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JÕULULEHT 2014 

DETSEMBRIKUU JÕULULEHT ON ERILINE MITTE AINULT SEEPÄRAST, 

ET SEE ON AASTA VIIMANE LEHT, VAID KA ERILISE AUHINNAMÄNGU 

POOLEST. JÕULULEHTE ON KOGUTUD KA ERINEVATE KLASSIDE 

JÕULULUULET.JA LÕPETUSEKS SISALDAB LÜHIKEST PIIBLILUGU 

SELLEST, KUIDAS JÕULUDE TÄHISTAMINE ALGUSE SAI. MÕELDUD 

LUGEMISEKS AINULT ÕPIHIMULISTELE ÕPILASTELE! NIISIIS ASU 

AGA LUGEMA JA VÕIDA AUHINDU! 

 

  

 

 

 

 

 

MEIE SÕNA 



 - 2 - 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                  DETSEMBER 2014 

 

 

SIPELGAS FERDA SORTEERIB 1.-4. KLASSIGA PRÜGI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

JOONISTUSED: 2. KLASSI SULESEPAD 
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JÕULULUULET JÕULULUULET 
 

 

 

JJõõuulluuoooottuuss            JJõõuulluurrõõõõmm  

  

JJuukkuu  oooottaass  jjõõuulluuoooottuusstt          LLuunndd  llaannggeebb,,      

JJõõuulluummeeeess  kkuuii  tteemmaa  lloooodduudd..        sseeee  mmuuuuddaabb  lluummiisseekkss  ppaallggee  

JJuukkuu  llaauussuuss::  ,,,,PPoollee  ppaahhaa,,’’’’        PPääkkaappiikkuudd  kkoommmmee  ssuussssii  ssiissssee  vveeaavvaadd,,  

jjõõuulluummeeeess  ssaaaabb  kkiinnggii  tteehhaa..        JJõõuulluukkiinnggiidd  vvaallmmiiss  sseeaavvaadd..  

  

JJuukkuu  kkuuuussee  äärraa  eehhttiiss          VVaarrssttii  jjõõuulluuvvaannaa  ssiiiiaa  ppoooollee  tteeeell,,  

jjõõuulluullaauull  nnüüüüdd  tteemmaasstt  tteehhttii..        AAiinnaa  vväähheemm  aaeeggaa  jjäääännuudd  vveeeell..  

PPääkkaappiikkuudd  llaauullssiidd  kkoooorriiss        KKuuuussee  aallllaa  kkiinnggiidd  ttoooobb,,  

nnaagguu  jjõõuulluuvvaannaa  ssoooovviiss..        JJõõuulluurrõõõõmmuu  llaappsseell  lloooobb..    

    

JJuukkuu  mmõõttlleess,,  mmiiss  nnüüüüdd  tteehhaa,,            KKaaddrrii  RReeiimmaannnn  77..  kkllaassss  

sseesstt,,  eett  jjõõuulluummeeeess  ttaasstt  kkeennaamm..              

JJuukkuu  llaauulliiss  ppiikkaa  llaauulluu  

jjõõuulluummeehhee  nniimmee  kkaauudduu..  

JJuukkuu  llaauussuuss::  ,,,,NNääee,,  mmiiss  iimmee,,  sseeee      

ttõõii  jjõõuulluudd,,  vvaaaattaa  iissee!!’’’’  

JJõõuulluummeeeess  ssiiiiss  üüttlleess  ttaallllee::          

,,,,VViisskkaakkss  kkooooss  nnüüüüdd  lluummeeppaallllee..’’’’      IIllmmaalluuuulleett  

  

JJuukkuu  mmõõttlleess  ppiikkkkaammiissii,,  mmiiddaa        IIllmm  oonn  kküüllmm  jjaa  lluummiinnee,,      

tteehhaa  oommeettiiggii!!            LLuummii  ppaaiittaabb  mmaaaadd..  

