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LASTE TOREDAD TEGEMISED JÕULUKUUL
Jõulukuu põhilisteks üritusteks olid loomulikult jõulupeod.
Sel aastal toimusid need üsna varakult. Alates 14.
detsembrist kuni 21. detsembrini külastas Jõuluvana meie
maja.

Kõige ilusam jõulupuu
L. Tungal
Kõige ilusam jõulupuu linna ei tuletema koduks on vaikne ja lumine laas.
Õhtu süütab ta okste peal tähtede tule,
inglijuustena lumised vaibad on maas.
Ainult metsloomad kuuske kuldehtes nägidtäheoksi ja latva, kus helendas kuu.
Jõuluõhtul, kui kullasteks muutusid käbid,
sai tast linnu ja orava kinkidepuu.
Kõige ilusam jõulupuu linna ei tule,
talle võõraks jääb platside kivine pind.
Või kui tuleb, siis võib- olla läbi su uneläbi unenäo varjab ja soojendab sind.

Väikesed Naerulinnud oma
sõbra Muki juures
Jõuluvana
ootamas…...

Konnakestel on Jõuluvana
juba käinud

Väikesed
NaksitrallPäkapikud
valmistavad
jõulukinke…….
…..ja veel palju
toredaid pidusid

ÕNNITLEME !
1. dets. - ANNE P.
8. dets. – MEDELEIN
11. dets. – SIRJE
17. dets. – ÜLLE 40!
18. dets. – SVETA
19. dets. – KAIRI
Õnnitleme Tallinna haridusameti Hariduskorralduse
teenistuse Direktorit Meelis Kond’i 50. juubeli puhul!

LAPSESUU
„Kui palju on veel jõuludeni aega
jäänud?“ pärib väike poiss emalt.
„Tervelt üks kuu,“ ütleb ema. „Aga
miks
sa
küsid?“
„Mul on vaja teada, millal heaks
lapseks hakata!“
4 aastane Erik õpib jõulusalmi. Lõpuks teatab emale: „See
salm on liiga raske, ma mängin Jõuluvanale parem klaveril
Chopini”

teisi

15. dets. käisid
Lepatriinud oma
jõulukavaga
Logistikapataljonis
sõduritele esinemas.

Terve jõulukuu oli täis siginat- ja saginat ning
piparkoogilõhna. Kõikides rühmades valmistati kingitusi,
kaarte, kuuseehteid.
Mini- Piparkoogimaanial osalesid Mõmmid, Tähetäpsid,
Mesimummid ja Krõllid. Mõmmisid abistasid tublid
lapsevanemad- Eriku, Helen- Triinu ja Mona emad. Samuti
oli neil abiks tehnoloog
Kersti
Pagaripoistest.
Lõpptulemuseks oli väga
vahva
piparkoogirong,
mis
saadeti
ka
Piparkoogimaania
näitusele.
Mõmmide
lapsed
proovisid ka kompvekke
valmistada. Selleks kasutasid nad valget, tumedat ja
piimašokolaadi.
Lisaks
martsipani,
pähkleid
ja
kookoshelbeid. Välja tulid nagu päris.

