
E      9. jaanuar 

10.55 1.b klassi mänguvahetund aulas 
12.00 1.a klassi mänguvahetund aulas 
 

T      10. jaanuar 

  8.30 Õpilasesinduse koosolek 
  8.45 Juhtkonna nõupidamine 
 

K      11. jaanuar 

  8.15 Individuaalne karjäärinõustamine  
 9.kl õpilastele 
10.55 2.b klassi mänguvahetund aulas 
11.00 8.u klass teatris „Pähklipureja ehk  
 Imeline jõuluöö“ 
12.00 2.a klassi mänguvahetund aulas 
14.00 Tugimeeskonna nõupidamine 
 

N      12. jaanuar 

11.00 4.b ja 4.v klassi õppeprogramm  
 „Vulkaanid ja maavärinad“ 
 Tähetornis 
10.55 3.a klassi mänguvahetund aulas 
 

R      13. jaanuar 

  9.00 2.a klassi õpiring 
10.55 3.b klassi mänguvahetund aulas 
 

L      14. jaanuar 

10.00 Lastekoori laululaager  
 muusikaklassis 
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ÜÜRRIITTUUSSEEDD  

 

TTUUNNNNUUSSTTUUSS  
 

JUHTKOND TÄNAB 
 

 Pauluse kirikus toimunud südamliku 
jõulukontserdi eest kõiki esinejaid ja 
nende juhendajaid Anneli Koppelit, 
Kristel Tikku ja Lilia Bendrit ning 
klassijuhatajaid, kes aitasid kontserdi 
õnnestumisele kaasa 

 esimese kooliastme klassijuhatajaid, 
õpetajaid Liina Kaisi, Hendrik Rikandit ja 
Kristel Tikku esimese kooliastme 
jõulutralli korraldamise eest 

 2.–5. klasside näiteringi õpilasi, Keitlin 
Kristelle Loogat ja Stella Petersoni (8.b) 
ning nende juhendajat lavastaja Iiri 
Saart, helitehnik Heino Tellingut ja 
lapsevanemaid näidendi „Grinch 
varastas jõulud“ etendumise eest 

 8. ja 9. klasside salapärase jõulupeo 
korraldamise eest aktiivseid noori, 
klassijuhatajaid ja valgustehnik Heino 
Tellingut 

 TDK jõulukaardi autorit Lisandra 
Mattot (5.b) ja juhendaja Anu Loigut 

 esimese poolaasta aktiivsete vahe-
tundide läbiviimise eest mängujuhte: 
Triin Puusaar, Sofi Marleen Mesipuu, 
Liisa Tomann, Lisett Sada, Carola Horn 
(5.a), Relibet Oinats, Keitlin Kristelle 
Looga, Silja Paberit ja Stella Peterson 
(8.b) 
 

JUHTKOND SOOVIB 
 

LIIKUMISROHKET  
2023. AASTAT! 

 

 



  

 

 

 JÕULUKONTSERT PAULUSE KIRIKUS 
 
Üle mitme aasta sai koolipere taas osa 
südamlikust jõulukontserdist. Kaks aastat 
koroonaohu tõttu ära jäänud traditsiooniline 
jõulukontsert toimus 19. detsembril Pauluse 
kirikus. Kooliperele esinesid mudilas-, laste- 
ja poistekoor, ansamblid, 1. klasside ja 
prantsuse koor ning solistid.  
 

 
 

Muusikaõpetajad valmistasid ette mitme-
külgse repertuaari. Lisaks emakeelsetele 
jõululauludele kuulsime Ukraina õpilaste 
ansambli esituses Ukraina uusaastalaulu 
„Šedrik“, Raounaq Abdullah’i (6.c) ja Shahad 
Wahem’i (7.b) esituses araabiakeelset laulu 
„Langev täht“ ning kõige suurema koosseisu 
prantsuse koori esituses Prantsuse 
kuulsaimat jõululaulu „Petit papa 
Noël“/„Väike jõuluvana“. Tuntuim jõululaul 
„Püha öö“ kõlas Lisette Kaberi (7.c) eituses 
prantsuse keeles ja seejärel ühislauluna 
eesti keeles. Kontsertteenistust viis läbi 
kirikuõpetaja Kristjan Luhamets, kes luges 
ette olulised read jõuluevangeeliumist ning 
palve. Ühislaule ja vahepalasid saatis orelil 
Pauluse kiriku organist Anna Humal. 
Südamliku kontserdi lõpetas õpetajate 
ansambel – kõlas Piret Laikre ja Marek 
Sadama laul „Helveste kee“.  
Aitäh kõigile esinejatele ja juhendajatele 
jõulumeeleolu loomise eest! 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 1.–3. KLASSIDE JÕLUTRALL 
 
20. detsembril oli 1.–3. klassidel jõulupäev. 
Päev algas klassides erinevate jõuluehte ja 
–kaartide meisterdamisega. Klassijuhatajate 
juhendamisel valmisid väga vahvad ja 
omanäolised jõulukaunistused. Edasi lustiti 
võimlas liikumismänge mängides. Palju 
elevust tekitas lumesõja mängimine, kus tuli 
oma klassi ala hoida võimalikult 
lumepallivaba, visates pidevalt lumepalle 
vastasmeeskonnale tagasi. Võitis 
meeskond, kelle alal oli kõige vähem 
lumepalle. Klassi meeskonnatööoskuse sai 
proovile panna teatevõistluses, kus tuli 
üheskoos ehitada lustakas lumememm. 
Liikumispausi lõpetas lõbus soomekeelne 
tantsumäng „Sutsi-satsi“.  
 

 
 

Seejärel olid kõik väikesed sõbrad oodatud 
teatrisse. 2.–5. klassi näiteringi esituses sai 
vaadata südamlikku etendust „Grinch 
varastas jõulud“. Meeleolukas ja siginat-
saginat täis päev lõppes jõululaulude 
ühislaulmisega. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

KOOLIELU 
 



 MASKERAAD 
 
20. detsembri õhtul toimus kooli aulas 8. ja 
9. klasside jõulupidu „Maskeraad“. Peolised 
olid maskeraadile omaselt salapärased ja 
glamuursed. Enamus külalisi oli varjunud 
maski taha ja mõnda ei tundnud esmapilgul 
äragi. Üksteisega paremini tuttavaks 
saamiseks algas peoõhtu paljudele tuntud 
lina- ja nimemänguga. Seejärel esitasid 
klassid oma ettevalmistatud Just Dance ja 
karaoke etteasteid.  
 

 
 

Meeleoluka õhtu jooksul mängiti erinevaid 
seltskonnamänge, millest populaarsemad 
olid „Ajalehe- ja toolimäng“. Õhtut juhtisid 
Relibet Oinats ja Silja Paberit (8.b). Vahvate 
valgusefektidega üllatas Heino Telling. 
Jõulupeole andis panuse iga klass – kes 
suupistelaua, kes dekoreerimise ja kes 
koristamise näol. Kaunid hetked sõpradega 
sai jäädvustada fotonurgas. Osalised 
nautisid maskeraadi ja tants kestis peo 
viimaste lõpuminutiteni. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 
 

KOOLIELU 
 

 LOOVTÖÖ-ETENDUS  
 „GRINCH VARASTAB JÕULUD“ 
 
20. detsembril esitati meie kooli aulas 
etendus „Grinch varastab jõulud“ 1.–5.klassi 
õpilastele. Näitlejateks oli meie kooli 
näitering koosseisus: Melissa Kessel (3.b), 
Gerlinde Allik (2.a), Victoria Mednikova 
(4.c), Isabella Viik (3.b), Karis Loog (3.b), 
Isabella Pree ja Liisu Lahe (5.a), Liilia 
Torop.  Etendust nautisid kõik õpilased, see 
pani nad isegi vahel naerma. Minule 
meeldis ka etendus kuna siiani ei ole 
näinud, et noored näitlejad midagi sellist 
teeks ja kostüümid olid ka hästi tehtud. 
 

 
 

Lühikokkuvõte ja pilt – Tauri Järvet (9.a) 
 

*** 
Etenduse dramatiseerisid loovtöö raames 
animafilmi järgi Keitlin Kristelle Looga ja 
Stella Peterson (8.b, juhendaja Iiri Saar). 
Etenduse taustajõud: 
Lavastaja ja kujundaja – Iiri Saar 
Muusikaline kujundus – Iiri Saar, Keitlin 
Kristelle Looga ja Stella Peterson 
Koreograafia – Keitlin Kristelle Looga ja 
Stella Peterson 
Kuulutuse ja kava kujundus – loovtöö 
raames Karin Altma (9.a, juhendaja Iiri 
Saar) 
 

 
 



 

 BEATI MANDOLINI KONTSERT 
 
Talvisel pööripäeval kõlasid kuumad ja 
kaunid lood päikeselisest Itaaliast. Tõnu 
Raadik, Teet Veskus ja Joosep Sang 
ansamblist Beati Mandolini tutvustasid 
erinevaid pille ja itaalia muusika stiile ning 
jõuluajale kohaselt kõlas ka kauneid 
jõululaule.  
 

 
 
Õpilastele oli kontserdi ajaks antud väike 
lisaülesanne, mille kokkuvõtet saab lugeda 
juba järgmisest Infolehest. 
Meeleolukas kontsert oli südamlik 
sissejuhatus pühadeaega. 
 

Kadri Lill, 
huvijuht 

 

KOOLIELU 
 

 HOOLIV JÕULUKINK 
 
8.b klass otsustas sellel aastal loobuda 
traditsioonilistest jõulu loosipakkide 
tegemisest. Tahtsime panustada hea-
tegevusse ning kõik soovijad said annetada 
Toidupanka omal valikul kokkupandud 
toidupaki, et vähekindlustatud inimeste 
jõulud oleksid rõõmsamad.  
 

 
 
Toidupakid said üle antud 20. detsembril 
koos heade jõulusoovidega TDK 8.b klassi 
poolt. 
 

Tiina Terasmaa, 
8.b klassijuhataja 

 


