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Oleme juba mõnda aega plaaninud kooli lehte välja anda. Enamasti on
nii, et materjali ja tegemisi on küllaga, aga uudised jõuavad enne
vanaks minna, kui lehe valmis. Täna siis eriline number erilisele
sündmusele, mis leidis aset eelmise nädala 13. kuupäeval, mis meeldis
vist küll kõigile, kes retkel osalesid ja kindlasti on mõnus mõelda sellele
veel ajagi möödudes. Alljärgnevalt mõned mõtted 8. ja 9. klassi
õpilastelt.

Oli 13. detsembri õhtupoolik.

Tunnid olid läbi saanud, kell näitas pool

neli. Hakkas juba hämarduma, kui metsajärve poole liikuma hakkasime.
Meiega olid kaasas peaaegu kõik õpetajad. Kõndisime päris pika maa,

kui jõudsime metsa, oli pimedus juba päris suur.
Astusime uljalt pisut porisel metsateel ja peagi vilkus puude vahelt
lõkketuluke. Teadsime, et oleme kohal ja tormasime valguse poole.
Õpetaja Tiit ja paar poissi veel juba
õpetaja Ants tõmbas lõõtsa.

grillisid lõkke peal vorste

ja

Peagi said vorstid valmis. Igaüks sai taldriku, leiva ja vorstikese. Kes
soovis, sai ka ketšupit maitselisaks peale. Kuum tee andis sooja ja
magusad küpsised energiat. Kõik maitses imehästi, tuju oli hea ja oli aeg
asuda lõkke ümber Lapaduud tantsima. Tammusime ümber lõkke nii, et
vesi lirtsus. Mängisime veel mõned mängud, seejärel olime umbes
kümme minutit omaette. Tegevuseta olla polnudki nii lihtne – igav
hakkas. Õnneks pakkus õpetaja Ants välja, et hakkame anekdoote
jutustama. Mõni julgem ja jutukam sai vabalt oma lood ära räägitud.
Õpetaja Ants ise rääkis ühe tõestisündinud anekdootliku loo oma
kooliajast. Selle loo peategelaseks oli küll Juku, kes loomingulise
hiirelõksu valmistas, aga arvan, et küllap õpetaja Ants ise see Juku oli.
Lood räägitud, oligi aeg tagasiteele asuda. Kustutasime lõkketule ja
sammusime laternatulede valgel pimedusse.

Hakkasin koos Joonasega minema umbes kell kaks päeval. Nii umbes
poole tee peal sõitis õpetaja Tiit autoga mööda ja korjas meid peale. Kui
me kohale jõudsime,
pidime hakkama lõkkeplatsi koristama. Kui
koristatud saime, siis tegi õpetajaTiit lõkkele tule alla. Natukese aja
pärast jõudis kohale õpetaja Ants. Ja me hakkasime kõik koos vorstikesi
valmis panema ,et kui teised kohale jõuavad, saab kohe küpsema
panna. Natuke tegime nalja kah ikka. Kui teised kohale jõudsid, saime
süüa, saime juua - kõik olid rõõmsad. Enne äraminekut rääkis õpetaja
Ants meile ühe anekdoodi Jukust , õpetaja Tiidust ja hiirelõksust. Kui
tagasi hakkasime minema, siis mina läksin teistaga koos jalgsi.
Armand

Jaaniõhtu keset talve

Oli siis see päev kus pidime kusagile järveäärde minema. Tunnid said
läbi ja pool neli hakkasimegi liikuma. Meiega olid kaasas peaaegu kõik
õpetajad. Kui jõudsime metsa, nägime mingit lõket, teadsime, et oleme
nüüd kohal ja tormasime lõkke poole. Kui jõudsime lõkke juurde, siis
nägime, et õpetaja Tiit ja paar kooli õpilast grillisid lõkke peal vorste.
Kui kõik olid kohal, said ka vorstid valmis ja siis hakkasimegi sööma. Kui
olid kõigil kõhud täis, siis hakkasimegi mängima. Mängisime siis mängud

ära ja olime umbes kümme minutit omaette. Siis kui kõigil hakkas juba
igav, siis õpetaja Ants pakkus välja anekdootide jutustamise. Kui
anekdoodid said läbi, siis hakkasimegi tagasi liikuma.
Karmo

Matk pimedas metsas

Kolmapäeval, 13. detsembril otsustas terve kool minna peale tunde kell
16.30 metsa matkama. Algul ma ei tahtnud metsa üldse minna, aga kui
sain teada, et matk tagab vaba koolipäeva jõulupeojärgsel päeval, olin
oma otsuses kindel ja tagantjärele võin öelda, et tegin õige otsuse, sest
matk osutus väga toredaks ettevõtmiseks.
Sel päeval oli väljas üsna jahe ja ma mõtlesin, et sinna metsa ma
külmun, aga kiire liikumine andis sooja ja teekond möödus imekiiresti.
Kuigi metsas oli pime, andis lõkketuli valgust ja natuke soojagi. Lõõtspilli
saatel mängisime mõned tantsumängud, sõime mõned grillitud vorstid ja
jõime teed.
Minu arust oli matk väga lõbus ja ära ka ei külmunud. 
Pille

Matkamine ja kõndimine meeldisid mulle väga, kui välja arvata see, et
veidi külm oli. Teel sai nautida päikeseloojangut. Jõudnud sihtpunkti
ootas meid ees lõke, millel grillima hakati ja milleümber hiljem ringmänge
mängisime õprtaja Antsu pillimängu saatel – kogu see õhkkond
meenutas veidi jaanipäeva. 
Aia

Seekord siis selline koolileht, mis pisut lihtne ja ühele sündmusele
keskendunud, aga iga tegemine on väärt kogemus, nii seegi.
On advendiaeg, jõulupidude aeg, algamas on oodatud koolivaheaeg ja
uus aasta, mis toob kindlasti Kauksi kooli rohkelt huvitavaid sündmusi,
mida teie abiga, ärksad ja uudishimulikud õpilased, Koolilehekeses
kajastada.
Kauneid jõule ja erilist uut aastat soovides
Koolilehekese toimetaja õpetaja Maarika

