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Jõgeva Põhikooli ajaleht

Uued tuuled
Käisin intervjueerimas meie uut direktorit. Head lugemist
teile kõigile!

Mis inspireeris Teid direktoriks õppima?
Ma olen näinud erinevaid koole ja töötanud erinevates
koolides ja näinud erinevaid koolijuhte. Mind ilmselt huvitas natuke, kuidas siis õige on, kui on üldse selline asi
olemas nagu õige. Ja kuidas veel on võimalik või kuidas
saab paremini. Niisiis proovin ise nii hästi, kui oskan.
Mida tähendab ütlus, et kool on direktori nägu?
Ma arvan, et väga palju oleneb koolijuhi või direktori
suhtumisest, hinnangutest ja arvamusest. Kui näiteks direktor väärtustab sporti ja liikumist, siis suure tõenäosusega on see nähtav ja võib innustada ka õpilasi. Või näiteks kui koolijuht ise on avatud suhtleja, siis suure tõenäosusega on ka kool üsna avatud. Ilmselt käib selles
koolis palju külalisi, et vaadata, mida siin koolis tehakse,
ja ilmselt käivad ka selle kooli õpetajad ja õpilased palju
väljaspool vaatamas ja kogemusi saamas.
Kas Te eelistate töötada üksinda või teete meelsamini
meeskonnatööd?
Olen oma loomuselt individualist. Mul on nägemus, kuidas midagi teha. Ja mul on ka ettekujutus, kuidas sinna
jõuda. Aga ma saan väga hästi aru, et tänapäeval on üksi
töötamine väga vähe võimalik. Koolis on ju samamoodi.
Mul on vaja pidevalt suhelda õpetajatega. Ma loodan ükskord selleni jõuda, et rohkem suhelda ka õpilastega. Mul
on vaja suhelda linna esindajatega ja lapsevanematega.
Kõikide teistega, kes tunnevad kooli vastu huvi. Koolis on
vaja meeskonnamängijat. Ja kuigi ma olen individualisti–
tüüpi, siis kui ma otsuseid teen, pean nõu nende inimestega, kes asjast teavad ja kes on asjaga kursis. Ma kuulan
enne ära need inimesed, kes on selle valdkonna nii-öelda
asjatundjad ja proovime siis koos jõuda parima lahenduseni.

Mis tõi Teid Jõgevale, mis seob Jõgevaga?
Direktor alustab vastust humoorikalt: „Mind tõi tööle
rong.“ Aga jätkab tõsisemalt: „Mind tõi uudishimu. Kui
nägin töökuulutust, siis soovitati mulle: „Ole nüüd rahulikult“, „Sul on just kiire periood läbi saanud“ (mul sai kevadel ülikool läbi), „Võta rahulikult, ära mässa nii palju“.
Aga kui avalduse esitamise tähtaeg hakkas tulema, siis
tundsin ikkagi, et ma pean. Mulle meeldivad väga olukorrad, kus ma ei tunne ennast mugavalt. Ja see oli ka üks
põhjus, miks ma tulin. Ja mul on siin väga palju õppida.
Igal õhtul, kui ma koju lähen, siis mõtlen, et mul on väga
huvitav töö ja et mul pole kunagi tööalaselt nii põnev olnud kui praegu. Ma väga naudin seda, mida ma teen.“
Jätkub lk. 4

Juhtkiri
Leia aega ning jõuad rohkem

Jõgeva Põhikooli lipp
1. septembril 2017 esitleti kooli lippu. Lipu värvid on
valitud nii, et kokku saavad ajalugu ja tänapäev. Ajalooliselt kuulus Jõgeva Laiuse kihelkonda, sellest

Käesolevast lehest leiad mitmeid kirjutisi erinevatest juhtumitest, mis

Laiuse kihelkonna rahvarõivaste värvidega triip koos

meie koolis on toimunud ja hobitegevustest, millest kõik on aktiivselt

meie kooli logo ja värvidega. Logo autor on Georg

osa võtnud. Hobidega kaasneb loomulikult ajakulu ning kindlasti on me

Sakrits, lipu kavandas huvijuht Katre.

kõigi suust mingil ajahetkel kuulda olnud lauset: „Mul ei ole aega.“
Kuidas aga leida endale aega juurde?
Ütlus „Kes palju teeb, see palju jõuab“ peab kindlasti paika. Aktiivsed
inimesed õpivad oma aega väga hästi ära kasutama ning tundub, nagu
oleksid nende päevad palju pikemad kui teistel. Kuidas seda teha? Tähtsate asjade kalendrisse kirja panemisest on hea alustada. Nii ei lähe midagi meelest ja edasisi plaane võib teha juba olemasolevatega arvestades.
Tuleb ära kasutada väikseid hetki, kus tundub nagu midagi ei saaks
tehtud ning mis midagi ei muuda, kuid suures plaanis on need momendid ühed suurimatest ajaröövlitest, sest tegelikult passitakse niisama ega
tehta midagi. Aja õige kasutamine kehtib ka koolitundides. Pannes tunnis tähele ning tehes aktiivselt kaasa, on kodutöö hulk palju väiksem.
Kindlasti ei tohiks raisata oma aega liigselt nutividinate peale, seda nii
tunnis kui ka vabal ajal. Mida vähem aega on veedetud internetis, seda
rohkem on aega tegeleda millegi kasulikuga. Tänapäeval on suur probleem just telefonidega seoses. Kuidas seda lahendada? Ütlen ausalt: väga
kergelt. Leia mõnikord endale mingi muu tegevus, näiteks mängi sõpradega kaarte (mitte tunnis). See on hea ajaviide ning suurepärane oskus
end targas mängus käsitleda.
Aja planeerimine on suurepärane oskus, vahet pole, kui teguderohked
(või -vaesed) päevad on. Mida paremini oma aega planeerida, seda roh-

Neljapäeval, 21. detsembril

kem tekib juurde vaba aega, või nii vähemalt tundub. Tegelikkuses on

kell 10.10 algklasside jõulukontsert

me kõigi päevad 24 tundi pikad, oleneb vaid, kuidas neid ära kasutada.

jõuluvanaga;

Tahan teile öelda, et teie koolikaaslased ja õpetajad on alati valmis teid

kell 15.30 5.- 6. klasside jõulupidu

aitama. Kõik meie elus on lahendatav ning meie uus direktor oskab väga
hästi aidata ning kuulata. Triin Lõbu on väga suurte mõtetega meie kooli
tulnud ning tean südamest, et ta muudab meie kooli alati toredaks ning
leiab lahenduse, et tunneksime end koolis koduselt.
Soovin kõigile rahulikke jõulupühi ja edukat uut aastat!
Kui säravad tuled me jõulupuul ja väljas on
külm ning kõle ,siis südameid soojendab
armastus...ära hinge Sa sellele sule! Sa tule ja

