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Lõppes II õppeveerand
Kiidame!
I klassist õppisid väga hästi ja käitusid
eeskujulikult:
Elise Käiro, Liis-Aleksandra Boisen,
Liisbet Paklinski;
Hästi õppisid ja käitusid hästi või
eeskujulikult:
Robert Tuul, Mikk Vahaste, Märt Kilgi,
Sille Voitk, Helena Toomsalu, Mark Andre
Tammoja, Kaidi Saks.
Ainult hinnetega ,,5” lõpetasid II
õppeveerandi Sandra Hani, Laura Põld,
Rain Põld, Marko Roosiväli, Karl Erik
Toomemägi (II kl); Ragne Jagomäe, Begly
Kuik, Mari-Liis Raag (LÕK) (III kl); Riian
Rõuk (IV kl); Viktoria Rebane, Kristjan
Saavan (V kl); Marko Albert, Kadi Kilgi,
Janeli Kurvits VI kl).
Hinnetele „4“ ja „5“ õppisid ning käitusid
eeskujulikult või hästi: Henri Hainla,
Daniel Kaasik, Kätlin Kala, Oskar Kontro,
Kertu Käärik (II kl); Heleriin Boisen, Levo
Lukk, Marcus Paulson (III kl); Silver Hani,
Heiko Pärl, Kristina Roosiväli (IV kl);
Kert Kangur (V kl); Liina Jõgar, Indrek
Roosiväli,Sandra Sepp (VI kl).
Päkapikumaa on üks imetore maa…
Päkapikumaa on tõesti tore maa selles võis veenduda iga lasteaialaps, kui
sattusime Melliste lasteaia Päkapikumaale.
Olles tutvust teinud
sealsete elanike
laulupäkapikk La-Laga, postipäkapikk Poga, metsapäkapikk Metsuri ja mängupäkapikk Päkaga, võisid meie seiklused
Päkapikumaal alata.

Rõõmsameelne laulupäkapikk LaLa võttis meid vastu soojust ja jõulusära
kiirgava laterna ja kellukese helina saatel.
Päkapikk La-La õpetas meile selgeks
mõned vahvad laulud ning lõpetuseks
tantsiti ,,PÄKA-PIKU-ROCK”-i.
Rõõmsatujulistena seiklesime edasi
tõsise, kuid ametliku moega postipäkapikk
Po juurde. Tema ülesandeks oli kirjadele
templite löömine ning kirjade jõuluvanale
toimetamine. Kuidas see töö täpsemalt
käib, sai teada igaüks, kui tuli läbida
aisakella helina saatel postiteekond
postkontorini. Postkontoris sai iga lapse
soovikiri peale uhke templi ning kirja
teekond jõuluvana juurde võis alata.
Rahulolevatena jätkasime oma seikluslikku
teekonda ja jõudsime teadmishimulise
metsapäkapikk Metsuri juurde. Metsapäkapikk Metsur ootas meid suurte
mändide all õpperaja servas. Üheskoos
mõõtsime puude pikkust ning tegime
tutvust isegi sajajalgsega. Tore oli ka see,
et saime abiks olla oravapoistele mõeldud
käbide korjamisel. Päkapikk Metsuriga
läbisime koos ka lumeraja, milles olid
tublid ka kõige pisemad. Lumeraja lõpus
otsustasid Metsuri sõbrad meiega peitust
mängida ning igal lapsel tuli lume seest
üles leida piiluv päkapikk.
Mängima ootas meid ka naerusuine
mängupäkapikk Päka. Päkapikk Päkaga oli
vahepeal juhtunud aga kole lugu. Ta oli
kiires jõulusaginas ära kaotanud oma pusle
tükid, mille tuulepoisid omakorda olid
mööda lumist hoovi laiali kandnud. Nüüd
oli kuri karjas! Teadagi, kui olla lohakas ja
tuisupea, ei meeldi see jõuluvanale.

