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Kui sa teed plaane aastaks, külva riisi.
Kui sa teed plaane kümneks aastaks, istuta puid.
Kui sa teed plaane sajaks aastaks, hari inimesi.
Konfutsius

Detsembrikuu lehes:
8. ja 9. klassi õppekäik Rakett 69 Teadusstuudiosse
Jõulumängud 5. - 9. klassile
Päkapikunädal, jõulukampsuni päev
Jõuluretk Paide Ajakeskusesse
Meie jõulutegemised: projektipäeva jõululikud töötoad ja ja jõuluhommikud
1. klasside jõulumatk Orava tallu
Annetuste kogumine loomade varjupaikadele
Jõulufilmimised
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Detsemribrikuu
alguses päkapikk
igatseva pilgu aknast
välja saatis….
„Oh tuleks vaid need
jõulud kaunid,
rahulikud, valged…“
Peagi soov tal täide
läkski- lumememm
taevavõlvid avas ja siis
aina, aina
sadas…roheline
muruvip sai uue valge
katte, kerkisid valged
kohevad
hanged…jõuluilmad
olid pehmed, karged…
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8. ja 9. klass Tallinnas Rakett 69 Teadusstuudios
Jõulukuu alguses 2. ja 3. detsembril käisid 8.- 9. klass teaduselamust saamas
Rakett 69 Teadusstuudios. Õppekäigud organiseeris loodusainete õpetaja
Kai Klein.
Lastes huvi äratamine teaduse vastu kulges läbi praktiliste ülesannete ja
katsete ning sellele eelnenud pidepunktide loomise kaudu antud teema
kohta. Põhiline muidugi oli, et lapsed said nö käed külge lüüa ja läbi loogika
(sh teadmiste) ülesandeid lahendada – 9. klasside algselt moodustatud
grupid (5 gruppi) hakkasid omavahel mõõtu võtma. Vahest kõige lahedam
oli üheksandikele viimane ülesanne, kui võistlejad pidid
meisterdama täringud, mis igal ajahetkel nt nr. 1, 2 ja 5
veeratab. Viimasesega
sai kõige paremini
hakkama Danieli tiim,
kui suures finaalis
Aaroni
võistkonna
vastu
võit
võeti.
Võidust
olulisemaks
osutus aga osavõtt, sest
iga osaleja suundus koduteele teadmiste võrra rikkamana.
Kristjan Kütttis, 9.kl klassijuhataja
8. klassi õpilased lahendasid teadusstuudios samuti 3 ülesannet. Kaardil oli
vaja määrata Eesti keskpunkt, muna ümber oli vaja ehitada seadeldis, mis
hoiaks ära muna purunemise kõrgelt kukkumisel. Kõige rohkem elevust
tekitas ülesanne, kus oli vaja hoida tasakaalus veepokaalidega kaetud
kandikut, samal ajal tõukerattaga liikudes.

Jõuluteemalised mänguvahetunnid
Detsembrikuus toimusid 5.- 9. klassi õpilastele kahel esmaspäeval
mängude vahetunnid. Huvijuht viis läbi õpilastele jõulutemaatilist
viktoriini ning aliase mängu. Proovile pandi õpilaste teadmised
jõulupühade ajaloo kohta. Õpilased pidid valima, kas väide on õige
või vale ning vastavalt sellele kas paremale, või vasakule poole
koridori seisma. Loomulikult ei puudunud parimatele ka väikesed
auhinnad.
❖
Mõned viktoriini näited: 20. sajandi algusest hakkas kirikuid
külastama ka jõuluvana (Vastus: Ei, 20. sajandi algusest hakkas
kodusid külastama ka jõuluvana).
❖ Nõukogude võim käsitles jõulusid religioosse pühana ning nende tähistamist püüti veelgi tähtsustada
(Vastus: ei, jõule püüti välja juurida).