“Jõulukeste külaskäik”;
kell 17.00 7.- 9. klasside jõulupidu
“Jõulukeste külaskäik”.
Reedel, 22. detsembril
jõuluhommikud
1.-4. klass kell 8.30 koolimaja saalis.
Külas on esinejad
Eesti Rahvapärimuse koolist;

vaata ja kuulata...valge lumi meid jõuluga
tervitab, ta tuleb ja tahabki hiilata, tuua rõõ-

5.-9. klass kell 9.30

mu ja rahu, mis värvikas.

kultuurikeskuses.
Kontserdi annavad külalised

Daniel Aganitš
Õpilasesinduse president

Vanemuise teatrist.
Riietus pidulik!
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Lehte annab välja Jõgeva Põhikooli õpilasesindus. Kontakt: katre.poder@jpk.edu.ee
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Kooli sünnipäev
Sel sügisel tähistati meeleolukalt Jõgeva erinevad etteasted. Algklasside lapsed
Põhikooli auväärset viiendat tegutsemi- õpetasid rahvamänge ja laulsid fuajee
saastat.
trepil toredaid laule. Esines ka lastekoor Merike Katti klaverisaatel. PealtHommikul koolimajja sisse astudes
vaatajaid oli palju ja kõik tundsid entervitas kõiki rahvamuusikaansambel
nast hästi.
Tuustar (Romet Allingu, Georg Sakrits,
Argo Pärn, Indrek Virks, Emma Õnne, Pärast neljandat tundi sai iga klassi
Helis Kiis, Marta Helene Hansing) oma esindaja enda kätte pundi valgeid ja
lõbusate pillilugudega. See tekitas kohe siniseid õhupalle, mis hiljem koos heaväga toreda ja rõõmsa meeleolu. Ka igal de mõtetega lendu lasti. See oli kaunis
järgneval vahetunnil lõbustasid inimesi vaatepilt.
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Sööklas pakuti sünnipäeva puhul klassikalist sünnipäevasööki — kartulisalatit viineritega ja magustoiduks kooki.
Rääkisime sünnipäeva tähistamisest
mõne koolikaaslasega. Nende arvates
oli see lõbus. Vaheldusrikkust kooliellu
tõid sisukad ja meeldejäävad vahetunnid.
Sandra Kuuskmäe, Joosep Katt

LK 3

Algus esilehel
Küsimuse teisest poolest, et mis
seob mind Jõgevaga. Jõgevaga
üldiselt on mul väga vähe kokkupuudet. Mul on seda keeruline
öelda. Aga ma arvan, et koolil on
siin väga oluline roll. Praeguseks
olen teada saanud, et meie koolil
on väga palju plusse, et koolis on
väga palju tublisid õpilasi. Õppetulemused on head, eksamitulemused on head. Koolist väljalangevuse protsent on väga väike.
Kui noortel inimestel, kes meie
kooli lõpetavad ja lähevad kas siis
Jõgevamaa riigigümnaasiumisse
või kusagile mujale edasi õppima,
on jäänud sellest kohast hea mälestus ja soe tunne ning nad tahavad siia tagasi tulla, on see hea.
Ma arvan, et kui kool ja ümbruskonna kogukond suudavad noorte
elus selle hea tunde tekitada, et
nad tahavad kunagi tagasi tulla ja
siin midagi teha, siis on Jõgeval
väga ilus ja helge tulevik.
Milline mulje on Jõgeva Põhikoolist jäänud?
Muljed on väga head. Ükskõik,
kelle käest ma olen abi küsinud,
olen alati abi saanud. Kõik inimesed on olnud väga heatahtlikud ja
sõbralikud ja kannatavad välja
selle, et ma küsin hästi palju ja
kogun infot.
Kas Teiega midagi naljakat on
juhtunud?
On küll. Ma käin tavaliselt söömas tunni ajal. Esiteks on siis kokkadel natuke rahulikum ja teiseks
on kuidagi kujunenud niimoodi.
Ükskord juhtus, et ma pidin söömas käima siis, kui õpilased ka
sõid. Ja kui õpilased minust mööda läksid, soovisid nad: ''Hea isu,
proua direktor!'' Päris mitmel natukene keel vääratas ja öeldi:

LK 4

''Head isu, härra direktor!''
Ma olen mõnele inimesele rääkinud, et mul õnnestus ükskord Jõgeval ka ära eksida. Ma saan aru,
et nii väikses kohas nagu
Jõgeva on see kummaline, aga ma
sain sellega hakkama. Aga ma
leidsin ikka selle koha üles, kuhu
minema pidin.

Foto: Fotomaagia OÜ

Mida peate tähtsaks suhetes
õpilasega või õpetajatega?
Ma saan aru, et mina olen koolijuht. Kusjuures mulle meeldib sõna koolijuht, mitte direktor. Koolijuht tundub mulle selline, kes rohkem on valmis koostööd tegema.
Direktor tundub natukene selline,
et mina olen nüüd siin ja mina
otsustan. Aga see on puhtalt minu
arvamus ega pruugi üldse nii olla.
Aga mida ma võrduse all mõtlen,
on see, et ma vastutan väga paljude asjade eest, aga see, et mina
vastutan ja mina juhin kooli, ei
tähenda minu silmis seda, et mina
olen teistest tähtsam ja olulisem.
Minu ülesanne on tagada ja võimaldada see, et õpilastel oleks
hea õppida ja et õpetajatel oleks
hea õpetada. Ja kui keegi soovib

mulle selles osas nõu anda või
tulla oma muret või rõõmu jagama, siis mul on selle üle väga hea
meel, et ma saan paremini mõista,
mida paremini teha või natuke
rohkem teha või midagi vähem
teha. See on oluline.
Mida Te arvate nutiseadmete
kasutamisest tunnis ja vahetunnis?
Nutiseadmete kasutamine tunnis
on väga tore. Aga siin on minu
meelest oluline see, et kui nutiseadmeid kasutada, siis sellel
oleks ka eesmärk. See, kui õpetajal on eesmärk, et tal on vaja nutiseadet kasutada ja ta ei ole läbi
mõelnud, miks see oluline on või
mida see annab, siis pigem ei ole
vaja nutiseadet kasutada. Nutiseadme kasutamine peab andma
lisaväärtuse või midagi lisaks
õpetama. Vahetunnis on paratamatu, et nutiseadet kasutatakse.
Ma tegelikult loodan, et tohutu
nutiseadmete maania ei jäta tagaplaanile silmast silma suhtlust.
Näiteks oli paar nädalat tagasi mu
tädil sünnipäev, aga mina ei kirjuta talle Facebookis „palju õnne“,
vaid helistan talle või, kui võimalik, lähen talle külla ja soovin õnne. Inimestevaheline kontakt on
väga oluline. Kui ainult telefoni ja
interneti kaudu suhelda, siis ma ei
ole päris kindel, kuivõrd inimesed päris inimestega suhtlevad.

Mul on nägemus,
kuidas midagi teha.
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Mida te plaanite ette võtta koolikiusamise vähendamiseks?
Hea küsimus. Ma ju olen nii vähe
aega siin olnud. Tunnistan ausalt,
et mul ei ole praegu veel sellest
teemast head ettekujutust. Jah, ma
tean, et koolikiusamine on tänapäeval üsna sage probleem, aga
kui suur see praegu meie koolis
on, ma ei tea. Üks asi, mida ma
kindlalt ise teha saan, on olla eeskujuks ja kiusamist mitte tolereerida. Aga täpsemaid samme on keeruline öelda. Ma ei arva, et me
peaksime kindlasti liituma mingisuguse programmiga ja siis meil ei
ole kiusamist. Ma arvan, et see on
sisuline süsteem ja temaatiline töö.
Ma saan abi sotsiaalpedagoogilt ja
detsembrist on meil jälle tööl õpilasnõustaja. Nende koostööl ja abil
leiame, mida ette võtta ja mis on
kõige tõhusam probleemiga tegemisel. Kindlasti peab õpilane märku andma, kui tunneb, et teda kiusatakse, kas siis vaimselt või füüsiliselt. Me oleme kõik väärtuslikud,
ükskõik millised me oleme.
Igaühel on ju oma mingi väike
kiiks. Aga kui minu kiiks sinule ei
meeldi, ei anna see sulle õigust
mulle midagi halvasti öelda või
midagi minuga teha. Oluline on, et
õpilased seda teaksid.
Mida peate oluliseks uues majas ja kooli nii-öelda hingeelus
2-5 aasta pärast?
Uue koolimaja juures on minu
jaoks tähtis see, et see oleks inimsõbralik. Nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks. Ja et seal oleks hea olla,
et vahetunnis oleks õpilastel koht,
kus korraks puhata või omavahel
juttu rääkida, ja mitte ainult üks
koht, vaid mitu. Ja et majas oleks
ruumi ja õhku ja valgust. Ja et õpilastel oleks seal võimalik liikuda, et
oleks koht, kus nad saavadki va-

balt olla ja ennast välja elada sellest, et nad on tunnis pidanud tükk
aega istuma. Nii palju kui võimalik,
ma selle eest ka seisan. Praegu
paistab, et meie jaoks lähevad
kõik asjad päris hästi, aga üht-teist
on vaja täpsustada, nii et ma praegu pikemalt ei räägiks.
Eelmise aasta alguses käisin ühel
hariduskonverentsil ja mind šo-

Iga olukord või hetk
annab nii palju võimalusi õppida või areneda.

keeris Soome lektori ettekande
sissejuhatus, kus ta näitas pilte erinevatest ametitest ja keskkondadest - mis oli 100 aastat tagasi ja
mis on praegu. Näiteks arsti kabinet praegu ja 100 aastat tagasi. Väga-väga suur erinevus oli. Aga kui
panna kõrvuti klassiruum 100 aastat tagasi ja praegu, on pilt üsna
sarnane. Meie uus koolimaja võiks
kaasaegsust arendada, olla funktsionaalne. Maja peab olema mitte
lihtsalt kaasaegne ja tore, vaid igal
kohal ja ruumil peab olema ka
mingi eesmärk.

Millega Te vabal ajal tegelete?
Ma tegelen erinevate asjadega:
vahel mõnega natuke rohkem ja
teisega natuke vähem. Aga üks,
millega tegelen, on koorilaul. Kui
ma jõuan, siis käin keraamikatundides. Ma käin ka jooksmas nii palju, kui vähegi suudan. Kui ma alguses Jõgevale tööle tulin, ei jaksanud ma õhtul jooksmas käia, sest
olin lihtsalt nii väsinud, et astusin
koduuksest sisse ja läksin magama. Aga nüüd jaksan õhtuti jooksmas käia. Mulle meeldib väga puslesid kokku panna, alustasin just

ühe 1000 tükist koosneva Mona
Lisa pildi kokkupanemist. See on
hästi meditatiivne ja maandav tegevus minu jaoks. Vahepeal tüdinen küll ära, aga õnneks on mul
kodus suur köögilaud, mille ühes
nurgas on pusle, ja kui tahtmist on,
siis laon seda. Mulle meeldib õudselt küpsetada. Mulle meeldib koristada. Ja kuna ma olen õppinud
ka joogaõpetajaks, siis alustan
enamasti oma päeva joogaharjutustega. Mitte just igal hommikul,
aga püüan seda teha. Ma arvan, et
kõige olulisem on nüüd vist öeldud. Filmide vaatamine ja lugemine ka, aga see on tänapäeval igal
inimesel, see ei ole mingi eriline
hobi.
Mida Te soovite kooliperele
jõuludeks?
Ma soovin kooliperele jõuludeks
hästi palju rõõmu. Et inimesed tunneksid rõõmu sellest, mida nad
teevad. Iga olukord või hetk annab
nii palju võimalusi õppida või areneda. See on hindamatu. Soovin
rõõmu ka selles mõttes, et märgata
pisiasju, millest elu koosnebki.
Ma tõesti loodan et lugesite terve selle pika intervjuu läbi ja
tunnete nüüd rohkem meie uut
koolijuhti Triin Lõbu.

Häid jõule teile kõigile!
Annaliisa Tamme
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Mis paistab meie kooli aknast?
Jõgeva Põhikooli õpilasesinduse liikmed arutlesid tee- Kui üks grupp leidis, et meie koolis on positiivsed ja naemal: „Mida ma tahan, et minu kooli aknast välja pais- ratavad õpilased ja õpetajad (nooremad) siis teine grupp
tab?“ Arutelu tulemusena valmis kolm koolimaja plaani, arvas, et seda võiks rohkem olla (vanemad õpilased).
mille aknast paistavad õpilaste soovid oma koolile. Aken- Meie koolis väärtustatakse õppimist, teadmisi ja oskusi,
dest paistab nii seda, mis on hästi, kui ka seda, millega kuid kodutöid võiks olla vähem.
võiks veel tegeleda.

Õpilased on rahul kooli sportimisvõimalustega. Meil on
Õpilaste jaoks on tähtis koolikeskkond. Peetakse oluli- palju spordiringe, liikumisega seotud üritusi ja piisavalt
seks, et kool oleks keskkonnasõbralik, mugav, hubane ja vahendeid. Samas mainiti, et vahetundides võiks olla
puhas. Meeldib, et koolimajas on rohelisi taimi. Üks rohkem liikuma panevaid ühistegevusi, et õpilased ei
grupp tõi välja, et kooli mööbel peab olema terve ja õpila- mängiks nutitelefonidega. Toodi välja, et kui vähendada
sed peavad ise enda järelt koristama. Viiendikke näiteks nutitelefonide kasutamist, paranevad õpilaste hinded.
häirib, et maas vedeleb mandariinikoori ja õunasüdaJärgmise sammuna hakkab õpilasesindus arutama, mida
meid.
nemad saavad teha, et akendest paistvad ideed teoks
Väga tähtis on koolitoit. Enamik õpilasi leidis, et meie saaksid.
koolis on hea toit. Meeldib, et saab palju puuvilju. Lisaks
võiks olla valikuvõimalus: nt erinevad salatid, supp või

Katre Põder

praad jne.
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CARE3 hoolib endiselt

Kõigi Norra kohtumisel osalenud riikide noored viimasel ühisel õhtusöögil

Juuni keskel viibisid Jõgeva noored ja noortega tegelevad spetsialistid Norras. Seal toimus teine Jõgeva
Põhikooli CARE3 rahvusvahelise projekti väliskohtumine, kus nähti noorte murede lahendamiseks hoopis
teistmoodi lähenemist.

Lepitustehnika pakub lahendust

Noorsoospetsialistid said reisil ülevaate, kuidas Bergeni
kolleegid riskinoortega tegelevad. Kertule ja lastekaitse
peaspetsialistile Kristiina Meinberg-Kadaile jäi silma
lepitustehnika. Naised on veendunud, et see on väärt
Bergenis õppisid ja jagasid kogemusi Poola, Eesti, Läti ja oskus, mida saab kasutada Eestiski. Foto: erakogu
Norra spetsialistid. Kokku oli kohtumisel 59 osalejat,
“Praegu saab halba teinu karistada, aga see ei kajastu
igast riigist kaheksa spetsialisti ja viis noort. Norrakad
kahju kannatajale. Tema ei saa öelda, mis teda edasi aisaid korraldajana kaasata kümme noort. Projektijuht ja
taks. Koolis peab ta vahel selle õpilasega veel viis aastat
Jõgeva põhikooli sotsiaalpedagoog Kertu Säinas märgib
samas klassis käima – vaja on leida viis, kuidas nad saaesimese asjana, et nii meeldivat ja läbimõeldud vastuvad seda teha,” kirjeldas Kertu tehnika peamist eesmärvõttu pole ta varem kohanud. Norra meeskond oli ära
ki.
teinud väga suure töö, et kõik 59 osalejat sellest nädalast
maksimumi saaks võtta. Norras käisid Jõgeva politsei- Lepitustehnikas tegeletakse ründaja karistamise asemel
jaoskonna politseinikud Sulev Jürgenson, Aivo Paulus mõlema osapoolega, nad saavad omavahel arutleda,
ja Taivo Rosi, Jõgeva põhikooli väikeklassiõpetaja Älis milline oleks nende mõlema jaoks parim lahendus. KrisEespäev, Jõgeva linna noortekeskuse noorsootöötaja tiina märkis oma kogemuste põhjal, et lepitustehnika on
Marju Saviauk ja noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas, Jõgeval küll käima läinud. “Kuid on vaja rohkem infot
lastekaitse peaspetsialist Kristiina Meinberg-Kadai ning koguda ja ennast ses valdkonnas harida. Eestis pole lesotsiaalpedagoog Kertu Säinas. Noortest olid Norras pitustehnika nii levinud, oleme veel alaealiste komisjokaasas Martten Frank, Lotta Lisell Määrits,
nide aegades,” nentis lastekaitsja. Samas said nii Kertu
Heidy Ismailov ja Verner Nõmm.
kui Kristiina Bergenis kolleegide kogemustest kinnitust,
et nad liiguvad õiges suunas. Kertu hinnangul on proKertu rääkis, et politseinikud on lastele heaks eeskujuks.
jekt juba praeguseks toonud suurt kasu. Käiku on läiJuba mullusel Poola kohtumisel oli näha, et noormehed
nud Jõgevamaa kaisukarude projekt, mis võeti üle Poohindavad meeste eeskuju. “Koolis ümbritsevad õpilasi
last ning kindlaid samme astutakse ka lepitustehnika
valdavalt naised, noortekeskuses töötavad naised, lastearendamiseks. Noored on leidnud hulgaliselt sõpru
kaitsja on naine – kui võtta punti mees, siis näevad nooning ületanud esmapilgul hirmsana näivaid katsumusi.
red ka meeste eeskuju,” lausus Kertu. Politseinikud on
kaasatud ka projekti kohalikesse tegevustesse ning see
pälvis välisriigi partneritegi tunnustuse.
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Matk ühendas noori
Noori ootas Norras ees seiklus maal ja merel. Osalejad
jagati rühmadesse, et igas oleks erinevate riikide esindajad. Linnamängus ja orienteerumisel tuli mängu panna kõik oma sotsiaalsed oskused. Igaüks pidi oma hirmudest võitu saama, olgu selleks siis kõrgusekartus,
kodunt eemal viibimine või võõrastega suhtlemine.
Kristiina rääkis, et rõõm oli näha, kuidas iga noor endale nädalaga rühmas koha leidis. “Noored tegid ära suure töö, üksteist märgates ja kaasates,” kiitis Kertu. Erineva riigi noori sidus muusika ja sport. Peatumiskohas
olnud klaver ühendas lapsi. Mõni oskas mängida ja teised kogunesid kuulama – nii oli vahetu viis sõbraks
saada.
Pallid ja reketidki ei jäänud nurka seisma. Kui keegi
haaras jalgpalli, olid teisedki huvilised kohe mängimas.
Üheks tipphetkeks oli aga merel kalastamine. Noored
said ise liine vedada, sööta panna ja krabipüüniseid kinnitada. Merelt püütud kaladest valmistati kaldal süüa,
suure töö tegid noored ise. Allesjäänud kalarümbad
viidi merele, kus oma kõhutäie said nii kajakad kui merikotkas. “Meile räägiti, et kotkas on arg lind, kuid meil
õnnestus teda kaks korda merre kala järgi sukeldumas
näha,” rääkis Kertu.
Viimane päev enne tagasitulekut läbiti 13 kilomeetrine
mägimatk. Mägiteed looklesid enam kui viiesaja meetri
kõrgusel üle merepinna. Matkalised kulgesid ühe mäe

pealt teisele ja pea kuuskümmend osalejat pidid omavahel koostööd tegema. Alguses oli paks udu ja tuli olla
arvestav ning tähelepanelik, et kõik ikka kokku saaks.
“Seal oli näha meie politseinike heasüdamlikkus – nad
olid lõpus ja aitasid matkajaid ja kotte üles ja alla,” sõnas Kertu.
Vahepeal said noored toetajate kingitusena lõõgastuda
veekeskuses. Kõhutäie eest hoolitsesid Norra projektinoored, kes kohalikus kutsekoolis kokaks õpivad. Sööjate hinnangul oli toit koguni maitsvam kui
mõnes restoranis.

