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EOK tänukiri  

Tere, kool! 

 

Pildil on kooliaasta 

avaaktusel õpetaja Ann 

Luikmäega meie uued 

õpilased Indrico, Oliver, 

Remet, Rasmus,         

Markos,  Lissandra,    

Kalvin, Laura, Mait.          

Kooliteed alustas ka     

Lisanne. 

Sügisesed teemakuud 

Õppeaasta esimesed kaks kuud on möödunud väga toimekalt. Kooli 

tuli 11 uut õpilast, lasteaias on uusi lapsi 10. 

September oli meil Eesti sportlase kuu. Õpilased said end proovile 

panna sportlaste tundmises, vastates õpetaja Erna poolt ette 

valmistatud küsimustele. Tublimad olid Angela, Elina, Marten ja 

Marten. Euroopa spordinädala raames toimusid liikumisvahetunnid, 

4. ja 6. klassi rattamatk, kooli spordipäev ning perede matk Peedul, 

kus osalejaid oli koguni 51! Lasteaed pidas ühist spordipäeva Rõngu 

ning Aakre lastega. Värskes õhus liikumist pakkusid ka õuesõppe-

programmid Lilli loodusmajas. Käesolevas lehes tutvustab oma 

sportlikke saavutusi õpetaja Mare. 

Oktoober oligi Eesti õpetaja kuu. Õpetaja Martiina kogus huvitavat 

infot meie kooli õpetajate kohta ja tutvustas kõiki Elva valla koole.  

Viktoriinis selgusid parimad. 1. koha võistkonnas olid Daigi, Liisa ja 

Mait.  Õpetajate päeval viis õpetaja Meelis läbi ühise meeleoluka 

muusikatunni ning 6. klassi õpilased.ki said õpetajaametit proovida. 

Loodetavasti saame nende seast tulevikus noori kolleege! Kellele aga 

õpetajaamet liiga raske  või igav tundub, võib valida töö Estoveris. 

Just see ettevõte tutvustas oma töökohti ettevõtlusnädalal. 

 

Ees on ootamas uued põnevad teemakuud! 

      Kaja Lepik, direktor 



LK. 2 

Küsimused õpetaja Sirle Mallole koostas Edili Uibo. 

 

Palun vastake meie küsimustele. Kus on Teie lapsepõlvekodu ? 

Olen sündinud Põlva linnas ja suurema osa lapsepõlvest veetnud Himmaste külas, mis tegelikult oli 

minu vanaema sünnipaik. Hiljem kolisime perega Udernasse, kus minu ema asus tööle Uderna koolis 

inglise ja vene keele  õpetajana. 

Kus Te pärast ülikooli lõpetamist töötasite? Kas olete töötanud ka klassiõpetajana? 

Peale Tartu Ülikooli lõpetamist sain tööle Elva Keskkooli logopeedilise klassi õpetajaks. 

Klassiõpetajana olen töötanud ainult ühe aasta. Tahtsin väga olla logopeed ja nii õnnestus väga kiiresti 

saada Tartu maakonna logopeediks. 

Miks Teile meeldib olla logopeed? 

Mulle meeldivad lapsed ja minu sooviks on kõiki abivajajaid aidata, et nad saaksid  ja oskaksid       

suhelda kõikide inimestega. 

Mis Teile meie koolis kõige rohkem meeldib? 

Valguta kool on armas ja kodune, kus õpivad viisakad ja sõbralikud lapsed. Siin on ka abivalmid ja 

toredad  õpetajad. 

Kus Te praegu elate? 

Minu kodu on Elvas, kuid nädalalõpud veedan oma suvekodus Otepääl, mis on mulle väga südame-

lähedane. 

Kas Teil on lapsi ja lapselapsi ning  lemmikloomi? 

Mul on tütar ja poeg, kes on juba täiskasvanud, ja armas pojapoeg Martin. 

Millal on Teie sünnipäev? 

Olen kevadelaps, sünnipäev on 22. aprillil. 

Missugustes maades te olete reisinud? 

Mulle meeldib reisimine väga. Olen külastanud päris palju maid. Meeldejäävamad on Itaalia,          

Inglismaa, Aafrika riigid, Küpros. 

 

Suur tänu vastuste eest. 

Edili 

 

Olid toredad küsimused! 

Sirle Mallo 

INTERVJUUO  INTERVJUU O  INTERVJUU 

Külalisõpetaja Katrin Lastiku 

juhendamisel valminud öö 

„Sarvega kits“. 

Autor Uku Randviir 



INTERVJUU O  INTERVJUU O  INTERVJUU 

lK 3 Meie Juss 

 
Küsimused õpetaja Mare Külvile. 

