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Austatud õpilased, õpetajad ja vanemad!
Üks jõulumõte sättis ennast teele,
Kui sadas laia, pehmet, valget lund.
Ta soovis rõõmsaks teha kurvad meeled
Ja anda lootust keset talveund.
Üks jõulumõte avas argselt ukse
Ja hinge libises õrnhabras tähekiir.
Kesk vaikust kajas vaibumatu kutsehümn õnnele, mil puudub maine piir.
Kaunist aastavahetust ja edukat uut aastat!

Lugupidamisega
Urve Krause
Liina Õmblus
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1. s klass - õp Kristi

Meie esimesed jõulud koolilastena on olnud toredad ja tegusad. Me püüame olla väga head lapsed märkame sõpru, aitame õpetajat, oleme hoolsad. Me kogume tahvlile heateo tähekesi- kui oleme ise
midagi head teinud või näeme, et sõber on tubli olnud, siis saab tähekesele nime ja teo kirjutada ja selle
tahvlile kinnitada. Tahvel on juba täitsa ilus.
Käisime klassiga Venno Loosaare laulude kontserdil, kus klounid Piip ja Tuut nalja tegid. Pärast kontserti
saime nendega pilti teha ja veidi nalja ka.
Meisterdasime väikesi jõulukuuski, piparkooke ja aitasime kooli kaunistada - selleks meisterdasime
noodipaberist kuusekestega pilte.
Eriti lahe oli ise jõululuuletusi teha. Algul tundus raske, aga lõpuks tulid paberile päris vahvad salmid.
Meil käivad klassis päkapikud piilumas. Nad toovad meile sussi sisse mandariine ja kommi.
Soovime, et teil kõigil käiksid päkapikud, sest te olete väga head olnud! :) Ootame, et lumi tuleks maha ja
muudaks meie jõulud valgeks! Teie 1.s klassi lapsed ja õpetaja Kristi.
JÕULUVANA MARSIB TEEL

JÕULUVANA ON KINKIDE JAGAJA

TA OTSIB IKKA JÕULUTEED

LASTELE RÕÕMU TEGIJA

OTSIB LAPSI JÕULUTEEL

OLED TORE MEES

MIS SEST, ET TEEL ON VEED.

VALGE HABE ON SUL EES.

Maribel Tamme

Henri Orav

JÕULUVANA KINKE TOOB,
NAERUL SUU, SEST SOKKI KOOB,
KÕNNIB RINGI, SALME KUULAB,
MÖÖDA ILMA RINGI TUULAB.
Michelle Gavrijaševa
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1.c klass - õp Lemme
Arvamused meie klassi jõulupeost:
õpetaja Lemme: 1.c klassi lastega õppisime selgeks 2 näidendit "Jõulud metsas" ja "Karuoti jõulud", mille
sidusime kokku üheks tervikuks. Näidendisse lisasime sobivaid laule ja osade tegelaste tantse. Laulud õpetas
selgeks õpetaja Anu, tantsud õpetaja Marge. Ühe tantsu lõime koos õpetaja Anuga kahe peale. Anu saatis kõiki
laule ja tantse klaveril. Meil oli temast väga palju abi. Meie näidendis oli 5 toredat metsamoori ja 6 vahvat
karumõmmi. Nendel olid kandvad sõnalised rollid. Tantsudega ilmestasid tükki haldjad, tuulepoisid,
piparkoogid ja haldjad. Lisaks olid meil 2 väga julget päkapikku ning väga tõepärane vares. Lastele endale,
õpetajatele ja pealtvaatajatele meeldis meie esinemine väga.
Mirelle: mina sain novembrikuus metsamoori osa. Ma õppisin ja harjutasin iga päev. Peol meeldis mulle
õpetaja luuletust kuulata, mida ta jõuluvanale luges. Mulle meeldis jõuluvanaga pilti teha.
Nico-Sverre: mulle meeldisid karupoisid. Siis meeldis mulle minu osa, kuna mulle meeldib päkapikk olla. Nad
on nii toredad sellepärast, et nad toovad lastele kommi. Mulle meeldisid tuulepoisid, sest nende tants oli nii
vinge. Ja jõuluvana oli võrratu jõulumees.
Lisandra: õpetaja Lemme andis mulle lumehelbekese ja haldja osad. Mu osad olid toredad. Mul olid nii ilusad
riided. See oli mu kõige esimene kooli jõulupidu. Ja see läks väga hästi. Mu emale meeldis ka. See oli mu
parim päev.
Loore Lee: mulle meeldis üle kõige Getrin, sest tal oli seljas imeilus kleit.
Steven: ma sain näidendis piparkoogi osa. Mulle meeldisid karud, sest nad tegid lahedat tantsu. Tuulepoistel oli
hea tants, super!
Franz: novembris jagas õpetaja meile tekstid ja mina sain karu osa. Esimene päev oli päris raske. Läks aina
kergemaks. Lõpuks oligi jõulupidu käes ja mulle meeldis kõik. Jõuluvana oli sama, mis meil lasteaias. Õpetaja
Lemme luges ilusasti salmi, õpetaja Anu mängis väikest kannelt.
Trevon: ma olin tuulepoiss. Õpetaja Lemme ja Anu aitasid meid etendusega. Ja ma tänan sind, jõuluvana!
Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust,
kaunist jõuluaja algust!

