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Jõulumees, see jagab kinke lastele.
Jõulumehel on oma saan.
Igal lapsel on salm.
Iga laps tahab oma kinki.
Hea jõulumees toob seda,
mida lapsed soovivad.
Patrik Huma
Lumejänku
Jänku hüppab lume sees,
vaatab, miks tal saba keeb?
Teadis kohe, et lumi on kuum.
Mõtles, lumi kuum, kas see keeb?
Ei, see lausa mullitab nagu vees!
Linda-Loora Pruuli

Intervjuu lasteaiakasvatajaga Janaga
Kes te olete?
Lasteaiakasvataja Jana. Töötan juba 3
aastat eelkoolis. Mul on poeg, kes käib
gümnaasiumis.

Mida arvate Kääpa Põhikoolist?
Väga armas kool! Olen siin ise õppinud,
mõned õpetajad on siiani samad.
Mis on teie hobid?
Lugemine, kepikõnd, käin näiteringis.
Muuks aega ei jää.

Jõuluteema
Isa jõulukuuse tõi,
ja sealjuures laulu lõi.
Ema valmistas jõulukooki,
lapsed hoopis piparkooki.
Vanaema kudus sokki,
vanaisa tantsis rokki.
Igal ühel oma töö,
see oligi meie jõuluöö.

Väljas on paks ja kohev lumi,
ei ole enam soe ja mõnus suvi.
Lindudest on linna jäänud vaid tuvi
ja lauda hoiab vaid üks ainus kruvi.
Nüüd väljas on vinge tuul
Ja oksad on raagus puul.
Ahjus on praetud kana,
kuhu jääb küll jõuluvana?
Kes on siis meie kuuse ees?
See on ju meie sõber jõulumees!
Nüüd istub ta mõnusalt laua taga,
ta kohustustest on nüüd vaba.
Jõuluvana tõi meile palju kinke,
verivorsti ja palju praetud sinke.
Nüüd lumi kuhjund hanges,
vesi on jäätunud panges.

Sander Nool



Jõulud on kohal

Käes on jõulud,
kõik on tuppa jõudnud,
ema köögis süüa teeb,
verivorst ahjus keeb.
Järsku keegi uksele koputab,
ukse taga jalgu saputab.
Keidy Olesk Avan ukse ja siis,
ninale kukub lumepiisk.
Esimene lumi tuli maha,
jõuluvana peitus lume taga.
Tema mulle kingid tõi,
verivorstid ära sõi.



Linda-Loora Pruuli



Jõuluõhtul hämaral
istume me kuuse all.
Ootame me kinke suuri,
jõuluvana aga eksind kuuri.
Habe tal seal kinni jäi,
Päkapikk tal abis käis.
Oh seda hirmu, oh seda õudu,
päkapikul pole jõudu.
Jõuluvana ikka veel,
kinni on meil kuuri sees!
Nii kui luuletus saab läbi,
lähen päästan taadi häbist.
Aitan jõulumehe saani,
tema punasesse puuraami.

Kus te varem töötasite?
Olen töötanud müüjana, postkontoris,
AS Jumekis.

Küsitlesid Janeli Pelska ja Roberta
Sibul

Detsembrikuu elu
Lume sahin kõditab kõrvu,
ajalehest vaid loen mõrvu.
Jõulutunnet see ei tekita,
kui keegi mõrvab kedagi.
Saabus detsembrikuu:
õnnetused laabusid ja mõrvad taandusid.
Kõik olid head ja kenad.
Detsembrikuu võiks kesta ja kesta…

Kaisa Kahre

Tauri Lepiku

Jõulumeeleolu
Jõuludel küünlavalgel istun,
igaüks enda koju rõõmsalt astub.
Perega koos kõik tähistavad jõule,
ükski inimene üksi ei jää õue.
Kuusepuu kaunis, ehitud ta,
laulame rõõmsalt, nii ema, isa kui ma.
Järgmisel aastal, samal ajal,
jõulukaunistus ripub igal majal.



