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Lk. 2
Mõtteid vanast ja 
uuest aastast jagavad 
õpilased ja õpetajad Lk. 3

ÕTÜ aastakonverent-
sist  jagab muljeid 
Jaana Kurgpõld Lk. 5

Jõulumuljeid ja pä-
kapikulugusid kooli 
noorimatelt:-)

Juht tänab
Täname Heade Nippide 

jagamise eest kolleege Ellen 
Kaske, Sirje Keremed ja Me-
rike Kivilod.

Anu Saabas, 
metoodikanõukogu juht 

Siivi Kaasikut, Renate 
Pihla, Külli Mändi ja Anu 
Saabast kiire ja operatiivse 
tegutsemise eest, mis hoidis 
ära halvima.

Ursula Rahnik, 
KG Sihtasutuse 

personalijuht

Kevadvaheajaks plaanid 
tehtud?

Kui ei, siis 10A kutsub 
Sind  üheskoos kultuurselt 
aega veetma Peterburgi 17-
20 märts. Kiire! Lisainfo: 
hannuke@gmail.com

Maria Pihl, 
�0A klass

Teated

Hakkaks õnnelikuks!?
Viimasel ajal muud ei kuu-

legi, kui raske koolis on. Järjest 
rohkem on kooliga kroonili-
selt rahulolematuid õpilasi. 
Lapsed tunnevad, et nad pea-
vad pidevalt näitama häid tu-
lemusi, et rahuldada kooli, 
ühiskonna nõudmisi. See teki-
tab stressi ning rikub ka suh-
teid õpetajatega.

Stressist puhkamiseks on 
ju väga häid ja suurel hul-
gal erinevaid viise...  Näiteks 
miks mitte olla õnnelik?

Oma mõtteid  jagavad  
10-ndate klasside õpilased.

...inimesed ei oska tihti 
hinnata seda, mis neil on, vaid 
seda, mida neil ei ole. Kui me 
tunneksime rõõmu igast väi-
kesest pisiasjast (hea sõna, ilus 
ilm, maitsev toit jt.) , oleksime 
kindlasti õnnelikumad.

...koolis käimine tundub 
olevat kõige tüütum tegevus 

terves maailmas, kuid kui hel-
gemat poolt näha, siis koolis 
käimine on õnn, sest nii me 
kindlustame endale heaolu  
tulevikuks.

...inimese võib õnnelikuks 
teha mõni mälestus või rõõm-
sameelne inimene

...õnn on hea soe tunne ja 
lahked mõtted peas

...õnneks on vaja ka armas-
tust, sest kui inimesed armas-
taksid üksteist, oleks hea ela-
da. Kui oleks armastust, siis 
keegi ei lööks ega varastaks, 
sest nad oleksid koos enda-
le kallite inimestega ja neil ei 
oleks aega teha selliseid täht-
susetuid asju.

...õnn on see, kui sul õnnes-
tub luua endale kujutluspilt 
probleemidevabast olevikust, 
ning sulle antakse võimalus 
seal rahus eksisteerida

...jõulud on tulemas ja jõu-

lude ajal on õnn eriti päeva-
korras. Tehakse heategusid ja 
ollakse üksteise suhtes tähe-
lepanelikumad. Kui inimesed 
armastavad üksteist, siis see 
ongi õnn.

Erinevate arvamustega 
võik jätkata veel ja veel. Ent 
ma arvan, et lugejale sai juba 
selgeks, et iga mees on oma 
õnne sepp ja õnneretsepte on 
väga palju ja erinevaid. Leid-
ke siis igaüks sellel stressiroh-
kel ajal üles oma õnne valem 
ja ärge unustage kahte tõsias-
ja:

* ole alati veidi lahkem kui 
tingimata vajalik

* need, kes toovad teiste 
ellu päikest, ei jää ka ise selle 
eest varju

Rahulikku jõuluaega ja  
õnnelikku uut aastat

Kaja Puck, KG psühholoog

Kuressaare Gümnaasiumi 
jõulukontsert-jumalatee-
nistused Laurentiuse ki-
rikus toimuvad alljärgne-
valt:

kolmapäeval, 19. det-
sembril kl. 17.00 1.-6. klas-
sid reedel, 21. detsembril kl. 
13.00 7.-12. klassid

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Kolmapäeval,  �9.dets. 
�9.00  toimub lossi kapiitli-
saalis KG segakoori “Ave” 
jõulukontsert.

Kaastegev tütarlastekoor 
“Vocaliisa”.  Pääse 15.-

Mai Rand, 
koori dirigent

Need, kes toovad teiste ellu 
päikest, ei jää ka ise 
selle eest varju...