Sellel saarekesel tegid noored enda püütud kalast kõigile lõkkel süüa.
LEND nr 8
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Minilaager Udu talus
Augusti lõpus toimus ka järjekordne kohalik üritus — CARE3 noored kogunesid Udu tallu minilaagrisse, et veeta
koos lõbusalt aega, samal ajal koostööd õppides. Toimusid erinevad meeskonnamängud, mille abil iga noor sai
anda enda panuse meeskonda ning ühiselt valmistati ka kogu söök. Laagri lõpus jagas üks osalistest kommentaariks, et ta pole kunagi varem nii lahedas laagris osalenud. Mis saakski olla korraldajatele parem tunnustus kui vahetu tagasiside noorelt endalt.
CARE3 meeskond

Lõbusad mängud Udu talu laagris

CARE3
 Erasmus+ programmist rahastuse
saanud projekt Children at risk (Non
-formal) Education, Experience,
Efficiency ehk CARE3 keskendub
noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele ja spetsialistide kogemuste
vahetamisele
 Jõgeva põhikooli projekti partneriteks on Jõgeva linnavalitsus,
Valmiera Viestursi keskkool, Bergeni
politseijaoskond ja Radom tehnikakool
 Kahe aasta jooksul korraldavad projektis osalejad kohalikke sündmusi
oma kogukonna noortele ning võõrustavad teisi osapooli
 Igast piirkonnast kaasatakse kümme
noort vanuses 13-17 aastat. Lisaks
noorte igapäevaste oskuste täienemisele ja arendamisele saavad igast
riigist kaheksa lastega tegelevat spetsialisti õppida välismaa kolleegide
kogemustest ning praktikatest.

Fotod: erakogu
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jali ehk plakati. Neile kõigile meeldis see väga.
4.-8. klassid mõõtsid arstikabinetis
oma pikkuse, kaardistasid klassi
õpilaste juukse- ja silmavärvi. Koduse ülesandena mõõtsid õpilased
kindlal päeval ja kellaajal oma kehatemperatuuri. Õpilased uurisid
ka oma käte
siruulatust, pulsisagedust, kuidas kirjutada vastaskäega, kuidas kirjutada mõlema
käega korraga ning ka peegelkirja.

25. - 29. septembril toimus meie
koolis iga-aastane Teadlaste Öö
Festival. Paljud olid seda aega
oodanud. Iga päev algas esimene
tund ühe huvitava teadusuudisega. Uudised olid sellised: „Mida
suudab magav aju?“, "Miks on
tarvis laisku sipelgaid?", "Koer
mõistab inimese käitumist",

"Käsitsi kirjutamine kergendab
õppimist", "Aju mäletab unustatud
emakeele kõla". Kõik klassid tegid
teemal „Mina kui uurimisobjekt“
uurimisi iseenda kohta. 1.-3. klassi
õpilased kaardistasid nädala jooksul enda füüsilisi näitajaid: pikkus,
silmavärv, käelisus jne. Kokkuvõtvalt tegid need klassid näitemater-

.

Jänku hakkab jõulumeheks

Talvelumi

Laura Herr

Jõulud

Õhtul taevas täitsa pime,

Jänku tahtis nalja teha,

see ei ole mingi ime.

mängis metsas jõulumeest.

Talv on tulnud meile taas,

Õmbles mütsi, kuid oh häda

jälle lumi varsti maas.

teine kõrv jäi välja sellest.

Kui meil talvel lund ei oleks,

Ruttu leidis hüva nõu ta,

lastel lõbu üldse poleks.

õmbles teise mütsi veel.

Nii et ootan jälle ma,

Kas on keegi enne näinud

lund ja jõuluvana ka!

kahe mütsiga jõulumeest?

8. klassi õpilased mõõtsid füüsikas
hääletugevusi. Bioloogiatundides
tegelesid nad veel vaktsineerimise
temaatikaga. 9. klassid uurisid bioloogia ja geograafiatundides reisimeditsiini ja vaktsineerimisi. Terve
nädal möödus põnevalt ja paljudele meeldejäävalt.

Karl Robin Kaljusalu

Monika Zarina

Varsti käib meil päkapikk,
ta ei ole üldse pikk.
Nüüd mul suures sokis pakk,
päkapikul käes on rakk.
Käia vaja terve öö,
see on tema põhitöö.
Lapsi väga rõõmustab.
Ootamas on jõulutaat,
kõhuke kui piimavaat.
Jõuluõhtul ta on kohal,
istub meie pere sohval.
Luuletusi kõigilt nurub,

Vaatan sulle otsa, istud telefonis.

Kingitusi pähe surub.

Sirvid erinevaid sotsiaalmeedialehekülgi.

Olgugi, et pere hoolib
vaikselt päkapikke voolib.

Oled siin, kuid samas nii kaugel.

Anni Anette Toome

Kaugel, sest oleme kõik ära nõiutud.
Interneti vangid.
Toitume sellest, kui palju meeldimisi meie viimasel Facebooki pildil on.
Teenime sellega, kui palju jälgijaid meil Instagramis on.
Oleme ära nõiutud virtuaalmaailmast, jätnud igapäevased probleemid teisejärguliseks.
Mitte nii tähtsaks.
Ja siis me nuriseme, et elu on nii raske.
Ning me ei märka, et me ise muudame selle raskeks.
Olles siin, kuid samas nii kaugel.
Rosa Saario
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Fotod: Heiki Nooremäe
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Jõgevamaa osaluskohvik
2. novembril toimus Jõgeva Kultuuri-

korral. Arutasime ka, missugused või- mas käia. Tegelikkuses käivad paljud

keskuses osaluskohvik, kus osalesid

vad olla hirmud ja ootused seoses õpi- noored suvel tuttavate firmades või

Jõgevamaa noored ja noortemeelsed,

lasvahetusega, mida annab juurde

nende kaudu mitteametlikult tööl. Sa-

et panna paika, kuhu tulevikus liiku-

õpilasvahetus ja kas Eestis on ikka

muti oli juttu erinevatest töömaleva-

ma peame. Osales üle 100 noore vanu- kahte samasugust kooli. Kõik meie
ses 13-26. Leidus ka õpetajaid, noorsootöötajaid, koolijuhte, kohalike omavalitsuste juhte ja poliitikuid. Seal oli 5
laudkonda erinevate teemadega, mida
ühiselt arutati.
1. laudkond—„ KOV 2017 + noorte

test ning kuidas on võimalik sinna

mõtted kirjutas üles Anna-Liis Rähn.

saada.

„Kae õudu“ laudkonnas arutlesime

„ Uue sajandi noored ehk kes peab

noorte probleeme. Selles aitas meid

järgmist juubelit?“ Selles laudkonnas

Kaidi Forostovets ja lauajuht Andra

sai igaüks öelda, mis võiks olla tema

Värnik, kes pani meie mõtted kirja.

kodukohas teisiti ning mida me muuta

Valisime terve laudkonna peale kaks

sooviks. Kõigi ideed kuulati ära ning

hääl uues volikogus“, mille ekspert oli teemat ning arutasime, miks on see

Kaisa Saluste pani ka need kirja. Te-

Roger Tibar ning meie mõtted pani

üldse probleem ja kuidas seda lahen-

ma oli ühtlasi ka ürituse peamine

kirja Sigrid Laurikainen. Seal arutasi-

dada. See oli huvitav, sest kuulda sai

läbiviija. Kõneaineks oli nii hõre bussi-

me üldiseid, poliitika ja valimistega

ka teiste arvamust samast probleemist. liiklus kui ka üritused noortele ning

seotud probleeme. Sai nö „vinguda“ ja Samuti rääkisime ka natuke teiste
avaldada arvamust, mis on meie ko-

laudkondade probleemidest. Neid oli

dukohas halvasti, valesti ja mis võiks

väga mitmesuguseid: koolist ja kodust

olla paremini. Meie arutlust kuulasid

kuni eaga kaasnevate iseärasusteni

pealt ka mõned mõjukamad isikud ja

välja.

poliitikud, kes saaksid oma võimuga
midagi muuta ja teha. Arutlesime poliitilistel teemadel ka, mida arvame
meie valimistest ja kas teeksime seda,
kui oleme jõudnud vastavasse vanusesse.
Teise laudkonna teemaks oli „Tunne

Üritus oli tore ning palju sai kaasa
rääkida erinevatel teemadel. Saime
kuulda teiste ideid ning mõttearendusi. Oli huvitavaid teemasid, mida va-

"Noorena tööta, et õppida, mitte teeni- rem pole suurema ja nii erineva seltsda", kus oma kogemustest pajatas mei- konnaga arutlenud. Endale kaasa sai
le Hardi Volmer ja meie mõtetele aitas palju uusi ideid ja mõtteid, mida edasi
kaasa Annemari Koller. Nagu selle
laudkonna nimi juba ütleb, arutasime ,
mis töid on keegi teinud, kes on“ mustalt“ tööl käinud ning kas on piisavalt

oma kodumaad: õpilasvahetusest Ees- kohti, kus üldse suviti taskuraha teenitis“. Eesti-sisesest õpilasvahetusest
käisid meile rääkimas Ade Piht ja Kadriann Kalamees, kes ka ise on kunagi
koolivahetust kogenud. VeniVidiVici
Õpilasvahetuse programm pakub juba
viiendat õppeaastat õpilastele Eestisisest lühiajalist koolivahetust. Vahetus kestab kuni kaks nädalat ja on suunatud eelkõige 7.-12. klasside õpilastele. Saab külastada nii linna- kui ka
maakoole, mandri- ja saartekoole, tutvuda suurte ja väikeste koolidega ja
kogeda ka võõrkeelset koolikeskkonda. Seni on programmis osalenud 340
õpilast ning mõni neist lausa mitmel
Foto: Katre Põder
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palju, palju muud.

arendada.
Helis Kiis ja Inara Ein

Isadepäev Jõgeva Põhikoolis
Isadepäev on tähtpäev, millega tähistatakse meeste rolli
laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadelevanaisadele.
Ka Jõgeva Põhikoolis ei unustata seda päeva. Nagu ikka,
kutsuti sellelgi aastal isad kooli kokku, et koos oma lastega vahvatest töötubadest osa võtta.
Lapsed ja vanemad said osaleda järgmistes töötubades:

Jõuluehete valmistamine

Tuulekellade meisterdamine

Mis on arvuti sees

Kammkeraamika

Raamatuhiirte meisterdamine

Kokandus

Fotod: Elina Sumin ja Katre Põder

Fotod: Heiki Nooremäe

Vibulaskmine

Mudelism
Kohe kui mõnda töötuppa sisse astusid,
oli näha, et kõik osalised võtavad asja tõsiselt.
Ükski laps ei konutanud nurgas, kõik olid tege-

Tänavatants

vuses tantsimise, savinõude voolimise, arvutite
lammutamise ja palju muuga, ning isegi kooli
kelder oli hõivatud kaasaegsete Robin Hoodide
poolt. Tunni-paari jooksul õpiti uusi oskusi ja
veedeti koos toredasti aega.
See ongi isadepäeva juures kõige tähtsam, et isad
oma laste jaoks aega leiaksid!
Kaisu Ann Karukäpp

Teatrielamus

Kooli külastas Liisa Pakosta

13. novembril käisime 7.B klassiga Tartus teatris. Tea-

1. novembril käis üheksandikele

ter Must Kast asub Genialistide Klubis, kus me varem

rääkimas Eesti soolise võrdõigus-

polnud viibinud. Mina ei osanud enne etendust mida-

likkuse ja võrdse kohtlemise volinik

gi eriti oodata, arvasin, et üks tavaline lavastus. Peale

Liisa Pakosta. Ta on olnud võrdõi-

etenduse vaatamist olin aga vaimustuses. Näitlejad

guslikkuse volinik aastast 2015.

mängisid oma osi hämmastavalt hästi ning etenduse

Tema tööks on aidata inimestel

"Jõud" sisu oli köitev. See oli humoorikas ning mõtle-

kaitsta oma õigusi ja hoida ära mis

mapanev. Siiamaani on see olnud parim lavastus,

tahes diskrimineerimist, ta seisab

mida olen näinud. Loos oli palju värvikaid tegelasi,

selle eest, et naistel ja meestel olek-

kes üksteisest erinesid. See tegigi jälgimise huvita-

Foto: Albert Truuväärt

vaks. Ma leidsin etendusest palju osatäitjaid, kes veidi

(Wikipedia)

sarnanesid kas minu või minu sõprade ja tuttavatega.