Talvine mure

On juba talvekuu,
kuid lund veel pole.
Päkapikk istub jõulupuul
Gaidleen Nedo ja tuju tal täitsa kole.
Oi kui kole,
lund ju pole.



Eva Grete Huul
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Spordiuudised
16. 11. käisid meie kooli 4. -5. klassi poisid ja tüdrukud Eesti
koolispordi liidu piirkonna võistlustel rahvastepallis, kus poisid
saavutasid 1. koha ja pääsesid edasi riiklikule koolinoorte
Dumle’i rahvastepalli võistlustel ja tüdrukud jäid jagama tublit
7. -8. kohta. Tüdrukute võistkonnas mängisid: Lota Vana,
Linell Sikk, Linda-Loora Pruuli, Jane Tigasoo, Kelly Olesk,
Anete Viitkin, Kaisa Kahre ja Sandra Laksberg. Poiste võistkonnas mängisid: Tarvo Täht, Kristen Ungur, Sten Puusepp,
Hugo Punnar, Janno Plado, Marvin Plado, Raido Meidla ja
Mattias Huma.
18. 11. käisid meie kooli 8. -9. klassi poisid ja tüdrukud Võru
maakonna koolinoorte karikaliiga võistlustel segavõrkpallis,

kus saavutasid 2. koha. Võistkonnas mängisid: Risto Kahre,
Jngmar Juur, Reijo Klade, Helena Kõivsaar, Mari-Liis Tigasoo,
Anna-Maria Toome, Laura Kaiv ja Kriss Oha.
24. 11. käisid meie kooli 4. -5. klassi poisid edasi riiklikul koolinoorte Dumle’i rahvastepalli võistlustel Viljandis ja meie
kooli poisid saavutasid tubli 7. koha. Võistkonnas mängisid:
Tarvo Täht, Kristen Ungur, Sten Puusepp, Hugo Punnar, Janno
Plado, Marvin Plado, Raido Meidla ja Mattias Huma.
5. 12. käisid Põlva ÜK ja Mammaste Lasteaed-Algkoolist õpilased 1. -5. klassist sõpruskohtumisel rahvastepallis.
Meie kooli 3. klassi poisid on profid rahvastepallis. :)
Maris Kassak


Ahhaa keskuse külastus
12. detsembril käisid osad 5. klassi õpilased ja tervenisti 7. klass Tartus Ahhaa keskuses.
Kõigepealt tutvustas giid meile Ahhaad, seejärel läksime peeglisaali, mis oli
pealtnäha väike ruum, kuid seest paistis lõpmatu. Kui ma seal mitu korda
käisin, siis mulle jäi tee meelde. Esimene ruum, kuhu me läksime, oli muusikanäitus. Seal sai kuulata erinevate maade muusikat ja seda ka ise teha.
Teine ruum oli elusaal, kus olid erinevad purskkaevud ja kus sai näha näiteks
tubade koorumist. Kolmas saal oli tehnoloogiasaal, mis meeldis mulle kõige
rohkem. Keset lage oli üks suur sõrestikest kokku pandud pall, tõmbus kokku ja läks lahti. Seal oli veel torn, kuhu sai end üles tõmmata.
Mulle meeldis maa-alune lift, millega sai sõita läbi maakoore, ja ka jalgratas
oli vahva, millega sai trossi peal sõita. Elusaalis oli ka viltune ruum, mis
kõikus kogu aeg. Ahhaas oli ka teater. Seal oli ka teaduslik pood, kus oli
igasuguseid asju. Pärast Ahhaad läksime veel Mc Donaldsisse, kus saime
kõhu täis. Mulle meeldis see reis väga!
Raido Kiss

Käisime 7. klassiga Ahhaa keskuses. Esimene
asi, mida me seal nägime, oli hiiglaslik laud ja
toolid. Seejärel jõudsime peegellabürinti - see
oli hästi äge, et kui välja pääsesin, põrkasin
hoopis vastu peeglit, mis oli otse väljapääsu
kõrval. Järgmises kohas, kus me käisime, oli
palju muusikat. Seal oli suur kong, nähtamatud
trummid ja kitarr. Seal oli ka harf, see oli hästi
lahe. Harfil ei olnud keeli, ainult punased tuled,
ja kui käe läbi panid, tuli ilusat muusikat. Edasi
läksime teadusruumi. Seal oli toru, kus sai nööriga üles minna ja alla lasta. Me käisime ka maa
all, sõitsime õhus rattaga ja käisime ruumis, mis
oli viltu. Käisime ka astronoomi asjaga sõitmas,
mis käis ringiratast ainult edasi ja tagasi.
Ahhaas oli vahva!
Eveliis Kallas



Isadepäeva kontsert
10. novembril toimus meie koolis traditsiooniline isadepäeva kontsert, algusega kell 18.00. Kohale olid tulnud õpilased, õpetajad, emad, isad ja paljud teised. Esinesid peamiselt meie oma kooli õpilased: laulude, tantsude ja luuletustega. Meie õhtujuhtideks olid Eilika ja Kriss 8. klassist. Meil olid ka külalisesinejad Katariina tantsugrupist. Ilusa kontserdi lõpetas Helena 8. klassist, kes laulis armsa laulu, pühendusega kõigile isadele. Kõige lõpuks tegid isad ühise tantsu ja laulu. Kontsert oli ilus ja
meeldejääv. Kohtume jõulupeol!
Helena Kõivsaar, Kriss Oha, Eilika Bendi



Keemia meie ümber ja sees

keemiliste reaktsioonide abil valgendavad kangast. Kui paned
külmal ajal tule ahju või küünla põlema, siis võid jälgida keemilise reaktsiooni toimumist – soe leek teeb olemise mõnusaks.
Vaata enda ümber – keemia on kõikjal.

Keemia on meie igapäevaelus sageli selline sõna, millega saab
inimesi kollitada ja lollitada: Ära seda söö – see on keemiat
täis! Põldudele pannakse nii palju keemiat! Ostke seda erilist
pesupulbrit! Selles ei ole keemiat! Ostke loodustooteid, nendes Inimesed on õppinud keemiat enda huvides kasutama ja hakaei ole keemiat!
nud tootma selliseid aineid, mida looduses ei esine. On vaja
Tegelikult on sellega nii nagu ikka. Kui natuke rohkem teadmi- palju teadmisi ja vastutustunnet, et keemiaga hästi läbi saada –
si koguda ja pisut mõtiskleda, siis keemia ei olegi koll, vaid osa keemia võib rumalate ja ahnete käes tõesti vaenlaseks muutuda.
meist endast. Kogu meid ümbritsev maailm koosneb paljudest Paljud ravimid, kosmeetikatooted, plastmassid, toiduvärvid,
ainetest, ained omakorda molekulidest ja aatomitest. Elusolen- säilitusained, pesupulbrid, liimid, värvid, taimekaitsevahendid
ja muu seesugune võivad liigsel kasutamisel meie tervist rikkudite, seega ka meie enda sees toimuvad kogu aeg keemilised
da ja loodust saastada. Mõned kahjulikud ained võivad keskreaktsioonid. Ilma keemiata ei oleks elu. Täna hommikusöögiks söödud võileib laguneb praegu sinu kõhus väikesteks mo- konda jääda sadadeks aastateks, sest loodus ei oska inimese
lekulideks, mis reageerides hapnikuga annavad kehale energiat. loodud ainetega midagi peale hakata.
Ka kõige looduslikum toit on tegelikult keemiline. Kui tulid
Loe, uuri ja mõtle! Kui sa usud ilma mõtlemata kõike, mida
auto või bussiga kooli, siis mootori sees toimusid samuti keesulle räägitakse, siis võid teha valesid otsuseid. Sinasõprus
milised reaktsioonid, et masin liikuda saaks. Pesupulber koos- keemiaga aitab elada tervislikult ja loodust säästvalt.
neb sellistest ainetest, mis aitavad mustuse riidelt eemaldada ja
Aiki Jõgeva
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Siis oli aeg minna aulasse ja esitada oma õpitud tantse. Hiljem
saime võimaluse saalis ka palli mängida.
18. novembril käis 4 vanemat kodutütart Kesklinna koolis laag- Enne öörahu vaatasime filmi.
Hommikul ärkasime natuke hiljem, kui plaanitud. Seepärast ei
ris. Laager algas kell17.00.
Huvitav oli see sellepoolest, et laagrit juhtisid noored ise. Rüh- jäänud meil midagi tegemata.
madesse jagatult tuli meil läbida erinevaid punkte, kus tehti
Hommikusöök söödud, pidime oma oskusi taas orienteerumiõppusi, nagu ikka sellistes laagrites kombeks.
ses proovile panema: erinevates punktides õpetati rivis olekut,
Meie esimeseks tegevuseks oli tantsimine, teiseks lahendasime meditsiiniteadmisi, tuli anda laagrist tagasisidet.
meditsiiniülesannet ja kolmandaks valmistasime jõulukaarte.
Peale lõunasööki tegime laagrist kokkuvõtted. Laager oli huviJõulukaardid meisterdasime Afganistanis teenivatele sõduritele. tav ja hariv. Samuti leidsime sealt uusi sõpru.
Soovime neile kodust kaugel olles ilusaid jõule. Neljas ülesanne oli mäng „50-ni”, kus tuli leida õiged vastused küsimustele.
Maris Kassak
Peale maitsvat õhtusööki toimus orienteerumine – tuli lahendaMari-Liis Tigasoo
da leitud punktides ülesandeid.
Laager Võru Kesklinna Gümnaasiumis


