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Töötubades saab meisterdada ja tegeleda erinevate ettevõtmistega.

Juht tänab
Tänan ja õnnitlen kõi-

ki Saaremaa noorte solisti-
de konkursil osalenud noori 
muusikuid. Suurimad õnnit-
lused tublidele juhendajate-
le Laine Lehtole, Pilvi Ka-
rule, Helle Rannale ja Mai 
Rannale.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Sünnipäevad
Töötajate sünnipäevad

Eneli Vahar 17.12
Anu Rüütel 20.12
Külli Mänd 20.12*
Kristel Salumaa 26.12
Eve Sepp 29.12
Vaiki Toompuu 29.12*

Tänan Saaremaa neidu-
dekoori ja Laine Lehtot kau-
ni kontserdi "Hingedemaa 
kellad" eest. 

Tänan tütarlastekoo-
ri Vocaliisa lauljaid, diri-
gente Helle Randa ja Pilvi  
Karu Lucia päeva tähistami-
sega seotud ürituste korral-
damise ja ilmestamise eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänan muusikaosakon-
na tublisid õpetajaid Veik-
ko Lehto, Laine Lehto Pilvi  
Karu ja Helle Rand imelise 
kirikukontserdi korraldami-
se eest ja Lucia päeva kont-
serdi eest!

Suur tänu meie tantsu-
õpetajale Ingrid Kurgjärve-
le imearmsa tantsuetenduse 
“Lumivalguke ja 7 pöialpois-
si” lavastamise eest.

Tiia Leppik, KG Huvikool 
Inspira direktor

23. detsember on põnev päev!
Traditsioonilise koolipäe-

va asemel on 23. detsembril 
tegevuspäev.

Sel päeval on võimalik ta-
vapärase tunni asemel saada 
osa jõuluhõngulisest tege-
vusest või lihtsalt huvitavalt 
aega veeta. Ajakava vanuse-
astmete järgi:

1.-6. klass

8.15  1.-3. aulas jõulu- 
minutid / 4.-6. klassijuhata-
ja koda

8.35  4.-6.  aulas jõulu- 
minutid /1.-3. klassijuhata-
ja koda

9.00.-10.30 Jõululaat (I ja 
II korrus)

10.30 ja 10.45  Söömine
11.00  Filmikoda aulas
11.15 4.-6. kl võimlemis-

võistlus

7.-12. klass

9.00-10.00 võimlemis-
võistlus 7.-9. klass

10.00-11.15 10.-12. kl-
Võimlemisvõistlus

9.00 -13.00 Töötubade kü-
lastamine 7.-12. klass

14.00 Jõulukontsert
Registreerimine töötu-

badesse toimub 7.-12. klas-
si õpilastele elektrooniliselt 
(http://www.oesel.ee/kgo-
ld/kabinett_reg) ning iga 
osaleja saab klassijuhatajalt 
registreerimiskaardi, kuhu 
osaleja kogub tegevustuba-
des osalemise kinnituse.

7.-9. klassi õpilased pea-
vad külastama vähemalt 3 
töötuba, huvi korral võib 
külastada ka rohkem töötu-
basid.

10.-12. klassid   seavad 
selleks päevaks üles ülevaa-
te nende heategevusprojek-
tist (stend-näitus „TEEME 
HEAD JUURDE“ ) ja valmis-
tavad  ettekande heatege-
vusprojektist – 9.00 ( 10 klas-
sid), 9.20 (11. klassid) , 9.40 
(12. klassid)

Töötubade lühikirjeldu-
sed:

1. Väitluskoda 7.-12. kl 
(M.Tarkin)

2. Jõuluminutid 1.-6 kl  
( K.Keso-Vares)

3. Klassijuhataja koda 1.-
6. kl (klassijuhtajajad)

4. Jõululaat 1.-6. kl (klas-
sijuhatajad)

5. Saame tuttavaks 7.-12.
kl (Külli Mänd)- saame tut-
tavaks inimestega, kes tava-
liselt tunde ei anna :)

6. Kajakoda 7.-12. kl ( 
K.Puck) – testide tegemine

7.Piltide tegemine koos 
jõuluvanaga 1.-12. klass (11.
kl)