Info koolimaja lahtioleku 
aegadest detsembri lõpus 
- jaanuari alguses

23.12.2007 - 01.01.2008 on 
koolimaja suletud.

02.01.2008 - 04.01.2008 on 
koolimaja avatud kell 8 - 22. 
Häid pühi kõigile!

Külli Mänd, 
haldusjuht
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Õpilaste sünnipäevad

Hanna Vahter 6B 20.12
Tauri Pihlas 6A 22.12
Diana Kasesalu 4A 22.12
Karel Liiv 6A 22.12
Sander Laid 10C 22.12
Kristo Kiil 11B 23.12
Liisa Järsk 9A 23.12
Johanna Maripuu 4A 23.12
Maarja Randma 11A 24.12
Maria Naaber 11C 24.12
Ats Põdra 10C 24.12
Tristan Tamm 5A 25.12
Ralf Heinsoo 5B 25.12
Timo Rist 11C 25.12
Maarja Ruus 12C 26.12
Sten Rassel 8A 27.12
Kaia Oidekivi 11F 28.12
Siim Pildre 6B 28.12
Cristo Prostang 2B 28.12
Marko Elli 12A 29.12
Merilin Kilter 10D 30.12
Siim Pärtel 11A 30.12
Heelika Aavik 6B 30.12
Liina Kungla 10E 31.12
Helena Pihlas 7B 31.12
Liina Perovskaja 12D 31.12
Melissa Tuuling 10D 31.12
Liisi Saksakulm 11E 01.01
Kerli Reinart 10A 01.01
Stina Silluste 8A 02.01
Anna Maria Koppel 8A 02.01
Geili Tuuling 12C 02.01
Karliisa Keinast 4A 03.01
Elerin Väli 12F 03.01
Cätriin Nuut 1B 03.01
Mikk Hüüdma 11A 03.01
Siim Saar 12B 04.01
Arne Rannaoja 12B 04.01
Urmo Saar 11E 04.01
Helen Laht 11E 04.01
Kristiine Pajussaar 7B 04.01
Liinu Tuust 11F 04.01
Mari Toop 12C 05.01
Ingrid Mänd 7A 05.01
Cäroly Kirs 4A 06.01
Sandra Tiitson 10C 06.01
Mart Suurhans 12D 06.01
Loretta Tiits 5B 06.01
Urve Pannas 10A 07.01
Loore Tamm 3A 07.01
Renali Kurgpõld 5A 07.01
Mariliis Tiit 10A 07.01
Liis Pagil11C 07.01
Maarja Arnold 11E 08.01
Agne Vaher 8A 08.01
Helen Vatsfeldt 8B 08.01
Karl Patrick Lauk 4A 09.01

Töötajate sünnipäevad

Külli Mänd 20.12.
Kristel Salumaa 26.12.
Vaiki Toompuu 29.12.
Käthe Pihlak 06.01*
Ester Vapper 07.01*

Palju
õnne!

 Vanast ja uuest...
Mõtle! Kuidas vastaksid 

Sina?

Mis on Teie meelest aasta 
�007 kõige meeldejäävam 
sündmus KG-s? 

Kati (12B): „Suur Teatri-
õhtu.“

Veikko (muusikaõpeta-
ja): „Inspira ühinemine Di-
dascoga, talveaia valmissaa-
mine.“

Dea (12C): Ma arvan, et 
Teatriõhtu.“

Triin (10C): „See aasta 
on liiga eriline olnud. Mee-
nuvad sellised kitsaringi-
lisemad nagu tutipäev, lõ-
petamine, jukude päev, aga 
samas ka teatriõhtu. Ma ei 
tea, kas ta just meeldejää-
vaim oli, kindlasti on veel 
paremad ees, Aga see oli 
kauaaegne unistus.

Eva (9A): „ Teatriõhtu.“
Sandra (10C): Kümnen-

dasse klassi tulemine.“
Taavi (12C): „Otsest sünd-

must ei olnud, aga kindlasti 
jääb meelde olemine vana-
de ja uute tuttavate-sõpra-
dega.“

Kuidas möödus Teie jaoks 
aasta �007?