 

Tunneme Teid kui edukat sportlast, palun rääkige oma möödunud suve  võistlustest.   

Missugustel Eestis toimunud võistlustel Te suvel käisite? 

 

Sellel suvel olen võistelnud 25 võistlusel. EKVA lahtistel võistlustel Kohilas tunnistati mind 

parimaks naisseenioriks, kuna võitsin neli ala (kuulitõuge, ketta-ja vasaraheide    ja raskuste hei-

de). Meil    arvestatakse koefitsiendid, seega vanus nendel võistlustel ei loe. Viljandis heitja-

te mitmevõistluse seeriavõistlustel võitsin nii mitmekülgsema kui  tugevaima heitja tiitli. 

Selle hooaja parimad tulemused: ketas  - 34.72,  kuul  -  10.93, vasar  -  38.10,   raskus  -16.19. 

Heidete mitmevõistluses Viljandis kogusin viie alaga 4349 punkti ja püstitasin uue Eesti rekordi 

oma vanuseklassis. 

 

Missugune oli kõige raskem / meeldejäävam võistlus? 

 

Meeldejäävaim on muidugi raskusheites saavutatud 16.19.uus Eesti rekord, eelmine oli püstita-

tud 2003.a. ja oli 15.81. Raskeim võistlus on olnud heidete mitmevõistlus, kui on palav ja võist-

lejaid palju. Näiteks Prantsusmaal kestis võistlus 6 tundi, viis ala ja 24 võistlejat. Itaalias saime 

alles õhtul kell 20.00 oma tulemused lõplikult teada ja ootasime ka medalid veel ära. 

 

Te käisite ka välismaal võistlemas. Kus? 

 

Käisin Tšehhis Lovisices, kus toimusid väikesed Euroopa meistrivõistlused. 

 

Missugustel aladel Te seal võistlesite ja kuidas Teil läks? 

 

Seal võistlesin neljal alal ja sain neli 

kuldmedalit. 

 

Kuidas Te teete trenni, et suudate olla 

nii edukas? 

 

Trenni teen ma kodus vastavalt võim-

alustele, mul on omal kodus olemas 

kang, pommid, hantlid, kummid ja heite-

vahendid. 

 

Aitäh vastuste eest.      

Andris Allik 

Õpetaja Mare suvine medalisaak. 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS  LEA PUNG, FOTOD TEGI MARTIINA VIIL                    

JA TEOSTAS KAJA LEPIK 

VARIA O  VARIA O  VARIA 

 

 

  Keskkonnahariduslikud programmid 

 

 

 

 

 

Keskkonnahariduse Keskus toetas ka sel       

õppeaastal meie õppekäike.  

Seekord külastasime Lilli loodusmaja. 

Täname pererahvast vahvate tegevuste ning 

õpetlike päevade eest! 

Õuesõppepäev Lillis oli tore, sest: 

- õpetaja Marika -  koos õppimisega looduses 

kinnistati  õpitu töölehe täitmisega. 

- Elina - mulle meeldis, kui ma sain tõukerattaga sõita ja  väga meeldisid mulle giidid. 

- Edili - mulle meeldis kõige rohkem vaadata õppefilmi  mägra kohta. 

- Elis - sain koerale pai teha ja giidid meeldisid samuti.  

- Artur - mulle meeldisid matkamine ja filmi vaatamine. 

- Andris- mulle meeldisid giidid, rattasõit ja koerale pai tegemine. 

- Daigi - mulle meeldis mägrafilmi vaatamine. 

- Anete-Liis -  õpetlik oli filmi vaatamine ja jalutuskäik metsas. 

- Angela - mulle meeldis filmi vaadata ja  tõuke-rattaga sõita. 

- Hannes - mulle meeldisid metsas orienteerumine, väikekiskjate film ja lammaste koplisse ajamine. 

Nalju õpilastöödest õpetaja Marika Väärsi kogudest läbi aastate 

Muld peab ennast vahel kosutama (viljavaheldus). 

Söötis põld on selline põld, et pannakse kasvama sööt loomade jaoks. 

Söötis põld on söömiseks. 

Inimese kasvatatud taim on lopsakas ja mürgisem. 

Põlispõldu kobestati tokiga. 

Kultuurtaimede kasvutingimused: Kultuurtaimi peab hoidma, peab taimest lugu pidama. 

Mahepõllumajandus: põld on mahe, põllumajandus loodi üldiselt 20. sajandil ja mahepõllundus sinna ei 

puutu. 

Mahepõllumajandustooted: inimene ostab poest magedaid kaupu. 

Biotõrje: ta on üks tõrje, mis tõrjub minema. 

Poes on puuriided ( riidepuud). 