1.c klass koos õpetaja Lemmega soovib kõigile rahulikke ja mõnusaid jõulupühi ning
nauditavat puhkust koolivaheajal!
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2. c klassi jõulueelsed tegemised - õp Inga
4. detsembril kuulasime kooli raamatukogus Jaak Kännu jõulumuinasjuttu ja luuletusi. Tutvusime M.
Kunnase raamatuga „Jõuluvana“. Pärast muinasjutu kuulamise tundi joonistasime kunstitunnis ise
päkapikkude tegevusi enne jõule. Piltidest panime klassi välja näituse.
9. detsembril käisime klassiga Pärnu kontserdimajas vaatamas „Venno Loosaaare lastelaule“ Kontsert
oli vahva ning kaasakiskuv. Esinesid laste suured lemmmikud: klounipaar Piip ja Tuut, Getter Jaani,
Karl-Erik Taukar ja Venno Loosaar ise. Kontsert meeldis kõigile väga. Koolis kuulati muusikatunnis
plaadilt kõik lood veel kord üle.
Kooli jõululaadal 11. detsembril müüsid meie klassist Lisanna, Sander, Loore, Tair omavalmistatud
maiustusi. Harold oli meisterdanud vildist ingleid ja puupulkadest päkapikke. Äri läks hästi, kaubast
saadi kiiresti lahti. Teised lapsed ostsid jõulukaupu ja maiustusi.
Juba kuu aega oleme õppinud klassi jõulupeoks näidendit „Jõulurahu aeg“. See on üks tore näidend,
kus kaks tüdrukut lähevad ema-isa teadmata metsa jõulukuuske otsima. Metsamoor koos oma
paharettidest abiliste Tritu ja Krituga ei hooli jõulurahu reeglist ning hakkab lapsi kimbutama.
Tüdrukutele tulevad appi päkapikud ja hunt ning nagu kõigil muinasjuttudel, on ka sellel lool õnnelik
lõpp. Näidendis on laulud, mis õpiti muusikatundides õpetaja Reet Jürima juhendamisel ja õpetaja
Marge Rulli õpetatud tantsud. Noored näitlejad kirjutasid ise oma osad natuke pikemaks, nii et
esitamisele tuli ka omalooming. Jõulunäidendi esitamine toimus 14. detsembril klassi jõulupeol. Kõik
osatäitjad said oma näitlemisega väga hästi hakkama.
16. detsembril osalesid peaaegu kõik meie klassi lapsed kooli jõulupeol. Tüdrukud esinesid 2. klasside
mudilaskoori koosseisus, poisid poistekooris ja esitamisele tuli ka üks osa klassi jõulunäidendist.
21. detsembril läheme kõik koos Endla teatrisse vaatama jõuluetendust „Kangelapsed“ ja mõned lapsed
lähevad õhtul Strandi jõulupeole esinema katkendiga klassi jõulunäidendist.
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2.s klassi jõulutegemised – õp Anu


Lapsed joonistasid jõulupildi ja meisterdasid päkapikke ning jõulukuuski. Lapsevanemad aitasid
omalt poolt kaasa ja nii saigi klass jõuluks uue näo.



