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Laupäeval, 10. juunil toimub koolimajas Valguta koolielu- 175, Valguta
küla- 435 tähistamine..
Ootame kõiki küla ja kooliga aastate
jooksul seotud inimesi.
Koolimaja on avatud alates 14.00.
15.00 algaval kontser t-aktusel esinevad praegused ja endised lapsed.

TÄNASEST LEHEST
LOETE:


Valguta hariduselu 175



Laste omaloomingut



Südamekuu matkad



4. veerandi kroonika



Lasteaia tegemisi

Uue logo autor on Tartu Kõrgema
Kunstikooli tudeng Kristi Koppel.
Muljeid õppekäigust Põlvamaale

Me käisime talurahvamuuseumis, kus osalesime vanaaja koolitunnis. Seal
sai kirjutada tindi ja sulepeaga, mida pidi kogu aja kastma tindipotti. Veel
õppisime rehkendamist, lugemist ja kirjutamist. Lugeda oli raske, sest raamatus olid vanaaegsed tähed. Seal olid ka teistsugused koolipingid: laud
ja toolid olid ühendatud.
Mulle meeldisid veel vaestemaja, kohtusaal, vangla ja vanaaegne ait, neid
oli põnev avastada.
Nägime seal vanaaegset „mälupulka“, mille peal olid kirjas talunike
võlad.
Külastasime ka Eesti Maanteemuuseumi. Seal saime näha erinevaid busse ja uurida, kuidas
vanal ajal põllutöid tehti.
Pildi tegi Liivika Talirand

***********************
LÕBUSAT SUVE!
***********************

Käisime ka liikluslinnakus, kus
oli põnev liigelda, aga hoolega
tuli jälgida liiklusmärke.
Sain teha palju pilte ja osta
suveniire.
Kokkuvõte 4. klassi õpilaste
meenutustest.
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2. ja 4. klassi õpilased oma emast
Minu ema on natuke kuri, sest ta on nõudlik. Ta oskab mulle tomateid lõikuda. Minu ema on lillefänn ja
ta on töökas naine.
Minu ema on lahke. Talle meeldivad aiatööd. Ta on hea iseloomuga ning väga nõudlik.
Minu ema on tore ja naljakas. Ta oskab keevitada ja puid lõigata.
Minu ema on väga lahke ja sõbralik. Mu ema oskab alati aidata ja ta on alati valmis seda tegema. Mulle
meeldib minu ema kõige rohkem.
Mu emal on hea huumorisoon. Ta on igaühega väga lahke. Ta ei karju üldse.
Minu emale meeldib käsitöö. Ta aitab, annab nõu ja on rõõmus. Talle meeldib kududa ja õmmelda.

Mu ema on ilus ja pikk. Tal on ilusad juuksed. Ta teeb head toitu. Ta oskab head nõu anda, kui mul abi
vaja.

Lasteaialaste ja 1. klassi ütlemised:
Minu ema
…on soe ja pehme,
…oskab puhastada kala,

…kallistab ja võtab sülle,
…on raamatusõltlane,
…ostab poest asju ja komme,
…sõidutab mind autoga,
…talle saab kaissu pugeda,
…teeb maailma parimat sööki,
…kardab vihmausse,
…käib minuga ujumas,
…teeb kõige paremaid pannkooke ja

Pildi joonistas Marten Mändma

vahvleid,

…on sarnane õpetajaga- mõlemad on kurjad ja
naljakad,
…teeb koos minuga väga lõbusaid asju.
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Kalad ja vesi
„Kalad ja vesi“ oli tarkusepäev 20. aprillil
Rannus. Käisin koos Elina, Edili ja õpetaja
Marikaga. Koos oli viis kooli.
Sain kala lahata ja nägin kala sisemust. Kuulasime karpkala, lutsu ja angerja hääli. Neid
salvestatakse hüdrofoniga. Karpkala teeb erinevaid hääli, angerjas mängib trompetit ning
luts müristab nagu traktor.
See oli huvitav päev. Saime palju teada.
Uku Randviir, 1. klass

Pildi joonistas Liisa Luts
Südamekuu matkad

Valguta koolilastel, nende vanematel ja külarahval on traditsioon alustada aprillikuus matkasarjaga „ Lustiga liikuma“. Selle aasta südamekuul käidi neljal matkal.
Esimene matk tutvustas Valguta küla vaatamisväärsusi. Õpetaja Marika rääkis Siuksu metsast, suurtest ratsavõistlustest kolhoosi ajal, pika kaseallee istutamisest, mõisaaegsetest hoonetest, E. Ennost ja tema mälestuspingist. Teadmisi ja tervist said 40 osalejat, ka mitmetele kohalikele inimestele oli midagi uut.
Teine retk viis meid bussiga Võrtsjärve äärde. Kõigepealt tutvuti Valguta poldriga, mis kuivatati 1968. aastaks kraavide ja drenaažide abil, et saada loomadele heina. Peatus tehti mälestuskivi juures. Seejärel matkati metsateel, imetleti kevadlilli ja jõuti kalur Jaani kodukohta. Onu Jaan tutvustas oma kalapüügiriistu ja
paate.
Kolmas matk toimus ühel külmal ja vihmasel laupäeval. 25 suurt ja väikest trotsisid ilma ja tulid kohale.
Meil vedas, sest vihma kätte me ei jäänudki. Käisime ekskursioonil Hellenurme vesiveskis, kus veskiemand Mae Juske seletas ja näitas, kuidas saab teradest jahu. Selleks käivitati ka veski masinad. Lõpuks
saime veskiemanda küpsetatud leiba ja vürtsikat teed.
Seejärel matkasime õpetaja Maire eestvedamisel Lustimäele. See on ajalooline koht, kuhu kohalik mõisnik
Middendorf laskis rajada pargi oma naise auks. Koht kõrgel jõekaldal oli tõesti ilus, seal küpsetasime lõkkel vorste ja sõime lõunat.
Neljas matk oli Rõngu ajaloolistel kohtadel: Hiugemäel ja Lossimäel. Meie bussijuht Hillar näitas filmi
“Nimed marmortahvlil“ tegemise kohti ja filmimist 2001.a. Seal olid osalemas mitmed Valguta inimesed,
Hillar kaasa arvatud.

