Porgandipurustaja Nr.2
Jõulueri
Juuksed põlenud, habe must,
põtradega tuli just!
Põhjapõder täkku täis
jõuluvana naistes käis.
Olen päkapikk nii väike
säran nagu täheke.
Seisan aknal salaja
täidan sussi kingiga.
Lendan ikka edasi
salasoove täitma lähen.
Täidan soovid kotiga.
Päkapikk võlumees
seisab ikka teie ees.
Tunne rõõmu jõuludest
sära ikka südamest.
Jõulurahu vaikust toob
hinges ärevus ja sära.
Sära päkapikk nii väike
oled piparkoogipäike.
Päkapikk on väike mees,
kõnnib tasa sambla sees
habe kohev, habe lai
tahaks teha talle pai.

Detsember, 2008

Mida tähendavad teie jaoks jõulud?

Piparkoogišokolaad
Maiustus jõululauale.
Kogus
100 g

Koostis- ja maitseained

1.5 dl

Kookosrasv
Muna
Tuhksuhkur

3 sl
12 tk

kakao
piparkook

1 tk

Valmistusaeg:
20 min + 2 tundi külmas
Sulata kookosrasv madalal kuumusel ja lase seejärel
jahtuda.
Vahusta muna ja suhkur õhuliseks vahuks.
Sõelu juurde kakao, sega.
Lisa vähehaaval juurde jahutatud kookosrasv, sega
pidevalt.
Vooderda 22 x 11 cm vorm küpsetuspaberi või toidukilega.
Tõsta kolmandik segust vormi ja kata vormi põhi ühtlaselt.
Lao kiht piparkooke.
Kata piparkoogid kakao-munaseguga.
Lao teine kiht piparkooke.
Kata piparkoogid ülejäänud kakao-munaseguga ühtlaselt.
Tõsta vorm külmutuskappi vähemalt kaheks tunniks.
Tõsta tardunud kook vormist välja, eemalda paber või toidukile
ja lõika 1-1,5 cm paksused lõigud.

Kuidas tähistatakse õpetajate peres jõule?
Kuna mina olen õigeusklik, siis tähistan jõule 6.-7. jaanuaril. Kahjuks nendel päevadel me ei saa puhata, aga
ikkagi me tähistame neid päevi. Tavaliselt valmistame
pidulikke toite: erinevaid salateid, praetud liha, torti ostame kauplusest, sest ei ole eriti aega küpsetada. Kui
vanaemal on tervis korras, siis ta teeb oma õunakooki.
Õhtul istume laua taga, kus küünlad säravad ja pidutseme. Kell 12 öösel anname kingitused üle. Kui juhtub, et
need pidupäevad on puhkepäevad, siis öösel sõidame
ka kirikusse. 24.-26. detsembril meil on lihtsalt puhkepäevad ja on aega oma lähedastega suhelda. Tavaliselt
me nendel päevadel sõidame kas Tallinna või Tartusse
sugulastele või sõpradele külla. Tartus me käime liuväljal, bowlingus või veepargis ja lihtsalt jalutame vanalinnas, kus kõik on ilusasti kaunistatud. Tallinnas ka käime
vanalinnas. Jõulud ja uus aasta on kõige ilusamad pühad.
Õp. Tatjana
24.detsembri veedan kodus, perega. 25.tulevad mulle
külla sugulased ja sõbrad. Jagame kinke ja mängime
mänge. Tavaliselt olen mina jõuluvanaks.26.detsembril
käime tädil külas. A.Aun

Pilte koolielust

04.12 Kaspar Kuusmann
06.12 Kevin Kaivoja
19.12 Grete Põdra
21.12 Renna Vist
22.12 Meeli
Liepkalns
29.12 David Tina
30.12 Märt Grauberg
31.12 Jevgeni
Brodnev
31.12 Ranel Laht
04.12 Silva Torm
05.12 Urve Kilk
10.12 Kaie Raidma
12.12 Saima Veesaar
16.12 Reet Lümat
21.12 Eha Süda
22.12 Olga Vassiljeva

Palju õnne!
Rõõmsaid pühi
ja elamusterohket vaheaega!