Otsustasime üheskoos koheselt
Päkat aidata ja varsti oli meil ka pusle
koos.
Mängupäkapikk Päka lubas meile,
et on edaspidi palju hoolsam.
Hoolsamad ja hoolivamad lubasime
ka meie olla ning rahulolu helk silmis võis
alata teekond rühmadesse.
Päkapikumaal seiklejate nimel
Mürakarude õpetaja Piret.
Tartu Mänguasjamuuseumi külastus
Novembrikuu viimasel reedel,
26.novembril, toimus lasteaia laste
õppereis
Tartusse,
Mänguasjamuuseumisse. Pähklikeste rühma sõidutas nii
suur buss, et saime kaasa võtta sõpru ka
teistest rühmadest.
Lastel oli elevust ja vaatamist palju.
Lastesõbralik
giid
tutvustas
maja
väljapanekuid – nii “nõuka aegseid”,
esimese
Eesti
aegseid
kui
ka
tänapäevaseid. Lastele meeldis väga
liikuvate mudelrongidega vitriin. Üks rong
jäi rööbastele “toppama” ning mehaanikut
ootama, aga see oligi põnev. Mõnda vana
aja puidust osavusmängu sai igaüks ise
katsuda ja mängidagi. Väike kõhedus
tekkis, kui olime muuseumimaja suure
korstna sees ja üleval rippusid ilma
silmadeta
korstnakollid…Huvitav
oli
animafilmide tegelaste “Eesti filminukud”
tuba, kus sai äratundmisrõõmu tunda. Üsna
uus väljapanek – filmitriloogia “Sõrmuste
isand” tegelaskujud – võttis lapsed tükiks
ajaks oma lummusesse.
Muuseumitädid kiitsid lapsi, et nad
olid tähelepanelikud ja tublid kuulajad.
Kui mõnel perel tekib soov
Mänguasjamuuseumit
külastada,
siis
teadmiseks, et – iga kuu viimane reede on
piletiprii!
(Infot
saab
E-postist
muuseum@mm.ee)
Pähklikeste rüma õpetaja Imbi Praakle
Mardi-kadritrall koos Võnnuga
Kadripäevaks
kutsusime
Mellistesse külla Võnnu 1.-3. klassi
õpilased, et koos trallitada - oli ju
kadripäev ja ega mardipäevgi veel

unustatud polnud. Üheskoos lauldi, tantsiti,
mängiti, võisteldi jne. Tervitused ja
tänusõnad vahva kohtumise eest Võnnu
kooliperele!

Taas kord saabus jõulumees, seljas kott
ja habe ees .....
Neljanda advendipäeva enne lõunal
sõitsid Täpikeste rühma lapsed koos
vanematega Kastre metsas asuvasse
jahimajakesse, kus nad pidid kohtuma
jõuluvanaga. Kohale jõudes külastasime
kõigepealt mets-loomade toidukohta ning
jätsime neile sinna kaasavõetud külakosti.
Seejärel märkasid lapsed puude vahel
vilkumas punast kuube ja oodatud
jõulumees saabuski. Nagu iidsetest
aegadest kombeks, tuli lastel kingituse
saamiseks esitada jõuluvanale luuletus või
laul. Nii mõnelgi pisikesel Täpikesel puges
väike hirm põue, kuid appi tulid emme-issi
ning üheskoos julgeti paitada jõuluvana
habet või sirutada talle oma väike terekäsi.
Kommikotid jaotatud, asus jõuluvana
meie lehvituste saatel järgmiste laste
juurde teele.
Edasi ootasid meid maitsvad
suupisted, mida iga pere kaasa olid võtnud.
Lastel sai keha ruttu kinnitatud ning asuti
lumes
möllama.
Emadel-isadel
oli
võimalus omavahel vestelda ja nii mõnelgi
üksteisega tuttavaks saada.
Suured tänud Laura-Lisete isale,
kes hoolitses, et meil jätkuks lõkke jaoks
materjali, mille ees sai vahepeal ennast
soojendada või lihtsalt lõketuld silmitseda.
Täpikeste rühma õpetaja Marju Laanemäe

