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Elanud kord üks lahke ja aus 
naine, kellel olnud vaid üks rumal 
poeg. Kuna naine hakkas juba 
surema, vajas ta oma varale 
pärijat. Kuna poeg oli nõnda rumal, 
läks ta Vetla targa juurde abi 
paluma, et kuidas tema pojast asja 
saaks. Tark mõtles ja mõtles ning 
lõpuks õpetas, et mingu naine 
esmaspäeva südaööl Alavere küla 
keskele ja pangu maasse kullast 
sõrmus ning piibel.  

Järgmisel esmaspäeval naine 
nii tegigi ning teisipäeva hommikul 
laius Alavere keskel suur valge 
maja – see oli Alavere koolimaja. 
Poeg astus majja sisse ja üheksa 
aasta pärast oli ta väga tark ja 
austatud mees, naine ise suri ja 
poeg päris kogu tema maise vara. 
 
Sille Sündema (8. klass)
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MEIE KOOLIMAJA SAI 20-AASTASEKS! 
 

Sel sügisel tähistasime  oma koolimaja 20. sünnipäeva. 1. septembril 1988. a. avati 
meie praegune  koolimaja pidulikult õppetööks. Direktrissiks oli siis Maie Vaikla, kes on 
Alavere kooli juhtinud 25 aastat. 1991. a. septembrist asus kooli juhtima uuendusmeelne ja 
ettevõtlik Vallo Veering,  töötades direktorina 1996. aasta septembrini. Alates 1996. a on 
direktrissiks Renna Reisi. Õpetaja Renna asus meie kooli tööle 1988. a, kui avati praegune 
koolimaja. Esmalt oli ta algklasside õpetaja, hiljem õpetas ka kunstiõpetust. Lisaks direktrissi 
ametile õpetab ta ka praegu, andes loodusõpetuse ja inimeseõpetuse tunde. 
___________________________________________________________________________ 
 

HOIDKEM OMA KOOLIMAJA! 
Maie Vaikla  

 
Enne uue koolimaja ehitamist 

toimus õppetöö vanas Soo-Otsa 
koolimajas, mis on 1912. aastal ehitatud. 
Ühel hetkel jäi see vanaks, ruumid kitsaks 
ja tuli uue maja peale mõtlema hakata.  Ka 
koolimaja asukoht ei olnud enam sobiv, 
sest enamik õpilasi elas kolhoosikeskuses 
Alaveres. Nii tuligi koolijuhil uue 
koolimaja peale mõtlema hakata. See pidi 
olema suurem, kaasaegsem ja kindlasti pidi 
asukoht õige olema – pole ju õige, et 
peaaegu kõik õpilased elavad kaugemal kui 
kolm kilomeetrit. 
 Algasid läbirääkimised 
haridusosakonnas, -ministeeriumis ja 
loomulikult ka kodukolhoosis. Harjumaal 
olid uued koolimajad Kolgas ja Orus juba 
kerkinud, nii tahtsime ka meie, Alavere 
kolhoosi esimees Ilmar Jõgisoo ja mina, et 
järgmine koolimajaehitus algaks meil. Oi, 
kui palju meeldivaid ja mittemeeldivaid 
koosistumisi ja ettevõtmisi kulus, kuni 
lõpuks tänu ka Kalju Lutsule 
haridusministeeriumist sai 1987. aasta 
sügisel Alavere kolhoosikeskuses uuele 
koolimajale nurgakivi pandud.  
 Tol ajal oli aga kogu inventari 
muretsemine direktori mure, sest 
majandusjuhataja ametikohta ei olnud 
koosseisudes ette nähtud. Kõik tuli 
muretseda ja paigaldada täpselt nii, nagu 
oli projektis ette nähtud. Osa 
õppevahendeid, koolipingid, tahvlid, 
suured köögiseadmed saadeti 
tsentraliseeritud korras.  

Meenub üks kurb-naljakas lugu. 
Tallinna Mööblivabrikust pidime saama 
toolid,  arvatavasti oli neid 200 tükki või 
isegi rohkem. Need tuli ise kohale tuua. 
Tellisin selleks Alavere kolhoosist veoauto 
koos järelkäruga. Kohapeal aga selgus, et 
sel päeval me toole ei saagi. –Kuidas siis 
nii? Auto tellitud, kohale sõidetud! Kas 
tõesti tühjalt tagasi? – Kulus palju aega ja 
mitmeid kõnelusi, kuni lõpuks ikka lubati 
toolid kätte anda. Sõitsimegi lao ette, kus 
selgus, et meile ei antud toole, vaid hoopis 
toolidetaile, milledest ei saanud autokastki 
täis. Järelkäru, see jäi hoopis tühjaks!  

Eriti vaevanõudev töö oli 
sektsioonkappide muretsemine klassidesse. 
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Neid oli vähe müügil ja nende hankimine 
meenutas mulle lausa kerjamist. 
Kõigepealt tuli mööblikaupluses hea ja 
armas nägu pähe teha, et see sektsioon just 
sulle müüdaks. Kui õnnestus, said arve ja 
selle pidi ise Tallinnas asuvasse 
haridusosakonda viima. Kui arve 
kauplusele tasutud, tuli kaubale järgi 
minna. Jälle tuli majandist auto tellida ja 
Arukülla või Kosele sõita. Meenub lugu 
Aruküla mööblilaost. Sõitsime autoga lao 
ette ja üks meile vastu tulnud noortest 
meestest küsis minult: „Kus laadijad on?“ 
Vastasin, et kas te ei näe mind ja autojuhti, 
meie olemegi laadijad. Võib-olla hakkas 
neil häbi ja nad aitasid kauba peale tõsta.  

Kuid ega sellega asi veel lõppenud. 
Vaja oli detailid kokku kruvida, kapp või 

tool valmis saada. Nüüd tulid appi 
lapsevanemad ja kõik kooliga seotud 
inimesed. Kui palju töötunde selleks kulus, 
ma praegu enam ei mäleta, sest möödas on 
ju 20 aastat, kuid tean, et neid oli hästi 
palju. Siinjuures mõtlen tänuga kõigi 
nende inimeste peale, kes leidsid aega ja 
eelkõige TAHTMIST koolile appi tulla: 
aidata koolimaja sisustada, pesta aknaid ja 
põrandaid, õmmelda kardinaid ja teha 
kõike muudki, mida nõudis uue koolimaja 
avamine. 

Leian, et uut koolimaja oli meile 
kõikidele vaja. Maja on suur ja 
valgusküllane, puhas, mugav ja õige 
asukohaga. Hoidkem siis oma koolimaja! 
Olgem selle maja tõelised ja väärilised 
peremehed! 

___________________________________________________________________________ 
 

MINA KINGIKSIN KOOLILE 
SÜNNIPÄEVAKS … 

 
� uue koolisildi ja raamatuid (Caren).  
� uue kooliaia (Hanna). 
� nimepäeva kalendri 

(Rando-Rolf). 
� joonistaksin pildi, kus on 

minu kass (Iris).  
� palju kirjutusvahendeid 

(Nele).  
� võrkpallid (Sigrit).  
� joonistaksin oma koerast 

pildi (Annebel).  
� palju maasikaid (Brad-Vesley).  
� hästi palju jalgpalle ja maakaardi 

(Rando). 
� šokolaaditordi (Alesja). 

 
 

II KLASSI LAPSED 
KIRJUTASID MEIE 

KOOLIMAJAST JA KOOLIST 
 
Janet: Meil on tore kool ja õpetajad on ka 
toredad. Kõik siin on vahva. Koolis on palju 
lilli, rohelist ja see maja on Alaverese kõige 
ilusam maja. Siin on punane katus ja kõik 
lehed on riisutud.  

Silleriin : Meie kool on ilus ja uhke. Meil on 
tore kool. Mulle meeldib siin koolis käia. Siis 
kui tunnid ära lõppevad, siis ma lähen 
pikapäevarühma. Mulle meeldib seal käia.  
Getrin : Mul on koolis palju sõpru, nendega on 

tore aega veeta. Vahetund on lõbus ja seal 
saame palju mängida.  
Kimberly : Ma olen õpetajat aidanud. 
Õpetaja on mu hea sõber. Ja see õpetaja on 
kõige parem.  
Aleks: Mulle meeldib kõige rohkem 
inimeseõpetuse tund. Eriti tore on arvutada. 
Siis on matemaatika tund.  
Kaili : Koolis on väga lahe. Ma ei 

teadnutki, et siin lausa nii vahva on. Mulle 
tundub see sellepärast nii, et ma siin palju 
õppida saan. Väga imelik, et väikese külakeses 
nagu Alavere võib olla nii suur maja ja 
inimesed on nii head. See on igatahes kindel, et 
koolis on väga tore.  
Elina: See koolimaja on siin ilusaim maja. Ta 
on väljast ilus valge ja peal on ilus punane 
katus. Kui te Alaverre tulete, siis paistab 
koolimaja katus ja kui te koolimaja juurde 
jõuate, siis näete ilusat valget koolimaja. Kui 
minu ema oli veel väike, käis tema ka siin 
koolis. 
Sven: See on ka tore, et meil nii äge klass ja 
toredad sõbrad on. Ka väljast poolt on ilus 
koolimaja, sest koristatakse ja niidetakse muru. 
Meil on küll lahe kool. 
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SAIN ALAVERE PÕHIKOOLIST 
TUGEVALT ÜLE KESKMISE TASEME PÕHIHARIDUSE 

KRISTI LÕOKE 
Alavere Põhikooli vilistlane 

 
 

1. Palun meenutage Alavere koolis 
õpitud aega!  

Eelkõige on 
meelde jäänud 
sõbralik ja kodune 
õhkkond ning 
õpetajate hooliv 

suhtumine. 
Meenuvad ka 

erinevad 
kooliüritused – 
aktused (kus sai 
ikka kooriga, 

ansambliga või solistina esinetud), 
klassidevahelised võistlused tantsimises, 
näitlemises, rammumehe võistlused ja 
palju muud. Sooja tundega südames 
meenutan ka seda, kui algklassides mängiti 
pikemal vahetunnil aulas ringmänge... 
Muidugi meenuvad ka kooli discod ☺ Eks 
negatiivseid juhtumisi oli ikka ka, aga 
õnneks ununevad halvad asjad kiiresti. 
2. Meenutage mõni naljakas juhtum 
kooliajast!  
Naljakas lugu... hmm... Naljakate lugudega 
on nii, et nende toimumise ajal on nad jube 
naljakad, aga hiljem seda edasi rääkides 
pole nalja enam kuskil. Aga üks tore lugu 
meenub küll. Enam ei mäletagi täpselt, mis 
klassis käisime, aga umbes 5. – 6.  klass 
võis see olla. Oli klassiõhtu ning valiti 
klassimiss. Missiks valiti Marge. Ning siis 
otsustati üheskoos teha ümber koolimaja 
au-rongkäik. Nii me siis tegimegi kõik  
tähtsa näoga Marge järel kõndides tiiru 
ümber koolimaja. 
3. Kui kindlalt tundsite end Alavere 
koolist edasi õppima minnes?  
Tundsin edasi õppima minnes end väga 
kindlalt. Arvan, et sain Alavere põhikoolist 
tugevalt üle keskmise taseme põhihariduse. 
Ma ei tundnud küll end üheski aines 

