detsember 2007

1. klass
Jaanus Loomets
Kristi Mandel
Renee Reimann

2. klass
Dagmar Aasumets
Marek Kaja
Deili Jaam
Merili Kaja

3. klass
Robert Pikhof
Oliver Meltsas
Enelin Leichter
Kevin Raudmäe

5. klass
Keity Sepajõe
Kaisa Benga

6.klass
Grete Sepajõe
Tristan Veskilt
Anett Värraval

7.klass
Ingrid Leichter
Martin Õunapuu
Reemet Kampus

4. klass
Grete Abel
Sten Piirsalu
Karel Kaja
Triinu Tarto
Kairi Eigi
9. klass
Raino Kaja

Algklasside mälumäng Sallas
29. novembril käis algklasside võistkond
kihelkonnakoolide mälumängul Sallas.
Mängus osales kuus võistkonda. Muuga
kooli
esindas
võistkond
järgmises
koosseisus: Jaanus Loomets, Deili Jaam,
Robert Pikhof ja Sten Piirsalu. Teemaks oli
Lääne-Virumaa. Mõned küsimused olid
parajad pähklid! Esimese kolme hulka meil
saada ei õnnestunud, küll aga saime uusi
teadmisi ja kogemusi. Kõik osalejad said
tänukirjad ja kaela šokolaadimedalid.

8. ja 9. kl. õpilaste mõtteid ja arvamusi „Teeviida“ kohta
Enamus õpilastest arvas, et oli vahva üritus. Sai palju teadmisi teiste koolide kohta ja mõtteid
edasiõppimiseks. Tore oli näha suurel hulgal noori inimesi. Jagati palju plakateid, pastakaid ja
helkureid. Paljud kaheksandikud rõõmustasid selle üle, et said koolist ära ja võiks järgmisel
aastal jälle minna. Kõlama jäi ka mõte, et kõik peaksid ikka edasi õppima!

Kihelkonna mälumäng Muugas
27. novembril toimus Muugas mälumäng Simuna kihelkonnakoolide 5.-9. klassi õpilaste
vahel. Kohale tulid Salla, Simuna, Laekvere ja Muuga koolide viieliikmelised võistkonnad.
Oma teadmisi ja oskusi oli vaja näidata erinevates voorudes.
Pildivoorus oli vaja ära tunda mitmesuguseid torne lähedalt ja kaugelt. Pildid valis ja esitles
Vaimar Abel. Valikvastustega küsimused olid koostatud Muuga kooli õpetajate poolt,
teemadeks loodus, eesti keel ja sport. Kodus oli vaja eelnevalt igal võistkonnal ette valmistada
oma kooli reklaam. Laekvere kooli õpilastel oli valmistatud sisukas slaidiprogramm ja Salla
õpilastel oli vahva luule-laulu põimik. Poliitika küsimused koostas Agnes Maasild. Selle
mängu külaliseks oli noorsoopolitseinik Airika-Helle Kriisa, kes esitas mõistatusi.
Viimases voorus oli vaja kiirust ja näpuosavust- ketsile tuli pael peale panna.
Tihedas rebimises ja lisaküsimuse abil selgitati võitjad. Kõige rohkem punkte kogus Simuna
kooli võistkond. Järgnesid Salla, Muuga, Laekvere koolide võistkonnad.

Pärimuskultuuri festival Moostes
22. novembril toimus Moostes mõisakoolide
pärimuskultuuri festival, millest võtsid osa ka
Muuga kooli lapsed. Festivalil osales kümmekond
mõisakooli. Esitati pärimusjutte ja legende. Meie
esitasime legendi, kuidas tekkis Luussaare raba.
Üritus oli kahepäevane ja toimus Mooste mõisas.
Esimesel päeval esineti pärimuskavadega ja õhtul
vestis Piret Päär lastele õhtujutte. Teisel päeval
mängisime mitmesuguseid mänge ja toimus
ürituse pidulik lõpetamine. Siis asusime koduteele.
Reemet Kampus
Isadepäeva tähistamine

Metsabuss
Meil käisid külas Sagadi Looduskooli töötajad. Algklasside lapsed said osaleda kolmes
töötoas: mets, vesi , meisterdamine. Tegevus oli mänguline ja huvitav.

Jõuluaskeldused Karepal

Algklasside lapsed käisid jõulu eel Karepal
askeldamas.
Viisid
metsloomadele
süüa,
meisterdasid päkapikke ja jõulukompositsioone,
mängisid mänge ning kehakinnituseks pakuti teed ja
jõulusaia vaarikamoosiga.

