt teha
INOS: trükitähed on lihtsamad
KAS TE HINDEID SAATE?
ASKO: ei, aga meile pannakse
märkuseid
RAINER: essas klassis hindeid ei
panda
REIMO: kitarritunnis saan hindeid
SANDRA: mina ka saan viiulis
hindeid RAINER: mina õppisin
koolis lugemise ära
KAS KOOLIS RASKE EI OLE KÄIA?
Ei ole, 1. klass on kerge
INOS: lasteaeda oli lühem maa
tulla, nüüd on palju kaugem
SANDRA: aga mul on nüüd lähem
maa kui enne
TEIL ON VEEL KOOLIS 12 AASTAT
KÄIA, KAS SEE NATUKE HIRMUS
EI TUNDU?
RICHARD: teises klassis läheb
raskeks REIMO: siis hakkame
kontrolltöid tegema
RICHARD: mulle just meeldiks
KUIDAS TEILE TEIE ÕPETAJA
MEELDIB?
Väga meeldib

tulla.
ASKO: poen tooli alla
RICHARD: pea paneks peitu
MIKS TE JUST SIIA KOOLI TULITE?
RICHARD: nii äge suur maja, jääks
terve aja siia
REIMO: tahtsin siia kooli tulla, ei
taha mujale teise kooli minna
Me jääkski siia, ei tahaks kuhugi
mujale minna.
KELLEKS TE TAHATE SAADA?
RAINER: kosmonaudiks
RICHARD: rekkajuhiks
ASKO: talupidajaks
SANDRA: muusikaõpetajaks
LIISBETH: õpetajaks
INOS: metsameheks
LUISE: õpetajaks
REIMO: hakkan suurte
traktoritega tegelema
EMMA: ei tea veel

KAS TEIL ON JÕULUVANALE KIRI
SAADETUD?
REIMO: mina saatsin ära ( ise
ohkab sügavalt)
SANDRA: mina ei ole veel
saatnud RICHARD: jõuluvanale
saatsin, aga päkapikule küll ei
kirjutanud

RAINER: kunst meeldib
Kõigile meeldib kehalise tund.
MIDA KOOLIS TEGEMA PEAB?
RICHARD: õppima, et targaks

HILJEM ÕP. REET TEIEGA KAASA
EI TULE, KUIDAS TE HAKKAME
SAATE? Tahaks 12. klassi kaasa,
vägev oleks kui ta saaks kaasa

MIS TE JÕULUDE AJAL TEETE?
Meil hakkab jõulude ajal laval
nalja saama
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UNENÄGUDE SELETAJA
Kui esimese klassi poiss näeb
unes, et ta on juba kolmanda
klassi poiss, siis toob see talle
õnne. Aga kui sama asja näeb
unes viienda klassi õpilane,
siis head see ei tähenda.
Kui näed unes inglise keele
õpetajat, siis on teada, et tuleb
raske inglise keele töö.
Kui sa näed unes õpetajat, siis
see tähendab, et ta puudub
nädal aega.

Kui sa näed unes, et õpetaja
riidleb, siis tähendab, et ema
äratab su üles.
Kui sa näed unes, et õpetaja
lehvitab
töövihikuga
ja
õpikuga, siis tähendab, et
vaheajal on palju koduseid
töid.
Kui sa näed unes lendavaid
kolmnurki, kuupe ja ringe, siis
tähendab, et matemaatikas on
raske töö.

Kui õpetaja lendab ja lehvitab
raamatuga, siis tähendab see
seda, et jääb palju raamatuid
lugeda.
Kui sa näed unes, et lapsed
jooksevad kooli poole, siis
tähendab see, et kooli algus
on lähedal.
Kui sa näed unes, et jõudsid
A. Lindgreni raamatu läbi
lugeda, siis ära karda, nagunii
ei jõua.

RISTSÕNA
Eelmise ristsõna võitja on Paula Palmet 4.klassist. Õnnitleme!
1. Hingedeaeg algab mihklipäeval 29.septembril ja lõpeb 2.novembril mälestusküünla süütamisega kodus või
kalmul. See päev on .....
2. Jõulude ootamise aeg
3. Mardi-ja kadrisandid käivad perest peresse, koguvad ande ja soovivad perele õnne. Kadrisandid soovivad
pererahvale ...
4. 30.november rahvakalendris
5. Kelle sünniga on seotud jõulud?
6. 24.detsember on ...
7. Sel päeval algab majades jõulueelne suurpuhastus – „aetakse tahma-toomas välja“
8. Isadepäev on liikuv püha, s.t. ei ole kindlal kuupäeval. Isadepäeva tähistame novembri teisel ...
9. Mardisandid soovivad pererahvale ....
10. Kes on pildil?
11. Rahvakalendris 13.detsember
12. Rahvakalendris 6.detsember
13. Novembrikuu rahvapärane nimetus
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2 .VEERANDI SÜNNIPÄEVALAPSED
06 . nov – DARJA
18. dets – JOHANNA, KAROLINA
JÄRGMINE AJALEHT ILMUB 2013 AASTA MÄRTSI LÕPUS
Tulemas:
Arenguvestlused
Teatrikülastus
Ujumine
Täpsem info toimuvast on kooli kodulehel www.iisaku.edu.ee
Peatoimetaja: klassijuhataja
Toimetajad: 3.klass
Küljendaja: sekretär