tuli meie kooli loengut pidama kuna ta arvas, et tal on meile midagi

Ma arvan, et kõik noored peaksid seda etendust vaa-

väärtusliku õpetada. Pakosta rääkis meile stereotüüpsetest naiste ja

tama minema. Võib-olla aitaks see igapäevaelus ära

meeste erinevustest. Näiteks meie vanuselt oskavad tüdrukud pare-

hoida nääklusi, kaklemisi ja kiusamist. Mulle meeldis

mini lugeda kui poisid, 18. eluaastaks see vahe ühtlustub ja 25.

see, et peale etendust sai näitlejatega vestelda, toimus

eluaastaks loevad mehed paremini, aga see ei pruugi nii olla, see-

avatud vestlusring. Need, kes tahtsid, said oma küsi-

tõttu ongi see stereotüüpne. Loeng oli küllaltki huvitav, paraku

musi esitada ja kuulda ka väga tarku vastuseid. Ma

mitte kõigi jaoks, mõned näitasid seda välja oma käitumisega.

nautisin seda teatriskäiku väga ning ootan järgmisi
elamusi.

sid kõigis ühiskonnaelu valdkondades võrdsed õigused ja võimalused. Ta

Anna-Maria Kenppi

Getter Kiissel
LEND nr 8
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Seletuskiri Jõgeva Põhikooli õpilastele ja õpetajatele
ehk kuidas me Inglismaal käisime
Et kõik ausalt ära rääkida, pean ma alustama sellest hetkest, kui 21. oktoobril lennuk
maandus Heathrow lennuväljal. Kell oli
22.40. Helena, Jürgen, Joosep, Ingle, Triinu,
Annaliis, Emma, Ander, Ruuben, Ott, Robert, Helari, Sven, Mirjam, Johanna, õpetaja
Silja ja õpetaja Jana said pakitud väikebussidesse ning algas sõit meie sihtpunkti Brightoni poole.

BRIGHTON - kuurortlinn Inglismaal IdaSussexi krahvkonnas. See moodustab suurema osa Brightoni ja Hove'i city'st.
Praeguse linna kohal oli asula juba pronksiajal. Uusajal sai linn populaarseks kuurordiks, kus harrastada tervistavat meresuplust. Turismile andis hoogu juurde raudtee
ehitamine 1841. aastal. Brighton sai londonlaste jaoks populaarseks ühepäevaste väljasõitude sihtkohaks. Tänapäeval külastab
Brightonit 8,5 miljonit inimest aastas.
Nii mõnigi pere, kes Eestist endale majalist
ootas, oli juba sügavasse unne vajunud, kui
me öösel kolme ringis kohale jõudsime.
Pühapäeval olid kõik üldse mitte uniste nägudega valmis ammutama endasse Inglismaa pealinna Londoni hõngu ja vaatamisväärsusi.

LONDON- Inglismaa ja Ühendkuningriigi pealinn. Elanikke 8,7 miljonit. Londoni rajasid Thamesi jõe alamjooksule ca 2000 aastat tagasi roomlased. London
(Londinium) oli 1. –5. sajandil Rooma riigi provintsi Britannia-valduste keskus. Alates 12. sajandist Inglismaa
pealinn.
Uskumatu, aga meie võrratu giidi Lily eestvedamisel
suutsime mõne tunni jooksul jalgsi Londoni kesklinnale
tiiru peale teha ning inglise keele õpikus nähtud pildid
rõõmsas äratundmises oma silmaga üle vaadata. Parlamendihoone ja Big Ben olid küll remondiks kenasti pakendatud, kuid hoonete majesteetlikkus oli alles.
Õhtune Thamesi reis pakkus meelierutavaid emotsioone
ja suurlinn kirkaid tulesid. Tagasi Brightonisse jõudsime
väsinult, kuid tulvil muljeid, muljeid, muljeid…
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Teisipäeva pärastlõunal tuuritasime Brightonis.See on
linn, mis suuresti pühendatud meele lahutamisele ja lihtsalt heale äraolemisele. Ilmselt viis Brightoni hedonismi
magusale teele George IV, kes 200 aastat tagasi lasi linna
ehitada Kuningliku Paviljoni. See Taj Mahali meenutav
ülidekoratiivne ja üliluksuslik suveresidents on tänaseni
linna üks peamisi vaatamisväärsusi, olgugi, et ehitist
heamaitselised brightonlased pisut liiga kitšilikuks peavad. Turistile on see maiuspala. Imestamist jätkus selle
üle, kui spartalikud olid vastukaaluks luksuslikele saalidele ja muudele ruumidele kuninglikud magamistoad.
Brightoni peamine meelelahutusatraktsioon on aga kahtlemata meri, kahe kauni kai (millest üks langes küll hiljuti tulekahju ohvriks) vahele jääv rand. Mereäärt palistavad luksushotellid, nende hulgas lausa kaks Hiltonit,
promenaad, mänguplatsid, purskkaevud ja lugematud
Fotod: Heiki Nooremäe
kohvikud.
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Ilm on siin reeglina ilusam ja soojem
kui mujal Britannias ning rand hommikust õhtuni täis kohalikke ning
turiste. Meil õnnestus tõeliselt sooja
rannailma nautida neljapäeval ja reedel, eelnevatel päevadel saatis meie
tegemisi pidev uduvihm.

tis 1555.aastal tuleriidale 17 protestanti. Kaasajal lõbustavad inglased
ennast mittearmastatud isikute, nt
terroristid ja poliitikud, kujude tulle
viskamisega.
Ja et ei oleks arvamist, et me ainult
meelt lahutasime: kõigi nende väljasõitude kõrval/vahel jõudsid noored
õppida inglise keele tundides hommikul kella 9.15- 16.30. Ja natuke oli neil
ka vaba aega, et lustida Pieril mängutubades, linna peal hängida, šopata ja
pererahvaga lobiseda.

Kolmapäeval
viis
buss
meid
Greenwichi. Kel meelest läinud, siis

GREENWICH on paikkond Londonis Greenwichi linnaosas Thamesi
lõunakaldal. Seal asub Greenwichi
observatoorium, mida läbib nullmeridiaan. Edasi sõitsime Cambridge’i.
Rannamajakesed Brightonis