8. Elleni koda 9.-12. kl(E.
Kask) – muusika vene filmi-
klassikast ja teisi laule

9. Lauamängud 7.-12.
klass ( K.Õispuu, K.Riis)

10.Viltimiskoda 7.-12. kl 
(R.Kaubi)

11. Meisterdamiskoda 
7.-12. kl (M.Aardam) - Pilli-
roost kaunistuste meisterda-
mine

12. Pokker 7.-12.kl  (11.

kl)
13. Matikute üllatuskoda 

7.-12. kl ( P.Paomees)
14. Esmaabikoda 7.-12. kl 

( K.Peet)
15. Filmikoda 4.-6 kl ja 7.-

12. kl( M.Aavik)
16. Laat 7.-12.kl.- (kokku-

leppel A.Meistersoniga)
17. Toidukoda 7.-12. kl 

(T. Smidt) – piparkookide 
meisterdamine

18. Jõululaulu- ja mängu-
koda 7.-9.kl (M. Mäeots)

19. Heategevusprojek-
tide tutvustamine 7.-12.kl ( 
10.-12. kl esindajad)

20. Maidukoda 7.-12. kl 
(M.Varik)

21. Võimlemine 4.-12. kl 
(T.Käen)

22. Jõulukontsert 7.-12. 
kl- (L.Lehto)

Kindlasti leiab igaüks 
sellel päeval endale meele-
pärast tegevust ning läheb 
rõõmsa tujuga vaheajale.

Ilusat jõuluaega soovides

Anneli Meisterson, 
noortejuht

Tänan osakonna liikmeid 
- Vilma Kuigerit, Anne Met-
sa ja Tiiu Vööd - kooli ajaloo-
olümpiaadi eduka läbiviimi-
se eest. Suur tänu ka kõigile 
osalenud õpilastele, kokku 
tegid ajaloo kooliolümpiaadi 
74 õpilast. Kiitus kõigile osa-
lejatele ja töö korraldajatele!

Madli-Maria Naulainen, 
sotsiaalteaduste osakonna 

juhataja
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Öpilasesindus tegutseb!
Päevakord:

1. Maidu Varik külastas 
ÖE-d ja rääkis hindamissüs-
teemist.

2. Glämmilaada viimased 
viimistlused.

3. Öpilasvahetus.
4. 10.-12. klasside jöulu-

peo rahastamine (10 krooni)
5. Karita virtuaalliik-

meks.
6. Muljed Öpilaskoosole-

kust.

Otsused:

1. Maidu Varik rääkis 
meile:

- Kursuse alguses on ele-
mentaarne paika panna ar-
vestuslikud tööd.

Kontrolltööle peab eelne-
ma kordamine, st kui kur-
sus koosneb 35 ainutunnist,    
siis 30 tundi on aine ise ja 5 
tundi toimub kordamine.

- Tunnikontroll koos-
neb 3 tunni materjalist, mil-

le tegemiseks ei tohi    kulu-
da 45 minutit. Tunnikontroll 
vöib sisaldada raudvara ja 
ka praktilisi    ülesandeid. 
Raudvara küsimusi vöib esi-
tada igal ajal, näiteks: millal 
toimus    Jüriöö ülestöus.

ÖE esitleb: *Glämmilaat* 
21. ja 22. detsembril vahe-
tundide ajal aulas/hallil väl-
jakul. Köige tublimale kaup-
lejale ka auhind. Oodatud 
on köik 7.-12. klassi öpilased 
ja ka öpetajad.

*Kas Sinu kapp on pungil 
asjadest, mis on Sinu jaoks 
kasutud? Leia nendest lahe-
damad ja tule vahetama! Lu-
batud köik lahedad asjad. 
Lisainfo ÖE liikmetelt. *

3. Öpilasvahetus toi-
mub aastal 2010. Osalemi-
seks peab öpilane tegema 
avalduse ja saama heakskii-
du köigilt aineöpetajatelt, et 
minna SÜG-i üheks näda-
laks vahetusöpilaseks. ÖE ja 

KG direkstsioon valivad hil-
jem kandidaatide seast so-
bivad isikud välja. Lisainfo 
saabub peagi.