Urve (raamatukogu juha-
taja): „Huvitav ja hea. Jään 
täitsa rahule.“ 

Kateriin (12A): „Väga te-
guderohke ja väga üllatuste-
rohke ja väga hea.“

Veikko: „ Üsna sarnane 
varasematega, pakkus palju 
tööd ja rõõmu.“

Dea: „Ma ei nimetaks se-
da erinevaks, nii kardinaal-
selt väljapaistvaks, sest olid 
omad head ja vead, kõik as-
jad olid tasakaalus.“

Triin: „Palju eesmärkide 
saavutamisi,  täitnunud unis-
tusi, lõpetamine, mis iseene-
sest oli ilusam ja parem, kui 
eales ette kujutada suutsin. 
Kindlasti mainimistväärt: 
matemaatika perioodi sain 
üle 5 aasta jälle 4!“

Eva: „Raskelt.“
Sandra: „Väga tore, väga 

hea, kõik oli super!“
Taavi: „Loodetavasti hal-

vemini, kui aasta 2008.“
Kadi (eesti keele õpetaja): 

„Väga muutusterohkelt.“

Mida ootate uuelt aastalt?

Urve: „Stabiilsust, põne-
vaid olukordi, et vägivalda 
nii palju ei oleks, rõõmsat 
aastat.“

Kati (12B): „Et kõik lä-
heks samamoodi, aga pare-
mini.“

Kateriin: „Rohkem tegu-
sid, rohkem üllatusi!“

Veikko: „Et oleks aega te-
geleda ka pisiasjadega, sest 
need on olulised.“

Dea: „Väljakutseid.“
Triin: „Uuel aastal ma 

ausõna ei ole enam nii laisk. 
Samas ei saa ma päris luba-
da, et nüüd hakkan korrali-
kult õppima. Ääretult raske 
vastata ootuste koha pealt, 
ma pigem sean eesmärgiks 
kogeda igasugu erinevaid 
vahvaid asju, kohata uusi to-
redaid ja häid inimesi. Eks 
neid eesmärke lisandub aas-
ta jooksul, aga eks siis jääb-
ki üle lubada, et täidan kõik 
eesmärgid, mille iganes ene-
sele sean.“

Sandra: „Et see tuleks sa-
ma hea või veelgi parem kui 
eelmine.“

Taavi: „Nalja, rõõmu, 
head lõpetamist, ootusäre-
vat algust uue kooli näol, 
uusi tuttavaid.“

Kadi: „Mina ootan roh-
kem töötunde.“

Eve (eesti keele õpetaja): 
„Oskust oma aega rohkem 
planeerida.“

Liisa (12F): „Et ma suu-
daksin oma tulevikuplaanid 
selgeks teha.“

Mis võiks peituda Teie 
unistuste jõulupakis?

Urve: „Mingi reis.“
Kati (12B): „Midagi arm-

sat ja olulist, peaasi, et süda-
mest.“

Kateriin: „Hästi palju 
kommi ja šokolaadi. Ja veel 
hästi palju kommi.“

Veikko: „Reis Lõuna-
Ameerikasse.“

Dea: „Mu unistuste jõu-

lukink võiks olla midagi sü-
damlikku, aga ma ei oska 
täpselt öelda, mis see oleks, 
teinekord pole isegi mingit 
asja vaja, lihtsalt mõni toi-
ming või tegevus.“

Triin: „Kingitused on na-
tuke ületähtsustatud isegi- 
veidi lund jõululaupäevaks 
ja kõik ongi märksa ilusam ja 
parem.“

Eva: „Tarkus, energia, et 
laiskust poleks.“

Kati (12A): „ Miinus viis 
kraadi õues.“

Sandra: „Mina tahan arvu-
tit saada.“

Taavi:  „Mõnusast sallist 
ma ära ei ütleks.“

Eve: „Minu unistuste jõu-
lukink ei ole üldse materiaal-
ne asi. Minu unistustejõulu-
kingiks on kuhjaga vaba aega 
iseenda ja sõprade jaoks.

Mida sooviksite koolipere-
le jõuludeks ja uueks aas-
taks?

Urve: „Ühtehoidmist, 
rõõmsat meelt ja kõike 
head!“

Kati (12B): „ Et kõik oleks 
tublid ja saaksid kooli läbi. 
Head uut aastat!“

Kateriin: „Häid jõule!“
Veikko: „Ikka sära silma-

desse.“
Dea: „Valgeid jõule!“
Eva: „Õppida, õppida, õp-

pida ja korrata!“
Kati (12A): „Et kõik, kes 

tahavad,  saaksid veeta jõu-
lud oma perega.“

Sandra: „Rahu, vähem 
stressi, häid hindeid, kõike 
head!“

Taavi: „Mõnusat tervist, 
ärge külmetage!“

Liisa: „Väärtustage seda, 
mis teil on, sest kunagi ei tea, 
millal see võib ära kaduda!“

Eve: „Hästi palju rõõmu 
teie päevadesse, naeratage! 
Elu on ju ilus!“

Kadi: „Ma soovin hästi 
palju armastust ja oskust ar-
mastada!“

Rahulikku jõuluaega ja 
soovide täitumist!

