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Õpetaja Valvet on õnnitlema tulnud maavanem
Reno Laidre ning haridus–
ja sotsiaalosakonna juhataja Anneli Võsaste. Soovime meiegi õpetaja Valvele jõudu särada edaspidigi!

Intervjuu õpetaja Valve Laasiga
Rääkige oma lapsepõlvest. Mida Te lapsena mängisite?
Meil oli palju raamatuid ja lugemine oli lemmiktegevus. Õhtuti jutustasime vanematelegi. Vanemad said meie kõigiga hästi hakkama. Räägiti
ja kuulati ära laste jutud.
Talus kehtis moto- enne töö, siis lõbu. Rohisime peenramaad, karjatasime sigu- lambaid- lehmi, isegi rukkivihke olen sidunud ja hakkidesse
sättinud.
Palju mängisin nukkudega ja tegime nii-öelda nukuteatrit. Populaarsed
olid ka laua- ja kaardimängud: „Tsirkus“, „Reis ümber maailma“, „Must
notsu“ ja peitusemängud õues.
Mis ajendas Teid õpetajaks saama?
Eeskujuks oli vanem õde, kes töötas koolis matemaatika õpetajana.
Mitu aastat olete õpetaja olnud? Kuidas teile meeldib õpetajatöö?
Üle poole sajandi. Olen õpetajana nii kaua töötanud ja see amet on mulle meeldinud. Iga koolipäev toob midagi naljakat, rõõmsat, vahel ka
mingit jama, aga see kõik läheb mööda. Meeldib tunnis nalja teha.
Mis on õpetaja töös positiivset ja mida negatiivset?
Positiivne on see, et enamus õpilaskonnast on särasilmsed, õpihimulised
ja positiivse eluhoiakuga. Negatiivne- arvuti kasutamisel peaks olema
piirang. Laste seas on see sõltuvus suurem, kui seda osatakse teadvustada.
Õpetajaks sobib inimene, kes ei koosta endale nii-öelda lemmiklaste
nimekirja. Kehtigu põhimõte- kuidas töö, nõnda palk.
Teil on annet näitlemisele ja etlemisele, kellelt Te selle saite?
Noore õpetajana osalesin taidlusringides, mis on mulle töös suureks kasuks olnud. Lastega suheldes tuleb näidelda, emotsioone vaos hoida.
Tuleb taltsutada nii naeruturtsatusi kui ka pahameelt.
Kus Te elanud olete?
Lapse- ja nooruspõlv möödusid Järvamaal, tööaastad Tartumaal.
Mida Te vabal ajal teete? Missuguseid raamatuid meeldib Teile lugeda?
Loen, käin teatris, suvel rahmeldan aiamaal ja marjametsades. Loen reisikirju. Talv otsa vaatan televiisorist reisisaateid. Olen ka ise palju Euroopas ringi käinud. Küll on hea tunne tuttavaid kohti taas näha ja meenutada. Vahetevahel loen luuleraamatuid.
Mis on Teie edu saladus?
Naeratus. Naeratus käib minu eluga kogu aeg kaasas.
Minu juhtlause- olla ise.
Intervjueerisid 3. ja 6. klassi õpilased