Advendihommikul klassis päkapikud. Lapsed päkapikumütsidega.



9.detsembril käisime klassiga Pärnu Kontserdimajas vaatamas kontserti Venno Loosaare
lauludest. Lastele esinesid Getter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Laulude vahel lõbustasid lapsi
klounipaar Piip ja Tuut. Kontsert oli väga meeleolukas.



11. detsembril toimus klassi jõulupidu koos lapsevanematega. Lapsed mängisid muusikalist
jõuluetendust „Kukk jõuluvanaks“. Loomulikult tuli lastele külla ka päris jõuluvana. Kingid
jagatud, lauldi ja tantsiti üheskoos. Klassis oli kaetud ka jõululaud.



14.detsembril tutvusid lapsed metsloomadega Pernova keskuses.



16.detsembril võtsid enamik klassi lapsi osa kooli jõulupeost. Klassist esinesid poistekoori
poisid, kõik tüdrukud mudilaskooris, jänkutüdrukud ja rebasetüdrukud oma tantsuga, mida
tantsiti ka klassi jõulupeol.



18.detsembril toimus klassi jõululuuletuste lugemine. Üritus toimus koolimajast väljas.



21.detsembril vaatasime Endla teatris etendust „Kangelapsed“.
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3. c klass - õp Katrin
Miks päkapikk kannab punast kuube?
Ükskord ammu läks päkapikk lapsele kingitust viima. Teda oleks peaaegu nähtud, sest ta kuub oli
roheline, aga maja oli valge. Päkapikk läks riidepoodi ja ostis valge kuue, et teda ei nähtaks. Kui ta
tagasi maja juurde läks, nägi ta, et maja on kollane. No selles majas pidi küll nõid elama! Päkapikk
läks riidepoodi ja ostis endale punase kuue, sest ta arvas, et nüüd on maja punane. Ja oligi!!!!!
Majal oli peal ka silt „Hea nõid on tagasi“. Nii saigi päkapikk kingituse ära viia. Sellest ajast peale
käib päkapikk kingitusi jagamas punase kuuega.

J - jõuluvana, jõulupraad, jäähoki
Õ – õnn, õiglus, õnnistav, õgimine
U – unistusterikas, unine, uisutamine, ulakus
L – lumi, lahke, liha, lapsed, luuletus
U – ununematu, uhke, ukerdab
D – detsember, delikatessid, disko, doomino

HÄID PÜHI, KALLIS KOOLIPERE!
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3.s klass - õp Kaja
Üks jõululugu
Ühel pimedal õhtul juhtus midagi imelikku. Salajased saginad ja naginad andsid märku jõulude
lähenemisest. Ent päkapikkudel oli veel toimetamist ja metsarahvas enamasti magas talveund. Ringi
jooksid vaid rebased. Siis juhtus midagi pöörast. Õnnehaldjas oli hädas, sest lund polnud sadanud.
Aevastaja aevastas kõik laste kirjad aknast välja. Päkapikk kaotas oma mütsi ja ei pääsenud
Päkapikumaale. Rebased panid pihta ühe kirja ja päkapikumütsi. Metsas ringi tuuseldades kaotasid nad

