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Uuel aastal uue hooga. Ka
meie pesamunad külastasid
põnevaid muuseume.
LK. 2
Kuidas veetsid vaheaega
õpetajad?
LK. 3
Kuidas said vanema astme
tüdrukud hakkama
klienditeenindaja, koka ja
ettekandja ametitega?
LK. 3

Toimetusest
Uuel aastal uue hooga,
nagu öeldakse. Ka meie
toimetus alustas uuel aastal
uue hooga . Ootame
endiselt toimetusse teie
enda kirjutatud lugusid ja
luuletusi - nii väiksematelt
kui suurematelt ning
loomulikult ka lasteaia
pisikestelt.
Samuti ootame meie
väiksesse toimetusse juurde
tublisid reportereid. Astu
julgesti meie juurde,
võtame Su heameelega
vastu.
Sooviksin, et te ikka meie
oma kooli ajalehte loeksite,
sest lood on teist endist ja
teie jaoks kirjutatud.
Birgit Kõiv
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JÕULUPIDU MEIE KOOLIS
Meie kooli jõulupeopäev oli
hoopis teistsugune kui
tavaliselt. Sel päeval tulime
kooli lõunaks. Koolis
vaatasime liiklusteemalisi
filme ja tegime rühmatööd.
Kell 18 algas jõulupidu.
Oma osa eeskavas andsid nii
suured kui väikesed. Lauldi
laule, löödi tantsu, loeti
luuletusi ja mängiti pilli.
Korraga kostis aula rõdult
kellegi hõikeid. Kohale oli
jõudnud jõuluvana. Rõdult

allasaamiseks kasutas ta
köit.
Kuna käesolev õppeaasta on
väga tihedalt seotud
liiklusega, ei pääsenud
jõulupeolgi
liiklusteemalisest kontrollist.
Isegi jõuluvana sai oma
valesti parkimise eest
noomida. Selgus, et meie
teadmised liiklusest on head,
samuti õpetajate omad. Nii
said kõik oma kingitused
lunastatud.
Kadri Mootse
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LASTEAED KÄIS ÕPPEKÄIGUL
Kolmapäeval, 23. jaanuaril
viibisid meie pesamunad
õppekäigul. Lasteaialaste
õppekäik Tartusse algas
juba varahommikul.
Kui kõik lapsed olid
lasteaeda jõudnud, mindi
koos bussi peale ja algas sõit
Elvasse. Elvas astuti
üheskoos rongile ja rongi
vile saatel asuti Tartu poole
liikuma. Sõit oli lastele
põnev kogemus.
Tartusse jõudes alustati
muuseumide külastusi.
Õppekäigu esimeseks

eesmärgiks oli vaadata
zooloogiamuuseumi loomi
ja mõelda, kes neist elavad
Eestis ja kes magavad
talveund. Loomad meeldisid
lastele väga ja jäid hästi
meelde, nii et muuseumis
nähtud loomadest tehti juttu
ka mitu päeva hiljem.
Selleks, et päev ikka
paremini meelde jääks,
astuti läbi ka
nukumuuseumist. Koos
vaadati mänguasju, millega
mängisid aastaid tagasi laste
vanaemad ja vanaisad.

Muuseumis olid
vaatamiseks ka kaasaegsed
mänguasjad, mida nii
mõnegi lasteaialapse
mänguasjakorvist võib
leida. Iga laps üritas leida
lelusid, mis neil kodus on.
Kui mänguasjad olid üle
vaadatud, said lapsed
mängida ja suurte
mänguhobustega ratsutada.
Pärast nukumuuseumi
külastust seati sammud
bussi poole, mis tõi lapsed
tagasi lasteaeda. Päev oli
väsitav, kuid meeldejääv.
Keity Kimmel

VIIMANE KOOLIPÄEV
Meie 2007. aasta viimane
koolipäev oli reedel,
21.detsembril. Õpilased, kes
olid eelmisel päeval
rühmatööd teinud, kandsid
need ette. Oli ka
õpilasomavalitsuse
kokkuvõtte tegemise aeg,
aga kuna kokkuvõte jäeti
kogemata koju, siis hoopis

vabandati ja seda sai lugeda
uuel aastal kooli stendilt.
Anti üle 2007. aasta
viimased auhinnad kõige
tublimatele ning kiideti
kõige paremaid õppureid.
Klassijuhatajatundides
saime kätte kauaoodatud
tunnistused. Paljudel olid
head hinded, osal natuke
halvemad, aga ega keegi

väga ei nurisenud.
Soovisime oma
klassijuhatajale,
klassivendadele ja -õdedele
ja teistele koolikaaslastele
ilusat vaheaega ja kauneid
pühi. Kõigil oli sära silmis,
sest algas ju ikkagi vaheaeg
ja ees ootasid suured
pidustused.
Birgit Kõiv
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INTERVJUU ÕPETAJATEGA
1.Kus Te oma jõulud
veetsite?
Õp. Olga: „Jõulude ajal olin
ma Šotimaal oma tütre
juures.“
Õp. Leelo: „Olin kodus koos
oma kaksikutest lastelaste
Otto ja Karliga.“
Õp. Miia: „Olin kodus ning
mul olid lapsed ja
lapselapsed külas.“
2.Kuidas Te uut aastat vastu
võtsite?
Õp. Olga: „Olin oma kodus
Tartus.“
Õp. Leelo: „Ikka kodus,
koos oma tütretütre
Emmaliisiga.“
Õp. Miia: „Kodus, seekord
olin koos abikaasaga.“
3.Mis Te jõulukingiks saite?
Õp. Olga: „Sain endale
piletid kontserdile.“

