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Austatud õpilased, õpetajad ja vanemad! 
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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 kutse- 

hümn õnnele, mil puudub maine piir. 

 

Rahulikku jõuluaega kogu kooliperele ja lastevanematele! 

Lugupidamisega kooli juhtkond 
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Jõuluaja toredamaimaks ettevõtmiseks kujunes aga a-klasside 

ühisreis Kurgjale, kus lapsi ootasid põnevad tegemised: 

lambavillast ingli valmistamine, laudas loomade toitmine, õlgedes 

müramine, leivategu veskis. Toreda päeva lõpus söödi  maitsvat 

A-klasside jõuluaja juhatas sisse pärimushommik, mille teemaks oli 

sel aastal rahvakalendri tähtpäevad hingedepäevast näärideni. Kuulati 

9. klassi õpilaste lühiuurimusi, lauldi ühislaule ja osaleti 

nutiviktoriinil. 

Detsembri alguseks said klassiruumid  jõulurüüsse ja hakati 

valmistuma peoks. Harjutamise kõrval tehti sporti, käidi teatris 

jõuluetendusi kaemas ning meisterdati kodustele kingitusi.  

A-klasside jõulutegemised 

Õppeperioodi lõpetas südamlik jõulukontsert. 

Päkapikud olid kõigile esinejatele varunud üllatuse 

ning kaunid laulud, pillimäng ja luuletused lõid tõelise 

jõulutunde. Enne lustakat jõulupopurriid kutsuti lavale 

tublid sportlased, kellele jagati tunnustust heade 

saavutuste eest. 
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3.a klassi päkapikud isetehtud vahvate jõulupiltide keskel   

4.a klassi lumememmede paraad 

1.-2.a klassi lapsed soovivad teile häid jõule! Ilusat aasta lõppu! Õnnelikku uut aastat! 

4.a klassi lapsed soovivad häid pühi!  

Rahulikke jõule vanaema juures!  

Väga ilusat aasta lõppu ja suurt paid oma perele!  

Hästi suurt kalli kõigile!  

Head uut aastat! 
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6.a klass jõulusalme õppimas 

5.a klassi detsember algas ettevalmistusega jõuludeks. Kaunistasime 

klassiruumi, õppisime jõululaule. Kandlemängijad Henri, Kevin ja 

Katriin käisid Kunstide majas usinasti pillimängu harjutamas ning Henri 

võttis laulutunde. 

Jõulukuul külastasid a-klassid Kurgja talumuuseumi. Seal saime teada, 

kuidas peeti  jõule vanasti, meisterdasime, hullasime õlgedes ning 

mekkisime jõulukaraskit. Käisime ka teatris Endla vaatamas etendust 

"Onu Remuse jutte". Õpetaja Eljega küpsetasime jõululauale maitsava 

porgandikoogi jõhvikate ja toorjuustuglasuuriga.  

Soovime kõigile kaunist pühadeaega! 

Tublid sportlased 

8.a klass: palju lund, rahulikke inimesi, uusi 

jõulukombeid! Soovime jõuludeks palju 

piparkooke, jõulurahu, perega ühistegemisi ning 

õnnelikke ja rõõmsaid inimesi! 

 

9.a klass: ilusat jõuluaega 

ja soovide täitumist uuel 

aastal! 
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1.c klassi jõulutegemised 

Alustasime valmistumist oma jõulupeoks, kus koos paralleelklassiga sai vanematele üsna mitme 

etteastega esinetud. Pidu möödus lõbusas meeleolus, muuhulgas tänu maruvahvale jõuluvanale ka pideva 

naerulagina saatel. Olen kindel, et kõik pidulised said meie väikeselt peolt kaasa sooja jõulutunde. Isegi 

meie detsembrikuises joogatunnis oli jõuluhõngu.. 

 

Oma jõulukuule panime punkti Endla teatris, kus vaatasime etendust „Onu Remuse jutte“. Pärast etendust 

saabus aga tähtis hetk, kus meie 1. klassi õpilased said oma esimese koolitunnistuse. Lasteaiapõnnidest 

on saanud tegusad koolilapsed. Ootame põnevusega teist poolaastat. 

Soovime meie kooliperele hubaseid jõule, lõbusat aastavahetust ja kosutavat vaheaega! 