Matemaatikalaager
Mina, Anna-Maria ja Kriss käisime 25. -26. novembril matemaatikalaagris, mis toimus Sõmerpalus. Meid jaotati kohe rühmadesse ja anti ajakavad, milles olid kirjas ainult loengud, mõned üksikud muud tegevused ka, aga see oli tegelikult petlik,
sest kõik oli väga põnev ja lõbus. Õhtu poole, kui olid kõik
loengud kuulatud, läksime Adrenalin Arenale. Väga lahe oli
vaadata inimesi, kes mootorrattaga hüppavad ja trikke teevad.
Kui lõpuks tagasi koolimajja jõudsime, tuli diskoõhtu, aga

meie läksime hoopis võrkpalli mängima. Järgmine päev algas
viktoriiniga. Minu võistkonnal läks väga hästi. Pidime tutvustama ka enda võistkonda. Tulid veel viimased loengud, mis olid
palju lihtsamad kui eelmisel päeval. Läksime siis tagasi aulasse, kus hakkas toimuma oksjon. Seal sai osta laagri raha eest,
milleks olid sigmad. Oksjon oli väga lõbus. Mina sain endale
sealt kalkulaatori. Lõpuks saimegi koju. Laager oli väga äge ja
ma sooviksin sinna ka järgmisel aastal minna!
Gaidleen Nedo


100 päeva kooli algusest
Kui esimesest septembrist hakata päevi lugema, siis 9. detsember oli see päev, kui koolialgusest sai mööda täpselt 100 päeva.
Meie klassi õpilaste jaoks oli see päev eriline. Meid oli kutsutud külla Lasva valda, kus kohtusime vallavanem Juris
Juhansooga. Vallavanem tutvustas meile vallas töötavaid inimesi ja selgitas, missugused on nende tööülesanded. Nägime
koosolekute ruumi, rääkisime sotsiaaltöötaja Angelaga ja sekretäri Annega. Töötaja Silja näitas meile pilte, kus me tantsime
laululaval ja töötaja Mart tegi meist pildi ning pani selle valla
kodulehele. Käisime ka vallavanema kabinetis ja saime tema
toolil istuda ning korraks vallavanemat mängida. Vallamajas
asub ka raamatukogu. Seal rääkisime vallavanemaga igasuguseid jutte, laulsime, tantsisime, saime raamatuid vaadata, joonistada ja maiustusi süüa. Igaüks pidi joonistama pildi oma
kodust ja rääkima jõulusoovidest. Vallavanem kinkis ka meile
kõigile ühe raamatu. Oli tore ja huvitav päev.

