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Lk. 3
Inspira tegemistest 
saad lugeda kokku 
viielt leheküljelt. Lk. 8

KG Võimlemis- 
võistluse parimad on 
selgunud! Lk. 9

Algklassid kirjutavad 
jõuludest, päkapikku-
dest ja paljust muust!

Juht tänab
10-aastane koolitus-

keskus Osilia tänab süda-
mest  tublisid abilisi, kes 
aitasid meie tähtpäeva et-
te valmistada ja läbi viia! 
Samuti suur tänu  kõigile 
õnnitlejatele  heade soovi-
de ja lillede eest!

Valgust ja rõõmu kõi-
kidele. Lugupidamisega.

Maie Meius, 
KG koolituskeskus Osilia 

juhataja

Õpilaste sünnipäevad

Hanna Vahter 5B 20.12.
Jürgen Rauk 9A 21.12.
Kristo Rannaoja 6B 21.12.
Diana Kasesalu 3A 22.12.
Tauri Pihlas 5A 22.12.
Karel Liiv 5A 22.12.
Jürgen Koppel 9C 23.12.
Kristo Kiil 10B 23.12.
Liisa Järsk 8A 23.12.
Liis Usin 9C 24.12.
Maria Naaber 10C 24.12.
Maarja Randma 10A 24.12.
Timo Rist 10C 25.12.
Tristan Tamm 4A 25.12.
Ralf Heinsoo 4B 25.12.
Maarja Ruus 11C 26.12.
Sten Rassel 7A 27.12.
Cristo Prostang 1B 28.12.
Kaia Oidekivi 10F 28.12.
Siim Pildre 5B 28.12.
Marko Elli 11A 29.12.
Heelika Aavik 5B 30.12.
Siim Pärtel 10A 30.12.
Roland Mägi 12C 30.12.
Liina Perovskaja 11D 31.12.
Helena Pihlas 6B 31.12.
Maris Ruumet 12D 31.12.
Melissa Tuuling 9B 31.12.
Mari Kaljuste 12D 31.12.

Töötajate sünnipäevad

Anu Rüütel 20.12.
Külli Mänd 20.12.
Heimar Siirak 24.12.
Eve Sepp 29.12.*
Vaiki Toompuu 29.12.

Palju
õnne!

Jõuluingli puudutus

Me kõik ootame, igatse-
me ja loodame millegi tule-
mist ja usume, et see, mida 
ootame, lõpuks ka saabub. 
Vahel saabub aga midagi ka 
täiesti ootamatult.

Ühel udusel jõulukuu 
hommikul hõljus direktor 
Toomas Takkise kabinetti 
jõuluingel ja esitas küsimu-
se lõppeva aasta kohta: „Mis 
oli selles aastas head, mis te-
gi meele kurvaks ja mis jäi 
kõige rohkem meelde?“

Toomas Takkis: „2006. 
aasta oli väga toimekas, pin-
get pakkuv, eduline ja ke-
na aasta. Üks parimaid, mis 
seni antud. Ja täpselt nii oli-
gi.“

Jõuluingel: “Olete tub-
li olnud. Nüüd võite esitada 
kolm soovi.”

Toomas Takkis: “Kooliga 
seotud soov. Inimesed, kes 
siin töötavad, mõtleksid en-
di jaoks selgeks, kus nad on 
ja miks nad siin on. Et õpi-

lased, kes siin õpivad, mõt-
leksid, vajadusel  oma isade 
– emade abil, endi jaoks sel-
geks, kus nad on ja miks nad 
siin on. 

Isiklik soov – et kõik mi-
nu lähedased oleksid terved 
ja neil läheks kenasti.

Soov kõigile inimestele – 
jõuluingel võiks kõigil ini-
mestel täita kolm soovi, mil-
lega nad head teha saavad.“  

Jõuluingel

Jõuluingli külaskäik. Foto: Gert Lutter



� Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 20. detsember 2006

Jõulukontsertide kuulutused
1.-6. klassi jõulukontsert-

jumalateenistus Laurentiuse 
kirikus neljapäeval, 21.det-
sembril kell 17.00.

7.-12. kl jõulukontsert-ju-
malateenistus Laurentiuse 
kirikus reedel, 22.detsembril 
kell 13.00.

Veikko Lehto, 
muusikaõpetaja

Võtkem eeskuju!
Eelmise „Teeme head 

juurde“ nädala raames va-
liti 4b klassis ja 5a klassis 
välja kõige sõbralikumad 
ja abivalmimad õpilased. 
4b klassis osutusid nen-
deks Mirjam Tenno, Mor-
ten Mägi Ravn, Annaliis 
Lehto ning 5a klassis Va-
hur Varris, Riin Nõukas, 
Georg Arnold, Brenda 
Rauniste.Kõiki neid lapsi 
iseloomustasid sõnad: lo-
hutavad, kui vaja; aitavad; 
ei kiusa teisi, vaid kaitse-
vad; on sõbralikud ja nae-
ratavad.

Kaja Puck, 
Õnn-e esimees

Hüvasti, aabits, tere lugemik

Teated

Lühidalt

Tervisesõbralikud jõulud
Õhtud on hakanud juba 

hämarduma ja jõulud jälle tu-
lemas. On aeg olla koos pere-
konna ja tuttavatega, nauti-
da küünlavalgust ja kuulata 
jõulumuusikat. Advendiaeg 
peaks olema mõnus lõõgastu-
misaeg, mitte ränk köögitoim-
kond, pärast mida peab väsi-
nud perenaine veel külalistele 
huvitav vestluskaaslane ole-
ma. Köögitoimetustesse võiks 
sel aastal rahulikumalt suhtu-
da kui tavaliselt ja valmista-
da kerged ning maitsvad jõu-
luroad, ilma et stressilained 
lööks üle pea kokku.

Jõululauda ette valmis-
tades tuleks kindlasti  vali-
da võimalikult südamesõb-
ralikud toiduained. Kui valid 
lauale liha, peaks arvestama 
sellega, et parim valik on ka-
la. Toidu valmistamisel ka-
sutage  soola vähe või üldse 
mitte ning asendage see ürti-
de ja maitseainetega. Tervis-
likum on kasutada toiduval-
mistamisel võimalikult vähe 
rasvaineid. Praadimise asemel 
valmistage toit  pigem keetes, 
hautades, aurutades või ahjus 
küpsetades.

Jõululaualt ei peaks puu-

duma ka värsked puu- ja juur-
viljad. Traditsioonilise “jõulu-
puuvilja“-  mandariini kõrvale 
sobib väga hästi pakkuda oma 
aiast korjatud õunu ning näk-
simiseks mõned porgandid 
puhastada. Lastel ei tasuks 
liiale minna maiustuste ning 
karastusjookidega, mis sisal-
davad tihtipeale palju lisaai-
neid. Karastusjoogid on hea  
asendada mahlaga või pakku-
da jõulude ajal näiteks pohla-
jooki.

Pohlajook   (4 portsjonit)

• 80 ml Rõngu Mahla  poh-
la mahlajoogikontsentraati  
• 320 ml vett • 50 ml vahusta-
tavat vaniljekastet

1. Lahjenda kontsentraat 
veega, jaga 4 jalaga pokaali või 
magustoidukaussi.

2. Vahusta vaniljekaste.
3. Tõsta teelusika abil kaste 

pokaali serva mahla pinnale.
Serveri kohe. (Võid proo-

vida ka soojendatud varianti.) 
Jõuluvärvides pohlajook sobib 
ka magustoiduks.

Tervislik salat jõululauale:

Punase kapsa-virsiku salat  
(8 portsjonit)

• 1l vett • 1 tl soola • 500 g 
tükeldatud punast kapsast • 2 
peotäit õhukeseks viilutatud 
varssellerit • 240 g või 425 g 
konservvirsikuid kuubikute-
na • 100 ml virsikukompo-
ti leent  • 2 sl palsamiäädikat  
• soovi korral soola

1. Kuumuta vesi potis kee-
miseni ja maitsesta soolaga

2. Lisa punane kapsas ja 
keeda 5 minutit. Kalla vesi ära 
ja lase jahtuda.

3. Sega kapsa hulka vars-
seller, virsikud, virsikumahl ja 
äädikas. Lisa vajadusel soola.

4. Sega ja lase külmkapis 
paar tundi tõmmata.

5. Sega enne serveerimist.
Kaks väga maitsvat ja liht-

sat toitu, mille valmistamise-
ga saavad hakkama ka lapsed. 
Just kogu perega koos  köö-
gis askeldamine, piparkooki-
de küpsetamine tekitab minu 
arvates õige jõulutunde.  

Võtke köögis toimetamist 
kui väikest lõõgastust! Ja kui 
midagi jääbki tegemata, siis 
teeme seda järgmisel aastal!

Häid ja naudinguterohkeid 
ning tervislikke jõule!

Tiiu Smidt 
söökla juhataja

Möödunud reedel olid 
kooli aulas  ühises eesti 
keele tunnis 1.a ja 1.b klas-
si lapsed, et üheskoos jätta 
hüvasti oma esimese kooli-
raamatuga – aabitsaga. Mõ-
lema klassi lapsed olid ette 
valmistanud hulga kahekõ-
nesid aabitsategelaste vahel. 
Neid oli üheskoos veelkord 
hea meelde tuletada. Et kõik 
tähed on selgeks saadud ja 
lugeminegi hakkab juba la-
dusamalt minema, siis sel-
le kinnituseks lauldi koos ka 
“Tähestikulaulu”. Tund lõp-
pes aabitsaviktoriiniga. Sel-
gus, et kõik lapsed tunne-
vad väga hästi aabitsajutte ja 
teavad täpselt, milline aabit-
sategelane mis tähe selgeks 
õpetas. Uuel aastal alustame 
juba lugemikuga!

Tunni aitasid läbi viia õpe-
tajad Ene Riis ja Merle Tustit.

Merle Tustit, õpetajaFoto: Merle Tustit
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Laulukarussell 2006 
Läbi aasta tiirlevad kõi-

kides Eesti lasteaedades ja 
koolides, külades, valdades 
ja linnades väikesed laulu-
karussellid, mille käigus sel-
gitatakse need lauljad, kes 
esindavad oma maakon-
da või linna televoorus. Il-
ma selle suure ja tänuväärse 
tööta kohtadel, ei oleks või-
malust kõnelda ka teleka-
russellist.

Kaisa Kopliste
Elukutselist lauljat minust 
arvatavasti ei saa

Millal hakkasid laulmisega 
tegelema?

Laulnud olen peaaegu 
terve elu, kuigi väiksena ei 
pidanud üldse viisi - ikka 
laulsin. Õppima läksin esi-
mesest klassist koos koolimi-
nekuga. Siis tuli vaikselt ka 
viisipidamine ja kõik muu.

Teised tegelevad tantsi-
misega ja muu spordiga. 
Miks sa just laulma hak-
kasid?

See oli kuidagi asjade 
loomulik käik. Nii kaua kui 
ennast mäletan, teadsin, et 
lähen muusikakooli. Arva-
tavasti on see seotud sellega, 
et mu isa on terve elu min-
gil määral muusikaga tege-
lenud. Siis tema mind sin-

KG Huvikool INSPIRA
na muusikakooli nagu ajaski 
vist.

Sa võtsid osa selleaasta-
sest laulukarusselli kon-
kursist. Kas oled ka varem 
osalenud? Kirjelda seda 
kogemust.

Ei ole varem osalenud 
laulukarussellis. Seekord 
läks kuidagi eneselegi oota-
matult nii, et osalesin. Ko-
gemuse võrra rikkam jäl-
le. Kaamerate ees muide on 
palju pingevabam laulda kui 
suure publiku ees laval. Mit-
te midagi pole ju katki kui 
esimesel korral valesti lä-
heb.

Kas lisaks Laulukarussel-
lile oled osalenud ka teis-
tel konkurssidel?

Ikka olen osalenud. Neid 
konkursse on ridamisi kogu-
aeg, teen oma valiku ja üri-
tan põnevamates kohtades 
käia võistlemas. Aga mitte 
võistlemise, vaid kogemuse 
pärast.

Laulmine võtab väga palju 
aega. Kas jõuad veel mil-
legagi tegeleda?

Ausalt öeldes olen pool 
elu tõmmelnud õpilasesin-
duste, muusikakooli, koori-
de jm vahel. Praegu on selli-
ne paus rohkem. Olen poole 
aasta jooksul kaks korda koo-
li vahetanud (SÜG-Noaroot-
si-SÜG) ja katsun nüüd kes-
kenduda sellele, et koolis 
asjad korda saaksid.

Millega tahaksid tulevikus 
tegeleda? Kas tahad laul-
jaks saada?

Elukutselist lauljat mi-
nust arvatavasti ei saa. Ka ei 
kavatse ma muusikat kõrg-
kooli õppima minna, sest ar-
van, et saan muusikat teha 
ka ilma kõrghariduseta. Pä-
riselt ei ole veel otsustanud, 
mida tegema hakkan. Mõt-

teid muidugi on, aga need 
on esialgu veel ainult mõt-
ted. Aega ju on veel.

Mirjam Kütt
Juba lasteaias hakkasin 
laulma, see tundus 
loogiline

Kas mäletad, millal täpselt 
hakkasid laulmisega tege-
lema?

Kolmeaastaselt

Teised tegelevad mõne 
pilli õppimisega, tantsi-
misega ja muu spordiga. 
Miks sa just laulma hak-
kasid?

Juba lasteaias hakkasin 
laulma, see tundus loogili-
ne. Lihtsalt on kõik nii kul-
genud.

Sa võtsid osa selleaasta-
sest laulukarusselli kon-
kursist. Kas oled ka varem 
osalenud? Kirjelda se-
da kogemust. (kui jah siis 
võrdle muljeid, kogemusi, 
tulemusi, arengut)

Olen varem osalenud 
kaks korda. Nendel eelmis-
tel kordadel  ei olnud Pilvi 
Karu alt. Mäletan, et  finaa-
li ka ei pääsenud. Esimene 
kord olin kuuene, teisel kor-

ral kaheksane.

Kas lisaks Laulukarussel-
lile oled osalenud ja teis-
tel konkurssidel? 

Olen tihti laululindu-
dest osa võtnud. 2005 aas-
tal oli SÜGis järjekordne va-

bariiklik  solistide konkurss, 
seal läks päris hästi, selle ma 
võitsin omas vanuseastmes.

Laulmine võtab väga palju 
aega. Kas jõuad veel mil-
legagi tegeleda?

Õpin muusikakoolis 
seitsmendat  aastat viiuli eri-
alal, kõik see kokku võtab 
väga palju aega. Lisaks te-
gelen natuke näitlemisega 
maakondlikel näitemängu-
de päevadel. 

Millega tahaksid tulevikus 
tegeleda? Kas tahad laul-
jaks saada?

Ma täpselt ei teagi veel, 
vaatan, kuidas läheb. Te-
gelikult on hästi palju elu-
kutseid ja erialasid, mille-
ga võiksin tegeleda, aga ma 
arvan, et laulmine on mul 
mingil määral kindlustatud 
erialaks. Igal juhul välismaa-
le õppima ja kui mitte laul-
mist, siis midagi muud.

Foto: Ülo Josing, ETV
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KG Huvikool INSPIRA

Pühapäeval oli eetris selle aasta viimane Laulukarusselli finaalsaade

Kristiin Koppel
Tahan saada pop-stiilis 
lauljaks

Millal hakkasid laulmisega 
tegelema?

Kolmeaastaselt
Teised tegelevad mõne 
pilli õppimisega, tantsi-
misega ja muu spordiga. 
Miks sa just laulma hak-
kasid?

Mulle meeldib see, laul-
mine tähendab. 
Sa võtsid osa selleaasta-
sest laulukarusselli kon-
kursist. Kas oled ka varem 

osalenud? Kirjelda se-
da kogemust. (kui jah siis 
võrdle muljeid, kogemusi, 
tulemusi, arengut)

Laulukarussel l ikeses 
2001. aastal olin nelja-aasta-
ne. Ma pääsesin saatest eda-
si, lõppvoor  tehti Linna-
hallis, kus üle vabariigi olid 
parimad lauljad koos. Mäle-
tan, et laulsin puravikulau-
lu.

Kas lisaks Laulukarussel-
lile oled osalenud ja teis-
tel konkurssidel? 

Laululinnu konkursil olen 

osalenud peaaegu igal aas-
tal. Ja olen saanud nii esime-
si kui teisi kohtasid.
Laulmine võtab väga palju 
aega. Kas jõuad veel mil-
legagi tegeleda?

Sel sügisel hakkasin käi-
ma Semiiris tantsimas ja 
muusikakoolis õpin klaverit 
kolmandat aastat.
Millega tahaksid tulevikus 
tegeleda? Kas tahad laul-
jaks saada?

Ma arvan küll, pop-stiilis.

Irene Leivategija, 
��D klass

Laulukarussell 2006 

13-16-aastaste vanusegru-
pis võistles 32 lauljat, finaali 
valis žürii üheksa, nende hul-
gas ka Mirjam Küti Inspirast.

Pühapäeval, 10. detsemb-
ril toimus telemajas finaali 
salvestus. Kohal olid lauljad, 
juhendajad, emad-isad, stuu-
diobänd, ETV noortekoor 
ning suur hulk teletöötajaid. 
Igal lauljal oli aega pool tundi 
võistluslaulu salvestamiseks. 
Mirjami esinemine salvesta-
ti viimasena, kuna ainsana fi-
nalistidest ei saatnud tema 

laulu stuudiobänd, vaid kaks 
suurepärast muusikut Saa-
remaalt. Peale mitmeid tun-
de harjutamist, pabistamist ja 
teiste lauljate salvestuste jälgi-
mist võtsid stuudiobändi ase-
mel kohad sisse Erko Niit ja 
Mai Jõgi ning kõlama hakkas 
Erko kirjutatud laul „Me ot-
sime“ Mirjami esituses. Kuu-
lasin salvestust nii helipul-
dist kui stuudiost ning olin 
siiralt rõõmus ja tänulik neile 
kolmele muusikule, kes oma 
muusikaga panid stuudio-

täie rahvast hiirvaikselt kuu-
lama ja kaasa elama. Häid ja 
ilusaid sõnu pärast esinemist 
jagus kõigile saarlastele. Või-
sime olla rahul. 

Žürii otsust ja tükikest 
Laulukarusselli tordist tuli 
oodata veel tunnike. Lõpuks 
olid kõik taas stuudios ja au-
tasustamine algas. Võitjaks 
kuulutati Madara Vilson Tar-
tust, kes sai Laulukarusselli 
auhinna - roosa kitarri. Kuna 
žürii võrdles lauljate esitusi 
väga tasavägise jooksuvõist-

lusega, kus otsustavaks sai 
fotofiniš, siis ilmselt kõik üle-
jäänud kaheksa lauljat võivad 
olla õnnelikud teise koha üle.

Noorte muusikutega oli 
stuudiolindistusel Pilvi Karu.

Mirjam Kütt valiti 13-16 
aastaste vanusegrupis tele-
vaatajate lemmikuks.

Aitäh kõigile, kellele  Mir-
jami, Mai ja Erko esitatud laul 
meeldis ja kes andsid oma 
hääle!

Pilvi Karu, 
Inspira muusikaõpetaja

Kolmapäeval 20. det-
sembril esietendub algklassi-
de jõulupeol projekt “Jõulud 
tantsuga”. Tegu on tantsu-
etendusega, mis on täis rõõmu 
ja naeru, teinekord kurbust 
ja raevu, kirge, pettumust, 
andestust... esile on toodud 
emotsioonid, mis meid päe-
vast päeva ümbritsevad. Kuid 
pühade meeleolu toob aga 
hetkeks kõigile sära silma ja 
teeb tuju heaks, unustatakse 
mured, probleemid ja ollak-
se justkui üks suur perekond. 
Kõike seda kajastab tantsu-
etendus. 

Juba eelmisel aastal ava-
nes teil võimalus näha tantsu-
list lavastust. Seega miks mit-

Inspira konkursil Jõulutäht 2006
25. novembril Ülenurmel 

toimunud üleriigilise laulukon-
kursi „Jõulutäht 2006“ eelvoo-
rus osales KG huvikooli Inspira 
3 noort lauljat: Maria Väli (juh.
P. Karu), Kaisa Kopliste (juh.L. 
Lehto) ja Britta Virves (juh.L. 
Lehto). 

Viiendat aastat Ülenurme 
Muusikakooli poolt korralda-
tud konkursi 31 finalisti hulka 
pääsesid Inspirast Kaisa Kop-
liste ja Maria Väli. Kaisa Kop-
liste pidi kahjuks haiguse tõttu 
finaalkontserdil osalemisest loo-
buma, aastast 2004 on ta samalt 
võistluselt ette näidata džässi-
tähe eripreemia ning 2005. aas-
tast 2. koht 13-15-a. vanuserüh-
mas. 2. detsembril Tartu Jaani 

kirikus toimunud lõppvõist-
lusel saavutas Maria Väli 16-
18-a.vanuserühmas 3. koha. 
Klaveril saatis teda Britta Vir-
ves (juh. Tiit Paulus) - tulevi-
kulootus džässpianistina, kel 
ühtviisi olemas nii suurepära-
ne mängutehnika kui andekus 
ja loominguline vaist. Finaal-
kontserdil astusid publiku et-
te veel 10-12-a. vanuserühmas 
Saaremaalt pärit Heldur Har-
ry Põlda (Tallinna Muusika-
keskkool, juh. P. Karu) ning 
19-23-a.vanuserühmas KG vi-
listlane Margus Vaher (juh. U. 
Oja).

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Jõulud tantsuga
te seda pakkuda ka tänavu ja 
kujundada sellest välja meeldiv 
traditsioon. Loodan, et naudi-
te lavastust, kuid peaksite veel 
teadma...Et etendus täisväärtus-
likul kujul lavale jõuaks, nõuab 
see suurt tööd, vaeva, pühendu-
mist ja tahtejõudu. 32 projektis 
osaleval KG õpilasel/tantsijal 
on need omadused olemas, sest 
muidu ei oleks me esimesest 
proovistki kaugemale jõudnud. 
Meeletud treeningud algasid 
juba novembrikuu keskpaigas. 
Rääkimata detsembrikuust, kus 
tuli nii mõnigi nädalavahetus 
proovideks ohverdada. Suur ai-
täh kõigile, kes aitasid!

Kerstin Mandel,  
tantsuõpetaja
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Tütarlastekoor Vocaliisa
KG tütarlastekoor asutati 

aastal 1990, seega oleme juba 
16-aastased! 

Nende aastate jooksul 
oleme osalenud kõigil seni 
toimunud üld- ja koolinoor-
te laulupidudel. Sellel su-
vel ongi  1. juulil tulemas 10. 
koolinoorte laulupidu Tallin-

nas, mille kunstiliseks juhiks 
on Aarne Saluveer. Selleks, 
et peole pääseda, peame sel-
geks õppima 17 kahe- ja kol-
mehäälset laulu ning läbi-
ma kaks eelvooru. Viimases 
soovime taotleda endale ka 
kategooriat, mis siiani on ol-
nud kõrgeim. Et töö edeneks 

paremini, oleme sellel aas-
tal käinud juba kahel korral 
laululaagris. 

Laulupidude vahelisel 
perioodil oleme käinud ka 
reisimas Rootsis ja Soomes. 
Kahel korral oleme osalenud 
jõululaulude festivalil Turu 
linnas. 

Mõnusad seiklused koorilaagris
Tavaliselt käime igal vee-

randil kooriga laululaagris. 
Nüüd oli sihtpunktiks As-
te klubi. Jõudsime kohale 
kell pool viis ja kohe algas 
ka laulude õppimine. Kuna 
ruum oli päris jahe, puge-
sime magamiskottidesse ja 
laulsime edasi. Jõudsime lä-
bi laulda terve 10. koolinoor-
te laulupeo lauliku, milles on 
laule kokku 17. Kõik laulud 
veel päris selgeks ei saanud, 
aga me õpime hoolega edasi.   
Proov kestis kella üheksani, 
siis pidid paljud lahkuma ja 
meid jäi järele vaid üheksa. 
Kuna Aste klubi lava oli so-
biliku suurusega meie näit-

lemisekunsti demonstree-
rimiseks, siis jõudis lavale 
7-vaatuseline etendus, mil-
le ka osaliselt salvestasime 
videosse. Muusika saatel oli 
ka niisama mõnus tantsuka-
vasid harjutada ja juttu aja-
da. 

Õhtul kolisime magama 
lava peale, sest seal tundus 
esialgu soojem, sai lavakar-
dinad ette tõmmata, mõni 
jäi ka saali, kus oli elektrira-
diaator. Olime vist viimased, 
kes kella kolme ajal maga-
ma jäid. Öösel sõime ära vii-
mased toidupalukesed, v.a. 
kiirnuudlid, mis jäid hom-
mikuks. 

Äratus oli kell kaheksa, 
kui õp. Helle pani raadio kõ-
vasti mängima.  Buss väljus 
kell kümme aga enne seda 
tuli ruumid pühkida ja asjad 
pakkida. Suurt saali pühki-
des selgus, et enamuse so-
dist moodustasid Kristi pad-
ja jäänused. 

Jõudsime kiiresti hom-
mikust süüa, enne kui oma 
ruumid klubijuhatajale üle 
andsime ja bussipeatuses-
se suundusime. Kuna aega 
veel oli, külastasime ka Aste 
poodi, kus mõned meie hul-
gast hakkasid raadiost kõ-
lavaid Ninjasid imiteerima. 
See tekitas muidugi koha-

Tütarlastekoori saab 
kuulda selle aasta kontsert-
jumalateenistusel 22. det-
sembril kell 13.00 Laurenti-
use kirikus.

Helle Rand ja Mai Rand, 
koori õpetajad

like seas imestunuid pilke. 
Bussipeatuses oodates kip-
pusid vägisi eelmisel päeval 
lauldud laulud meelde tule-
ma ja neid me siis ka omaet-
te ümisesime. Lõpuks, kui 
buss saabus, ronisime oma 
suurte kottidega peale ja ko-
dutee võis alata. Linnas olid 
paljudel vanemad juba bus-
sijaamas vastas ja saigi meie 
laager selleks korraks läbi. 
Laagrinalju ja -mälestusi jät-
kub aga tänaseni. 

