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 Luuletus koolist 

 
Siin Valgutas asub väike kool, 
lastel on siin õppida hool. 
Lapsed on siin hoolsad ja 
head, 
õpetajad kurtma ei pea. 
 
Peagi tuleb siia kevad, 
pargis kõik on värske, ilus. 
Palli mängida siin saab,sest 
pehme muru on maas. 
 
Ma õpiksin siin terve aja- 
see kool on väga lahe! 
 
Signete-Liise Ostrak    
 
 
 
 

Koolis              
 

Koolis kõigil väga tore, 
siin saab hästi õppida, 
sporti siin saab teha ka-  
lapsed kuulavad hästi sõna. 
 
Muusika tunnis kõik laulavad 
hästi ilusat laulu. 
Kõik laulavad ilusti kaasa 
laulu 
„Meie Eestimaa“. 
 
Koit Talirand    

 
 
 
 

Meie kool      
          

Koolimaja kollane ja suur, 
park on ilus roheline, pruun. 
Koolimajas on tore ja kraps 
siin iga koolilaps. 
 
Seal koolimajas on veel 
õpetajad, 
kellel õpetada vaja. 
Meie koolis on iga laps ning 
õps virk ja kraps. 
 
Remir Autor    

Kevad 
 

Kevadel hakkavad õitsema lilled- 
punased, kollased, valged, sinised, 
lillad. 
Pargis õitsevad väikesed puud- 
vahtrad, kased, tammed ja muud  
suuremad puud. 
 
Sipelgad, mardikad ja teised  
väikesed putukad 
elavad meie kooli pargis. 
 
Chris Sassor     
 
 
 
                  Kevad kodus 
 
Kevadel on kõigil kiire. 
Vaatame, kus õueriided! 
Lähme õue muru niitma, 
saame emmelt-issilt kiita. 
 
Puid veel vaja laduda. 
 

Ken Marten Kogri    

Võistlustöö „Tulevikunukk“ 
Henriete Tulf  

Pildi tegi  

Stella Maria Kogri 
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6. klassi õpilaste mõtteid ning mälestusi koolist ja lasteaiast 
 
 

Liisa: Minu kooliaastad algasid pär is varakult. Ma olin 2-aastane, kui sattusin siia koolimajja. Tulin suure 
õega Elinaga lasteaeda. Mulle meeldis see maja väiksest peale. Siin sai vaadata, kuidas suured õpivad, sai laulda 
võimelda ja veel muud. 
Ma alustasin kooli 2016. aasta septembris. Meie klassi tuli veel 4 õpilast. Mulle meeldisid kõik õpilased - nad 
olid lahked ja abivalmid. Minu lemmikaineteks olid kunst ja muusika. Nüüd meeldivad mulle ajalugu, inglise 
keel, muusika ja muidugi kunst. 
Distantsõppe ajal ei läinud mul kõige paremini, sest ma ei suutnud eriti õppimise ajal keskenduda. Rasketel       
aegadel sain ma tuge  sõpradelt. 
Mulle meeldisid need aastat Valguta lasteaias ja koolis. Ma soovitan teil mõelda tulevikule, sest see on teie kätes. 
Soovin teile häid aastaid siin majas. Ükskõik kui raske on, uskuge endasse! Tänan! 
 
Marten M: See viimane aasta siin Valgutas hakkab kohe otsa saama. Lasteaiast on meelde jäänud talvised 
kelgutamised katlamaja taga ja luuletusvõistlused, kuhu valiti alati mind. Mul polnud selle vastu midagi, käisin 
võistlustel meelsasti. Esimeses klassis oli uhke tunne istuda pingis ja oodata, millal oma aabitsat lugema sai    
hakata. 
Mis on Valguta koolil erilist? Mina arvan, et kevadised perede matkad, mis on ainult Valguta koolile omane.  
Kui varem tegi süüa koka-Mari, siis nüüd tuleb meile söök ühisest suurest katlast.  
Siin Valgutas oleks võinud olla huviringe rohkem. Kui Rõngu lähen, jään kindlasti Valguta koolipere, mälestusi 
ja õppekäike igatsema. 
 