Missugused siis olid meie klassi jõulusoovid?
Ragnar: „Mina soovin jõuluvanalt puldiga autot.“
Cristofer: „ Mina ootan jõuluvanalt Beyblade’i.“
Laur-Joonas: Mina tahan kahte Bleyblade’i.“
Marcus: „ Minu sooviks on Legocity pulditrammi.“
Markel: „Mina tahan arvutit.“
Marit: „ Palun mulle veebarby’it.“
Andri: „Mina soovin telefoni või lendavat helikopterit!“
Kalle: „Mina tahaksin lego Ninsago draakoni maja.“
Romer: „ Mina ootan jõuluvanalt lauamängu.“
Kertu: „ Mina soovin ka veebarby’it.“
Karmen ja Angela: „ Meie mõlemad soovime arvutit.“
Rasmus: Mina tahan PlayStation’it.“


Robotiteater
11.novembril toimus koolis Robotiteater. Kohal olid Tartu
Ülikooli tudengid, kes kõigepealt tutvustasid meile robotite
ehitust: räägiti robotitele vajalikest osadest ning mõned õpilased said küsimustele vastamise eest ka pastakad. Kui robotite
ehitus oli enamvähem selge, esitasid robotid tudengite abil
väikese teatri, mis oli kokku pandud “Punamütsikesest” ning
“Kolmest põrsakesest”. Peale etendust oli kõigil võimalik
roboteid ka näppida (!) Mingisugustel väljavalitud klassidel
oli võimalus ka sinna jääda ja millegagi edasi tegeleda, kuid
sellest ei tea mina midagi.
Roberta Sibul

1. klass
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MUUSIKAL “MARY POPPINS”
4. klass
Sõit teatrisse kulges lõbusalt ja varsti olime Tartus kohal. Kuna
etenduseni oli üle poole tunni aega, siis selle aja sisustasime
koridoris jalutamisega. Varsti hakkasime rõdule minema. Põnevusega ootasime etenduse algust.
Üllar
Etendus rääkis poisist ja tüdrukust, kes ei kuulanud sõna ja
kõik lapsehoidjad loobusid nende hoidmisest. Ainult Mary
Poppins sai laste kasvatamisega hakkama. Lapsed muutusid
sõnakuulelikeks ja headeks.
Kertu
Mulle meeldisid Mary Poppins ja korstnapühkija. Etenduse
lõpus pidime me nii palju plaksutama, et mu käed isegi õhtul
kodus valutasid.
Merili
Mary Poppins oli võlur. Mulle meeldis see koht, kus ta koos
lastega pangas käis.
Alex
Mulle meeldisid lapsed ja see, et Mary Poppins lendas vihmavarjuga. Kodus rääkisin oma perele, et see oli tore etendus.
Hanna
Mulle meeldis, et muusikalis oli põnevaid eriefekte. Etenduses
lauldi ka palju ilusaid laule. Neile sai kaasa plaksutada.
Mattias
3. klass
Väga huvitav oli ka Mary Poppins, sest ta oskas igast olukorrast väljapääsu leida. Omapäraseks tegi etenduse näitlejate laulmine. Läheksin veel teinegi kord seda etendust vaatama.
Sander
Mulle meeldis, kui isa kasvataja muutus hiireks ja lobapoe
omanik käskis tuua tähti, siis nad rääkisid imeliku häälega.
Randel

