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koolileht

SISUKORD
D I R E K TO R I J Õ U LU M Õ T TE D
Aknast paistab väga ilus talveilm. Juba
teist aastat järjest võime olla uhked ja
nautida meie kliimavöötmele iseloomulikku ja kaunist talve. Tänu lumele saavad ju
ka jõuluvanad oma truude abiliste päkapikkudega ja põhjapõtradega meile tuua
vajalikud kingid, millest olete kindlasti
oma soovikirjades unistanud. Raudna Põhikoolis on selle aasta jõulukuul tehtud
palju huvitavat. Siinkohal tunnustus jällegi
meie õpilasesindusele, kelle eestvedamisel ja kaasalöömisel on meil näiteks käimas igal esmaspäeval ringi päkapikud, kes
pakuvad õpilastele piparkooke. Samuti
meeldivalt jõuluteemaliseks on kujundatud klasside uksed ja kooli ümbrus.

Tulemas on meeldivalt pikk vaheaeg ja
puhkus. Palun nautige seda täiel rinnal
ning ärge unustage end tuppa! Kasutage
ära see eelis, et Teil on võimalus oma
puhkuseplaani lisada ilma suurema kuluta
lumi, mis paljudele on väga kallis ja keeruline vaba aja sisustamise vorm.
Meeldivaid jõule ning

DIREKTORI
JÕULUMÕTTED

1

MEIE UNISTUSTE
JÕULUD

1
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mõnusat puhkust!

Raudna Põhikooli direktor

MEIE UNISTUSTE JÕULUD
Soovin perega koos olla. Tahan
olla issi, emme ja õdedega.
(Hanna 1. klass)
Tahan, et issi oleks kodus!
(Sandra 1.klass)
Pere on koos, kõigil on hea olla,
keegi ei kakle. (Hannele 1. klass)
Ma tahan olla Ugalas jõulupeol
ja et seal oleks päkapikud. (Aivo
1. klass)
Ma olen Saaremaal, kogu jõuluaja, mina ja venna. (Maila 1.
klass)
Headust ja sõpru. Ehitud kuuske
ja pere. Palju kommi. (Kristi 2.
klass)
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Tahan kaunist kuuske. Tahan
kingitusi. Tahan, et maa oleks
valge. (Tanel 2. klass)
Pere oleks koos ja sõbrad. Tuba
oleks korras ja ehitud. Oleks kinke
rohkem
kui
muidu.
(Magnus 2.klass)
Soovin, et jõuluvana tuleks koju
ja advendiajal näeks päkapikke.
(Karolina 3. klass)
Kuused on toas. Kingitused on
kuuse all. Lapsed on rõõmsad.
(Ato 3. Klass)
Et kõik on terved ja terve klass
on kohal. Kõik on rõõmsad ja
keegi ei tee pahandust. (Artur 3.
klass)

Peres teeksid kõik koos asju,
mida nad tahavad ja ehitakse
koos kuuske. Kodus ja koolis
oleks mõnus jõulumeeleolu. Inimesed teeksid kingitusi üksteisele. (Gerda 3. klass)
Et mu kassi käpp paraneks ja ta
saaks minuga mängida. Et kõik
oleks rõõmsad ja rahulikud. Et
kõigil oleks jõulusalmid peas.
(Laura 3. klass)
Et mul oleks tunnistusel kõik
viied ja kõik oleks ilus, rahulik ja
et keegi ei oleks haige.
(Berit 3. klass)
/Küsitles Anett Suits/

Õ P E TA JA T E H E A D J Õ U L U S O OV I D
Raudna Põhikooli õpetajad soovivad
· Jõulu-meeleolukat koolivaheaega!
· Sära silmadesse, soojust südamesse. Kauneid jõulumäTeile jõuludeks...
lestusi! Õnnelik olemiseks pole palju vaja- tihti
Soovide täitumist ja tasakaalu.
leiame selle sealt, kus seda otsidagi ei oska.
· Kuuselõhna tubadesse, jõulurõõmu südamesse. Ausaid
mõtteid ja häid tegusid- siis on su ümber õnnelikke nägusid.
· Ära unusta, et Sinu kõrval on Sinuga sarnane olevus!
· Soovin kõigile tervist, rahu ja rõõmu
igaks päevaks!
· Helgeid mõtteid, häid sõpru, jätkuvalt
unistusi.
· Nautige talve, lund, suusatamist, uisutamist! Saate hea
tervise ja puhanud meele. Kaunist ja rahulikku jõuluaega, lõbusat aastavahetust!
· Õnne igasse kodusse!

Joonistuse autor Anete Leiman 1. klass

A DV E N D I A E G KO O L I S
Meil on juba koolis traditsiooniks saanud, et kui saabu- jõuluõhtu. Kambakesi meisterdati uhkeid jõulukaarte
vad jõulud, siis hakatakse meil seda tähistama. See aasta ning tehti maitsvaid piparkooke, mille pärast värviliselt
on meil toredad õpetajad olnud, kes jutustavad lastele ära kaunistasime. /Moonika Viibur 9. klass/
osade kaupa jõulujuttu. Lisaks sellele süüdatakse igal
esmaspäeva hommikul küünal. Igal detsembrikuu esmaspäeval on olnud koolis kohvik, kus õpilased müüvad isetehtud pirukaid, piparkooke, koogikesi ning kuuma jõulujooki. Kohvik on olnud lausa nii tegus, et juba esimesel
vahetunnil on enamik asjadest müüdud. Esmaspäeviti
liikusid koolis ringi päkapikud, kes õpilastele piparkooke
pakkusid. 10. detsembril toimus õpilasesindusel väike
Fotol 9. klassi päkapikud

TA L L I N NA R E I S
20. oktoobril külastasid 6.-9. klasside õpilased

Plazasse, kus vaadati 3D filmi „ Keelatud tants 2“. Filmi

Okupatsioonide muuseumi ja Cola Plaza kino.

valik oli hea, sest sobis peaaegu kõigile õpilastele süžee

Muuseum iseenesest tekitas õpilaste seas furoori: muu- ning osatäitjate poolest. Tagasisõit kujunes meeldejääseumi maja oli igati modernne ja väljapanekud huvita- vaks: kaheksanda ja üheksanda klassi noormehed üllatavad. Tutvuda sai paeluva ning huvitava fotonäitusega, sid kõiki oma lauluoskusega. See oli sobiv punkt toredale
poistele pakkusid huvi eelkõige elektritool ja tolle aja päevale! Õpilastele oli sõit ja muuseumi pilet tasuta,
autod. Kahjuks lõppes külastus kiirelt, sest muuseum oli ekskursiooni rahastas Avatud Eesti Fond!
üllatavalt väike nende okupatsioonide kohta, mis Eestis /Anni Voll 9. klass/
on olnud. Peale muuseumi külastust suunduti Coca Cola
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Sündmused

MAR D I– KA DR I K ARN EVA L
23. novembril tähistasime mardi– ja kadripäeva
karnevaliga! Karnevalil olid tüdrukud ja poisid. Mõned
olid printsessid, kuningannad, luukered, vaimud, sombid, jänesed ja teised põnevad tegelased. Seal tantsiti,
lauldi ja mängiti. Kõigil olid uhked riided ning tehti pilti.
Kõigil oli lõbus! /Merilin Päiviste 5. klass/

SO L I ID NE PÄ EV
11. novembril toimus meie koolis soliidne päev.
Selle päeva eesmärgiks oli see, et õpilased paneksid
end soliidselt riidesse. Kõige rohkem paistsid silma
väiksed, sest nad olid kõik ennast kenasti riidesse
pannud. Suuremates klassides olid tüdrukud need,
kes võtsid osa ning kandsid soliidseid rõivaid. Kõige
tublimad olid üheksanda klassi tüdrukud. Suure üllatuse valmistas kaheksanda klassi õpilane Reigo Võip,
kes oli vanemas kooliastmes ainuke soliidne poiss.
Mina kiidaks osavõtjaid seepärast, et on kena, kui
osaled tunnivälistes tegevustes ning muudad koolielu huvitavaks. Kõik osavõtjad olid äärmiselt
tublid. /Madli Kõiv 7. klass/

Fotol 1. klassi lõbusad karnevali-tegelased

11. novembril tähistas kool 189. aastapäeva,
mille puhul tulime kooli soliidses riietuses.
Päev algas kauni aktusega, kus tunnustati
õpilasesinduse presidenti Moonika Viiburit
silmapaistva ja aktiivse korraldustöö eest
kooli õpilasesinduses.

I SA DE PÄ EV HE IM TA LI S
13. novembril oli Raudna Põhikooli mõisamajas Pärsti valla isadepäeva üritus. Mängiti mänge ja tehti
torti ning näomaalinguid. Oli võimalik ratsutada poniga. Mulle meeldis väga isetehtud küpsisetort, mis oli
üsna pikk. Osalesid nii väikseid ,kui ka suured ning ka emad ja isad. Väiksemad lapsed tegid kaarte isadele.
Seal oli ka puutöö tuba. Kokkuvõtteks oli väga lahe! /Mari- Liis Sepp 5. klass/

POISID

J A T Ü D R U K U D S A I D I L U S A D R A H VA R I I D E D

Raudna kooli 1.-3. klassi õpilased tegelevad teist aastat
rahvatantsuga. Kui oma esimestel esinemistel pidid lapsed vaatajate ette astuma isiklikes pidulikes riietes, siis
nüüdseks on kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi,
kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali, kohaliku omaalgatuse programmi ning Heimtali Mõisakooli Seltsi abiga
ligi 18 500 krooni eest soetatud koolile 10 komplekti tüd-
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rukute ning 14 komplekti poiste rahvariideid. Järgmisena
on kavas pingutada selle nimel, et saada toetust ka 1.
klassi lastele rahvariiete tegemiseks. Pidulikud rahvariided on mõeldud kandmiseks avalikel esinemistel. Kuna
need kuuluvad koolile, siis on nende hoiukohaks koolimaja. Samas on laste vanemate õlgadel kohustus enne
esinemisi riided korda seada ning korrektselt tantsijatele
selga aidata või esinemispaika kaasa anda. Et väärtuslikud riideesemed kuhugi ripakile ei jääks, palun pärast
esinemisi vanematel rahvariided võimalikult kiiresti lastega kooli tagasi saata. Samuti soovitan iga esinemise
järel riided kriitilise pilguga üle vaadata. Kui need on
määrdunud, tuleks neid pesta käsitsi või pesumasina õrna pesu programmiga, kuid mitte triikida enne järgmist
esinemist! Nende soovituste kohaselt toimides püsivad
riided kaua ilusana ja neid saavad kanda ka järgmised
Raudna kooli algklassidesse õppima asuvad lapsed.
Parimate soovidega, tantsuõpetaja Hilka Raba

Fotol Raudna Põhikooli tantsu- ja laululapsed
Pärsti valla lipu- ja vapipäeval

I N T E RV J U U

ÕPILASESINDUSE PRESIDENDI

AV: Moonika, oled meie kooli õpilasesinduse (edaspidi
ÕE) president ja muidu väga aktiivne õpilane ning sa
paistad silma heade õpitulemuste poolest. Mul tekib
küsimus, kuidas sa seda kõike jõuad?
MV: Kui sa tegeled asjadega, mis sulle meeldivad, ei teki
tüdimust ega väsimust.
AV: Kuidas sai sinust õpilasesinduse president?
MV: Olen olnud ÕE liige 5. klassist alates. Sellel sügisel
hääletati mind avalikul hääletusel ÕE presidendiks.
AV: Kas ÕE president on raske olla? Millega sa seal põhiliselt tegeled?
MV: Ei ole, lisatöö, mis sellega kaasneb, on huvitav ning
nauditav.

M OONIKA VIIBURIGA

AV: Millega sa peale ÕE juhtimise veel tegeled? Mis on
sinu hobid?
MV: Oma aja olen täielikult pühendanud ÕE- le. Hobidest
tegelen vahel rulasõiduga ja vabal ajal kirjutan luuletusi
ning laule. Varem tegelesin ka muude huvidega, kuid
kuna käin lõpuklassis, jääb õppimise kõrvalt vähe aega.
AV: Tulemas on jõulud, kuidas te selleks õpilasesinduses valmistute? Ja millised on sinu soovid meie kooliperele selleks veerandilõpuks ning jõuludeks?
MV: Jõuludeks on meil ettevalmistatud advendikohvik,
jõululaat ning meie koolis liiguvad ka päkapikud ringi.
Soovin kõigile häid jõule ja head uut aastat!
/Küsitles Anni Voll ja vastas Moonika Viibur 9. klass/

A RVA M U S : AVATU D K L A S S J A A K TI I V S E D VA H ET U N N I D
Alates 29. novembrist on õpilastel võimalik vahetundide ajal kasutada arvutit ja mängida spordisaalis
palli. Peale tunde on avatud klass, kus bussi ootavad õpilased võivad mängida lauamänge, joonistada,
õppida või lihtsalt mõnusalt vaba aega veeta.
ÕPILASE ARVAMUS: Positiivne on see, et koolis ei olnud varem enne bussi saabumist midagi teha,
nüüd on! Vahetundide ajal liikumine on tervislik. Mõnel õpilasel, kellel pole kodus arvutit on see võimalus
koolis. Negatiivne on see, et koolis võiks olla rohkem lauamänge. Aktiivses vahetunnis võiks organiseerida
mänge. /Liisi Voll 8. klass/

OMALOOMING

LOOJUVA PÄIKESE KUMAS
Loojuva päikese kumas
Miski läbi udu sumas
Ta tuli tasa ja salaja
Et leida mida vajab ta
Ta läks varjudega ühes
Saladust kandis oma süles
Läks videviku ajal
Oma vaiksel rajal
/Elli Kõiv 9. klass/

J Õ U L U- K O O M IK S
/Autor Magnus Tera 2. klass/

K OOLILEHE
MEESKOND
Loe lisaks:
http://raudna.blogspot.com
http://www.raudna.vil.ee

Moonika Viibur 9. klass
Anni Voll 9. klass
Elli Kõiv 9. klass
Liisi Voll 8. klass
Madli Kõiv 7. klass
Mari- Liis Sepp 5. klass
Merilin Päiviste 5. klass

Keeletoimetaja:
Erika Udaltsova
erikau@raudna.vil.ee
Vastutav toimetaja:
Anett Suits
435 1099
huvijuht@raudna.vil.ee

I LUSAT A LGAVAT VA HEA EGA JA KAUNE I D JÕ ULE !
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