Piret Salumäe ja Linda Lapp, 
Tütarlastekoori Vocaliisa 

lauljad

Tütarlastekoor Vocaliisa. Foto: Gert Lutter
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Neil kõigil on, mida lauljana kuulajale öelda

Kolmapäeval, �. detsembril 
toimus taaskord noorte solis-
tide ja duettide kontsert. Sealt 
võtsid osa ka meie kooli mu-
sikaalsed õpilased. Solistide 
juhendaja ja KG muusikaõpe-
taja Laine Lehto jagas lahkelt 
infot konkursist osavõtu ning 
ettevalmistuste kohta.

Kes teie õpilastest osalesid?

Solistid Anli Luup 5b, Sig-
rid Vinn 5b, Keidi Saks 8b, Tii-
na Seppel 9b, Britta Virves SÜG, 
Kerli Saar SÜG, Heli Vaher 12a, 
Kristel Aaslaid 10f ja duetid Kei-
di Saks -Tiina Seppel, Heli Va-
her-Preedik Heinmaa 11c, Kris-

tel Aaslaid - Tuuli Rand 10e.

Kas tõstaksite neist kellegi 
esile ja mille poolest?

Kõik õpilased, kes eelvoo-
rus osalesid, on kiitust väärt. 
Esile tõstaksin ehk neid, kes au-
hinnatud said ja jaanuaris 2007 
lõppvõistlusele pääsevad: 7.-9. 
klassi solistidest 1. koht – Tii-
na Seppel, 3. koht – Britta Vir-
ves. 10.-12. klassi  solistidest 1. 
koht – Kristel Aaslaid. Duetti-
dest 1. koht – Kristel Aaslaid-
Tuuli Rand, 3. koht – Heli Va-
her - Preedik Heinmaa.  Neil 
kõigil on, mida lauljana kuu-
lajale öelda ja nad teevad seda  
südamest. Nad on arenemise-
le avatud andekad noored ini-
mesed.

Millised on olnud 
ettevalmistused?

Oktoobris-novembris toi-
mus eesmärgistatud töö solis-
tiõppe tundides ning vastavalt 
vajadusele sai tehtud lisaproo-
ve konkursile eelneval nädalal.

Milliseid tulemusi loodate/
lootsite?

Mulle olid eelvooru lõpp-
tulemused meeldivalt ootuspä-
rased. Kõik, kes edasipääsu ära 
olid teeninud, selle ka said. Kui 
nüüd rääkida lõppvõistlusest 
jaanuaris 2007, siis tundub en-
nustamine juba raskem olevat. 
Ei tahaks olla žürii nahas, sest 
ainuüksi saarlaste seas on sel 
aastal väga palju tugevaid tegi-

jaid.
Kui pikalt KG noored sel-
lest üritusest juba osa võt-
nud on?  

Konkurss on tänaseks toi-
munud 10 aastat, nii kaua ongi.

Millised on olnud tulemused 
eelnevatel aastatel?

Kui viimasest aastast rääki-
da, siis Grand Prix jäi 2006. aas-
tal Kuressaarde – selle pälvis 
nüüd juba KG vilistlane Erko 
Niit (juhendajad Pilvi Karu ja 
Tiit Paulus). Minu õpilaste kõi-
ge paremad tulemused jäävad 
aastasse 2005 – siis võitis Tee-
le Viira 10.-12. klasside solistide 
arvestuses 1. koha ning koos õe 
Keetega saavutati duettide ar-
vestuses 3. koht. Läbi aastate on 
esikümnes olnud ka Tuuli Rand 
ja Kaisa Kopliste. Sel aastal pää-
sesid Teele Viira, Kaisa Koplis-
te, Tuuli Rand ja Preedik Hein-
maa lõppvõistlusele otse ilma 
eelvooruta.

Kuidas/mille poolest teie 
õpetatavad noored aja jook-
sul end arendanud on?

Arvan, et osalemine erine-
vatel konkurssidel ongi kõi-
ge arendavam. Teele sai koge-
musi noorte laulukonkursilt 
„Kaks takti ette“, Kaisa on ju-
ba 3 aastat järjest edukalt osale-
nud üleriigilisel laulukonkursil 
„Jõulutäht“, sel aastal ka „Lau-
lukarusell 2006“ võistlusel; Heli 
saavutas hea tulemuse rahvus-
vahelisel laulukonkursil „Täh-

tede laul“ jne. Käesoleva aas-
ta aprillis alustatud Inspira CD 
salvestused on noortele lauljaile 
samuti omamoodi arendav ko-
gemus. 
Kas õpilased ka ise oma tule-
mustega rahul olid peale esi-
nemist?

Seda tuleks muidugi neilt 
endilt küsida, aga arvan, et põh-
just rahulolematuseks ka pole!

Soovime kõigile lõppkonkur-
sil osalejatele edu ning vastupida-
vust! 

Silje Pahapill, 
��A klass

KG Huvikool INSPIRA
Üleriigilise solistide konkursi eelvoorust 

6. detsembril toimus Saa-
remaa Ühisgümnaasiumi 
aulas maakondlik solistide 
ja duettide konkurss. Võist-
lustulle astus 26 solisti, kes 
jagunesid vanuserühmades-
se 5.-6. kl; 7.-9. kl ja 10.-12. 
kl. Duette oli 5 ja neid hinna-
ti ühes kategoorias. KG Hu-
vikooli Inspira esindasid 19 
solisti ja 5 duetti, kellest pa-
rimate hulka laulsid end  7 
solisti ja 3 duetti, seega 12 
auhinnalisest kohast 10. 

Tänu üleriigilise solistide 

konkursi korraldava toim-
konna otsusele kutsuda va-
rasematel võistlustel edukalt 
esinenud õpilased lõppvõist-
lusele otse, said auhinnaliste-
le kohtadele konkureerida ka 
need, kel seni võimalust pol-
nud. Kutsed lõppvõistluse-
le 26.-27. jaanuaril 2007 said 
Mirjam Kütt, Hanna Mar-
tinson, Teele Viira, Preedik 
Heinmaa, Tuuli Rand, Maria 
Väli ja Kaisa Kopliste.