Lossimäel kuulasime legendi seal mõisas elanud Barbara kurvast saatusest ja vaatasime
säilinud ja konserveeritud/ kindlustatud müürijuppi. Arvatakse, et kindlus ehitati sinna 14. sajandil.
Kokkuvõtteks võib öelda, et matkasellid said punased põsed, reipa olemise ja mitmesuguseid teadmisi.
Lea Pung,
õpetaja
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IV õppeveerandi kroonika
31. märts – teatr ikuu lõpetamine
31.märts – laster aamatupäev Mellistes
3.-7. apr – ettelugemisnädal
7. apr – kohtumine vilistlase Evelin Kar r oga
11. apr – 5. kl inglise keele võistlus
11. apr – TEK võistlusmäng Tõr vandis
12. apr – 2. kl võistlusmäng Kambjas
12. apr – lühimatk
19. apr – lühimatk
22. apr – per ede matk Hellenur mes
24.-28. apr – õuevahetunnid
26. apr – lühimatk
4. mai – Reky etendus „Okasr oosike“

11. mai – heategevuslik teatejooks Elvas
12. mai – emadepäeva kontser t
17. mai – kontser t „Noktur n“ Aakr es
18. mai – etendus „Mar ta ja kar u“ koolis
19. mai – 1. kl võistlusmäng Rõngus
22. mai – lasteaia spor dipäev
24. mai – kooli spor dipäev Rõngus
30. mai – õppeekskur sioon Põlvamaale
1. juuni – lasteaia piknik
6. juuni – lõpuaktus
10. juuni – vilistlaste kokkutulek

Lasteaia tegemised kevadel
Kevade esimesel päeval oli meil matk Saarelaande. Metsa all nägime punetamas esimesi karikseeni. Öösel oli olnud külma ning puudel ja põõsastel sätendasid päikesepaistel jäätunud veepiisad. Kuulsime lõokese lõõritamist. Seda imelist ilu ja kevadetunnet oli nautimas aga vähe lapsi.
Juba mitmel aastal on meie lasteaialapsed osalenud Mellistes toimuval etlemiskonkursil „Eesti keele kaunis kõla“. Sellel aastal oli esinemas Markos, kes sai eripreemia luuletuse mängulisuse eest.
Suureks sündmuseks oli lastel esinemine teatripäeval „Kolme karu“ näidendiga. Pabistamist oli palju,
kuid selle korvas pakk maiustusi.
Lastevanemate töötoas meisterdasime Maidu emaga papptaldrikust vahva kuke kukeaasta alguse puhul.
Aprill on südamekuu ja seepärast viibisime palju aega värskes õhu. Toredad olid ühismatkad Valguta küla
ümbruses, Lossimäel, Hiugemäel ,Võrtsjärve poldril ja Hellenurme veskis. Lasteaiast olid tublid matkajad
Koit ja Kalvin ning õpetaja Tuuli.
Munapühade ajal mängisime pargis muna peitmise ja veeretamise mänge, külvasime lille-ja aedviljaseemneid ning meisterdasime pühadeks ühe suure ja palju väikeseid klaabusid.
Maikuul saime toredad teatrielamused vaadates „Okasroosikese“ näidendit Rannu rahvamajas ning
„Marta ja karu“ lavastust Onu Ervini trupi esituses oma koolimaja saalis. Iga- aastane külaskäik Valguta
raamatukogusse oli õpetlik: lapsed vaatasid ja uurisid neid raamatuid, mis neile kõige rohkem meeldisid,
eriti raamatuid kaladest.
Maikuus oli tore emadepäev. Lapsed rääkisid väga armsalt oma emast. Iga laps tegi emale ilusa kaardi
ning šokolaadiglasuuriga lusika, mis sai ka kauni pakendi. Emadepäeva kontserdil esinesid lapsed lauludega ja Laura luges südamliku luuletuse.
Spordipäeva ilmaga meil ei vedanud- vihma sadas. Vaatamata sellele tegid lapsed tublisti sporti- hüppasid
kaugust, viskasid palli ja jooksid. Tasuks medal ja maiustused.
Pikisilmi ootame piknikku ,lasteaia lõpupidu ning kooli ning küla aastapäeva pidustusi.
Lasteaiaõpetaja Erna Teder
TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA LEA PUNG JA
TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK

