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Juba hakkabki teine veerand 
läbi saama ning jõulud tulevad kohe-
kohe peale. Varsti pannakse hinded 
välja ja siis on kõik juba 
jõulumeeleolus.
Sellest veerandist alustas tööd meie 
meediaringi oma internetilehekülg ja 
blogi 
-http://www.pyhajarvepk.ucoz.com/. 
Meie meeskonnas on palju õpilasi, 
peaaegu igast klassist.  Sellest saab 
lugeda selsamal saidil. Veebilehekülg 
sai alguse õpetaja Karini mõttest.
 21. novembril oli ka piirkondlik 
geograafia olümpiaad, kus meie  koolil 
läks väga hästi. Liis sai teise koha, 
Remi kolmanda ja mina esimese koha. 
Hästi läks ka Timol, Andrel ja Taavil. 
Täpsemalt loe ajalehest.
 Selle lühikese veerandi jooksul on 
palju üritusi toimunud. Nendest saate 
lugeda sellest lehest. Leiate ka 
intervjuud õpetaja Olga ja õpetaja 
Pillega. 
 Olge ikka tublid, pingutage veel 
viimane endast veerandi lõpus välja, 
jääge toredaks!

                      Merylin Tihomirova

                                                        JõulukohvikJõulukohvik

Jõulukohvik oli kooli käsitööklassis avatud 14. ja 15. 
detsembril. Sealt sai endale osta joogiks kohvi ja teed, 
söögiks muffineid ja piparkooke. Kohvikus oli väga 
hubane olemine ja maitsev toit. Kõigile müüjatele oli 
tehtud samasugune särk. Külastajaid käis vahetundide 
ajal palju ning mõni oli seal ka tundide ajal. Mõnel klassil 
õnnestus õpetaja ära rääkida, et tundide ajal saaks 
kohvitama minna ega peaks raskeid ülesandeid tegema.
Mina arvan, et kõigile meeldis seal väga ja hinnad ei 
olnud ka kellelegi üle jõu. Piparkoogi võis osta 50 
sendiga ja muffini 2 krooni ja 50 sendiga. Muffinid olid 
väga maitsvad. Tee maksis 1 kroon ja 50 senti, see oli 
pärnaõietee. Kohvi võis osta 2 krooniga. Arvan, et kõik 
osavõtjad, nii müüjad kui ostjad,  jäid  rahule ja kõigile 
meeldis väga seal olla.
                                                       Elina Eensoo
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                                           Intervjuu  õp. Olgaga

Tegin intervjuu õpetaja Olgaga tema lapsepõlve kohta. Rääkisin talle oma plaanist ja siis alustasime.
 Kus Te elasite väiksena?
 Õp Olga: Venemaal Leningradis. 
  Kas Teil oli tore lapsepõlv?
 Õp Olga: Jah, ikka.

Kas Te mäletate mõnda huvitavat või eriti lõbusat seika oma lapsepõlvest?
 Õp Olga: Ei, praegu kohe küll ei meenu. 

Millega Te tegelesite lapsepõlves?
 Õp Olga: Ma käisin muusikakoolis, õppisin klaverit. Osalesin palju koolielus, mis oli väga lõbus.
 Kelleks Te väiksena tahtsite saada?
 Õp Olga: Mulle meeldis väiksena palju raha lugeda. Tahtsin saada kassapidajaks. Mulle meeldis rahaga 
tegeleda.
 Kas Teile meeldis nooruspõlves ka õpetada?
 Õp Olga: Jah, paljud minu koolikaaslased õppisid õpetajaks ja saidki. 
 Mis muusikat Te kuulasite, milline meeldis?
 Õp Olga: Hmm, klassika ja jazz.

Kas Te lugesite palju raamatuid? Millised on/olid lemmikkirjanikud?
 Õp Olga:  Jaa, lugesin palju raamatuid. Lemmikud on Anton Tšehhov, Ivan Bunin, Juhan Smuul ja Aadu 
Hint ( kirjutas ajaloost) .

Kas Te sooviksite vahepeal jälle olla väike laps, olla noor?
 Õp Olga: Ei, mulle meeldib nii, nagu praegu on.

