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Jõulud on tavaliselt laste lemmikpühad.
Jõulud on päkapikkudele tihe tööaeg, sest
lapsed saadavad oma soovid kirjadega
jõuluvanale. Päkapikud pakivad kingitused
ja jõuluvana viib need kohale. Lapsed on
väga rõõmsad, kui leiavad kuuse alt
üllatuse.
Mia Uustal

Päkapikud akna taga
piiluvad lapsi.
Ega nad ju siis ei maga.
Vaatavad nii ema kui ka papsi.
Kingid sussi sisse panevad,
kellele kommi, kellele pall.
Vaikselt edasi kargavad,
nii et taga lehvib sall.
Ka jõuluvana varsti saabub,
et rõõmu teha sulle.
Ning pabin majas varsti laabub,
kui salmid loetud talle.
Luuletuse kirjutasid
Stella-Maria Raudam, Karoliina Kullamaa, Hanna Lisette Kloren
Pildi joonistas Markus Ivask

Merili Ivask

Kevin Källo
(3.d klass)

Karoliina Kullamaa

Elas kord üks päkapikk,
kellel oli tuletikk.
Kartis hiirt ja kartis rotti,
kartis nurgas jahukotti.

Talle meeldis teha tööd,
seda tegi ta nii päeval kui ka ööl.
Valgust andis tuletikk –
nii pole öö üldse pikk.
Mari Tammoja

Kaugel-kaugel elavad kaks päkapikku ja üks jõuluvana. Nad viivad
lastele kinke. Aga ainult siis, kui lapsed on head. Kes kakleb, ei saa
midagi. Mina olen nii hea laps. Minu ema ei pea minuga riidlema.
Mul käivad juba päkapikud.
Rebeka Paat

Ootan jõule juba ammu,
Ei tea, kus küll Jõuluvana,
Jõuluvana siia sammub.
äkki hange kinni jäi ta?
Ootan oma kingitusi,
Aga äkki hoopis põdrad
aga neid ei tule kuskilt.
minema tal jooksid.
Aga lõpuks kingid ikka jõudsid:
jõudis auto, jõudis Barbie,
jõudsid suured kommikarbid.
Küll need olid toredad jõulud!

Villem Kriisa (4.c klass)
Kord elas üks karu, kelle nimi oli Puhh. Nagu te teate, on karudel talvel
kombeks magada, kuid Puhhil lihtsalt ei tulnud und. Jõululaupäev lähenes,
kuid karu ikka veel ei maganud. Niisiis ta kutsuski kokku kõik ärkvel olevad
loomad, et pidada jõule. Kohale tulid jänes ja siil. Karu jagas ära tööd:
jänes läks linna toitu tooma, siil kaunistas peokohta ja karu tõi kuuse. Pidu
tuli suur ja vahva.
Alexandra Lisette Russi

Teed on valged ja valged on majad,
kaugel-kaugel üks kelluke kajab.
Täna kõike nii kaunina näen,
sest et jälle on jõuluaeg käes.

Kuusel küünal nii heledalt särab,
ootan aknal, pea avaneb värav.
Peatub õues üks kuljustes saan,
saabub jõulumees kaugelt maalt.

Kirsika Link (4.c klass)

Tee ise kauneid jõuluehteid.
Nöörikera
Vajalikud asjad: pabernöör, käärid, liim; kaunistuseks pärlid, litrid, paelad;
riputamiseks paela.
Idee on pärit internetist:
http://joulud.postimees.ee/
Lumehelves

Otsi täheruudust jõuludega seotud sõnu.
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Kirjuta ülejäänud tähed joontele. Saad lahenduse.

__ __ __ __ __ __ __
Ideid otsisid ja meisterdasid
Hanna Lisette Kloren ja Karoliina Kullamaa

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ !
Hanna Lisette Kloren, Karoliina Kullamaa

Sügisel
Öösel oli tugev torm,
puudel nüüd on ilus vorm.
Nüüd oksad on maas
ning tuul puhub taas.

Lumi tuleb varsti maha,
siis õue minna ma ei taha.
Siis külm on õues
ja tuule hoog on põues.
Marit Heimonen, 2.c

Lisanna Luise lapsepõlv (L-tähe lugu)
Lisanna Luise lapsepõlves leidus lõbusaid loomi. Lisanna lemmikloom lind Lili. Lili
lendas lossi, leidis lossi lähedalt lipsu. Lili lendas lipsuga Lisanna lauale . Lisanna
laulis laulikust la-la-laa-la-laa. Lisanna lendas Liliga lõputusse laande. Laanest
leidis Lisanna lillelise laeka. Laekas läikis lilleline liblikas. Liblikas lendas laekast
laande. Lisanna lehvitas liblikale. Lisanna lendas Liliga lossi. Lips lendas liblika
laekasse. Lili, Lisanna, lips, liblikas lõbutsesid lõbusalt. Lõpuks lõppes Lisanna
Luise lapsepõlv. Lisanna lapsed lõbutsevad lossis. Laste lemmikuteks liblikas, Lili,
laegas.
Marin Sulg, 3.d