1.c klass ja õpetaja Kadri 

Kiire jõulusagina keskel sai valmis ka meie 

Erasmus+ projektinäidend, kus osalesid pea 

pooled 1. klasside lastest.  

Jõulutunnet otsisime lisaks Lottemaa jõulumaalt, 

kus meisterdasime, vaatasime etendusi ja 

veetsime koos Lottemaa tegelastega lõbusalt 

aega. 
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1.s klassi jõulutegemised 

Meie esimesed jõulud koolilastena olid toredad ja väga tegusad. Me püüdsime iga päev olla head lapsed –  

märkasime sõpru, aitasime õpetajat, olime hoolsad.  

Meisterdasime esimeseks advendiks oma klassi advendikalendri, kus iga päev saime avada ühe lapse 

kaardi heade soovidega oma klassikaaslastele. Ootasime seda põnevusega. Aitasime ka kooli kaunistada 

– selleks meisterdasime väikseid pilte kuuskede ja lumehelvestega. Tegime jõulukaarte oma perele ja 

koolitöötajatele, et neile jõulurõõmu valmistada.  

Meil oli tore jõulupidu, kus esinesime oma vanematele ja külas käis ka jõuluvana. See oli tore! 

Jõudsime osaleda ERASMUS+ projekti vahvates tegevustes. Koos 1.c klassi lastega saime valmis 

näidendi „Hiir ja lõvi“, mis loodi Kreeka muinasjutu ainetel. Lisaks laulsime laulu „Aisakell“, mis 

üheskoos Prantsusmaa, Hispaania ja Kreeka laste lauluga üheks lauluks kokku seati. 

Osalesime kooli jõululaadal, toitsime linde, käisime Lottemaal. Endla teatris vaatasime etendust „Onu 

Remuse jutud“. Saime teatri sammassaalis kuuse all ka oma esimese koolitunnistuse. Küll see oli uhke! 

Meil käisid klassis ka päkapikud piilumas. Nad tõid 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! 

1.s klass ja õpetaja Kristi 
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2.c klassi tegemised jõulude ajal 

Sellel jõulude ootamise ajal oli meiega taas päkapikk Päks, kes 

lastele kirju kirjutas, erinevaid ülesandeid andis  ja kommi sussi sisse 

pistis. Esimesel advendil oli päkapikk meile välja mõelnud  

„Otsimise mängu“. Koolimajja olid ära peidetud kirjad erinevate 

ülesannetega, mis lastel tuli täita. Kommikoti otsimise käigus käidi 

läbi peaaegu kõik kooliruumid ja sooviti koolitöötajatele head 

jõuluaja algust! 

6. detsembril käisime klassiga esimest korda rulapargis, mis oli tõeliselt äge kehalise kasvatuse tund. 

Ühel päeval käisime jalutuskäigul Pärnu kesklinnas, imetlesime kaunistatud jõuluaknaid ja käisime 

Iseseisvuse platsil kuuske vaatamas. Tegime pilte, mis jäävad seda jõuluaega meenutama.  

19. detsembril käisime Endla teatris vaatamas etendust „Onu Remuse jutte“. Etendus oli tore, tegelased 

väga vahvalt mängitud. Kõigile meeldis etendus väga. 

16. detsembril käisime klassiga Lottemaal. Õnneks ilm kõige vihmasem ei olnud, pärastpoole tuli isegi 

päike välja. Kõik, mis plaanitud, sai tehtud. Meiega olid Lottemaal koos kärbes Jaak ja kass Bruno. Nad 

tegid kogu aeg nalja, laulsid ja hoidsid kõigi tuju üleval. Lapsed said vaadata väikest etendust doktor Avelt 

ja lumememm Olev-Kalev-Sulevilt,  kuulata Lotte ema ning Lotte juttu Lottemaast ja selle elanikest, 

meisterdada lumememme, vaadata etendust, mille esitasid kõik  Lottemaa  tegelased.  

Pärast Lottemaa programmi lõppu saime kirja jõuluvanalt, kes meie kingikoti metsa kuuse alla oli ära 

peitnud. Kott leiti üpris kiiresti üles. Lapsed panid loomadele-lindudele toitu, loeti koos koolis õpitud 

luuletusi ja tantsiti „Aisakella“ tantsu, põletati säraküünlaid ja jagati kingitusi. Tagasi linna sõideti juba 

hämaruses.  

