Meie Juss
VALGUTA LASTEAED-ALGKOOLI AJALEHT

Detsember 2015
2/73

Päkapikk koolis
TÄNASEST LEHEST
LOETE:


Päkapikulood



Lastekonverents



Perepeol oli külas

Päkapikk Maia on õpetaja sarnane. Maia käib Põhja Keskkoolis. Ta ei teadnud, missugused on pärislapsed, sellepärast läks ta kooli. Seal koolis oli
lahke ilus ja tark tüdruk nimega Kaia. Ta oli Maia klassiõde. Maia arvates
oli Kaia kõige ilusam tüdruk klassis. Maia läks kooli, sest ta tahtis saada
targemaks kui ta vend.
Kati Metsküla, 6. klass

koduküla kirjanik


Luulet



Teatrikülastus



2. veerandi kroonika
Kaardi joonistas
Kariina Täkker

Päkapikk kosmoses
1995. aastal saadeti kosmosesse üks väike päkapikk Jott. Ta on siiamaani
kosmoses. Päkapikk oli kõige parem insener. Sellepärast saadeti tema kõige lahedamat peosatelliiti parandama. Kui ta kosmoseülesanne kosmoses
oli ilusti täidetud, üritas Jott maale naasta, kuid ta ebaõnnestus. Lõpuks ta
otsustas tõmmata kokku kõik planeedid peale Maa ja ehitada nendest Maa
2. Ta ehitas ilusaid maju ja kasvatas uued inimesed, ühega neist ta abiellus.
Aigar Vaalmäe 6. klass

Päkapikk kaubamajas
Pildi tegi Reno Leas

***********************
HÄID JÕULUPÜHI NING
HEAD UUT AASTAT!
KOHTUME UUEL
AASTAL!
***********************

Kaubamajas oli ilus päkapikk. Ta jagas kinke headele lastele. Aga kui ma
läksin teise kaubamajja, siis oli seal ilusam päkapikk ja jagas seal suuremaid kinke. Kui ma läksin kolmandasse kaubamajja, siis jagas seal veel
ilusam päkapikk veel suuremaid kinke. Kui ma läksin koju, siis nägin seal
kõige ilusamat päkapikku, kes jagas kõige suuremaid kinke!
Alex Maalmann 6. klass
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Koduküla kirjanik Valeria Ränik
13. novembril peeti Valguta koolimajas traditsioonilist perepidu, mille külalisteks olid lasteaialapsed, õpilased, nende õed- vennad, vanemad ja vanavanemad. Õhtul esinesid lapsed, folkloorigrupp Sinimaniseele,
lustiti osavusmängudes ja viktoriinis. Õhtu külaliseks oli kirjanik
Valeria Ränik, kes rääkis oma kirjanikuteest ja tutvustas ilmunud
raamatuid.
Valeria Ränik on elanud meie külas juba terve aasta.
Ta on suur looduse – ja loomade sõber. Tihti liigub ta looduses ringi,
binokkel kaelas.

V. Ränik on sündinud 1964. a Moskvas ning seal ka õppinud.
Veel on ta lõpetanud Tartu Ülikooli ja kirjutanud uurimistöö
Lehte Hainsalust.
Valeria Räniku sulest on ilmunud mitukümmend raamatut: nii
luuletusi kui ka jutustusi. Enamasti kirjutab ta loodusest ja
loomadest. Tore raamat on „ Ülejõel, Kassilaiu pealinnas“,
millesse ta on kogunud oma laste vahvad sõnamängud.
Valeria Ränik on pikka aega jälginud ilveste elu looduses ja
kasvandustes, lugenud originaalkeeltes erinevate maade uurimusi
Kirjanik oma raamatuid tutvustamas.
ning koostanud mitmeid toredaid raamatuid. Omapärane on see, et
kirjanik kujundab oma raamatud ise. Ta ei kasuta kirjastuste abi.
2014. a ilmus fotoalbum- luulekogu „ Linnad kasvavad ümber metsa“, milles on kaunid loodusfotod ja luuletusi eesti, vene, läti, leedu, liivi, võru, soome, saksa ning inglise keeles.
Valeria Ränik on pälvinud mitmeid tunnustusi, näiteks Eesti Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia.
Kooli raamatukogus ja Valguta raamatukogus on kirjaniku poolt kingitud raamatuid, mis pakuvad lugemiselamusi ja rohkelt silmailu.
Lea Pung, õpetaja

———————————————————————————————————————————
Talv
Juba käes on talv,

Särab kuusk, on valge tuba,

tuul on väga karm.

Kingi saamiseks on eri luba

See on ilus lumi,

jõuluvanale sülle pugeda,

lumi juba tuli.

soravalt luulet lugeda.

Lumiste jõulude eel

Daigi Zirk 3. klass

päkapikud teel.
Kott pungil komme,
Kaardi joonistas Kaia Põldmaa

LK. 2

sussi sisse poetab homme.