2.b klassi õpilased käisid Pärnu teatris Sinilindu
vaatamas. Sinna sõitsime poolteist tundi. Pärnu
teater on väga suur. Kõigepealt saime süüa ja siis
anti meile piletid. Siis näitas õpetaja meile, kus on
saal. Etendus oli kahes vaatuses ja oli 2 tundi pikk .
Pärast etendust käisime lava taga. Meie nägime
kostüümi tegijate ruumi, näitlejate garderoobe ,
dekoratsioonide tuba ja ladu.
Martin Teder

Meie kooli esindus käis Poolas. Esimesel päeval tutvusid nad ümbrusega ning
õppisid selgeks vajalikud marsruudid. Siis külastasid nad Varssavi kõige
kõrgemat hoonet - Varssavi kultuuri- ja teaduskeskust.
Varssavis võõrustas meie kooli gruppi ja teisi Comeniuse projekti meeskondi
Gümnaasium nr. 94. Õpilased tutvustasid oma koolimaja. Koolil oli ilus võimla,
mida kasutati nii sportimiseks kui ka pidudeks. Kohalikud õpilased kiitsid oma
kooli kokkasid. Klassiruumid nägid välja nagu paljudes Eesti koolides. Meie
õpilastele meeldis väga bioloogia klass. Huvitav oli ka see, et koolimaja
kasutab päikesepatareisid. Selles koolis õpib üle 300 õpilase ning töötab üle 30
pedagoogi.
Nädala jooksul said meie kooli õpilased ja õpetajad väga palju huvitavat
teada ning reis oli väga meeleolukas.

Meie klassil oli klassiõhtu, mis oli väga-väga lahe. Teemaks oli „Su
nägu kõlab tuttavalt!“
Me pidime riietuma kellekski, kes on olnud saates „Su nägu kõlab
tuttavalt!“ Mina riietusin Getter Jaaniks. Klassiõhtul lustisid veel
Shakira, Psy, Macklemore, One Direction ja teised.
Me tantsisime, mängisime, kuulasime muusikat, esinesime
kavadega, sõime ja muidugi ka jõime. Täname oma õpetajat,
kes meile selle vinge klassiõhtu korraldas!
Jutu kirjutas Alexandra Lisette Russi
Pildi joonistas Mari Tammoja

16.oktoobril osales meie kool rahvusvahelises projektis „Jooksuga
nälja vastu“.
Meie kooli võistkond jooksis aja 02: 06: 47. Jooksuvõistlusel oli
eesmärgiks lüüa Patrick Makau nimel olevat maratoni (42,195
meetrit) maailmarekordit, mis on 2 tundi 3 minutit 38 sekundit.
Sellele jäime napilt alla.
Selle aasta võiduaeg 01:47:55 kuulus Keenia MERU koolile.
Erinevatest riikidest oli osavõtjaid ligi 400 võistkonda ja Jüri
Gümnaasium on oma tulemusega tabeli 38. kohal.
Osavõtt
ülemaailmsest
jooksuvõistlusest
aitab
tõestada seda, et iga laps,
olenemata vanusest, saab
korda saata suuri tegusid ja
aidata
kaasa
maailma
paremaks muutumisel.
Täpsem video on aadressil
http://www.youtube.com/watch?v=GPwyALNqGpg
Ülevaate koostas Janno Hargisk

2.b klassi lapsed tegid oma isadele väikesed kingiraamatud.

Pildid Merili Ivaski ja Marten Tederi raamatutest

Õpetaja Kadi Toomi jutu järgi kirjutas Karoliina Kullamaa

See on selle aasta Harjumaa 1-4. klasside etluskonkursi teema. Samal teemal
toimus meie koolis meie kooli konkurss. 1-3. klassidel oli vaja esitada luuletus.
Aga 4. klassid pidid esitama jutu. Meie koolist oli etlejaid 67. Iga kontsert algas
mõne muusikapalaga. Mängijateks olid Janno Hargisk, Katariina Ingerma,
Loviise Kodumäe ja Jass Johannes Leis. Teadustajateks olid 3.c klassi õpilased.
Kooli konkursi võitjad lähevad Harjumaa võistlusele meie kooli esindama.
Loodame, et mõni neist võidab ka seal!
Karoliina Kullamaa
2. klasside vaheline etluskotkrus toimus 8. novemberil. 12. novembril saime
teada, et oli neli kolmandat kohta, teisi kohti oli ainult üks ja esimese koha sai
2.c klassi õpilane Oskar Märtin . Iga võistleja sai auhinnaks ühe raamatu ja
diplomi. Publiku lemmik oli 2.b klassi tüdruk Mia Uustal luuletusega „Sõida tasa
üle silla“.
Marten Teder

Käisime klassiga Kakerdaja rabas.
Ilm oli sügise kohta täitsa ilus.
Saime pikalt astuda. Aga ega me
niisama kõndinud. Õppisime
tundma mürgiseid taimi. Saime
teada, kuidas puid mõõta. Oma
tarkused saime töölehele kirja
panna. Kogu seda tegevust juhtis
hästi mõnus giid.
Teksti kirjutas Merili Ivask, 2.b
Pildi joonistas Mia Uustal, 2.b

Meie klass (4.c) osaleb „Comeniuse“ projektis. Me pidime
tegema lauamänge. Kõige ilusam lauamäng valitakse välja ja
saadetakse teiste maade lastele mängimiseks.
Lauamängude autorid on
Alexandra Lisette Russi
Mari Tammoja