3

❖ Pärast Eesti iseseisvuse taastamist on jõululaupäev ehk 24. detsember ning esimene ja teine jõulupüha (25.
ja 26. detsember) riigipühad ja puhkepäevad (Vastus: ei, alates 2005. aastast lisandus punaste pühade
nimistusse ka jõululaupäev).
❖ Ameerikast on üle võetud komme asetada akendele advendiküünlad. (Vastus: ei, advendiküünalde komme
on pärit Skandinaaviast)
❖ Jõulud on pühad, milles on kokku põimunud muistne talvise pööripäeva tähistamise kombestik 21.–27.
detsembril ja kristlik Jeesuse Kristuse sündimise tähistamise kombestik 25.–27. detsembril (Väide õige).
❖ Eestis elab arvukalt venelasi, kes tähistavad kiriklikke jõule Juliuse kalendri järgi alles 31. detsembril.
(Vastus: Ei, venelased tähistavad kiriklikke jõule Juliuse kalendri järgi alles jaanuaris, Gregoriuse
kalendri kolmekuningapäeva aegu.).

Jõuluretk Paide Ajakeskusesse
Koolitöötajad ja hoolekogu esindajad veetsid ühe toreda neljapäevaõhtu Paide Ajakeskuses Wittenstein. Üheskoos
sai läbitud Paide vallitorni kaheksa korrust, kus igal korrusel tutvuti ühe perioodiga Eestimaa ajaloost. Igat korrust
ilmestasid ka humoorikad filmid kuulsate Eesti näitlejatega
ning rännakut külastasid ajastutruud näitlejad, kes tutvustasid
tolle aja elu-olu ning pakkusid mekkimiseks ajastute
maitseelamusi. Erinevates mängudes sai isegi end proovile
pandud. Kellele anti selga raudrüü ja kätte mõõk, vastaseks
võitlushimuline kaaslane, kes mängis vanu rehetalu mänge,
lauldi nii „rongivagunis“ kui ka aadlikega üheskoos.
Ajamasin
viis meid
ajas tagasi
erinevatesse
ajastutesse,
muinasajast
1990ndateni.
Ajamasinaga tänapäeva jõudes ootas meid ees maitsev jõulu
õhtusöök.
Tagasiteel Ääsmäele põikasime läbi ka Väätsalt, et imetleda
kuulsaid jõulu vaateaknaid.
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Saue valla õpilasesinduste kokkusaamine
17. detsembril toimus Simisalu loodusmajas Saue valla
õpilasesinduste kogunemine, millest võttis osa ka meie
õpilasesinduse 10 liiget. Üritusel osales 32 õpilasesinduse liiget
Saue valla koolidest. Saabusime sinna paljude ootustega ja
lahkusime paljude uute ideedega. Ürituse päevakorras oli nii
mõndagi huvitavat, nagu näiteks Vaimse tervise ning Noorte
osaluse loeng. Samuti rääkis meile üks Saue õpilasesinduse liige
eesmärkide seadmisest ning enda eesmärkide kirjapanekuks
kingiti meile ka märkmikud. Käelisetegevuse nurgas värvisime
veel õlakotte ja järgmisel päeval rääkisime projekti kirjutamisest.
Vaid kahe päevaga suutis see üritus muuta meie perspektiivi selle
suhtes, kuidas peaks töötama üks õpilasesindus ja pani pähe suurel
hulgal ideid, kuidas meie enda õpilasesindus paremini tööle panna.
Tutvustasime üksteistele ka enda õpilasesinduse tegemisi. Saime palju uusi tutvuseid ning üritus lähendas ka meie
enda õpilasesinduse liikmeid. See kokkusaamine suurendas meis tungi meie kooli hääle esindajatena midagi teha.
Arvan, et see kokkusaamine oli tõukeks uutele tegudele nii meile, kui ka teistele õpilasesindustele. Meie
õpilasesindus soovib sügavalt tänada selle korraldajaid ning neid, kes selle ürituse läbi viisid.
Eliisabeth Sirel, õpilasesinduse meediaminister