s i l m

2. klass
Selles etenduses oli nii palju tuntud näitlejaid ja lauljaid. Eriti
meeldis mulle Mary Poppinsi osatäitja Nele-Liis Vaiksoo.
Roos- Marleen
Oli väga vahva ja äge etendus. Minule meeldisid Mary
Poppins, tüdruk, poiss, ema ja isa. Paha oli üks suur naine.
Kelly- Jete
Minule meeldis kõige rohkem see koht, kus laste kirja tükid
korstnast üles läksid. Mary Poppins sai kuidagi selle kirja kätte
ja tuli laste juurde.
Eleriin
Teatris otsisime oma rea ja isekoha. Mina istusin Laura ja Roosi vahel. Etendus meeldis mulle.
Katre
Mulle meeldis kivikuju, kes hakkas järsku tantsima. Eriti meeldis mulle üks mees, kes mööda seina katusele ronis.
Tommi
Mulle meeldis see, kuidas Mary Poppins taevast alla tuli. Paberitükid läksid kah salapäraselt kaminast üles ja Mary sai need
kätte.
Enrico
KUI TEISED OLID TEATRIS...
Koolist koju tulles oli esimene tegevus kõht täis süüa. Siis vaatasin tunni telekat ja mängisin oma asjadega. Peale seda läksin
õue koeraga mängima. Õues hakkasid sõrmed külmetama ja ma
pidin tuppa tagasi minema. Ega ma arvutis väga kaua ei saanud
olla, sest juba tuli issi koju ja me läksime koos emmele järele.
Siim
Mina käisin perega Värskas. Ma läksin mullivanni. Seal oli
palju vahtu ja mulle. Siis läksin basseini, kus oli nii kiiresti
voolav vesi, et ma ei pidanudki ise ujuma. Kui külm hakkas,
siis läksin aurusauna. Käisin ka veebaaris kakaod joomas. Ka
meil oli tore päev.
Kenno

SALAOLEND
Tema nimi on Pätu. Ta elab minu toas voodi all. Ükskord peitis ta minu püksid ära ja lõi lambi laest alla. Siis läks ta peitu. Kui
ema ja isa koju tulid, hakkas ema minuga riidlema. Mina ajasin kogu süü Pätu kaela.
Siim
Minu kodus elab Kriki. Ta teeb pahandust. Ta lõhkus ära minu püksid. Ema ostis uued. Kahjuks läks Kriki meie juurest ära.
Laura
Ühel päeval hakkas Pätu asju lõhkuma. Ta lõhkus vanaema sünnipäeval õe klaasi ära ja minu peavõru ka. Kui ma rattaga sõitma
läksin, tõmbas Pätu mind pükstest ja püksid rebenesid. Pätu elab ikka veel meie juures.
Roos-Marleen
15. detsembril toimus Urmas Kokassaare loeng “10 reeglit”, mida peaks toitumises arvestama.” Urmas on Tartu Ülikooli õppejõud ja bioloogiaõpikute autor.
Loe neid reegleid. Kas Sina arvestad nendega?
10 REEGLIT, MIDA PEAKS TOITUMISES ARVESTAMA
1. TASAKAALUSTATUD KOGUSES PÕHITOITAINEID JA VAJALIKUL MÄÄRAL TOIDUST SAADAVAT ENERGIAT
2. KINDEL TOITUMISKORDADE ARV PÄEVAS
3. MITMEKÜLGNE TOIDUAINETE VALIK
4. PIISAVALT KIUDAINEID TOIDUS SEEDEPROTSESSI SOODUSTAMISEKS JA KÕHUKINNISUSE VÄLTIMISEKS
5. NÕUTAVA VEDELIKUKOGUSE SAAMINE
6. LISAAINETE SUHTELINE VÄHESUS TOIDUS PÕHIMÕTTEL, MIDA NOOREM TOITUJA SEDA VÄHEM
7.VÄHETÖÖDELDUD TOIDU EELISTAMINE
8. TASAKAALUSTATULT ERINEVAID MINERAALAINEID
9. RÄMPSTOIDU TARBIMISE PIIRAMINE
10. ETTEVAATUST ERINEVATE TOIDULISANDITE JA TOIDUAINETES LEIDUVATE ERGUTITEGA!

AJALEHTE TOIMETASID: Martin Kallaste, Roberta Sibul, Janeli Pelska, Maris Kassak