4. Öpilasesindus kii-
dab heaks, et 10.-12. klassi-
de seast kogutakse jöulupeo 
korraldamiseks lunaraha 10 
krooni inimese kohta.

5. ÖE virtuaalliige on Ka-
rita Nuut.

6. Täname köiki, kes osa-
lesid selleaastasel Kusti Koka 
nimelisel Öpilaskoosolekul. 
Pärast positiivset koosole-
kut käidi Kudjape kalmis-
tul K.Koka hauale pärga 
asetamas Ellen Kase, Anne-
li Meistersoni ja ÖE liikme 
Mari-Liisi poolt. Meeliülen-
davad kokkuvötted Öpilas-
koosolekust naasevad pea-
le pikka ja väga vajaminevat 
vaheaega.

Mari-Liis Sepp, ÖE boss, 
ö-luse propageerija

Õppisime vitamiine

1. detsembril käisime ka-
he tunni ajal meie kooli nel-
jandatel klassidel külas. Oli-
me neile ette valmistanud 
väikese ettekande, et natu-
ke vitamiinidest ja nende 
kasulikkusest rääkida. Tun-
dus, et neljandikele meeldis 
väga. Üllatama pani see, kui 
kiirelt neile kõik meelde jäi, 
sest hiljem küsides oskasid 
nad kõigile meie küsimuste-

le vastata. Tähelepanelikud 
lapsed :) Tuli välja, et pea 
kõik lapsed võtavad söök-
las endale ikka klaasi piima 
ja söövad kenasti salatit, mis 
on väga vajalik. Jagasime 
neile ka mandariine, pähk-
leid ja porgandeid, et näida-
ta, kus mingit vitamiini leida 
võib. Suud matsudes andsid 
nad meile teada, et võiksime 
veelgi selliseid ettekandeid 

teha. Eriti tahetakse teada 
UFO-de kohta.

Täname klassijuhatajaid 
Sirje Mehikut ja Reet Välis-
soni sooja vastuvõtu eest ja 
Maidu Varikut, kes meid nii 
lahkelt projektori ülessead-
misel aitas.

Projektigrupi liikmed Kätriin 
Tamm ja Kerttu Olesk 11c 

klassist

Vitamiinid turgutavad tervist!

Jõulunädal  21.-23.12 2009 
21.12 Esmaspäev

Glämmilaat vahetundide 
ajal aulas (va.10.45)

 10.15-11.15   7.-9. klassi-
dele tantsuetendus „Lumi-
valgeke ja seitse pöialpoissi“

17.00 2.-6. kl Jõuluteenis-
tus

19.00 Segakoor „Ave“ 
jõulukontsert lossis

19.00- 22.00  7.-9. kl.  
jõulupidu 80ndate stiilis

22.12 Teisipäev

Glämmilaat vahetundide 
ajal hallil väljakul

17.00- 19.30  4.-6. kl jõu-
lupidu

20.00 10.-12. kl jõulupidu 
snowglobe stiilis

22.00- 02.00 Afterparty 
Priveleges

23. 12 Kolmapäev

8.15- 9.00 1.-6. kl jõulumi-
nutid /klassijuhataja koda

9.00- 10.30 1.-6. kl. jõulu-
laat

9.00 – 12.00 7.-12. kl Töö-
tubade külastamine

9.00 7.-9.kl võimlemis-
võistlus

10.00  10.-12. kl võimle-
misvõistlus

11.15 4.-6.kl Võimlemis-
võistlus

14.00 7.-12. kl Jõulutee-
nistus

Anneli Meisterson, 
noortejuht

Mälumängu-uudised
KG mälumängurid maa-

konnas parimad!
Eesti koolinoorte mälu-

mängumeistrivõistluste piir-
kondlikus voorus Orissaa-
res saavutas I koha KG 12a 
võistkond (Elisabet Arge, 
Kristjan Kiirend, Taavi So-
nets, Aare Tuulik) ja pääses 
edasi vabariiklikku finaali. 
11d võistkond sai 5., 10c 6. ja 
12b võistkond 7. koha. Põhi-
kooli õpilaste arvestuses jäi 
8a kl võistkond 4. kohale.

