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TÄNASEST LEHEST
LOETE:

Elame Eestis.

Sündmused koolis ja

Siin on puhas loodus.

vallas

Eesti asub Eur oopas.
Tallinn on Eesti pealinn.



Laste omaloomingut



Laste huvidest

Iseseisvuspäev on 24.
veebruar.



3. veerandi kroonika

Mulle meeldid sa.



Lasteaia tegemisi

Ajalugu oli kir ju.
Aastal 2018 saab Eesti
100-aastaseks.
Uku Randviir, 1. klass

Vabariigi aastapäeva aktus Rõngus

23. veebruaril toimus Rõngu rahvamajas
Eesti Vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus. Mina läksin aktusele
koos oma vanematega. Kui me kohale jõudsime, valisime kohad. Juba mõne aja pärast
hakkas vallavanem kõnet pidama. Kõik oli
väga pidulik.
Kontserdil esinesid Maria Listra ja Mihkel
Mattiesen. Kuulasime väga põnevaid meloodiaid. Lavale tulid ka laulutüdrukud, kes
laulsid rõõmsaid laule.
Edukatele õpilastele kinkis vallavanem
Apollo kinkekaardi ja tänutäheks oli roos.
Diplomi said ka väga edukad täiskasvanud.
Õpilasi ja külalisi oli väga palju. Lõpetuseks
võis võtta kohvi ja kooki.
Daigi Zirk, 4. klass
Vastlapäev koolis

Meie vastlapäev toimus 28. veebruaril. Ilm oli väga ilus, päike paistis,
õues oli soe.

Pildi tegi Marten Valli

***********************
ILUSAT KEVADET!
***********************

Vastlapäev algas meil nii, et alguses ootasime koolimaja ees, kuni kõik
tulid. Siis öeldi, et me saame natuke kelgutada. Õpetaja Priit kutsus meid
kokku ja jaotas meid rühmadesse. Me hakkasime mängima slaalomiga
jooksmist, teatevõistlusi, kelgu vedamist, väikeste suuskadega suusata.
mist. Kui me mängud ära mängisime,
siis oli küll kõht tühi. Läksime koolimajja. Sööklas ootasid meid ees soe kartul ja oad, magustoiduks olid
vastlakuklid.
Mulle meeldisid kõige rohkem toredad õpetaja Priidu mõeldud mängud.
Hannes Kirotar, 4. klass

LASTE LOOMINGUT O LASTE LOOMINGUT O LASTE LOOMINGUT
I like Estonia
I like living in Estonia because it´s quiet here if
you walk in the forests. There are no sounds.
I like the summer because it is beautiful, warm
and the birds sing so nicely.
In the winter it gets cold and you can go ice skating and sledging.
Estonia is beautiful for its nature and I enjoy spending time in the nature and in the fresh air.
I like history, so I´m interested in the history of
Estonia. I know quite a lot of the old things and
life.
The flag of Estonia is very beautiful and nice. It is
blue, black and white. Our national anthem is very
powerful.
Ott Oskar Karu, form 5
Kui ma oleksin võlur
Kui ma oleksin võlur, siis ma võitleks heade võlurite vastu. Nemad tahavad, et suitsu ei müüdaks,
aga meie, pahad, tahame, et müüdaks. Meie, pahad
võlurid, teeksime maailma väga pahaks. Siis ei
oleks headust. Kui head võlurid ründaksid meid,
siis võtaksime nad kinni ja pistaksime puuri. Kui
see meil ei õnnestuks, siis saadaksime pahad ukselingid ja äratuskellad neile kallale, kes nad ära
sööksid.
Maido-Mait Kuusik, 5. klass
Kui ma oleksin võlur, siis ma võluksin kõik inimesed mittesuitsetajateks. Samuti ma võitleks kõikide
teiste võluritega, kes mind takistada üritaks. Ma
lendaks ümber Maa ja vaataks, kus abi on vaja.
Ümber Maa lennates täidaks ma kõik oma unistused. See ei oleks veel kõik. Ma uuriksin välja, kas
teistel planeetidel on elu ja kui on, siis ma teeksin
nad maalastega sõpradeks. Ma teeksin kõikide inimeste jaoks võimalikuks kosmoses käia. Ja need
on ainult mõned asjad, mida ma teeksin, kui ma
oleksin võlur…
Kaia Põldmaa, 5. klass
LK. 2