Cпасибо! До свидания!
 Õp Olga: До свидания!
                                                                                              Merylin Tihomirova
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                    Lydia koidula luuletuste lugemise konkurss

Novembri lõpus toimus Tõrvas etlejate konkurss. Meie koolist osalesid Merylin, Moonika ja 
mina. Luulekonkursil oli sel aastal kaks vanuserühma. Esimeses rühmas olid nooremad – 5.-9. 
klassi õpilased – ja teises 10.-12. klassi õpilased
Võistlejaid oli nooremas astmes 24 ja vanemas 5. Kahjuks ei tulnud meie koolist ükski 
esikolmikusse, aga mis sellest, tublid olid ikkagi kõik. 
Peale luuletuste lugemist said kõik endale ühe õuna, aga mitte söögiõuna, vaid kaunistuse, mis oli 
õuna kujuga. Meie kooli etlejaid juhendas õpetaja Ülle. 
Nüüd siis tulemuste juurde. Nooremas ehk meie vanuseastmes sai esimese koha Mari Liis Tamm, 
teise koha Helen Parik, kolmanda Hardo Adamson..
                                                                               Signe Täär

                                      GEOGRAAFIA OLÜMPIAAD

21. novembril käisime mina ( Merylin), Liis, Timo, Remi ja Andre Valgas piirkondlikul 
geograafia olümpiaadil. Teel sinna õpiti ja mõeldi ja räägiti ning pabistati. Kohale jõudes oli meil 
veel aega ning me läksime poodi. Ostsime šokolaadi ja juua ning liikusime kooli poole. Klassis 
valisime endale kohad ja hakkasime ootama. Mina sõin šokolaadi ja pabistasin. Varsti ilmus klassi 
karmi ja kurja olekuga tädi, kes andis meile oma tööd. Esmamulje oli, et appiii , ma ei oska ju 
midagi, kuid kui mõtlema hakkasin, siis teadsin enamikku vastuseid. Me lõpetasime Andrega 
samal ajal. Läksime Timot otsima. Ta oli riideruumis. Seal hakkasid nad oma olümpiaadiküsimusi 
arutama ja mina mõtlesin oma küsimustest. Kui kõik olid lõpetanud, sõitsime bussiga koju.
 Piirkondliku vooru tulemused olid järgmised: Merylin Tihomirova 1. koht, Taavi Aaliste 6. koht, 
Liis Kangur 2. koht, Remi Leopard 3. koht, Andre Ostrak 6. koht, Timo Kopli 15. koht. 
Meie koolist osales 6 õpilast ja 3 õpilase tööd - Merylini, Liisi ja Remi omad - saadeti edasi 
vabariiklikku vooru. Arvan, et meil läks väga hästi!
                                                                                                 Merylin Tihomirova
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iiuli kõrval ja õhtul enne magamaminekut meeldis mulle raamatute pealkirju lugeda.

2.     Kas sa lugesid palju raamatuid?

Mina ei olnud väga suur lugeja. Ma lugesin aeglaselt. Kuid mu isa ja õde olid suured 

lugemishuvilised. Õde võis kõik muu kõrvale jätta ja ennast tundideks raamatu taha 

unustada.

3.     Mis on su lemmikraamatu pealkiri?

Mul ei olnud ühtegi konkreetset lemmikut. Mäletan, et hästi põnev oli lugeda  seiklusjutte, 

näiteks „Viieteistkümneaastast kaptenit“. Meeldisid Astrid Lindgreni raamatud,  näiteks 

„Bullerby lapsed“. Üks lemmikuid oli ka „Doktor Dolittle“. See oli huvitav raamat, kuna 

inimene mõistis loomade keelt. „Zoopargi kasvandikud“ oli huvitav lugemine, kuna see 

jutustas naisest, kes kasvatas kodus tiigrit.

