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Jussikese joonistas   

Markos Mändma 

 

 

Mu sõber 

 

Mu sõber on ilus. 

Ja ta istub praegu vilus. 

Ta on väga tark. 

Ja talle meeldib park. 

 

Ma teen talle kalli. 

Ja annan talle salli. 

Ta on väga julge. 

Ja tal asi kulgeb. 

 

Ma vaatan peeglist sind. 

Ja tema vaatab mind. 

Tal on väga kiire. 

Ja ta leidis toast hiire. 

 

Ta on väga hea. 

Ja ta väga palju teab. 

 

Lily Pajumägi, 2. klass 

 

 

Õppepäev Aakres 

 

Meie kool käis 15. märtsil Aakre      

Lasteaed-Algkoolis emakeelepäeva    

tähistamas.  

Algul mängisid   Aakre kooli lapsed     

kannelt. Peale kandlemängu rääkis 

meiega Kertu Sillaste, kes on kirjanik ja             

illustraator. Kertu esitles meile mõnda 

oma tehtud raamatut. Osad tema            

raamatud on valminud kleepides, osad 

joonistades. Need tundusid mulle      

huvitavad.  

Kui Kertu Sillaste oli rääkimise          

lõpetanud, tahtis ta meiega teise ruumi 

maalima minna. Mõlemate koolide   

lapsed maalisid põrandal pikale paberile 

oma meeleolu. Meile anti kollast, punast 

ja sinist värvi. Kõigil tulid väga         

värvilised pildid. Kui olime maalimise 

lõpetanud, läksime tagasi ruumi, kus 

pakuti meile karaskit.  

Ürituse lõpus saime Kertu Sillastelt    

autogrammi. Need, kes tahtsid, said osta 

Kertu tehtud raamatuid. 

 

See oli väga tore õppepäev koos Aakre 

Lasteaed-Algkooliga. 

 

Elina Luts, 4. klass  



O  LASTE LOOMINGUT O LASTE LOOMINGUT O   

LK. 2 Meie Juss 

Sõnamäng 

 

Ajakirjad „Täheke” ja „Hea Laps” korraldasid veebruaris   

suure sõnade leiutamise võistluse, mille eesmärgiks oli lei-

da võõrkeelest tulnud sõnadele eestikeelseid vasteid. Osales 

üle 600 lapse. Meie kooli 4. klass osales samuti sellel võist-

lusel.    

 

Otsustasime pakkuda järgmised sõnad: 

cool – änksik 

bodi – särkpüks 

emotikon – rõõmik; kurbik 

hot dog – vorstipesa 

hängima – lorutama 

snowtube – lumesõõrik; lumetrull 

outlet – koonerpood 

topp – topik 

tšau – heix 

okei – okstoks 

 

Uute eestikeelsete sõnade väljamõtlemine oli päris raske ja  

seda suurem oli rõõm, kui saime teada, et meie poolt paku-

tud uus sõna LUMETRULL võitis. Võtame edaspidigi tore-

datest võistlustest osa. 

 

Edili Uibo, 4. klass 

Karupere joonistas Lissandra Liplap 

Karu uni 

 

On külm talv. Karu näeb und. 

Ta näeb unes magusat mett. Ta 

tahab mee ära süüa. Aga mesi-

lased ei lase. 

Karu saab kurjaks. Ta ärkab  

ehmunult üles. Ta on õnnelik, 

et see oli ainult uni. 

 

1. klassi õpilaste ühistöö 

1. klass käis Elvas vaatamas Kures-

saare  Linnateatri etendust „Sipsik“. 

Klassis meisterdas hiljem igaüks ka 

omaenda Sipsiku.  

Pildil oleva nuku autor on  

Lisanne Jõesaar. 



O  MEIE VÄIKE LAULU-JA TANTSUPIDU O 

lK 3 Meie Juss 

Aastal 2019 tähistame kaht suurt juubelit - Eesti esimesest laulupeost, mis toimus Tartus, möödub 

150 aastat ja 85   aastat tagasi sündinud tantsupidu toimub juba kahekümnendat korda. See uhke ja 

võimas traditsioon on 2013. aastast kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Käes-

oleva aasta 4.-7. juulil toimub XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ Tallinnas.  