Meie Juss

MEIE TEGEMISI ◊ ◊ ◊ ◊ MEIE TEGEMISI ◊ ◊ ◊ ◊ MEIE TEGEMISI

Laste konverents
Teisipäeva, 10. novembri hommikul läksin kooli ülikonnaga ja olin väga ärevil. Koos kolme tüdrukuga
oli mind valitud minema laste konverentsile.
Konverents toimus Tartu Mänguasjamuuseumis. See algas kell 12.00 ja kestis kaks tundi.
Mina olin sellisel üritusel esimest korda. Konverentsil oli kohale tulnud väga palju lapsi. Seal küsiti küsimusi, näiteks „Mis on ime?“ ja lapsed vastasid küsimustele. Seal oli tore.
Artur Metsküla 3. klass

——————————————————————————————————————————
Me käisime konverentsil õpetaja Martiinaga ja veel olid kaasas Anete-Liis, Artur, Annaliisa ja mina,
Daigi. Mulle meeldis lastekonverentsil. Mulle meeldis vastata küsimustele. Näiteks küsiti meilt, mis on
ime. Me vastasime: ime on see, kui midagi uskumatut juhtub. Seal sai küpsist süüa ja kõrrejooki juua. Oli
tore päev.
Daigi Zirk 3. klass

—————————————————————————————————————————–—
Käisime laste konverentsil koos õpetaja Martiinaga. Konverents toimus Tartus mänguasjamuuseumis. Konverentsil küsiti küsimusi ime kohta. Seal oli vahepaus, kus sai küpsist ja kõrremahla. Sai ka minna alla,
kus olid varjuteater, käpikuteteater ja suur kogus nukke. Läksime kell 11.00 ja tagasi jõudsime tagasi
kell 15.00. Oli tore konverents!
Anete– Liis Uibo 3. klass

Käisime Anete-Liisi, Daigi ja Arturiga laste konverentsil.
Kõigepealt tutvustasid ennast meile konverentsi läbiviijad. Siis said lapsed vastata kolmele küsimusele.
Edasi said lapsed vaadata multifilmi „Alice Imedemaal“. Seejärel joonistasime peitepilti.
Kõige rohkem meeldis mulle vaadata multifilmi „Alice Imedemaal“. See oli väga tore päev.
Annaliisa Ilves 2. klass

Teatriskäik
1. detsembril läksime Randu teatrisse. Me
vaatasime etendust „Maša ja kolm karu“.
Kolm karu otsustasid jõulude ajal uue aastani. üleval olla. Nende lemmiksöök oli kirsipuder
koos meega. Nad otsustasid endale kuusepuu
koju tuua. Karud jätsid söögi jahtuma ja läksid kuuske toma. Kui nad koju jõudsid, oli
keegi nende toitu maitsnud. Emakaru tegi uue
söögi. Nüüd nad sõid kohe pudru ära.
Karud hakkasid kuuske ehtima.
Mulle meeldis, kui Maša lükkas kuuske ühe
koha pealt teise kohta. Maša arvas, et päka-

Kaardi joonistas Aigar Vaalmäe

pikud lohistasid kuuske.
Maša ja väike karu nägid päkapikku. Nad
andsid oma kirja talle.
Oli vahva etendus, sest seal sai nalja.
Angela Täkker 3. klass
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Tegevuste kroonika 2. õppeveerandil
26. okt– 4. klass õppekäigul Tõr aver e obser vatoor iumis
10. nov– osavõtt lastekonverentsist „Mis on ime?“ Tartus Teatri Kodus
13.nov– perepidu
18. nov– lasteaed väljasõidul Kanepi vallas
25. nov– koolis kadrisandid lasteaiast
25. nov– külas pär imusmuusik Cätlin Mägi
1. detsember– lasteaed ja 1.-4. klass vaatamas Reky etendust „Maša ja kolm karu“
10. dets- lasteaia töötuba lapsevanemaga, meisterdamine jõuludeks
18. dets– lasteaia matk Karukivi juurde koos 2.,4, 5. ja 6.klassiga. Klassihommikud
21. dets– jõulupidu
22. dets– 2. õppeveer andi lõpp, jõululaat
Lasteaia sügisesed töötoad
Meie lasteaias on saanud väga menukaks töötoad lastevanematega, tegevused toimuvad rõõmsas meeleolus ja on õpetlikud.
Mihklikuud alustas Laura ja Liisa ema – meisterdasime koos vahvaid mihklioinaid, kes rõõmsalt kepsutades lapsed õhtul koju viisid.
Oktoobris oli ka meil tõeline musitseerimise päev Märteni isaga. Ta toimetas kohale kogu trummide
komplekti, kõlarid, elektrikitarri, lastekitarri, Oh seda rõõmu ja uudistamist! Pillimängu kaudu selgusid
meil nii mõnedki potentsiaalsed muusikud.
Mardi – ja kadrikuul kujunes meie töötuba taas loomade teemaliseks. Remeti ja Remiri vanaema korraldas meile meeldejääva väljasõidu Kanepi valda, Vanaoru tallu. Külalislahke pererahvas võimaldas meile
kohtumise sõbralike neljajalgsetega, kuhu kuulusid šoti
mägiveised, lambad, kitsed ja hobused ning meid tervitasid ka sulelised „munakahurid“ ja väärika olemisega
kalkunipere. Meid jäi tagasi ootama eriliselt sõbralik ja
vahva koer Blue.

Kätte ongi jõudnud kauaoodatud jõulukuu suure ootusärevusega, mida aitas toredate jõulukaunistuste meisterdamisega lähemale tuua Henriete ja Roberti ema.
Päkapikkudele ja jõuluvanale pakuvad meie meisterdused kindlasti palju silmailu ja rõõmu.
Lasteaiaõpetaja Aili Tikk

TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA MARIKA VÄÄRSI JA

TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK

