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Pildil on 1. klassi õpilased 

Laura-Liis Matikainen ja 

Joosep Metsküla ning 

õpetaja Marika Väärsi 

selle õppeaasta                 

1. septembril. 

 

 

20. septembris osalesime KIKi toel  Pokumaal õppeprogrammis 

„Millest kõnelevad metsad? 

Elari: Nad räägivad öösel. Nad ütlevad, et  

sa prügi maha ei viskaks. Nad 

räägivad oma ilust. 

Indrico: Metsad räägivad sellest, et neile  

ei tohi teha halba ja et neid ei 

reostataks. Kui näed prügi, siis korja see üles, kui see ei ole ohtlik. Aga kui  

me reostame, siis puud hakkavad langema, nad mädanevad ja hukkuvad. 

Tiina: Metsad räägivad imedest. Metsad räägivad metsa puhtusest. 

Rasmus: Et nad on kasulikud. Värske õhk on seal. Seal on loodus ilus. 

Kalvin: Loodusest, inimestest, puudest, lehtedest, ilmast, kasvamisest, loo 

madest, jutustavad endast, teistest. 

Laura: Mina arvan, et nad ei räägi millestki muust, kui sellest, kui vanad  

nad on. Ükski mets ei tea täpselt, kui vana ta on. 

Kristofer Koit:  Sellest, kui palju prügi on, kuidas prügist lahti saada, kui- 

das kasvatada puid juurde, kuidas hoida loomi, kuidas ja mida mängida. 

Remet: Kui suureks kasvada, kuidas elada. Öösel õudusjutte. Oma puhtu- 

sest ja ilust. Rõõmustavad laste üle. 

Markos: Metsale teevad halba suured tormid, sest tormid lõhuvad metsa 

puid. Aga metsale head teevad vihm ja päike, sest vihm kastab puid ja lilli,  

mis annavad õhku. Päike soojendab metsa ja lilli. 

Mait: Pokumaa metsas nägin erinevaid puid ja taimi. Loomadest nägin  

lambaid, kanu, jänest. Ja pokusid. 

Lissandra: Meie metsades elab palju loomi, linde, roomajaid ja putukaid.  

Samuti leiab palju metsasaadusi nt marju ja seeni. Väga tore on see, et 

meil on neli aastaaega, mis neljal korral aastas muudab meie metsad väga  

erinevaks. Foto: Ann Luikmäe 



O  MEIE TEGEMISI O  MEIE TEGEMISI O   
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MILLEGA TEGELEVAD MEIE 
VILISTLASED? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Ann Luikmäe 
 
Lauri Külv asus pärast Valguta kooli 
lõpetamist õppima Rõngu Keskkooli, hil-
jem Olustvere Teenindus– ja Maamajan-
duskooli.   
Praegu teenib ta Eesti Kaitseväes. 
Oktoobrikuisel kohtumisel oli meie lastel 
talle palju küsimusi, millele saadi ka am-
mendavad vastused. 

…………………………………… 
Marit Külv on õppinud nii Eestis kui 
Norras. Kõrghariduse omandas ta Tartu 
Ülikoolis. 
Maritiga oleme kohtunud korduvalt  Ta oli 
meile giidiks Rõngu rahvamajas toimunud 
näitusel ”Hälli kiigutaja”, samuti on ta  
tutvustanud Rõngu rahvariideid ja nende 
valmistamist.  
Äsja tuli trükist Valga muuseumi poolt 
välja antud  aastaraamat, mille üheks 
koostajaks on Marit.  Saime autorilt kooli 
32. sünnipäevaks kingituseks äsjailmunud 
trükise. 
 
 
 

Kaili Silland õpib praegu Tar tu Ülikoolis klassi-
õpetajaks ja oma esimeseks  praktikakohaks valis ta 
oma kunagise kodukooli. Kaili pani kirja oma 
mõtted. 
 
Alati, kui mõtlen Valguta koolile, tekib minus soe 
tunne! Sain koolist kaasa mitte ainult väga head alg-
teadmised, vaid ka parimad isikuomadused - nii õpe-
tajad kui ka õpilased olid ühtehoidvad, sõbralikud, 
heatahtlikud ning hoolivad. Kooliajale tagasi vaada-
tes meenuvad matkad, mida oli alati väga palju ning 
mis olid vahvad ja huvitavad. Ülikooli minnes tead-
sin koheselt, et tahan just Valguta kooli praktikale 
minna, sest tahan õppida parimatelt ning minu silmis 
on just selle kooli õpetajad parimad. Samuti oli põh-
juseks see, et selles väikses armsas koolimajas ole-
vad inimesed olid mulle nagu üks suur perekond! 

