PÜPA
Jõulumöll
Kätte on jõudnud detsember ning oleme valmis
koos päkapikkude ja lumesajuga teieni tooma
uusi jõuluhõngulisi
uudiseid. Seekord
räägime kõikidest toredatest, põnevatest ja lausa
vaimustusest lõhki ajavatest kontsertidest ning
üritustest, mis jõulukuu
jooksul toimunud on.
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Detsember 2019
oma loomingut jõulujuttude ja - luuletustega meie
kooli õpilased.

Õpetajate kätšis astuvad
võistlustulle meie armsad
ja kallid muusikaõpetajad.
Veel tahame soovida palju
lund ja langevaid tähti teie
jõuluöösse! Nautige lehte!
Nagu ikka ootame tagasisidet e-mailile
koolileht@ylejoe.parnu.ee

Mänguvahetunnid
Igal nädalal toimuvad
koolis mänguvahetunnid.
Nendega alustati juba
eelmise õppeaasta
kevadel pärast seda, kui
mõned meie kooli 8. klassi õpilastest osalesid
vastaval mängujuhtide
koolitusel.
Mänguvahetunnid on
mõeldud 1.-4. klassi õpilastele ja need toimuvad
igal esmaspäeval ja neljapäeval pärast kolmandat
tundi väikses võimlas.
Kolmapäeviti peale 4.
tundi on kõik oodatud
aulasse, kus

toimub tantsuvahetund
ehk tantsitakse Just
Dance video juhendamisel.
Mänguvahetundidel on
erinevad mängujuhid, kes
on varem koolitusel
käinud (6.-9. klassi õpilased). Mänguvahetundide alguses räägitakse
üle reeglid ja seletatakse
mänge kõigile. Kui kellelgi on küsimusi, saab neile
vastused. Kohapeal on
abiks ka huvijuht.
Mängudes osalemine on
alati vabatahtlik. Kõik 1.4. klassi õpilased, olete

oodatud osalema! Kui on
huvi saada mängujuhiks,
siis tuleb ühendust võtta
huvijuhiga.
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Jõulusalong 2019
Hea muusika, hea seltskond,
mida paremat ikka tahta?
Selle aasta jõulusalong oli
küll tõesti imeline!! Kõik,
kes seal käisid, olid kindlasti
vaatamata pisikestele tehnilistele viperustele väga rahul. Jõulusalongis oli ka
üliarmas väike fotonurk ja
kenasti kaunistatud toidulauake.
Esines meie kooli õpilane
Sander Lepaste, artistinimega Lepa$te, kes oli
vägagi kuulamist väärt! Jõulusalongi peaesineja oli
meile kõigile südamelähedane Sam, kelle laulud

tõesti endaga kaasa kutsusid.
Peale laulude toimusid ka
mängud, näiteks Kahoot, mille
võitis Team Kiilu!
Õhtu lõpus kuulutati hääletuse
tulemusena välja jõulusalongi
printsess ja prints. Printsessiks
oli sel aastal Liis Vaher ja
printsiks Robin Mõtt.
Suur, suur aitäh meie kooli
ÕEle ja nende abilistele,
kelleta poleks seda vahvat üritust toimunud.

Õhtujuhid Eunike ja Joosep 9.A klassist

Õpetajate jõulupidu
13. detsembril toimus Pärnu
Rannahotellis õpetajate
jõulupidu. Sinna olid oodatud nii
meie kooli praegused töötajad
kui ka need, kes on juba Ülejõelt
lahkunud, kuid oma tegudega
meie südamesse jäänud.
Kohapeal pakuti süüa ja juua
ning tervituseks esinesid 9.A
klassi õpilased nii koori kui ka
ansambli koosseisus. Neid
juhendas õpetaja Maimu Muttik.
Õpetajad jälgisid esinemist huviga ning tundus, et neile meeldib,
sest avarast saalist vaatas vastu
palju naeratavaid nägusid ning
säravaid silmi. Loodame, et pidu
tekitas kõigis mõnusa ja sooja
jõulutunde. Rahulikke pühi!

9.A klassi ansambel juhendaja Maimu Muttikuga

Jõulumöll
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Jõulukontsert Eliisabeti kirikus
Dum-dum-dumm… Mis heli see
küll olla võib? Need on ju meie
kooli poistekoori helisevad
hääled laulmas lugu “Väike
trummipoiss”. Veel on kuulda
kellade kõlinat, kitarrikeelte õrna sõrmitsemist ja
flöödimängu...
Kõik need kaunid helid kostsid
17. detsembri õhtul Eliisabeti
kirikus meie kooli jõulukontserdil.
Külmas kirikus kõlasid paljude

kooride, ansamblite ja solistide
lood, mis pugesid hinge ning
soojendasid üles kõik külmetavad põsed ja ninanöpsid.
Saali täitsid emad, isad, õedvennad, vanavanemad, õpetajad,
linnarahvas ja nii mõnigi sõber,
kes tulid kuulama kauaõpitud ja
ettevalmistatud laule.
Nagu tavaliselt, juhtus kontserdil
ka viperusi. Mõned lauljad jäid
vist enne kontserti häälestamata,
flööt näitas iseloomu ja üks laps

kukkus isegi lavalt alla. Kuid
sellest hoolimata jäi publik,
meieni jõudnud andmete kohaselt, rahule. Ka esinejad suutsid,
vaatamata väikestele segadustele
ja kõigele muule, säilitada hea
tuju ning laste silmad särasid
sama eredalt kui kirikus süüdatud küünalde leegid.
Üldiselt võib kontserdi õnnestunuks lugeda ning kohtume
kindlasti juba aasta pärast! (9.A)

Õpetajate ansambel

Kooli jõulukontsert „Rahulikke jõule!“
Enne koolivaheajale minemist
on traditsiooniks kooli viimasel
päeval õpilastele toimuv jõulukontsert. Klasside huvi muusikat
kuulama tulla on jätkuvalt suur,
seepärast plaaniti seekord lausa
kaks esinemist. Esimene kontsert toimus 3. tunni ajal õpilastele alates 5. klassist, nooremad,
algklassiõpilased said sellest osa
4. tunni ajal.

kontserdil märkimisväärne —
kummalgi üle kümne. See on
hea märk sellest, et meie koolis
muusikat armastavaid lapsi
jagub. Tegelikult oleks esinejaid
olnud veelgi, aga seekord rohkem ei mahtunud. Publikulemmikuteks tõusid meie kooli
orkestri ülesastumine ning Oskar
Vahemetsa laul „Lumesahk“
koos 2. a klassi tantsupoistega.

Ka esinejate hulk oli mõlemal

Suur tänu kõigile julgetele

esinejatele! Edu ja laulurõõmu
kõigile ka uueks aastaks!
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POMMUUDIS – välijõusaal meie koolis
Meie kool on liitunud programmiga “Liikuma kutsuv kool”,
seetõttu on meil mitmeid
ettevõtmisi, et õpilasi rohkem
kehaliselt aktiivsemaks muuta.
Üks neist on valmiv välijõusaal,
mille kohta uuris lehe toimetus
lähemalt koolijuht Margus Verilt.
Kuidas tekkis plaan rajada
välijõusaal?
Olen vaadelnud kooli staadioni
kasutust õhtustel aegadel ja mul
on hea meel, et lisaks jalgpallitreeningutele kasutavad staadioni
sportimiseks meie õpilased, seda
sageli koos ema või isaga.
Korvpalliväljak ja rannavõrkpalliväljak on populaarsed ka vilistlaste hulgas.
Lisaks pallimängudega harrastajatele kasutatavad staadioni
ka need, kellele meeldib jooksmine ja jõuharjutuste tegemine.
Paraku on jõuharjutuste tegemiseks staadionil väikesed
võimalused, vaid kang rippes harjutuste tegemiseks. Kangil rippes
jõuharjutuste sooritamisega saavad hakkama väga hästi treenitud
sportlased. Usun, et muudetavate

raskustega välijõusaal motiveeriks ka algajaid enda
lihaseid treenima.
Kuna oleme programmi
“Liikuma kutsuv kool” liige,
saime riigilt 10 000 eurot kooli
liikumisvõimaluste parandamiseks. Osa sellest summast
oli plaanis kasutada välijõusaali
rajamiseks.
Kellele on jõusaal mõeldud?
Välijõusaal on mõeldud aastaringseks kasutamiseks kõigile
linnaelanikele, ennekõike
muidugi Ülejõe linnaosa rahvale.
Mida see sisaldab?

Jõusaal sisaldaks seadmeid kogu
keha lihaste treenimiseks. Harjutusi on võimalik sooritada
istudes, seistes ja selili
(horisontaalpingil või
kaldpingil) lamades.
Millal jõusaal valmib?
Alustasin koostöös linnavalitsuse riigihanke spetsialistidega välijõusaali hanke korraldamist juba 2019. a juulikuus.

Hankele laekus 4 pakkumist,
millest 3 osutusid hanketingimustele vastavateks. Kool sõlmis
hanke võitjaga lepingu ja välijõusaal pidi valmima 1. oktoobriks
2019.
Kuna lepingupool ei suutnud lepin
-gut täita, olles tähtaega ületanud
üle 30 päeva, lükkasin lepingu
tagasi. Jaanuaris 2020 kuulutame
välja uue hanke ja usun, et maikuus on meil välijõusaal olemas.
Lisaks välijõusaali hankele kuulutan välja ka hanke staadioni rajakatete (tartaankatete) remondiks.
Mis on teie enda seos spordiga?
Olen ise lapsena palju liikunud ja
üsna tõsiselt spordiga tegelenud.
Peale keskkooli asusin õppima
Tallinna Ülikooli ja sain kehalise
kasvatuse õpetaja kutse. Hiljem
õppisin veel Tartu Ülikoolis ja
sain bioloogiaõpetaja kutse.
Tegelen tänase päevani aktiivselt
spordiga. Mängin sulgpalli ja
treenin lihaseid jõusaalis - kokku
tuleb nädalas treeningupäevi 5-6.

Jõululugu
Jõulud on kohe, kohe käes. Kõigepealt tulevad päkapikud ja advendi pühapäevad ja siis jõuluvana. Päkapikud toovad meie sussi sisse väikseid kingitusi ning igal advendi pühapäeval süütame ühe küünla. Kui
kõik neli küünalt on süüdatud, tuleb jõuluvana ja toob kingid - kas ukse taha või kuuse alla.
Aga ühel päeval juhtus selline lugu…
“Põhjapõdrad on kadunud!” karjatas jõuluvana. Päkapikud hakkasid neid kohe otsima. Nad otsisid terve
Lapimaa läbi, kuid neid ei olnud kuskil. Siis aga hakkas neil kiire tööaeg ja nad ei jõudnud enam
põhjapõtru otsida. Jõuluvana sattus paanikasse ja hakkas neid terve maakera pealt otsima. Lõpuks leidis
jõuluvana põhjapõdrad Elistvere loomapargist. Nad läksid Lapimaale tagasi, panid kingid ree peale ning
teekond laste juurde võis alata.
Iida Olviste ja Martha Paimla

Jõulumöll
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Lasteaialapse mõistus
Meile on õnneks koolitoit tasuta,
nii hommiku- kui lõunasöök,
kuid tundub, et seda võimalust
kuritarvitatakse. Täpsemalt öeldes mitte meie kokkade valmistatud toitu, vaid seda, mida saab
ise võtta. Ei ole just kõige kenam näha mahavisatud leiba,
saia ning puu- ja juurvilju. Kui
sa neid süüa ei taha, siis ära isegi
võta neid. Mõtle sellele, kas sa
jaksad neid süüa või raiskad
lihtsalt väärtuslikku toitu. Siiski
lõpetab suur osa toitu põrandal
või prügikastis.
On koole, kus õpilastele ei ole
riigi poolt määratud lõunasööki.
Peale selle on maailmas palju

inimesi, kes oleksid õnnelikud,
et nad üldse süüa saavad kasvõi
tavalist leiba. Kõige nõmedam
on selle juures see, et
mõeldakse: see pole minu asi;
mina selle eest ei maksa; pole
minu probleem. Kas siis, kui
vanemad selle toidu eest
maksaks, jõuaks mõistus kohale? Toit pole niisama
raiskamiseks. Sa ei ole enam
lasteaia laps, kes oma peaga
veel mõelda ei oska. Võiks
küsida, kus kombed ja kodune
kasvatus on. Peale seda, kui trimestrilõpu kogunemisel öeldi, et
mitte ühegi toiduga ei või
sööklast lahkuda, oli kisa ja kära

sKaNdAaLnE
Sel kooliaastal on nähtavasti meie kooli aulas päris
kuuse asemel plastikust kuusk. Selle kohta on kuulda olnud päris palju sosinaid. Küsisime meie kooli
õpilastelt, mis nemad meie uuest kuusest arvavad.
Kas nad eelistavad ehtsat kuuske või uut plastikust
kuuske.

Anonüümne 9. klassi õpilane: Mulle plastikust
kuusk iseenesest meeldib. See ei aja igale poole
okkaid, ei pudene enne jõule okastest tühjaks ja on
koolile rahaliselt parem otsus, sest seda saab kasutada mitu aastat järjest. Muidugi igatsen seda, kui esinedes okkad sukkadesse kinni jäid ja terve esinemise aja mind torkisid, kuid olen sellegipoolest plastikkuuse poolt.
Õpetaja: Koristamise poolest on plastikkuusk mõistlik. Looduse säästmise puhul on ta 20 aasta pärast
mõistlik. Aga nostalgia poolest pole see mõistlik.
Seda lõhna jään ma igatahes igatsema.
Anonüümne 8. klassi õpilane: Plastikust kuusk pole
halb idee, aga mulle meeldib ikkagi rohkem päris
kuusk, selline traditsiooniline.

lahti. Sööklas, kui õpetaja ütleb,
et toiduga lahkuda ei tohi, isegi
sellega, mis sa oma vanemate
raha eest ostsid, on draama. Oodatakse, et õpetaja lahkub, et
toiduga sööklast välja joosta
ning ikka lõpetab toit maas. Kui
tõesti midagi maha kukub, siis
oleks viisakas see ikka üles korjata ning prügikasti visata.
Suuremalt jaolt seda ei juhtu,
sest tekib ju küsimus, milleks
siis koristajad on, kui mitte minu
järel koristamiseks.
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Õpetajate kätš - muusikaõpetajate jõulurahu
Jõulud on Ülejõel muusika ja kontsertidega seotud ja just sellepärast asuvad selle kuu Õpetajate kätšis
võistlustulle meie armsad muusikaõpetajad Reine Niin, Maimu Muttik, Anu Tilk ja Aet Vill. Kuna
õpetajaid on neli, otsustasime neist paarid moodustada.
Team 1: Maimu Muttik ja Reine Niin. Team 2: Aet Vill ja Anu Tilk.
Küsisime mõlemalt paarilt täpselt kümme muusika/jõuluteemalist küsimust ning seda, kes rohkem teadis,
saate kohe lugeda.
KÜSIMUSED

MAIMU JA REINE

AET JA ANU

ÕIGED VASTUSED

Miks laulab kukk silmad kinni?

Nii kuuleb paremini

Kukk ei laulagi, ta kireb

Tal on sõnad peas

Kes on jõululaulu
“Jõuluingel” autor?

Olav Ehala

Olav Ehala

Olav Ehala

Nimeta tuntuim hispaaniakeelne jõululaul!

Feliz Naviskjsksj…

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Millist redelit mööda
ei saa ronida?

Heliredelit

Heliredelit

Heliredelit

Kes on kuulsa jõululaulu “Jingle bells”
autor?

Ei tea

John...

James Pierpont

88 klahvi

88 klahvi

(Close enough)

Mitu klahvi on meie
96 klahvi
kooli aulas asuval tiibklaveril?

Millise võtmega ei saa Viiulivõtmega, bassi- Igasuguse noodivõtuksi avada?
võtmega, noodivõtme- mega
ga

Noodivõtmega

Mitmes kooli jõulukontsert toimus
Eliisabeti kirikus sel
aastal?

21

21

25

Milline jõululauluke
Metsas sirgus kuuseke Metsas sirgus kuuseke Metsas sirgus kuuseke
on Eestis siiani tuntud
just venekeelsel kujul?
Millise laulu sõnad
on: ma tahaks, väga,
las jääda meile päriseks, me lumed, me
lumed ja me suved...
Punktid

Äpu näärilaul

7 punkti

Äpu näärilaul

7 punkti

Äpu näärilaul

maksimum 10 punkti

Selles õpetajate kätšis jäid õpetajad viiki, järelikult on kõik võitjad! Palju õnne!

Jõulumöll
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Naljanurk
"Mitu ülesannet tänases matemaatika kontrolltöös oli?"
küsib ema Matilt.
Mati: "15"
Ema: "Ja mitu sa valesti tegid?"
Mati: "Ainult ühe ."
Ema: "Kuidas sa siis kahe said,
kui sul ainult üks viga oli?"
Juku: "Teisi ma ei lahendanudki!”

Kas Mona Lisa on kodus?
Ei, ta on maal.
Kuidas panna Opel kaduma?

“Miks su mängukaru külmkapis
on?” küsib ema Jukult.
“Sest mulle meeldib jääkaru rohkem.”

Lased roosteemaldajaga üle.
Pime ja jalutu räägivad. "Ma
löön sind jalaga," ütleb jalutu.
"Ma tahaks näha," vastab pime.

Üritused
• 29. jaanuar kell 10.05-12.00 toimub aulas 8. ja 9. klasside kohtumine kirjanik Sass Hennoga.
• 10.– 14. veebruar on STIILINÄDAL
• 13. veebruar toimub rohelises saalis laat
• 14. veebruaril – söbrapäeva mängud ja fotonurk; õhtul kell 18.00 aulas “Sõbrapäeva filmiõhtu”

Tegusat kuud teile!

Jaanuari sünnipäevad
• Karin Juga 25. jaan
• Kristin Raudberg 31. jaan

Palju õnne kõigile!

TOIMETUS:

Kontakt
Meiega saate ühendust võtta
elektronposti

9.A
Lisandra Mäe ja Annemari Mikk
8.B

koolileht@ylejoe.parnu.ee või

huvijuhi kaudu.

Janely Mölder, Maria Lank
8.C
Mari Silvia Lauri
3.B
Martha Paimla, Iida Olviste

Järg järgmisel korral!