JJõõuulluummeeeess  ssiiiiss  vvaassttaass  nniiii::        TTaaeevvaass,,  hhaallll  jjaa  ppiillvviinnee,,  

,,,,LLooeekkss  ttaallllee  üühhee  jjuuttuuggii..““        vvaaaattaabb  vvaallggeett  mmaaaadd..  

  

JJuukkuu  rrääääkkiiss  ppiikkaa  jjuuttuu  nniiii  ,,eett          PPuuuukkeennee  oonn  hhäärrmmaass  

jjõõuulluummeeeess  jjääii  ttuuttttuu..          TTaannttssiibb  ttuuuulleeggaa  

              TTaaiimmeedd  ppaakkssuuss  lluummeess  

    BBiirrggiitt  MMiiaaddzziieelleecc  77..kkllaassss    vvaaiikksseelltt  mmaaggaavvaadd.. 

 

       VVeessii  jjõõeess  oonn  ssuurrnnuudd,,  
       MMuuuuttuunnuudd  ttaa  jjääääkkss..  
       TTaaiimmeeddkkii  oonn  ssuurrnnuudd  
       NNiinngg  õõiiddee  nnaadd  eeii  llääee..  
         JJaanneellyy  MMiiaaddzziieelleecc  66..  kkllaassss 
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JJõõuulluulluuuulleettuuss              JJõõuulluudd  

  

VVaaaattaa  õõuuee  kkoohhee,,  ppaalluunn          JJõõuulluudd  oonn  iimmeelliinnee  aaeegg  

ÄÄrraa  mmiinnuu  ppeeaallee  kkaarrjjuu!!            nniinngg  sseeee  eeii  oollee  ssuuuurr  vvaaeevv  

ÕÕuueess  ssaajjaabb,,  ssaajjaabb  lluunndd            

kkääeess  oonn  llõõppuukkss  jjõõuulluuttuunndd          KKiinnnnii  ppüüüüaammee  ppaalljjuu  ppäättttee  

  nniinngg  ssaaaammee  kkiinnggiidd  kkäättttee  

VVaaaattaa,,  kkuuiiddaass  ppääkkaa  kkõõnnnniibb  

kkääeess  oonn  ssuuuurr  ttaall  kkoommmmiikkootttt          JJõõuulluuddeell  ssaaaabb  ssüüüüaa--jjuuuuaa  

VVääiikksseelltt  kkõõnnnniibb,,  vvaaiikksseelltt  hhiiiilliibb        nniinngg  jjõõuulluukkuuuussee  kkoojjuu  ttuuuuaa  

nniinngg  ttaall  ttüühhjjaakkss  ssaaaabbkkii  kkootttt..  

    JJaanneellyy  MMiiaaddzziieelleecc  66..  kkllaassss  

VVaaaattaa  nnüüüüdd  ssaa  ttaaeevvaassssee  

SSeeaall  oonn  iilluussaaiimmaadd  ttäähheedd  

ÄÄrraa  kkaarrddaa,,  mmaa  eeii  lläähhee  

kkuunnii  vvaaaattaadd  ttaaeevvaassssee  

  

MMaarriiaa  MMeeiiddllaa  66..  kkllaassss        LLuummeeeeiitt  

         

        LLuummeeeeiitt,,  sseeee  kküüllmm  jjaa  ppiikkkk..  
        MMiiddaa  tteeeebb  sseeee  lluummeeeeiitt??  
        VVaaaattaabb,,  õõuueess  lluummeessaadduu,,  
JJõõuulluuvvaannaa              iissee  rrõõõõmmuuss  nnaagguu  ppaaddrruunn..  

  

JJõõuulluuvvaannaa  oonn  üükkss  mmeeeess,,              MMaarrlleeeenn  DDaanniilloovv  55..  kkllaassss  

kkeell  ppääkkaappiikkkk  oonn  ssuussssii  sseeeess..              

  

TTuulleebb  llääbbii  lluummeesstt,,  vveeeesstt  

KKiinnggii  ssaaaabb  ssiiiiss  vvääiikkeemmeeeess..  

  

PPääkkaappiikkkk  ttoooobb  llaasstteell  kkoommmmii,,  

jjõõuulluuttaaaatt  tteeeebb  ssuuuurrtteell  oonnnnii..    
                  