                                          

INTERVJUU õpetaja Pille Kanguriga

teemal „LAPSEPÕLVE LEMMIKRAAMAT“
1.     Kas sul oli kodus palju lasteraamatuid?
Meil oli kodus palju raamatuid. Ka lasteraamatuid oli palju. Ma magasin kohe raamaturiiuli kõrval 
ja õhtul enne magamaminekut meeldis mulle raamatute pealkirju lugeda.
2.     Kas sa lugesid palju raamatuid?
Mina ei olnud väga suur lugeja. Ma lugesin aeglaselt. Kuid mu isa ja õde olid suured 
lugemishuvilised. Õde võis kõik muu kõrvale jätta ja ennast tundideks raamatu taha unustada.
3.     Mis on su lemmikraamatu pealkiri?
Mul ei olnud ühtegi konkreetset lemmikut. Mäletan, et hästi põnev oli lugeda  seiklusjutte, näiteks 
„Viieteistkümneaastast kaptenit“. Meeldisid Astrid Lindgreni raamatud,  näiteks „Bullerby 
lapsed“. Üks lemmikuid oli ka „Doktor Dolittle“. See oli huvitav raamat, kuna inimene mõistis 
loomade keelt. „Zoopargi kasvandikud“ oli huvitav lugemine, kuna see jutustas naisest, kes 
kasvatas kodus tiigrit.
4.     Millised raamatud sulle veel meeldisid?
Muinasjutud meeldisid. Lemmikmuinasjutt oli „Tulipunane lilleke“. Ja eriti meeldisid mulle 
raamatud, kus olid ilusad pildid. Näiteks Feliks Kotta loomapildid ning „Midrimaa“ pastelsed 
pildid.
5.     Mitu korda sa oma lemmikraamatuid oled lugenud?
Ma ei lugenud lapsepõlves ühtegi raamatut mitu korda, kuna maailmas on nii palju raamatuid, 
mida lugeda tahaks.
6.     Kas sa tahaksid neid veel kord lugeda?
Mõningaid jutte ja raamatuid, mida kunagi lapsepõlves ise lugesin, olen ma nüüd teile 
unejuttudeks lugenud. Näiteks „Tulipunase lillekese“ muinasjutt.
7.     Kas sa oled lugenud lapsepõlves neid raamatuid, mida mina olen lugenud või loen praegu?
Olen lugenud samu muinasjutte mis sinagi. ja Astrid Lindgreni raamatuid olen ka ise lapsepõlves 
lugenud. „Viplala“ lugusid lugesin. „Sipsik“ ja  „Naksitrallid“ said ka kunagi ammu lapsepõlves 
läbi loetud. „Harry Potter“, mida sa praegu loed, ei olnud siis veel välja mõeldud.

                                                                                                                Tanil-Peeter Kangur 
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                                                      KADRIKARNEVAL
Kadripäevaüritus toimus 25. novembril. Iga osaleja pidi endale tegema midagi 
ajalehest. Osad tegid endale nuiad, osad mütsid ja osad terve kostüümi. Toimusid 
mängud ja möllati niisama. Lõpus, kui mängud olid tehtud, hakati auhindu jagama 
sellele, kellel oli kõige huvitavam kostüüm. Pärast seda pidid lapsed terve põranda ära 
koristama ning said selle eest endale pulgakommi.
Klassil olid ülesanded jaotatud. Mina olin muusika peal, Andres tegeles arvutiga, Marika, Ketlin ja Anu 
tegelesid lastega. Georg õpetas väikseid lapsi. Karl ja Kevin olid niisama seal.

Huvijuht Eve mõtted: "Karnevalil osalesid 1.-4.klassi õpilased ja lasteaialapsed. Kõik olid väga lahedalt 
ajalehti oma kostüümide juures kasutanud - mütsid, seelikud, lipsud, käepaelad jne. Toimus 
moedemonstratsioon, pikima pabeririba rebimise võistlus, ajalehtedel "soo" ületamine, lennuki voltimise ja 
lennutamise võistlus, laevade ujutamine ja  lõpuks ka gripitantsu õppimine. Mängisime ka gripipisiku 
edasiandmise mängu. See, kes välja langes, sai lusikatäie "vaktsiini". Paistis, et lastele meeldis - heameelega 
rebisid, voltisid ajalehti. 
Mitte kunagi pole saal pärast pidu nii kiiresti korda saanud. Ajalehed korjati kribinal-
krabinal kokku kõik, mis ajalehtedest järele jäi, viidi vanapaberi vastuvõttu. 
Otsustasime, et 6. klass on need vanapaberikilod ausalt välja teeninud."      Rivo Kopli
                                                                                                                                        



                                                       Jõulukombed

1) Jõulude, nagu ka aastavahetuse juurde kuuluvad kingitused, lahkunud esivanemate 
mälestamine kalmudel küünalde süütamisega või nende meenutamine, sugulaste ja sõprade 
õnnitlemine kaartidega, jõulupuu, jõulukirik ja jõululaulud, paljudes riikides vabad päevad 
või koguni pikem jõulupuhkus. Viimase saja aastaga on jõuludest kujunenud suured 
kaubanduslikud pühad, mis algavad varakult detsembri algul või juba novembri lõpul, st 
advendiajal ja isegi selle eel.