MEGAAJU turniiril juhib 
4 vooru järel õpetajate võist-
kond 13õ, järgneb 12a III ja 
teine õpetajate võistkond 
14õ, liidergrupis on ka 12b ja 
10c T, noorematest juhivad 
9a ja 9b.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Lühidalt
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Grupp vahvaid etlejaid. Foto: Merle Rekaya

Ööseksvideost Eesti mulla ja südameni ehk 
etlemiskonkurss „Koidulauliku valgel“

Kuna ma olin täispikka 
etlemiskonkurssi vaatamas 
alles teist korda, olin meel-
divalt üllatunud, et vastu 
pidasin. Olgu, tegelikult oli 
päris äge – tase on meil, saar- 
lastel, ikka väga kõrge. Kui-
gi kas mulle ainult tundus 
või oli gripilaine etlejatel ka 
kena korra üle teinud? 

Ja mis minu isiklikust 
vaatevinklist KÕIGE täht-
sam – taaskord tekkis taht-
mine ise ka etlemises käppa 
proovida, aga kunagi pole 
asjad nii kaugele jõudnud. 
Samas oli küll hea ja rahulik 
ülinärvis etlejate vahel ra-
hus jalga kõigutada ja kuu-
le/vaatemängu jälgida. 

Olgu juba alguses tuhat 
vabandust palutud, et lõpu-
ni kuulata ei jõudnud. Vii-
mane, keda kuulsin, oli Piret 
Spitsõn (12A)

Piret on äge. Kuigi tu-
leb tunnistada, et Küünla-
valgusõhtu Marlene meeldis 
mulle küll rohkem, ehk vas-
tava miljöö ja parema näh-
tavuse pärast. Siiski tuleb 
nentida, et esiteks geniaalne 
tekst leitud ja väga pakku-

tabav esitus tõesti, nagu eri-
preemiagi ütleb. 

Grand Prix, etlemiskunn, 
Mairo Tänav (11A) võlus 
lihtsuse ja loomulikkuse-
ga. Kuigi, kui tagasi mõelda, 
siis grand prix'd talle ei oleks 
osanud küll kahtlustada. Sa-
mas tekib küsimus – kas kee-
gi üldse oskas kõige kõige-
mat ennustada? Ei, mitte et 
ta silma poleks hakanud, ju-
ba üliviisaka ja viimistletud 
välimuse poolest (viis minu-
tit viimistletud viisakust, no 
just). 

Elis Ramst (12C) oli kel-
mikas. Püüdes säilitada ob-
jektiivsust küll, ei suuda ma 
mainimata jätta, et ei tea mis 
imevärk selle Elisega on, et 
teda kuulates-vaadetest mu 
silmad pilgeni veega täitu-
vad ja seda alati. Tunnen küll 
mõnda teist etlejat ka perso-
naalselt, nii et isikliku tutvu-
se kaela seda ajada ei saa. 

Mulle meeldib, kui etle-
jad ei etle, vaid on loomu-
likud ja usutavad. Noh, pä-
ris etlemises ilmselt peabki 
mingi veider etlemismaneer 
peal olema, aga mulle kui 

isehakanud näitlejaisendile 
sümatiseerib pigem loomu-
likkus ja usutavus, kui et see 
pingutatud täishäälikute ve-
nitamine. 

Just sellise kõige esitu-
se ehedam näide on Triinu 
Anja (10A). Nii lihtne, nii 
võluv. Mis mulle veel vä-
ga meeldis – tema kristal-
selt helisev hääl. Ma arvan, 
et ta võiks välja anda plaadi, 
millel loeb muinasjutte. Mit-
te neid Mõmmi aabitsa lugu-
sid, vaid midagi müstilist. 

