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Marten Valli 

    Uued õpilased 

 

Sel õppeaastal alustas meil 

kooliteed 3 õpilast –  

Tiina, Elari ja Henriete.  

 

Laste esimene õpetaja on 

Marika Väärsi. 

 

Foto: õpetaja Martiina Viil 

Õppeaasta plaanid 

 

Sellel õppeaastal on meie motoks „Kõik õppeained on huvitavad!“. 

Tegevusi jagub kõigile – lasteaia- ja koolilastele, töötajatele, 

lastevanematele, vilistlastele  ja kogukonnaliikmetele. 

September oli kehalise kasvatuse kuu. Pidasime spordipäevi, 

õuevahetundi ning käisime perede matkal Mustjärve ääres. 

Täiskasvanutele toimus liikumisalane koolitus.   

Oktoober on inimese- ja ühiskonnaõpetuse kuu. Ettevõtlusnädala 

raames külastasid lasteaialapsed lambakasvatustalu ning 2. kooliastme 

õpilased Promensit.  

Tähistasime õpetajate päeva ning meie kooli taasavamise 30. 

sünnipäeva. Külas olid vallaametnikud, kooli asutajad ning vilistlased 

ja endised töötajad.  

Järgmised teemakuud: 

november - kunst ja tööõpetus, detsember - muusika,  

jaanuar - matemaatika, veebruar  - ajalugu, märts - eesti keel,  

aprill -  loodusõpetus,  mai  - võõrkeel. 

Õppeaasta lõpus toimub projektipäev Ernst Ennost, kelle sünnist 

möödub 8. juunil 145 aastat.  

Lõpuaktus on 9. juunil. 

 

      Kaja Lepik, direktor 



LK. 2 

Valguta Lasteaed-Algkooli 30 aastat 
 

Valguta kool ja lasteaed on koos töötanud juba 30 aastat. 1989. aastal avati kool esialgu 20        

õpilasega, lasteaias oli 20 mudilast. Peagi oli koolis 6 klassi ja 75 õpilast. Praegu on õpilaste arv 

väiksem, kuid oleme rõõmsad, et kooli ja lasteaeda on jõudnud meie esimeste õpilaste lapsed. 

Algul ei olnud koolil oma sööklat, toit toodi kohale Valguta keskuse sööklast koolibussiga. Meil oli 

aiamaa, nn Tootsi peenar, kus me kasvatasime juurvilju ja kartuleid. Töödel olid suureks abiks 

lapsevanemad, kõik õpilased käisid suvel kolmel korral aiatöödel taimi hooldamas. 

Meil on olnud sõpruskoole Norras ja Soomes, viimases käisid õpilased mitmel korral külaskäigul. 

See oli hea võimalus tutvuda naabermaa kooliga ja loodusega. 

1997. aastal kinkis Tiigrihüppe Sihtasutus meile esimese arvuti, saime alustada oma koolilehe 

“Meie Juss “ tegemist, mida tänaseks on ilmunud juba 88 numbrit. Järgmisel aastal jõudis kooli 

internetiühendus ja elektronposti võimalus. Nüüd on meil juba korralik arvutiklass. 

Iga viie aasta järel tähistame Valguta hariduselu aastapäeva ja kutsume kohale endisi kooli      

lõpetanuid. Selleks pidupäevaks koostame õpilastööde almanahhi “ Üks rohutirts läks rändama”. 

Oleme osa võtnud mitmetest projektidest: Ökokratt, Eesti-Hollandi koostööprojekt “Tuulik”,     

rahvusvaheline algkoolide koostöö, “Tere, kevad!”, pranglimine jpt. Viimasel ajal on õpilased 

agarad tegutsema internetipõhistel võistlustel ja on võitnud koolile erinevaid loodusprogrammide 

külastusi. Meil on heaks tavaks õppida väljaspool klassiruumi. 

Koolis ja lasteaias on au sees isetegevus: igal aastal õpitakse laule, tantse ja näidendeid, mida   

esitatatakse lastevanematele ning külalistele. 

Kõik me oleme märganud, et koolimaja muutub iga aastaga kenamaks, sest meil on remonditud 

ruumid, uus mööbel. Rõõmustame, et meie lapsed oskavad oma maja ja õueala hoolikalt hoida. 