Päkapikunädal ja jõulukampsuni päev
Eelviimasel detsembrikuu koolinädalal oli koolis igapäevaselt näha palju punasesse riietatud
õpilasi ja õpetajaid, sest toimus stiilinädal, mille teemaks oli jõulupäkapikk. Nädal lõppes
ülemaailmse jõulukampsuni päevaga. Vahvaid omanäolisi jõulukampsuneid võis koolipildis
kohata igal pool. Särasid nii õpilased kui ka õpetajad. Ka jõuluvana liikus koolimajas.
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5.A ja 5.v klassi jõulukoosolemised
5.A ja 5 väikeklassil oli reedel, 17. detsembril, jõulukoosolemine ja
jõuluhommik viimasel koolipäeval enne vaheajale minemist.
Reedesel olemisel valmistasid Mirjam, Isabella ja Carolin ette ja
viisid läbi jõuluteemalise kuldvillaku. Oli väga põnev võistlus. Siis
tuli meile külla jõuluvana, kes luuletuse, tantsu või muu toreda
etteaste vastu
kingitusi jagas.
Mängisime
mänge,
eriti
populaarne on meil „Pikk Nina“. Ja muidugi saime nosida head
ja paremat, mida kõik olid kaasa võtnud. Pärast viimase
koolipäeva jõuluhommikut läksime koos 5.B klassiga
Tallinnasse, et saada osa jõuluteemalisest muuseumitunnist
Vabamus. Muuseumitunnis saime teada kuidas peeti
jõule/nääre nõukogude ajal, tutvusime muuseumiga ja lõpuks
sai igaüks ise jõuluehte meisterdada. Ja siis läksime Nõmmele uisutama, mida kõik väga ootasid.
Anu Ariste, 5.A klassi klassijuhataja

1.A klassi jõulutegemised
Kuigi detsembrikuu on väga kiire aeg, leidsime ikka aega ühiselt koos
aega veeta ja õppetööväliselt midagi toredat teha.
Novembrikuu esimesest advendi esmaspäevast detsembrikuu viimase
advendini kogunesime algklassidega aulasse, kus toimus
advendihommik.
Iga klass koos paralleelklassiga pidi välja mõtlema toreda
ühishommiku. Saime teada erinevaid advendiga seotud traditsioone ja
tähendusi, kuulasime erinevaid jutukesi ja luuletusi ja lahendasime
jõulubingot. Neljandal advendil olid kaasatud kõik klassid ja ka meie
klass sai esineda toreda jõululauluga „Jälle on saabunud jõulukuu“.
Aga toredad tegevused ei pea piirduma ainult klassi või ühe
tunniga. Kogu koolipere tundis ühiselt rõõmu jõulukampsuni
päevast, meie kampsunid olid sellised:
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Jõulude ja vaheajale lähenedes toimusid jõuluteemalised
projektipäevad, kus toimusid erinevad põnevad tegevused.
Meie klass meisterdas jõuluteemalisi küünlaaluseid purkidest
kingitusteks sõbrale või pereliikmele.

Meisterdamistunni ajal külastas
meid jõuluvana, kes oli jätnud
koti klassi ukse taha ja usinad
õpilased lugesid ette kirja, mille
jõulutaat oli meile jätnud.
Otseloomulikult pidi iga laps lugema ette ka luuletuse, et kingitus kätte saada ja rõõmu
oli oi kui palju!
Oma päeva lõpetasime ühise filmivaatamisega.
Õhtul kogunesid lapsed koos peredega Ääsmäe
külakeskuse platsile, kus üheskoos veetsime
toreda õhtupooliku. Peresid ootas ees jõuluteemaline bingo Ääsmäe peal,
kus nad pidid kaardil olevad punktid üles leidma, lahendama ülesanded ja
vastused kirja panema. Peale mõnusat nuputamist ja liikumist ootas kõiki
soe tee ja kerge amps.
Elen Anger, 1.A klassi klassijuhtaja

Projektipäev
Eelviimasel koolipäeval toimus koolis projektipäev, mille raames toimusid erinevad töötoad. 1.- 4. klassidest osad
tegutsesid klassiti, mõned klassid tegid ühiseid töötubasid. 5.- 9. klassi õpilastele olid õpetajad ettevalmistanud
põnevad jõululikud töötoad. Valikus oli: meisterdamistöötuba, kaartide käsitöökamber, jõulukombestik,
jõulumängude turniir, eesti rahva jõulumängud, jõulukino, jõuluteater, jõulumaitsed, keemilise kunsti kamber ning
järelvastamise töötuba. Viimase kambri uksed jäid siiski suletuks, sest õpilastel oli huvitavat tegevust piisavalt
palju ja tegemata töödest ei tahtnud keegi midagi kuulda.
Jõulumängude töötoas viidi läbi erinevaid jõuluteemalisi mänge,
arutleti vanade jõulutraditsioonide teemal ning õpilased rääkisid
aktiivselt oma praegustest pere traditsioonest ja tavadest. Mängiti
erinevaid esivanemate mänge- ja tantse, näiteks kotijooks, kukepoks,
poiste pulgatants ja tüdrukute ristpulgatants. Tutvustati erinevaid
esivanemate ennustamiskombeid (saapa viskamise mängust ja
pikema kõrre võtmisega soovide täideminekust), nääride ja jõulude
vahelisest perioodist toomapäevast kolmekuningapäevani, jutustati
muinasjutte.
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Jõulukaardi meisterdamise kambris said 4 klassikollektiivi
meisterdada erinevates tehnikates kaarte, nii 3D, kleepe, joonistustehnikas.
Kui esmalt oli nii mõnegi
õpilase suust kuulda vaikset
nurinat, et ma ei viitsi ja ma ei
taha kellelegi kaarti teha, siis
kõige
parem
kompliment
juhendajatele olid õpilaste
sõnad töötoa lõpus, et see
töötuba oleks võinud kauem kesta ning nad ei osanud arvata, et kaartide meisterdamine nii huvitav olla võiks.
Võimlas toimusid sõbralikud sportmängud. 5. klassid võtsid mõõtu erinevates teatevõistlustes. Esimese võistluse
võitjad said ise järgmise teatevõistluse kokku panna. Saalihoki väravatesse tehti tennispalliga täpsusviskeid,
põrkega visked jpm. 8.-9. klassi õpilaste võistlustel kasutati erinevaid võrkpallimängu elemente, täpsuse serve,
täpsusviskeid võrkpalli palliga jm. Parimad said autasustatud ning
võitjad jagasid kaotajatega sõbralikult oma auhindu.
Noortekeskuses toimus 7. klassidele kinotoad. Vaadati „Grinchi“
multikat. Paljudel olid omad snäkid- joogid kaasas. Kel polnud, siis
õpetaja Maarja-Liis jagas soovijatele popcorni. Tore oli õpilaste
sõnul nautida mõnusat seltskonda ja filmi, isegi kui nad seda varem
vaadanud olid.
Jõulutraditsioonide töötoas osalesid samuti 7. klassid. Mõlemale
klassile
toimus
90-minutiline
töötuba,
mis
sisaldas
jõulutraditsioonide ja -teadmistega seotud Kuldvillakut ning
erinevate riikide jõulutraditsioonidega seotud plakati tegemist
rühmatööna. Mõlemad tegevused võeti hästi vastu ja
valmisid toredad plakatid. Natuke jäi tunniaega siiski
puudu plakatitega ja nende esitlusega, kuid
põhimõtteliselt aega jagus plaanipäraselt.
Teisted töötubades meisterdati erinevaid jõulukaunistusi,
küpsetati piparkooke, õpiti kuidas ise maitsvat glögi teha,
näideldi, tehti ise naturaalsete õlide ja

soola-kookosrasvaga kehakoorijaid ja
huvitavaid keemiakatseid. Õpilastele meeldis
selline projektipäev väga, oli mõnus teistmoodi koolipäev.
Koolimaja oli täis sigi-sagimist ning õppeklassist leviv
piparkookide ja glögi lõhn tekitas kõigis mõnusat jõulutunnet.
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2.B klassi projektipäev: jõulukaartide töötuba
2.B klassi detsembrikuu ühendatud kunsti- ja tööõpetus tunnid möödusid
jõuluks valmistudes: sai kaunistatud klassi, tehtud lõngast kuuseehteid ning
mitmeid erinevates tehnikates jõulukaarte.
Projektipäeval, 21. detsembril, jätkasime kaartide lainel. Alustasime päeva
sellega, et rääkisime jõulukaartide ajaloost ning vaatasime internetist pilti
esimesest kaartist ning veendusime selles, et juba 200 aastat tagasi, olid
jõulud eeskätt hoolivuse aeg.
Projektipäeval valminud kaardid olid oma olemuselt lihtsad. Õpilased
valisid jõuluteemalised disainid, värvisid pildid kasutades värvi-, vilt- ja
geelpliiatseid ning liimisId need kaarditoorikutele. Kui kaart valmis, siis oli luba kotist välja otsida oma nutitelefon
ning alla laadida rakendus nimega Quiver, mille abil sai 2D kaardi muuta interaktiivseks.
Oli palju elevust!
Urmi Tõlgo, 2.B klassi klassijuhataja

4. klassi projektipäev
„Tahma Toomas“
4. klassi projektipäeva teemaks oli
toomapäev. Alustuseks said õpilased
ülevaate toomapäeva traditsioonidest,
seejärel oli ühisprojekt Tahma Tooma
meisterdamine, kus iga õpilane sai
anda oma panuse.
Tahma Toomas käis ka koolipeal ringi.
Hiljem sai iga õpilane veel omale
väikese heinast Tahma Tooma
meisterdada.
Katrin Reinsalu-Kütsen, 4.
klassi klassijuhataja

Toomapäev
Kas sa teadsid, et Eesti
rahvakalendris
märgib
toomapäev jõuluaja algust?
Toomapäeval on Eestis
olnud kombeks jõulueelne
suurpuhastus ja jõuluroogade tarbeks sea tapmine.
Lisaks on toomapäev märkinud viimast tähtpäeva aasta jooksul laenatud asjade
tagastamiseks või muude aasta jooksul üles jäänud kohustuste täitmiseks.
9

Kuigi päev on nimetuse saanud apostel Tooma järgi, võivad päevaga
seotud kombed eesti rahvakalendris olla ristiusueelsed ja seotud pigem
toomapäeva lähedale jääva talvise pööripäevaga.
Toomapäeval
valmistati Tahma-Toomase nukk, mis on vanadest riietest valmistatud
inimkuju, mis toomapäeva või uusaasta hommikuks viidi salaja teise
pere ukse taha.
Et ukse juures seisev
Tahma-Toomas
tähendas, et pere on
laisk ja lohakas, siis
püüti seda oma ukse
juures kiiresti teise
pere ukse juurde viia.
Kogu
koolipäeva
jooksul rändas meilgi
4. klassi meisterdatud
TahmaToomas
ukselt uksele.

1. klasside jõuluretk Orava tallu Raplamaal
Jõulueelne aeg oli esimestele klassidele väga põnev aeg, sest
ei pidanud ju õppima lugemist ja arvutamist klassikalisel
viisil, vaid käisime õhinapõhisel retkel Orava talus. Kuigi
tavaliselt on traditsiooniks tuua sealt kuusk, siis meie käisime
hoopis loomadega ja metsaeluga tutvumas.
Ja nii algaski hommikul bussisõit Orava tallu.

Talus võtsid meid vastu meie huvijuht Anu, peremees Märt ja
päkapikk Tiit, kes tutvustasid meile taluümbrust ja kellega
leppisime kokku reeglid ja päevakava, mida huvitavat tänane
päev toob. Esmalt saime tuttavaks Šoti mägiveistega, lapsed said
loomadele kodust kaasa võetud leiba-sepikut ja juurvilju anda.
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Nii mõnigi julge
laps sai loomale
anda käe pealt süüa,
sealjuures
ka
õpetaja Elen. Üks
maiasmokast veis
ampsas koos leivaga
kaasa ühe lapse
kinda, mis ei olnud
just kõige maitsvam
suutäis
ja
mis
tagastati
kiirelt
omanikule,
küll
väga ilases olekus, aga nalja oli kui palju!
Edasi liikusime läbi metsa ja otsisime loomajälgi, kuulasime hääli ja
peremees Märdi tarka ja huvitavat juttu metsaelust. Nägime teel
jänese, kitse, rebase ja orava jälgi ja otseloomulikult talus elavate
kasside jälgi. Märdi ja kasside jäljed juhatasid meid puudeni, mille alla ja okstele jätsid lapsed kodunt kaasa võetud
porgandeid, õunu, juurvilju, leiba-sepikut. See aasta otsustasime, et ei too mitte jõulukuuske koolimajja, vaid ehime
metsaloomadele ja lindudele metsaservas neile nende ilusa ja maitsva
jõulupuu.
Kuna varbad ja sõrmed juba külmetasid, soovisime metsloomadele
rahulikke jõule
ja
liikusime
edasi
lõkkeplatsile,
kus ootas meid
soojendav lõke,
mis
pakkus
kauaoodatud
soojust
ja
kaitset külma
eest. Selleks, et
grillida,
pidi
igaüks leidma
omale grill-vitsa ehk otsa, otseloomulikult oli ka Märt abiks.
Nii pandigi vorstid ja leivad lõkke kohale ja peatselt võis
maiustamine alata.
Üks päeva parimatest hetkedest oligi ühiselt lõke ääres
istumine, seltskonna ja sooja tee nautimine, lõkkel grillitud
leiva ja grillvorstiga maiustamine. Päevale pani punkti
sünnipäevalapse õnnitlemine ja magus amps.
Aitäh Anu, peremehed ja loomad sooja vastuvõtu ja
külalislahkuse eest. Meil oli väga huvitav retk, mis jääb
meelde veel tükiks ajaks!
Elen Anger, 1.A klassi klassijuhtaja
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3.A klassi teatri ühiskülastus
Aga meie käisime jõulude ajal teatris etendust
“Jääpüük” vaatamas. Etendus oli väga
südamlik- noored said naerda ja nendel
üksikutel vanadel, kes olid noortele saatjaks,
olid etenduse lõppedes silmad märjad.
Õpilastele etendus meeldis, kuna nad suhestusid
lapselike mängude ning kommi lunimisega
vanavanemate käest. Ka päev hiljem tegid
õpilased klassiruumis nalju, mida etendusel
kuuldi.
Elen Torn, 3A klassi klassijuhtaja

2.B klassi jõuluhommik
22. detsembri hommik oli 2.B
klassis
pidulikum
ja
ootusärevam
kui
tavaline
koolipäevahommik.
Oli
kokkulepitud, et iga laps võtab
kaasa midagi, mis ühisele
jõululauale panna. Kes oli
küpsetanud vahvleid, kes tõi
piparkooke, kes muud niksinäksi. Ühise laua taga sai
lõppenud aasta kokku võetud.
Iga laps sai öelda, mis tal
möödunud aastal õnnestus, mis läks hästi
ning mida ta ootab uuelt aastalt. Ära said
vaadatud huviringide jõulutervitused ning
lauldud ning tantsitud.
Päkapikud olid aga eriti
kavalad olnud ning meile
kingikoti
leidmiseks
aardejahi korraldanud.
Lahendasime erinevaid
mõistatusi, järgnesime
vihjetele ning leidsime
oma pakid kuuse alt üles.

Urmi Tõlgo, 2.B klassi
klassijuhataja
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Kuidas me pistsime jõulud „telepurki“ ehk jõulud purgis
Traditsioonilise jõulupeo asemel „pistsime“ me sel aastal etteasted „purki.“ Taaskord ei lubanud viiruse hooaeg
meil ühist jõulupidu pidada, aga tublid õpilased ja õpetajad olid laule-tantse harjutanud ja selgeks õppinud. Patt
oleks olnud neid toredaid etteasteid endale vaid
hoida.

Detsembrikuu jooksul filmisime filmiringi õpilaste abiga erinevaid
tantsulisi ja muusikalisi etteasteid. Aitäh kõigile juhendajatele ja esinejatele
toredate etteastete eest nii filmimistel kui ka advendihommikutel!
Näiteringi noored said vaheklippide tarbeks kaasõpilasi intervjueerida ning
näidelda. Filmiringi noored said hea kogemuse filmimise ja monteerimise
näol. Huvijuht sai esimese tõelise kogemuse filmiklippide monteerimisel,
videote loomisel.
Saime
üheskoos filmitegijate raskelt
väljateenitud „leiba maitsta.“
Näiteks läks meil ühe 14
sekundilise
päkapike
vaheklipi
filmimiseks
ligikaudu tund aega. Oma
tunnike
materjali
läbi
vaatamiseks, sobivate kaadrite
sorteerimiseks, klippide lõikamiseks ja kokku monteerimiseks jpm.
Sellele lisandus veel videosse monteerimine, taustamuusika valimine,
video ja tausta liikumisse sünkroonimine. Ja seda kõigest väikese
vaheklipi jaoks. Viimaseks koolipäevaks valmiski 4
toredat jõuluvideot, mida õpilased jõuluhommikutel
nautida said, kokku 23 minutit jõulurõõmu.
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ANNETUSTALGUD ÄÄSMÄE PÕHIKOOLIS
Detsembrikuus toimus Ääsmäe koolis annetuste
kogumine varjupaikades elavate loomade heaks
klassiõpetaja Elen Angeri initsiatiivil, kes on ühtlasi
vabatahtlik varjupaigas. Üleskutse oli loomade jaoks
tuua toitu, tekstiile, mänguasju ja vabatahtlike
vaimule-kõhule midagi head. Kogusime annetusi
nelja ühingu heaks – Varjupaikade MTÜ, MTÜ
Kassiabi, Pesaleidja MTÜ ja MTÜ Cats Help.
Annetajateks olid nii lapsed kui ka õpetajad, kaasatud
olid pered, kes innukalt tuhlasid läbi kodus olevad
varud, et midagi head loomadele tuua. Mõni laps
ütles õpetajale, et ostis toitu või mänguasju oma raha
eest, sest tahtis nii teha head. Annetusi tuli kokku
kaks autotäit, kõik annetused jagati võrdselt nelja
ühingu vahel ära ja toimetati detsembri- ja
jaanuarikuus ühingutesse.
MTÜ Cats Help võttis mind väga soojalt vastu,
nende vabatahtlik tutvustas ühingut, kasse,
protseduure ja muud kassidega seonduvat. Kui varem
tegutses Cats Help hoiukoduna, siis nüüd on neil
õnneks oma suurem pind hoiukodu näol, kus kassid saavad olla kaitstud, ravitud, sotsialiseerida ja teha kasside
asju ehk magada. Ravivajavad ja otse tänavalt tulnud kassid viiakse tavaliselt karantiini ehk eraldatakse suurest
toast, et nad teisi kasse ei ohustaks,
nakataks ja kus nad saavad vaikselt harjuda
uue eluga. Üks vahva neljajalgne tundis
meie vastu väga suurt huvi ja kasutas kohe
juhust heita mõnusale padjale.
MTÜ Kassiabi on Tallinna kesklinnas
tegutsev hoiukodu, mis on asutatud 2006.
aastal. Seal ei ole kassid ühes suures
ruumis, pinnad asuvad majas, seega on töö
jaotatud tubade näol ja iga tuba vastutab
oma kasside eest. Väikesed kassipojad
kasvavad üles hoiukodudes, vanemad
kassid saavad peale karantiinis olemist ja
vajalike protseduuride tegemist tuppa, kus
saavad magada pehmes pesas, süüa head ja
maitsvat konservi ja mängida-mängidamängida! Kiisud hakkasid kohe uudistama:
“Mmm, mis siin head on, kas meile on ka
midagi?” Muidugi oli, ja kuidas veel!
Lisaks oli ka head-paremat vabatahtlike
kõhule ja hingele.
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Kahjuks ei saanud Varjupaikade MTÜ all tegutsev
Tallinna Loomade Varjupaik mind vastu võtta ja
ma pidin annetuse jätma ukse taha. Küll aga oli mul
kokku lepitud ühe vabatahtliku/administraatoriga, et
annan üle annetuse, mis oli mõeldud vabatahtlike
kõhule ja hingele (kommid-piparkoogid ja
jõulukaart). Ühing edastas oma tänusõnad ja oli
üllatunud annetuse koguse üle.