Kõige siiram ja kõige sü-
damlikum – Risto Paiste 
(11A). Nähes teda veel vii-
masel minutil teksti õppi-
mas ja nii närvis-nii närvis 
olekus... vaid au ja kiitus sel-
lise soorituse eest! Ja milline 
huvitav lahendus lõpetada 
luuletus „Eesti muld ja eesti 
süda“ kahe viimase rea laul-
misega. Ma niiii ootasin ter-
ve teksti, et millal ta ometi 
laulma hakkab, teadmisega, 
et ei, Triin, ta loeb luuletust, 
mitte ei laula. Väga raske on 
adekvaatselt jälgida teksti, 
mille viis peas kummitab.

Mulle väga meeldib, kui 

inimesed oskavad end tea-
tud vajalikuks hetkeks kok-
ku võtta, pinge unustada ja 
keskenduda vastavale tege-
vusele, millega publiku et-
te astutud, et pakkuda nau-
dingu täismängu. Ristol see 
väga õnnestus. Ja tegelikult 
Klemetil ka, kes seekord 
teksti päheõppimisega väga 
kenasti hakkama saanud oli. 
Okei, jaa, lugemisega ka.

Poisid tagareas testisid 
närvisoleku astet, hoides pa-
berilehte sõrmede vahel ja 
võrreldes, kellel rohkem kä-
si väriseb. Ja, aga värisesid! 

Argo oli kaval nagu re-
bane. Nüüd siis teab va-
litud seltskond etlejaid ja 
niisama etlemishuvilisi, mil-
lega Argo Sannik (11A) öösi-
ti tegeleb. Jätan selle siinko-
hal uudishimu tekitamise ja 
sünduse piiride huvides rää-
kimata. 

Tegelikult oli Argo vä-
ga äge. Mul oli seda öö-teks-
ti kuulates lihtsalt pisarate-
ni naljakas. Ja taaskord – ei 
mingit vastikut etlejamanee-
ri. 

Nii, siinkohal saab ana-
lüüs otsa. Mitte et teised 
oleksid õõvastavalt iga-
vad olnud või mingi selli-
se halvamaigulise omadus-
sõna väärilised, ei-ei. Teate, 
kell on lihtsalt öö ja rohkem 
mulle ühe suletõstmisega ei 
meenu. Ma kannatan praegu 
etlemispisiku all, ehkki siiski 
kaldun arvama, et sellist jul-
gust minus veel pole.

Ma tean, et ma olen se-
da kõike teile võib-olla per-
sonaalselt juba öelnud. Aga 
las siis teised ka loevad, kui 
tublid etlejad meil on. Au ja 
kiitus!

Ps! Aitäh minu ülisala-
jasele abilisele, tänu kellele 
mu sulg üldse niimoodi lip-
pama hakkas!

Triin Kand, 
12C
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Saaremaa noorte solistide konkursil oldi 
üliedukad - palju õnne kõigile võitjaile! 
Teisipäeval, 8.12 toimus 
SÜG-is Saaremaa noorte 
solistide ja duettide kon-
kurss. Võisteldi kahes ka-
tegoorias ja kolmes vanu-
serühmas. A kategoorias 
(55) võtsid mõõtu muusi-
kakoolis ja spetsiaalses 
solistiõppes käivad õpi-
lased, B kategoorias (34) 
üldhariduskoolis õppijad.

A kategooria žüriisse 
olid seekord palutud Sir-
je Medell, Kadri Häng, Ant-
ti Kopliste, Marika Aarnis ja 
Johanna Ratt. B kategooria 
hindajateks olid Madli-Maa-
rja Vainokivi, Pilvi Karu ja 
Britta Virves.

Inspirat esindas täna-
vu rekordiliselt 46 solisti , 5 
gümnaasiumi - ja 6 põhikoo-
li duetti. Võisteldi A kate-
goorias.

Parimateks osutusid:

5.-6. klassi solistid

1. koht Kristiin Koppel 
juh.Pilvi Karu

2. koht Reet Koppel juh.
Pilvi Karu

3. koht Kristina Liiv juh.
Pilvi Karu

4. koht Meeri Martinson 
juh.Pilvi Karu

5. koht Maria Pihlak juh.
Pilvi Karu

6.-7. koht Greete Paaskivi 
juh.Helle Rand

6.-7. koht Alice Berens 
juh.Pilvi Karu

7.-9. klassi solistid

1. koht Kärt Männa juh.
Pilvi Karu

2. koht Anli Luup juh.
Kairit Sepp (Kur. muusika-
kool)

3. koht Grete Paia juh.Pil-
vi Karu

4. koht Mirjam Tenno 
juh.Laine Lehto

5. koht Gete Grahv juh.
Pilvi Karu

6. koht Aale Lember juh.
Pilvi Karu

10.-12. klassi solistid

1. koht Hanna Martinson 
juh.Pilvi Karu

2. koht Sass Pääsk juh.
Laine Lehto

3. koht Kaisa Tarvis juh.
Anne Kann (Orissaare muu-
sikakool)

4.-5. koht Katrina Aaslaid 
juh.Laine Lehto

4.-5. koht Marit Kiiker 
juh. Laine Lehto

6. koht Risto Paiste juh. 
Laine Lehto

5.-9. klassi duetid

1. koht Kärt Männa / He-

lena Pihlas juh.Pilvi Karu
2. koht Grete Paia / San-

der Sepp juh.Pilvi Karu
3. koht Kristiin Koppel / 

Maria Pihlak juh. Pilvi Karu
4. koht Alice Berens / 

Reet Koppel juh.Pilvi Karu
5. koht Meeri Martinson 

/ Kristina Liiv juh. Pilvi Ka-
ru

6. koht Annaliis Lehto 
/ Mirjam Tenno juh. Laine 
Lehto

10.-12. klassi duetid

1. koht Elisa Avik – Katri-
na Aaslaid juh.Laine Lehto

2. koht Anett Sirgo – Ris-
to Paiste juh.Laine Lehto

3. koht Keidi Saks - Risto 
Paiste juh. Laine Lehto

4. koht Keidi Saks – Kristi 
Kandima juh. Laine Lehto

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja 

Leiutajad leiutasid!

Sandra Aav

Mait Kaasik
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Päkapikk
Olgu päev või olgu öö,
päkapikud teevad tööd.
Seal, kus ringi liigun ma, 
mind nad kõikjal piiluvad. 

Mina näinud neid ei ole,
ainult pildiraamatust.
Seal ta pole üldse kole, 
välja näeb ta üsna tore. 

Olgu asi kuidas on, 
päkapikud tähtsad on. 
Oled halb või oled hea, 
päkapikk meist kõike teab.

Brenda Brant, 3.a klass
Kes on see?
Päkapiku sees on mees, 
kellel vuntsid, habe ees. 
Kingituseks on tal pai, 
kust ta selle pai küll sai?
Kes küll olla võiks see mees? 
See on päkapikumees.

Eliise Maripuu, 3.a klass
Jõulud
On varsti käes meil jõulud 
ja jõuluvana sõidud. 
On päkapikk üks väike sell, 
ta kõnnib tasa akendel.
Nüüd jõuluvana tuleb pea, 
on kingitusi täis tal saan. 
Ka päkapikud töötavad, 
neilt iga laps pea kingi saab, 
sest käes on jõuluaeg.

Eliise Maripuu, 3.a klass

Kui ma oleksin päkapikk...
• aitaksin jõuluvana, kui 

tal on abi vaja
• toimetaksin jõuluvana-

le laste kirju 
• viiksin lastele sussi sis-

se kommi ja mänguasju
• söödaksin põhjapõtru
• pakiksin kinke
• meisterdaks lastele mi-

dagi põnevat
• luuraksin lapsi siin ja 

seal
• kirjutaksin lastele
• teeksin vähe vempe
• oleksin väga töökas
• elaksin terve talve La-