UUrrmmeekkoo  AAnnddrreess  AAaall  55..  kkllaassss  
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   y-generatsioon 

 

 

 

Etendus 10. detsembril ugala teatris, viljandis. 

Ugala teatri väikeses saalis olid vanad nahkkattega 

mitte kõige pehmemad toolid. 

Silma jäid ka laest rippuvad valgete kuplitega lambid. 

OSADES OLID MARIKA PALM, klaudia tiitsmaa (lemmik nr. 2), 

rait õunapuu, kristjan põldma ja vallo kirs (õpilaste 

lemmik eelneva rolli tõttu filmis „klass“). Lavastaja 

„kättemaksukontorist“ tuntud adeele sepp. 

Etendusega tegi algust vallo kirs, teised näitlejad tulid 

lavale publiku seast. 

Etendus meeldis enam-vähem, mõned kohad olid ka 

naljakad ja sisaldasid „noorte keelt“. 

y-generatsioon Rääkis sellest, et paljud lahkuvad eestist, 

kuid etendus tõi välja põhjused, miks on eestis hea elada 

ja miks siia jääda. 

Etendus oli natuke keeruline ja mõeldud vanematele 

inimestele. 

Negatiivne oli järsud kõvad helid etenduses ja pull, kes 

tegi vastikut häält. 

Eestis tuleks rohkem tähelepanu pöörata inimestele, mitte 

munateedele. 

 

 

Sulesepad 7. klass 
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PIIBLILUGU 

 

 
Matthew 1:18-24 
Nii algas Jeesus Kristuse sünnilugu: Tema ema Maarja oli tõotanud abielluda 
Joosepiga, kuid Joosep avastas, et Maarja on juba lapseootel. Kuna Joosep, Maarja 
abikaasa, oli õiglane mees ning ta ei tahtnud, et Maarja langeks avaliku 

häbistamise ohvriks, mõtles ta lahutada naisest salaja. Kui ta oli selle otsuse 
teinud, ilmutas Issanda ingel end Joosepi unenäos ja ütles: ,,Joosep, Taaveti poeg, 
ära karda võtta Maarjat koju abikaasana, sest see, mis on eostatud  temasse, on 
pärit Pühalt Vaimult. Ta sünnitab poja ja sina paned talle nimeks Jeesus, sest ta 
päästab oma rahva nende pattudest“. Kõik see leidis aset selleks, et täituks see, 
mida Issand läbi prohveti oli öelnud: „Neitsi hakkab kandma last ja sünnitab poja 
ning teda hakatakse kutsuma Immanueliks“ - mis tähendab „Jumal on meiega“. 
Kui Joosep ärkas, tegi ta, mida ingel käskis ja võttis Maarja endale naiseks. Kuid 
tal ei olnud Maarjaga sidet kuni ta sünnitas talle poja, kelle ta nimetas Jeesuseks. 
 
Isaiah 9:6-7 
Meile on laps sündinud, meile on poeg antud, ja valitsus hakkab tema peale 
lootma. Ja teda hakatakse hüüdma Imeliseks Nõuandjaks, Võimsaks Jumalaks, 
Igaveseks Isaks, Rahu Printsiks. Tema valitsuse suurenemisele ja rahule ei tule 
lõppu. Ta valitseb Taaveti trooni ja tema kuningriiki, luues ja toetades seda õigluse 
ja õigusemõistmisega sellest ajast alates ja igavesti. Kõikvõimsa Issanda innukus 
saavutab selle. 
 
Luke 2:1-20 
Nendel päevadel avaldas keiser Augustus määruse, mille kohaselt tuleb läbi viia 
rahvaloendus terves Roomas. Ja igaüks läks ennast oma linna registreerima. Ka 
Joosep läks Naatsaretist Taaveti linna – Petlemma, sest ta kuulus Taaveti liitu. Ta 
läks koos Maarjaga, kes ootas endiselt last ja Petlemmas olles tuli aeg lapsel 
sündida. Neitsi Maarja sünnitaski poja, kelle ta mähkis riidesse ja asetas sõime, 
kuna neile polnud majas ruumi.  

Karjased, kes elasid lähedal põldudel, valvasid öösel oma karja. Issanda ingel 
ilmutas end neile, Tema hiilgus säras nende ümber ja neid tabas kabuhirm. Aga 
ingel ütles neile: „Ärge Kartke! Ma toon teile uudistega suurt rõõmu, mis saab osaks 
kogu rahvale. Täna, Taaveti linnas, Päästja on teile sündinud. Ta on Jeesus 
Kristus. See on märgiks teile - te leiate imiku, riidesse mähitud ja sõimes lebamas.“  
Äkki ilmus taevase väe suur seltskond koos ingliga, ülistades Jumalat ja öeldes: 
„Hiilgus Jumalale kõrgemal ja rahu maa peale, millel tema teened puhkavad.“ Kui 
inglid olid taevasse läinud, ütlesid karjased üksteisele: „Lähme Petlemma, vaatama 
seda, mis on juhtunud, millest Issand on meile rääkinud“. Niisiis nad läksid 
kiirustades ja leidsid Maarja, Joosepi ja imiku, kes magas sõimes.  
 
John 3:16 

Et Jumal nii armastas maailma, andis ta oma ühe ja ainsa Poja ning kes tahes 
temasse usub, ei peaks saama hukka vaid saama igavesti elada. 
 

Allikas: http://www.biblestudytools.com/topical-verses/christmas-bible-verses/ 
Tõlge: Sulesepad 7. klass 

http://www.biblestudytools.com/isaiah/passage.aspx?q=Isaiah+9:6-7


 - 7 - 

KILTSI PÕHIKOOLI HÄÄLEKANDJA                  DETSEMBER 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÕULUPIDU 

 

     18. DETSEMBER 

   18:00 

     etendus „tuHkatriinu“ 

     JÕULUVANA 

 

 

 

    IV ADVENT JA JÕULUHOMMIK 

 

19. DETSEMBER 

08:00 

KONTSERT 

                              

DETSEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD 

 

ÜLLE RAVEL 

 

TARVO SEIMAR 

 

RANDER MÖLDRE                             PALJU ÕNNE! 
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AUHINNAMÄNG   

    
 

 

1. MIDA TEGI KOOLIS SIPELGAS FERDA? 

2. KELLE JÕULULUULETUS MEELDIS SULLE KÕIGE ROHKEM? MIKS? 

3. KELLE SÜNNI PÄRAST TÄHISTATAKSE JÕULE? 

4. MIDA KÄISID ÕPILASED VILJANDIS TEGEMAS? 

5. MIKS TAHTIS JOOSEP MAARJAST SALAJA LAHUTADA? 

6. VALLO KIRS ON NÄITLEJA, KUID MIDA TA TEATRIS VEEL TEEB? 

7. MILLEST KÕNELEB ETENDUS Y-GENERATSIOON? 

8. MIKS JOOSEP OTSUSTAS MAARJA ENDALE SIISKI NAISEKS 

VÕTTA? 

9. MIS LINNAS SÜNDIS JEESUS? 

10. NIMETA ÜKS DETSEMBRIKUU SÜNNIPÄEVALAPS. 

11. MIS ÜRITUS TOIMUB/TOIMUS 19.12? 

12. MIDA TÄHENDAB PIIBLILOOS „SÕIM“? 

13. KES JOONISTASID PRÜGI SORTEERIMISEST PILDID? 

 

 

 

VASTA KÜSIMUSTELE, ÄRA UNUSTA OMA NIME JA PANE 

POSTKASTI! SEDA SAAD TEHA KUNI 23. JAANUARINI. 

JAANUARI LÕPUS SAAVAD 3 OSALEJAT MAGUSA AUHINNA! 

NOVEMBRIKUU AUHINNAMÄNGU VÕITIS KRISTJAN 

BAIDUŽA 9. KLASSIST. 

 

 

HÄID PÜHI JA HEAD VANA AASTA LÕPPU!  


