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Juht tänab
Aitäh Merle Tustit ja
Kersti Kirs jõululuuletuste
konkursi korraldamise eest!
Tänan juhendajaid õpetajaid
ja kõiki võistlejaid toredate
esituste eest!
Katrin Kannik, Kersti Kirs, Minna Raun, Merilin Kilter, Anneli Meisterson ja jõuluvanad, esinejad
ja üllatusesinejad ning kõik
klassijuhatajad - tänan teid
I-II kooliastme jõulupidude
korraldamise ja läbiviimisele
kaasaaitamise eest!
Toredat uut aastat kõigile!
Grete Pihl, klassiõpetajate
osakonna juhataja
Tänan Neidise lauljaid ja
dirigent Laine Lehtot toreda
jõulukontserdi eest.
Tänan segakoor Ave lauljaid ja dirigente Mai Randa ja
Helle Randa meeleoluka jõulukontserdi eest.
Tänan 1.-6. klassi jõulukontserdil esinenud õpilasi ja
nende juhendajaid.
Tänan Ülle Jasminit ja
Reet Välissoni korralduse
eest.
Tänan
tütarlastekoori
Vocaliisa lauljaid ja dirigente Pilvi Karu ja Helle Randa
osalemise eest Luciapäeva tähistamise tseremoonial.
Veikko Lehto,
muusikaosakonna juhataja

Aasta 2010 hakkab läbi saama. Kohe algab koolivaheaeg, saab veidi puhata
tööst ja õppimisest. Õnneks
on talv jälle talve moodi. On
lund ja on külma. Vaheajapuhkuseks see sobib. Et uuel
aastal värskena ja puhanuna alustada. Sest tarkust tuleb taga nõuda ikka enamasti koolipingis õppides, kuigi
ka igasugu sotsiaalvõrgustikud ja paljude uudisvidinate
kasutamine sellele tarkusele
mõjusat lisa annavad.

Jõulusoov

26.12
29.12
29.12

õppimisega. Ehk iseendaga siiski kõigepealt. Küllap
siis ka praegune lumevalge maailm lumevaesel ajalgi
helgem tundub.
Tänan kõiki õpilasi tubliduse eest, peresid toetuse eest koolile, pedagooge ja
kõiki kooli töötajaid hea töö
eest 2010. aastal!
Rahulikke jõulupühi ja
kena koolivaheaega ning
aastavahetust.
Toomas Takkis,
koolijuhataja

Astun vaikset jõululumist rada... jõulud südames,

Merle Rekaya,
humanitaaroskonna õpetaja

Kristel Salumaa
Eve Sepp
Vaiki Toompuu

Tavapärasest õpetamistööst vabanevad vaheajaks
ka meie tublid pedagoogid.
Et jätkuks aega enesele ja lähedastele ja natuke ka õppimisele. Sest igasugu hindamised ju vahelduvad nagu
aastaajad- ikka välishindamiselt sisehindamisele ja
sealt, või selle kõrvalt, kujundavale hindamisele ja nii
edasi. Et anna aga olla.
No saagem siis kõik hakkama nii eelolevate pühadega kui vaheajaga, kui

Autor: Viktoria Justine
Ilmast 2. b

Täname väga meeleoluka ja hästi läbimõeldud koolitusreisi korraldamise eest
humanitaaroskonna juhatajat Marit Tarkinit.
Täname meie koolitajaid: Valjala PK direktor Aive Mõistlik, Muhu muuseumi töötajad Meelis Mereäär,
Eda Maripuu, Tihuse turismitalust Martin Kivisoo.