Oma jõulupeo ja kommipaki said seekord ka töötajate kuni
18 aastased lapsed. Tore oli vaadata neid suuri poisse ja
tüdrukuid,
kes
julgesid sellele peole
tulla. Mängisime koos
pilli ja lapsed pidid
oma
emadega
tantsima. Loomulikult
käis iga laps ka
jõuluvana eest läbi ja
pidi luuletuse lugema
või laulma.
Mujalt Eestist
 6. detsembril tähistati Eesti lastekirjanduse päeva
TEATER LASTEAIAS
7. detsembril tähistasime II adventi Kaari Sillamaa teatri
armsa
jõuluetendusega.
Autoriteks,
lavastajateks,
kostüümide autoriteks ja muusikaliseks kujundajaks olid
lapsed ise. See oli tõeliselt tore elamus.
Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
Marika ja Erika käisid puhkusereisil Egiptuses
3.dets- Jaanika Õpetajate majas kuulamas A.Levini
loengut Tervislikust toitumisest lasteaias
11. dets-Janne ja Jaanika käisid EHIS-e koolitusel 32.
KK-s
9.dets.- Jaanika Juhtimiskonverentsil „Julgustav ja toetav
juhtimine” 21.KK
10.dets. Lähetustaotlus Archimedese Sihtasutusele.
Toetus 1400 EURi osalemiseks Türgis, Adanas uute
projektipartneritega.
20.dets. - Jaanika Tallinna Haridusameti tänukontserdil
Tallinna Jaani kirikus.
30. detsembril istus Vesiroosi pere ühises lõunalauas.
Meenutati läinud aasta vahvamaid sündmusi , kuulati
Jaanika poolt kokkupandud aasta kokkuvõtet. See oli
selline:
Selle aasta jooksul oleme söönud:
Kui võtta nii, et üks suur piimaauto on 10 tonni e. 10000 l ,
siis meie oleme joonud ära piima 11834 l.
Üks aastane lehm kaalub 500 kg, meie oleme söönud liha
4 lehma jagu. (Tegelikult kui tapakaal maha arvutada, siis
terve noorlooma karja)
Lehmadele võib anda päevas 10 kuni 15 kg kartulit, siis
meie söödud kartuli hulgast oleks jätkunud neile terveks
aastaks, kui nädalavahetustel neile midagi muud sööta.
20 kana pidid terve aasta munema, et meie saaksime
mune tarbida. Sama hea, kui me oleks ühe kana 11
aastaks orjastanud, et saada temalt 4300 muna.
Leiba oleme tarbinud 955 kg ja saia ning sepikut lisaks 500
kg ringis.
Meie köök on pidanud tegema sel aastal 82 874 portsu
toitu, st. kui Maire oleks oma Velloga 37 aastat koos ja
valmistaks talle iga päev 3 korda päevas hõrgutisi.
Selle eest võiks talle medali anda.
Kõik mis sisse läheb, peab ka välja tulema:
Oleme kasutanud ära 712 rulli või pakki paberit st. niipalju,
et oleks võinud sillutada tee Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumini - ca 54 km
Me oleme kuivatanud sel aastal 4125 korda käsi või potte,
kui arvestada, et iga kord võtsime 2 lehte paberit.
Oleme pesnud ära 150 svammi, 200 lappi ja 55 moppi ja
88 l nõudepesuvahendit.
Sellele kõigele lisaks on kulutanud igaüks päevas 65 l vett,
so. kokku ühiselt 358 10 tonnist piimatsisterni.
Oleme viinud majast välja prügi 5000 koti jagu.

Me oleme sellese aastasse igaüks oma märgatava jälje
jätnud. Vahepeal on mõned küll pause teinud:
Aili 111 päeva, Lilo 90p, Helmi 60 p, Liina 44 p, Regina
39p Anneli 37 p, Anne P 32 p
Tegelikkuses on tegemist meil ikka 4 P sündroomiga,
Puusad, põsed, põis ja põngerjad.
Küsitluse tulemusena
valiti
aasta
tähtsündmuseks
Lipuväljaku
rajamine
Aasta koolituseks
Õuesõpe Lohusalus
Ja aasta inimeseks
2009
sai Maire, kes meile
päevastpäeva
maitsvat
sööki
valmistab.

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Jaanika, Janne ja Helje tänavad kõiki
töökaaslasi armsate kingituste eest
Naksitrallid tänavad õpetaja Iivit kellamängu eest
Täname Rahelit jõuluvanatamise eest
Täname Evelyni, Eda ja Rahelit uhkete
vesiroosipiparkookide eest
Välisminister Urmas Paet tänab kõiki kes
valmistasid jõulukaarte
Kiidame Annelit digitaalse kunstitööalase
pildimaterjali süstematiseerimise ja avaldamise
eest ühiskaustas
Jaanika tänab kogu personali eduka aasta eest

ILM
Detsembri algus oli pehme, lund vähe. Talviseks läks
kuu keskpaiku. Enne jõule püstitati detsembrikuu
külmarekord- kohati -25 kraadi. Maha sadas ka
esimene suurem lumi.
Uuesti sattus loodus paksu lume alla 26. detsembril ja
lund tuli aina juurde. Sündis veel üks rekord: Tallinnas
sadas maha 62 cm lund. Külmakraadid ulatusid aasta
lõpus kohati -17 kraadini. Muinasjutuline talv looduse
nautlejatele, aga keeruline liiklejatele.

KELGUTAGE JA SUUSATAGE TERVISEKS!
RÕÕMU- JA ARMASTUSEROHKET UUT AASTAT!
Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