Siidisalli maalis Kariina Täkker
22. veebruaril käisid lasteaialapsed ning 1., 2. ja
4. klassi õpilased Rannus vaatamas etendust
„Saabastega kass“. Mis etenduses kõige enam
meelde jäi?
Hannes: Meeldis kass, sest ta oli kaval ja taibukas. Ta oskas probleemidele häid lahendusi leida.
Angela: Meeldis lavakujundus. Väga uhke oli
lossi rõdu, toredad olid suursugused tuttidega kardinad. Meeldisid printsesside ja kuninganna parukad.
Edili: Meeldis laulev ja pilli mängiv kass.
Elina: Meeldisid kõik tegelased, kõige r ohkem
kuninganna.
Helly: Meeldis kass ja tema kostüüm.
Marten M: Mulle meeldis, kui teener ajas kassi
taga ja see, kui inimsööja näitas publiku hulgast
Koidu peale ja ütles, et tahab teda ära süüa.
Liisa: Mulle meeldis vanem pr intsess ja see, kui
nad tantsisid.
Marten V: Mulle meeldis see, kui kass püüdis
jänese kinni, aga jänes toppis kivi enda asemele ja
pani jooksu. Veel meeldis mulle see musitamise
koht.
Liivika: Mulle meeldisid saabastega kass ja lõvi.
Uku: Mulle meeldis kammer teener , kes ütles
kogu aeg: „Si, si*!“
*“Si“ – „jaa“ hispaania ja itaalia keeles.
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Uurime ajalugu
Valguta küla tähistab tänavu oma 435. sünnipäeva. Naisseltsi liikmed uurivad siin tegutsenud Valguta kolhoosi ajalugu, millest jutustavad endised kolhoosiliikmed.
Kolhoosi aeg kestis pikka aega – nelikümmend aastat. Algul tehti enamasti kõiki töid käsitsi, ainsaks abiliseks oli hobune. Siis ehitati suured laudad lehmade, vasikate, sigade ja kanade kasvatamiseks, appi tulid
masinad. Õpetaja Mare isa kasvatas ja õpetas edukalt tori tõugu hobuseid. Majandis olid suured põllud teravilja, kartulite ja heinaga, et loomadele oleks sööta. Kui kolhoos sai jõukamaks, hakati korrastama oma
keskuse ümbrust. 1963. aastal alustati kaseallee rajamist. Tollane Valguta kolhoosi metsavaht meenutab:
„Allee rajamiseks vajaminevad kased kaevasime välja umbes rinnakõrguste puukestena Harja vahtkonnast
turbase maa pealt. Võib ju välja arvestada – neid kulus 8- kilomeetrise kaserodu saamiseks üsna palju.
Kogu töö sai tehtud mitme aasta jooksul talgutega – ühiste jõududega.“
Ene Loimu (Valguta kooli lõpetanu) jutustas, et nad olid mitmel hommikupoolikul kogu klassiga ja klassijuhataja Vilma Laisaarega Arja metsavahitalu lähedal tööl, sest allee istutamist alustati Rõngu poolt. Autoga toodi metsast istikuid. Poisid tassisid need märgistatud kohtadesse ja tüdrukute tööks oli istutamine.
Nüüd on neil uhke tunne oma kätetööd, suureks sirgunud kaski, imetleda.
Valguta kooli taasavamise eest oleme tänu võlgu kolhoosile, kelle rahadega tehti juurdeehitus, remonditi
vanad ruumid, osteti mööbel. Kolhoos kinkis koolile autobussi, automagnetoola, traktori, süntesaatori,
magnetoola, arvuti „Juku“, videokaamera jm. Ka praegused peolauad saalis on kolhoosi poolt. Roheline
autobuss, mida kutsuti Kurgiks, hakkas õpilasi kooli ja koju vedama, traktorit kasutasime kooli aiamaa harimiseks, kasvatasime seal kartuleid, aedvilju ja vilja. Koolimaja sai valmis ja võttis õpilasi vastu 17. oktoobril 1989. aastal. Kool alustas 3 klassiga, 20 õpilasega, lasteaia mängurühmas 7 mudilasega. Õpetajateks olid Eve-Mai Miikmann, Margit Lehis ja Tea Johanson, kes oli ka direktori ametis. Kasvatajatena töötasid Mare Külv ja Ulvi Johanson. Kool oli populaarne, kasvas peagi 6- klassiliseks, õpilasi oli koguni 75.
Oleme tänulikud, kui teie vanavanemad paneksid kirja oma mälestusi Valguta kolhoosi elust.

