Kooli silm
Kääpa Põhikooli häälekandja aastast 2004

Tere, kallis jõuluvana!
Kas sa oled väga vana?
Kass mul tahab väikest mängupalli,
aga kutsa tahab uut kammi.
Olen aasta tubli olnud,
tunnistusel kolmi polnud.
Tahan uut batuuti ma,
kus saab peal hüpata.
Soe ja mõnus on meil tuba,
Sind ma ootan ammu juba!
Anete Viitkin
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Jõulud tulnud juba,
kinke täis on tuba.
Väljas paks on lumi,
ahjus põlemas on tuli.
Külmast õuest tuppa tulin,
hea et ahjus oli tuli.
Õues oli kõva kära,
kuusel ilus jõulusära.
Kertu Halllik

Päkapiku jõulutee
Taevas säras täheke,
sadas lund vist väheke.
Jõuluvanal habe pikk,
päkapikk kui seenemikk.
Sibas siia, sibas sinna,
otsis kohta kuhu minna.
Eksles keset lumesadu,
eksis keset metsaradu.
Jõulutaat tal tuli appi,
eksimused ära klattis.
Leidis raja päkapikk,
sussi sees mul kommimikk.
Lume sees nüüd sirge tee
ei päkapikul unune.
Avelin Rätt

Lumi
Lumi sajab, lumi sajab,
matab kõik teed ja majad.
Lumi vaikselt alla langeb,
võtab enda juurde palju vange.
Lumehelbed õrnalt säravad,
võiksid sinagi vaikselt särada.
Jaanika Lindmets
Karu jõulud
Jõuluvana metsas käib,
jänest, rebast juba näind.
Aga hing ei anna rahu,
näha tahab ta ka karu.

Jõululuuletus
Külm on nüüd lumi,
ahjus soe on tuli.
Varsti tuleb jõuluvana,
päkapikk küpsetab kana.
Talvel on vähe sooja päikest,
aga lumega ei ole äikest.
Jõulud on juba käes,
lapsed jooksevad kelkudega mäes.
Kert Urbanik

Detsember 2012

Talvetunne
Lumi langeb, lumi langeb,
ema köögis keedab tange,
kapsas, kartul, oasalat,
ahjus küps on väike kana.
Magab toas kass unine,
pole üldse suvine,
telekat me vaatame,
kuniks seda saame me.
Hommikul me hõiskame,
ja ka lumes möllame,
kelgud, saanid kaenlas,
kelgumäele tulemas.
Eva Grete Huul
Jõulud
Jõuluaeg on imeline,
laud on kodus kihiline.
Jõuluvana tuleb varsti,
koos kingitustega vargsi.
Jaanika Lindmets

Otsib siit ja otsib sealt,
äkki märkab samas seal.
Mättast tõuseb sooja auru,
sealt ta leiab meie karu.
Jõuluvana segab karu,
karu ei saa algul aru.
Lubab olla hea karu
ja ei lõhu tuleval suvel ühtegi taru.
Ethel Liivamägi
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Jõulutäht
Külm tuul lumevaipa silus,
et pime jõuluõhtu tuleks imeilus.
Lumelt peegeldus kaunis valgus,
see on öise tähesära algus.
Silma paistis üks täht, väga ere,
koos nad moodustasid jõulumere.
Jälgisin seda tähte, armast,
pole eal näinud selle sarnast.
Täht langes, mul antud üks soov,
et jõuluõhtul me oleksime koos.
Sel ööl on õnn minu juurde tulnud,
kaasas täht ning minu jõulud.
Gaidleen Nedo
Minu soov
Mina soovisin kord kinki,
aga mulle pakuti sinki.
Siis oli suur lumi maas,
lapsed hullasid siis taas.
Nüüd lastel sussid akna peal,
täis on magusat ja head.
Siis jõuluvana tuleb meile,
isegi ka teile.
Kelly Olesk

*
*
*

12. 12. 2012
Täna on kuupäev kaksteist,
sel päeval oleneb kõik meist.
Sel ööl ma midagi imelist loon,
Sinuga veedan need tunnid koos.
Kui hommiku valguses koju läen,
ei luba sa minna ja haarad mu käest.
Itirin Kivi

***
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Nüüd koolis toimus karneval,
kõik olid väga ärevil.
Meil Tommisid ja Annisid,
Karlssoneid ja Pipisid,
massiliselt gruppides,
seelikutes, traksides,
kõverates patsides.
Cristoferi ema