Rulapargis Iseseisvuse platsil 
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2.s klassi jõulutegemised 

2.c klass Lottemaal koos õpetaja Ingaga 

Meie jõulukuu tegemised algasid Munamäel esimese 

lume katsumisega. Küll oli vahva mängida ja liugu 

lasta puhtal valgel puutumata lumel! 

 

Osalesime arvukalt jõululaada müügis.  

Lustisime oma klassiga Lottemaal, kus olid kõik 

Lotte sõbrad kohal. Oma jõulukingid leidsime 

Lottemaa metsast jõuluvana kirja järgi. 

Muidugi kaunistasime 1.advendiks ära oma klassi. 
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3.c klassi jõulutegemised 

Kõige vahvam oli päkapikuretk Ammende villasse, kuhu päkapikk oli peitnud lastele 

kirjad. Küll oli palju avastamisrõõmu! 

Kolmapäeval esinesid klassi laululapsed kooli jõulukontserdil vanematele. Neljapäeval vaatasime Endlas 

lasteetendust „Onu Remuse lood“. 

Soovid klassikaaslatele: head lugemist, vaikseid vahetunde, häid hindeid! 

Soovid koolile: lugupidavaid lapsi, toredaid üllatusi, head haridust! 

Soovid õpetajale: mõnusat puhkust, mugavat diivanit, head maiustamist! 

2.s klass ja õpetaja Anu 

3.c sel aastal koolis piparkooke ei teinud. Tegime hoopis leiba. Jahu käisime ise Hellenurme 

vesiveskis jahvatamas. 
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Lund ei ole,  

ilm on kole. 

Lund ei saja, 

tuju on paha. 

Tahaks kelgutada ma, 

aga seda ei saa ka –  

lund ei ole. 

Palun tule! 
 
Britta Orm ja Nora Lilleste 

Mina ootan lumehelbeid, 

süües ise kaerahelbeid. 

Hommikul on väga pime, 

akna taga ootan imet. 

Lund veel ei ole 

ja õues on väga kole. 

Millal tuleb lund? 

Akna taga ainult muld. 
 
Hannah Peterson ja õpetaja Katrin 

Viimast koolipäeva nautisime Teispere talus. Mängisime aardejahti, otsisime metsas 

jõulupakke,  toitsime lambaid ja valisime ning saagisime maha jõulupuu. 

3.c klass ja õpetaja Katrin soovivad kõigile RAHULIKKE JÕULE! 
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3.s klassi jõulukuu 

Meie klassi jõulukuu toimetamiste hulk oli päris suur. Olime agarad ujujad. Käisime Kurgja 

talumuuseumis jõulukinke tegemas ja loomi söötmas. Tore oli hullata põhus ja kuulata vana aja 

jõulukombeid. Nii mõndagi sai kaasa tehtud. Leivategu ja leivalõhn tõid hinge päris ehtsa jõulutunde. 

Kingitused ootasid meid rehielamus, kuid need tuli välja lunastada. Krapsakas jõulusokk kuulas laulud ära 

ja jagas ka mõistatusi. Tagasitee Pärnusse kulges jõululaulude saatel. 

Peagi kutsusime ka oma vanemad külla. Näidend koos lauludega, mida esitasime oma vanematele, tuli 

hästi välja. Olime selle kordamineku üle väga rõõmsad. Veel käisime vaatamas etendust „Onu Remuse 

jutud“ ja tegime viimasel koolipäeval jõulukinke. 

Meie jõulusoov: 

HÄID PÜHI JA ET LEIVAJÄTK EI KAOKS! 

3.s klass ja õpetaja Kaja 

4.c klass ja õpetaja Tiiu 
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4.c klassi jõulutegemised 

Meie jõuluooteaeg algas sel aastal päkapikuga, kes millegipärast peitis igahommikuse 

kommisussi meie koolikappidesse. No oli selline tegelane, aga tore oli igal koolipäeval veidi 

magusat nosida. Meisterdasime ahjukaunistusi ja jõulutähti, maalisime video järgi talviseid 

pilte. Käisime koos Endla teatris vaatamas etendust „Onu Remuse jutud“ ja Pärnu 

kontserdimajas vaatasime kontsertetendust „Jõulud Pähklipurejaga“. Harjutasime nädal aega 

oma klassi jõulunäidendit „Pöialpoiss“, mis on iseenesest Prantsusmaa muinasjutt. Esinesime 

oma näidendiga emadele-isadele. 