mütsi ära. Nad arvasid, et kirjas on uudis ja ajasid talveund magavad loomad oma lärmiga üles.
Õnnehaldjal oli tükk tegemist, et kõik paika saada. Päkapikk sai oma mütsi Une-Matilt tagasi. Lõpuks
said ka kommid põhjapõdraga teele saadetud. Ja rahulikud jõulud võisid alata. Ka lumi oli vahepeal
maha sadanud. Lumehelbekeste tants oli hästi mõjunud. Tuli jõuluvana. Tore pidu oli.
Kaunist jõuluaega kõigile! :)
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4.c klassi jõulused tegemised
Meie klassi jõuluaeg algas koos esimese päkapiku külastusega, kes sussi sisse magusat poetas. Ja nii
igal järgneval advendihommikul. Meie jõuluootuse väljendamiseks sai koos meisterdatud ja värvitud
jõulumandalaid. Nende värvimine oli nagu maagia – kui alustasid, ei saanud enam pidama. Rahu ja
vaikus saabus koos mandalate värvimisega meie klassi seinte vahele. Nüüdseks ripuvad meie
kunstiteosed klassi seintel.
Jõululaat tõi palju elevust, sädelust, magusat ja soolast, kunsti ja rahakõlinat. Kaubitsejad oli kõik
hoolega läbi mõelnud ja müük läks k orda.
Meie peamine jõuluaja tegevus hõlmab näitemängu „Koll Kalli“. Seda harjutame me nii klassis kui
aulas ja isegi pühapäevasel päeval kooli saalis. Näidend on pikk, põnev, natuke kurb ja magusalt
armas – nagu jõuludki. Jõulunäidendi esietendus oli 17. detsembril. Ka kohalik jõuluvana austas
meid oma kohaletulekuga.
Jõuluvaheajale läheme suhkruselt glasuuritud moel – nimelt teeme koos ühe hunniku värvilisi
piparkooke. Vahetame ideid ja maitseid, saame mõne kogemuse võrra rikkamaks. Enne teeleminekut
kallistame, anname oma parimad soovid sõpradele pühadeks kaasa ja ……..uuel aastal näeme.
4.c klassi peapäkapikk Tiiu
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4.s klass - õp Ruth
Detsembrikuu
on
olnud
meie
4.s
klassis
väga
toimekas
ja
tihe.
Detsembri alguses meisterdasime ja kaunistasime kunstitöödega ära oma klassi. Põnev oli õppida
näidendit „Printsess Krõõda unistus“. Selles loos oli palju nalja ja värvikaid tegelasi. Osalesid kõik meie
klassi poisid-tüdrukud. Esitasime selle lõbusa näitemängu koos laulude ja tantsudega oma vanematele.
Nemad aitasid meile lahedad kostüümid muretseda. Suure kingikotiga tuli külla jõuluvana. Ta mängis
meile
pilli
ja
tegi
palju
nalja.
Kingituste
üle
oli
meil
väga
hea
meel.
Jõulupeole eelneval päeval käisime Pärnu kontserdimajas kuulamas Venno Loosaare lastelaule. Neid
esitasid Taukar ja Getter Jaani, nalja tegid Piip ja Tuut. Nad panid meid kaasa laulma, rokkima ja
räppima. Kõikidele meeldis väga!

Sel nädalal läheme vaatama „Kangelapsi“ ja külla Pärnu raamatukokku. Eelnevatel päevadel oleme ise
kirjutanud ja pähe õppinud palju erinevaid jõululuuletusi. Pühade ootuse ajal on küll kiire, aga elu on
meeleolukas.

Tükike magusat,
ivake ilusat, killuke kaunist uue aasta igasse päeva!

Jõuluüllatus
Karl Alexander Allik

Jõuluvana põhjamaalt
kiirelt ruttab siia ta.
Meie kodus möllame,
rõõmsas tujus tantsime.
Kuid ärevus on meie sees,
igat krõbinat kuulame.
Kas juba tuleb jõulumees,
kena valge habe ees?
Siis näen uksel miskit valget,
nagu lumekuhja talvel.
On see jõulumees ja vits?
Ei – hoopis naabrimehe kits?

Kuninga Kuulutaja
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5.c klass - õp Kristiina
Meie klass käis jõule tähistamas Lottemaal. Kuigi lund polnud, tekitasid erinevad vahvad töötoad ja
kaunistatud muinasjutumaa siiski mõnusa jõulutunde. :) Jagasime Lottemaal ära ka loosipakid. 21.
detsembril saime veel klassiga kokku ning tegime snäkkidega mõnusa filmipäeva. Panime kirja
eesmärgid uueks poolaastaks.

Inglite öö
Kadri-Marlen

Kui tänaval tantsimas näed tuhandeid ingleid,
siis tea, need on jõuluöö inglid.
Neile meeldivad koolid, kus kuulda on imelisi jõuluöö viise.
Seal koolis on imelised klassid, kel valmis on ilusad värsid.
Neil valmis on kingid ja tühjaks jäävadki koolipingid.

Jõuluaeg
Eleanora

Kui jõuluaeg on käes,

siis rõõmu igal pool sa näed.
Ehted meie koolimajas,
tervitab sind naerukaja.
Klassis keegi ei karju
ega jõulutundeid tõrju.
Nüüd naerata ka sina,

Kauneid jõule kogu kooliperele! :)

siis rõõmus olen mina.
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5.s klass - õp Laura
7. detsembril, esmaspäeval käisime vaatamas etendust „Mängime
Bullerby lapsi“, kus esines meie klassikaaslane Martha-Liset. Pärast
käisime klassiga Munamäel.
Kolmapäeval käisime „Venno Loosaare lastelaule“ kuulamas. Seal
tegid nalja Piip ja Tuut, laulsid Getter Jaani, Karl-Erik Taukar, Venno
Loosaar ja Piip. Kõige parem laul oli „Minul on“. See oli südamlik
kontsert, aga sai ka räppida ja rokkida.

Neljapäeval käisime klassiga Lätis. Käisime Riia vanalinnas giidiga
ekskursioonil. Hiljem läksime Lidosse sööma ja Lido säras
jõulutuledest. Seejärel sõitsime bussiga edasi Jurmalasse. Livu
veepargis oli tore ujuda, seetõttu lendas aeg kiiresti. Tagasi sõites
nägime Riia linna ilusates jõulutuledes säramas. Seda nähes tekkis
jõulutunne.
Soovime kõigile rõõmsaid jõule ja lahedaid kingitusi, et kõigil
oleksid head hinded ja et lumi tuleks maha!

Jõuluräpp I
August, Hardi ja Rasmus I
Jõulud on tulemas,
luuletus on olemas,
jõulutaat on tore,
kinke mul veel pole.
Tihased on näljased
kui tagaaias varesed,
kuid süüa neile annan
ja kelku kaasas kannan.
Jee jee jee jee
Jõululaupäev läheneb
ooteaeg vaid väheneb
jõulutaat tuleb
saani ees tal tuled
kinke on mul vaja
kuulen jõulukaja.
Kinke lahti teen
joon sooja teed.
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6.c klass - õp Reene
Meil on väga tore klass. Meie klassis õpib 25 õpilast: 10 poissi ja 15 tüdrukut. Meie klassi
poistele meeldib head nalja teha ja jalgpalli mängida. Meie klassi tüdrukutele meeldib
kodunduse tunnis kokata. Oleme spordis kõvad tegijad ja õpime enamasti neljadele-viitele.
Me veedame väga palju aega koos: käime kinos, teatris, teeme klassiõhtuid ja toredaid
väljasõite. Tülid lahenevad kiiresti. Hoiame kokku, oleme sõbralikud ja abivalmis. Tunneme
ennast klassis mugavalt ja turvaliselt. Ühise eesmärgi nimel on meie klass valmis tõsiselt
pingutama ja panustama.

MEIE KLASSI JÕULUSOOV:

Igal aastal süütab keegi kuusel küünlad,
mille leegid toovad vaikset jõulurahu.
Ja südamesse mahub korraga nii palju head, et seda jagama sa pead.
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6.s klass - õp Annika
Meie, 6.s klassi, meelest tähendavad jõulud:
jõulupuud
et kõik oleksid rõõmsad
et kõik saaksid piparkooke teha
valget lund
palju kingitusi
häid pühi
perega koos olemist
mõnusalt inimestega sooja kamina ees rääkimist ja
glögi joomist
kingituste tegemist
sõna, mis tähistab rahu ja rõõmsaid nägusid
rõõmu tervele perele
kakaod
rahu
vägevat pidu
et oleks kõigil palju, palju lund
sugulaste külastamist
et terve pere saab kokku
et kõik saaksid endale kingituseks midagi väikest südamest

rõõmus aega
aega, mil saab kingitusi ja saab ka kuuske ehtida
kinkimisrõõmu
rahu ja puhkust koos perega

Jõulusoov:
Et oleks nii vaikne, õnn kuuleks kuuleks tulla…
ja õnne nii palju, et hea oleks olla…
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7.c klass - õp Urve

Jõuluaeg on käes - aeg, mil kõik on õnnelikud ning ootusärevuses. Meie klass ootab samuti
jõule, seega oleme me püüdnud enda ümber luua selle hubase aja meeleolu. Me küpsetasime
ühiselt piparkooke ja vahvleid, kaunistasime neid ning müüsime edukalt jõululaadal. Toimub

ka jõulureis Tallinna, kus me külastame Bastioni käike ja batuudikeskust Skypark. 2015.
aasta võtame kokku Steffanis, kus sööme jõulupitsat ja jagame jõulupakke.

Soovime kõigile ilusat jõuluaega, sooje tundeid, täituvaid soove ning ülivahvaid elamusi
uueks aastaks.
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7.s klass - õp Urmas

Talveöö
Ju paistab vastu eha põhjavalgus;
kuu tõuseb hõbehelgil ülesse,
kesk taevast udu õrnus, Linnutee,

Ja iga kulukõrs, mis haljas lehtes
ei suutnud suvel aasalt õitseda,
vaid kõigist nägemata närtsis seal,

ja tähed ilmuvad ... ja ööl on algus.
nüüd härmas, nagu hõbedases ehtes
Puud seisavad kui valged kujud salgus,
pärg pandud pähe iga põõsale.

autähtedega kaetud otsata ...
Kuukiired mängivad ta kuue peal.

Õhk selge, ilm nii armas, vagune,
et unub talve karedus ja kalgus.

7. s klass soovib kõigile rahulikke pühi!
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8.c klass - õp Ulvi

Õues on kui kevadel
sooja 10 kraadi.
Vaatamata sellele kuskil jõulutaadid
meie poole teel on...

Tunnistusi me ei saa,
seega jõuluvanal
pole vitsakimpu kaasa võtta vaja...

Rõõmus õpilastele
on see aastalõpp.

Koju jõudes igaüht
ootab kingikott.

Ilusat jõuluaega kogu kooliperele!
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8.s klass - õp Siiri

Klassi lühikeseks iseloomustuseks võib öelda, et hoiame väga ühte, kuigi oleme vahel lärmakad,
elavad ja ülevoolava loomingulisusega iseteadlikud rahurikkujad. Peale selle oleme musikaalsed,
sportlikud ja rütmitundelised. Me oleme humoorikad ja ettevõtlikud, kuid asi võib vahel ka käest
ära minna. Siis rändavad koolikotid ahjude otsa või läheb katki järjekordne harjavars. Õpime oma
vigadest! Kui me mingi asja ette võtame, siis selle ka lõpule viime.
Oleme selle kooli õpilased alates esimesest septembrist 2008. a. Vahel tundub, et karm saatus
toob meie teele üha uusi katsumisi ning armu meile ei anta, kuid sellegipoolest tuleme me
võidukalt välja igast olukorrast ja alla meie juba ei anna. 8.s oli, on ja jääb!

Jõulusoovid:







paksu langevat lund, piparkooke ja seda, et vaheaeg läheks võimalikult aeglaselt!
Häid mõtteid uuel aastal!
Soovime ilusaid jõule ja seda, et oleksime ikka sama lahe klass edasi!
Palju häid hindeid ja huvitavaid uusi kogemusi!
Magusat mett tee sisse!
Kõigile palju kinke!

Kuninga Kuulutaja
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9.c klass - õp Ege

Meie klassis algas jõuluaeg sellega, et jagasime 1. advendi puhul kõigile häid soove ja
piparkooke. Varsti peale seda ilmus meie klassi ilus jõulukuusk ja jõulutulukesed. Meie
klassis on saanud traditsiooniks pidada jõule Jõulumäel. Nii teeme ka sel aastal. 15.-16.
detsembril olime Jõulumäel ja jagasime kingitusi.

Kuninga Kuulutaja

9.s klass - õp Reet

Vankritega, saanidega
liigub päkapikukari,
jõulukingiplaanidega -

igaüks kui väle vari.
Vilksab korra akna takka
punav müts või hõlstiäär,
viuh! - Ja kõik on jälle vakka,
nii et uskuma või hakka:
päkapikujutt on väär!
Aga öösel kõlksab äkki

otse toas sul kuldne kell!
Kui sa ärkad, nikki-näkki,
piparkooke, jõulukäkki,
jõulukommegi on äkki
sinu aknalaudadel.