Sünnipäevad

22. detsember 2010

Lugupeetav koolipere

aga Wikileaks on kõik jõulusaladused lekitanud;
aga PISA näitas, et Eesti laste õpitulemused on head, kuigi
õpetajate palk üks madalamaid;
aga Õpilasesinduste Liit
väidab, et Eesti koolis ei väärtustata inimest;
aga Kersna kirjutas, et meeste aluspesu läbimüügi kasv viitab masu lõppemisele;
aga Arengufondi visioonifoorumil pakuti välja idee,
et igas Eesti koolis võiks hiina
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Jõuluaeg on eelkõige aeg
iseendale ja koosolemiseks
oma lähedastega. Meenutatakse häid ja rõõmsaid hetki peagi lõppevast aastast ning soovitakse kõigile vaid parimat.

keelt alates 1.klassist õpetada;
aga iga minutiga lisandub
Facebooki üle 500 kasutaja;
aga riigieksamite valimine on jälle ukse ees (oh-jah, kas
nad ikka mõtlevad ka enne, kui
valivad?)
aga me peame mõtlema
uuele eksamikorraldusele alates 2014.a.;
aga KG-visioon ikkagi tuleb
(kuigi nad selle nimel jälle popitasid ...);
aga euro tuleb niikuinii,

kuigi Euroopa Liidu tulevik ei
paista roosiline;
aga suusatamas tahaks ka
käia
ja kassiaastal läheb hästi puhaste mõtete ja tunnetega
inimestel
ja hulk muid mõtteid tiirleb mu peas - mõtlen, järelikult
olen!
Täitugu kõik jõulusoovid ja
olgu uus aasta mõttekas!

Tahan tänada õpilasi, kes
on oma õpetajatele rõõmu valmistanud heatahtlike õppijatena; lapsevanemaid, kes on oma
lapsele ja kooli tegemistele alati
toeks; ja töötajaid, kes särasilm-

selt oma tööd naudivad! Rahulikku jõuluaegad kõigi kodudesse ja edukat algavat aastat!

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Anu Saabas,
õppealajuhataja
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Neljas advent
Ja oli nii jumalailus sääl...
Neljas advent... ja kohekohe ongi jõulud ukse ees.
See, mida kaua sai oodatud,
on peaaegu kohal. Et ta vaid
liig kiiresti käest ei libiseks,
see oodatu.
Läbi aegade on inimesed püüdnud omi tundeid
ja mõtteid erilistest hetkedest sõnastada Poetess Anna Haava kirjeldab jõuluaega: „Ja oli nii jumalailus sääl,
ning ilutses inimlik meel –
Õnn ise, see habras ja tundmatu nii. See tundus kui
olevat teel...“. Olgu jõuluaeg meile kõigile imeline. Et
õnn tunduks olevat teel meie
poole. Kes leiab lapsukese
sõimes magavana, kes leiab
pereringi ja armastavad lähedased, kes leiab imelise
talveöö ja lumise metsa....
Kõigile jagub midagi. Kes
mida otsib, see selle juurde
tee ka leiab. Aga inimlikule
mõõtmele avarust jagab jõulude jumalik külg, sajanditetagune sündmus Petlemma
linnast, kus ingel kuulutas
karjastele suurt rõõmu Päästja sünnist.
Katrin Keso-Vares,
kaplan

Lühidalt
Jõulud on andmise aeg
15. detsembril käis meil
klassijuhataja tunnis vabatahtlik loomade varjupaigast. Tuli välja, et tegelikult
otsest varjupaika Saaremaal
polegi. Kuid tänu vabatahtlikele, kellel on piisavalt ruumi, saavad kodutud koerad
ja kassid hoolitsust. Selliseid
hoiukodusid toetatakse toidu ja ravimitega. Seepärast
korjasime ka meie eelnevalt
klassis raha, et teha selle eest
toiduannetus. Meie külaline oli väga meeldivalt üllatunud, kui nägi kahele koolilauale asetatud kassi- ja
koeratoidu kogust.
Soovitus kõigile, kes
plaanivad endale kassi või
koera võtta, vaadake enne
kuulutusi näiteks internetilehelt www.saareloomad.ee –
sealt võite sobiva looma leida ja olete teinud samas ka
suure heateo.
Ave Mägi ja Brigita Tool,
6. a klass
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Meeleolukas jõululuuletuste
lugemine

