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Tee oma mini-voldik 

ja alusta 
toredat kooliaastat!

Juhised:
Murra see paber pooleks ja voldi sisse 
kõik punktiirjooned. Pidev joon lõika 
sisse.

Voldi leht kokku nii nagu näidatud ja 
saadki oma mini-voldiku.

Kiusamine
Loe koos ema või isaga Roomlastele 
12:17-21 ja nüüd mõelge välja, kuidas 
oleks Jumalale meelepärane käitumine, 
kui keegi sind kiusab. Joonista siia pilt, 
kuidas käitud, kui keegi sind järgmine 
kord kiusab.

Hääl maha!         Kodutööde abi!

Ära unusta neid nõuandeid, kui sul on rasked 
kodused ülesanded!

Jana: „Tee kodune töö esimese asjana!”

Erika: „Tee oma ülesanded ise!”

Mark: „Tee ülesanded otsast lõpuni, ära 
      katkesta enne, kui valmis!”

Kaur: „Küsi vanemate, õdede ja vendade   
             või klassikaaslaste abi, kui sa seda vajad!”

Jumal ütleb: „Mida te iial teete, seda tehke kogu 
hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu 
inimestele“ 
   Koloslastele 3:23.

MõistatusMõistatus
Seisa Jeesuse eest!

Pane tähed õigesse järjekorda ja vaata, kuidas saad 
teistele näidata, et Jeesust armastad.

 Vaata, kuidas sa .................................. (ÄGÄRID)
Ära kasuta inetut kõneviisi, ära räägi taga, ära ülbitse.

 Kohtle inimesi .................................. (TUGASEAU)
Kuula direktorit, õpetajaid, treenereid ja ole viisakas 
kõigi vastu.

 .................................................. Jumalat (DAKII)
Kui keegi sind kiidab, siis ütle, et Jumal aitas sind. 
Austa Teda kõiges, mida sa teed.

 Jaga .......................................... (MALAJU NASÕ)
Räägi teistele, mida Jeesus on teinud sinu heaks, et 
nemadki saaks päästetud.

Kooliaasta 10 olulist reeglit!

10. Järgi kõiki klassi ja kooli reegleid
9. Õpi hoolega, maga öösel ja söö 

hommikuti!
8. Pea oma asjad korras.
7. Räägi oma vanemate või õpetajaga, 

kui sul on muresid.
6. Vahetundides lase oma ajul puhata.
5. Ole tunnis tähelepanelik ja hoolikas
4. Ära kunagi anna alla, isegi kui sul 

on raske.
3. Anna endast parim, et teistega läbi 

saada.
2. Palveta ja palu Jumalalt abi iga päev 

ja täna Teda abi eest!

Jumala 1. reegel: Taotle tarkust, ta-
otle arukust – ära seda unusta – ära 
kaldu kõrvale mu suu sõnadest! 
(Õpetussõnad 4:5)
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Esimese 

                     hirmud
Millised on sinu hirmud esimesele koolipäevale 
vastu minnes? Vaata neid  piiblisalme ja saad 
teada,  kuidas Jumal tahab sind aidata! Tee x 
kasti, kui oled lugenud piiblisalmi.

Kas mulle meeldib mu uus õpetaja?

 Filiplastele 4:6-8

 Joosua 1:9

Kas koolitöö on liiga raske?

 Jeremija 32.17

 Filiplastele 4:13

Kas ma sobin sinna?

 Heebrealastele 13:6

 Roomlastele 12:2
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3 nippi

Sõprade leidmine

1. Pea meeles 

kuldset reeglit!

(Luuka 6:31)

2. Ole ise sõbraks – mõtle kõigepealt teistele! (Filiplastele 2.3)

3. Julgusta 
kristlastest sõpru ja 
käi väljas nendega

(2. Timoteosele 2:22 ja 
1. Korintlastele 15:33)
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