4.c klass ja õpetaja Tiiu 

 
Jäätunud on teed, 
sõidavad nüüd reed. 
Siin on teile, õed-vennad, 
jõulusoovid hellad. 
Täna on jõuluöö 
ja meil on pooleli töö. 
Jõuluvana parim sõber 
on tema kallis põder. 
 

Jan Paeveer  

 
Jõuluvana 
 
Küünal hõõgub kuusepuul, 
jõuluvanal muigel suu. 
Laseb lumepaadid valla, 
tõstab kingid kuuse alla. 
 
Ricki Peenoja  

 
 
 
Jõuluaeg 
 
Jõuluajal on lapsed kuuse all reas, 
kõigil luuletused peas. 
Jõuluvana tuleb varsti, 
käes tal suured kingikastid. 
 
Mina mängin viiulit, 
vend mul mängib trompetit. 
Onu loeb aga luuletust, 
et naabrimaja vajab ust. 
 
Toredaid jõule! 
 
Helen Tamm  
 
 
 

 
 
 
Ingliaeg 
 
Jalutas kord väike ingel, 
kleit tal väga vinge. 
Soovis ta rahu ja hellust, 
kuna soovis, et keegi ei teeks 
kelmust. 
 
Võlus ta valget lund 
ning väga magusat und. 
Lendas ta kõrgel ja kiirelt, 
küllap ta sinu kohal tiirleb. 
 
Jõuludel aidake üksteist  
ja soovige häid soove! 
 
Carita Lumiste 
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4.s klassi jõuluaeg 

 
 
 
Jõulud! 
 
Taevas on jõulukuu, 
toas juba jõulupuu. 
Poisid ootavad puu all, 
nad närvis ja kaelas on sall. 
Jõuluvana tuleb Kiaga, 
et lastele kinke viia saaks. 
Kõik said kingi ja kellelgi polnud 
häbi 
ja siin mu luuletus ongi läbi. 
 
Ma soovin, et kõik saavad oma 
perega jõule nautida! 
 
Trevor Lank  
 
 
 

Jõulurahu 
 
Jõuludel on ju rahu, 
kõik see lärm ei pähe mahu. 
Jõuludel on ju lahkus, 
pole vaja ahnust. 
Jõuludel on ju sõprus, 
meil ei ole vaja tõprust. 
Jõuludel on ju rõõmu, 
kõik saavad sellest sõõmu. 
Soovida võib jõuludel kõike, 
kasvõi lumiseid teelõike. 
 
Soovin teile kõigile rahu ja 
jõulutunnet! 
 
Carita Lumiste  
 
Ma soovin, et kõik inimesed 
oleksid sõbralikud ja lahked! 
 
Miku Tanel Vellet 

Jõuluaeg 
 
Jõulurõõm on kui püha öö, 
sel päeval pole keegi tööl. 
Jõuluajal kõik on koos 
ning lapsed suures hoos. 
Jõuludel jõuluvana kinke jagab, 
samal ajal munadepüha jänes 
hoopis magab. 
Lumi katab puid ja hoove, 
südamlikke jõulusoove. 
 
Jõulude ajal olge koos perega, siis 
oled rõõmsam ja hoogsam! 
 
Trevor Thomas Andreson  
 
Ma soovin, et kõik saaksid olla 
oma perega koos. 
 
Johannes Näkk  
 

Advendiaeg  möödub alati toimekalt ja meeleolukalt. Detsembrikuu  alguses meisterdasime ja 

kaunistasime kunstitöödega ära oma klassi.  Joonistasime kaunid talvepildid, meisterdasime ruumilised 

tähekesed ja õmblesime päkapikud.   
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Kirjutasime jutukesed jõuluajast ja lugesime need klassikaaslastele ette.                                                    

Kuu alguses  oli võimalus külastada  ekstreemspordikeskust Raba tänaval. Sai ruladega 

sõidetud ja trikiratastega oskusi proovile pandud. 

Kuu keskpaiku käisime meile juba  väga tuttavas Endla teatris vaatamas etendust „Onu Remuse jutud“. 