I kooliastme jõululuuletuste lugejad. Foto: Merle Tustit

Möödunud kolmapäeval
toimus traditsiooniline jõululuuletuste lugemise võistlus, millest võttis osa 30 õpilast I ja II kooliastmest, igast
klassist üks tüdruk ja üks
poiss. Tublisid lugejaid oli
kuulamas žürii koosseisus Leelo Laus, Urve Aedma, Merle Rekaya, Mairo
Tänav, Grete Pihl, Merle
Tustit, Kersti Kirs.
Piparkoogid, jõulumuusika, paksud lumehanged

ning ülipikad jääpurikad akna taga lisasid luuletustele
ning kõigile kohalviibijatele paraja portsu jõulutunnet.
Parimateks esinejateks
tunnistati I kooliastmest
Käthy Kiik (2. c) ja Sander
Berens (3. a) ning II kooliastmest Kateriine Püüa (5. b)
ja Eke Ao Nettan (4. b). Sel
aastal sai välja antud ka kaks
eripreemiat. Esimese neist,
omaloomingulise luuletuse
eripreemia sai Hendrik Lil-

lemets (5. a). Teise eripreemiana sai oma esimese kivikese Kuukiviklubi esindajalt
Sanna-Marcelle Ots (6. b),
mis aga tähendab, et see tore
klubi on nüüd ühe lootustandva liikme võrra rikkam.
Suured tänud kuulajatele ja žüriile ning õpilaste juhendajatele.
Merle Tustit ja Kersti Kirs,
ürituse korraldajad

Ükski heategu pole liiga väike
Heategu on tihedalt seotud headusega. Trace Moroney mõtestab headuse laste
jaoks lahti nii:
• Headus on pehme, leebe ja hooliv tunne. Hea
inimese süda on soe.
• Kui ma olen hea, siis
mulle meeldib teisi inimesi aidata.
• Headus aitab mul
mõista teiste inimeste
tundeid
• Kui ma olen hea, aitan ma emal koristada
või kuulan sõpra, kellel on mure, või teen
kõva kallis sõbrale, kes
on kurb
• Hea võib olla ka iseenda vastu. Iseenda vastu
hea olla tähendab seda,

et ma meeldin endale
niisugusena, nagu ma
olen, ja et ma olen uhke selle üle, mida ma
oskan.
• Kui ma olen hea, siis
on mul lihtne olla viks
ja viisakas.
• Headus paneb igaüht
end hästi tundma.
Kui me järgiksime neid
imelihtsaid mõtteid, ei peaks
inimesed rääkima koolikiusamisest ja üksteisele „ärapanemisest“.
Tavaliselt käib meil heategevus suurte kampaaniatena, aga tegelikult võiksime me järgida mõtteviisi, et
me olemegi head – iga päev.
Kas see poleks kõige suurem
heategu?

P.S.
• Öelge iseendale iga
päev midagi head, et
tuju oleks parem
• Võtke kodust välja
minnes alati kaasa üks
kotitäis rõõmu ning
suur ja soe naeratus!
• Käige külas oma vanavanematel, sest nad
ootavad seda väga.
• Märgake inimesi enda
ümber!
Ükski heategu pole liiga
väike!!!!!!
Headust tervesse aastasse soovib
Kaja Puck,
koolipsühholoog
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Meite esimene vörgupidu
Reedel 17. detsembril toimus meie koolis esimene
omataoline lan party, mis on
inimeste kokkutulemine enamasti arvutimängude koos
mängimise eesmärgil. Mõte tekkis klassisiseselt ja oma
ürituse ristisime me KGHackiks.
Alustasime arvutite ühendamisega juba päeval kolme
paiku. Mängima hakkasime
orienteeruvalt viie ajal ning
viimased mängud lõpetasime

