Detsember 2014
Jüri Gümnaasiumi 1.-6. klasside koolileht

Varsti tuleb palju lund.
Siis tuleb ka palju und.
Päkapikk toob kinki.
Vanaema küpsetab sinki.
Õppima peame usinasti.
Jõulusokki kuduma
niksti-naksti.
Ireen Metspalu

Piparkooki küpsetame.
„Pipart sai vist ülearu,“
arvas valge jänku.
„Pole mõtet viriseda!“ ütles roosa karu.
Nüüd me sööme pipraseid kooke,
peale joome mahedaid jooke.
Agnes Oks
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Oh kuusk, kuusk!
Sa oled soe ja suur.
Ma näen sind metsas seismas
ja karuga juttu ajamas.
Nüüd on jõulud käes
ja sind metsas vaatamas käin ma iga päev.
Reelika Kullamaa

Pildid jõuludest joonistasid
Maria-Johanna Jõemets
Hanna Lisette Kloren
Silvia Marii Lepisto
Agnes Oks

.

Jõuluvana
Mulle meeldib jõuluvana väga, sest ta
on tore jõulutaat. Jõuluvana elab
Lapimaal. Mu venna on ka Lapimaal
käinud, ta oli siis 4. klassis. Jõuluvana on
suur paks karvase habemega mees ja tal
on vähemalt1000 abilist. Need abilised
on päkapikud. Päkapikud on väga
väikesed, neid saab ainult luubiga näha.
Mulle meeldivad ka päkapikud, sest nad
toovad sussi sisse lahedaid asju. Mina
usun, et päkapikud ja jõuluvana on
olemas. Nad elavad kindlasti õnnelikult
ja nad teevad nii suured kui ka väikesed
inimesed õnnelikuks.
Jutu kirjutas Maria-Johanna Jõemets
Pildi joonistas Silvia Marii Lepisto

Paremale
3. Kes tuleb külla
jõuluõhtul?
6. Mille toob sulle
jõuluvana?
7. Mis annavad soojust ja
toovad pühade
meeleolu?
Alla
1. Mida sa küpsetad
jõuludeks?
2. Mis tuuakse metsast
jõuludeks?
3. Mis pannakse kuusele?
4. Mida loed jõuluvanale?
5. Kes toob sulle kingituse
sussi sisse?

Teisipäeval, 16. detsembril käis jõuluvana meie koolis koguni
kolmel korral: 1. klasside jõulupeol, 2. klasside jõulupeol ja 3.-4.
klasside jõulupeol.
Meie räägime 3.-4. klasside jõulupeost. Kõik klassid esinesid
hoolega, et saada jõuluvanalt tasuta kinke. Kui klassid olid
esinenud, sosistasid kõik lapsed saalis: „JÕU-LU-VA-NA!“ ja
jõuluvana tuligi. Jõuluvana rääkis igasuguseid nalju oma
vembutajast päkapikust. Näiteks pani jõuluvana saani
Mia valmis,
Uustal
põhjapõdrad ees. Jõuluvana käis korraks toas ja kui ta tagasi
tuli ja saani istus, vaatasid talle vastu ühed roosad rõngad.
Tema vembutaja päkapikk oli põdrad põrsaste vastu
vahetanud. Vembutaja ise koos põtradega itsitas maja
nurga taga.
Kui jõuluvana oli oma naljad ära rääkinud, hakkas ta
kingikotte jagama. Igast klassist pidi paar last tulema oma
klassi kingikoti järele.
Ka meie klass sai endale suure kingikoti. Hakkasime klassis
pakke jagama. Selgus, et viis pakki jäi puudu. Kingikoti
põhjast leidsime sellise teate: „Päkapikud peitsid mõned
pakid klassi. Head otsimist! Jõuluvana“. Kõik hakkasid otsima.
Lõpuks Märtin leidis kapi tagant eelmise aasta kingikoti ja
selle sees olid need kadunud pakid.
Merili Ivask
Silvia Marii Lepisto
Rebeka Paat

Loom Bandid ehk heegelkummid

Miks hundi ninaots on must?

Loom Bandid ehk heegelkummid on paljude laste seas hetkel väga
populaarsed. Need kujutavad endast väikesi värvilisi kumme. Neid kumme on
tavalisi värve, kirjusid, helendavaid, lõhnavaid jne. Nende kummide
komplektidega on kaasas ka heegelnõel ja mõned kinnitused. Nende kummide
komplekte on erinevaid: 300tk pakis, 600tk pakis ja kõige suurem komplekt on
3000tk karbis. Komplekte saab endale osta Expressions’i kauplustest. Mulle need
igatahes meeldivad!!!
Hanna Lisette Kloren
Meie koolilehe tegijad ja nende heegelkummide töövahendid ning valmistatud
ehted.

Elas kord hunt, kelle ninaots oli lilla. Hunt
otsustas oma sõpradega teha näidendi.
Tema ülesandeks oli hoolitseda lava
dekoratsioonide eest. Ta läks värvipoodi.
Seal oli värvihais, mis meeldis ämblikule.
Ämblik lasi ennast võrgu abil alla. See
ehmatas hunti nii, et hunt kukkus musta
püsivärvi sisse. Karva pealt tuli värv maha,
aga nina pealt mitte.
Sellepärast ongi hundi ninaots must.
Loo kirjutas Silvia Marii Lepisto
Pildi joonistas Mia Uustal

Grumpy cat

Mardipäeva jooksmine
Mina käisin jooksmas marti koos kahe meie lehe autoriga
(Hanna Lisette ja Reelikaga). Me tegime endale tumeda
laovärviga vuntsid ja koledad kulmud. Panime endale
musta värvi riided selga ja siis oli minek.
Käisime läbi kõik sugulased ja sõbrad. Me laulsime ja
küsisime mõistatusi. Minule meeldis mardijooksmine väga
ja kindlasti lähen kadrit jooksma.
Mõistatused, mida küsisime:
 Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmatagi?
 Laut täis valgeid lambaid, punane kukk keskel?
 Neli nipijalga, kaks kikikõrva, taga pikk tolulolu?
Loo kirjutas Karoliina Kullamaa
Mardimaski joonistas Maria-Johanna Jõemets

Elas kord üks kass, kelle nimi oli
Grumpy. Grumpy elas Ameerikas.
Ta oli seal väga kuulus. Talle meelis
seal väga, aga ühel ööl tuli kuri
röövel ja röövis Grumpy ära.
Grumpy omanik oli paanikas ja
kartis
väga.
Kõik
Ameerika
politseipatrullid hakkasid Grumpyt
otsima. Varsti leiti röövli peidupaik
üles ja Grumpy päästeti, kuid see
röövel läks eluks ajaks vangi. Ja
Grumpy oli terve oma elu kuulus.
Loo kirjutas Silvia Marii Lepisto
Pildi joonistas Mia Uustal

8. detsembril sai meie kool juurde uue majaosa. Nüüd on meil rohkem
ruumi. näiteks kui läheme kehalise kasvatuse tundi, siis ei tule meie
klassiruumi teiste klasside lapsi. Nii on palju lahedam ja mõnusam.

Pilte avamiselt

Mardikombed
Selle aasta novembrikuus õppisid 2. klasside lapsed
õpetaja Pille Pedakuga laule, salme ja mänge, mida
saavad mängida mardisandid. Kui martide kombed
selgeks said, esinesid mardisandid 1. klasside lastele. Tore,
et osadel 1. klasside lastel oli mardisantidele ka magusaid
ande kaasa võetud. Mardisandid lasid kingid panna kulbi
sisse.

Meie kooli sünnipäev
17. oktoobril toimusid Jüri Gümnaasiumi sünnipäeva aktused. Mina kirjutan 3.-4.
klasside aktusest.

Suur osa 3.-4. klasside aktust viis läbi 4.c klass. Aktusel oli väga palju esinejaid.
Seal olid rahvatantsijad, loovtantsijad, lauljad, etlejad, teadustajad, vilistlane
ning saalitäis kuulajaid-vaatajaid, kes nautisid aktust. Minu lemmikuteks olid
loovtantsijad, etlejad ja vilistlane. Vilistlaseks oli meie kooli eesti keele õpetaja
Ingrid Mikk. Mulle meeldis väga see aktus ja loodan, et jõulupeo aktus tuleb
veel põnevam.
Karoliina Kullamaa

Selle aasta detsembri esimesel päeval toimus koolis
teatriõhtu. Ja mitte lihtsalt etenduste õhtu – kõik etteasted
toimusid inglise keeles. Kavas oli nii luuletusi, laule,
krimilugusid kui ka muinasjutte.