Vastseliina linnuses käik
Me läksime Kaitseliidu juures bussi peale. Sõitsime pika maa,
käisime Vastseliina kooli juurest ka läbi, sealt tulid mõned
noorkotkad bussi peale. Kui kohale jõudsime, oli õues tugev
tuul, kuid meeldivalt jahe ilm. Meile anti tõrvikud ja need
süüdati põlema. Hakkasime kõndima, alguses oli kõik korras,
aga järjest hakkasid kõik tõrvikud kustuma. Mäe otsas oli
tugev tuul, siis saadeti meid tuulevarju. Meil olid kirjad, kes
lähevad linnuseemandat ja kes –isandat.
Meie läksime isandat otsima, leidsime ta üles. Ta rääkis meile
linnusest ja tutvustas. Kui ta ära rääkis, läksime sööma,
söögid olid head. Pärast söömist hakkasime koju sõitma ja
jõudsime ilusti koju.
Jarko Nassar

Kodutütarde ja noorkotkaste laager
23. -24. november kell 16.00 läksime kodutütarde ja
noorkotkaste laagrisse Haanjasse. Seal oli päris äge
olla, sest seal olid lahedad õpitoad. Mulle meeldis kõige
rohkem õpituba Teemärgid ja salakirjad, kuid ka
Meisterdamine. Kui meil need toad ära olid käidud,
läksime õhtust sööma – see oli veel eriti hea. Pärast
söömist läksime saali ja seal toimusid vinged mängud:
pidi palliga torni ümber lükkama, hularõngaga viskama,
pallid ämbrisse viskama ja väikesed pallid torude abil
liikuma panema. Peale seda toimus mälumäng, kus pidi
teadma linde, loomi, Eesti presidenti, midagi oli ka
põhjakaartest ja lõunakaartest – see oli päris lõbus. Kui
kõik see oli läbi, mängisime UNO-t ja läksime magama.
Hommikul oli äratus kell 8.00. Rivistuses me natuke
jooksime ja siis jaotati meid gruppideks. Meie grupp läks
aga kaheks ja tekkis segadus, pärast me saime ikkagi
hakkama. Meil olid sellised õpitoad nagu noolevise,
orienteerumine, püssilask, pallimäng ja sidumine. Peale
seda olime lõunat söömas ja osad olid saalis mängimas.
Kõige lõpus oli rivistus ja kommide jagamine, siis
läksime koju ja see on laagri lõpp.
Eveliis Kallas

Robotex 2012
Reedel, 23.novembril läksime koos
tehnikaringi rühmaga Tallinnas asuvale
robootikavõistlusele – Robotexile.
Asusime Kääpalt teele kell 5.30 ja
jõudsime Tallinnasse umbes 9.45
Võistlus toimus TTÜ spordihoones.
Robotex algas rongkäiguga, kus
tutvustati kõiki võistkondi. Võistkondi oli
kokku 25. Peale rongkäiku hakkasime
oma legorobotit programmeerima, et
nendega legolinnas võistlema hakata.
Samal ajal kui meie robotit
programmeerisime, käis areenil juba
sumorobotite võistlus. Seal sai mängida
ka X - boxiga. Oli kolm võimalust punktide
teenimiseks ja arvestati kõige suuremat
punktide arvu. Meil oli punkte 135,
võitjad aga teenisid 225 punkti.
Legolinnas oli 10 ülesannet. Robotexil
autasustati kõigepealt võitjaid ja ka teisi
osavõtjaid medaliga. Võistkond, kes
saavutas esimese koha, esindab Eestit
Saksamaal. Õhtul jõudsime umbes kell
11 koju.
Raido Kiss
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Teater ja Karneval

21. novembril toimus koolis A. Lindgreni
sünniaastapäevale pühendatud karneval. Mina olin
karnevalil Karlsson. Karneval oli aulas, kus meid
tervitas Pipi isa. Siis räägiti meile A. Lindgrenist ja
tema kirjutatud raamatutest. Pärast seda tantsisime
ja kõik said Pipi isa aardekirstust endale kingituse.
Lahke majasokk pakkus maitsvaid saiakesi ja morssi.
Romer Raamat

21. novembril toimus Karlssonide
ja Pipide karneval. Mina olin
Karlsson. Karnevalil laulsime,
tantsisime
ja
tervitasime
neegrikuningat. Õpetaja Anneli
rääkis Astrid Lindgreni elust.
Karnevalil oli tore.
Andri Adson

Lotte jõulupidu
Enne jõule käivad meie kooli algklassilapsed
tavaliselt teatris. Sellel aastal käisime Tartus
vaatamas etendust „Lotte jõulupidu“.
Etendus meeldis kõikidele väga. Näidendis
kohtusime Lottega, draakon Ottoga,
jõuluvana ja põhjapõdraga, Mary Poppinsi
ja teiste tegelastega. Jõuluvana mängis
Roos Marleeni sugulane.
Tore oli kuulata lõbusaid laule ja kaasa
plaksutada. Kõige rohkem meeldis meile
Getter Jaani, kes mängis nukku.
Loodame, et järgmisel aastal saame jälle
jõuluetendust vaatama minna.
3. klass
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Mina olin karnevalil Pipi
isa Eefraimi parem käsi.
Karnevalil me jooksime,
mängisime,
laulsime,
sõime saiakesi ja jõime
morssi.
Mulle
väga
meeldis karneval.
Marcus Ojaperv

Mina olin karnevalil Karlsson.
Meid tervitas punasel vaibal Pipi
isa
Eefraim.
Peol
saime
Majasokult saiakesi ja morssi.
Neegrikuningalt
sai
igaüks
üllatuse.
Karneval lõppes
tantsuga.
Ragnar Ojaveer

Meil oli koolis Astrid Lindgreni
raamatute ainetel karneval. Osa
võtsid õpilased 1.-4. klassini. Lapsed
pidid ennast riietama Pipi või
Karlssoni raamatute tegelaste järgi.
Meie klassi tüdrukud olid kõik Pipid.
Poisid oli Karlssonid, Tommid,
Vahtramäe Emilid või Pipi isad. Meie
õpetaja oli Pipi. Koos mängisime
huvitavaid mänge. Hiljem sõime
saiakesi ja jõime morssi. Lõpuks said
kõik
neegrikuninga
aardekirstus
kingituse. Oli tore päev!
Cristofer Kaur

Teatris käik
Mulle meeldis Lotte jõulupidu. See oli
huvitav. Kõige rohkem meeldis mulle
draakon Otto. Ottot mängis Aivar
Tommingas. Eriti meeldis mulle Otto
hääl ja see ka, kui tal oli keel väljas.
Randel Päästel
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Sport
Maakonna koolinoorte rahvastepalli võistlustel 1.novembril saavutasid 4.-5. kl poisid esimese
koha ja tüdrukud kolmanda koha.
14.novembril toimusid EKSL piirkonna võistlused, kus 4.-5. klassi poisid tulid esimesele
kohale 20.novembril saavutas Kääpa kooli võrkpalli harrastajate võistkond esikoha.
23. novembril said meie kooli 4.-5. klassi posid finaalturniiril teise koha, kaotades esikohale
vaid 1 punkti.
Risto Kahre

Miisi
Elas kord kass Miisi, kes oli väga uudishimulik.
Igal hommikul hüppas Miisi aknalauale ja
uudistas õue. Päeval meeldis kassile luusida
mööda maja. Kui pererahvas unustas kapiukse
lahti oli kass kohe valmis kappi ronima. Eriti
meeldisid Miisile suured lahtised spordikotid,
kuhu sisse oli mõnus pugeda. Nii võisidki
pererahva riided musti või valgeid karvakesi täis
olla. Kui Miisi nuuskimisest ja müramisest ära
väsis, põõnas ta ahju ees.
Laura Järvpõld

Kuidas sündisid tekid
Elas kord õmbleja. Ta leidis kapist roosat
ja rohelist riiet. Siis ta mõtles, et õmbleb
nendest tekid. Ta alustas rohelisest. Ta
õmbles ja õmbles. Lõpuks sai roheline
tekk valmis. Siis ta mõtles: ”Oi kui ilus,
teen roosa ka!” Ta õmbles roosa teki
valmis. Õmbleja proovis tekkide all
magada. Esimesel ööl magas ta rohelise
tekiga ja teisel ööl roosa tekiga. Küll oli
mõnus!
Kelly- Jete Ilves

