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KOHTUMINE KIRJANIK KETLIN PRIILINNAGA 
 

 
Lugemisaasta 

tähistamiseks on 
Alavere koolis 

toimunud 
mitmeid üritusi. 
25. novembril 
pani aga 

lugemisaastale 
väärika punkti 
kohtumine noore 
kirjaniku Ketlin 

Priilinnaga. 
Kirjanikuga 

kohtumise üle rõõmustasid paljud õpilased, 
sest Priilinna raamatuid loetakse nii terves 
Eestis kui Alavere koolis päris suure 
innuga. 
 Et mitte kade olla ja kirjanikku ka 
külarahvaga jagada, toimus üritus seekord 
Alavere rahvamajas. Kooli raamatukogus 
aga said õpilased tutvuda Priilinna teoseid 
ja elukäiku tutvustava näitusega. Soovijad 
said täita ka Ketlin Priilinna puudutava 
töölehe, iga klassi esimesed veatu töö 
esitajad said preemiaks kirjandusse väga 
hea hinde. 

 Kohtumisel rääkis Ketlin Priilinn, 
kuidas ta raamatute kirjutamisega tegeleb 
ja kust ta ideid ammutab. Tema sõnul pole 
raamatu kirjutamises midagi ületamatult 
keerulist, pigem on oluline iga päev natuke 
tööd teha. Ilmselgelt andis see nii mõnelegi 
Alavere kooli õpilasele julgust tõsiselt 
kirjaniku-ameti peale mõelda.  
 Peale ametliku 
osa lõppu jagas Ketlin 
Priilinn lahkesti kõigile 
soovijaile autogramme. 
Lisaks sai osa võtta 
loteriist, mille 
peavõiduks oli Priilinna 
raamat „Ei iialgi ilma 
Murita“.  
 Põnev oli ka 
kõige lõpuks toimunud raamatulaat. 
Laadale said raamatuid tuua kõik, kes 
soovisid. Edasi võis juba igaüks endale 
täiesti tasuta huvipakkuvaid raamatuid 
valida.  
 Kokkuvõttes oli see üks huvitav ja 
kõigile kasulik üritus.  

Mägra-Miku 
___________________________________________________________________________ 
 

KUMU KÜLASTAMINE 
 

11. novembril oli väljasõit 
Kumusse. Vaatamas käidi Kumu selle 
sügise hittnäitust, mille autoriks oli Inglise 
maastikumaali täht John Constable. Enne 
näituse vaatama asumist tutvusime natuke 
erinevate kunstistiilidega. Saime teada 
üllatava asjaolu, et John Constable´i lõpuni 
viimistlemata töid hindavad kunstnikud 
rohkem kui mehe lõpetatud töid. Constable 
maalis otse natuurist koduse Inglismaa 
küla- ja maastikuvaateid, püüdes tabada 
hetke kordumatust. Lisaks saime veel palju 
uut teada.  

Meile anti grupi peale ülesanne 
ühte etüüdi kirjeldada ja selle järgi ilma 
ennustada. Teised pidid ära arvama, millise 
tööga on tegu.  

Kui maalid olid vaadatud, 
suundusime ühte töötuppa, kus meid 
taevast joonistama pandi. Kõik joonistasid 
taevast oma pildi ja pärast pandi need 
pildid üheks suureks pildiks kokku. Välja 
tuli väga huvitav töö. Kumu on alati tore 



23.12.2010 MMP 

3 MMP 
 

külastada ja sealt saab palju teadmisi 
juurde. 

Reelika Virma 
 
DISKO 
 

26. novembril toimus vanematele 
õpilastele selle õppeaasta esimene disko. 
Et lõbusam oleks, pidid 5.-9. klassi 
õpilased playbox'i tegema. Playbox'i 
teemaks oli räpp. Kuna 7. ja 8. klassi 
õpilased ei esinenud, oli ainult kolm kava. 
Kuigi vahepeal oli muusika saamisega 
probleeme, said siiski kõik oma kavad 
tehtud. Kuna kolme kava vahel on raske 
valida, said kõik esinejad auhinna. 
Muusika pandi peale ja oli aeg diskotama 

hakata. DJ-ks oli Marko, kes ka mujal 
muusikat mängimas on käinud. Muusika 
oli parem kui mitmel varasemal korral, mis 
oli muidugi hea. Kurb oli see, et inimesi oli 
vähe, aga siiski tundus, et kõigil oli lõbus. 

Breiktantsu kava tegi ka tuju rõõmsamaks. 
Kahju, et disko nii kiiresti läbi sai, oleks 
veel tantsida tahtnud, aga eks peab järgmist 
korda ootama.   

Reelika Virma 

___________________________________________________________________________ 
 
VÄIKE ADVENDIKONTSERT 
 

13. detsembril toimus meie koolis 
advendikontsert, kus esinesid Kehra 
Kunstidekooli õpetajad Eda ja Kaidi, meie  
muusikaõpetaja Heli ning meie kooli 
õpilased, kes erinevaid pille mängima 
õpivad. Kontserdil kõlaski nii flöödi-, 
viiuli- kui klaverimäng. 

Kontsert jättis hästi sügava mulje, 
sest seal kõlas väga hea muusika. See ei 
olnud küll päris kõikide õpilaste maitse, 

aga see, mis imet nende pillidega tehti, oli 
lihtsalt super! Eriti läkski südamesse see, et 
väikestel lastel, kes on pillimängu alles 
väga vähe õppinud, tuli esinemine hästi 
välja. 

See, et mängiti erinevaid tuntud 
jõululaule, aitas kohe kindlasti paljudel 
kuulajatel kaasa jõulutunde tekkimisele.  

Ainuke asi, mis häiris, oli see, et 
mitmed õpilased, eriti algklasside omad, 
nihelesid ja krägistasid toolidega. Oli ka 
neid, kes itsitasid ja lollitasid. Aga küll 
nemad ka õpivad kaunist muusikat 
hindama, kui suuremaks saavad. 

Üks hästi tore asi oli kontserdi 
juures veel: saime kuulda ka seda, kui 
ilusasti oskab meie kooli 7. klassis õppiv 
Caroli viiulit mängida. Tahaks väga kunagi 
tema viiulimängu veel nautida! 

6. klassi õpilased 
___________________________________________________________________________ 
 

MIDA PÄKAPIKUD SULLE TOONUD ON? 
 
Mait : Šokolaadi. 
Triin  Elizabeth: Kommi. 
Helena: Komme, küpsiseid. 
Anett: Nätsu, Snickersit. 
Romeo: 20 krooni. 
Mattias: Kinder surprise’i. 

Kadri : Nätsu, vahvlit. 
Rando: Šokolaadist lumememme. 
Nele: Küpsiseid, šokolaadi. 
Sigrit : Šokolaadi, mandariini, kommi, vahvlit. 
Iris : Šokolaadi, komme, õunu. 
Caren: Sokke, vahvleid, küpsiseid. 
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MIDA JÕULUVANALT 
SOOVID? 
 
Kadri : Uut telefoni.  
Triin  Elizabeth: 
Telefoni. 
Alesja: Kitarri. 
Sigrit : Lotte 
puutetundlikku telefoni. 
Helena: Elektroonilist 
mänguklaverit. 
Mait : Veebikaamerat, üllatusmuna, 
ujumisprille. 
Beatrice: Trumme. 
Anett: „1000 mõistatust ja 500 vanasõna“, 
„Koerlaps Berta seiklused“ 
Nele: Telefoni. 

Küsitles Reelika Virma 

 
ARMSAD LAPSED!ARMSAD LAPSED!ARMSAD LAPSED!ARMSAD LAPSED!    

Olen kõikide teie soovidega kursis. 
Olen nende üle tõsiselt mõelnud ja arvan, 
et nii mõnigi teist on veidi liiale läinud. 
Kui ma peaksin kõik teie soovid täitma, siis 
peaksin ka sadu päkapikke koondama. 
Kardan niigi, et nad hakkavad oma palga 

pärast streikima.  

Samuti on paljud päkapikud 
haigeks jäänud ja isegi mina pean aitama 
neil tööd teha. Peale selle kulub mul palju 
raha põhjapõtradele heina, silo ja põhu 
ostmiseks. Nii et kui te nüüd natuke ka 
teiste peale mõtleksite, siis saaksite isegi 
aru, et ei peagi nii kalleid asju minult 
paluma. Seda enam, et päkapikud on 
rääkinud, et te alati head lapsed ei ole. 
Päkapikud ju piiluvad kogu aeg!  

Minu arvates peaksite te end natuke 
muutma. Mina soovitan teil hoolega 
mõelda ja kingituseks valida asjad, mida 
tõesti kõige rohkem vaja läheb. Raamatud 
on alati kasulikud kingitused, aga need 
suured elektroonilised instrumendid ei 
mahu mu saani ju äragi!  

Muide, ka sel aastal olen teile 
kõigest hoolimata valinud kingituseks 
asjad, mis teile kindlasti meeldima 
hakkavad, aga jäägu need siis üllatuseks.  

Teile kõigile häid jõule soovides Jõuluvana 

 (Kirja aitasid koostada 4. klassi õpilased)

___________________________________________________________________________ 

MIS PLAANID ON SUL JÕULUVAHEAJAKS? 
Marten : Ei olegi mingeid plaane. 
Rait: Salasepitsused. 
Marta : Lähen Tallinnasse venna juurde ja 
olen kodus. 
Kaarel: Söön lund. 
Signe: Loen raamatuid ning õpin. 
Johan: Terroriseerin Viimsi elanikke. 
Kristin : Käin tuttavatel külas. 
Kardo : Teen raju peo ja siksi korda. 
Elisabeth: Lõuna-Eestisse lähen ja olen 
kodus. 
Marian : Lähen sõpradele külla ja käin 
poodides. 
Brätten: Loen raamatut, lähen linna, 
suusatan. Võib-olla käin Soomes. 
Mark : Loen raamatut, lähen Tallinnasse 
sugulaste juurde, mängin arvutiga. 

Katrin : Mina hakkan „Vahetuslast“ 
lugema ja inglise keelt õppima. 
Anett: Mina loen ka raamatut, olen arvutis 
ja tegelen talviste spordialadega. 
Anete-Grete: Lähen õele külla ja loen 
raamatut. 
Janeli: Jõuluvaheajal loen läbi 
„Vahetuslapse“, suusatan ja hängin 
niisama. 
Ege: Mina loen lausa kaks raamatut läbi - 
„Mardileiva“ ja „Vahetuslapse“. 
Peeter: Ma teen erinevaid asju, näiteks 
olen arvutis, käin õues ja loen. 

 
Küsitles Kalli Mätlik 
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ÕPILASTEL JOOKSEVAD 

TEADMISED MÖÖDA KÜLGI 

MAHA 

Eile märkas mitu õpetajat, et 
koolimaja põrandal vedeleb hulk 
kasulikke teadmisi, mis on veerandi 
viimastel päevadel mööda õpilaste 
külgi maha jooksnud. Veerandi lõppu 
arvesse võttes on see ka 
ootuspärane, sest aastate jooksul on 
õpilaste teadmistepagas järjest 
väiksemaks jäänud ja ega sinna 
ülemäära palju teadmisi mahugi. 
Õpetajatel õnnestus siiski alumisel 
korrusel maha jooksnud teadmised 
kokku koguda. Kuigi suurem hulk neist 
oli muutunud kasutamiskõlbmatuteks, 
õnnestus mõni teadmine  ka päästa ja 
ilmselt üritavad õpetajad neid juba 
järgmisel veerandil õpilastele tagasi 
anda. Visadus viib sihile!   

 
MINGE KUU PEALE! 

Kõikidel inimestel, keda kunagi Kuu 
peale on saadetud, on nüüd võimalus 
sinna tõesti minna. Uue aasta alguse 
esimestel tundidel väljub koolimaja 
eest luksuslik kosmoselaev, mis viib 
teid müstilisse kosmosesse. 
Vahepeatus on Kuul, kus suheldakse 
kohalikega ja süüakse juustu. Tagasi 
saabutakse teadmata ajal. 

 
 

JÕULUVANAL ON ABI VAJA 

Sel aastal on majanduslike raskuste 
tõttu koondatud pea pooled 
päkapikud. Seetõttu on jõuluvanal 
tänavu kinkide laialivedamisega kohe 
tõsiseid raskusi. Selleks, et iga laps 
kasvõi ühe kingi kätte saaks, 

otsustasid teiste pühadega seotud 
tegelased jõuluvana abistada. Ärge 
siis ehmuge, kui teil korraga 
lihavõttejänes, punane päkapikumüts 
peas ja kingikott käes,   ukse taga on. 
Samuti oleks hea arvestada ka 
sellega, et päkapikkude vähesuse 
tõttu pole kõikide laste soovid 
jõuluvanani jõudnud. Jõuluvana palub 
lastelt mõistvat suhtumist ja leppida 
sellega, mis parasjagu paki sees on. 
Iga viisakas laps ju teab, et kingitud 
hobuse suhu ei vaadata! 
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Häid jõule ja head uut aastat, 
Alavere kool! 

Märtin 

 Õpetaja Maimu! 
 

Häid ja lõbusaid jõulupühi! 

   

Soovin häid jõule 4. klassi Getrinile 
ja  

õpetaja Maimule. 
Kaili Malts 

 Soovime 1. klassi õpilastele ja õpetajale  
ilusaid pühi ning palju jaksu! 

 
9. klassi tüdrukud 

   

Soovin häid jõule Kristina Luhaäärele!  Tervitan oma sõpra Rain Nõmperit! 

   

Tervitan 2. ja 3. klassi krapsakaid 
näidenditegelasi! Mari ja tema õde Leenit, 
päkapikke Kerrut, Karrut ja Sirrut. Hunti, 
jänest, metsamoori ja tema paharette 
Tritut ja Kritut. Metsavana ja kuusekesi. 

 
Õp Viive 

 Õpetaja Renna Reisi soovib  
9. klassi õpilastele  

mõnusat koolivaheaega  
väikese meeldetuletusega, et viimasest 

õppeaastast meie koolis on pool seljataga! 
 

Häid jõule kõigile! 

   

Ma soovin ilusaid ja rahulikke jõule Kardole, 
Violale, Marianile, Elisabethile, Martale ja 

kogu 7. klassile. 
Caroli :) 

 Kaunist jõuluaega ning tegusat uut aastat  
1. klassile ja kogu kooliperele! 

 
Õpetaja Helle 

   

Soojad tervitused õpetajate tuppa! 
Meile meeldiks ka õpetajate toas  

kohvi juua ja küpsist süüa! 
 

7. klassi poisid 

 Häid jõule Kailile, Elinale, Janetile,  
Silleriinile ja Kimberlyle. 

 
Getrin 

   

Mait, kauneid jõule Sulle! :)  Soovin kõigile, eriti Mailale, häid jõule! 
Kimberly 

 