KOOLIELU UUDISEID • KOOLIELU UUDISEID• KOOLIELU UUDISEID
Ringid meie koolis
Sellel õppeaastal tegutsevad meie koolis traditsiooniline arvutiring, poiste kokanduse ring, lugemispesa,
klaveriõpetus, spordiring.
Anname väikese ülevaate laste klassivälisest tegevusest nende endi pilgu läbi.
Kokandus
Andres
Kooli algul tuli õpetajal hea mõte, et poisid võiksid käia kokanduses. Varem oli ainult tüdrukutel kokandus. Meile mõte meeldis.
Esimene toit, mida tegime, oli pannkook, Igaüks valmistas ise endale pannkoogi. Edasi hakkasime juba
keerulisemaid toite tegema. Mulle meeldis kõige rohkem küpsisetort. Igaüks tõi kodust asjad kaasa ja tegi
endale tordi. Tort oli maitsev. Järgmine kord tegime salati. Salati valmistasime rühmadega. Tegime veel
kartuleid, kastet, makarone, suppi. Tore oli ka osa võtta Piparkoogimaaniast. Me tegime kosmoselaeva.
Kokanduse ring on oluline, kuna saad oskusi köögist ja teada, kuidas süüa teha. Mulle meeldib kokandusring.
Mikk
Meie kokandusring sai alguse esimesel koolipäeval, kui õpetaja tuli mõttele, et poistel võiks ka olla kokandusring. Juba aastaid on olnud kokandusring tütarlastel. Kõik poisid olid nõus selle ringiga. Kokandus on ju poisse alati huvitanud.
Esimesel päeval sai nalja palju, kuna me kõik olime kobakäpad. Küll meil jupsis masin, taigen ja jahu läks
maha, aga lõpuks tuli ikka midagi välja. See osutus pärast üheks meie lemmiksöögiks, nimelt pannkoogid.
Meil saab kokanduses alati nalja, see on kindel.
Ühekorra tegime nii nagu restoranis. Me jagasime grupi kaheks. Ühed olid kliendid, teised jällegi kokad. Enne seda käis kõva arutelu, mida valmistada. Kui olime selgusele jõudnud, võtsime komponendid kaasa. See
oli tore üritus, kuna mõlemad grupid pidid nii tegema.
Selline lahe ja lõbus ring on kokandus.
Lugemispesa
Michell
Lugemispesas on väga tore käia, sest seal saab väga paljusid asju teha- joonistada, meisterdada, luuletusi lugeda, oma lemmikraamatuid teistele tutvustada, et teised saaksid neid lugeda. Mina käin ka lugemispesas, sest
seal on tore õpetaja ja seal on väga lõbusad tegevused.
Marttis
Lugemispesas me joonistame, meisterdame ja teeme muid põnevaid asju. Kõige rohkem me tutvustame raamatuid. Esimesena me tegime väikese raamatu. Minu lemmiktegevus oli loomanäidendi mängimine.
Lauri
Mulle meeldib lugemispesa, sest siin saab teha igasuguseid asju. Siin saab mängida, joonistada, lugeda. Mulle
meeldib see, et saab teha oma raamatuid. Ühe minu raamatu nimi oli „Zorro“. Me oleme teinud raamatu
„Sügis“, mis räägib sellest, kus me sügisel käisime. Üks koht oli kodanikukaitsepäev Elvas.
Anu Annikki
Me oleme teinud lugemispesas nukunäidendit, raamatute meisterdamist, luuletuste lugemist, raamatute tutvustamist ja ühistöid. Mulle meeldib kõige rohkem luuletuste lugemine. Me loeme harva, sest muid tegevusi on
rohkem.
Klaveriõpetus
Kaili
Ma hakkasin klaveritunnis käima 2. veerandi algul. Alguses ei osanud ma üldse klaverit mängida. Pikapeale
sain aru, kus asuvad noodid. Klaverit on üsna raske mängida.
Ma olen juba paljusid lugusid mänginud. Ühe looga esinesin koolis.
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ÕPILASTE OMALOOMINGUT * ÕPILASTE OMALOOMINGUT *
Talv
Liisa Tatar, 5. klass
Väljas on raagus puud,
aeglaselt venivad talvekuud.
Väljas on suured hanged
ja linnud on külmast kanged.
Toad on soojad ja hubased
ning taksid on päris tubased.
Varsti tuleb suvi,
mul on selle vastu huvi.

TÄNAME!
Valguta Lasteaed- Algkool tänab kõiki lahkeid annetajaid ja loteriipiletite ostjaid, nii kooli töötajaid
kui lapsevanemaid ja lapsi.
Erilist tänu väärivad järgmised perekonnad: Viksi,
Väärsi, Külv, Tuulemets, Anu Ilves , Pennar,
Pehter , Kelner, Jaan Retsnik, Reichmann.
Kogutud raha kasutame kooli vilistlaste kokkutuleku organiseerimiseks 2. juunil k.a

Sõber
Heiko Viksi, 5. klass
Minu sõber pole paha,
hädas mind ei jäta maha.
Samuti ei tee ju mina,
muidu poleks sõber mina.
Kui mu sõber jääkski hätta,
kohe talle appi tõttan.
Abi ruttu kutsun ma
ja siis teda lohutan.
Sõber
Agne Vaalmäe, 6. klass
Sõpra ei saa sa osta.
Peaksid teadma tema kohta,
kas tal kõhu peal on naba
või on hoopis kirju saba.
Kas krutskeid täis on tema pea
või on ta üdinisti hea.
Kuid seda ikka meeles pea,
sa olema pead sõber hea.