Marten V: Ma mäletan, kui esimest korda 3-aastaselt siia kooli astusin ja nägin esimest korda oma sõpru. Mul on 
hästi meeles need reeded, kui võis mänguasju kaasa võtta ja nendega mängida. Mulle meeldisid lasteaiaõhtud, 
mida osasid sai saalis veedetud ja mängitud, eriti nende laudade vahel, mis kunagi saalis olid. Kui nüüd päris aus 
olla, siis mul kooliajast mälestusi väga ei ole, aga ma mäletan, et ma millegi pärast ootasin väga inglise keele  
tundi, kuigi ma ei saa aru, miks. Kunagi mul olid hinded ja käekiri päris head, aga nüüd on kõik natuke allamäge 
läinud. Ma siiski sooviks, et siin oleks 9 klassi, aga ega seal midagi teha ole. Natuke on kahju seda kooli         
lõpetada, sest siin on nii väiksed klassid ja vähe õpilasi. 
 
Uku: Valguta kooli valisin ise välja, sest käisin siin ka lasteaias, kuigi ma sellest paljut ei mäleta. Ma ootasin 
kooli väga ja tahtsin õppida ja mulle meeldis õpetaja. Esimeses klassis meeldisid mulle väga looduseõpetus ja 
muusikaõpetus. Teises klassis mulle meeldisid väga eesti keel ja kehaline kasvatus. Kolmandas klassis oli minu 
lemmiktund inglise keel. Meie klassi lisandus Stella Maria. Neljas klass oli kõige lihtsam, sest inimeseõpetust ja 
lisati tehnoloogia. (puutöö). Me olime kevadel distantsõppel. Viiendas klassis tuli meile ajalugu ja inimeseõpetus. 
Jälle oli kevadel distantsõpe. Kuuendas klassis läks looduseõpetus huvitavaks ja lisandus kolm ainet: ühiskond, 
kodu- ja kultuurilugu ja vene keel. 
Eks ole näha mis edasi saab. Valguta kool on tore ja siin on mu lemmikõpetajad.  
 
Liivika: Mina käisin siin lasteaias. Lasteaias olid mul sõbrad ja õpetajad, kes mind aitasid. Kui ma esimesse klas-
si läksin, siis ma olin väga rõõmus ja mulle meeldis õppida. Olin vahetundide ajal alati sõpradega. Teises klassis 
ma õppisin hästi ning vahepeal isegi ei viitsind õppida. Kolmandas klassis tuli meile uus õpilane, kellega sain 
kohe sõbraks.Me tegime kodutöid alati koos. Neljandas klassis mulle meeldis aina õppida ning sõpradega koos 
midagi teha. Viiendas klassis olin ma juba suureks saanud ja targaks ka. Kui ma kuuendasse läksin, lõpetas üks 
mu sõber. See kõik läks väga kiiresti. Vahva on meenutada enda koolielu. Arvan, et järgmises koolis leian ma 
veel sõpru. Oleksin muidugi tahtnud rohkem siin koolis käia. See on väga vahva ja puhas kool. 
 

Stella Maria: Mina tulin Valguta kooli 3. klassi. Esimesel päeval ma natukene kartsin, kuid sain tegelt kiirelt 
sõpru. Kolmandas klassis oli tore olla kuigi algul ma ei osanud eesti keelt hästi kirjutada kuna tulin Soomest, aga 
kui 3. klass oli läbi, tundsin juba kõiki õpilasi koolist. Valguta kool tundus ka tore. Siis oli aeg üks aste kõrge-
male astuda. Neljandas klassis me osalesime paljudes võistlustel ja teeme seda praegugi. Neljandas klassis alusta-
sin  ka näiteringi, kus käisin kaks aastat. Oli jälle aeg üks aste kõrgemale astuda. Viiendas klassis alustasin ajaloo 
tunniga, mis on siiani mu lemmikuimatest ainetest, sest mulle meeldib ajalugu uurida. Alustasin ka pilliringiga, 
kus algul mängisin plokkflööti ja pärast kannelt. Lõpuks oli aeg Valguta kooli viimasele astmele astuda. Uute 
ainetena tulid mul kodulugu, ühiskond ja vene keel. Uued ained meeldivad mulle väga, neid on tore õppida.  
Kui ma saaksin muudatusi koolis teha, teeksin selle 9-klassiliseks kooliks, sest oleks tore meie kooli toredate 
õpetajatega ikkagi kokku jääda. Need ongi minu Valguta kooli põhilised mälestused. 
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Millist Eestit me siis tahame?  

(Vabariigi Presidendi kirja- ja mõttetalgutel tunnustatud tööd) 
 

Eestis on hea elada, aga see oleks parem, kui koolides ja teistes kohtades ei kiusataks, näiteks ei   narritaks, löö-
daks ja lükataks. See oli hea, kui kanti koolivorme, sest siis ei narritud kedagi tema  riiete pärast. Ja kui inimene 
on gei, siis ei tohiks teda narrida. 
Koolitunnid võiksid olla lühemad, sest praegu on need pikad ja saab nii hilja koju. Kodutöid ei võiks jätta       
nädalavahetuseks. 
Hinnad võiksid olla odavamad, sest praegu on hinnad laes, nt pulgakomm maksis enne 40 senti, aga nüüd üks 
euro. 
Vargaid võiks ka olla vähem, sest nad on halvad ja teevad inimesi vaeseks. 
Kokkuvõttes võiks olla vähem narrimist ja kiusamist, lühemad koolitunnid, madalamad hinnad ja vähem vargaid. 
 
Kevin Karu, 5. klass 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Eesti riigikord mulle sobib. Kõik oleks nagu korras.  
Kuigi ma sooviks mõnda asja muuta, näiteks sallivust teiste inimeste 
suhtes. 
Ma sooviksin, et oleks vähem eelarvamusi ja diskrimineerimist,  
korruptsiooni ja sisetülisid.  Ma soovin, et Eesti oleks uuenduslik ja  
moodne riik moodsas maailmas. 
 
Uku Randviir, 6. klass 

…………………………………………………………………. 
Ma tahaksin Eestisse rohkem loomi, näiteks kaelkirjakuid, sebrasid, 
ninasarvikuid, tiigreid, lõvisid. Loomad on armsad ja mõned on   
karvase nahaga. 
Töö võiks olla lihtne ning palk võiks olla suur. Mulle meeldiks ka 
väike palk. Tahaksin, et mul oleks suur maja ja turvamehed ning 
ettekandjad. Mulle meeldiks ka suured ettevõtted. 
Bussid võiks olla pikemad ja kiiremad. Autod oleksid ilma katuseta. 
Ma tahaks, et COVID-19 läheks ära. Ma ei taha enam koroona-
viiruse teste teha. 
Presidente võiks rohkem olla, sest nad räägivad ja mõtlevad mõistlikult. 
Aastaaegadega on asjad teised. Suve võiks olla kaks korda, talve üks kord, sügist kaks korda ja kevadet üks kord. 
Kool võiks olla hästi suur ja siin võiks olla näiteks ujula, saun, laste bassein, muuseum ja suur jõusaal. 
Poodides võiks olla rohkem toite, ühe leti peal samad asjad ja teise leti peal teised asjad. 
Presidendi töö tundub mulle vahepeal raske ja vahepeal kerge, sest me teeme koolis samu asju nagu president. 
Ma tahaksin, et me suhtleksime teiste inimestega rohkem ja inimesed ei kommenteeriks teiste inimeste elu.   
Mulle meeldiks selline Eesti. 