lusat rahulikku jõuluaega ja südamesoojust kogu kooliperele!
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Jõuluootus a-klassides
1.-9.klass
Anneli: Jõulud on südamlik püha aasta lõpus, kus jagatakse
kinke ja ollakse lähedastega. Koolis me ehime klassi,
kirjutame kaunistatud paberile luuletusi ja jõululaule ning
õpime neid. Soovime kaunist jõuluootust ja head uue
tulevase aasta algust!
2.-3. klass
Meie klassis elavad juba teist nädalat päkapikud, kes valmistavad päkapikumütse, loevad ja laulavad
päkapikulaule ning tantsivad päkapikkude tantse. Me teame, et päkapikud on pisikesed, kuid neil on
suur süda, kuhu mahub palju sõprust, hoolivust, heatahtlikkust, töökust, abivalmidust, rahu ja õnne.
Seda kõike soovime ja pakume teile, kallid õpetajad, koolitädid, koolikaaslased ja lähedased!
3.b klass
Õpime jõulusalme ja kirjutasime jõuluvanale soovikirja, milles soovisime kaunist kuuske ja
kingipakke kõigile lastele. Oma lähedastele meisterdasime koos knstikooli õpetajatega kauneid savist
jõulukingitusi. Suures jõuluootuses külastasime Shalomi Jõulutuba.
4.-5.klass
Jõulutoimetusi jätkub kogu detsembrikuuks. Juba advendiaja algusest on meie klass kaunistatud. Iga
õpilane kujundas oma lauamati alla isikliku jõulukalendri, kus kõik jõulutegemised kirjas ja mis iga
päev täieneb.
Kunsti- ja tööõpetuse tundides oleme meiserdanud kaarte ja jõuluüllatusi.
10. detsembril külastasime Riia mnt jõulutuba, kus vaatasime jõuluetendust, meisterdasime ja saime
esineda jõuluvanale, kes jagas armsaid kingitusi.
Oleme usinasti harjutanud jõulupeoks, mis toimus 17. detsembril. Samuti ootame jõulureisi Rakvere
teatrisse 21. detsembril.
Uueks aastaks soovime kogu kooliperele toredaid, rõõmsaid ja üllatusrohkeid koolipäevi!
6.-7. klass
Klassiruum on meie poolt kunstikooli huviringides meisterdatud jõulukaunistusi täis.Valmistume
usinasti jõulupeoks, harjutades jõuluprogrammi. Saime seda edukalt teha ka Shalomi Jõulutoas, kus
kohtusime juba jõuluvanaga, keda assisteeris Saabastega Kass! Jõuluootuses oleme palju rääkinud
jõulutundest, kui inimesed muutuvad üksteise suhtes hoolivamaks, heatahtlikumaks,
armastusväärsemaks, mõistvamaks. Jõudsime klassis arvamuseni, et need omadused ei peaks meis
olema mitte üksnes jõulude ajal, vaid ALATI! Rõõm oli kuulda, et seda mõtet jagati ka Shalomi
(Rahu) Jõulutoas. Soovime, et iga päev elus oleks nagu jõulud!

21

Kuninga Kuulutaja

8.a klass
Oleme täiesti jõululainel: õpime jõululuuletusi, tutvume vanade ja
kaasaaegsete jõulukommetega, kaunistame klassi, püüame luua
jõulumeeleolu endas ja teistes. Meie soovid:
Lund! Lund! Lund!
Ela tervislikult, ära pühadeks haigeks jää!
Loodame, et poisid saavad mehelikumaks ja tõsisemaks.
Et me ikka ja alati toetaks ja aitaks üksteist, saades niiviisi
omavahel hästi läbi.
Soovime, et klassis valitseks vaikus ja rahu.

Raamatukogu tervitus
Soovin kogu kooliperele südamlikke jõule ja
meeldejäävat aastavahetust! Pidage siis meeles, et kõige
olulisem on silmale nähtamatu. Jõulud on aeg vaadata
enese sisse ning olla koos nendega, keda tõeliselt kalliks
pead! Olgem üksteise suhtes sallivad ja leidkem igast
väikseimastki asjast midagi positiivset. :)
Uuel aastal ootan kõiki uusi ja vanu raamatusõpru endale
külla! Eriti oodatud on värsked ideed selle kohta, mida te
ise tahaksite raamatukogus teha ja näha!
Kohtumiseni uuel aastal!
Teie raamatukoguhoidja Marilis

Lehe pani kokku õp Kristiina.
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