 2) Eestis toodi 19. sajandi lõpuni jõuluks talutarre ja samuti äärelinna tubadesse õled. Jõukamates 
peredes toodi tuppa heinu.

 3) Jõuludeks koristati ja ehiti kogu majapidamine ning valmistati aasta rikkalikumad )
piduroad. Et pühade ajal ei tohtinud tööd teha, tuli kõigi ettevalmistustega varakult 
hakkama saada. Tehti jõulukroonid ja -krässid, samuti lambarasvast ja mesilasvahast 
kolmeharulised küünlad. 

4) Taluperedes ehiti kuuski 19. sajandil küünaldega; ka poekommide, piparkookide ja 
õuntega. Üldiselt oli 19. sajandi jõulupuudel juba õrnu klaaskuule ja muid jõulumune. 
Koolis valmistati ka ise ehteid, peamiselt keesid, lumehelbeid ja inglikesi. 

5) Jõuluvana kuju ja isik on sajandite jooksul mitmel korral muutunud. Algseks kingitoojaks, 
kellest jõuluvana kuju välja arenes, on peetud piiskop Püha Nikolaust. Arvatavasti hakkas 
jõuluvana Eestimaal kinke tooma 19. sajandi esimesel poolel. Varasematest jõulupidudest 
on teada, et kingitusi said üksnes teenijad ja lapsed. 

6) Jõulukaarte hakati valmistama Inglismaal 1843. aastal Henry Cole’i idee järgi. Esimesed 
kaardid olid kaunilt koloreeritud ühevärvitrükised, kuid väga kallid ja neid müüdi mitu aastat. 
Eestis hakati jõulukaarte saatma 1870. aastatel, arvatavasti pärast seda, kui 1872. aasta 
postimäärustik lubas hakata saatma lahtisi kaarte. 
7) Jõululaupäeval saunaskäimine oli sama oluline kui jõulukirik. Saunas käidi veel 1970. aastatel 
ja saunaomanikel on see tänini kindel jõulukomme. Lääne-Eestis ja saartel käis sauna juures 
jõuluhani, kes kippus lapsi näpistama (ikka laiskuse ja pahategude eest, seegi tava elas veel 1980. 
aastatel). 
8) 19. sajandil ja 20. alguses said lapsed jõuludeks uued rõivad ja jalatsid. See oli jõulukinkidest 
sõltumatu lepe. 
9) Jõululaupäevaks lõpetati talutööd. Jõululaupäeva hommikul tõusti väga vara, et viimaste 
töödega õigeks ajaks toime tulla. Siis pidi valmis saama kogu jõuluaja toit, mida hiljem jaokaupa 
soojendati. Eesti jõulutoitudeks on ikka olnud verivorstid, sült, sealiha, kartulid ja hapukapsad. 
Tehti ka õlut. Küpsetati leiba,  mida kutsuti jõuluorikaks või –pulliks. See leib seisis kogu jõuluaja 
puutumatult laual. Kui pühad läbi, jagati leib osadeks ja söödeti karjale. 
                                                                                                                       Signe Täär

                                               OLI TORE JÕULULAAT

10. detsembril kell 13.30-14.30  toimus meie koolis jõulalaat. Müüjaid oli küll vähe, aga ostjaid 
see- eest palju. Müüdi  piparkooke, ehteid, videosid, mänguasju, erinevaid mängukaarte,
tuulekelli ja veel igasuguseid muid lahedaid ja huvitavaid asju.
Võisteldi ka nooleviskes ja toimus ilusaima piparkoogi valimine, mis aga ebaõnnestus. Kuid ikka 
oli tore ja lõbus laat ning ma arvan, et see  meeldis kõigile.
                                                                                                        Kärol Belov
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