Lea Pung, õpetaja, MNS liige
Motokrossist. Õpetaja Martiina Viili intervjuu Andris Allikuga
Sinu hobiks on motokross. Kaua Sa juba krossisõiduga tegeled ja kuidas selle enda jaoks avastasid?
Olen tegelenud krossiga pool aastat ja avastasin selle nii, et käisin sõitu vaatamas ja nägin, et see on põnev.
Milline on krossisõitja varustus? Spetsiaalsed mugavad r iided, vettpidavast mater jalist kindad, kiiver, krossisaapad. Laste krossisaapad kaaluvad 2-3 kilo ja nende sääre kõrgus on 30-40 cm. Särgi alla pannakse kaelatugi, mida saab ise reguleerida.
Mis marki ratas sul on? Mul on Kawasaki.
Kas vahel on hirm ka ja kuidas sa sellest üle saad? Hüppama hakates on hir m, aga ma panen silmad
kinni ja enne maandumist teen lahti.
Kus sulle kõige rohkem sõita meeldib? Mulle meeldib mäkketõus, kr uusal sõitmine ja liival sõitmine.
Kas Sul õnnetusi ka on juhtunud? On juhtunud kaks õnnetust. Ükskor d kukkusin selja peale. Õnneks midagi eriti ei juhtunud, ainult selg jäi kangeks. Teine õnnetus oli see, kui kukkusin täpselt põlvede
peale ja tuli üks väike haav.
Milline on kõige ebatavalisem juhtum, mis Sul krossisõidu käigus ette tulnud on? Ühel võistlusel tuli
tee peale madu. Kaksteist krossiratast sõitsid temast üle ja ühel neist läks kumm tühjaks. Madu sai surma.
Millistel võistlustel Sa oled osalenud? Olen osalenud mäkketõusus ja tavalistel kr ossivõistlustel.
Võistlused toimusid Põlgastes ja mujal Põlvamaal. Põlgastes võisteldes sain 5. koha.
Mida soovitad neile lastele, kes tahaksid ka krossisõiduga tegelema hakata? Neile, kes veel käike vahetada ei oska, soovitan sõita väikse, näiteks 50-kuupsentimeetrise krossirattaga. Lisaks soovitan pöörduda
Tartu Motokrossiklubisse, seal saab õppida.
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III õppeveerandi kroonika
18. jaan – teatr itund „Appi! Ooper ?!“
27. jaan – Vanemuise dr aamatund
30. jaan – FC Elva tr eeningute algus
2. veebr – Mar ten ja Ar tur küünlapäeva
etluskonkursil
3. veebr – külas TERA Peedu kooli 4. klass
3. veebr – 4. klassi õpilased valentinipäeva
üritusel Lähtel
14. veebr – sõbr apäeva tähistamine
17. veebr – lasteaia sõbr apäeva pidu Rõngu lasteaia
Mesilindude rühmaga
21. veebr – vanavanemate pidu

22. veebr – etendus „Saabastega kass“
23. veebr – EV 99. aastapäeva matk
28. veebr – vastlapäeva tähistamine
1. märts – Uku muinasjutuvestja konkur sil
14. märts – emakeelepäeva tähistamine,
külas Elva G poistekoor
15. märts – õppepäev Aar dlapalu pr ügilas
ja põllumajandusmuuseumis
16. märts – Anete-Liis ja Daigi lastekirjanduse võistlusel
17. märts – õppeveer andi lõpetamine,
kohtumine vilistlase Marit Külviga

Lasteaia talvised tegevused
Lasteaed alustas uut aastat kuninglikus säras kroonide meisterdamisega. Kolmekuningapäeval pidid selguma herneprintsess ja herneprints. Rasmuse ema oli valmistanud imemaitsva tordi ja peitnud sinna kaks
hernetera. Aga nalja kui palju – herne leidsid oma torditükist hoopis kaks poissi ja nii saime meie kaks
herneprintsi!
Veebruaris võtsime osa iga-aastasest päästeameti üleskutsest jäädvustada hädaabinumber 112. Kuna sel
aastal lund nappis, valmis ühistöö kuuseokstest ja värvilisest ribakilest.
Seekord võtsime sõbrapäeval sõbrad Rõngu lasteaiast vastu meie. Mängides ja maiustades saime veelgi
rohkem südamesõpradeks – lapsed kutsusid meid juba kohe Rõngu lasteaeda järgmisele üritusele külla!
Toredat sõbrapäeva jäävad meenutama sõbrapäeva meened ja kingitused.
Teatrietenduse „Saabastega kass" kostüümid olid väga kaunid ja muljetavaldavad ja tegevus nii kaasahaarav ja õpetlik, et lapsed nägid seda veel mitu päeva unes. Rõõm oli kuulda, kuidas lapsed pärast etendusest ilmekalt ja soravalt jutustasid.
Meie lapsed on karastunud tormide ja tuultega, ei heidutanud selline ilm kedagi ka 23. veebruaril korraldatud Eesti Vabariigi sünnipäeva ühismatkal.
Ilm ei seganud ka vastlapäeva liugu – vajalik tegevus sai tehtud ka imevähese lumega. Lastele meeldisid
väga õp. Meelise seletused vastlakommetest ja igati teemakohased vastlamängud ja -tantsud. Päeva meelispala oli kindlasti kokatädi pakutud maitsev oatoit ja vastlakukkel.
Märtsikuud ootame alati – päike teeb meele rõõmsamaks ning lindudel ja loomadel läheb elu kergemaks,
see on meie põhiline aruteluteema.
Meie kauaoodatud tüdrukute nädala tegevused – õnnitluskaardi meisterdamine, oma ema joonistamine,
küpsisetordi valmistamine, laua katmine ja lauakommete harjutamine ning moedemonstratsioon – said
kenasti läbi viidud. Tegevustes olid lapsed väga tublid ja kindlasti on nad ka kodus emale suureks abiks.
Lasteaiaõpetaja Aili Tikk
TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA MARTIINA VIIL JA
TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK

