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On jõulurahu aeg 

 
    Pime öötuul rabistab lumeteri. 
Süüta küünal ja oota. 
Hubisevas leegis on lootus. 
Argipäeva praegu ei ole. 
Tahad üksindust, vaikust? 
Et alla neelata või välja nutta 
kurguklompi, mida halastamatus 
Sinus päev - päevalt pigistab. 
 
    Või mõelda end hoopis vanaema jõulupostkaarti? 
Tead küll, sellise sügavsinise taeva 
lumevalevuse ja kutsuvkollase aknasilmaga 
majamütsakaga lastepilt. 
Kus teekäija jäljed veel kinni tuiskamata. 
 
   Või mõelda ennast igaveste kaduvate põlvede ketti. 
Lüli lüli järel üksteist haaramas. 
Püsiahel elu hoidmas. 
 
    Ja lõpuks mõtle ennast koju. 
Kus laste silmasärasse kaob Su murekurd. 
Kus alati oodatakse jõuluvana. 
Mitte ainult sellepärast, et kinke saada, 
vaid et ennast ka proovile panna -  
on ta ikka olemas? 
 
     Usume koos muinasjutte. 
Oleme kõik kodus. 
Süütame küünla ja ootame. 
Hinge kinni pidades. 
Jõulurahu. 
 

Tiina Tammer 
 
 

Armas Sookooli pere! 
 
Jõulud on imeline ja helge aeg. Vanarahvas 

tervitas siis headuse võitu kurjuse üle, valguse 

võitu pimeduse üle. 

Kohe - kohe on algamas selle sajandi viimane 

aasta.  Iga kolmas põlvkond omab õnne 

sajandivahetuse pühitsemiseks. Toogu aasta 

1999 rahu, õnne ja üksteisemõistmist kõigisse 

kodudesse. Täitugu kõik Teie parimad soovid 

ja ilusaimad salajased unistused. 

Kallist jõulurahu kõigile! 
Direktor Saima Murel 

SELLES NUMBRIS 
 

1 Direktori jõulupöördumine 

2 Intervjuu kooli koka Hele Visseliga 

3 Kirjutavad 3.a klassi õpilased 

4 Teadmiseks … 

 

 

RÕÕMU JA HINGERAHU KÕIKIDESSE SÜDAMETESSE!
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Intervjueerisid: Marjaana ja Annika 

INTERVJUU KOOLIKOKA HELE 
VISSELIGA 

 
1. Kuidas Teist kokk sai? 
Koolipõlves olin tihti kooli köögis abiks. Jälgisin huviga seal 
tehtavaid toimetusi, kuni ühel päeval ütles  kokatädi:  
" Latseke, sa mine õige ise kokaks õppima." Ma võtsin nõu 
kuulda ja läksingi. 
2. Kas Sookool on Teie esimene töökoht? 
Kõige esimene töökoht oli restoranis, siis pidasin ametit Soo 
sööklas ja sealt tulin kooli. 
3. Kui kaua olete meie koolis olnud? 
1964. aastast, 34 aastat siis. 
4. Mida arvate praegustest õpilastest? 
Nad on toredad. 
5. Kas on juhtunud ka naljakaid lugusid siin 
töötamise ajal? 
Halenaljakas lugu juhtus kord, kui jagasime ühe tüdrukuga 
toitu. Talle meeldis väga mürada ning ühel hetkel leidsime 
end põrandalt pikali, supipott peal. Kogu köök oli supine. 
Meie ikka ka. 
Vahetult peale intervjuud leidis aset veel üks seik: oli kauba -  
toomispäev. Kuuenda klassi poisid, kes kaubaonu veidi 
aitasid, tahtsid vaevatasuks midagi "head" saada ning 
tolgendasid köögi ukse taga. Et neid  peletada, võttis kokatädi 
kruusiga vett ja viskas köögi ukse vahelt välja, lootes, et 
ulakad poisid oma osa saavad. Aga oh õnnetust, veega said 
pähe hoopis koolitööline Jossif ja kaubaonu. 
Kõiki asju ei saa elus hirmtõsiselt lahendada ja huumorimeelt 
meie kokatädil jätkub. 
6. Millised on õpilaste eelistused toidu suhtes? 
Sellele küsimusele vastavad lugejad ise. 
7. Missugune on Teie retsept väsinud ja nälginud 
õpilasele pärast kooli? 
Tuleks kolm ringi ümber koolimaja joosta. 
8. Mida ootate jõuludelt? 
Ootan, et pühad tuleksid lõbusad ja rõõmsad. 
9. Mida soovitaksite jõululauale? 
Kalja ja head seapraadi kapsaga. 
10. Teie soov(itus) õpilastele (lähtudes sööjatest). 
Olge mõnusad, sööge kogu toit ära ja kasvage tugevaks. See 
on suurim rõõm kokale, kui lapsed kõik ära söövad. 
 