Liikluskoolitusel
Kolmapäeval, 8. detsembril käisime
1.-3. klassiga Lõunakeskuses asuvas
liiklus-linnas.
Alguses
kõndisime
politseinikuga kogu raja läbi ja õppisime
kõik liiklusmär-gid selgeks. Seejärel
katsetasid Oskar, Marko, Kätlin, Ragne ja
Heleriin, kuidas valge pusa ja helkurid
pimedas paistavad. Lõpuks saime ise
elektriautodega sõita. Poole sõidu pealt
kustutati tuled ära, et proovida pimedas
sõitmist ka. See oli lahe. Pärast seda said
kõik lapsed tunnistuse ja helkuri.
Oskar ja Marko, 2. klass

Samal ajal, kui väikesed lustisid
Lõunakeskuses liikluslinnas, olid vanemate
klasside
õpilased
Kunstimuuseumis
maalimas. Algul tutvustati meile erinevaid
kusntiliike,
seejärel
saime
tutvuda
väljapanekutega kõigis ruumides. Siis
jagati meid kahte rühma ja algas
maalimine. Üks rühm valis maali, millest
ta osa oma lehele maalis, teine rühm aga
joonistas etteantud esemeid (kõrvitsad).
Töö oli aeganõudev ja kõik ei jõudnudki
oma tööd valmis. Juhendaja jäi meie
töödega rahule, sest kõik tööd olid
erinevad ja väga omanäolised.
Jõulumaa spordimuuseumis
16. detsembril käis 1.-3. klass
Tartus Spordimuuseumis jõulumaal. See
asus Rüütli tänaval. Kohale jõudes ootasid
meid ees päkapikud. Need olid elusad, aga
meie esimeseks ülesandeks oli otsida ja
kokku lugeda mängupäkapikke. Neid oli

66.
Järgnevalt
vaatasime
slaide
päkapikkude elust ja tegevusest. Siis
võtsime ringi ja tantsisime ja hüppasime.
Järgnevalt toimusid mitmesugused osavuse
ja täpsuse võistlused. Edasi läksime
töötuppa, kus valmistasime jõulukaunistusi
ja seejärel pakkusid päkapikud meile
kommi. Olidki päkapikumaa tööd ja
toimetused tehtud. Tagasi bussi peale
läksime üle Raekoja platsi, kus nägime ka
lotja, linna suurt jõulukuuske ja kirju kuuse
küljes. Jõuluvanale oli need vaja ära saata.
Aga küll päkapikud jõuavad.
Begly, Ragne ja Heleriin, 3. klass
Enne lodja külastust oli 4.-6. klassi
õpilastel pool tundi aega jalutamiseks
Raekoja platsil, et vaadata linna uhket
kuuske ja uudistada, millised olid
linnalaste soovid jõuluvanale. Agaramad
ronisid lumevallile ja lasid sealt alla, osa
lapsi käis uurimas, kuidas on kaunistatud
raekoja aknad. Tegevust jätkus kõigile.
Kell 10.00 algas jõuluprogramm
lodja juures. Meile räägiti lodjast, selle
ehitamiseks
kasutatud
materjalidest.
Seejärel pidime ära arvama, millise puu
halgudega on tegemist. Halud olid alusele
välja pandud, nimesilt kenasti juures.
Nutikamad jätsid lihtsalt järjekorra meelde.
Iga halu kohal oli ka sama puu oks, millel
mõnel küljesleht või viljad. Nende järgi oli
ka võimalik puid ära tunda.
Saime proovida ka üsna jämeda
kasepalgi saagimist kahemehe saega.
Saagijaid oli kaks paari ja oli isegi väike
võistlusmoment, kumb paar enne jupi
otsast saeb. Poisid said kätte kirve ja
saetud puujupid tuli ära lõhkuda ja riita
panna. Sooja saamiseks süüdati lõke.
Seejärel läksime lodjale, kus vaatasime
filmi lotjadest. Tuli olla tähelepanelik, sest
pärast esitati filmi kohta küsimusi. Soe tee
viis kehast ka külma, mida oli juba
parasjagu kogunenud, välja. Nüüd oli iga
klassi 3-liikmelisel meeskonnal võimalus
köit keerutada.
Tund lodjal möödus kiiresti ja juba
tulid ka spordimuuseumi külastajad ning

