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Valguta kooli pidupäev
2. juunil tähistab Valguta kool vilistlaste kokkutulekuga meie piirkonna hariduselu 170. aastapäeva.
170 aasta jooksul on Valguta kooli eelkäijateks olnud 4 kooli, mis koondati Valguta mõisahoonesse 1919. a Maja on mitmel korral ümber ehitatud. 1931. a alustati koguni vundamendist. Viimane juurdeehitus tehti
1989. a,
Aegade jooksul on kool kandnud erinevaid nimetusi sõltuvalt klassside
arvust. Kord oli siin 3 klassi, kord 4, 6, 7 või 8 klassi.
Koolil on olnud legendaarseid, aastakümneid siin töötanud juhte. Johan
Viira tuli Valgutasse õpetajaks 1910 a, peagi sai temast juhataja kuni
1953. aastani.
Aksel Tiideberg oli direktor 1956-1967, tema
ajal muudeti kool 8- klassiliseks, ühena esimestest kogu vabariigis.
1971. a väikekoolid suleti, Valguta kool nende
hulgas. Tervelt 18 aastat valitses siin vaikus,
kuni 1989. alustas lasteaed –algkool 3 klassiga
ja 20 lapsega ning 6 mudilasega lasteaias. Peagi kasvas kool 6- klassiliseks. 23 aasta jooksul
on meie kooli lõpetanud 254 õpilast. Lasteaias
liitrühmas on keskmiselt 18 last.



Koolil on tekkinud oma traditsioonid. Pakume
lastele palju tunnivälist tegevust, kaasame oma
tegemistesse lapsevanemaid ja vanavanemaid ,
alati on teretulnud endised õpilased. 7 aastat
oleme tegutsenud tervist edendavate koolide /lasteaedade võrgustikus .
Me väärtustame tervislikke eluviise, head suhtlemisoskust, loodusharidust. Tublimad õppurid saavad hästi hakkama ka maakondlikel konkurssidel. Toimetame oma koolilehte „Meie Juss“ (alates 1997), iga 5
aasta järel ilmub almanahh „Üks rohutirts läks rändama“, teeme oma
laste tekstidega ja fotodega koolikalendreid.
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Lea Pung

Laupäeval, 2. juunil kell
12. 00 toimub Valguta
kooli vilistlaste kokkutulek.

Praegu on meil liitklassid, kuid õpilaste väike arv võimaldab pakkuda
individuaalset õpet. Meil on kogemustega õpetajad.

KOOLIELU UUDISEID • KOOLIELU UUDISEID• KOOLIELU UUDISEID
MEIL MEELES VEEL……..
Mäletan, kui astusin esimest korda Valguta Lasteaed – Algkooli. Olin siis veel 3 aastane . Mäletan end
piilumas lasteaia ukseavast sisse, lootes , et keegi ei märka mind , kuid peagi avastasin end kõikide pilkude alt . Peagi harjusin lasteaiaga ja linnulennul möödusid aastad . Kõik minuvanused ootasid seda päeva, mil saame lõpuks astuda kooliteele.
Meie esimene klassijuhataja oli õpetaja Valve Laas . Kes saatis meid esimesed 4 aastat . Peale seda olid
meie klassijuhatajad õpetaja Liisa Eensaar ning õpetaja Marika Väärsi .
Need kuus aastat siin koolis on olnud väga lahedad . Õpetajad on olnud väga toetavad ja abivalmis. Loodan, et see kool ei muutu kunagi ning jääb alati nii koduseks ja hoolivaks …
Agne Vaalmäe
Mul meeles veel , kui käisin esimeses klassis. Meie klassijuhataja oli õp.Valve. Temaga sai alati nalja.
Õp. Valve oli ka range õpetaja . Ta moto oli alati : „Kuidas töö , nõnda palk “.
Esimeses klassis õppisime tähtedest sõnu ritta laduma , õppisime paremini lugema . Luuletusi sai ka palju
pähe jäetud. Mäletan, et hindeid me ei saanud. Nende asemel olid meil kleepsud. Punane tähendas viite,
roheline nelja, kollane kolme. Mõnikord mõtlen isegi , et võiks veel esimeses klassis olla . Kõik oli siis
nii kerge.
Glen Põldmaa
Mul on meeles veel 1.september 2006.aasta.Soovisin väga kooli minna. Ootasin seda väga. See päev saabuski. Olin väga põnevil.
Istusime koos teiste kooliminejate ja õpetaja Valvega saalis. Meile anti lasteaia
lilli ja kingitusi. Anti ka aabits, see oli ilus kollane.