 

RAHVAKÜSITLUS 
 

1. Mida ootate koolilt jõuludeks? 
2. Teie jõulusoov kaaslastele. 

3. Kuidas suhtute päkapikkudesse? 
 
 
1. Loomulikult jõulupidu koos jõuluvana ja 
päkapikkudega. 
2. Häid jõulupühi ja head uut aastat. 
3. Nad võiksid käia ka suvel. 

Kadri  9a klass 
 
1.  Jõuluvana, päkapikke, ingleid. 
2.  Et tunnistus oleks hea. 
3.  Positiivselt, suss on akna peal. 

Piret Peri 8a klass 
 
1. Et tuleks võimas jõulupidu. 
2. Palju komme sussi sisse 
3. Väga armsad, pisikesed, väikesed mehikesed. 

Kädi Nassar 9b klass 
 
1. Normaalset jõulupidu. 
2. Rõõmsaid jõule. 
3. Normaalselt. 

Olger Vagul 7. klass 
 
1. Ootaksin seda, et lapsed õpiksid ja käituksid hästi. Et 
kõik oleksid üksteise vastu sõbralikud. 
2. Kõik oleksid terved, lauljatel oleks hääled terved. 
3. Väga hästi, positiivselt. 

Õp. Külli Heliste 
 
1. Häid tunnistusi lastelt. 
2. Ilusaid rahulikke jõule ja loomulikult tervist. 
3. Normaalselt. Ootan väga päkapikkude tulekut igal 
hommikul. 

Peeter Harend 
 
1. Mingit reisi. 
2. Kõigile häid jõule. 
3. Päkapikke pole olemas, emme ise paneb sussi sisse. 

Toomas 5a klass 
 
1. Üritusi korraldatakse, aga osavõtjaid on vähe. 
2. Ainult rahu. 
3. Nad on toredad poisid. 

Vilja Teearu 
 
1. Et nad algaksid ja lõpeksid hästi. 
2. Hingerahu südames on parim harmoonia siin 
maailmas. 
3. Usun siiralt ja tahan uskuda elu lõpuni. 

Ira Petrova 
 

Küsitlesid: Kristel ja Anne 
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Hei kõik 
suhtlemisaltid 
igapäevaeluga 

kursisolevad sellid - 
semud ! 

 
Soo Koolikaja ootab 

väljaõppele uusi 
aktiivseid tegijaid. 

 
Huvilised, võtke 

meiega ühendust! 

Talv 
 

Õues karge talveilm. 
Taevas puudub sajupilv. 
Välja minna ma ei taha, 

Külm on väga - väga 
paha. 

 
Tauno Nieländer 

Tuisk 
 

Tuisk on tore marakratt. 
Täpselt nagu minagi. 

Kaelas valge lumerätt. 
Punane tal ninagi. 

 
Hendrik Laur  

Detsember 
On talv. Lund tuiskab. Lapsed lähevad koolist koju. Järgmine päev tõotab tulla hea, sest 
homme on jõulupidu. Mudilaskoori lapsed peavad nüüd palju harjutama, sest neil on ju 
palju laule, mida peavad jõulupeol esitama. 
Varsti on aasta läbi. Uus aasta toob kaasa kindlasti midagi põnevat. Seda tajuvad kõik 
inimesed. Õpetajad küsivad: Kas luuletus on kõigil peas? Muidugi! 
Küll on jõulude ootamine tore! 
 
Marianne Kraak 

Jõulukuu 
 

Jõulukuu on magus kuu, 
iga päev on komm mul suus. 