nii vara kui hommikul kell
10. Kohal oli 12 inimest – ise
korraldasime, ise osalesime.
Osalejateks olid 11 inimest
11. c klassist ning üks geimer oli ametikoolist, kus on
ka LANe korraldatud. Mängisime kokku umbes kümmet mängu. Nt Trackmania,
Flatout2, CS 1.6, UT2004, Red
Alert2, GTA2. Ürituse toimimise nimel tarbisime meeletus koguses kohvi ja energiajooke. Hommikuks olid

kõik üleväsinud, kuid
me ei kahetsenud midagi. Kõik 16 tundi mängimist kulges lahedalt ja
juba on mõte korraldada KGHack 2 ja seekord
juba suuremale huviliste ringile. Suured tänud
kooli IT-osakonnale ning
juhtkonnale, tänu kellele saime ürituse toimimiseks vajalikke vahendeid,
ruumi ning nõuandeid!
KGHackerid :D

KG humantiaarosakond
esimesel ühisel õppereisil

17. detsembril, kui humanitaarosakonna I poolaasta suurüritused kirjandusnädal ja
eesti keele kooliolümpiaad seljataha said, käisime koolitusreisil Muhus.
Esimene peatuspunkt oli
armsas Valjala põhikoolis, kus
direktor Aive Mõistlik andis
meile põhjaliku ülevaate koolist.
Muhus külastasime Koguva
muuseumi (tänud meie giididele Meelis Mereäärele ja Eda
Maripuule), tutvusime 19.-20.
sajandi Muhu talu- ja koolieluga, saime ülevaate pulmakommetest.
Tihuse turismitalus tervitas
meid Martin Kivisoo.
Just selline nägi välja Muhu pruut esimesel pulmapäeval (oli oju all) ja vanas koolitunnis oli võimalik krihvliga kirjutada.

Merle Rekaya
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12. c vallutas Tartu ehk Oksaneni „Puhastus“
ja Tartu Rock vs Kalev/Cramo
12. c klassi abituriendid
tegid oma viimase väljasõidu Tartusse, et näha laineid
löönud Sofi Oksaneni romaani „Puhastuse“ põhjal
tehtud etendust Vanemuise väikeses majas ning elada
kaasa Tartu Rocki ja Kalev/
Cramo kossumängule Kalevi spordihallis. Seltskond
oli küll pisike, ainult 15 inimest, aga see meid ei pidurdanud. Päev algas 5-tunnise
bussisõiduga, millest enamus möödus magades. Tartusse jõudnud, asusime täitma oma esimest missiooni
- leida jõulukingitusi. Selle läbiviimiseks olid meie
vahenditeks Tasku ja Tartu
Kaubamaja ning 3 tundi aega. Mission completed.
Edasi viis väike punane
buss meid öömajja – Tartu
Loodushariduskeskusesse.
See oli väga hubane 4-toaline korteri moodi kontor teisel korrusel. Kõik vajalik oli
meil olemas: kööginurk, pesuruumid, diivan ja isegi arvutid, millesse me sujuvalt
sisse häkkisime (meil oli luba antud). Lisaks oli meil terve hunnik väga huvitavaid
raamatuid, 2 riiulit National Geographicut ja loodusmänge. Meile pakkus lõbu
ka paks aasia kala, kes kiusatusest hoolimata uhhaaks
ei läinud. Kala oli lahe.
Öömaja nähtud, suundusid osad meist läbi Raekoja
platsi Ülikooli raamatukogu juurest mööda Vanemuise väikese maja juurde ja
väiksem osa meist Tartu Üli-