lõputunnistus. Saime

Praegu olen kuuendas klassis, tahaksin väga lasteaeda tagasi. Kuid samas ei tahaks uuesti läbi käia ka
kõike klasse, see oli pikk ja väsitav, aga huvitav tee.
Esimesse klassi minek jääb mulle alatiseks meelde.
Andres Zirk
Mul on meeles see päev, kui me eelmisel aastal ööseks koolimajja jäime. Siis oli klassiõhtu. Ma ootasin
seda päeva väga. Lõpuks see jõudiski kätte.
Kõik tõid midagi maitsvat kaasa. Enne mängimist sõime natukene. Pärast seda hakkasime igasuguseid mänge mängima. Pärastpoole läksime õue ja lasime kuumaõhupalle õhku. Päris mitmed autod jäid
seisma arvates, et seal on ufod. Õhtul vaatasime veel õudukat, kuid mina jäin magama. Kui film sai läbi,
äratati mind üles ja hakkasime koristama. Südaööl pidi olema öörahu, kuid keegi ei tahtnud magama jääda. Selle asemel me hoopis sõitsime magamiskottidega ringi.
Hommikul tegime endale pannkooke ja teed. Mõni pannkook ei tulnud välja, kuid osad olid väga
maitsvad. Kui kell sai 8.00, siis läksime oma klassi. Hakkasid tunnid.
Minu arust oli see kõige meeldejäävam päev minu koolielus.
Kaili Silland
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MEIL MEELES VEEL…. * MEIL MEELES VEEL…. *MEIL MEELES VEEL...*
Mul on selgesti meeles mu esimene koolipäev ja aktus.
Aktusel oli palju rahvast ja kostus ilusaid laule .On kord juba nii, et meie kooli aktus on nii lummav ,ilus, et
paneb kõik vanemad nutma. Kuna see kool on väike, on siin väga hubane ja kodune.
Minu esimesel koolipäeval oli ilm ilus , soe . Lilled õitsesid, linnud laulsid.
Meie klass asus seal , kus praegu on ajalooklass. Sinna päikest eriti ei paistnud , aga ei olnudki vaja ,
meie rõõmus meel oli nii suur , et sellest puudust ei tundnud.
Koolis olid kõik sõbrad, me mängisime tihti suurtega koos.
Ka õpetajad olid ülimalt sõbralikud , selline tunne jäi vahepeal , et see on nagu teine kodu, väike , armas,
head inimesed ümber.
Mu lemmikaine oli kehaline kasvatus .Sport on mulle alati meeldinud , praegugi käin võrkpalli trennis.
Hindeid meile veel ei antud , aga anti täpikesi , need olid vahvad –punane tähendas 5, roheline aga oli 4.
See kool on ja jääb mu lemmikkooliks.
Mikk Pedaja
Ma mäletan ,kui läksin 1.klassi Valguta Lasteaed-Algkoolis. Ma olin 7- aastane ja ma ootasin seda hetke
juba kaua.
Esimesel kooli päeval oli lõbus ,sest siis sai teha kõike. Mängida saalis ja vaadata koolimajas ringi. Mulle
meeldis väga Valguta kool ,sest see on hästi tore väike kooli maja. Kevadeti, kui olid ilusad ilmad ,saime
ka väljas mängida ja tervisematkadel käia. Matkadel sai ka omad vanemad kaasa võtta ja siis metsas ringi
kõndida .
Mulle meeldib väga Valguta algkoolis olla.
Jaanus Ivask
5.-6. klassi õpilased koos
klassijuhataja Marika
Väärsiga . Lõpetajatest
on pildid Elari Kelner,
Andres Zirk, Agne
Vaalmäe, Kaili Silland,
Mikk Pedaja, Glen
Põldmaa, Jaanus
Ivask.

