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Appi! Ooper?!
Valguta naisseltsi liikmed püüavad tutvustada täiskasvanutele ja õpilastele muusikali- ja ooperižanri. Tänavu kirjutati projekt „ Appi! Ooper?!“,
mis võimaldas osaliselt tasuta pileteid ja bussisõitu muusikalietendusele
„Lotte Unenäomaailmas“, aga ka tellida teatritunde.
Seltsimaja näiteringi lapsed hakkasid juba septembrikuus õppima muusikali- Anderseni muinasjutu „ Kuldhani“ järgi kirjutatud näidendit. Proovid toimusid iga kolmapäeva õhtupoolikul, kui kokku tulid 11 õpilast nii
Valguta kui Rõngu koolist. Muusikali lavastas ja laulmist õpetas lauluõpetaja Airi Mägi. Esmaettekanne oli Valguta koolis 15. detsembril,
järgmine esinemine on Valguta seltsimajas eakate peol 20. detsembril.

Noortele näitlejatele on tehtud ettepanekuid esinemisteks ka uuel aastal.
Pildi tegi Annaliisa Ilves

***********************
HÄID JÕULE!
KOHTUMISENI UUEL
AASTAL!
***********************

Seltsimaja ooperiprojekt jätkub jaanuarikuus.
18. jaanuaril tulevad Rõngu rahvamajja
Vanemuise ooperisolistid, kes
.
selgitavad, missugune eriline näidend on ooper. Nad esitavad ilusaid
laule kuulsatest ooperitest. 27. jaanuaril tutvustakse sealsamas sõnateatrit,
antakse nõu, kuidas mängida näidendites. Mõlemasse teatritundi on
tulemas ka Rõngu ja Aakre kooli õpilased.
Lea Pung, projektijuht
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2. ja 4. klassi õpilaste arvamused teatrietendusest „Lotte Unenäomaailmas“
Andris: Põnev ja hoogne etendus, toredad tegelased.
Anete-Liis: Etendus oli põnev ja naljakas, lahedad kostüümid, toredad viisid ja butafoorid. Näiteks matemaatika pannkoogid.
Elina: Tegelased olid rõõmsameelsed ja kenade kostüümidega.
Edili: Mulle meeldisid laulud ja tantsud, eriti Kukk ja Kana.
Cäroly: Kõik meeldis.
Angela: Mulle meeldis etendus, sest muusika ja lavakujundus olid väga ilusad. Tegelastest meeldisid Karu ja
Lotte.

Helly: Mulle meeldis kõige rohkem Lotte ja tema kostüüm.
Artur: Etenduses kõlas ilus muusika. Põnevaim koht oli Unenäomaale minek.
Daigi: Meeldis näitlejate mäng, nad olid superlahedad. Näidendis oli nii põnevust kui kurbust.

5. klassi õpilaste Kariina, Kaia, Maido-Maidu ja Aulise arvamused Valgesoos toimunud räätsamatka kohta.

Kõigepealt näidati meile räätsasid. Kõik olid endale ette kujutanud, et need on reketikujulised.
Olid aga hoopis plastmassist, kummirihmadega, kolmnurkse otsaga piklikud nagu lühikesed suusad.
Valgesoos oli ka kollane aken, mis viitab ilusale vaatele nii sügisel kui talvel.
Giid tutvustas meile erinevaid taimi:
kukemari, jõhvikas, sooskail, mis ajas
mul pea valutama.
Probleeme tekkis räätsade jalga panekuga, vajasime giidi õpetust ja abi.
Soos tegi giid aeg-ajalt „ juturinge“, et
kõik saaksid paremini näha ja kuulata
retkejuhi seletusi.
Minul oli lahe retk, sest sain ise oma
räätsad jalga ja aitasin ka teistel neid
kinnitada. Meie läksime poistega õhukese jää peale, üks poiss kukkus läbi
jää. Tegelikult ei tohtinud sinna minna. Õpetajal kadus üks rääts ära, ta ise
ei märganudki. Tüdrukud otsisid räätsa
üles.
Nägime ka jänese pabulaid.
Räätsamatk oli põnev, aga päris raske oli mätaste vahel liikuda. Marten kukkus mitu korda. Mitmel
lapsel tulid räätsad jalast ära ja neid tuli järele oodata.
Oli tore matk, sinna võiksime veel tagasi minna!
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Lotte in Dreamland
We saw this play in the theatre Vanemuine. The story was written by Heiki Ernits, Janno Põldma and
Tanel Joonas. The latter is also the director.The lyrics were written by Leelo Tungal.
In the story Adalbert, the rabbit's father was stuck in another dimension.
Lotte and Albert went to rescue him and it turned out that something went wrong there. Lotte is a dog
girl, Bruno is a cat and Adalbert is Albert's father.
I didn't have any favourite actor, they all were very talented. I think the decorations were beautiful and
the costumes were detailed and looked awesome. There were a lot of songs, they were really good and
well performed.
The main message was: people have to be kind, helpful and funny.