Pesaleidja suur hoiukodu asub Mustamäel, kus mind võtsid
vastu pea 100 armsat neljajalgset, kes nautisid tol hetkel
mõnusat lõunauinakut. Pesaleidja töötaja tutvustas mulle
ühingut, kasse ja muud kassidega seonduvat. Nende ühingus
on pea 300 kassi, seega on tegemist väga suure ühinguga.
Suures toas oli eri värvi ja vanuses kasse, mõni kass oli
näiteks ühe silmaga või kolme käpaga. Kõige kauem on kodu
oodanud üks kaunis mustakarvaline härrasmees.
Peale pikka uinakut hakkasid mõned julgemad kassid minu vastu huvi tundma ja lõpuks saime pika mängutiiru ka
teha. Pesaleidja töötaja
tänas ühingu nimel kõiki
annetuse eest ja innustas
inimesi
tulema
vabatahtlikuks, kassidele
külla mängima ja nendega
sotsialiseerima.
Oleme väga tänulikult
kõikidele peredele ja
koolitöötajatele,
kes
panustasid. Annetajaid oli
kogu koolipere peale
kokku 40, see on täiesti
vapustav tulemus.
Suur aitäh Teile!

Elen Anger, 1. A klassi klassijuhataja

See, millesse sa tõeliselt usud, saab alati teoks ja millessegi uskumine paneb selle sündima.
Frank Lloyd Wright
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Toimetuse veerg
Tehes midagi, mida sa varem teinud pole, võid leida selle, mida sa varem leidnud pole.
Harald Lepisk

Lehes kasutatud fotode autoreid:
Siret Saarniit, Raivo Malter, Elen Anger, Elen Torn, Anu Linnamägi, Urmi Tõlgo, Katrin ReinsaluKütsen, Kristina Argel, Kristjan Küttis, Maarja-Liis Tahk, Helen Tammik

Kallid õpetajad, õpilased, lapsevanemad, vilistlased, sõbrad, kui teil on loometöid, pilte,
fotosid, ideid, mida teistega jagada ja lehes kajastada, võtke meiega julgelt ühendust!
Kaastöid ootame iga kuu 1. kuupäevaks

Tervitustega
ajalehetoimetusest
Anu ja Helen
anu.linnamagi@aasmaekool.ee
helen.tammik@aasmaekool.ee
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