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Luuletuste

ALGAS UUS KOOLIAASTA
1.september oli sel aastal paljude jaoks eriline päev. Kõige olulisem
oli see kindlasti meie Cärolyle, Edilile ja Elinale, kes alustasid kooliteed.
Samuti õpetaja Marika Väärsile, kes mitme aasta järel taas 1. klassi
õpetama asus.

illustreerimise võistluse

tulemused

Klassiõpetajatena alustasid Valgutas tööd õpetajad Martiina Viil ja Merje
Jürisalu, kehalise kasvatuse õpetaja on nüüdsest Priit Lehismets. Intervjuusid nendega saab lugeda järgmistelt lehekülgedelt.
Lasteaiaski ei jäänud kooliminejate kohad tühjaks ja sealgi on neli uut
last. Kannatlikku ja rõõmsat meelt oma suures peres, õpetajad Aili Tikk ja
Erna Teder!

Kõige šefim tort
Kooli 26. sünnipäevaks meisterdasid kokandusringi õpilased juhendajate
Marika Väärsi ja Anu Ilvese abil imeilusa ja maitsva tordi, mis osales ka
Selveri koolitortide konkursil.
Pildi joonistas
Alex Maalmann

Kujundamisel kasutasid lapsed meie
tunnuslauset „Valguta sõbralik kool“,

***********************

et meelde tuletada, kui tore on sõbralike inimestega koos olla.

***********************
***********************

UUDISED O UUDISED O UUDISED O UUDISED O UUDISED O UUDISED
Uued õpetajad
Kariina ja Kaia 4. klassist intervjueerisid klassiõpetaja Merje Jürisalu.
Missugustes koolides Te olete õppinud?
Nõo Reaalgümnaasiumis, Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis.
Kus Te olete varem töötanud?
Nõo Põhikoolis, Elva Gümnaasiumis, Elva Lasteaias Murumuna,
oma firmades.
Mis oli Teie esimene töökoht?
Nõo Põhikool.
Kus Te olete reisimas käinud ?
Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Itaalias,
Slovakkias, Ukrainas, Tenerifel, Kreetal, Tais.
Missugune oli kõige põnevam reis?
Eelmise aasta suvel reisisin koos oma lastega Euroopas. See reis oli
eriliselt meeldejääv ilmselt seetõttu, et olin koos oma perega. Pere on
kõige tähtsam siin elus ja koos veedetud aeg on parim aeg üldse.
Eriliselt on meelde jäänud ka paari aasta tagune reis koos sõpradega
Taisse. Seal oli väga soe ja mõnus kliima.

Õpetaja Martiina ja õpetaja Merje
uue kooli ümbrusega tutvumas.
Retkejuhid on Aigar ja Alex.

Missugused on Teie hobid?
Mulle väga meeldib laulda. Olen aastate jooksul laulnud erinevates koorides ja ansamblites ning reisinud
ja esinenud paljudes huvitavates kohtades. Veel armastan käia palju teatris ja kontsertidel ning aeg-ajalt
tantsimas. Käsitööd teen nii, kuidas tuju on – õmblen ja koon enda ja oma pere tarbeks. Meeldib teha ise
kingitusi ja omatehtud kingitusi ka saada.
Kas Teil on lemmiklooma?
Oo jaa, mul on kodus koerad Tikker ja Lotta ning kass Ülo. Nemad on ilmselgelt minu lemmikud.
Mis on Teie lemmiktoit ja- lill?
Armastan väga putrusid ja pajatoite. Vaieldamatu lemmik on mannapuder, mille tegemiseks on mul oma
nipid.
Lapsena olid minu lemmikuteks gladioolid, sest need õitsevad just minu sünnipäeva paiku ja neid kingiti
mulle palju. Pikalt on olnud lemmikuteks lühikese varrega kollased roosid. Aga kindlad lemmikud läbi
elu on olnud kullerkupud. Minu lähedased teavad seda ja üllatavad mind kevadel esimeste õitega. Tavaliselt näengi neid kõigepealt oma kodus vaasis ja alles siis aasal.
Kas Teil on lapsi?
Mul on kolm last. Eva on 25- aastane, Ivar 24- aastane ja Märt-Martin 14- aastane.
Mida Te arvate Valguta kooli kohta?
Ma ei arva, vaid juba tean kindlalt, et see on üks väga armas väike kool ja armsaks teevad selle inimesed,
kes siin koos sõbralikult toimetavad. Olen väga õnnelik, et ka minul on võimalus olla osa sellest sõbralikust kooliperest. Tulen siia igal hommikul suure rõõmuga.
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UUDISED O UUDISED O UUDISED O UUDISED O UUDISED O UUDISED
Kati, Aigar ja Alex. 6. klassist intervjueerisid klassiõpetajat Martiina Viilu.
Mitu aastat Te olete olnud õpetaja?
Olen olnud õpetaja 8 aastat.
Miks teile meeldib töötada õpetajana?
See on väga vaheldusrikas amet, ükski päev pole samasugune kui eelmine. Samuti on tore õpilastega suhelda, kuulata nende mõtteavaldusi ja näha, kuidas tarkust tasapisi juurde tuleb.
Millega Te tegelete vabal ajal?
Vabal ajal loen palju raamatuid (eriti meeldib mulle fantaasiakirjandus), laulan regilauluansamblis, tantsin eesti ja ingeri rahvatantse, maalin, pildistan, käin kontsertidel, saadan ja kogun postkaarte (paberist ja
tigupostiga) ning jalutan looduses. Lisaks õpetajatööle olen lasteraamatute tõlkija, seegi on mulle rohkem
hobi kui töö.
Missugust ainet meeldib kõige rohkem õpetada?
Mulle meeldib kõige rohkem õpetada eesti keelt, kuna oskus ennast korrektses, huvitavas ja ilusas emakeeles väljendada on väga oluline. Lisaks annab see tund võimaluse arutleda paljudel erinevatel teemadel.
Missugust muusikat Te kuulate?
Naudin eesti rahvamuusikat ja selle kaasaegseid töötlusi, aga ka džässi. Minu lemmikansamblid on Zetod, Vägilased, Naised Köögis, Oort, Klapp, Ro:Toro, Paabel, Midrid ja Curly Strings, Minu lemmiklauljad on Anu Taul, Triinu Taul, Silver Sepp, Helin-Mari Arder ja Liisi Koikson.

Mis on Teie lemmiktoit ja –värv?
Soolastest toitudest maitsevad mulle kõige rohkem kartuli-hakklihavorm ja riisiga täidetud paprika, maKati, Aigar ja Alex. 6. klassist intervjueerisid kehalise kasvatuse õpetajat Priit Lehismetsa.
Kui kaua Te olete olnud õpetaja?
Olen olnud asendusõpetaja Paluperas (3 kuud), õpetajana sai siis just täis 4 kuud. Varasemalt rohkem treeneritööd teinud.
Missugune spordiala meeldib kõige rohkem?
Lemmikut on raske välja tuua. Sportmängudest kindlalt jalgpall, aga muudest spordialadest veel võimlemine ja jõutreening. Samuti suur freerun’i ja parkour’i fänn (kui viimased võõrad, olen alati valmis näitama ja
selgitama).
Kas olete käinud võistlustel väljaspool Eestit?
Olen käinud Soomes jalgpalliturniiril.
Mis on Teie lemmiksöök?
Tatrapuder loomulikult.
Missugust muusikat Te kuulate?
Kuulan igasugust muusikat.
Mis Teile meeldib Valguta koolis?
Valguta koolis on mõnus rahulik õhkkond ja tublid lapsed!

lK 3

1.VEERANDI KROONIKA

1.september- kooliaasta avaaktus
11. september- Reipalt koolipinki! Matk kooli lähiümbruses
15. september- lasteaia spordipäev koos Rõngu lasteaia Kiilikeste rühma lastega
21.- 25. september- sügisandide ja -kompositsioonide näitus
23. september- kooli külastasid õpetajad ja õpilased Norrast
23. september- sügise alguse tähistamine
30. september- lastevanemate üldkoosolek

13.oktoober- õppepäev Tartus - linnamuusemi külastus ja muusika õpitoad Vanemuises
14. oktoober- noorteteater Reky etenduse „Kessu“ külastus Rannus
15. oktoober- Ernst Enno mälestusõhtu, pingi avamine
16. oktoober- 1. õppeveerandi lõpp, kooli sünnipäeva tähistamine

Ernst Enno 140
Tänavu möödus 140 aastat tuntud lastekirjaniku Ernst Enno sünnist. Kuna ta on sündinud Valgutas ja
elanud ka Koruste külas, siis tähistasime tema sünniaastapäeva mitmel korral.
8. juunil toimus esimene mälestusõhtu Rõngu pillimuuseumis. Sealsel südamlikul õhtul esinesid Rõngu
kooli õpilased, külalisteks olid Kristina Ehin ja Silver
Sepp. Kuulajad- vaatajad annetasid lahkesti raha, et
saaksime kunstnik Anni Irsilt tellida kirjanikule mälestuspingi.
Septembris asusid Rõngu, Aakre ja Valguta kooli õpilased illustreerima E. Enno luuletusi. Konkursile saabus
60 toredat tööd, mille hulgast žürii (Katrin Lastik Elva
Gümnaasiumist, Merle Vääri Valguta seltsimajast, Erna
Teder meie lasteaiast) valis välja 3 paremat nii esimese
kui ka teises kooliastmes. Meie lastest pälvisid 3. koha
Daigi Zirk ja eripreemia Artur Metsküla (noorem aste),
1. koha Alex Maalmann, 2. koha Maido– Mait Kuusik,
3. koha Reno Leas (vanem aste). Õpilasi juhendas Merje
Jürisalu.

Pildi joonistas Daigi Zirk

15. oktoobril toimus mälestusõhtu Valguta koolimajas. Üritus algas alleel, mille ääres on nüüdsest vahva rohutirtsuga pink. Süütasime küünlad E. Enno kivi juures. Kooli saalis kuulasime kirjaniku luulet
näitleja Piret Simsoni ja laste esituses, saime ülevaate luuletaja elust ja loomingust, tänasime tublisid
joonistajaid. Muusikalise poole eest hoolitsesid noored lauljad Triin Araku ja Sirje Reichmanni juhendamisel. Üllatuskülaliseks oli Ernst Enno ise (Lauri Külv) koos abikaasaga (Anu Annikki Tuulemets).
Täname Valguta Maanaiste Seltsi meeleolukate tegevuste eest!
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