nõrgana. Välja arvatu keeled – nendes 
oleks veidi tugevam aluspõhi ära kulunud. 
Paraku sattus meie koolitee algus 
üleminekuajale ning keeleõpetajate 
leidmine maapiirkonda polnud kerge. 
4. Kuhu läksite pärast Alavere kooli 
lõpetamist edasi õppima? 
Peale Alavere kooli lõpetamist läksin 
õppima Tallinna 32. Keskkooli ning 
seejärel Tartu Ülikooli Õigusinstituuti. 
5. Kui kursis olete Alavere kooli 
käekäiguga praegu? 
Pean tunnistama, et peale kooli lõpetamist 
ma üsna tükk aega Alavere kooli 
tegemistega väga kursis ei olnud. Viimasel 
ajal aga tean üsna palju, kuna mu õde 
Marianne töötab juba mõnda aega Alavere 
koolis. Ning kuna sel õppeaastal alustas 
Alavere koolis oma kooliteed ka tema poeg 
ning järgmisel aastal tütar, siis usun, et 
olen edaspidigi Alavere kooli tegemistega 
hästi kursis. 
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ESIMESES KLASSIS SAI VEEL LÕUNAUINAKUID TEHA! 
KAREL LILLEVÄLI 

Alavere Põhikooli vilistlane 
 
 
 1. Palun meenutage Alavere koolis 

õpitud aega!  
Mäletan seda, kui käisin esimeses klassis ja 
lõuna ajal sai veel uinakuid teha.  
2. Meenutage mõni naljakas juhtum 
kooliajast!  
Kahjuks ei meenu kohe praegu midagi. 
3. Kui kindlalt tundsite end Alavere 
koolist edasi õppima minnes?  
Suhteliselt kindlalt, minu arvates sai 
Alavere koolist hea põhja edaspidiseks 
haridusteeks.  
4. Kuhu läksite pärast Alavere kooli 
lõpetamist edasi õppima? 
Läksin Kose Teeninduskooli. 
5. Kui kursis olete Alavere kooli 
käekäiguga praegu? 
Ausalt öeldes ei oska ma palju öelda mis 
toimub Alavere koolis. NB! Käime reedeti 
saalis sõpradega korvpalli mängimas ning 
saali põrand ei ole oma endises nooruses ja 
vajaks uuendusi. 

___________________________________________________________________________ 
 

ALAVERE KOOL 164 
 

21. novembril tähistasime Alavere 
kooli 164. aastapäeva õpilaskonverentsiga, 
kus tulid esitamisele  õpilaste uurimustööd.  
Esmalt tegi 8. klassi õpilane Jane Sirel 
ettekande Alavere kooli ajaloost. 

9. klassist kandsid ette oma 
uurimustöö: 

• Airin Vaarmann, kelle töö oli „3 
põlvkonda Alavere koolis“ Ta 
rääkis oma vanaema, isa ja enda 
kooliteest Alaveres. 

• Alice Nilisk, tema töö oli 
„Vanaema elulugu“. Alice rääkis 
kuidas ta vanaema elas Venemaal, 
kuidas nad Eestisse tulid ning 
sellest, kuidas nad koos perega 

uuesti Venemaal käisid. Alice oli 
ka vanaemaga intervjuu teinud. 

• Anastasia Zorina töö oli „Minu isa 
elulugu“. Uurimustöös tutvustas ta 
oma isa, rääkis tema noorusajast 
ning sellest, kuidas isa Eestisse 
elama tuli. 

• Raido Talving tegi oma uurimuse 
Kiviloo lahingust, mis toimus II 
maailmasõja alguses. 

• Katrin Kruusemendi teemaks oli 
„Toitumishäired“. Ta rääkis noorte 
seas olevates psüühilistest 
haigustest nagu anoreksia ja 
buliimia. Õnneks tuli tema 
uurimusest välja, et meie koolis 
selliseid probleeme ei ole.  
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LAULULAAGER 
 

Reedel, 21. novembril läksime 
Alavere kooli lastekooriga laululaagrisse. 
Laululaager toimus Vaida Põhikoolis. 
Laagris olid peale Alavere ja Vaida 
kooride ka Kehra ja Raasiku lastekoorid.  

Laagrisse jõudsime me kella kuue 
paiku ning siis jagasime ära ka toad. Peale 
sisseseadmist anti meile „linnaluba“. Kell 
19.00 oli söögiaeg ning peale söömist 
hakkasimegi laulma.  

Esimest häält juhatas Vaida kooli 
muusikaõpetaja Kerli Sild, teist häält 
juhatas meile teada- tuntud Heli Karu ja 
kolmandat häält Kehra kooli 
muusikaõpetaja Epp Soo. Oli väga hea 
laulda, kui ühes ruumis oli vaid sinu 
häälegrupp, laulud said kiiresti selgemaks.  

Kell 21.00 lõpetasime laulmise ja 
algas väikene disko. Paljud tüdrukud jäid 
disko ajaks siiski oma tubadesse nagu ka 
enamik meist. Meil olid kaasa võetud oma 
suured kõlarid ja me kuulasime oma 
muusikat. Öörahu algas kell 00.00, kuid 
seda eriti ei järgitud. Muusika panime me 
küll vaikseks, kuid jutusumin ja 
kaardimäng jätkusid.  

Hommikusöök oli kell 09.00, niisiis 
oli meie hommikune äratus kell 08.00. 
Peale sööki hakkasime jälle usinalt laulma. 
Laupäeval vahetusid lauluõpetajad iga 15 
minuti tagant, see oli vaheldusrikas ja 
laulud said juba peaaegu selgeks. Peale 
mõningast harjutamist tegime väikese 
pausi ja kõik häälegrupid laulsid koos. 
Umbes kella 14.00 ajal algas sõit kodu 
poole. 
Laager oli väga meeleolukas! 

Sille Sündema 
 

TANTSI ENDAST MURED 
VÄLJA ! 

 
Kui sain õpilasomavalitsuses teada, 

et koolis tuleb disko, hakkasin ma seda 

kohe ootama. Disko pidi toimuma 28. 
novembril algusega 18.00.  Rääkisin sellest 
vist kaks nädalat, iga päev. Ma lihtsalt nii 
ootasin seda.  

Disko alguses pidid olema ka igalt 
klassilt etteasted, kuid kahjuks jäid need 
ära.  Pidin ka ise esinema ühe oma 
klassiõega, kuid paraku ei saanud ta tulla 
ning meil jäi esinemata. Oli kurb küll, kuid 
usun, et kui tuleb järgmine disko, läheb 
kõik plaanipäraselt ning saame ka esineda.  

Disko ise oli suhteliselt hea, DJ-
deks olid Toskin ja Joel. Beatbox meeldis 
mulle ka väga. Alguses oli küll tehnikaga 
jama ja ajas naerma. Lõpuks said Emil, 
Ceiro ning Toskin (Martin) beatboxi 
tehtud  ja disko läks edasi. Disko toimus 
väikses saalis, kuid kahjuks ei olnud palju 
rahvast ja veel vähem oli neid, kes 
tantsisid. Muusika oleks võinud olla 
natukene parem, oleks saanud rohkem 
kaasa laulda, tantsida endast kõik kooli- ja 
muud mured välja.  

Kuigi muusika jättis soovida, juhtus 
ka paar head asja. Kui muusika oli jama, 
läksid osad inimesed treppide juurde 
seisma  ja rääkima. Leidsin endale ka paar 
uut tuttavat ning inimesed on väga 
positiivsed.  

Kui oli janu, said osta puhvetist 
kõrrejooke ja kui vajasid midagi pisikest, 
millega natukene kõhtu täita, siis selleks 
olid müügil  šokolaadid ning krõpsud. 

Lõpuks meeldis mulle disko ikka 
küll ja kuulsin, et ka teised jäid suhteliselt 
rahule. Edaspidiseks aga paremat 
muusikat, rohkem rahvast ja head tuju!  
☺ Uue diskoni! 

Mari-Liis Vilbiks

 
 
 
MMP                                                                                                                                         6 



19.12.2008                                                                                                                           MMP 
 
ÕPIOSKUSTE VÕISTLUS 
 

13. novembril toimus Alavere 
koolis õpioskuste võistlus. 

Võistlusel osalesid õpilased 5. – 9. 
klassini. Eraldi arvestust 
peeti 5. – 6. ja    7. – 9. 
klassini. Võistkonnad olid 
5-liikmelised.  

Tegemist oli 
meeskondliku võistlusega, mis 
eeldas, et iga võistkond 
koosnes võrdväärsetest 
liikmetest, kelle tööd 
koordineeris 
meeskonna juht. 
Võistluse ülesanded 
tuginesid 
funktsionaalsele 
lugemisoskusele ja 
infootsingule erinevatest 
allikatest. Ülesannete 
vastustele tuli lisaks märkida 
ka allikad, millest vastused oli 
leitud. Ülesanded anti kätte korraga, aega 
nende lahendamiseks ja vastuste 
märkimiseks oli 1,5 tundi. Võistluste lõpus 
tuli täita protokoll.  

Ülesanded koostasid aineõpetajad. 
5. – 6. klassil olid teemadeks eesti keel ja 
kirjandus, keskkond, loodus, kunst, 
muusika ja pranglimine. 7. – 9. klassi 
teemad olid eesti keel ja kirjandus, kunst, 
loodus, ajalugu, geograafia, bioloogia, 
vene keel, muusika, pranglimine ja varia.  

5. – 6. klasside arvestuses sai 1. 
koha 50 punktiga 6. klass. 6. klassi 
võistkonda kuulusid Kardo Kanarbik, 
Marten Liivak, Viola Melih, Merily 
Kombe, Marian Lepp. 2. koha sai 45 
punktiga 5. klass, kelle võistkonda 
kuulusid Johan Tamm, Mirjam Tapu, Risto 
Roosipuu, Elvo Hansen, Caroli Sirel. 