 

Kaks päeva enne vabariigi aastapäeva, 22. veebruaril toimus juubeliaastale kohaselt ka meie koolis 

väike laulu- ja tantsupidu. Peo kandvaks teemaks oli meie arm – meie kodu ja kodumaa. Idee auto-

riks ja koordinaatoriks õpetaja Ann Luikmäe, kes ühtlasi õpetas vahvad tantsud selgeks esimesele, 

teisele ja kolmandale klassile. Neljas ja kuues klass tantsis koos õpetaja Marika Väärsiga. Laulu-

peo laulud valis ja õpetas lastele ning ka kooli töötajatele õpetaja Meelis Roosaar. Vahetekstid kir-

jutas ja teadustas õpetaja Martiina Viil.  

 

Kell 11.00 sammus lasteaia- ja koolilastest ning kooli töötajatest koosnev rongkäik kohaletulnud 

pealtvaatajate eest saali. Seejärel kuulutas meie kooli direktor Kaja Lepik laulu- ja tantsupeo ava-

tuks. Nii laulu- kui tantsupeo etteasted algasid meie maja kõige noorematest – lasteaialastest, kel-

lele järgnesid esimese, teise, kolmanda, neljanda ja kuuenda klassi õpilased ning koolitöötajad. Peo 

lõpetas võimas ühendkoor – kõlasid Külli Murandi „Pesapuu“ ja Valguta kooli laul.  

 

Õpetajad Martiina Viil ja Ann Luikmäe 

On kodu paik, kus saame olla ise, 

Sealt tuge saab nii suurem kui ka pisem. 

Ka eemalt mõte viib meid koduteile –  

Seal elavad ju kõik, kes kallid meile. 

 

Kodu me tunneme teiste seast ära. 

Kodu toob silmisse erilist sära. 

Kodus on teistmoodi valgus ja värvid, 

Kodu on paik, kus puhkavad närvid. 

 

On kodu sedasorti paik, kus 

On vajadusel rahu, vaikus. 

Ta hoiab meid kui linnupoegi 

Ja maailma müra seal ei loegi. 

 

On kodus vaevagi ja mitte harva, 

Kuid mälestused jäävad kullakarva 

Ka siis, kui mõni päev on teistest hallim, 

Sest kodu alati on kõige kallim. 

 

Õpetaja Martiina Viil 

 

 

Fotode autor Tiina Naudi 



TÄNASE LEHE MATERJALID KOGUS ÕPETAJA ANN LUIKMÄE  

NING TEOSTAS ÕPETAJA KAJA LEPIK 

MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI  O  MEIE TEGEMISI 

 

 

 Iga Peetsu oma nägu 

Kolmapäeval, 20. märtsil algas kevad. Kuna olen Valguta lasteaias praktikal, otsustasime teha õpetaja 

Moonikaga koostöös murukülvamise veidi vahvamalt ja valmistada Peetsud.  

Peetsu on Murupea. Ta on mõnusalt ümar, lõbus ja kevadine sõber. Kui jagada talle piisavalt vett, 

päikest ja armastust, siis ta kasvatab endale vallatud  rohelised juuksed, millest saab vahva soengu 

lõigata. Peetsu     tegemiseks on vaja võtta sukk, 

panna selle põhja mulla ja muruseemne segu, 

seejärel täita sukk saepuruga ning sõlme siduda. 

Veel tuleb vormida kõrvad ja nina, lisada silmad 

ja suu ning mõned sobivad aksessuaarid - lips, 

prillid, ja valmis nad ongi! Lastele väga meeldis     

Peetsusid teha. Nüüd jab üle veel vaid      ooda-

ta, millal murupead kasvama hakkavad. 

Tekst ja foto: Merlyn Karu,  tugiisik 

Ilusad eestikeelsed sõnad 

14. märts on emakeelepäev. Seda riiklikku tähtpäeva peetakse alates 1996. aastast luuletaja Kristjan 

Jaak Petersoni (1801 – 1822) sünniaastapäeval. Kristjan Jaak Peterson oli üks esimesi eestikeelseid 

kirjanikke, kes oma luuletuses „Kuu” väärtustab meie armast eesti keelt. Sellel päeval said kõik õpila-

sed võimaluse pakkuda ilusaid eestikeelseid sõnu ristsõnale, mille võtmesõnaks oli EMAKEELE-

PÄEV.   1. klassis toimus töö nii individuaalselt kui grupina. Grupitöö tulemusena valmis alljärgnev 

ristsõna. Grupiliikmeteks olid Mait, Kalvin, Indrico ja Lissandra.   
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