Ma  ei taha miskit muud, 
oleks pikem veel see kuu. 

Puudub veel mul kuusepuu, 
tahaks, et see oleks suur. 
Ootama jään jõuluvana, 

maha jääb siis aasta vana. 
Uuel aastal kõik on uus, 

tuleb jälle jõulukuu. 
 

Marko Kornõljev 



 
 
 
 
 
 

Jõulud on kinkide ja kinkimise aeg 
 

Jõulukink on üks osa pühaderõõmust, mida miski ei asenda. Kink on oma suhtumise näitamine, 
tähelepanuavaldus, mis tuleb südamest. 

Kinkimine tähendab anda endast parim. Oluline ei tohiks olla materiaalne väärtus, vaid elamus. 
Kõige kallim on kindlasti enda valmistatud kink. 

Saajale rõõmuvalmistav kink peaks olema  kaunilt pakitud. Pakikese külge kinnitatakse nimelipik. 
Pakendi valmimisel laske fantaasial lennata! Olemasolevaid karpe, purke vms. võib üle kleepida nägusa 
paberi või riidega, siis polegi karpi enam  tarvis pakkida. Kaunistuseks sobib kaunilt seotud pael, hõbedane 
kuusekard, väike jõuluehe või kuuseoks. 

Pingutage pisut ja üllatage oma sõpru - lähedasi omapäraste pakkidega! 

* Mitmete rahvaste jõulunimed ilmutavad kristlikku sisu: inglastel Christmas, venelastel roždestvo - viitab 
Lunastaja sündimisele, saksa Weihnachten kõlab kui "Püha öö, õnnistud öö …" 
Skandinaaviamaad ja Eesti nimetavad talvise pööripäeva pühasid vana, ristiusust vanema sõnaga. Pane tähele, et 
sõna on mitmuslik - jõulud. Tegu on pikema perioodiga: jõulutsükli alguseks loetakse toomapäeva 
(21.detsember) ja lõpuks kolmekuningpäeva (6.jaanuar). 
 
* Jõulupuu hällipaigaks peetakse Elsassi Saksamaal, kust traditsioon kujunes välja 17. Sajandi lõpus, et järgmisel 
sajandil Euroopa teistesse maadesse levida. 
Eestisse tuli kuusk mõisate ja hiljem koolide kaudu möödunud sajandi lõpul. Esialgu rippus see laes, nagu 
sakslastelgi oli rippunud . . . 
 
* Elav tuli nii koldes kui lõkkena on kuulunud jõulude juurde paljudel rahvastel. Tuled põlesid jõululaupäeva 
öösel öö läbi. See pidi kaitsma kõige kurja eest. NB! Ära jäta kunagi elavat tuld järelvalveta!  
 
* Kingitusi jagav jõuluvana, valge habemega sõbralik vanake elab Lapimaal Korvatunturil aastast 1927. Enne 
jõulutaadi valitsusaega: 
 

 Visati kingitus sisse paokile jäänud ukse vahelt, millele enne koputati (Soomes) 
 Jättis Püha Nicolas kingid kamina ette või kuuse alla (Prantsusmaal) 
 Poetas Nigul pakid ukse taha pandud saabastesse (Saksamaal) 
 Kukkusid üllatused korstna kaudu kaminasse (Hollandis). 

 
* Piparkookide tegemise komme on meile tulnud Saksamaalt. 
 
Vanadel eestlastel seisis jõuluööl laual tule kõrval kindlasti leib ja sool, aga ka muu toidupoolis, et söök uuel 
aastal majast ei lõpeks! 
 
* Suurema maagilise väe kui kolm, avaldab kolm korda kolm.  Jõuluööl süüakse üheksa korda. Selline 
söömine hoiab sööja järgmisel aastal priske ja tugeva. 
 
* Eestlaste rahvuslikul jõuluroad on verivorstid ja hapukapsad. 
 
* Jõulu viimasel pühal on päev juba kukesammu võrra pikem. 
 

Soo Koolikaja 
Võrusoo Põhikool 
Kreutzwaldi 109 
Võru 65504 

Toimetus         Annika Liba 
                       Marjaana Päike 
                        Anne Trumm 
                      Kristel Uiboaed 

e- mail: soopk@europa.werro.ee 
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