Vanemuise Väike Maja 2010

kooli spordihoone suunas.
Väiksest Vanemuise majast õhkus ajaloolisust. Keegi meist polnud seda varem
külastanud ning juba maja ise oli elamuse omaette.
Etendus oli väga hea, kurb,
traagiline ja vahest isegi õõvastav. Väga värvikalt oli
kirjeldatud Nõukogude Eesti rahvavaenlaste piinamisi
ja üldse tolleaja elu pingeid
ja probleeme. Näidendile
elasime veel rohkemgi kaasa
meie kooli vilistlase näitleja
Karol Kuntseli ülesastumise tõttu, mis tõepoolest väga
hea oli. Näitlejatöö oli üldse
väga meisterlik ja kaasahaarav ning tõi meis palju emotsioone esile. Enamik meie
grupi tüdrukuid tõdes, et pidid pisaraid lõpus hoolega

tagasi hoidma. Juttu etenduse teemal jätkus meil terveks
õhtuks.
Teised saabusid spordihalli juba väga varakult, et
head istekohta saada. Muljet
avaldasid Rocki fännid, kes
väga hästi olid ettevalmistunud. Neil oli suur lipp, hea
trummar, hea õlu ja palju
häid pasunapuhujaid. Mänguajal pidi kõrvu kinni hoidma, sest kaasaelamine võis
kurdistada. Silmailu oli nii
poistele kui tüdrukule, sest
lisaks
tantsutüdrukutele
valmistasid palju rõõmu ka
mängijate tantsuline soojendus. Olime küll Rocki poolt,
aga läks, nagu läks. Mäng
oli väga tasavägine ja pinget
jätkus viimaste hetkedeni.
Õhtu möödus mõnusas

Suure Teatriõhtu ja
Põhikooli Teatriõhtu
videosalvestused valmis!
Kõigil huvilistel võimalik osta meie
teatriõhtute DVD-sid raamatupidamisosakonnast hinnaga 75 krooni (5 €). Suur tänu
meie IT osakonnale - Arvi Tanilale ja Gert
Lutterile ! Mis võiks olla veel toredam kui
vaheajal veelkord mõnusalt meie teatriõhtuid nautida :-) Marit Tarkin

seltskonnas. Uurisime raamatuid, rääkisime elust ja
viimane meist läks magama
tund enne äratust. Järgmisel päeval vallutasime Lõunakeskuse, kus saime šopata, hokimängu jälgida ja
iluuisutajate jõulupeole kaasa elada. Peale kolme tundi
varusime endale pikaks reisiks söögipoolist ja siirdusime bussi. Algas taas 5-tunnine sõit väikeses punases
bussis armsa Saaremaa poole ning juba kell 19.00 puutusid meie jalad Saaremaa lumist pinda.
Aitäh kõigile reisikaaslastele väga mõnusa reisi
eest!
Kadri Kandima,
12. c
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Jõulud juba ukse ees - mõtiskleb I kooliaste
Kus võib elada päkapikk?
Minu arvates elavad päkapikud Lapimaal väikestes koobastes. Päeval aitavad nad jõuluvanal kirju
lahti teha, öösel aga piiluvad, kus on häid lapsi. Päkapikkude koobastes on palju
peidukohti, sest päkapikud
ei taha, et keegi neid näeks.
Päkapikkudel on väikesed
kotid, kus nad magavad. Kui
mõni päkapikk on öösel väga unine, siis läheb piiluma
mõni teine päkapikk. Varsti
on juba käes jõululaupäev ja
siis jõuluvana juba teab, kes
on olnud head lapsed.
Hanna Täht,
3b klass

3.B klass valmistub jõuludeks
Kui nüüd targalt öelda ja mõelda, siis valmistub
3.b klass väga põhjalikult
jõuludeks. Meie klassil käisid kaks tüdrukut külas, kes
näitasid, kuidas päkapikke
teha. Õpetaja näitas, kuidas
paljusid erinevaid kaunistusi teha. Jõululaata aga ootavad kõik. Häid jõule soovib
kõigile 3.b klass!
Anna Terese Nurk
3. b klass

