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PÄKAPIKUTAJA
Võru Lasteaia Päkapikk ajaleht "jõulu-eri"

HEATEGU ON 
HEA TEGU

Päkapiku lasteaia vanemad Võru linna jõululaadal 

Päkapiku lasteaia lapsed laadaks
vahvleid küpsetamas

Lasteaia õpetajad laadale jõuluingleid
meisterdamas



“Keegi ei saa kurvastada, kui tal on õhupall!” Nii ütles karupoeg Puhh, kui oli
Notsule õhupalli kinkinud. Mõnikord on väga vaja üht väikest heategu -
sõbra kingitud õhupalli, abikätt või lohutust - et olla rõõmus.
 

Head teod meie heade tegude puult:
• Eston aitas Sandra kinga otsida.
• Joosep ja Kervin aitasid Maiel voodipesu vahetada.
• Saskia ja Sandra lohutasid ja julgustasid Otto Karli, kui tal oli
kurb ja nutune hommik.
• Kadi, aitäh, et õpetasid vabatahtlikele eesti keelt!
• Juta, sinu kokandustunnid meeldivad lastele väga!
•Hellikud aitasid piparkooke kaunistada ja kommipakke pakkida
“Saagu Parem” päkapikkude treeninglaagris.
• Mari pakkus uut kodu varjupaiga Pontsikule
• Hääd unistajad! Aitäh külla kutsumast! Jeta.
• Armsad päkapikud, aitäh väga toreda spordipäeva eest!
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MEIE ÜHINE HEATEGU: 724 eurot laadatulu annetati Lõuna-Eesti haigla
lasteosakonda ja laste taastusraviks. Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa linna
jõululaadal osalemisele. Laada jaoks küpsetasid vahvleid kõik rühmad,
koos vanematega valmistati õnneloosiks päkapikke ja ingleid. Õnneloosiks
tõid asju paljud vanemad ja toetasid mitmed firmad. Laadatelgis
tegutsesid hoogsalt lapsevanemad.
          

Häid jõule ja imelist uut aastat!

Uudised

Anita Punamäe - õppealajuhataja
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Me ei kuule ega näe
et üks ingel annab käe
õrnalt sinu õlga puutub

ja siis äkki - kergeks muutud!
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Käesoleva aasta kolmas, viimane päkapikunõukogu kokkusaamine toimus 4.detsembril. Kohale olid
tulnud: Grete Karba, Hendrik Leeland ja Robin Haug Unistaja rühmast; Oliver Ratt ja Haron Perlov
Hellikute rühmast; Lisanne Reest, Mari Ott ja Emely Teksel Dilidonide rühmast, õppealajuhataja
Anita Punamäe, õpetaja Malle Juhkam. Koosolekut juhtisid õpetajad Kädi-Heila Vels ja Ene Meriloo.
Seekordsest koosolekust ei võtnud osa Nöpsikute rühma esindus, kuna viibisid õppekäigul. Nemad
olid eelnevalt paberile pannud oma mõtted arutatava teema kohta ja edastanud koosoleku
juhtidele. Sellel kokkusaamisel arutleti heade tegude ja heategude üle. Lapsed avaldasid arvamust,
mis on nende arvates heategu ja milline võiks olla hea tegu, ning mida oled ise sellist teinud või
korda saatnud. 
Siinkohal jagan mõned Nöpsikute mõtted:
Laura- heategu on see, kui teed teisele head. Näiteks, kui keegi nutab siis lohutad teda.
Joosep- Maksimarketis on selline kassa või karp, kuhu saad panna raha, et haigeid aidata. See on
ka heategu. 
Sandra ja Saskia- lohutasime ja julgustasime Otto Karli, kui tal oli raske ja kurbust täis hommik.
Unistajate rühma lapsed kutsusid Päka rühma külla, et neile etendada oma lavastatud etendust
Pokudest ja hiljem sai koos mängida. Kindlasti on hea tegu ka ema ja isa aitamine, et neil oleks
kergem.
Helliku rühma poisid arvasid, et kui kedagi ei kiusa, siis seegi on hea tegu. Oldi ühel meelel, et
teistega tuleb jagada oma asju, see on sõbralik ja kena. Dilidoni rühma Mari pere võttis loomade
varjupaigast koera, kelle nimi on Pontšik. Anital ka on kodus varjupaigast võetud kiisu. Lapsed
leidsid ühiselt, et varjupaiga loomale uue võimaluse andmine ja kena kodu pakkumine on tõeline
heategu. Lisanne rääkis, et tema söödab aeg-ajalt ühte koduta kiisut. Arutati ka selle üle, kuidas
ühiselt midagi head teha ja milline see heategu võiks olla. Selle aasta linna jõululaada müügitulu
otsustati annetada Lõuna Eesti Haigla lasteosakonnale, et ka neil oleks rõõmsamad pühad. Laada
õnnestumisele panime kogu lasteaiapere ja lastevanematega õla alla, kes küpsetas, kes
meisterdas, kes pakkis ja kes müüs.
Päkapiku lapsed teavad igatahes väga kindlasti, et nõrgemaid ja hädasolijaid tuleb aidata ja sõpra
mures lohutada. Need ongi meie igapäevased head teod. Meie suuremad ja väiksemad heateod on
näha "Heategude puul"

PÄKAPIKUNÕUKOGU 
DETSEMBRIS

Kädi-Heila Vels- Dilidoni rühma õpetaja



Dilidonide rühma laste vanemad on otsustanud
korraldada oma lapse päevi, õigemini–
hommikupoolikuid. Eelmise aasta jõulueelsel ajal
käisime külas Doral. Koos küpsetasime,
kaunistasime ja sõime piparkooke. Selle aasta
jõulukuul oli meie külalisteks rühmas Emely ema
Egle ja väike õde Elly. Toimus EMELY HOMMIK.
Kolmekesi koos oli neil ettevalmistatud huvitav
ettekanne meest ja mesilastest. Sõime maiustusi,
jõime meeteed ja rullisime mesilasvahast
küünlaid.Kui emme koos väikese õega koju läksid,
jäime meie nende poolt kaasatoodud materjalidest
jõuluehteid meisterdama.Oli väga huvitav ja lõbus
hommikupoolik.
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DILIDONIDE TEGEMISED
Ene Meriloo- Dilidoni rühma õpetaja

HELLIKUTE JÕULUOOTUS
Elle Kallas, Heli Kirch

Hellikud käisid heategevuskeskuses Saagu Parem Päkapikkude treeninglaagris, kus
toimus päkapikkude väljaõpe. Lapsed said teada ja proovida, mis on päkapikkude
põhitegevused: kommide pakkimine, piparkookide küpsetamine/kaunistamine ja
jõuluehete meisterdamine. Päkapikke aitas välja koolitada päris kaubalennuki kapten
Märt Kivimäe, kes veab jõuluvana pakikesi laiali, sest jõulude ajal on kaupa rohkem kui
muidu.
 Kõik lapsed said vahva tunnistuse
treeninglaagri läbimise kohta ning
olime valmis katsetama kõige
tähtsamat- aknast piilumist ja
liikumist. Lagrisse sisenesime uksest
ning ületasime vabatahtlike joone,
kuid väljusime päkapikkude kombel
akna kaudu.  Helliku rühma lapsed treeninglaagris Saagu Parem keskuses



Jõuluootuses süütasime üheskoos esimese advendiküünla, millelt saime jõuluvalguse ka oma
rühma. Jõulutunde loomiseks kaunistasime ühiselt rühmaruumi, lapsed kirjutasid jõulusoovid,
joonistasid jõulupeo kuulutuse, ehtisid kuuske ja aitasid kaasa jõululõhna toomisele
(piparkookide küpsetamine). Jõulutaadi ootus oli nii suur, et ärevusega ununes nii mõnelgi
lapsel ilusasti pähe õpitud jõulusalm, mis asendus vahva omaloominguga.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mõtteid kolleegidelt Helliku rühma õpikeskkonna kohta:
• Mitmekesine õpikeskkond, inspireeriv, hubane rühm. Laste tööd nähtaval (jõulupeo kuulutus,
jõulusoovid). Võimalustele ära kasutatud ka varasemaid töid.
• Ilus rühm. Ruumid õhurikkad. Seintel vaba ruumi, samas laste tööd nähtaval, mängunurgad
ja keskused mõnusalt hajutatud, ruumide võimalused hästi ära kasutatud.
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Ajal mil 2019a. vaikselt enda järel ukse suleb ja igavikuks saab soovib

Helliku rühm kõigile kauneid jõulupühi ja ilusat aastavahetust!