Iti Padar, 
��A
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„Ma olen alati teadnud, et saarlased on 
imelikud ehk ÕTÜ aastakonverents 2007
Reedel, 7. detsembri va-
rahommikul alustasime 
umbes viieteistkümne KG 
noorega sõitu ülikoolilin-
na, et osa saada Õpilaste 
Teadusliku Ühingu 4. aas-
takonverentsist Tartu Kivi-
linna Gümnaasiumis. Pikk 
sõit tasus end aga ära ja 
tagasi tulime hulgaliste 
uute teadmistega. 

Konverents algas regist-
reerimisega – igaüks sai en-
dale nimesildi, konverentsi 
ettekannete lühikogumiku, 
mapi ja salli. Peale lõunasöö-
ki avati konverents. Meid 
olid tervitama tulnud Kivi-
linna Gümnaasiumi direktor 
Ants Serk koos kooli tantsi-
jate ja lauljatega. 

Tervitussõnade järel 
jaotati osalejad kolme ses-
siooni – Realia, Naturalia ja 
Humaniora et Socialia. Rea-
lia sessioonis esindas meie 
kooli Janno Tilk, kes esitles 
oma uurimistööd „Tempe-
ratuuride erinevused Ees-
ti piires”, Naturalias Triin 
Jõgi tööga „Hobu Kuvvat – 
Tõuomaduste võrdlemine 
ning arengu analüüs” ja Hu-
manora et Socialias Karolii-
ne Kask ettekandega „Kool-
meister Johannes Saarniit” ja 
Mari Pajussaar uurimusega 
„Kaitseväe populaasus noor-
meeste seas”. Realia sessioo-
ni osalistel oli aga kõigepealt 
võimalus vaadata keemia-
katseid. Nüüd me siis teame 
kuidas tehakse tinti,  limo-
naadist Sprite´i ja vastupidi 
ning kuidas tekivad vulkaa-
nid – see kõik on lihtne kee-
mia. On teada, et teadustöö-
de tegemine on Saaremaal 
väga populaarne ning na-
tuke statistikat tehes võiski 
märgata, et esinejate hulgas 
on kõige rohkem saarlasi.

Õhtu jätkus Eesti Üliõpi-
laste Seltsi majas, kus meid 
oli tervitama tulnud EÜS-
i president. Õhtusöögi järel 
olid esinema kutsutud füüsi-
kud, kes andsid päris Jürgen 
Veberi möödu välja ja tegid 

paljudki asjad n.ö. „puust et-
te ja punaseks”. Mustkunst-
nik ajavat meile ainult udu 
ja selle tõestuseks tehtigi 
meie silme all valmis saali-
täis udu. See on päris lihtne, 
veidike äsja keenud veele li-
sada vedellämmastikku ja 
ongi valmis. Nägime õhtu 
kõige särtsakamat (sõna ot-
seses mõttes) tüdrukut, Jan-
no kui väga hea elektrijuht 
jõuti juba maha parselda-
da elektrijaama, saime tea-
da, kuidas tuua taevast alla 
tähed ja kuu, kuidas ranna-
hooajaks kiiresti saledaks 
saada ning kui hästi põlevad 
metaaniga täidetud mullita-
ja mullid. Kuna üks füüsiku-
te aparatuur keeldus tööta-
mast, selgitati, mis vahet on 
keemial, bioloogial ja füüsi-
kal – keemia on kõik see, mis 
haiseb, bioloogia see, mis lii-
gutab ja füüsika see, mis ku-
nagi ei tööta.

Konverentsi teine päev 
algas jällegi EÜS-i majas 
plenaarsessiooniga. Ses-
siooni juhtis professor Pee-
ter Lorents. Esimesena oli 
meid tervitama tulnud Ees-
ti Vabariigi haridus- ja tea-

dusminister Tõnis Lukas, 
kes leidis, et ÕTÜ on üks pa-
remini organiseeritud orga-
nisatsioon Eestis. Haridus-
minister arvast, et noortele 
tuleb anda võimalus tegel-
da igapäevaselt neile huvita-
vate asjadega ning parasjagu 
ongi tema eesmärgiks muu-
ta hariduskava selliseks, et 
ei toimuks tavalist tuupimist 
ja tunnikontroll tunnikolli jä-
rel. Ministri järel rääkis Tar-
tu Ülikooli füüsikadoktorant 
Heli Valtna meile oma uuri-
mistööst „Ülevalguskiiruse-
ga liikuvad valguskuulid”, 
Ivar Puura tutvustas väga 
huvitavat Maa uurimismee-
todit: mikro- ja makromaa-
ilma, minevikku ja tulevik-
ku, Lembit Kurik esitles oma 
tööd „Ajalooliste hoonete si-
sekliima ja niiskuskahjustus-
te uurimisest” ning viimaks 
rääkis Tartu Ülikooli Eeti-
kakeskuse professor Margit 
Sutrop teaduseetikast. Esi-
nesid ka eelmisel õhtul välja 
selgitatud iga sessiooni pari-
mad.