Kiri jõuluvanale
Tere, Jõuluvana!
See kiri on sulle, jõuluvana. Ma olen olnud väga hea

laps. Ootan väga, millal sa
tuled. Tervita ka päkapikke.
Ma sooviks hobust, aga see
on liiga suur. Aga too siis
mänguhobune ja lauamäng.
Soovin sulle ja päkapikkudele häid jõule! Ma arvan, et
olen ka edasi hea laps.
Liisa Alpstål,
2. a klass

Tere, jõuluvana!
Ma olen oma ema ja isa
väga palju aidanud. Ma käin
koos õega jala poes, aitan
emal- isal süüa teha ning koristada. Ma sooviksin endale
uiske, DVD plaati ja rohkem
soove mul pole.
Liisabel Rang 2. a klass

Jõulud
Kõik on ilus talve eel,
jõuluvana juba teel.
Taevas sirab ilus kuu,
õues haljas kuusepuu.
Aknal luurab päkapikk,
kes on pikk kui tuletikk.
Temal kommi pole vaja,
tema jookseb üle raja.
Timmo Toll
3. c klass

Kaunis jõulupuu
Kaunite jõulude eel
väga hea on minu meel.
Jõulutaati ootan juba
särast kiirgab meie tuba.
Taevas särab täiskuu
toas on suur jõulupuu.
Kuuske ehtida on vaja
muidu pime meie maja,
Jõulud käes ju taas
ja lumi on ka maas.
Sandra Aav
3. c klass

Jõuluvana teel
Jõuluvana tuleb teel,
rõõmus on ta silm ja meel.
Lapsed ootamas on juba,
soojaks köetud isal tuba.
Valmis kõik, mis vaja,
ootab taati terve aja.
Holger Nõgu
3. c klass

Autor: Merzeede Liis Ork 2. a

1. c klassi jõulusoovid
Häid pühi, kallis emme!
Emma-Lotta Rand
Armsaid pühi kõigile!
Kätriin Rohulaid
Rahulikku
jõuluaega!
Gregor Kärm
Häid jõule!
Kristel Rand, Henri
Uue, Marit Algo, Oona
Koplimäe, Lauri Ool
Ilusaid jõule!
Mari Rohumägi
Ma soovin, et mu emale
ja isale tuleksid ilusad jõulud!
Robi Teern
Armas jõuluvana! Ma
soovin, et tuleksid ilusad

jõulud! Triinu Vipre
Ma soovin, et minu pere
saaks jõuludeks saare peale,
kus on palmipuud.
Markko Oskar Õunpuu
Päkapikk, palun too minu sõpradele ja emale ja isale koer!
Markus Tiitson
Ma soovin kogu oma perele häid jõule!
Kaarel Koert
Jõuluvana, palun too
mulle kass!
Anni-Liisi Lauk
Ilusaid jõule! Ma soovin
kõigile armastust ja rahu.
Ats Reimann

Soovin jõuluks kõigile
tervist!
Markus Truu
Soovin, et terve maa
oleks hea!
Märten Martinson
Õnne ja väga palju õnne!
Henry Saar
Ilusat jõululusti!
Romet Teras
Ilusaid jõule! Ma tahaks,
et kõik oleksid rõõmsad!
Oskar Pagil
Rahulikku
jõuluaega
soovivad kogu kooliperele i
kooliastme lapsed ja õpetajad!

Detsember
Kui hea on detsembrikuu,
kodus on meil jõulupuu.
Jõuluvana, tule ruttu,
muidu lähevad lapsed tuttu.
Sofia Maria Martin
2. a klass

Meie pere jõulud
Jõululaupäeva hommik
algab kuuse ehtimisega. Pärast seda läheme surnuaeda
küünlaid panema. Kui oleme
surnuaias käinud, on mõnikord juba päkapikud pakid
kuuse alla toonud. Siis hakkame kingitusi avama. Õhtul
läheme vanatädi juurde, kus
kõik lähedased kokku saavad. Seal läheme sauna. Peale sauna istume jõululaua
taha ja sööme jõulutoitu. Lõpuks tulevad ka sinna kingitused või tuleb jõuluvana.
Meie pere jõulud on toredad.
Elena Liis Lember
2. b klass
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Jõulud juba ukse ees - mõtiskleb I kooliaste
Õues
Päike säras, lumi langes,
õues kõrged lumehanged.
Hanges tatsuda on hea,
ära väsin õige pea.