“Jookseme, jookseme, jõulukuuse ehime!”  Meile tõi väga ilusa kuuse Armand koos
oma isaga. Nii kaunile jõulupuule koha leidmine nõudis lausa mööbli ümbertõstmist
ning kõik väikesed Hampelid olid nõu ja jõuga abiks. Kui meie kuusk sai ehitud, siis
käidi koos Pireti ja Maiega kontrollimas, kas Võru linnas ka ikka jõulupuu on. Oli!

Nii algab üks tore jõululaul, aga just see
teadmine saatis ka Hampelite jõulukuu
toimetamisi. Jõuluvana ootamine on ju tore,
aga enne seda on vaja nii palju teha! Aga
teate, kui koos tegutseda, naer ja rõõmus
meel abiks võtta, siis pole miski võimatu!

Aga uhkest kuusest ja kaunistustest oli
põnevam esimene värskelt sadanud lumi!
Kahjuks ei jäänud see lumi kauaks püsima,
aga Estoni ema tõi meile lõbusa
jõulupärja, kus on lumememmed, kes
vihmast hoolimata ära ei sula. “Jookseme,
jookseme, pidulaua katame!” Magusat
pidulauda oleme saanud katta ikka mitu
korda, sest sel kuul said lausa kaks last 5-
aastaseks! Lisaks sellele küpsetasime ka
piparkooke ja enne jõulupidu oli meil
tavalisemast pidulikum
õhtusöök. Väikestel Hampelitel oli ka
päris oma päkapikk Piku, kes ikka midagi
magusat jõulukotti pistis ja oma kirjadega
tähtsaid asju meelde tuletas. 
 
“Uudised, uudised – saan on juba poolel teel!” Eks kõige rohkem aega ja kannatlikkust
nõudis ikkagi jõululaulude- ja luuletuste õppimine. Jõulupeo ettevalmistamise käigus
kulus nii piitsa kui präänikut.

Uudised

Uudised, uudised – meile tuleb jõulumees!
Kadi Kronberg, Piret Kroon
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Palju nalja sai ka! Lisaana pidi kiuslikule rebasemammale ütlema, et ta on nii vana ja
nii rumal. Eston jõudis ette ja kuulutas ausalt, et rebasemamma on nii rumal ja nii
kole! Kui rebasemamma hämmeldunult küsis, et mis pidu tuleb (vastus oleks
loomulikult jõulupidu), siis Sandra hõikas rõõmsalt, et sünnipäev! Igatahes sai pikk
ootus lõpuks läbi ja 17. detsembril toimus tore jõulupidu. “Rebasemamma jõulud” oli
just 6.rühmale kirjutatud peokava ja lapsed olid väga toredad rebased, karud ja
jänesed. Väikestel Hampelitel on nii hea meel, et emmed-issid olid tublid
pealtvaatajad. Nad ei jooksnud oma laste juurde, nad aitasid luuletust lugeda kui vaja,
nad plaksutasid kui vaja ja naeratasid koguaeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hampelid soovivad kõigile toredat jõulukuud ning tuletavad meelde, et

väikesed head teod  annavad lõpuks kokku suure heateo!
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Ninatarkade jõulupidu toimus 11.detsembril tavapäratult õues. Kui eelnevatel päevadel
polnud ilmad eriti jõulutunnet loovad ning oldi natukene mureski, siis peo päeval
üllatas ilmataat päikese ja õrna lumekirmegagi.
Lühikese jõulunäidendi läbivaks teemaks oli kadunud Päkapikk ja tema müts, mida
lapsed koos Päkapikuemaga otsima läksid. Tee peal tuli vastu mitmeid metsaloomi,
nagu Põder, Karu ja Rebane, kes Päkapikust midagi ei teadnud, kuid kellega sai laulda,
mängida ja luuletust lugeda.
Päkapikumüts leiti Rebase peast ning samal hetkel hüppas „metsa” alt välja Jänes,
kes teadis, et Päkapikk magab sügavalt väikse kuuse all. Lapsed ruttasid kohe
Päkapiku juurde, kellega koos veel lauldi ja tantsiti. Hiljem liitus tantsu ja lauluga
lastele ootamatult välja ilmunud Jõuluvana. Üheskoos mindi Kreutzwaldi muuseumi
saali, kus Jõuluvana laste soovitud kingid üle andis.
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Ninatarkade jõulupidu toimus õues
Monika Märtin, Netti Rosenberg



Himpelite rühmas on detsembrikuu kulgenud jõulude ootuses. Koos oleme küpsetanud ja
kaunistanud piparkooke, harjutanud jõulupeoks laule, tantse ja salmikesi, mänginud
vanu jõulumänge ning ehtinud rühma jõulupuud. Rõõmuga meenutame päeva, mil
Rihardi isa tõi meie rühma jõulupuu. Suur, suur tänu Rihardi vanematele imearmsa
jõulupuu eest!
Ühel päeval võtsime ette jalutuskäigu linnatänavatel ning käisime uudistamas, milline
on meie linna jõulukuusk. Kuusk oli suur ja ilus! Kuuse juures olevast jõulukalendrist
lugesime selle päeva sooviks „Tee head!”. Meie heateod on veel sama väikesed nagu me
isegi. Näiteks teeme pai sõbrale, kes on kurb. Märkame, kui kaaslane vajab abi
riietumisel ja aitame sõbral kindad käest võtta ning jopeluku lahti tõmmata.
 
Kui nüüd veel midagi jõuludeks soovida, siis ootame väga lund, sest arvame, et
lumepallid on talvel õues mängimiseks paremad kui poripallid.

HIMPELITE TOIMETUSED

Uudised

Maie Allas- Himpeli rühma õpetaja
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Põhi:
 

200g võid
200g suhkrut

4 muna
100g martsipani

200g jahu
1tl küpsetuspulbrit

100g purustatud mandlilaaste
1 apelsini riivitud koor 

Kokandus

UNISTAJATE JÕULUTORT

Vahusta või ja suhkur. Lisa tükeldatud
martsipan ning ükshaaval munad,
riivitud apelsinikoor ja omavahel
segatud kuivained. Küpseta paberiga
kaetult 26 cm läbimõõduga tordivormis
180 kraadi juures 40 minutit. Lõika
tordipõhi kolmeks kihiks. 
Kreemiks paisuta želatiin vedelikus ja
sulata. Vahusta hapukoor ja suhkur
kõvaks vahuks. Lisa kuum želatiin ja
määri biskviidi kihid kreemiga. Kata
sulatatud šokolaadiga. Kaunistuseks võib
veel kasutada mitmesuguseid pähkleid,
küpsiseid, vahvleid.

Juta Lillemets, Kati Umda
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Kreem:
 

800g hapukoort
150g suhkrut
20g želatiini

1 apelsini mahl
 

Kaunistuseks:
 

Sulatatud šokolaad kohvikoorega



JAANUAR VEEBRUAR MÄRTS

APRILL MAI JUUNI

Esimene poolaasta tõotab tulla tormiline. Aga see ei tähenda
veel midagi halba. Hea aeg planeerida last. Tõenäoliselt jäävad
alla 50 aastased rasedaks, planeeritult kolm inimest Päkapiku

lasteaia töötajatest ja 97 lapsevanemat. 

PÄKASKOOP 2020
 

Lasteaia töötajad alustavad
toortoidule üleminekut.
Eesmärgiks- kõik naised

kevadeks vormi. Ühine lasteaia
vorm- laiguline. Epideemia

korral suletakse lasteaed 24/7.
Sisse-välja liikumine

tervisetõendi alusel. Seoses
rotiaasta algusega annetab
Luule lasteaiale 10 kassi -

õpetajate tööstressi
maandamiseks ja näriliste
tõrjeks. Jaanuaris on kõik

rahulikud ning valmis rõõmsalt
aastat alustama.