pimaal
• olen väga kaval ja os-

kan saladusi hoida
• kontrollin lapsi juba su-

vel, kas nad ikka on head
• oleksin väga õnnelik ja 

teeksin palju nalja
• kui vanemad riidlevad 

lastega, siis mina lohutaksin 
lapsi ja tooks ikka üllatust

• teeksin kõik lapsed 
rõõmsaks

Päkapikkudest rääkisid 
2.b lapsed

Eestlastele seonduvad 
jõulud ennekõike rahuliku 
lumise ajaga perekeskis. Jõu-
luajal ehitakse kodus kuusk, 
käiakse vanemate, vanava-
nemate juures, külastatakse 
surnuaedasid. Jõululaual sä-
riseb meil seapraad, kuuse-
alune on täis kingitusi, käib 
jõuluvana jne.

Tore on aga ka teada, et 
jõulud on ülemaailmne pü-
ha ja millised on teiste rah-
vaste kombed jõuluajal. 

Hispaanias süüdatak-
se jõuluajal kulutuled, mil-
lest inimesed üle hüppavad, 
lootes seejärel omale pare-
mat tervist, komme pärineb 
kunagise talvise pööripäeva 
tähistamisest. Jõulud möö-
duvad Hispaanias kiikudes 
– kiiged seatakse üles kõik-
jal, et noored seal lauldes ja 
naeru saatel kiikuda saaks. 
Jõulueine ei alga Hispaanias 
kunagi enne keskööd ja selle 
põhiroaks on tavaliselt jõu-
lukalkun. 

Ungaris käivad lapsed 
jõulõhtu eel sugulastel kü-
las, sest just sel ajal toob 
Jeesuslaps nende koju kuuse 
ja kingitused; kuusk ehitak-
se söödavate kaunistustega 
ning lapsed näevad seda es-
makordselt peale jõlusöögi 
söömist. 

Jõulukommetest maailmas
Poolas on traditsioonili-

sed jõulusöögid peedisupp 
ja mooniseemnekook, laste-
le toob kingid täheke. 

Rootslased peavad jõu-
luööl sööma üheksa korda, 
tavaliselt süüakse ka jõulu-
päeval õnneputru, mis on 
kaneeliga maitsestatud rii-
sipuder, kuhu on peidetud 
mandel ning selle leidjat oo-
tab uuel aastal suur õnn. 

Jõuluvana elukohta seos-
tatakse Soomega. Tegelikult 
ei ole jõuluvana olnud alati 
selline, nagu me teda praegu 
ette kujutame, algselt oli kin-
gi toojaks Püha Nikolaus.

Hiinas on vaid 1% ini-
mestest kristlased, seega 
teab enamik inimesi jõulu-
dest päris vähe. Jõulusid tä-
histatakse seal seetõttu vaid 
suuremates linnades, kuhu 
paigutatakse jõulukuused ja 
kaunistatakse tänavad tule-
desse. 

Kreekas käivad lapsed, 
eriti poisid, tänavatel ukselt-
uksele jõululaule laulmas 
ning kannavad endaga kaa-
sas kuldseks värvitud põhk-
litega kaunistatud paadimu-
delit. Kui nad laulavad hästi, 
antakse neile kingiks pähk-
leid ja muid maiustusi.  

Jamaikal on jõulud vä-
ga eriline aeg. Kodud deko-

reeritakse jõulumustritesse, 
tavaliseks jõulusöögiks on 
värsked puuviljad, rummi-
jook ja liha, 

Austraalias, nii nagu ka 
nende naabril Uus-Mere-
maal, saabuvad jõulud sü-
dasuvel. Jõulusöögina on 
viimasel ajal üha populaar-
semaks muutunud grillipi-
du. 

Hollandlastel on jõulu-
kinkide jagamine eriti kee-
ruline. Väikestele lastele 
toob kinke Sinterklaas 5. det-
sembril. Mees elab Hispaa-
nias, lendab kohale läbi õhu 
ja abilisteks on tal sadu erk-
savärviliselt riietatud Musti 
Peetreid, kes ongi mustana-
halised. 

Indias kaunistavad ini-
mesed kuuskede aseme-
le banaani- või mangopuid 
(kuuskesid seal lihtsalt po-
le). 