KIIDAME õpilasi , kes esindasid meie kooli
maakondlikel võistlustel:
Kösta- Villem Tatar, Kelino Metsküla ja Lauri
Külv- jutustamise konkursil Elvas.
Lauri saavutas 2. koha.
Aigar Vaalmäe ja Kaiti Talirand – küünlapäeva
etlemiskonkursil Nõos
Agne Vaalmäe ja Andres Zirk- loodusviktoriinil
Tartus
Liisa Tatar ja Mikk Pedaja- etlemiskonkursil
Tartus
Matemaatika järelkasvuolümpiaadil Liisa Tatar,
Heiko Viksi, Mikk Pedaja, Kaili Silland, Agne
Vaalmäe ja Glen Põldmaa.
Michell Naudi – jutukirjutamise konkursil Luunjas
Lasteaialapsed Natasha, Mi Lehis, Kariina
Täkker, Angela Täkker, Daigi Zirk luulelugemise konkursil Melliste lasteaias

Joonistas Ella Maria Raud
lK 3

Sõpradel külas
Sõbrad Rõngu lasteaiast kutsusid meid sõbrapäevaks külla. Kohale jõudes võtsid meid vastu särasilmsed
lapsed koos My ja Nuuskmõmmikuga.
Päeva läbiv teema oligi Muumimaa oma toredate tegelastega. Ka meil oli kaasas väike My (Daigi). Kostiks
viisime oma sõpradele ise meisterdatud muumipildi ja toredad laulud, muidugi ka suure maiustustekoti.
Alustuseks oli meil koos liikumismäng: liumägi, hüppamine, roomamine- selle läbinud, jõudsime
Muumimaale. My ja Nuuskmõmmik tutvustasid meile stendil muumiperet ja nende toredaid- põnevaid tegevusi. Küll oli lõbus koos ringmänge mängida
ja karussellil muumiperet hüpitada!
Sõbrad kostitasid meid kommide ja küpsistega
ning maitsvate puu- ja köögiviljadega. Sõpruse
kinnistamiseks pandi meile kaela teemakohased
medalid.
Oli tore ja meeldejääv sõbrapäev, mida jääb
meenutama ühispilt.
Lasteaiaõpetaja Aili Tikk

Tüdrukute nädal
Märts on kevade alguse ja naistepäevakuu. Märtsis on meil iga- aastane tüdrukute nädal.
Nädalas on viis lasteaiapäeva ja igale päevale jagus toredaid tegemisi.
Esmaspäeval joonistasime ja värvisime printsessipilte, samuti valmistasime kaardi emale, vanaemale ning
isegi lasteaia tüdrukutele.
Teisipäeval õppisime patsi punuma ja viisakalt käituma.
Kolmapäeval korrastasime nukukappe ja katsime toidulauda. Mänguhoos kaeti laud ka metsloomadele, et
koos piknikul einestada.
Neljapäev sai vahvaks sellepoolest, et küpsetasime vahvleid. Põlled ees ja rätid peas, olid tüdrukud- poisid
nagu päris kokad. Õpetaja Aili juhendamisel valmis vahvlitainas. Mina aitasin lastel vahukoort vahustada.
Vahvliküpsetamisel olid kõik ninapidi koos, et esimesest vahvlist „matti võtta“. Küll oli hea! Hiljem sai
igaüks vahvleid koos vahukoorega. Väga maitsev töö!
Reede hommikul tegid tüdrukud üksteisele soenguid. Päris palju vaeva nägid, aga patsid tulid ilusad. Lisandiks ka klambrid ning tüdrukud nägid välja nagu printsessid. Soengud peas, peoriided seljas, võisime
sõita Rannu rahvamajja vaatama teatrietendust „Muumitroll ja sabatäht“. Etendus oli toredaks punktiks
tüdrukute nädalale.
Lasteaiaõpetaja Erna Teder

TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA KAJA LEPIK
TEHNILINE TEOSTUS: ÕPETAJA LEA SINISAAR

