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TOREDAT SUVE! 

*********************** 

 

„Väike rohutirts“ 

Edili Uibo, 4. klass 

 

 

Meie lõpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasteaiast lähevad kooli                    

Tiina Ernesaks, Elari Moist, Siim Mägi,  

Henriete Tulf ja Robert Tulf. 

Alushariduse andsid neile rühmaõpetajad 

Erna Teder ja Aili Tikk, liikumisõpetaja 

Priit Lehismets, muusikaõpetaja Meelis 

Roosaar ning õpetajaabi Tuuli Põldmaa.  

Lastel olid toeks Merlyn Karu ja Silja 

Viljak. 

Sel kevadel saadame teistesse koolidesse 

seitse õpilast. Pildil on Andris Allik, 

Hannes Kirotar, Artur Metsküla, Helly 

Lang, Daigi Zirk, Anete-Liis Uibo ja   

Angela Täkker koos klassijuhataja      

Marika Väärsiga. 

Esimene aasta koolis 

 

Saime uue õpetaja, 

koolis teeme, mida vaja –  

arvutame, kirjutame, 

õpikust me palju loeme, 

joonistame, meisterdame, 

ujumas me vahel käime. 

Koolis meil on tore käia, 

päike tuleb välja. 

Uued sõbrad, klassikaaslased, 

selgeks saime tähed ja kuud. 

Meie sööklas söögid head, 

kahvli-noaga sööme seal. 

Koolikell teeb kill-kõll-koll –  

õpilased kohe klassis on! 

 

1.klassi ühistöö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonistas Markos Mändma 



LK. 2 

Meenutused koolist 

 

Ma mäletan, et me käisime eelmisel aastal 

teatris ja peale teatrit saime koju. Sel aastal 

käis Randvere kool meil külas ja külastasi-

me pillimuuseumi.  

Ma soovin, et poleks vägivalda ja tunnid 

oleksid lühemad.   

Me käisime heategevusjooksul, nii tegime 

head liikumisvõimetutele inimestele. 

Mulle meeldis koos kooliga käia igasugus-

tel reisidel. 

 

Helly Lang 

Minu kool 

 

Selle kuue aasta jooksul on kõige paremini meelde 

jäänud põnevad ekskursioonid ning huvitavad õues-

õppepäevad. 

Üks lemmikutest ekskursioonidest on olnud ekskur-

sioon Haapsallu, kus me külastasime Iloni Imede-

maad, linnuse varemeid, Ernst Enno hauda ja muid 

põnevaid paiku. 

Imedemaal oli näitus Iloni illustreeritud raamatutest. 

Need on näiteks: „Röövlitütar Ronja“, „Bullerby 

lapsed“, „Vennad Lõvisüdamed“ ja teised. 

Üks meeldejäävaim õuesõppepäev on olnud päev, 

kus ülesanded olid erinevate teemadega nagu      

näiteks loodusõpetus, eesti keel jne. Seal andsid  

ülesandeid erinevad õpetajad. 

Mulle on meeldinud päevad, kus meile on külla   

tulnud erinevad inimesed või koolid, kes on         

huvitatud meie koolist või Valguta külast. 

Lemmikaeg on mul kooli lõpp, kuna siis külastame 

erinevaid huvitavaid kohti. 

Kindlasti, mida sellest koolist mälestuseks endaga 

kaasa viia, on vahetunnid, kus me mängime peaaegu 

terve kooliga erinevaid mänge. See on lõbus, kuna 

peaaegu terve kool mängib kõiki mänge kaasa ning 

nad naudivad seda. 

Meie koolis võiks olla rohkem väljasõite ka muul 

ajal, kuid hoolimata sellest on meie kool väga hea. 

See on väike, siin on sõbralikud õpilased ning siin 

on ilus koolipark, kus me saame alati olla. 

 

Anete-Liis Uibo 

 

Selles lehes avaldatud  

arvutipõhised kunstitööd valmisid     

Ernst Enno luuletuste ainetel. 

„Marjule“ 

Elina Luts, 4. klass 

6. KLASSI MEENUTUSED KOOLIST 

Minu kooli lugu  

 

Minu esimene kool oli Valguta Lasteaed-

Algkool. Minu esimene õpetaja oli õpetaja 

Kaja. Ta oli väga tore õpetaja. Temaga me 

õppisime kõike vajalikku meie kooliteeks. 

Järgmiseks õpetajaks oli õpetaja Marika. 

Ta on väga tore õpetaja olnud. 

Minu lemmikained on olnud matemaatika 

ja kehaline kasvatus. 

Ma olen siin koolis 6 aastat käinud. See on 

olnud väga tore kool. 

 

Artur Metsküla 

 



6. KLASSI MEENUTUSED KOOLIST 

lK 3 Meie Juss 

 
Minu meenutus kooliajast 

 

Ma tulin siia kooli 3. klassis.  

Kui ma esimese koolipäeva hommikul kooli tulin, 

võttis mind söökla juures vastu minu tulevane 

klassijuhataja Marika Väärsi. Kui me klassijuhata-

jaga käe ära surusime ja oma nimed ütlesime, 

suundusime klassi, kus tutvustati mind klassi teis-

tele lastele. Siis pandi mind laua taha istuma, ma 

istusin ühe tüdruku kohale, kes sellel päeval puu-

dus. Ning siis asusime kõik koolitööle.  

Kui esimene tund oli lõppenud, tutvustasid teised 

õpilased mulle koolimaja seestpoolt. 

See on parim kool! Mulle meeldib siin koolis õppi-

da sellepärast, et see asub mu kodule nii lähedal ja 

on ilusa koha peal. 

 

Hannes Kirotar 

Koolimälestus  

 

Olen Andris, käin 6. klassis. Mulle meeldis 

Valguta kool. Seal oli palju väljasõite ja tore-

dad õpetajad, eriti õpetaja Marika, kes oli minu 

klassijuhataja, ja direktor oli tore! 

Õpetaja Mare oli naljakas ja abivalmis õpetaja. 

Üks pikemaid ekskursioone oli Endla teatrisse. 

Sõit kestis kaks tundi. Terve kooli  õpilased 

olid kaasas. 

Oleme paljudel matkadel käinud, näiteks Soo-

maal. Mulle meeldis looduses olla. Palju tehti 

perede matku, osalesin kahel neist. 

Ma soovitan siia kooli tulla. 

 

Andris Allik  

Meenutuskatkend koolielust 

 

Selle kuue aasta jooksul on kõige meeldejäävamad 

hetked olnud need, kus me oleme näiteks meister-

danud või midagi sellist. 

Lemmikekskursioone on palju, kuid kõige põne-

vam on olnud käik Pärnusse, kui me käisime Endla 

teatris vaatamas etendust „Doktor Doolittle“, mis 

on olnud põnevaim etendus, mida vaadanud olen. 

Palju on olnud koolis hetki, mis on jäänud meelde:  

kas lihtsalt tundidest põnevad koostööülesanded 

või sellised olukorrad, kus ei pea tegema nii palju 

tööd kui tavatundides. Peale selliste põnevate tun-

dide on mu kindel lemmiktund vahetund, kuhu  

tuleb terve kool mängima ühist lemmikut palli-

mängu „skätterit“. Kevadel tehakse meile õueva-

hetunde, mis on olnud alati nii toredad ja mängu-

rikkad. 

Ja loomulikult ei saa märkimata jätta, et selles koo-

lis on ilmselgelt parim kokk, kes teeb võrratult 

häid sööke. 

Daigi Zirk 

Minu meenutus 

 

Ma mäletan meie kooli üritusi ja ekskursioone. 

Kui ma veel päris väike olin, siis toimus meie 

koolis õuesõppepäev. Kui me klassiga õue 

jõudsime, siis ma ei näinud ühtegi looma, aga 

siis me saime uurida mulda ja seal ma nägin 

palju ernevaid loomi: sipelgaid, tigusid, ämb-

likke. 

Mulle meeldis 6. klassis see,  kui ma käisin esi-

mest korda Mesikäpa teatejooksul. Kui me El-

vast tagasi tulime, ootasid meid Viimsi valla 

Randvere kooli 5A õpilased. Läksime nendega 

koos Rõngu pillimuuseumi. Seal rääkis Anti 

kogus olevatest pillidest. Hiljem oli meil vaba 

aega, siis sõitsime Lossimäele. Kui me kooli 

jõudsime, saime külalistega tutvuda ja nendega 

mängida. Vahepeal tahtsid nad küll omaette 

olla, aga neil tuli palju põnevaid asju pähe.  

Ilma nendeta poleks see õhtu nii põnev olnud! 

Sellest koolist on mul palju mälestusi ja meel-

dejäävad õpetajad. 

 

Angela Täkker 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS  ÕPETAJA MARIKA VÄÄRSI JA 

 TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK 

MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI 

 

 

 Lasteaia tegemised  

Käes on kauaoodatud kevad ning aeg meenutada lasteaia toredaid toimetusi. 

Märtsis käisime Rannus vaatamas teatrietendust „Sööbik ja Pisik“. Oli õpetlik lugu ning 

lastega meenutasime veel hiljemgi kuuldut- nähtut. 

Ken Marten ja Elari olid osalejateks Mellistes toimunud etluskonkursist. Luuletuse „Oina 

aru“ lugemine tõi  Ken Martinile mehelikkuse eripreemia. 

Emadepäeva eel olid lastel käed tööd täis - igaüks valmistas emale kaardi. Laulude,       

luuletuse ja vanemate laste õpitud näidendiga „Sipsiku reis kuule“ esineti emadepäeva-

peol. 

Kui metsa all olid viimased lumelaigud, käisime otsimas kevadet. Ja leidsime ka - kaske-

del olid suured pungad, pajudel karvased “tibud“, vesi vulises ning esimesed lõokesed  

õõritasid taeva all. 

Tondilossi juures uudistasime siis, kui kased olid hiirekõrvus, sumisesid putukad, laulsid 

linnud ja metsaalune pakatas õitest. 

Tore õppekäik oli meie naabri, Kersti, aeda. Tema kasvatab seal noori kuusepuid.          

Huvitavad olid ka turbapeenar ja kiviktaimla. Lastele meeldisid lilled, eriti tulbid, õpetaja-

tele aga faktid maja ja aia ajaloost. 

Selle kevadine matk Karukivi juurde kujunes mõnusaks jalutuskäiguks. Uurisime tee ääres 

olevaid puid, põõsaid ja teisi taimi. Kuulasime linnulaulu ning puude kohinat. Vaatasime, 

kuidas putukad sagivad ning kes on loomadest oma jälgi pori peale jätnud. Tuletasime 

meelde metsas käitumise reegleid. 

Oli ka tubaseid tegemisi - tervisliku salati tegemisel said kõik lapsed salatit hakkida;     

munapühade aegu värvida mune ja valmistada lauakaunistuseks Peetsu, Valguta raamatu-

kogust käis meil külas Piret Terve.   

Enne suvepuhkust on korraldasime veel spordi-

võistluse, pikniku ja lõpuaktuse. 

Oli tervislik ja vahva kevad! 

Erna Teder, õpetaja 

 

 

 

 

„Aasal õitseb mahlakann“  

Elis Moist, 4. klass 