Tegemist oli väga meeleoluka, naljaka ja õpetliku looga.  

Selle kuu üheks meeldejäävamaks päevaks jäi sõit Korstna talusse. Seal me ratsutasime, toitsime 

koduloomi ja linde, sõitsime metsa vahel hobusevankris, jõime lõkke ääres teed, küpsetasime piparkooke 

ja meisterdasime. Lõpetuseks laulsime, lugesime luuletusi ja jõuluvana jagas meile kingitusi.  

Me oleme vist olnud täitsa tublid lapsed, sest päkapikud on peaaegu igal päeval meile maiustusi mütsi 
sisse toonud. 

Viimasel koolipäeval enne vaheajale minekut käisime Pärnu kontserdimajas vaatamas kontserti „Jõulud 

Pähklipurejaga“. Seal esinesid ARSISe käsikellaansambel ja rahvusooper Estonia balletiartistid. 

Pühade ootusajal on küll kiire, aga elu on vaheldusrikas ja põnev.  

Oma kooliperele soovime rahulikku ja südamlikku jõuluaega ja üllatusi täis uut aastat!  

Lustilist vaheaega väikestele ja suurtele!  

Uueks veerandiks ootame veidi pakast ja kohevat lund, et saaks uisutada ja teisi talverõõme nautida. 

4.s ja õpetaja Ruth 
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5.c klassi jõuluaeg 

5.c klassile algas jõuluaeg 29. novembril, kui käisime klassireisil Tallinnas. Külastasime Filmimuuseumi 

ja „läksime filmi sisse“. Samuti käisime Viimsi H2O veekeskuses, kus mitte ainult ei nautinud 

veemõnusid, vaid saime veel ka faktiteadmisi vee kohta. 

Lisaks jõudsime veel käia Pernovas animeeritud kaarti tegemas, teha ise piparkoogitainast ning nendest 

ka piparkoogid küpsetada, need ära kaunistada ning ka ära süüa. Jõuluõhtul vaatasime filmi „Kuidas 

Grinch jõulud varastas“, sõime piparkooke ja jagasime loosipakke. 

Jõuluootus 

Jõululõhna täis on tuba, 

sajab lund nii mäel kui 

luhal. 

Jõulud varsti ukse ees,  

jõuöuvana juba teel. 

 

 

Kuused tuppa tuuakse, 

jõulupraadi süüakse. 

Jõulutuled helgivad, 

maad rõõmsalt 

valgustavad. 

 

 

Jõuluvana ukse taga, 

kingitusi varsti jagab. 

Enne loe luuletus, 

alles siis saa kingitus... 

 

 

 

Jõulud imeline aeg, 

rahu valdab kogu maad. 

Jõulud, imede aeg, 

ilus, tore aeg. 

Rebeka Tamme 

Ilusat ja rahulikku jõuluaega kõigile! 

5.c klass ja õpetaja Annika 
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5.s klassi jõulutegemised 

Ootan väga valget lund, 

terve öö ei saa ma und. 

Aknast vaatan, kas on juba 

valgeks saanud õu ja tuba. 

 

 

Tahan kuuske kaunistada, 

piparkooke maiustada. 

Liha, kapsast, verivorsti, 

kartulit ja valget sousti. 

 

Erik Strikholm 

Soovime teile kaunist jõuluaega! 

5.s kl ja õpetaja Urmas 
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6.c klassi salmid 

Talveõhtu          

Raagus puud nüüd vaikivad,  

vaigistatud mets on taas.  

Lumehelbed tantsivad,  

sillerdav lumi on maas.  

  

Põhjapõdral läbi taeva,  

veavad jõuluvana laeva.  

Saan siis peatub suures linnas,  

et viia kingitused sinna.  

  

Kui saan on jõudnud maja ette,  

on kingitused saadud kätte.  

  

Meeri-Liis Pastarus 

Jõuluöö  

Pime öö on õues,  

lumi langeb täna.  

Kindad mul on põues,  

et lumememme teha.  

Jõulususs sul akna peal,  

õpikud sul laua peal.  

Aknast paistab lumemees,  

kes sind vahvalt valvab sealt. 

Lore Leismann 
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6.s klassi jõuluootus 

Kas usute, et see pilt on tehtud sellel aastal Eestis? Aga on! 

6.s otsis jõulutunnet Jõulumäel seigeldes. Kuigi oli reede ja 13. 

kuupäev, jõudsid kõik matkarajale asujad öises metsas oma laternatule 

valgel õnnelikult sihtpunkti. Kitsas metsarada viis pimedas 

männimetsas üles-alla. Oma teekonnal kuulsime muinasjutulisi lugusid 

erinevatest päkapikkudest, otsisime nende sammude jälgi, kaunistasime 

jõulupuud, helistasime soovidekella, kuulasime vaikust ja laulsime. Ja  

tõepoolest, kui kusagil mujal lund ei ole, siis Jõulumäel oli ja nii 

mõnigi kiire suusataja tuhises meist mööda!  

 

Laternamatk lõppes ehtsa lõkketule ääres sooja tee ja kookidega, kus kõik punapõsksed matkajad said 

kingiks kaasa purgi mett. Seejärel kogunesime kohvikusse, et päkapikud saaksid kuuse all headele lastele 

kingitusi jagada. On tore, et ka lastevanemad meiega kaasa tulid! 
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Soovime kõigile kaunist jõuluaega ja vahvat vaheaega! Rõõmsat uut aastat!    

6.s klass ja õpetaja Ene 

Talveaeg  

Jõgi on jääs ja talveaeg käes, 

kuused on lummavalt valged. 

Kõik lapsed on lumisel kelgumäel 

ja neilgi  punased palged. 

 

Piparkoogid ahjus valmivad 

ja taas on jõulutunne. 

Vaikselt hakkab pimenema 

ja kõik on ärevuses. 

 

Korraga kostub koputamine 

ja kõigil hüppab süda sees,  

isa läheb ust avama 

ja vaat, kes seal seisab ees! 

Suure kingikotiga 

seal seisab jõuluvana. 

Küsib luuletusi, laule, 

kingiks sain ma väikse kana. 

 

Nüüd kõik kingid otsas on 

ja jõuluvana lahkub. 

Lähme saatma teda 

tema teekonnale rahus. 

Marta Johanna Kärmas  

Tegus jõululaupäev 

Jõululaupäev on peagi käes, 

ootusrõõm on kõigil laes. 

Suur kuusk on vaja tuppa 

tuua, 

suur jõulupraad veel ahju 

panna. 

 

 

 

Ei tea, mis selga panna 

veel, 

kuigi jõulumees on juba 

teel. 

Kas tutimüts ning kasukas 

või hoopis käekott 

mahukas? 

 

 

Vaja meelde jätta 

jõulusalmid, 

kõik glögiklaasid panna 

valmis. 

Kõik lapsed juba pingi 

peal, 

jõulutaati ootvad seal. 

 

 

Kuigi meil vaja veel 

koristada toad 

ning läikima lüüa nii 

kahvlid kui noad. 

Nüüd jääb veel  

kaunistada kuusk, 

vanaisale pakkida 

jõuludeks suusk.  

Jõulutaat on juba ukse taga, 

õnneks lapsed veel ei maga. 

Tal soojad saapad, kitsas 

müts 

ja ees on härmas valge 

vunts. 

 

Ta hüüab ukselt: “Terekest, 

rõõm näha teie perekest. 

Lapsed, nüüd siiapoole 

tulge, 

kes on teist see kõige 

julgem.” 

 

Lapsed kõik on olnud head, 

laulud selged, salmid peas. 

Jõuluvana kinke jagab,  

aga kellega ta küll siis 

pragab. 

 

 

Seda üldse pole vaja, 

lapsed on tublid selles 

majas. 

Suured tänud  

jõuluvana, 

laual ootab jõulukana. 

Maria-Lili Hunt  
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Käisime sellel aastal klassiga jõulusõidul Koonga Liblikamajas. Kohapeal ootasid meid 

päkapikud, kes viisid läbi toredaid meeskonnatöö mänge. Väiksemates gruppides pandi 

võimed proovile ristsõna lahendamisel, kingipakkide transportimisel kraana abil, takistusraja 

läbimisel ja põgenemistoa ülesandeid lahendades. Liblikamajas õnnestus meil näha kuut 

erinevat sorti liblikaid ja nende vastseid. Jõime koos teed ja sõime piparkooke. Külla tuli 

jõuluvana, kes jagas laiali kotitäie kingitusi. Kõlasid nii vene- kui saksakeelsed jõululaulud ja 

näha sai Miira, Loreli, Annabeli ja Margarethi ettevalmistatud tantsu. 