Lõunasöögi järel mindi 
rändama teadusmaastiku-
le, erinevatesse teadusasu-

tustesse, kuhu end eelmi-
sel päeval kirja oli pandud. 
Võimalus oli tutvuda kahek-
sa erineva teemaga -  kuidas 
näha molekule, Päikesest 
Pluutoni ehk ekskursioon 
Tartu Observatooriumis, 
kus on teadusbussi pesa?, 
pilguheit ajalukku, folkloori 
meilt ja mujalt, mulla kirev 
elurikkus, embrüosiirdami-
sest DNA „jäljeni”, mille põ-
nevaga tegelevad keemikud 
Tartu Ülikoolis. Teadusret-
kega oligi selleaastane ÕTÜ 
aastakonverents lõppenud. 
Ees ootas jällegi kuuetunni-
ne kojusõit. Aga see oli se-
da väärt, sest üritus iseene-
sest oli vägagi meeldejääv. 
Osalejate sõnul ei mäleta-
nud nad, millal nad viima-
ti nii viimse asjani hästi ära-
korraldatud üritusel käisid. 
Tõepoolest, tegu oli hea üri-
tusega, millega kõik väga ra-
hule jäid. 

Jaana Kurgpõld, 
��A klass

KG esindus EÜS-i majas Tartus. Foto: Maidu Varik

Meie KG, 19. detsember 2007
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Koolipäevad põnevaks ehk mida vahvat on 
juhtunud inglise keele tundide raames?

Reedel, 7. detsembril toi-
mus meie koolis Suurbritan-
nia päev. 

Juba nädal aega kaunis-
tasid kooli seinu teemako-
hased plakatid paljudel eri-
nevatel teemadel, näiteks 
Suubritannia traditsioonid, 
muusika (erinevad stiilid), 
poliitika, osariigid, sport, 
autod, äri, staarid. Teema-
de rohkus võimaldas meele-
pärast valikut igale maitse-
le. Lahendati teemakohaseid 
ristsõnu ja kuulati meeleolu-
muusikat. 

Aset leidsid ka informa-
tiivsed vahetunnid aulas, 
kus esinesid lühiülevaate-
ga Suurbritanniast 12. klas-
side õpilased Hanna Tasa, 
Maarja Aleksejeva ja Indrek 

Etverk. Vahetundidel laulis 
Preedik Heinmaa 12C  klas-
sist koos 12B Reimo Ranna 
ja Sander Maripuuga Suurb-
ritannia hümni. Neile jäid 
vahetundides laulmisest ai-
nult positiivsed mälestused, 
Preedik märkis, et põhikoo-
liõpilased olid aktiivsemad 
kuulajad. Inglise keele kon-
versatsiooni õpetajad Nicole 
ja Derek esitlesid 10. B klas-
si bändi, kelle etteasted iga 
vahetunniga aina paremaks 
läksid.

Kogu nädala jooksul te-
kitati huvi Suurbritan-
nia ajaloo, asukoha, osa-
riikide, poliitika, keele jms 
osas. Meenus varemõpitu ja 
omandati ka uusi teadmisi. 

Ent inglise keele vallas 

olid aktiivsed ka ärisuuna 
õpilased, kelle projektitöö 
päädis kolmapäeval ja nel-
japäeval müügipäevadega. 
Äriprojekti sisuks oli koos-
tada äriplaan, eelarve ja vali-
da tooted ning tarbijate siht-
grupp, luua reklaamid ning 
lõpuks ka omavalmista-
tud tooted kasumiga maha 
müüa. Kuus väikest firmat 
võtsid püstitatud ülesan-
net tõsiselt ja kahjumisse ei 
jäänud keegi. Koolimaja oli 
heade lõhnadega üle külla-
tud ja kõhu sai ka täis! 