Venetsuelas, kui lapsed 
lähevad jõuluõhtul magama, 
seovad nad nööri ühe otsa 
oma suure varba külge ja tei-
se otsa riputavad aknast väl-
ja. Hommikul tirivad möö-
daminevad rulluisutajad või 
rulatajad nendest nööridest, 
et kuulutada jõuluhommiku 
saabumist. 

meedia põhjal  
Madli-Maria Naulainen

Hollandi Sinterklaas koos Mustade Peetritega

Jõululuulet
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Lugemissoovitus
Kooliraamatukogusse on 
jõudnud mõned uued raa-
matud, mida on põnev lu-
geda.

Teoses „Armastusega ar-
mastusest“ on 39 Eesti autori 
armastusluulet Lydia Koidulast 
Kristiina Ehinini.

Paulo Coelho „Võitja on 
üksi“ Intrigeeriv lugu madalu-
sest, ahnusest ja  kuulsuse, edu 
ning raha  kummardami sest.

Ketlin Priilinn „Hõbein-
gel“  Mõnus ajaviiteraamat.

Vello Mäss „Vana tuletorni 
jutud. Laevad, mehed ja meri“ 
Jutud kaugetelt maadelt tulnud 
uhketest laevadest, suurtükika-
nonaadidest ärevatel aegadel, 
merehädas laevadest ja nende 
kangelaslikest meeskondadest. 

Pille Tani „Tikkimine ja 
rahvarõivad Mänge käsitöö-
tundi” See  on „Hea tunni võt-
me” sarja lisamaterjal käsitöö-
õpetajale. 

„Avastusõpe. Võrdlemine 
ja mõõtmine.“ Avastuslik õp-
peviis suunab küsimuste ja ju-
hendamise varal last  iseseisvale 
teadmiste hankimisele, aktiiv-
sele tegutsemisele ning arusaa-
misega õppimisele.

„Detsembrikuumus“ Täis-
pikk mängufilm räägib 1924. 
aasta 1. detsembril aset leidnud 
kommunistlikust riigipöörde-
katsest Tallinnas. 

Järgmised raamatud sobi-
vad lugemiseks noorema-
le koolieale.

Ketlin Priilinn „Väike ku-
ninganna“ Kaheksa-aasta-
ne Bianka armastab väga mui-
nasjutte lugeda ning unistab 
võimalusest ka ise nende sekka 
sattuda. Õnneliku juhuse tõttu 
saab tema soov teoks ja tüdruk 
leiab end haldjate, näkineidu-
de ja muude muinasjutuolendi-
te keskelt. Paraku saab Biankale 
peagi selgeks, et isegi muinasju-
tumaal ei ole kõik nii ilus ja to-
re, kui ta oli arvanud. Selle maa 
elanikel näib olevat mingi sün-
ge saladus, millest keegi rääki-
dagi ei julge.

 Aino Pervik „Paula pääs-
tab Kassiopeiat“ Kassiopeia on  
Paula paralleelklassi tüdruk. 

Ühel päeval leiab Paula Kas-
siopeia riidehoiu nurgast nut-
mast. Kui Paula küsib, mis tal 
viga, ütleb tüdruk, et mitte mi-
dagi. Paulale ei anna asi siiski 
rahu. Koos Joosepi, Sissi ja väi-
kese Triinuga hakkavad nad 
asja uurima. Nad seavad sis-
se salajase jälituse. Ja mis tuleb 
välja!.. Täitsa süngelt sünge lu-
gu.

Aino Pervik „Paula jõulud“ 
Sarja “Paula elu” jõuluraamatus 
on juttu Paula pere jõuludest. 
Päris jõulukuu alguses panevad 
päkapikud Paula ja Patriku sus-
si alla aknalauale jõulukalendri, 
kummalegi oma. Edasi on kõik 
nii, nagu ikka enne jõule. Jõulu-
meeleolu läheb kogu aeg võim-
samaks, kuni lõpuks on seda 
igal pool tunda. Siis ongi jõulu-
õhtu käes.

Urve Aedma, 
kooliraamatukogu juhataja