Astrid Lindgreni juubelist
14. novembril tähistas kogu maailm tuntud
rootsi lastekirjaniku Astrid Lindgreni 100.
sünniaastapäeva.
Ka meie kooli lastel oli võimalus mitmel
sellele juubelile pühendatud üritusel osaleda.
Algklasside lapsed said koos Laekvere kooli
ja lasteaia lastega lustida Pipi peol, kus
külaliseks oli Pipi Rakvere teatrist. Lapsed
tutvustasid erinevaid Astrid Lindgreni teoseid,
võimalus oli koos Pipiga mängida ja tantsida.
Koolis oli huvilistel võimalik meisterdada
Lindgreni teoste teemalisi mänge ja väikese
valiku 28 puslest saatsime Lääne- Virumaa
Keskraamatukogusse. Õpetaja Rein Leichteri pere oli valmistanud väga vahva põrandamängu
„ Seiklus Bullerbys“, mis raamatukogus mitmel päeval lastele suurt mängulusti pakkus ning
keskraamatukogus ka 1. koha auhinna pälvis.
Raamatukogus oli välja pandud valik mõistatamisülesandeid ja 23 õpilast seda võimalust ka
kasutas- kes lahendas vaid ühe , kes rohkem ülesandeid. Kõigi 5 ülesande lahendamisega said
hakkama Marina, Reelika, Katrin, Luisa ning üheskoos ka Triin ja Johhanna. Ühe ülesande
vastuseid võis saata edasi ka ajakirja „ Hea laps“ toimetusse ning Triinu, kes seda võimalust
kasutas, sai endale autasuks kutse Nukuteatri etendusele.
Loodan, et lastele korraldatud üritused meeldisid ja nad Astrid Lindgreni teoseid uurides ka
uut infot leidsid .
Ja kõige olulisem- suur auhindamine toimub selle veerandi viimasel koolipäeval!
Maarika Lausvee

Jõulud mõisas
2.detsembril toimus Muuga mõisas kontserdisarja
„Mõisaromantika“ raames agentuuri Corelli
Musicu eestvedamisel jõulukontsert, kus esines
tšellokvartett C-JAM ja laulja Rebecca Kontus.
Kõlasid erinevate ajastute tantsuviisid ja laulud,
mis on meile tuttavad küll ABBA repertuaarist või
meie enda heliloojate kaasaegsed lood. Meie ilus
saal oli rahvast täis ja muusika oli väga kaunis
ning meeliülendav. Täname Laekvere
Vallavalitsust, kes toetas kontserdi läbiviimist.
Agnes Maasild

TALV
Luisa Lausvee

TALV
Kai Suurväli

Talv meil ammu käes,
Kõigil lastel mütsid peas.
Lumememmed juba reas,
Jõule ootavad nad seal.
Päkapikud ringi käivad,
Meile üllatusi toovadJõulupühad ukse ees,
Külla tuleb jõulumees.

Välja sajab lund,
Mul ei tule undIstun voodil, ootanPäkapikke näha loodan.
Lumi aina sajab,
Aisakellgi kajab,
Unemati tuleb,
Vaikselt silmad sulen.

TALV
Oliver Meltsas

* * *

Enelin Leichter

Talv on juba ukse ees,
Varsti tuleb jõulumees.
Põhjapõdrad saani ees
Ja jõuluvana saani sees.
Päkapikud juba käivad,
Kuigi väga väiksed näivad.
Lumememmed sirges reas,
Kõigil kirjud mütsid peas.

Jõudis kätte jõuluõhtu,
Päkapikk see sügas kõhtu.
Kuhu kõik need kingid panna,
Kas ka taat neid jaksab kanda?
Aga jõulutaat on tugev,
Lõunasöögiks on tal puder.
Kingikoti heidab õlale
Ja sõidab külla lastele.

TALVE OOTUS
Robert Pikhof

JÕULUMEES
Reino Altpere

Lumesadu kattis maa,
Jõulutaati ootan ma.
Karumõmm on suur kui ott,
Magab koopas nagu nott.
Siilgi tema külje all,
Magab leheteki all.
Jõulutaati ei tea nemad,
Unenäod neil sama kenad.
Luuletuse valmis loon,
Jõulutaadil ette loen.
Siis on naerul jõulumees,
Mina seisan tema ees.
Saladuseks jääb teil see,
Mis on minu kingi sees.

Jõuluvana, käbe mees,
tal on valge habe ees.
Laiali veab palju kinke,
Külmkapis söögiks priskeid sinke.
Abilisi tal on palju,
Viskavad nad oma nalju.
Pärast tööd on nad läbi,
kukuvad voodisse kui käbid.
Lapsed ootavad kuuse juures,
ootusest neil silmad suured.
Taat kui lõpuks siia jõuab,
iga laps talt kinke nõuab.