Sander Maripuu, Jako 
Niit, Eigar Toop ja Siim Nur-
ja 12B klassist müüsid vahv-
leid. Sander sõnas: „Parim 
müügiidee oli viineripiruka 
müüjatel, kuigi sel aastal mi-

Reedel, ��. dets. �007 kell 
�0.�0 toimub aulas KG pa-
rimate gümnasistidest 
kergejõustiklaste ja 5. - 6. 
klassi jalgpallurite auta-
sustamine. Oodatud on: 
Miina Kallas 12A
Kateriin Pani 12A
Karit Jõgi 12A
Kädy Tänav Tänak 12A
Taavi Ilmjärv 12A
Marko Elli 12A
Raido Kahm 12A
Tõnis Lukk 12A
Rait Hansen 12A

Janar Kolk 12A
Katrin Eiert 12B
Maarja Aleksejeva 12B
Kristiina Lõoke 12B
Mari Pihel 12B
Keito Liiv 12B
Reimo Rand 12B
Jako Niit 12B
Kristo Kamm 12B
Koit Simso 12C
Liis Poopuu 12D
Sander Suurhans 12D
Piret Ader 12E
Tõnis Alt 12E
Hannes Lõhmus 11A

Angela Taro 11B
Margarita Truuväärt 11B
Kerli Lõoke 11B
Liis Ilus 11B
Erki Välinurm 11B
Hans Hiiuväin 11B
Robert Roost 11B
Tauno Kuhi 11B
Marianna Laht 11C
Mari Truumees 11C
Liisi Salong 11C
Jaan Käsk 11C
Triin Juulik 11D
Kristi Sepp 11D
Kaisa Tooming 11E

Kerttu Kilumets 10B
Mari Jõgi 10D
Villu Vahter 10D
Anni Kassuk 10E
Aavik Priit 6B
Saar Kevin 6B
Rosljuk Sten 6B
Aramaa Henri 6B
Pildre Siim 6B
Salong Karmo 6B
Prants Kristo 6B
Ringvee Silver 6B
Tasane Tõnis-Ketri 6B
Tuuling Tarmo 6B
Reimal Raigo 6B

KG parimate sportlaste autasustamine!

dagi väga erilist ei olnudki. 
Pigem hoiti traditsioonilis-
tele rööbastele, mis muidugi 
ei ole halb“. Ta lisas selgitu-
seks, et ei ole kogu tagasisi-
det veel kuulnud. Õpilaste 
ostuhimu kohta ütles Sander 
järgnevat: „Oldi vägagi ak-
tiivsed. Meie toodang müü-
di ära 100% ja see oligi meie 
eesmärk. Nüüd, tagantjä-
rele mõeldes, oleks ilmselt 
ka poole rohkem toodangut 
100% kaubaks läinud.“

Selliseid toredaid päevi 
võiks tihedamini olla:)

Laura-Liisa Perova, 
��C klass

Meie KG, 19. detsember 2007

Kas sina oled autojuhtidele nähtav?
�. nov. käisid 4.b klassi 
õpilased Kuressaare Noor-
te Huvikeskuse korralda-
tud helkuriüritusel.

Kõigepealt istusime ja 
vestlesime liikluse teemadel 
ja saime teada palju huvita-
vat. Nt. kas sina teadsid, et 
helkuri kinnitan alati pare-
male poole välisriiete külge 
nii, et ta ripuks põlvekõrgu-
sel ja  teel kõnnin vasakpool-
sel teepeenral, näoga lähene-
vate autode poole?

Meie teame, kui oluline 

on helkuri kandmine! Pea-
le vestlust sõitsime kinnise-
le pimedale teelõigule eri-
nevaid katseid tegema, mille 
tulemusena saime teada, et 
hästi nähtav on jalakäija, kes 
on heledates riietes ja kan-
nab rohkelt helkureid.

Katsed olid kõik väga 
põnevad, aga erilise tähele-
panu sai viimane katse, kus 
buss, milles meiegi istusime, 
sõitis kiirusel 50km/h otsa 
tumedates riietes ilma hel-
kurita nukk „Maiule“, kuna 

teda ei olnud enne näha, kui 
oli juba hilja!

See võttis enamuse näole 
tõsise ilme! 

Õhtu lõppes nähtu arut-
lusega noortekeskuses sooja 
tee ja küpsistega.

Kaisa Maimann ja Mihkel 
Šesterikov, 4b
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Jõulumuljeid ja luuletusi jõuluajast...
Minu vanaema jõulud

Kui minu vanaema väi-
ke oli, siis olid jõulud natu-
ke teistsugused. Jõuludeks 
tehti toad hästi korda. Lub-
jati seinad ja pesti põrandad. 
Siis toodi tuppa õled. Õlge-
de peal magati ja mängiti. 
Käidi kirikus reega. Minu 
vanaemal oli selline voodi, 
et madratsi asemel oli põhu-
kott. Jõuludeks vahetati põh-
ku. Igaks jõuluks sai minu 
vanaema uue kleidi. Kuuse 
ehteks olid õunad, kommid, 
krepp-paberist ketid ja mõ-
ned kuulid. Jõulutoidud olid 
sai, liha ja tanguvorst.

Karolin Kärm, 
�A klass

Jõulud Triinu juures
Ema rääkis, et tema lap-

sepõlves peeti tavaliselt 
jõulusid hoidjatädi Triinu 
juures. Triin elas üle tee väi-
keses majas. Tema ainuke 
poeg elas kodust kaugel ja ta 
oleks muidu päris üksi jõu-
lude ajal olnud. 

Jõulud algasid alati det-
sembri algul piparkoogitaig-
na valmistamisega. See oli 
väga tähtis töö ja ema koos 
õe ja vennaga oli alati seal 
juures uudistamas. Pipar-
koogitaignasse pandi palju 
erinevaid lõhnavaid  mait-
seaineid, mida Triin uhmris 
nuiaga või räti sees vasaraga 
peenestas. Ta kergitas oma 
piparkooke põdrasarvesoo-
laga. Taigen kerkis pea kuu 
aega. Osa taignast sõid ema 
ja ta õde ning vend juba en-

ne küpsetamist ära. Triinu 
piparkoogid olid maailma 
parimad. 

Triin oli noorpõlves Kiri-
ku tänava mõisas teenija ja 
tal oli sellest ajast palju hu-
vitavaid nipsasjakesi. Tema 
väike jõulupuu oli ehitud 
majakeste, inglite, päkapik-
kude, kellade ja kõiksugu 
ilusate ehetega. Kuusk toodi 
tuppa jõululaupäeval ja pan-
di raskesse sepistatud kuu-
sejalga. Kuuske ehtisid alati 
lapsed. Jõululaupäeval käidi 

enne jõuluvana tulekut kiri-
kus. Kesklinna kirik oli rah-
vast täis ja väga pidulikult 
ehitud. Jõuluvanaga sai alati 
palju nalja, lauldi, tantsiti ja 
loeti luuletusi. Pärast põleta-
sid nad säraküünlaid nii pal-
ju kui soovisid. Ema ütleb, et 
tema mäletab ainult valgeid, 
lumega jõulusid. Ükskord 
olid lumehanged ulatunud 
katuseräästani.

Ruuben Liiv, 
5A klass

Jõulud
Jõulud tulnud meile taas
kaugelt, kaugelt põhjamaalt.
Varsti paks on lumi maas
kelgutada siis ma saan.

Uisujää on täitsa libe,
aga see veel pole ime.
Jõuluime on ju see,
kui leiad üllatuse sussi seest.

Kõige tähtsam päev veel ees,
kui tuleb külla jõulumees.
See jõuluaja tähtsaim päev
ja kõikidele meelde jääv.

Isabell Kasesalu, 
�A klass

Jõuluaeg
Õues paistab kuldne kuu,
metsas kasvab jõulupuu,
lumehelbed ilusad
kuuseokstel säravad.

Varsti saabub jõuluöö,
päkapikud teevad tööd.
Piiluvad nad akna taga,
mitte keegi neist ei maga.

Jõuluvana tuleb meile,
pärast seda vist ka teile.
Põhjapõder saani ees,
kingitused koti sees.

Sandra Mägi, 
�A klass

Jõuluootus
On südames mul ootus suur, 
kui saabumas on jõulukuu. 
Advendiajal kogu maja 
saab kauniks sealt, kus vaja. 
Kui lõpuks saabub jõuluõhtu, 
siis palju maitsvat jõuab kõhtu. 
Õhtu lõpus kingid avan, 
kõiki rõõmustamas taban.

Karl Jakob Toplaan, 
�B klass

Jõulud
Jõulud kaugel pole enam, 
linn on ehteis hoopis kenam. 
Päkapikud teevad tööd, 
iikvel on nad päeval- ööl. 
Kuuse varsti tuppa toome, 
jõulumeeleolu loome. 
Jõuluvana tuleb ka, 
jõuluaeg võib alata.

Cristo Prostang, 
�B klass

Meie jõulud
Kuuse otsas jõuluingel. 
Meie laual pidukringel. 
Varsti tuleb jõulutaat. 
Mul on valmis jõulukaart.

Mari Tiitson, 
�B klass

Mina ootan jõule ja jõulu-
vaheaega, sest siis saab puha-
ta ja tuleb jõuluvana. Jõulu-
õhtul ma aitan ehtida kuuske 
ja küpsetada piparkooke. Kui 
oleme kõik jõulutööd ära tei-
nud, siis õhtul tuleb jõuluvana 
ja toob kingitusi.