7. – 9. klasside arvestuses sai 1. 
koha 55,25 punktiga 9. klass. Võistkonda 
kuulusid Alice Nilisk, Raido Talving, 
Katrin Kruusement, Brandon Helk, Rene 
Tähe. 2. kohale jäi 47,5 punktiga 8. klass, 
võistkonnas olid Sille Sündema, Olver 

Tumm, Kelli Aru, kredi Raspel, Rain 
Sobols. 3. koha sai 40 punktiga 7. klass, 
kelle võistkonda kuulusid Reelika Virma, 
Kerli Laidsalu, Carmen Linnumäe, Kalli 
Mätlik, Kaarel Mättik. 

Marianne Lõoke 
 

MÄLUMÄNG 2008-2009 
Meie koolis on juba mitu aastat 

peetud viktoriine, 
mälumänge ajalehtede 

põhjal. Sel aastal 
otsustasime teha 
mälumängu, mis ei 
ole otseselt seotud 
üksnes ajalehtedega, 
vaid puudutab ka 

õppetööd ning 
lisaks on mitmeid 

silmaringi 
avardavaid küsimusi.  

Mälumängul on kokku 5 
vooru. 1. voor toimus 2. detsembril. 
 
I vooru tulemused: 
1. koht Ajuhiiglased (Alice Nilisk, Riin 
Prisk, Rene Tähe, Raido Talving, Airin 
Vaarmann) 17 punkti. 
2. koht Päike (Sille Sündema, Kredi 
Raspel, Rain Sobols, Olver Tumm, Kelli 
Aru) 16 punkti. 
3. koht 7. klass (Carmen Linnumäe, Kerli 
Laidsalu, Kalli Mätlik, Kaarel Mättik, 
Reelika Virma) 10 punkti. 
4. koht Valge hiiglane (Kristin Vaarmann, 
Jane Sirel, Allar Vaiksalu, Grigori Zorin, 
Rando Loik) 9 punkti. 
5. koht Päkapikud (Merily Kombe, Viola 
Melih, Marian Lepp, Kardo Kanarbik, 
Marten Liivak) 6 punkti. 
6. koht Räimesupp (Katrin Kruusement, 
Anastasia Zorina, Martin Kallaste, 
Brandon Helk, Aleksandr Barsukov)          
2 punkti.    
 
Häid mäluelamusi! 

Marianne Lõoke 
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RAHVASTEPALLURITE 
EDUKAS HOOAEG 
 

12. novembril algasid Harjumaa 
meistrivõistlused rahvastepallis. 
Esimestena olid võistlustules 4.- 5. klasside 
poisid. Raskes võistluses saavutati 27 
võistkonna hulgas tubli 9. koht. Kaotus tuli 
vastu võtta Kallavere ja Maardu 
Keskkoolidelt, kes viimaks saavutasid 
üldkokkuvõttes 1. ja 3. koha. Spordis peab 
ka õnne olema ja seekord polnud see meie 
poolt. Väga 
hästi võistlesid 
Toivo Verstin, 
Elvo Hansen ja 
Randar Vilbiks. 

Võistlus 
jätkus 20. 
novembril Kiili 
spordihoones    
4 – 5. klasside 
tütarlastele ja 26 
võistkonna 
hulgas meie 
tüdrukutele 
vastaseid 
polnud. Kõik võistkonnad võideti 2 : 0. 
Kergelt ei tulnud võidud ometi. Oma 
panuse võiduks andsid kõik 8 võistlejat, 
kuid eriti tublid olid seekord Signe Pitk, 
Kristin Laidsalu ja Kärolain Kattai. 4. 

klassi tüdrukud on nüüd kolmekordsed 
Harju Maakonna meistrid. 21. novembril 
sõitsime Viljandisse, kus vastasteks olid 
Pärnu, Rapla ja Viljandi Maakondade 
parimad võistkonnad. Finaalis saavutati 3. 
koht. Tubli tulemus seegi. 

Viimastena läksid võistlema 1- 3. 
klasside poisid- tüdrukud, seekord Kehra. 
Tüdrukud saavutasid 9. koha. Tüdrukutest 
olid tublimad Anett Mättik, Janeli Lember 
ja Janet Lember, poistest Brätten Luts ja 
Ranno Sults. Oma esimese tubli 
võistluskogemuse said ka Sigrit Pitk, 

Rando-Rolf 
Karron, Rando 
Vilbik, Elina 
Kalev, Kaili 
Malts, Aleks 
Nasilnikov ja 
Märtin Post. 

Kõikide 
võistlejate 

pingutusi saatis 
edu. Nüüd on 

Alavere 
Põhikool parim 

kool 
rahvastepallis ja karikas aastaks meie kooli 
hoida. 
Õnnitlen kõiki rahvastepallureid ja edu 
edaspidiseks! 

Õpetaja Tiia Kroonmäe 

___________________________________________________________________________
MIDA ON SULLE PÄKAPIKUD TOONUD?  

Annabel (1. klass): Nätsu, 
kahvleid, üllatusmuna.    
Caren (1. klass): 
Šokolaadikalendri, komme, 
sokke.    
Sven (1. klass): Kindad, 
komme.   
Signe (4. klass): Šokolaadi, 
jõulukalendri. 
Elina (1. klass): Kommi, 
piparkooki, šokolaad, 
üllatusmuna. 
Kimberly  (1. klass): 
Šokolaadi, üllatusmuna, 
kleepsud. 

Hanna (4. klass): 
 Šokolaadi, pulgakommi, 
komme. 
Janelyn (4. klass): Kommi, 
šokolaadi. 
Kristin  (4. klass): Kommi, 
šokolaadi. 
Kaili  (2. klass): 
Üllatusmuna, pulgakommi, 
šokolaadi. 
Getrin  (2. klass): Karu koos 
maasikamoosiga, 
kummikomme. 
Aleks (2. klass): 
Üllatusmuna, šokolaadi, 
kommi. 

Anett (3. klass): 
Kummikomme, Mõnusa 
Maiuse, šokolaadi. 
Ranno (3. klass): Ferrero 
Rosseau. 
Brätten (3. klass): Barni. 
Peeter (3. klass): Lioni paki, 
Kinder Bueno, karu 
kommidega. 
Rando (1. klass) : Traktori, 
šokolaadi. 
Rando-Rolf (1. klass): 
Kommi, torud, šokolaadi. 
 

Küsitles Kelli Aru
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MINU JÕULUUNENÄGU 
 
 Ma nägin unes, et olen Jõuluvana. 
Ühel päeval läksin lastele kinke viima. Mul 
oli nii kiire, et unustasin 
kingid maha. Ma 
avastasin selle siis, kui 
jõudsin maja juurde. 
Hakkasin selle maja 
kingikotti võtma, aga 
seda polnud. Ma saatsin 
ühe põdra tagasi 
kingikoti järele. 
 Põder tuli tagasi koos päkapikuga. 
Päkapikk seletas, et ma olin võtnud hoopis 
vale saani. Nüüd said selle maja lapsed 
kingitused kätte. Niimoodi käisin kõik 
majad läbi. Kui koju jõudsin, ärkasin üles. 

Karl Kalev (5. klass) 
 
 

KADUNUD PÕHJAPÕDER 
 
 Ükskord tahtis Jõuluvana 
ettevalmistusi tegema hakata. Ta läks talli, 
kus pidi olema seitse põhjapõtra, kuid seal 
oli nüüd ainult kuus põtra. Jõuluvana 
märkas, et talli tagauks oli lahti 
vajunud ja põder välja jooksnud. 
Jäljed viisid metsa, kuid lumetuisk 
oli varsti jäljed minema pühkinud ja 
põhjapõtra ei saanud otsida.  
 Jõuluvana muutus kurvaks, 
sest kadunud oli tema lemmikpõder, 
kes oli punase ninaga ning 
Jõuluvana oli ta lapsepõlves metsast 
leidnud. 
 Jõuluvana läks ülejäänud kuue 
põhjapõdraga kadunud põtra otsima. Talle 
tulid appi ka kolm päkapikku. Jõuluvana 
lendas mitu korda üle metsa, aga kadunud 
põtra ta ei leidnud.  
 Jõuluvana läks kurvalt koju. Juba 
tunni aja pärast, kell 12 öösel, pidi 
Jõuluvana minema kingitusi laiali jagama.  
 Jõuluvana otsustas enne minekut 
veel veidi tukastada. Kui ta üles ärkas, 
teatas üks päkapikkudest, et Jõuluvana 

lemmik-põhjapõder oli vahepeal koju 
tagasi tulnud. Jõuluvana läks ruttu põdra 
juurde. Põhjapõder jutustas talle, et ta 
kukkus metsas jalutades lõksu. 

Metsloomad olid ta lõpuks lõksust 
välja aidanud.  
 Nüüd sai jõuluvana 
kingitusi jagama minna. Ta võttis 
kaasa ka ühe päkapiku. Jõuluvana 
jõudis viia igasse riiki, igasse 
linna, igasse majja ja igale 
inimesele kingitusi. 
 Jõuluvana oli väga 

õnnelik, et ta leidis oma põhjapõdra üles. 
Mirjam Tapu (5. klass) 

 
ÜLLATUS 

 
Me kõik teame, et jõuluvana ja 

päkapikud on olemas. Nad elavad 
Lapimaal, kus on aasta läbi külm. 
Päkapikkude ja jõuluvana jaoks on aasta 
viimased kuud kõige töörohkemad. Kõik 
kirjad tuleb läbi lugeda, kingid meisterdada 
ja pakkida ning see ei ole kerge töö. 

Ühel päeval, kui päkapikud olid 
kommid laste sussidesse juba ära 
jaganud, tegid nad jõuluvanale 
üllatuse. 

Nad tegid poole jõuluvana 
järgmise päeva tööst ära ning 
vastu hommikut küpsetasid veel 
piparkooke. Ainult päkapikud 
oskasid neid imelisi piparkooke 
teha ning neid saab ainult 
Lapimaal. Kui jõuluvana ärkas, 

siis ootaski teda ees meeldiv üllatus. 
Piparkoogid olid nii head, et neid võis 
lõputult süüa. Kuid töökohustused ootasid 
ning tuli tegutsema hakata. Suur oli 
jõuluvana üllatus, kui ta oma tööruumi 
läks, sest kogu hommikupoolikuks 
plaanitud töö oli tehtud.  

Jõuluvana taipas kohe, kes selle 
üllatuse taga on. Ta tänas oma tublisid 
abilisi. Nüüd oli neil rohkem aega koos 
olla ja juttu puhuda. 

