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Jõululuuletused jõuluvanale

Jõuluvana tubli mees
Rudolf põder saani ees.
Sõidavad nad tunni,kaks.
Kingikott jääb kergemaks

Kellad kellad helisevad,
jõulukellad helisevad.
Taevas tähed sädelevad,  
saabunud on jõuluöö.

Kasutatud allikas: 
https://www.pistik.net/luuletus/2158

https://www.pistik.net/luuletus/2158


Jõululaulud

Ed Sheeran & Elton John- “Merry Christmas” https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY

Maria Lokk, Margareth Kõnd, Laulupesa lauljad ja Shatè tantsukooli tantsijad- “Jõuluaeg” 
https://youtu.be/lVS9Amin7v4

Neon Trees- “Holiday Rock” https://www.youtube.com/watch?v=iM-EZekk72U

Karavan - “Talve Võlumaa” https://youtu.be/UKCxB2ujy1E 

Koit Toome-”Esimene Lumi” https://youtu.be/ug8uKy1dhco 

Sia- “Snowman” https://www.youtube.com/watch?v=gset79KMmt0

https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY
https://youtu.be/lVS9Amin7v4
https://www.youtube.com/watch?v=iM-EZekk72U
https://youtu.be/UKCxB2ujy1E
https://youtu.be/ug8uKy1dhco
https://www.youtube.com/watch?v=gset79KMmt0


Kooli sündmused
Hiljutine projekt oli meisterdada paberist ehteid ja kaunistada klasse ning koridore.

Kõik klassid võtsid osa koridori kaunistamisest. Koridoride kaunistamise teemaks oli valgus 
ja inglid. 

Toimus ka kuuse ehtimine, millest võttis osa terve koolipere. Puule riputati iga õpigrupi 
poolt isetehtud ehted. See projekt toetas meie kooli väärtuseid, meil oli valikuvabadus 
otsustada, milliseid ehteid me teeme, vastutus, et puu saaks kaunistatud, olime ehete 
valmistamisel ettevõtlikud ning ehted on valmistatud pidades silmas kestlikkust.

Kõik õpigrupid meisterdasid koostöös ettevõtlusõppe noortega akendele lumehelbeid ja 
kuuski.

13.-19.12 toimub koolis päkapikunädal.                                                                                                                                                                                                
Söögivahetundides on remteris disko  ja terve nädal riietume päkapikkudeks.                                                                                       

21.12 on jõulupidu ja ülekooliline jõuluprae söömine. Intervjuust meie kooli sööklajuhi 
Ingaga selgus, et söögiks on kartulid, verivorstid, glögi ja pohlamoos. 

22.12 toimub esimest korda Kindluse Kooli heategevuslik jõuluturg, kuhu ootame kogu 
kogukonda!



Jõuluturg
22.12 toimub Kindluse Kooli heategevuslik jõuluturg. Mis toimub kooli õuealal kell 14:00-17:00.  
Mis see endast kujutab?

Oleme sellel aastal esimest korda korraldamas Kindluse Kooli jõuluturgu, kuhu omavalmistatud 
suupisteid, meisterdusi ja käsitööesemeid ootame müüma ja ostma kõiki, kellel on südames 
soov head teha.

Tuluga teeme head, ehk Kindluse Kool on võtnud selle aasta eesmärgiks toetada MTÜ 
Vaprusehelmed, kuhu korjatakse raha hetegevuslikul eesmärgil. Kogutud raha kasutatakse 
vajalike vahendite soetamiseks. MTÜ Vaprusehelmed on heategevuslik organisatsioon, mille 
eesmärk on krooniliselt haigete laste psühhosotsiaalne toetamine.

Üritusele on oodatud kogu pere ja kogukond, see toimub õuealal ning pakume ka 
meelelahutust:

●  Muusika
●  Meisterdamine
●  Mängud
●  Heategevusloos
●  Õpilaste etteasted (16.00-17.00)

https://kindlusekool.ee/uritused/category/sundmused/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-date=2021-12-14

https://kindlusekool.ee/uritused/category/sundmused/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe-bar-date=2021-12-14


Jõulupidu
Kooli jõulupidu toimub 21.12 kooli õuealal kell 9:00-10:00.

Oodata on ka meelelahutust:

● Erinevad etteasted
● Jõuluvana külastus
● Tegevused oma õpigruppides 

Pärast õues toimunud pidu tullakse tuppa, süüakse sooja sööki ja juuakse 
glögi.

Paljudel on peale seda kinkide jagamine klassis ja muud toredad 
tegevused oma õpigruppidega. 



Jõuluvanad
Iga riik on erinev. Nii on ka nende jõuluvanad ja 
jõulutraditsioonid. Toome mõned näited riikide 
jõuluvanadest.

Jõuluvanad läbi maailma:
Rootsi- Khiziv Ilja 
Soome-Julupuki 
Hiina-Sho Hin
Kreeka-Püha basiilik
Prantsusmaa ja Hispaania- isa Noel
Itaalia-vana Befana



Huvitavad faktid jõulude kohta

● Jõuluvärvid on punane, roheline ja 
valge.

● Indias kaunistatakse kuuskede 
asemel banaani- või mangopuid.

● Norras käivad lapsed jõuluõhtul 
majast majja kommi kogumas. 
Samuti panevad nad päkapiku 
Nissele akna peale putru. 

● Austraalias minnakse jõulude ajal 
hoopis perega randa või piknikule. 



Sõnarägastik
Leia sõnarägastikust ülesse sõnad ja tee neile värviline joon alla. Mitu sõna leidsid?

JÕULUÕHTUKSACVRKIJHMNVPTRKASOÕÄTSDCVNMÖI
KASTUVEÖÄLDFHJTNPRUKUUSEPUUKSDUVHIJMNPTLL
JKDUDYEVEDSMDNRUFJLUMEMEMMKIDTRVDAIRNHFG
ÕLSYTEPOORIFUHEDJJÕULUÖÖJDYEBDIWWIWFUWTFI
ULUGDRKSCYJEIICJDMDDLUMEPALLUDNDISSUYEYRTL     
LKUUSEEHEUDUDDJDYTWLAOKEISKUUUSKEUEYYFTSL
UKDUEKINGIKOTTHSTWKDLISYEDKCUCTRKTKGJVTDDJ
SJÕULUFILMIDJJFUEWFIUHUHURHFURHFUHFURHFUHH
OLDKIFURJJFJFDKDLUMEHELVESLSUDYENDUCUSUSUN
KJÕULUTÄHTLSYDHDCJXZIRKLLUMESADUNHYGTDIRIEÜ
KKSUYRKATMELYDMRJXTSRJRTCJCDMDJCFMVIRTTIFÄK

Ma leidsin……………sõna



Jõuluristsõna     
Kõik numbrid on järjest vasakult paremale 
ja ülevalt alla.

1) Suurte sarvedega loom
2) Emotsioon mida inimesed tunnevad jõuludel
3) Mida inimesed endale tuppa toovad jõulude 

puhul
4) Mida sajab jõuludel maha
5) Soojad asjad mida saab jalga panna
6) Väikesed tegelased kes toovad lastele kommi
7) Jõulu toon
8) Nagu küpsised ainult teise nimega

Vastus on:.............................................................................!