Ma ootan lund, sest siis on 
valgem ja saab kauem õues ol-
la. Siis saaks ka kelgutada, lu-
mesõda, kindlust ja lumemem-
me teha. Ma ootan ka jääd, siis 
saab uisutada.

Hans Robert Noor, 
�B klass

Grete

Kateriine Püüa, 2B klass 
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Jõuluvana 
ootus
Suvest saati jõulutaati ootan, 
igatsedes küünlaleeki vaatan. 
Lõpuks kätte jõudnud ongi talv 
ja pähe õpitud sai ilus salm. 
Nüüd veel püüan olla tubli mees 
ning juba saabub jõuluvana 
saani sees.

Kristjan Mäeots, 
�B klass

Kuidas olla hea laps
Kui isa tahab haamrit, 

siis toon. Kui ema tahab 
kammi, siis toon. Siis olen 
hea laps ja päkapikk toob 
komme.

Artur Kadarik, 
�B klass

Kiri jõuluvanale
Kallis jõuluvana!
• Minu sooviks on saa-

da endale tuppa vaipa ja 
kardinat. Margaret Naaber

• Ma sooviksin saada 
dinosauruse poegi ja sel-
list raamatut, kus on kirjas 
kõik dinosauruste kohta. 
Kadi Riin Kanemägi

• Palun too mulle palju 
mänge. Märten Opp

• Mina soovin endale 
paki joonistuspabereid, sest 
alati, kui ma tahan joonista-
da, siis emme ütleb, et ära 
võta, seda paberit on prin-
timiseks vaja. Kui saaksin 
paki pabereid, kuhu tohib 
joonistada, siis ma ei ta-
hakski mitte midagi muud. 
Steelia Suuster

• Palun too mulle ees-
ti keelne Monopoli mäng. 
Artur Leivategija

• Palun too mulle pul-
diauto ja ämblikmehe kos-
tüüm. Jan-Martin Jäe

• Tahaksin saada lego- 
klotse, et meisterdada. 
Kristjan Mäeots

Kirju näitasid 
õpetajale �B 

klassi lapsed

Kui ma oleksin päkapikk…
… siis ma kannaksin pä-

kapikuriideid, mis oleksid 
alati puhtad ja triigitud. Ku-
sagilt ei paistaks välja, et tu-
leb iga ilmaga väljas olla. Eri-
ti uhke oleksin ma oma valge 
mütsituti üle, mida ma har-
jaksin igal õhtul. Minu kuue 
kõige ülemine nööp peidaks 
endas saladust. Nimelt pii-

saks selle kuldse läikega nöö-
bi katsumisest, et ohu korral 
olla jäljetult kadunud. Pa-
rema tahtmise korral võiks 
õhus lendamas näha säde-
levat tähekest. Päkapikuna 
oleks mul tegemisi hommi-
kust õhtuni. Kõige tähtsam 
oleks väikeste üllatuste koha-
letoimetamine lastele ja nen-

de salasoovide täitmine. Pä-
kapikuna elades tunneksin 
andmisrõõmust suuremat 
rõõmu. Kindlasti rõõmustak-
sin koos lapsega, kui juhtuk-
sin nägema üllatuse leidmise 
hetke. Mulle kui päkapikule 
meeldiks näha, kuidas inime-
sed jõulude ajal muutuvad 
sõbralikumateks ja aitavad 
üksteist. Teaksin, et minulgi 
oleks selles oma osa.

Kui oleksin päkapikk, siis 
oleksin väga uhke, et kuulun 
nii vanasse, üksmeelsesse ja 
mõnusate kommetega sugu-
võsasse.

Krislin Soon, 
5A klass

Ristsõnad
1. jõuluküpsis 
2. öösel säravad taevas
3. päkapikk toob sussi sisse
4. siis lastakse rakette
5. väike inimene
6. talvel sajab maha
7. tuuakse jõuluks tuppa
8. kuuse lehed
Ülevalt alla: oodatud külaline en-
ne joule

Märten Opp, 
�B klass

1. pakane
2. detsembrikuu populaarseim 
mees
3. karu maiuspala
4. lumest tehtud memm
5. tuntud jõululaul
6. kaunistavad jõulupuud
7. aastavahetusel on taevas
8. jõulutoit
9. veab jõuluvana sõidukit
10. jõuluvana sõiduk
Vasakult paremale: varsti langeb 
aknale

Carmen Verhovitš, 
�B klass