Pühadetervituse kõigile edastame luuleridadega klassi luulearhiivist: 

... Jõuluaeg on käes, lumised on juba mäed, 

jõulukapsas küpseb soojas, päike on nüüd loojas... (Liise Väliste) 

... Jõulud on üks tore aeg, palju kinke, vaba aeg, 

jõuluaeg toob okkad majja, jõuluaeg toob palju nalja..... (Aaron Unt) 

... Söögiks on meil jõulupraad, magustoiduks marmelaad ... (Steven Valtšuk) 

... Kingikotid, verivorstid, päkapikud, jõulusussid, 

jõulutuba hubane, väljas külm ja pakane ... (Alisandra Maripuu) 

... Maha tuli lumi, ahjus põles tuli, piparkoogid pannil, kummipardid vannis, 

jõuluhõngu täis on tuba, jõuluvana uksel juba, luuletused meil on peas, ärevus on kõigi seas, 

kinke jagab jõulumees,valge, pikk habe ees, 

Jaan sai palli, Jan sai salli, Mann aga suure pika kalli... (Annabel Linnuste) 
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7.s klassi jõuluootus 

Meie klassi jõuluootus algas piduliku lõunasöögi ja etiketikoolitusega Ammende villas. Räägiti 

lauakommetest ja nautisime pidulikus õhkkonnas ülimaitsvaid roogi. Toidu kõrvale pakuti väga head 

käsitööleiba, mille retsept on 100 aastat vana. Pärast söömist tegime Ammende villas väikese ringkäigu ja 

saime teada palju põnevat selle maja ajaloost. Oli tore kogemus. 

Jõulud on aeg, kus teha midagi head. Nii otsustasimegi klassiga, et ka sel aastal saavad meie kingid 

kodutud loomad varjupaigast. Klassi kogunes kokku märkimisväärne kogus kassidele ja koertele 

vajalikku, mille siis vabatahtlikud meie hulgast kohale toimetasid. 

Viimasel koolipäeval küpsetasime kogu klassiga piparkooke (mille taigna seekord tüdrukud ise valmis 

tegid). See on meil juba omamoodi traditsiooniks saanud. Piparkoogid valmis ja kaunistatud, istusime 

lauda, jõime teed, sõime piparkooke ja jõuluvaheaeg võiski alata! 

Lapse teekond 

Oli jäine ning libe tee. 

Laps käis paljalt lume sees. 

Polnud mütsi, polnud salli. 

Mis tal ikka, otsis kalleid. 

Jõulud olid ees, 

polnud peret, kes hooliks. 

Polnud kohta, kus olla. 

Oli ainult väike onnike 

kaugel metsa sees. 

Laps kohtas jõulutaati, 

soovis endale ta peret. 

Niisiis juhtuski see, 

laps sai pere endale. 

Kerike Krantsman 

Lumesadu 

Valge pehme lumi 

lõpuks taevast alla tuli. 

Istun akna peal ja vaatan, 

kuidas taevas helbeid laotab. 

 

Mu kõrval leegitsevad küünlad, 

sooja teed ma vaikselt rüüpan. 

Tunnen, kuidas jõulud käes, 

aknast jõulutaati näen. 

Miriam Pilli 

Häid, rahulikke ja rõõmsaid 

jõule kõigile! 
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Jõululõuna pidasime ajaloohõngulises ning pidulikus Villa Ammendes, kus meil oli hariv etiketikoolitus 

ja maitsev kahekäiguline lõunasöök. 

8.c klass koos klassijuhatajaga soovib kõigile 

rahulikke jõulupühi, lõbusat aastavahetust ja uusi 

kordaminekuid uuel aastal! 

 

8.c klass ja õpetaja Kadri 

Jõulud Pärnus 

Lumes tatsab iga laps, 

kinos jookseb „Frozen 2“. 

Väiksed kinno lähevad, 

jõulud on lähedal. 

  

 

Munamägi on lapsi täis, 

palju lapsi seal ka eile käis. 

Kelke enam poes ei ole, 

kas see pole mitte tore? 