TALV
Kaisa Benga
JÕULUVANA
Kaisa Aasumets
Jõuluvanal kingikott,
Kotis on tal supipott.
Supipott on emale,
See vast meeldib temale.
Vennale on auto suur,
Taadil aga puudus uur.
Mulle kuluks kommikott,
Õele kirev kootud sokk.

Talv on käes,
olen omadega mäel.
Lund sajab.
Linnuke toitu vajab.
Too toitu linnukesele
väiksele, vaesele.
Kõht täis,
eks näis,
mis teeb see linnuke,
see väike, tilluke.
Oleks jõulud käes,
oleksid nad omadega mäel.

TALV
Keity Sepajõe

JÕULUD
Grete Sepajõe

Talvel memmed valmis saavad,
lapsed palju nalja teevad.
Lumesõda algab juba,
Soojaks köetud on meil tuba.
Õues lõbus lumeonn,
onni veetud mängukonn.
Konn see õhtul kadus ära,
Lapsed tegid palju kära.
Keegi jälle õues käinud,
lapsed onni peitu läinud.
Plikad konna üles leidsid,
poisid jälle ära peitsid.

Varsti käes jälle näärid,
kaardi tegemiseks käärid.
Päkapikud juba käivad
Üsna väikesed nad näivad.
Metsast kuusk tuppa tuuakse
Ja verivorsti süüakse.
Jõuluõhtul kinke palju,
Vahel tehakse ka nalju.
Hiljem tuleb jõuluvana,
Tal on kaasas ka üks kana.
Jõuluvana jagab kinke,
mõnele ka ukselinke.

PÄKAPIKK
Sten Piirsalu

JÕULUPUU
Grete Abel

Minu majas käis päkapikk,
Ta oli ju päris pikk.
Ta maiustusi kaasa tõi
Ja meiega koos tantsu lõi.

Me koju tõime jõulupuu,
Nüüd taevas särab kuu.
Me ehime kuuse ära,
Toast kostab rõõmukära.

SÄRA LINNAS KUUSEPUU
Angela Buht
Meil linna toodi kuusepuu,
Ta ehteis särab nagu jõulupuu.
Tantsu lööme ümber puu,
Kõigil rõõmus meel on suul.

JÕULUÕHTU
Kairi Eigi
Meil kodus kuusk,
Tal on ehe puust.
Kuuse all on palju kinke,
Laual aga maitsvaid sinke.

JÕULUVANA
Martin Õunapuu

JÕULUVANA MURE
Ingrid Leichter

Põhjapõdrad jooksid ees,
taat see on ju kõva mees.
Kinke kotis on tal palju,
ei tema mõista eide nalju.

Jõuluvana väga kuulus,
kuid prillidest ta tunneb puudust.
Ta edasi-tagasi toas käib,
kõik lootusetu talle näib.
Sest prillid kadunud tal ära,
nüüd (hõiskab) kõvasti ja kärab kes loeks tal ette kirju
ja sorteeriks nende virnu,
kui just mitte tema ise,
pea tal mõtetest on tüse.
Lõpuks tuleb tal hea mõte –
teeb maja ette suure lõkke.
Näärivana jookseb sinna,
suurt kingikotti õlal vinnab.
Jõuluvana palub prille ja hüüb:
„Nüüd lugeda näen kirje!“
Nüüd taat see tugitooli poeb
ja mõnusasti kirju loeb.

Pärast jooksis jõuluvana,
nägi välja nagu kana (tola).
Saapaid polnud jalas tal,
keha kattis ainult sall.
Päkapikud - abilised,
on kõik tööl kui lambukesed.
Naudivad nad oma tööd,
laiad on neil püksivööd.

JÕULUVANA
Triinu Tarto

KUU
Karel Kaja

Õues on pime,
Ma sind ei näe.
Ma küsin su nime
Ja sa ulatad käe.

Siis kui õues paistab kuu,
Särab uhkelt jõulupuu.
Naeravad kõik laginal,
Komme söövad raginal.

Ning sa ütled: „Ma olen jõuluvana,
kes öösiti käib su kodus.
Ning tulin ma täna,
Et tuua kinke su koju.“

NOVEMBER
Silver Veskilt
Triin Tikkerber
Tairo Buht
Merike Aal
Enno Mandel
Kalju Kaldavee
Karin Helmann
Carolyn Valliste

5.november
6.november
6.november
12.november
20.november
22.november
29.november
30.november

DETSEMBER
Marina Siling–Siland 4.detsember
Pille Lumiste
8.detsember
Jaana Hamer
12.detsember
Marek Kaja
16.detsember
Merili Kaja
16.detsember
Ülle Tikkerber
16.detsember
Kevin Raudmäe
17.detsember
Tiiu Palm
18.detsember
Gerli Kautlenbach
27.detsember
Reelika Žuravljov
27.detsember
Deili Jaam
28.detsember

