jõulukuu 2010

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

Riho Reimann
Hanno Vahula
Egert Veskilt

Madli Allikalt
Marten Lausvee

Kristi Mandel

5.klass

6.klass

7.klass

8.klass

Dagmar Aasumets
Marek Kaja
Merili Kaja

Enelin Leichter
Kevin Raudmäe
Robert Pikhof

Grete Abel
Karel Kaja
Sten Piirsalu
Triinu Tarto

Kaisa Benga
Kaido Jakobson
Keity Sepajõe

Maris Kuhlbach
Mia Proover
Cris Siling-Siland
Agne Aasumets
Kaupo Pikhof

9.klass
Gerli Kautlenbach
Tristan Veskilt
Grete Sepajõe

Sumo, üks võimalus paljudest
Et meie spordihoones käib sumotreening, pole enam ammu uudis. Küll aga on üllatav see, et
sumoseltskond, mis tänaseks koosneb 14 liikmest on juba paaril korral osalenud sumovõistlustel
Rakveres.
Ja 27. novembril oli selline päev, kui sumovõistlus jõudis Muuga maile. Muuga treeningrühmast
osalesid seekord võistlustel Agne, Karol, Deili, Dagmar. Kaisa, Monica, Luisa, Enelin, Hanno,
Alex, Kaupo, Robert, Marten. Markus oli kahjuks haige.
See oli tõeliselt jõuluhõnguline spordipäev. Alustati hoopiski Rakvere sumolaste jõuluetendusega.
Etendusest jäi kõlama mõte, et headust ja sõprust ei saa kuidagi osta ega asendada, vaid tuleb
osata märgata ning hoolida. Neid omadusi toonitatakse ka trennis. Ei saa teha suurt sporti, kui ei
ole hoolimist, kui ei pea lugu oma kaaslastest..
Ning siis läks ägedaks võistluseks. Tüdrukud võistlesid neljas ja poisid kahes kaalukategoorias.
Poistel oli lisaks open voor, kus lõid kaasa kõik poisid, vaatamata kaalule. Muugalased olid pea
täies koosseisus kohal ning tegid hea võistluse ning üllatasid heas mõttes oma esinemisega. Oma
kaalukategoorias tuli võitjaks Robert, Marten oli teine. Tüdrukutest läks kõige paremini Enelinil,
kes võitis oma kaalukategoorias kõik vastased. Väga hästi läks Martenil open voorus, kus ta
saavutas absoluutse võidu. Edukad olid kõik ning tegid hea etteaste. Tänaseks ripub iga sumolase
seinal mitu medalit.
11. detsembril kohtusid sumotrenni lapsed Rakveres Laekvere valla suurmehe Barutoga. Võisteldi
käesurumises ning räägiti suurest spordist, eesmärkidest, tööst ja elust. Arutleti teemadel elu
spordiga ja spordita ning kuidas jõuda eesmärkideni. Lapsed uurisid kuidas Kaido on jõudnud nii
kaugele, millega ta tegeles poisina, kelleks tahab tulevikus saada. Pärast kohtumist oli ühine
sumotreening, kus osalesid Simuna, Muuga ja Rakvere sumolased.
Veel on jäänud aega treeninguteks, aga uus võistlushooaeg algab juba 02. jaanuaril Rakveres ning
koosneb kuuest etapist. Etapid toimuvad erinevates paikades ja sari kestab sügiseni. Võistlustele
on kõik oodatud ja kõik saavad ka tehtu eest tunnustatud. Veebruaris aga on Enelinil, Luisal ja
Robertil võimalus võistelda Itaalias, siinkohal suur tänu Laekvere vallale, kes laste sõitu rahaliselt
toetab. Kindlasti on põnevaid ettevõtmisi veelgi. Hoia end kursis!
Sumokooli tegemistest ja toimetamistest saab hea ülevaate nende kodulehelt
www.kfsumokool.com. Toimunud ürituste kohta on hulgaliselt pilte, ka neid võib kodulehel
vaadata.
Kaunist jõuluaega ning jõudu ja jaksu valitud alaga tegelemiseks. Suur aitäh treeneritele Kairile ja
Faustole.
Treeningrühma tugiisik Urve
Trennilapse ema

Tants! Tants? Tants.......
2.detsembrist algasid spordihoones tantsutunnid. Esimene tantsutund meeldis kõigile. Juba
järgmiseks tunniks jäi ka kodune töö. Paljude arvates võiks tants olla kaks korda nädalas.
Loodame jõuda „Koolitantsu“ festivalile. Tantsuõpetaja Anneli on väga tore ja meeldiv.
Anett, Keity ja Grete Abel

Lahket jõulutaati! Häid hindeid! Toredat koolivaheaega! Nautige
talvemõnusid! Sõbralikke ja häid lapsi!
1.klass
Soovime:
Häid hindeid!
Palju naeratusi!
Rõõmsaid päevi!
Palju kingitusi!
Soovide täideminemist!
Häid jõule!
Head uut aastat!
Palju kommi!
Palju päkapikke!
2.-3.klass
Töökaid ja lumerohkeid jõule! Rõõmsaid ja ilusaid jõulupühi!
9.klass
Häid jõule! Head vana aasta lõppu ja uut aastat!
7.klass
Kingituste rohkeid jõule! Jõuluvana, salme küsi, ära väsi, lastele too
kingitusi! 8.klass
Soovin kõigile ilusat ja kaunist jõuluaega ning head ja paremat jõuludeks!
Ilusat vaheaega kõigile! Robert
Head uut aastat ja häid jõule! Uuel aastal olge kõik head ja õppige hästi!
Oliver
Ilusaid jõule, kallis koolipere! Soovin et teile tuleksid päkapikud ja tooksid
kuuse alla või sussi sisse kingitusi! Monica ja Kevin
Soovin tervele kooliperele häid jõule! Head uut aastat! Olgu teil jõulud
ilusad ja kingirohked! Vaadake, et te ennast jõuluajal lõhki ei söö! Luisa
Soovin et te oleksite sama usinad kui sel aastal ja tuba oleks soe ja nägu
naerune! Kaisa
Soovime kauneid jõule! Kai ja Enelin

Soovime et jõuluvana jõuaks iga lapse juurde! Kõikide jõulukingitused
oleksid üllatuslikud!
Soovime häid ja rahulikke jõule kogu kooliperele!
4.ja 5.klass

NOVEMBER
Merike Aal
Enno Mandel
Kalju Kaldavee
Carolyn Valliste

DETSEMBER
12.november
20.november
22.november
30.november

Ajalehe panid kokku õp. Agnes ja õp. Jaana
Täname kõiki abilisi!

Marianne Viilveer
Pille Lumiste
Jaana Hamer
Marek Kaja
Merili Kaja
Ülle Tikkerber
Kevin Raudmäe
Tiiu Palm
Gerli Kautlenbach
Deili Jaam

5.detsember
8.detsember
12.detsember
16.detsember
16.detsember
16.detsember
17.detsember
18.detsember
27.detsember
28.detsember