Liivika Talirand, 6. klass 

 

Uku, Liivika ja õpetaja Martiina koos president 

Alar Karisega 1. juunil Kadriorus. 

Foto: Rasmus Puur 

 

 

Lasteaed lõpupiknikul 3. juunil. Sügisel lähevad kooli  

Genert, Jason Kalmer, Romet, Kaido ja Saskia Adeele. 

Foto: Merlyn Karu Meie selleaastased kuuendikud. Foto: Ann Luikmäe 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA MARIKA VÄÄRSI 

NING TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK 

MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI 

Teatrielamused 

 
Käisime kogu kooliga teatris „Vanemuine“ vaatamas etendust „Vennad Lõvisüdamed“.              
1.ja 2. klassi õpilased olid valmis oma teatrimuljeid jagama. 

 
Remir - kõige rohkem meeldis mulle draakon ja tema möirgamine. Põnev oli ka suits, mida aeg-ajalt   

lavale lasti. 

Johannes - mulle meeldisid etenduses heliefektid ja leegid. 

Signete-Liise - toredad tegelased olid vennad Lõvisüdamed. Nad olid tugevad ja enesekindlad. Väga   

huvitav oli lavastuses sõda ja pasunahääled, mis taltsutasid lohet. Oli väga tore etendus! 

Ken Marten - selles etenduses olid minu lemmikud kaks venda ja draakon. Pasunaga mees juhatas oma 

pasunamänguga draakonit. 

Koit - mulle meeldisid väga lohe ja Joonatan. Kõrgete istmete peal oli lahe istuda, lavalt tulev toss oli ka 

põnev. Etendusel oli äge lõpp! 

Joosep, Martin Matias, Laura-Liis - meile meeldis kogu etendus. See oli nii tore! 

Õppida on vahva! 

 
Sellel õppeaastal oli nii lasteaial kui koolil taas érinevaid põnevaid õppepäevi ja tegevusi. 
 
3. september - kooli õuesõppepäev 
10. september - LA õppekäik Korustes 
20. september - KIKi õppeprogrammid “Millest kõnelevad metsad” Pokumaal (kool ja koolieelikud) 
15. oktoober - LA programm “Tulest targem” 
15. oktoober - õpilaste kohtumine vilistlasega 
19. oktoober - 4. klass Tõravere observatooriumis 
22. oktoober - kool Tartus AHHAA keskuses 
29. november - kooli spordipäev Elva spordihoones 
1. detsember - LA Elvas vaatamas etendust “Lotte jõuluseiklus” 
9. detsember - kool Elistvere loomapargis, RMK programm “Mõned suured loomariigist” 
22. detsember - kooli ja lasteaia ühine jõuluhommik 
28. jaanuar - kool Tartus spordimuuseumis, programm “Matemaatika spordis” 
14. veebruar - 6. klass Elva vallamajas 
11. märts - LA suured lapsed Tartus loodusmuuseumis ja Vanemuises koos Aakre LA lastega 
18. märts - 5.+6. klassi animatsiooni töötuba 
11. aprill- 6. klass õppekäigul Valguta seltsimajas 
12. aprill - kool Tartus kohtumas kirjanik Mika Keräneniga, jalutuskäik Supilinnas 
19. aprill- LA Haldjamaa linnu– ja loomakodus 
3. mai - kool Vanemuises vaatamas etendust “Vennad Lõvisüdamed” 
10. mai - LA Valguta raamatukogus (terve aasta kestnud projekti Lugemisisu lõpetamine) 
16. mai - 6. klass õppekäigul Rannus 
23. mai - LA järvemuuseumis 
3. juuni - LA piknik Valgutas 
8. juuni- kooli õuesõppepäev 
9. juuni - kooliekskursioon Pärnumaal, RMK programm “Merelt maale ja maalt merele” 
10. juuni - kooli ainepesade päev 
11. juuni - õppeaasta lõpuaktus 