CAMBRIDGE on ülikoolilinn Inglismaal East Anglias, Cambridgeshire'i krahvkonna keskus. Ta asub 80 kellelgi kehvaks ei muutnud. Edasi
km Londonist kirdes.
sõitsime Lewisesse. Igal aastal 5. noCambridge'is asub üks kahest tuntuimast Inglismaa ülikoolist, 1209 asutatud Cambridge'i ülikool. Kokku õpib
Cambridge'is üle 30 000 üliõpilase.
Väsimatu Lily juhtis meid nagu jäälõhkuja läbi ülikoolilinna tänavarägastike parki, kus einetasime ja jagasime seda ka kohalike luikedega, kes
väga nõudlikult tulid noolima meie
lunchi ülejääke.
Neljapäeval külastasime kuulsaid
SEITSME ÕE kriidikaljusid. Need
60 meetri kõrgused kaljud on vapustavalt kaunid, matk läbi vihmamärja
lambakarjamaa lõppes mõnelgi kerge
külglibisemisega. Tuju väike pori küll

vembril saab sellest väikelinnast
maailma tulepealinn. Algselt tähistati
tulefestivaliga 1605. aasta Püssirohuvandenõud, milles osales ka kurikuulus Guy Fawkes - suur osa maailmast
teabki 5. novembrit Guy Fawkes'i
päevana. Tavapäraselt põletatakse sel
puhul Fawkesi kuju tuleriidal. 1650.
aastatest on kombeks saanud korraldada sel puhul tulevärk ning mõned
aastat hiljem hakati põletama ka teiste ebapopulaarsete isikute kujusid,
näiteks lendas väga tihti lõkkesse
paavst. Lewises on topeltpõhjust
"tuleriitu" süüdata, sest just seal tõestas kuninganna Mary I oma hüüdnime Verine Mary sobilikkust ning saa-

"Inimesed olid toredad, keeltekooli
õpetajad meeldisid, väljasõidud vahvad- ainult lühike oli see reis ning
vaba aega oleks ka rohkem tahtnud!"
Selline oleks lühikokkuvõte õpilaste
hinnangust. Triinu ja Ingle oleksid
tundides veelgi enam õppida/teha
tahtnud.
Meie noortega jäädi rahule. Keeltekooli õpetaja Chris kiitis nende õpihimu ja teadmisi, giid Lily aga viisakust
teda kuulata ning koos imestati selle
üle, et ühistel söömaaegadel pargis
meie lapsed prügikastid üles leidsid...
"Eesti lapsed on väga iseseisvad ja
tulevad kenasti toime!", kuulsime ka
oma pererahvalt, kes juba aastaid
kodumajutusega lisa teenivad. Inglismaa, me jääme Sind igatsema! Kohtumiseni!
Jana Tiido

Seitsme õe kriidikaljud
Foto: Diliff (Wikipedia)
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Vana aja jõulud
Jõuludena tähistame praegu kolme
erinevat püha. Meie jõulud on segu
kristlikust, paganlikust ja kommertslikust kombestikust. Kõige viimasena
on juurde tulnud lääne tarbimisühiskonna kombed – kingitused, jõuluvana, jõulutuled, päkapikud, piparkoogid, jõulufilmid, asutuste jõulupeod –
see kõik on kinnistunud meie jõulukommetesse alles 20. sajandil. Küünalde süütamine, mõtisklemine, jõulurahu, jõululaupäeval kirikus käimine
ning jutud ja laulud Jeesuse sünnist
on osa kristlikust traditsioonist. Kõige
vanemad kombed on aga seotud Põhjamaise paganliku pööripäeva tähistamisega ning nendest vana aja jõuludest on meieni jõudnud rikkalikud
jõulutoidud, pere ja tuttavatega koosolemine, pidutsemine ja mängimine.
Jõulud olid vanasti aasta kõige tähtsam püha. Nad tähistasid uut aastat,
sest talvise pööripäevaga pöördus
kõik ringi ning päevad hakkasid jälle
pikemaks minema. Ka tänapäeval algab looduse uus aasta tegelikult palju
varem - 21. detsembril, 31. detsembri
ööd tähistame uue aastana alles alates
17. sajandist. See on ka põhjus, miks
paljud vanasti jõulude juurde kuulunud kombed, on meil nüüd tavalisemad aastavahetusel.
Pikad pühad algasid suure kraamimise ja koristamisega. Jõuluperioodi alguspäevast, 21. detsembrist ehk Toomapäevast alates enam tavalisi töid
teha ei tohtinud. Nüüd tuli loomi tap-

pa, veskil käia, õlut teha, koristada. Jõuluööl usuti, et magama minna ei
Kõik pidi pühadeks valmis olema. tohi. Samuti pidi söök terve pühade
aja laual olema, juhuks kui esivanemate hinged külla sattusid. Usuti, et
peres, kus ei valmistatud jõuluroogasid, polnud järgmisel aastal midagi
head loota. Pidulaual pidi kindlasti
olema õlu, sealiha (poolik seapea),
jõululeib ja jõuluvorstid. Tavalised
jõulutoidud olid veel pähklid, kapsad,
keedetud oad, herned, naerid, kala ja
või.
Jõululeib ehk jõulukakk või ka jõuluorikas oli küpsetis, mis kogus enesesse
erilise kaitsva ja tervistava jõu, mis
kandus hiljem edasi selle sööjatele.
Tihtipeale viidi jõululeib uuel aastal
viljasalve, ning jagati karjalaskepäeval
loomadele ja inimestele.
Usuti, et jõuluööl peab sööma kas 7, 9
või 12 korda. Siis on inimesel uuel
aastal jõudu, jaksu ja tervist, tema
tööd õnnistatud ja tal pole leivapuuNaabrite koristamisi kontrolliti selledust.
ga, et viidi neile kaltsudest või õlgeKuna jõulude ajal olid kõik tööd peale
dest nukk – Tahma Toomas. Kui perehädavajalike keelatud, siis oli aega
rahvas nukku ei märganud ja metsa,
lihtsalt olla. Sai koos perega jõulusohu või järgmisetele edasi ei viinud,
mänge mängida ja mõistatada. Õlgetähendas see laiskuse, räpasuse, musdest valmistati looma- ja inimkujusid.
tuse ja muude halbade asjade majja
Tehti ka õlest nuute, ning taoti ükstulekut.
teist nendega. Vähemalt saartel olid
Jõuludeks toodi vanasti kuuse asemel
jõulud ennevanasti suurim lauluaeg.
tuppa õled või jõukamates peredes ka
heinad. Saaremaal lausa küsiti õlgi
Tiina Kull
tuues ukselt, et kas tohib pühad sisse
tuua. Kui tuli vastus, et pühad on teretulnud, viidi õled põrandale. Õlgede
sees oli siis tore hullata ja mängida.

Jõuluuni

KAIRE PÕLDMAA

Paha päkapikk

Akna taga sajab lund,

30

Päkapikk pikk

Õnnitleme juubilari ning

Küll ta oli paha,

aga mul ei tule und.
Unes näen ma jõulumeest
unistades suvest veel.
Päkapikud toovad komme
süüa saan ma neid homme.
Joonas Jõgi

nagu tuletikk.

soovime pikka iga ja

sest kukutas kommi maha.

tugevat tervist!

Komm, see kukkus sussi taha,
päkapikk ise istus maha

Jõgeva Põhikooli kollektiiv

ja pani sussi sisse hoopis raha.
Gregor Saar