Ott Oskar Karu, 5. klass

5. klassi tüdrukud kirjutasid oma nägemuse kirjandustunnis loetud jutule „Kummaline päev“
Kummaline päev
Minu perekond on täitsa peast segi läinud. Tavaliselt kummardub mõni pereliige ikka mind silitama.
Kuid täna nad vaid kiirustavad ja komistavad mu otsa. On nad ehk haigeks jäänud? Ma hakkan juba muret tundma. Kõik käituvad täna kuidagi kummaliselt…….
Achim Bröger
….. Ma olin kurb, et pere ei pannud mind tähele. Ma plaanisin põgeneda, aga mul hakkas kahju. Ma
keerasin ennast kerra. Vaevalt sain ma silmad kinni panna, kui peremees mulle otsa koperdas. Ma mõtlesin – see on nüüd viimane piisk karikasse! Pereema läks välja. Ma lipsasin ema jalge alt läbi. Nad ei
pannud isegi selle sagimise juures tähele, et ma kadunud olen. Ma kuulsin krõbistamist enda kõrval. Ma
vaatasin enda kõrvale, aga kedagi ei olnud. Kuulsin uuesti peenikest ja nõrka häält: „Vaata alla!“ Ma
vaatasin alla ja nägin ühte väikest mehikest. Tal oli pikk must habe, valge pluus ja mustad juuksed. Ma
küsisin: „Mis su nimi on?“ Ta vastas: „Viplala.“ „Pontu olen ma.“ „Miks sa oled kurb,“ küsis Viplala.
„Ma olen kurb, sest keegi ei pane mind tähele.“ „Pole ka ime,“ vastas Viplala. „Käes on ju jõulud.“ Ma
läksin tuppa ja kõik oli korras.
Kariina Täkker
… Pontu oli segaduses ja kurb. Ta arvas, et ta pere läheb ära. Ta jooksis üles perepoja tuppa ja puges
teki alla. Järsku kuulis Pontu ukse või akna kriginat – ta ei saanud aru, kumb see oli. Sisse astus perepoeg ja nägi mingit küngast oma teki all. Ta piilus teki alla ja nägi seal Pontut. Perepoeg puges Pontu
kõrvale ja tõstis ta sülle. Pontu mõtles, et nüüd pannakse ta kuhugi ruumi kinni. Perepoeg kuulis, mida
koer mõtles ja lausus: „Miks ma peaksin sind kinni panema?“ Koer oli segaduses. Kas ta kuulis, mida
ma mõtlesin? Koer küsis poisilt, mis toimub, miks kõik nii segane on. Perepoeg naeratas ning vastas, et
täna on jõulud, me saame kingitusi ja lõbutseme. Pontu päris edasi, et miks keegi temaga ei mängi.
Poiss seletab, et täna on kiire, on vaja palju teha ja ei ole aega mängida. Pontu ja perepoeg läksid alla, et
natuke mängida ja siis edasi askeldada.
Kaia Põldmaa
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Tegevuste kroonika 2. õppeveerandil
2. november- kooli õppekäik Elistver e loomapar ki
9. november- lasteaia mar disandid koolis külas
14. november- lasteaia töötuba vanaema Merle Vääriga
17. november- etendus „Bur atino õppetund“ saalis
18 november- per epidu
28. november- advendihommik
5. detsember- advendihommik
6. detsember- Vanemuise külastus „Lotte Unenäomaailmas“ (kool)
6. detsember- Reky etendus „Rapuntsel“ Rannu r ahvamajas (lasteaed)
7. detsember- kooli talvine r äätsamatk Valgesoos
12. detsember- advendihommik
15. detsember- Valguta seltsimaja näiter ingi etendus „Kuldhani“ saalis
19. detsember- advendietendus ja jõululaat. Külas Aakr e lasteaed ja Valguta MNS
20. detsember- jõulupidu
22. detsember- 2. õppeveer andi lõpp
Lasteaia tegemised
Aasta kahel viimasel kuul on olnud lastel palju huvitavaid tegevusi:
…tore oli külaskäik Valguta raamatukokku. Mõned väiksemad lapsed
nägid esmakordselt nii palju ja nii erinevaid raamatuid. Tädi Pireti loetud
jutud olid naljakad ja neid saime arutada ka hiljem.

...mardipäeval oli lastel põnev varjuda maskide taha ning koolimajas
mardisantidena ringi käia. Klassides lahendasime mõistatusi ja mängisi- Joonistas Markos Mändma
me mänge. Heade soovide eest saime kaasa maiustusi.
…kahes töötoas, mille läbiviijaks oli Markose vanaema Merle Vääri, valmistasime jõuluehteid ja kaarte.
…teatrielamusi oleme saanud vahvatest etendustest Rannus ja oma kooli saalis. Onu Ervini etendus
„Buratino õppetund“ näitas meile, et õppimine on väga tähtis. Viljandi noorsooteater „Reky“ etendatud
„Rapuntsel“ tuletas meelde, et hea võidab alati kurja. Valguta seltsimaja näitlejate esituses nägime
„Kuldhani“ etendust, milles saime teada , et ahnust karistatakse ja lahkuse ning heasüdamlikkusega saavutab alati eesmärgi.
…advendihommikuti nähtud „Pahandused lumeveskis“ viis meid jõulu meeleollu. Aitäh, õpetaja Marika!
…ilmataadi saadetud lumega saime siiski ka lumememmesid ning lumekindlusi valmistada, teha kelgumäel pikki sõite ja lume sees niisama hullata.
… jõululaadal olid meile külla tulnud lapsed Aakre lasteaiast. Igaüks, kes soovis, võis laadalt kaasa osta
meeldiva asja.
Jõulusalmid ja –laulud on lastel kõik selged. Ootame jõuluvana!
Olid sündmusterohked kuud!
Erna Teder, lasteaia õpetaja
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