Janeli Lember (3. klass) 
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MINU  HIRMUTAV JÕULUUNENÄGU 

 
Jõuluvana, päkapikud valmistusid 

kinkide jagamiseks. Igaühele oli üks 
täiuslik kingitus. Need jagati nii: sulle, 
talle, mulle, meile, neile, teile. Igaüks sai 
piisavalt kingitusi. Aga mina jäin ilma. Ma 
pole sugugi paha laps olnud, miks peaksin 
mina ilma jääma? Ma keerasin ühe külje, 
siis teise, jälle ühe ja siis teise 
külje. Kogu aeg oli mul mõttes 
üks ja ainus küsimus. Ma oleks 
tahtnud üles ärgata, aga miski 
hoidis mind kinni. Ma ei tea ise ka, 
mis asi see selline ole võis.  
 Mulle tundub, et mu sussi sisse on 
poetatud kiri. Huvitav, kellelt see küll olla 
võiks? Avasin meeleheitlikult kirja. Kirjas 
seisis: 
„Tere, väike paharet! 
Kindlasti imestad, miks sina kinki ei 
saanud! Sa oled meile hirmus palju 
segadust tekitanud. Sinu pärast läksid meil 

kingitused segamini. Ma loodan, et 
edaspidi sa selline pahanduste tekitaja ei 
ole. 
Tänades, 
                     päkapikud jõuluvanaga.“ 

 Uuh, milline ehmatav kiri! 
Enda arvates ma paha laps pole 
olnud. Aga mine sa tea, mida 
kõike veel päkapikud välja ei 
mõtle. 
 Mis valgus see selline on? 
Ega ometi päike? See tuleb mu 
silmakestele aina lähemale ja 

järsku... Ma avan silmad, kõik kaob nagu 
tina tuhka. Tõusen voodist ja näen – 
kingitused! 
 Ma olen ülimalt rõõmus, kui teada 
sain, et ma polegi nii paha laps kui minu 
niiöelda hirmutavas jõuluunenäos. 

 
Marta Pappel (5. klass) 

MIDA OOTAD SINA JÕULUDELT? 
 
Grigori  (8. klass): Ootan 
hästi hästi paksu lund ja 
palju kingitusi. 
Allar  (8. klass):  Häid 
kingitusi ja jõuluvana. 
Sille (8. klass):  Mina ootan 
lund, jõulurahu ja jõulutoitu. 
Kredi  (8. klass):  Lund ja 
palju süüa. 
Anastasia (9. klass):  Mina 
ootan uusi saavutusi, rahu, 
vaikust ja et kõik oleksid 
õnnelikud. 
Marlet  (8. klass):  Head 
tuju, palju kinke, toredaid 
inimesi ja jõuluvana. 
Airin  (9. klass):  Lund, 
kingitusi ja jõuluvana. 
Alice (9. klass):  Inimesed 
võiksid rohkem üksteist 
hoida ja pöörata tähelepanu 
oma lähedastele. 
Aleksander (9. klass):  
Pidu! 
Rene (9. klass):  Pidu ja 
kingitusi. 

Hendrik  (9. klass):  Mitte 
midagi. 
Riin  (9. klass):  Puhkust ja 
palju kinke. 
Caroli  (5. klass):  Hästi 
palju kingitusi. 
Viola (6. klass):  Lund ja 
palju kinke. 
Toivo (5. klass):  Kingitusi. 
Mirjam  (5. klass):  
Kingitusi ja veel rohkem 
kingitusi. 
Anna-Liisa (7. klass):  Palju 
lund ja kingitusi. 
Marian  (6. klass): Palju 
kingitusi 
Kristin  (8. klass):  Paksu 
lund ja jõuluvana. 
Jane (8. klass):  Sugulasi 
külla ja ilusaid jõule koos 
nendega. 
Katrin  (9. klass):  
Meeleolukaid jõule ja paksu 
lund. 

Marta  (5. klass):  Palju lund 
ja jõuluvana ning rahu 
kõikidele. 
Randar (5. klass) :  Lund ! 
Karl  (5. klass) :  Lund. 
Rait (5. klass):  Lund ja 
kingitusi 
Kardo  (6. klass):  Kõike ! 
Johan (5. klass):  Lund. 
Tanel (7. klass):  Verivorsti. 
Kaarel (7. klass):  Süüa! 
Kalli  (7. klass):  Rahu ja 
sõprust. 
Carmen (7. klass):  Süüa 
palju. 
Kerli  (7. klass):  Päkapikke 
ja jõuluvana. 
Reelika (7. klass):  Palju 
kinke. 
Ardi  (8. klass):  Palju kinke. 
Rain (8. klass):  Palju naisi. 
Argo (9. klass):  Lund. 
Mari-Liis  (8. klass):  Lund 
ja süüa. 
 

Küsitles Kelli Aru
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Päikesevalgus – see on ere, 
jäine lumi valguses on ere. 
Minu väike õde aga 
kogu aeg on Ere. 

Ege Mätlik (3. klass) 
 
JÕULUVANA UNENÄGU 
 

Elas kord üks jõulumees. Tal oli 
palju tööd, kuid tal oli ka palju abilisi- 
päkapikke. 

Kord heitis jõulutaat magama ning 
nägi kummalist und.  ...Ta läks lastele 
kinke viima, aga oli oma koti ära kaotanud. 
Ta muudkui otsis ja otsis oma kotti, aga ei 
midagi. Ta küsis isegi Jõulumemmelt, ega 
tema kingikotti näinud pole. Jõulumemm 
pahandas, et temal on endalgi tööd palju, 
muudkui koob ja õmbleb ning kott tuleb 
Jõulumehel endal üles otsida. Taat jäi 
kurvaks, võttis oma saani ning läks laste 
käest vabandust paluma. 

Kui ta esimese lapse juurde jõudis, 
vaatas ta korraks selja taha ja vaat, mis seal 
oli! Kadunud kott! Jõuluvana läks lastele 
külla, sest kõik lapsed ootasid teda juba 
ammu. … 

Jõulumemm, sa ei tea, kui hirmsat 
und ma nägin! 

Brätten Luts (3. klass) 
 

 

AUHINNAMÄNG 
 
Ka selles koolilehes on peidus väike Mägra 
Miku. Leia ta üles, kirjuta õige lehekülje 
number koos oma nimega sedelile ning 
pista see uue veerandi esimesel nädalal 
loosikasti. 
Eelmises mängus naeratas loosiõnn 
Janeli Lemberile (3. klass), 
Anna-Liisa Johansonile (7. klass), 
Allar Vaiksalule  (8. klass). 
 

 
 
Tervitan kõiki sportlasi, eriti 
rahvastepallureid ja soovin palju 
medaleid uuel aastal. 
Veel tervitan oma kallist 5. klassi ja 
soovin neile sportlikku vaheaega.  
 

Õp Tiia Kroonmäe 

 Mina sooviksin tervitada kõiki sõpru. 
Sooviksin veel tervitada EV presidenti. Veel 
saadan ma tervituse Andrus Ansipile. Ja kui 
juba tervitamiseks läks, siis tervitaksin kõiki 
koolitegelasi, eriti neid õpetajaid, kes mulle 
taaskord hinnete suhtes armu andsid. Veel 
tervitaksin ma Rooma paavsti.  

Häid jõule ja head uut aastat kõigile. 
Tervitab jõuluvana Raido 

 
   

                                  Jõuluvanal pikk on töö. 
Lastel suur on öö. 

Kuldne kuu on akna taga, 
Jõuluvana veel ei maga – 

ei saa sängi pugeda, 
vaja kirju lugeda. 

 
Häid jõule soovin Elinale!Häid jõule soovin Elinale!Häid jõule soovin Elinale!Häid jõule soovin Elinale!    

Kimberly 

 Kallis Getrin! 

Jõulud taas on käes, 
Jõuluvana jälle näed. 
Kui pikk on öö, 

siis käes on päkapikul töö. 
Päkapikk on tore sell, 
kuigi ise väga hell. 

Kaili Malts. 
 



Kallid sõbrad Nele, Caren, Mirjam, Merily, 
Viola, Anna-Liisa, õp. Tiia Kroonmäe, õp. 
Doris, õp. Kristina, õp. Helle ja ka teistele 
kes jäid nimetamata…  

 
HÄID JÕULE soovib Marian  

 Tervitan jõulude puhul kõiki 
sõbrannasid, tähtsamad on Reelika, 
Kalli, Kerli, Carmen, Kristin V. ja Viola. 
Ka kõiki toredaid ja tublisid poisse: 
Rene, Kaarel, Grigori, Rando jt, kes 
omast arust on tublid.  

Tervitab … 

   
Soovin Janet Lemberile head jõulurahu ja 
Getrin Vaarmannile ka!  

Kaili Malts. 

 

 Soovin ilusaid ja kingirohkeid jõule 
oma kallitele sõbrannadele: Kallile, 
Carmenile, Kerlile ja Janele.  

Päkapikk ☺ 
   

Soovin häid jõule ja head uut aastat Mannule ja 

Anna-Liisale ning kõikidele õpetajatele.  

Mirjam ☺ 

 Tervitan ja soovin häid jõule: Reelikale, 
Kerlile, Janele, Carmenile, Violale☺ 

 
   
Airin soovib häid jõule Alicele, 
Kristinile (8. klass), Getrinile ja Riinile. 

  
Häid jõule, õpetaja Kaie Jaanus! 

   
Häid jõule ja palju kallisid Janele, 
Kallile, Carmenile ja Kerlile.  

Reelika 

 Häid jõule Marian, Mirjam, Hanna, 
Viola, Caroli, Kärolain, Diana jpt. 

 
Anna-Liisa. 

   
Ilusaid jõule ja tugevaid närve kõikidele 
õpetajatele!  

Päkapikk 

 Airin tervitab Alicet ja 

Alice tervitab Airinit  ☺ 
 

   
Kõigile häid jõule ja toredat jõulumeeleolu. 
Soovib Signe 

 Häid jõule Anna-Liisa, Marian ja Mirjam 
 

 
 

Jõuluvanal raske töö. 
Jõuluvanal raske töö. 

Nüüd tal kõhul valge vöö, 
kuid väga väike öö. 

Kuid päkapikk on väga 
virk, 

teed ainult nips ja kohal on 
väike vips. 

Tervitan kõiki oma 
klassikaaslasi ja peret. 

 
Elina. 

 

  
Jõulukuu on tore aeg, 
leevikesi täis on aed, 

väikesed jäljed lume peal, 
päkapikk vist käinud seal. 
Ma tervitan kõiki selle 

kooli lapsi. 
 

Getrin 
 

 Võbiseb küünlaleek kuusel, 
selles on soojust, 
kui tunned … 

Selles on valgust, 
kui vaatad… 

Selles on soovid, 
kui kuuled … 

 
Ilusaid ja rahulikke jõulupühi 

kõigile Alavere kooli 
töötajatele ja õpilastele, 

 
soovib huvijuht Marianne 
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