Žürii koosseisus Sirje Me-
dell, Helle Rand, Anti Kop-

liste, Tarmo Berens, Tee-
le Viira ja Maria Väli kiitsid 
lauljate taset ja jagasid kohad 
alljärgnevalt:

5.-6. kl. vanuseastmes 
saavutasid I ja II koha kak-
sikvennad Taavi ja Tanel 
Aeg (juh. M. Ausmees), III 
koha sai Helena Pihlas (juh. 
P. Karu)

7.-9. kl vanuseastmes 
võitis Tiina Seppel (juh. L. 
Lehto), II koha sai Linda 
Lapp (juh. P. Karu) ja III koha 
Britta Virves (juh. L. Lehto). 

10.-12. kl vanuseastmes või-
tis Kristel Aaslaid (juh. L. 
Lehto), II koha sai Mai Jõ-
gi (juh. P. Karu) ja III koha 
Maarja-Linda Põld (juh. P. 
Karu). Parimaks duetiks tun-
nistati Tuuli Rand ja Kristel 
Aaslaid (juh. L. Lehto). II ko-
ha said Britta Virves ja Maria 
Väli (juh. P. Karu ja L. Lehto) 
ja III koha Heli Vaher ja Pree-
dik Heinmaa (juh. L. Lehto)

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Duett Keidi Saks ja Tiina Seppel. 
Foto: 2x Mikk Saaretalu
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KG Huvikool INSPIRA

Segakoor “Ave” toob jõulumeeleolu kõigile
Jõulud on rahu ning loo-
tuse aeg. Sellega seondu-
vad andestus ning hetked 
perekonna seltsis. Rõõmu 
ning meelerahu jõulutun-
de tekitamiseks püüavad 
anda noored “Talvemeele-
olus”.

“Talvemeeleolus”

Teisipäeval, 19. detsemb-
ril toimus Kuressaare kapiit-
lisaalis KG segakoori “Ave” 
kontsert. Sellel aastal oli oo-
data veelgi huvitavamat 
ning meeleolukamat eten-
dust kui eelnevatel aasta-

tel. Lisaks meie oma koduse-
le koorile esines Kuressaare 
muusikakooli vanamuusi-
kaansambli “Rondo”. Tema 
esituses kõlas huvitav inst-
rumentaalmuusika eri ajas-
tutest pärit vanaaegsete pil-
lidega. 

Kontserti ilmestasid veel 
ansamblilaul, Kusti Lem-
ba kitarril ja Matis Rei beat-
boxiga.

Koorist “Ave” lähemalt

Segakooris “Ave” laulab 
50 muusikahuvilist noort.  
“Ave” tegutsemisaastate sis-

se on mahtunud palju kont-
serte, laulupidusid, laagreid, 
sõpruskooride vastuvõt-
misi, edukaid konkursse, 
kontsertreis Rootsi ja laag-
risõidud Prantsusmaale. Se-
gakoori juhatab 1989. aastast 
meie kooli muusikaõpetaja 
Mai Rand, häälepartiisid ai-
tab õpetada Helle Rand.

Noored said huvitava 
kogemuse eelmise aasta su-
vel Viimsis, kus osaleti suve-
muusikali “Kaua võib” lava-
letoomisel. Praegu õpitakse 
koolinoorte laulupeo vah-
vaid, aga küllaltki raskeid 

laule.

Traditsioon

Iga-aastane jõulukont-
serdi traditsioon sai algu-
se aastal 1991. Erilist hõn-
gu ning müstilist meeleolu 
lisab omalt poolt ka kont-
serdipaik – Kuressaare loss. 
“Vahel oleme oma lauluga 
ka jõuluvana kohale meeli-
tanud...” nendib koori diri-
gent Mai Rand. 

Valgeid jõule ja meelera-
hu kõigile!

Silje Pahapill, 
��A klass

Segakoor “Ave” 2004. a. Üldlaulupeol Tallinnas.

Segakoor “Ave” KG Galakontserdil 2005. Foto: Gert Lutter
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Kokkuvõte võimlemisvõistlustest
Suures jõulueelses sagi-

nas, 13. ja 14. dets., toimusid 
järjekordsed kooli võimle-
misvõistlused. Kuigi õpilas-
te jaoks oli see suurte kont-
rolltööde ja arvestuste tõttu 
pingerohke nädal, suude-
ti siiski veel leida aega oma 
võimlemiskavade ühtlus-
tamiseks ja kostüümide et-
tevalmistamiseks. Kurb on 
muidugi see, et kõik klas-
sid siiski ei suuda oma võist-
konda välja panna.

Sel aastal oli  tütarlastele 
ette antud neli erinevat muu-
sikat, mille järgi tuli koosta-
da vabas stiilis kava. Valitud 
oli kõiki muusikaid, kuid 
kõige populaarsemaks osu-
tus „White Christmas“. Os-
kus muusikat leida ja mik-
sida on õpilastel hästi selge. 
Ja kuigi algul võis tunduda, 
et etteantud muusikavalik 
tingib väga sarnased kavad, 
tõdesid kohtunikud, et sel 
aastal olid kavad palju huvi-
tavamad ja mitmepalgelise-
mad. Rõõm on järjekordselt 
tõdeda, et meie õpilastel fan-
taasialendu jätkub. Oli väga 
huvitavaid kavasid, mis olid 
lõpuni läbimõeldud ja kor-
rektselt viimistletud.  Mõne 
kava puhul oli lihtsalt har-
jutamise aega veidi väheks 
jäänud. 

Noormeestel oli võimalus 
näidata oma oskusi, jõudu, 
koordinatsiooni ja musikaa-
lsust akrobaatilist püramii-
di sisaldava kava kaudu. 
Oli korrektseid etteasteid, 
publiku vaimustust õhuta-
vaid pikki ja kõrgeid tireleid 
ning mitmekorruselisi püra-
miide. Oli ka ebaõnnestumi-
si, mis ikka spordiga kaasas 
käivad. Rohkem ootaks aga 
noormeeste etteastetes ele-

mentide korrektset täitmist, 
harjutuste fikseerimist, lõpe-
tamist. 

Kokkuvõtteks:

�-�. klass

Tütarlaste arvestuses  I 
koht 5b (Elariin Kruusmägi, 
Marleen Kubits, Kadri Laum, 
Anli Luup, Kätlin Nõgu, Gi-
ta Siimpoeg, Eva-Maria Vii-
dik, Heelika Aavik). II koht 
6a, III koht 6b.

Poiste arvestuses I koht 
6a , II koht 5a, III koht 5b.

Klassidevahelises arves-
tuses I 6a, II 5b, III 5a, 6b.

�.-9. klass

Tütarlaste arvestuses I 
koht 7b (Kristi Aksiim, Kad-
ri Tarus, Elisabet Välbe, Anet 
Oll, Hanna Martinson, Sabi-
ne Suuster). II koht 9c, III 
koht 8a, 9b.

Noormeeste arvestuses I 
koht 9a (Siim Kivi, Alan Vä-
li, Matis Oolup, Rasmus Aer, 
Kristjan Gilden, Jarmo Va-
rik, Silver Mägi, John Kaju, 
Martin Nelis, Mihkel Rand, 
Martin Lapp). II koht 8a, III 
koht 9c.

Klassidevaheline arves-
tuses I koht 9c, II koht 8a, III 
koht 7b, järgnesid 9a, 9b.

Meie KG, 20. detsember 2006

Gümnaasium

Tütarlaste arvestuses I 
koht 10e (Tuuli Rand, Kaia 
Jalakas, Liisi Saksakulm, 
Maris Tustit, Kertu Kamins-
kas, Jane Tänak). II koht 12c, 
III koht 12a, järgnesid 11e, 
10a, 10c, 11a, 10b.

Noormeeste arvestuses I 
koht 12c (Mikk Trave, Silver 
Tuisk, Aadi Rahula, Taavi 
Põri, Ivar Sink). II koht 12a, 
III koht 10e, järgnesid 10a, 
10b, 10c.

Klassidevahelises arves-
tuses I-II 10e, 12c, III 12a, 
järgnesid 10a, 10b, 10c, 11e, 
11a.

Kõige huvitavamaid ka-
vasid on kõigil võimalik 
vaatama tulla KG Galakont-
serdile kevadel. Seal on oo-
datud oma kavadega esi-
nema 10e, 12c, 5b, 7b ja 9c 
tütarlaste rühmad ning 12c, 
9a akrobaatilised etteasted. 

Tänan õpilasi, kes nii to-
redad kavad valmistasid, 
õpetajaid, kes kannatasid 
ära selle suure harjutamise 
aja ja kõiki, kes ürituse õn-
nestumiseks oma abistava 
käe andsid. 

Tiina Käen, 
võistluste peakohtunik

10E klass. Foto: Gert Lutter

Foto: Gert Lutter
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Algklasside jõuluteemaline vaheleht
Meie KG, 20. detsember 2006

Jõulude Ootel
Minu arvates näeb üks õi-

ge jõuluvana välja nii: para-
jalt paks mees pika habeme-
ga oma parimates aastates. 
Ma arvan, et jõuluvana ko-
du on rookatusega palkidest 
maja keset lumist Lapimaad, 
kus jooksevad ringi põhja-
põdrad ja lumes mõllavad 
päkapikud. Õigeid jõuluva-
nasid on maailmas olemas 
vaid üks. Aga need, keda me 
igal jõuluajal kostüümides 
näeme, on jõuluvana abili-
sed, kes on pidanud läbima 
jõuluvanakoolituse. Kind-
lasti on igal lapsel oma kin-
del jõulusoov, mida jõulu-
vana püüab ka võimaluste 
piires arvestada. Kingitusi 
hakkavad jõuluvana ja pä-
kapikud välja valima juba 
aasta alguses. Mina arvan, et 
sellist last, kellele jõulud ei 
meeldi, pole olemas.

Eliis Mets, 
�A klass

Kes on päkapikud?
Päkapikud on väga- väga 

tillukesed ning elavad jõu-
luvana juures. Kõige vanem 
päkapikk on 120aastane. Pä-
kapikud näevad välja nagu 
pisikesed bakterid. Nad pa-
nevad susside sisse komme, 
šokolaadi ja muid põnevaid 
asju. Päkapikud kannavad 
väikseid punaseid riideid. 
Päkapikud käivad akna ta-
ga vaatamas, et lapsed olek-
sid head. Päkapikke on maa-
ilmas miljoneid. Päkapikud 
töötavad nii ööd kui ka päe-
vad. 

Karl Patrick Lauk, 
�A klass

Mida jõuluvana suvel 
teeb?

Huvitav küll, mida jõulu-
vana suvel teeb? Kas ta puh-
kab, magab või hoopis teeb 
tööd? Mina arvan, et kui jõu-
lud l’äbi saavad, siis läheb ta 
kõigepealt magama. Ta ma-
gab nii umbes  kaks  kuud. 
Siis, kui lumi sulama hak-
kab, tõuseb ta üles, pakib 
oma reisikohvrid ja sõidab 
Estonian Airi lennukiga Ka-
naari saartele, kus ta puhkab 
rannas, surfab lainelauaga ja 
sööb kõhu banaane täis. 

Kui ta on ennast välja pu-
hanud, hakkab ta jõulude 
peale mõtlema. Mõni kuu 
enne jõule sõidab ta kodu-
maale, et laste kirju lugema 
ja kingitusi pakkima haka-
ta. Ja kui jõulud kätte jõua-
vad, tuleb puhanud jõuluva-
na lastele kingitusi tooma. 

Henry Viirmäe, 
�A klass

Jõulud...
Miks mulle meeldivad 
jõulud... 

• Mulle meeldib jõulu-
aeg, sest siis saab vägevaid 
kingitusi ja piparkooke küp-
setada. 

• Siis saab kingitusi ja 
perega koos olla. Ja on lumi 
ja saab lumesõda pidada  ja 
lumememme teha.

• Mulle meeldivad jõu-
lud, sest siis saab kingitu-
si ja käivad päkapikud. Veel 
meeldib mulle jõulude juu-
res see, et saab teha pipar-
kooke ja kui on lund, saab te-
ha lumememme.

• Siis on kõik rahulik ja 
kõik on rõõmsad. Saab teis-
tele inimestele rõõmu val-
mistada.

• Kuusk tuuakse tuppa, 
mulle meeldib kuuske  kau-
nistada ja ehtida. Ja tavali-
selt on siis ka lumi maas, mis 
mulle meeldib.

• Koolis teeme jõulutee-
malisi asju ja kõik on rõõm-
sad.

• Siis saab rahulikult pe-
re ja sugulastega koos õhtu 
veeta.

Miks mulle jõulud 
ei meeldi...

• On külm ja pime.
• Mulle ei meeldi, kui 

jõulude ajal riieldakse ja ka-
keldakse.

• Mulle ei meeldi jõulud 
sellepärast, et mulle ei jää 
luuletused pähe.

Jõulude teemal mõtiskles 
�B klass

Päkapikud piiluvad... 
Inglid märkavad...

Päkapikud piiluvad,
akna taga hiilivad.
Kommi panevad sussi,
väikeste laste lustiks.
Kui nad jäävad käimata,
siis pole küllalt hea olnud sa.
Aga kui nad toovad head,
siis neile tänuks, paita ema pead.
Jõuluõhtul on iga laps tore,
neid ei huvita siis ükski mure.
Kommi ootavad nad jõulumehelt,
jõulumees saab siis pika pai neilt. 

Lilian Truu, 
�B klass

Mida päkapikud näevad? Kuidas 
päkapikud piiluvad?

Nad näevad, mida me 
teeme. Kuidas mõned asju 
viskavad. Nad loevad mõt-
teid. Nad on maagilised, nad 
saavad teleportida. Nad ai-
tavad jõuluvana. 

Tony Sinipea, 
�A klass

Päkapikud piiluvad ak-
na taga või toas kapi taga, 
aga tulevad ka kooli akna ta-
ha vaatama, kuidas sa õpid. 
Hommikul ärkad ja vaatad 
kohe sussi sisse. Üks päev ja 
teine päev, nõnda see läheb, 
kuni kätte jõuavad jõulud. Ja 
päkapikud on kõik sinu soo-
vid kätte saanud. 

Raigo Reimal, 
�B klass

Päkapikud näevad, mis 
hinded meil on ja kuidas me 
õpime. Päkapikud näevad 
veel, kuidas me üksteisega 
käitume. Kui õhtu tuleb, siis 
päkapikk kaalub, kas lapsed 

olid tublid. Kui laps oli hea, 
siis paneb ta sussi sisse kom-
mi.

 Martin Fedorov, 
�B klass

Päkapikud piiluvad ja 
vaatavad, kuidas me elame, 
kuidas õpime, kuidas hooli-
me teistest inimestest ja kui-
das nendega suhtleme. Nad 
aitavad ka jõule ette valmis-
tada, sest kui nad toovad 
kinke....noh, pisikinke, kom-
me ja selliseid asju, siis minul 
tuleb küll selline jõulutunne 
peale. Jõuluootus tekitab ka 
natuke ärevust. Jõulud on 
üks parim aeg siin elus! 

Laura Oolup, 
�A klass

Päkapikud piiluvad ja 
loodavad näha headust. 
Kahjuks ei juhtu seda just 
tihti. Maailmas on palju kur-
just ja ebaõiglust. Kuid maa-
ilmas on ka häid inimesi. Tä-
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Päkapikud akna taga piiluvad,
ja valged inglid ringi liiguvad.
Hommikul kui üles tõusen, 
märkan kohe siis, 
et komme sussi sees on mul jäl-
le viis.

Tuju on mul jälle hea,
sest mind meeles pidas päkapi-
ku pea.
Ei nad unusta mind eal,
seni kuni olen hea. 

Kätlin Nõgu, 
�B klass

Päkapikud piiluvad,
ringi vaikselt hiilivad.
Nad on öösel üleval,
päeval aga magavad.
Kui sa kiusad kedagi,
ei too nad midagi.
Ja kui sul tuleb mõni aps,
siis sa oled paha laps. 

Henri Haramaa, 
�B klass

Ingel piilub pilve peal,
lapsi häid ta piilub seal.
Rõõmsaid, kurbi, lõbusaid,
jälgib õhtuid õdusaid

Ehted suured kuuse peal,
mida näinud pole eal.
Laud on maitsvaid toite täis,
Ingel õnnega üle toa ringi käis.

Jõulud uhked, ilusad,
Rõõmsad, lõbusad.
Ingel seda näeb
Igal õhtul, iga päev. 

Kati Vahter, 
�A klass

Päkapikud piiluvad, 
varsti lumi tuleb ka. 
Päkapikud vaatavad, 
kuidas lapsed käituvad.
Kui sa palju halba teed,
kommist kahjuks ilma jääd.
Sellepärast pead sa ka
väga hästi käituma. 
See ei ole üldse raske,
päkapikud sisse laske. 
Korralikult käituge,
siis saate palju kommi te.

Riin Nõukas, 
�A klass

Päkapikud Mida päkapikud näevad? Kuidas 
päkapikud piiluvad?
nu nendele sünnib erinevaid 
heategusid. Päkapikud mär-
kavad ka usinaid jõuluette-
valmistusi. Kõigile meeldi-
vad jõulud.

Riin Nõukas, 
�A klass

Päkapikud näevad, mida 
inimesed teevad. Nad pane-
vad tähele, mida head ja mi-
da halba tehakse. Kui sa mi-
dagi halba teed, siis ei saa 
kas hommikul midagi sus-
sist või sa ei saa jõulukinki, 
sest sa pole seda ära teeni-
nud. Jõulude ettevalmistu-
ses võiks näha, et inimesed 
teevad jõulutoitu ja pipar-
kooke. Ja iga pühapäev võiks 

küünla süüdata, oleneb, mit-
mes advent on. 

Karel Liiv, 
�A klass

Jutt päkapiku õnnest
Päev enne jõule pandi 

kõik kingitused, saan, põh-
japõdrad ja jõuluvana riie-
tus hakkama, sest hommi-
kul võis muidu liiga kiireks 
minna. Kõik päkapikud olid 
nii toimekad ja tublid, samal 
ajal jõuluvana puhkas enne 
jõululaupäeva algust. Kui 
varahommik oli kätte jõud-
nud, tormasid kõik päkapi-
kud jõuluvana ja jõulueide-
tuppa, et jõuluvana aidata. 
Kuid nende suureks kur-

vastuseks oli jõuluvana hoo-
pis haigeks jäänud. Nüüd oli 
küll suur mure, kes laste kin-
gid kohale toimetab. Lapsed 
ei tohtinud mingil juhul il-
ma kinkideta jääda! Nii hak-
kasid päkapikud aru pidama, 
mida edasi teha. Päkapikud 
mõtlesid ja mõtlesid, aega jäi 
aina vähemaks ja vähemaks. 
Siis ütles päkapikkude va-
nem Arthur: “Me peame en-
di seast ühe päkapiku valima. 
Panema ta jõuluvana riietes-
se – las lähevad koos jõulu-
eidega!” Otsustati, et läheb 
päkapikk Juunior. Päkapikk 
Juunior oli nii rõõmus kui 
ka üllatunud, sest ta oli ala-
ti jõuluvanaks tahtnud saada 
ja praeguse jõuluvana parem 
käsi olla. “Nüüd oled sa sel-
le auga välja teeninud,” ütles 
Arthur. “Kuid enam pole ae-
ga. Tule, paneme sind riidesse 
ja lähed koos jõulueidega las-
tele kinke jagama.” Et päka-
pikk Juunior jälgis täpselt pä-
kapikk Arthuri juhiseid, said 
kõik lapsed oma kingid kätte. 
Need olid päkapikk Juuniori 
lemmikjõulud. Nüüdseks on 
päkapikk Juuniorist saanud 
jõuluvana Juunior. 

Ka sul võib kõige ootama-
tumal hetkel olla õnne, nagu 
päkapikk Juunioril oli!

Laura Oolup, 
�A klass
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