Beyblade
See on minu lemmikmänguasi. Mul on neid
mitu tükki. Beybladed on erinevat värvi
keerlevad spinnerid. Minu lemmik beyblade
nimi on Vulan Horuseus. Kõik mängijad
tõmbavad spinnerid korraga keerlema ja võidab
see, kelle spinner kõige kauem keerleb.
Siim Hallik

Kuidas sünnivad lapsed
Sõitsin rattaga naabrite põllu äärt mööda,
seal
kasvasid
kapsad.
Keset
kapsapeenraid
askeldas
toonekurg.
Küsisin kure käest:” Millega sa tegeled?”
Kurg vastas: „Kas sa siis ise ei näe.”
Vaatasin kapsalehe alla. Seal oli väike
tita. Vaata aga vaata, siis oli selge, nii
need väikesed titad siia ilma sünnivadki.
Roos Marleen Sibul

Isadepäeva kontsert
8. novembril toimus meie koolis isadepäeva kontsert, mis oli korraldatud
pühendusega isadele. Esinejate seas oli lauljaid, tantsijaid kui ka vanasõnade
lugejaid.
Õhtujuhid olid Risto, Kristjan ja Koit — nemad avasid peo. Järgmisena esinesid
algklassid 3 lauluga. Sellele järgnes üks tants. Õpetajad laulsid kahte laulu: “Viva
la musicat” ja “Majakene mere ääres”. Veel laulsid 6. klassi tüdrukud ja 9.
klassist Helena ja Eilika, keda saatis viiel laulul kitarrimäng ja Anna-Maria.
Isasid oli tegelikult vähem, kui ma arvasin. Rohkem oli kohale tulnud emasid, kes
tulid oma lapsi vaatama, kuidas neil esinemine läheb. Ka minu isa tuli Soomest
koju ja tuli vaatama isadepäeva kontserti. Ta jäi kontserdiga väga rahule!
Kristjan Krillo
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Pidulik päev Vaala koolis
Vaala kool (soome keeles Vaalan Yhtenäiskoulu) on olnud meie sõpruskool juba 12 aastat.
Oleme ühiseid projekte teinud ja üksteisel külas käinud.
1.detsembril oli Vaala koolis tähtis päev – avati pidulikult uhiuus koolimaja. Koos õpetaja
Janaga käisime seal Kääpa koolipere poolt õnnitlusi üle andmas. Asusime läbi 30.novembri
tuisu ja tormi teele. Vaatamata väikestele viperustele teel ning lennuki kõikumisele tuules ja
lumesajus maandusime kahetunnise hilinemisega õnnelikult Oulu lennuväljal. Olulus oli ilm
vaikne – lumetorm ei olnud sinna veel jõudnud. Kuigi Vaala asub meist 1000 km põhja pool, oli
neilgi maa must ja oodati pikisilmi lund.
Laupäeva hommikul läksime uue koolimajaga tutvuma. Maja on ehitatud nagu neljaharuline
täht: ühes harus algklassid, teises põhikool, kolmandas keskkool ja neljandas õppeklassid,
töökojad, õpetajate tööruumid. Peauksest sisse minnes satud kõrgesse avarasse fuajeesse,
mille ühes ääres söökla ja teises sissepääs spordisaali. Vajadusel võib lükandseina ära võtta ja
tekib väga suur ruum isegi kogu valla ürituste jaoks. Koolimaja on rõõmsates värvides ja suurte
akendega, kõik klassid on varustatud kaasaegse tehnikaga.
Väljastpoolt on maja tõrvakarva tume, aga rõõmsate värviliste triipudega. Kui ühest küljest
vaatad, on triibud ühte värvi, teisest jälle teist värvi. See meenutab paikkonna ajalugu, sest
sealkandis on palju männimetsi, kus tegeldud tõrva tootmisega. Tõrva kasutati vanasti
laevaehituses ja see oli nõutud kaup.Tõrvaseep ja tõrvašampoon on tänapäevalgi tuntud.
Pidulikul aktusel peeti kõnesid, lapsed esitasid laule, luuletusi ja muusikalise näitemängu. Meie
Janaga andsime üle kingitused ja lugesime tervitussalmi võro ning soome keeles. Kohal oli palju
kooli vilistlasi ja muud vallarahvast. Palju õnne teile, sõbrad, ja tegusaid aastaid uues ilusas
koolimajas!
Õp. Aiki Jõgeva

AJALEHTE TOIMETASID: Raido Kiss, Helena Kõivsaar, Rebeka Vider, Eva-Liisa Mälksoo