Proovid, harjutamised, proovid.
Lasteaed 50. pidustused. Kalev

hakkab meie lasteaia
sponsoriks. Avatakse otsetee
Järve kooliga, mänguväljakute

kasutamiseks mõlema poolselt
kuna kelgumägi läheb

rekonstrueerimisele.  Putin
tuleb propageerima meie

lasteaeda vene keele õpet ja
tutvustab integreerimise

võimalusi.  

Alustame pakkimist. Meeskond
"Punamäe ja lapsed" sõidavad

ülemaailmsele
robootikafestivalile- ühe otsa
piletiga. Algatatakse valitsuse
eelnõu "Kõik lasteaia õpetajad

5a varem pensionile".
Logopeedi ja eripedagoogi palk

tõused hüppeliselt. Laste
nädalahoid märtsist- kuiva ilma
korral basseiniruumis. Vihma

korral avatud muuseumis
Kreutzwaldi kabinet.

Naistepäeval esineb täis dressis
strippar Marko.

Pakime, pakime. Eelnõu
lükatakse ümber, seoses
raskete töötingimustega,

hüvitiseks 1l piima päevas.
Direktorile konjakit. Või

vastupidi?  Hakkab toimuma
uus toidujäätmete käitlemise

süsteem "kanad ja siga lasteaia
toidule". Tekib valitsuskriis.

Erakondade esimehed
valmistuvad duelliks. Lõpetame

pakkimist. Tellitakse
kolimisrong. Raiutakse

suuremaks köögi aknad, et
teisaldada köögitehnikat.

Alustame kolimist. Lahkub
viimane lend remontimata
lasteaiast. Köögitehnika ei

mahtunud ära asenduspinnale.
Iga töötaja võtab ise kaasa

vajalikud toidu valmistamise
vahendid. Läheb käima Ivari

Padari üleskutse- kõik lasteaiad
kasvatavad kartulit. Kõikide
lasteaedade vahel luukase

püsiühendus rippraudtee näol.
Eesmärgiks tihendada sidemeid
lasteaednike vahel ning jaotada
lapsi lasteaedadesse ühtsemalt,

eriti, kui tekivad
haiguspuhangud.

Lasteaed jõuab pärale oma
uude asukohta. Lasteaias pole
ühtegi lasteaiamaksu võlglast.
Trump tuleb oma Eesti visiidi
ajal tutvuma Võru lasteaed

Päkapikuga (ajutine asukoht
teadmata). Rakendatakse

viimaste vana maja patriootide
sund teisaldamist. Mõned

töötajad tunnevad end
puudutatuna- pole mõtet

asjatult närvirakke raisata, neid
võib sügisel vaja minna.

Jaanipäevaks lubame lund. 



PÄKASKOOP 2020
 

JUUL I AUGUST SEPTEMBER

OKTOOBER NOVEMBER DETSEMBER

Teine poolaasta tõotab tulla veel tormisem. Ikkagi sügis
tulekul. Aasta algul rasestunud hakkavad nüüd riburada

sünnitama. Lasteaed on 120% täitunud. Lisakohad
planeeritud uue maja keldrisse. 

Remont? Remont, remont,
remont, remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,
remont,remont, remont,

remont, remont. REMONT!

Alustame lasteaias vihmaussi
sõnniku laialdast tootmist
(vastutav isik Maie Madi).

Valitsus läheb laiali. Seoses
suve pikenemisega avatud

õuelasteaed. Vabaduse 15a
territooriumil. Kaitsevägi

eraldab projekti "turvaline ja
looduslähedane Eesti" raames

välitelgid, kus lapsed saavad
magada ja korraldavad

ööpäevaringse valve.Toitu
valmistatakse teisaldamisele

mitteallunud köögitehnikaga ja
valmistab majast mitte

lahkunud laohoidja.

Moodustatakse uus valitsus, kes
esimese asjana kaotab
lasteaiamaksud. Seoses

gripipuhangu algusega on
lasteaia ees desomatt.

Avaldamist kartvate faktide
tõttu, viiakse kogu lasteaed üle
toortoidule. Pannakse käima
lasteaiabuss. Teenus "Ukselt

uksele". Võimalusel tagastame
selle, kelle võtsime. Projekt-

Kreekast tulevad auvõlga
tasuma pensionärid, tehes
igaüks 40 tasuta töötundi

lasteaias. 

Koondatakse arvestaja. Algab
sügistorm. Valitsus läheb jälle

laiali. Seoses alanud
ehitusbuumiga  vajatakse appi

vabatahtlikke, et lasteaed
tähtajaks valmiks. Kuulutatakse

välja konkurss, parimatele
labidameestele, kipsipanijatele,

krohvipanijatele, viilijatele,
ülevaatajatele, kontrollijatele ja

ka mõnele ehitajale.
Kandideerijatelt eeldatakse
mõningast pädevust oma

kanditeeritavale ametikohale. 

Tänu majandusjuhataja ja
remondimehe ennastsalgavale

tööle ehitusjärelvalve eest,
avatakse uus innovaatiline A+++
energiaklassi lasteaed. Vältimaks

elektri katkestusi ning sellest
pöördvõrdeliselt tulenevate
lasteaiakohtade puudust,

hakkame tootma prügist elektrit.
Õppeala juhataja koostab
vastava sisulise projekti.

Moodustatakse uus erakorraline
valitsus , kes taaskehtestab

lasteaiamaksud. 

Tööle ennistatakse arvestaja.
Muudetakse kehtetuks

lasteadnikele piima jagamise
kord, kõigile antakse konjakit

tervisetõendi alusel (vältimaks
raseduse ohustamist) NB! On

planeeritud sügistormid ja
pikaldased elektrikatkestused.

Metsas õitsevad sinililled,
jõuluvanad kannavad

kummikuid. Kõik on õnnelikud
ja rõõmsad, et üks tormiline
aasta on läbi saanud. Head
saabuvat härja aastat ning

hingerahu. Luule annetatud
kassid sõid rotid ära. 



PÄKAPIKUD PIKUTASID PÕÕSAS PEIDUS,
NOHUNE NINAKE NATUKE NÄHTAVAL.
PISIKESED PAPUD PÄRIS PORISED,

KIRJU-KOERA KOMMID KILEKOTIS.
 

 TUUL TUHISES TORMINA  TÄNAVAL.
KÜÜNLAD KUMASID KODUDES KUUSKEDEL.

PÄKAPIKUD PASSISID PIMEDANI,
SIIS SIBASID SALAJA SUSSIDENI. 

 
KOIDIKUL KOSTIS KÕIKJALT KODUDEST:

HURRAA-HURRAA-HURRAA!
KÕIK KRÕBISTASID  KIRJU-KOERA KOMME.
PÄKAPIKUD PUGESID PÄEVAKS PUHKAMA.

LUULE LUULENURK
Luule Metsla

JAANUARI SÜNNIPÄEVALISED
PALJU ÕNNE!

Maie Kuklane
Sirje Kronberg
 

27.01
29.07
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Rühmade lahtiolekuajad kuupäevadel 23.
detsember - 3. jaanuar 2020

Päka (2.rühm), Himpeli (7.rühm) ja Pesamuna rühma (10.rühm)
lapsed lähevad Himpeli rühma (7.rühm).Himpeli rühma
asukoht: tagumine maja, vaskpoolne tiib, II korrus 
 
Ninatarga (4.rühm), Hampeli (6.rühm) ja Õnneseene rühma
(12.rühm) lapsed lähevad Hampeli rühma (6.rühm).Hampeli
rühma asukoht: tänavapoolne maja, parempoolne tiib, II
korrus 
 
Helliku (1.rühm), Nöpsiku (3.rühm), Dilidoni (5.rühm) ja
Unistaja (9.rühm) rühma lapsed lähevad Helliku
rühma (1.rühm).Helliku rühma asukoht: tänavapoolne maja,
parempoolne tiib, I korrus 
 
Alates 6. jaanuarist on kõik rühmad tavapäraselt avatud.

P Ä K A P I K U T A J A  N R .  4  /  D E T S E M B E R  2 0 1 9



Detsembrikuu lehte toimetas Gerli Klink.
Tänan kaasautoreid ning soovin meeleolukaid pühi!
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