  

 

Õues sajab ammu lund, 

varsti lõppeb koolitund. 

Koolis algab vaheaeg 

ning siis juba jõuluaeg.  

Poodi minna ema plaanib, 

isa palju glögi kaanib. 

Õde kassi kaunistab, 

mina jõulust unistan. 

  

 

Varsti sugulasi näen 

neid olen oodanud terve päev. 

Jõulurõõmu tagame, 

kingitusi jagame. 

 

Annaliisa Martson  
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Jõuluaja rõõmud 

Ootan juba seda päeva, 

kui saab tuppa tuua kuuse. 

Sinna alla jõulutaat 

tooks mulle roosa ratta uue. 

 

 

Maja täis on jõuluhõngu, 

oi, naaber hüppas lumehange! 

Haaran mütsi, jooksen õue, 

rõõmsalt kukun naabri põue. 

 

 

 

Küpsetame maitsvaid piparkooke, 

ema otsib „Aisakella“ noote. 

Isa kunistused kuurist tõi, 

jõuluaeg nüüd alata võib. 

Merilin Mikk 

Imede aeg 

On imede aeg, 

maalt kadunud raev. 

Näed aknast lumehelbeid 

ja jätad päkapikkudele vihjeid. 

 

Oh, seda jõulusära 

ja rõõmsate laste kära. 

Küll on hea meel 

imelise aja eel. 

 

 

Sel ajal tee sa head, 

siis saad kingid imehead. 

Jõuluvana juba teel, 

seniks õpi luuletusi veel. 

Isabella-Loretta Sild 
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9.s klassi jõuluaeg 

Meie klassi õpilasel Helena Triinul tekkis juba eelmisel aastal mõte taaselustada 4. klassis laste poolt 

etendatud jõulunäidend. 9.s kl jõulukuu möödus jõulunäidendi proove tehes. Meil oli koos väga lõbus ja 

näidendiproovide periood lähendas meid veelgi.  

Etendusepäeval, 17. detsembril palusime ka meie esimese õpetaja õpetaja Kristi koos oma 1. klassiga 

peaproovi vaatama. See oli tore kogemus ning hilisem tagasiside lastelt ja õpetaja Kristilt  oli väga 

positiivne ning armas.  

Õhtune jõulupidu algas etendusega meie vanematele. Kõik läks väga hästi ja vanemad ning nooremad õed

-vennad nautisid meie koostegutsemist. Pärast etendust vaatasime veel kõik koos videot 4. klassis tehtud 

jõulunäidendist, mida saatsid pidevat naeruturtsatused nii osatäitjate enda kui ka vanemate poolt.  

Õpetaja Kristi oli meile saali üllatuse jätnud. Meie Emilie ja Roosi lugesid ette õpetaja Kristi kirja, kus ta 

tänas nii meie õpilasi, vanemaid kui ka praegust klassijuhatajat õpetaja Reeta. Õpilased said kingituseks 

algklassides enda poolt  kirjutatud advendisoovi.  

Lõpuks esitasid õpilased neljastes gruppides tuntud jõululauludest kokkupandud luuletusi ning  Buratino 

(tegelikult ikka meie Crete) jagas kõigile kingitusi.  

9.s klass ja õpetaja Reet 
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9.c klassi jõulud 

9.c klass otsustas oma jõule veeta ühise õhtuga koolimajas. Üheskoos söödi head-paremat, vaadati 

lõbusat jõulufilmi ning mängiti erinevaid vahvaid mänge. Hiljem tuli kõigil valmistuda luuletuse 

esitamiseks, sest muidu oma loosipakki kätte ei saanud. Kui pakid jagatud, said kõik oma kingituse üle 

rõõmustada ning üheskoos veel niisama vestelda. 

Meie viimane ühine jõuluõhtu möödus toredasti!  

Soovime kogu kooliperele rahulikke jõule. Hoiame oma lähedasi ning aitame abivajajaid. 

9.c klass ja õpetaja Kristiina  

Kätte jõudnud jõulukuu, 

väljas särab kuusepuu. 

Taevast sajab laia lund, 

kätte jõudnud jõulutund. 

 

Tulikuuma ahju ees 

kinke jagab jõulumees. 

Piparkooke laual palju, 

onu räägib jõulunalju. 

Jessica ja Ethel 