asusime koduteele. Koolimajas ootas ees
soe lõunasöök. Oli tore hommikupoolik.
Õpetaja Koidula, VI klassi juhataja
Melliste kooli lapsed Tartus Taaderandi
Talistetel
4. detsembril toimus Tartus Tiigi
Seltsimajas
laste
ja
noorte
rahvamuusikapäev Taaderandi Talisted.
Melliste koolist osales sellel üritusel neli
õpilast: Märt Kilgi ja Robert Tuul
esimesest klassist ning Kertu Käärik ja
Kätlin Kala 2. klassist. Proovides tegi
tublisti kaasa ka Liis-Aleksandra Boisen,
kes kahjuks vahetult enne Taaderandi
Talisteid haigestus ja ei saanud kaasa tulla.
Õpilased esitasid õpetaja Martiina Viili
juhendamisel lühinäidendi „Kirik järve
põhjas”, mis põhines Mattias Johann
Eiseni poolt kirja pandud muistendil järve
põhjas asuvast kirikust, mida ainult
uusaastaöösiti näha saab. Näidendit
elavdasid looga seonduvad regilaulud.
Lisaks ise esinenemisele said lapsed
jälgida teiste rühmade lugusid, laule ja
tantse ning vaheajal mängida rahvamänge
ja meisterdada rahvapille, näiteks vilesid ja
kilke,
mis
teevad
sarnast
häält
samanimelise putukaga. Kõik osalenud
lapsed jäid rahvamuusikapäevaga väga
rahule ja osaleksid sarnasel üritusel hea
meelega ka tulevikus.
Martiina Viil, laste juhendaja
Me kolmekesi tuleme....
13.-17. detsembrini oli koolimaja
sööklapoolne
osa
täis
magusat
piparkoogilõhna. Laudadele oli välja
pandud näitus piparkookidest, mille lapsed
koos vanemate või õpetajaga olid ise
valmistanud.

Kui palju tööd, nutikust, fantaasiat!

Täname kõiki lapsi ja nende
peresid, kes näituse toimumisele kaasa
aitasid.
Täname teid: Helena , Robert ja Romet,
Rain Hans , Marcos, Karl Urmet , Viktoria
, Kaspar ja Maria, Maigret, Sigrit, Norah,
Eliise, Voldemar, Mark Andre, Liisbeth,
Kärt, Riian, Teele, Janeli, Kadi, Kertu,
Liina, Karl-Martti,Margitta ja Marian,
Emilia, Hanna, Katriin, Kusti ja Kalev,
Reigo,Daniel, Henryette, Caroliisa ja
Alexandra. Täname ka Täpikeste ja
Pähklikeste rühma ning õpetaja Anu.

Ametlik teade kõigile
Jõuluvana asus teisipäeva õhtul kell
19.00 teele Soomes Rovaniemis asuvast
Pajakyläst. Hommikul kammis ta habeme
siledaks ja jõi ära kapatäie põdrapiima.
Saani vedavate põtrade eesotsas on
jõuluvana kõige tublim põhjapõder Rudolf
Punanina.
Liikumise
sihtpunkt
on
Eestimaa.

Kas Sinul on salmid-laulud selged?
Kui ei, siis asu kohe õppima. Küllap
jõuluvana varsti ka sinu juurde jõuab.
Soovin sulle rahulikke jõulupühi,
toredat koolivaheaega ja head uut aastat!
Sinu ORAVAKE