Reis Pokumaale 
 

Käisime Pokumaal matkamas. See asub    
Võrumaal. Pokud on naljakad rohumättad. 
Nägime seal Pokukoda. Pokumaa ja Pokud 
mõtles välja kirjanik ja kunstnik Edgar Valter.  
Pokumaal saime käia matkarajal, näha       
erinevaid loomi ja kirjaniku raamatuid. Rada 
valvas Metsavalvur, kes oli tehtud okstest. 
Seal on mängutuba, kus saab mängida laua-
mänge või meisterdada puust pokusid.  
Pokumaal oli väga vahva. Lähen kindlasti 
sinna veel. 
 
Signete-Liise Ostrak, 2. klass 
……………………………………………. 
Sõitsime terve kooliga Pokumaale. Jalutasi-
me metsas ja nägime palju erinevaid puid,  
seeni ja ühte metsavalvurit. Me käisime talus 
ja seal oli pump. Poku hoidis voolikut käes ja 
kui ta pumpas, siis tuli voolikust vett. Mida 
kiiremini ta pumpas, seda kaugemale vesi 
läks. Me nägime seal lambaid ja ühte küüli-
kut. Mulle meeldis kõige rohkem salatuba. 
Seal oli üks väike auk. Kui sa sinna sisse   
lähed, siis muutud 8-aastaseks. Pokumaal sai 
proovida poku kostüüme. Pokumaal oli tore 
olla. 
 
Koit Talirand, 2. klass 



O  ÕPILASTE LOOMINGUT  O  ÕPILASTE LOOMINGUT  O 
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Üks naljakas mõte 

 

Ükskord distantsõppel tekkis mul üks eriti naljakas mõte. Mõte oli selline, et ma lähen kooli ja vaatan, 

kas seal on kedagi või mitte. Ja siis ma läksingi. Kui ma kooli jõudsin, ei olnud seal kedagi. Uksed olid 

lahti. Mul hakkas hirm. Ma jooksin koju ja rääkisin emale. Ema sai kurjaks, aga läks ise ka. Ma arvasin, 

et ta jookseb tagasi, aga ta ei tulnudki tagasi. Ta jäi sinna õpetajaks ja ootas lapsi, aga lapsed tulid alles 

kolme nädala pärast. 

 

Kristofer Koit Eha, 4. klass 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Üks naljakas mõte 

 

Ükskord distantsõppel tekkis mul üks eriti naljakas mõte. Tuli auto, mis lendas mu maja ette ja sealt tuli 

üks robotkoer välja. Tal tulid tiivad ja ta lendas mu koera juurde. Ja siis nad mängisid ja siis ta läks ära. 

Ja siis oli mu koer kurb, sest ta läks ära. Ja siis ma tõin oma koera tuppa, siis ta läks magama. Ja ta nägi 

seda teist koera unes ja siis, kui ta ärkas, siis me viisime ta välja ja siis see robotkoer tuli tagasi. Ta võt-

tis mu koera kaasa ja nad mängisid päev otsa. Ja siis ta tõi tagasi ja peale seda ta käis iga päev ja nad 

said parimateks sõpradeks.  

 

Indrico Pool, 4. klass 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Naljakas idee 

 

Ükskord distantsõppel tekkis mul üks eriti naljakas mõte. Ma kutsusin paar sõpra külla ja siis, kui kõik 

olid kohal, panime riidesse. Need riided olid sellised - koroonamask, koroonaarsti tunked, keevitus-

prillid, kroksid ja ämber oli käes ning siis läksime naabrite juurde kadrisanti jooksma. See oli väga nal-

jakas. 

 

Laura Luts, 4. klass 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Kass saab õpetajaks 

 

Ükskord distantsõppel tekkis mul üks eriti naljakas mõte. See mõte on – kui ma õpiksin kassi pealt. 

Kass kontrollib mu koduseid ülesandeid. Ta asendab õpetajat. Ta istub arvuti peal ja õige vastuse korral 

ta näub, vale vastuse korral teeb kurja häält. Puhkepauside ajal me mõlemad sööme. Õhtul mängime 

koos. Õhtul paneb kass mu tuttu.  

 

Kalvin Talirand, 4. klass 

……………………………………………………………………………….. 

   Minu pinginaaber 

 

Ükskord distantsõppel tekkis mul üks eriti naljakas mõte. Ükskord enne-

muistsel ajal oli Eestis kaua aega distantsõpe. Lõpuks lubati kõik uuesti 

kooli. Kaasa lubati võtta isegi lemmikloomad. Mina võtsin kaasa oma suure 

koera Bruno. Ta oli minu pinginaaber. Ta urises nende peale, kes tundi   

segasid. Talvel vedas ta mind kelguga koju. Mõtlen, et see võiks päriselt nii 

olla. 

 

Henriete Tulf, 3. klass 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA ANN LUIKMÄE 

NING TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK 

MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI 

Lasteaia sügisesed tegevused 

 

Kuldsel sügisesel teadmistepäeval  alustasime uut tegevusaastat. Kohtusime karges ja värviküllases    

pargis meile juba tuttava lasteaiaperega ja lastevanematega. Rõõmu pakkuvaks osutus aga see, et saime  

juurde ka kaks  uut pisipõnni. 

Igat aastaringi lasteaias alustavad ka koolieelikud. Õpetaja Kaja, meie kooli direktori juhatusel tutvusidki 

meie tulevased kooliminejad meie kooli koolilaste ja õpetajate tegevusega klassides – üllatus missugune 

ja isegi julgeid küsimusi poetus suurest uudishimust. 

10.septembril  käisime vanavanemate päeva raames Maru vanaemal ja vanaisal külas. Saime võimaluse 

tutvuda vanaaegse talukompleksiga. Alustuseks ja tervituseks laulsime Maru juhatusel laulu „Põdra    

maja”. Tutvusime talu kanadega ja imeliselt uhke kukega, lapsed said ka pesadest mune korjata ja tubli-

dele munejatele toiduks teri puistata. Saime lähedalt vaadelda mesilaste tegevust mesitarus. Peremees ja 

perenaine näitasid meile, kuidas kahemehesaega vanasti puid saeti – ka lapsed said proovida. Perenaine 

võttis kooguga kaevust vett ja küll see vesi maitses hästi! Meie töökad lapsed aitasid ka kartuleid üles 

võtta, seda ikka nii nagu vanal ajal tehti – kõik käsitsi. Tegevustesse kuulusid ikka ka maiustamine ja 

mäng koos Maruga. 

Igal aastal septembrikuus,oleme osa võtnud lasteaedade 

ühismatkast Elvas. Selle aasta teemaks oli „Mutt ja teised 

uruloomad”. Oli väga õpetlik ja huvipakkuv mängudega 

seotud õppetegevus mutist, vihmaussist, hiirest, mägrast 

ja rebasest. Õpperajal avastasime ja uudistasime ka mui-

nasjuttude teemalisi , müstilisi puuskulptuure – lugesime 

nende nimesid. Õpperajal saime vaadelda ka erinevaid 

taimi ja seeni.   Matkaraja lõpupoole kohtusime  legen-

daarse Vapuga, kes juhatas meid „ Proua Muti” juurde. 

Enne üllatuse kätte saamist oli lastele ülesandeks  kokku 

panna metsas kohatud loomade pildid nendele meele-   

päraste toitude piltidega. Lõpetuseks üle metsa kajav ühis-

laul „Mutionu pidu”. 

Oktoobris, 15..kuupäeval … oi seda põnevust ja uudishi-

mu, kui koolimaja ette sõitis päästeameti auto Elva Pääs-

tekomandost  „Tulest targem” projekti raames. Räägiti 

asjalikku juttu tuleohutusest ning näidati päästeametiautot 

nii seest kui väljast, tutvustati selles olevaid töövahendeid 

– suurt huvi pakkus redel, millega saab igale poole juurde 

ja kõrgele puulatva roninud kassi ära päästa. 

Pime ja kõle mardikuu – käisime õpetaja Kaja juures sanditamas. Laulsime õpetaja Meelise juhendamisel 

mardilaulu ja tantsisime „ Kaera-Jaani”. Õpetaja Kaja poolt esitatud mõistatused olid nutikatele martidele 

mõistatamist väärt, loogilise mõtlemise peale tulid ka õiged vastused. 

Rahulikku jõuluootust kõigile, oleme terved! 

 

Tekst ja foto: lasteaiaõpetaja Aili Tikk 

 