Õp. Leelo: „Lõhna ja
nõudekomplekti.“
Õp. Miia: „Ehteid ja
kosmeetikavahendeid.“
4. Kas Teie vaheaeg läks
hästi?
Õp. Olga: „Päris hästi läks,
puhkasin, lugesin ja käisin
kontserdil.“
Õp. Leelo: „Vaheaeg läks
mul väga hästi.“
Õp. Miia: „Jah, läks küll
hästi, aga kahjuks ei olnud
lund.“
5-Kas oleksite tahtnud
kauemaks vaheajale jääda?
Õp. Olga: „Kindlasti ei
oleks.“
Õp. Leelo: „Võib-olla oleks
võinud kauemaks vaheajale
jääda.“
Õp. Miia: „Ei oleks
tahtnud.“
Signe Täär

ÕOV KOKKUVÕTE
Õpilasomavalitsus on
jaanuaris kokku saanud
kolm korda. Sellest aastast
on uus prügikord. Tehti
prügiprojekt ning plaanis on
minna vaatama Tartu
prügimäge.
Meie kool on Eesti kauneim
kool. Meie kooli tuleb
president ja ka
pressiesindajad.
Mis on plaanis:
*Vastlapäev -- korraldab 8.
klass.

*Sõbrapäev -vahetunniüritus
*Nõiapidu -- korraldab 5.
klass
*Eesti Vabariigi viktoriin –
Eesti sünnipäeva nädalal.
Huvitoa sünnipäeval ehk 1.
aprillil toimub koolis
„Presidendi vastuvõtt“.
Sinna tuleks selga panna
kilekottidest või paberist
tehtud riided. Pärast seda on
disko.

JÕULUKOHVIK
18. detsembril oli meil
erakordne võimalus
külastada oma kooli
esimest jõulukohvikut.
Paljud tüdrukud rühkisid
hommikust saati teha
piparkooke, muffineid, teed
ja kohvi. Peale selle pidid
nad veel õpetaja Marge
juhtimisel käsitööklassile
totaalse kohviku-eri
muutmise läbi viima.
Võib juba ette öelda, et see
muutus oli seda väärt, sest
laudadel olid ilusad linad,
mängis jõulumuusika,
põlesid küünlad -- ja mis
peamine – igal pool oli
tunda jõulumeeleolu.
Rahvast tuli kohale väga
palju ja tihti olid
järjekorrad vägagi pikad,
mis on ka loomulik, sest
kes ei tahaks näiteks enne
matemaatika kontrolltööd
saada tassi kohvi. Eriti oli
seda märgata üheksanda
klassi õpilaste puhul, kes
vaevlesid kohvipuuduse all.
Nendel tüdrukutel, kes
kohvikus vahetustega
töötasid, olid aga käedjalad tööd täis ning
sabimist ja sehkendamist
jätkus veel pikaks ajaks.
Kõigile meeldis see päev
väga ja on tulnud palju
positiivset tagasisidet nii
jõulukohviku töötajatelt kui
ka külastajatelt.
Suur tänu õpetaja Margele,
kes selle toreda päeva teoks
aitas teha. Loodame, et
järgmisel aastal töötab
meie jõulukohvik taas.
Marili Vihmann
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ANEKDOODID
Merylin Tihomirova

KOOMIKS

Kaks lõvi jalutavad ja
leiavad maast raudrüütli.
Uurivad ja uurivad, kuni
üks ütleb: ”Hea konserv,
aga ei oska avada!”
Tuleb Juku arsti juurest ja
ema küsib: ”Räägi, mis siis
arstitädi tegi ka?”
„Ei midagi erilist - hoidis
mu kätt ja vaatas, kas ta
kell õigesti käib!”

Gertrud Leopard
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Loomaaias pannakse noor
lõvi ühte puuri vana lõviga.
Peagi tuleb talitaja ja toob
vanale lõvile käntsaka liha,
noorele aga kobara
banaane. Too on nördinud:
”Sulle liha, aga mulle
banaanid. Kas ma olen
kuidagi halvem või?”
„Ei usu,” vastab vana lõvi,
”aga eelarvet kärbiti ja sind
pandi dokumentides ahvina
kirja…”
Õpetaja: ”Juku, sul jälle
kodused ülesanded
tegemata!”
Juku: ”Tint kadus ära,
vist!”
Õpetaja: ”Tint ei saa
kuhugi kaduda!”
Juku: ”Järgmine kord ma
siis Trikimehel koduseid
töid teha ei lase!”
Kärol Belov
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SUVEVAHEAEG ALGAB
AASTAAEG
OTEPÄÄ ON TALVE…
EESTI RAHVAKALENDRI JÄRGI ON JAANUAR
AGA DETSEMBER
AASTAAEG

´´

TANTSIDA ON TORE, ERITI „SOODRIT”
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