Kahju on lahkuda armsaks saanud sõpradest ja
koolimajast…………...
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HUVITAV TUND
Eelmisel aastal alustasime ajaloo õppimist. Kohe esimesel tunnil sai ajalugu minu lemmikõppeaineks .
Selle ajalootunni alguses oli võimalik meil umbes 5 min kodusõpitud pala korrata. Mina ajalugu ei korranud , kuna ajalugu jääb mulle alati hästi pähe. Olin tahvli ees ning veidi hirmunud , kuna kartsin et mul ei
tule enam miski meelde . Ent, kui juba jutustama hakkasin, ei saanud enam pidama . Sel päeval oli teemaks
Põhjasõda. Loomulikult sain „5“. Tahvli ees olles sain rohkesti julgust juurde. Järgmisel korral ma enam ei
kartnud .
Sellepärast ongi ajalugu üks minu lemmikutest tundidest, kuna saan sealt alati julgust juurde.
Agne Vaalmäe
Minu arvates oli kõige huvitavam tund loodusõpetus. Tunni algul sain ma teada, mis on maa ja linna erinevused.
Minu arvates oli see sellepärast huvitav, et me tunni lõpus vaidlesime. See oligi tegelikult nii mõeldud.
Seal tunnis sai palju nalja ja kõik olid rõõmsad. Meil ei olnud võitjaid ega kaotajaid. Kui Agne ja Andres
vaidlesid omavahel, tahtsin ma ka kaasa vaielda. Siis helises kell ja vaidlemine lõppes.
See oligi minu kõige huvitavam tund.
Kaili Silland
See oli kaks aastat tagasi , kui meil oli ajaloo tund. Me pidime valmistama muistseid sõjarelvi, mida kasutati küttimiseks.
Kes tegi vibu, kes tegi oda. See oli vahva päev , sest me saime relvad ise teha ja nendega mängida.
Selle tunni tegi huvitavamaks see ,et need oli ise oma vaevaga tehtud . Ma pean seda oluliseks, sest me saime teada , millised oli relvad tollel ajal võrreldes tänapäevaga
Jaanus Ivask
Eesti keele tunnis tegime kuulamisharjutusi. Üks harjutus oli toonekurgede kohta. Harjutuse ettelugemise
ajal hakkas käima tuletõrje alarm. Õpetaja Valve , kes oli parasjagu meile tundi andmas, läks pabinasse.
See tegi meile nalja. Kui sai ära naerdud, läksime õue katlamaja kõrvale. Seal saime teada , et tegemist oli
valehäirega.
See tund andis meile väga palju teada , kuidas erinevates olukordades käituda. Veel saime teada toonekurgedest.
Glen Põldmaa
Mulle jäi meelde eelmise aasta ajaloo tund õp Liisaga. Parasjagu oli meil käsil vanaaja inimesed , korilus ja tolle aja
asjad. Tunnis saime teada väga palju inimestelt, kes elasid kiviajal. Meile meeldis see teeema väga see kuidas nad
jahil käivad ja missuguste relvadega.
Õpetaja otsustas, et ka meie klass võiks järgi proovida teha tolle aja oda. Kasutada tohtis ainult looduslikke materjali.
Järgmisel päeval kui kooli tulime, oli kõigil odad kaasas, kellel uhkemad, teravamad. Minul endal oli tehtud oda,
mille otsas oli põimitud terav kivi.
Õpetajale meeldisid meie tööd väga ja ta pani meile kõigile viied.

Mikk Pedaja

TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA MARIKA VÄÄRSI
TEHNILINE TEOSTUS: ÕPETAJA LEA SINISAAR