Päkapikuaeg
Lumi jälle maas,
kellad helisevad taas.
Kiirelt läinud aastaring.
Jõulud kohe käes ning
ootusärevus on suur,
päkapikud, naerud suul
akna taga piiluvad,
tuppa ennast kiiluvad.
Iga pragu paras neile,
üllatusi toovad meile.
Lumi jälle maas,
päkapikuaeg on taas.

autor: Hannabel Kaal 2. b

Merili Tuvi
2. b klass

Mark Toomsalu
2. b klass

Päkapiku töö
Päkapikul magus uni
kuni pime õue tuli,
kohe algamas on öö,
päkapikku ootab töö.

Jõulu ootel
Jõulud pole tulnud veel.
Jõulutaat on alles teel.
Toome tuppa jõulupuu.
Taevas särab kuldne kuu.
Jõulutoitu veel on vaja.
Ehtima peab maja.
Ehitud on juba tuba.
Jõuluvana ootan mina.

Laste juurde tõttab ta
nii, et lumi tuiskab ka.
Sussi seest siis komme
saavad lapsed homme.

Natali Koppel
3. c klass

Emma Kuusik
2. b klass

Jõulud
Taas kätte jõudnud jõulukuu
ja tuppa toome kuusepuu.
On tehtud kõik, mis teha vaja
nii seest kui väljast särab maja.
Kes siin õhtul sõidab veel
krudisedes uhkel reel.
Meil on valmis õu ja tuba,
jõulutaat, sa tule juba.
Janar Luks
3. c klass

Armas jõulumees
Ootan jõule juba ammu,
äkki kuulen õuest sammu.
Aknast kähku välja piilun,
kes seal vaikselt ringi liigub.
Jõuluvana on see mees,
palju kinke koti sees.
Talle oma salme loen,
pärast tema sülle poen.
Kaarel Leedo
2. b klass

Jõulumees
Igal aastal jõulukuul
lastel luuletused suul.
Ootavad nad jõulumeest,
kellel valge habe ees.

Päkapikk
Päkapikk on väike veel,
aga juba sõidab reel.
Hüppab saanis nagu uba,
küsima peab taadilt luba.
Abilisi ta ei vaja,
et ta leiaks õige raja.
Katarina Bortnikov
3. b klass

Ootan päkapikku
Lumi juba pikalt maas,
päkapikku ootan taas.
Käisin sisse väikse raja,
leidsin päkapikumaja.
Ootust täis on minu tuba,
oh, küll kommi tahaks juba...

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Peatoimetaja Merle Rekaya (Merle.Rekaya@oesel.edu.ee)

Kert Kivi
3. b klass

Kõigil lastel rõõmus meel,
jõuluvana nende ees.
Kõigile ta kinke jagab,
nüüd küll ükski laps ei maga.
Jõulud
Kui küünla süütan juba,
siis rõõmsaks muutub tuba.
Meil on jõuluehteid vaja,
sest me kaunistame maja.
Toas mul nurgas jõulukuusk,
teises nurgas seisab suusk.
Jõulupuu all vana kass,
nina ees tal väike tass.
Märten Lehto
3. b klass

Lisa-Martina Jäe
2. b klass

Talv
Õues juba lumi maas,
jälle kelgutada saab.
Kui on käes detsembrikuu,
toome tuppa kuusepuu.
Kaunistame jõulupuu.
Peagi saabub aasta uus.
Sigrid Kaevand
2. b klass
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