Ja lõpetuseks saab öelda, et meil on tegusad ja traditsioone hoidvad töötajad, kes teevad edukat 

koostööd õpilaste ja nende vanematega. 

 

Lea Pung, õpetaja (direktor aastatel   1993-2013)  

 

 

 

 

 

 

 

MEIE TEGEMISI O  MEIE TEGEMISI O  MEIE TEGEMISI 

 

 Sünnipäevatordist tegi foto õpetaja Martiina Viil 

Teed 

 

Teid on siirulisi.              

Teid on käänulisi.              

Teid on peenikesi.  

Teid on laiu.    
  

Teid on konarlikke, 

teid on sirgeid, 

teid on kõrgeid, 

teid on madalaid.   
 

Liisa Luts, 4. klass 



ÕPILASTE LOOMINGUT 

lK 3 Meie Juss 
 

Kui ma väike olin veel 
 

Kui ma väike olin veel, 

ohakas küll mu tee. 

Sõber on küll veatu, 

kuidas buss küll ei peatu? 

 Mu ema oskab hästi salakeelt, 

 aga isa oskab hästi kalakeelt. 

 Mõtlen igakord ma kuule, 

 tuleb teha mul luule. 

Meil on külas üks väike saar, 

ema vaatab aknast vikerkaart. 

Õde mõtleb küll, mis on salakeel,  

isa ütles: „Salakeel on nagu vene keel“. 

 

Liivika Talirand, 4. klass 

Õnnepäev 
 

Vikerkaar  jookseb üle terve taeva, 

loodan, et see toob õnne minu päeva. 

Lahkeid inimesi täis on bussipeatus, 

Ning minu eilne kontrolltöö oli veatu. 

 Ma sain valmis oma esimese luule, 

 nüüd ole tasa, muidu sa ei kuule. 

 Ma kirjutasin selle salakeelega 

 ja ma tegin seda üsna hea meelega. 

Tänane kodutee lõppes üsna ruttu 

ning koju jõudes läksin ma kohe tuttu. 

Tean, et homme läheb samamoodi mu päev 

ja kui sa ei usu, siis küll sa näed. 

 

Edili Uibo, 5. klass 

          Vikerkaar 
 

Elas kord üks vikerkaar, 

kellel oli ümar kaar. 

Oli tal ikka palju sõpru, 

aga metsas oli põtru. 

Jooksis ta ikka pikka rada, 

miks küll õues ei saja! 

 Vikerkaar läks poodi 

 hoopis naabri hoovi. 

 Läks ta korra jalutama 

 jõudis aga vara. 

 Ärkas ta hommikul, 

 nägi ennast kohvikus. 

Kohvikus oli tal tore,  

aga tema ise kole. 

Kohvikust läks kohe kooli, 

tema väga sellest hoolis. 

Koolis oli tal põnev, 

aga hinne natuke kõver. 
 

Stella Maria Kogri, 4. klass  

Vikerkaar 
 

Vikerkaar, oh ilus on ta,  

vihma ja päikesega käib ka. 

Meele rõõmsaks teeb taas, 

aga ära läheb ta ka. 

 

Vihm on tore sell,  

päike on tore ja hell.  

Vikerkaar on kõige vahvam, 

ta on lemmik kogu rahval. 

 

Marten Valli, 4. klass 

Vikerkaar 

 

Väljas on vikerkaar. 

Laua peal on valge klaar. 

Mina elan Saaremaal. 

Seitse tonni on praami kaal. 

Väljas sajab vihma. 

Sinna minna küll ei tihka. 

Seda ma vihkan. 

Midagi teha ei ole, 

väljas suured lombid. 

Heinamaal on suured tombud. 

Nende kõrval pikad pokud. 

Heinamaa on suur ja lai. 

 

Marten Mändma, 4. klass 

 

Seenemaja joonistas  

Liivika Talirand 
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Lasteaia sügisesed toimetused 
 

Lasteaialapsed olid väga sportlikud. Soojenduseks toimus rühma 

spordipäev, kus lapsed tõestasid oma sportlikku visadust.     

Järgnes mänguline spordipäev Aakre ja Rõngu lastega, kes    

samuti tõestasid oma tublidust Hundu sportlikel katsetel. Lastele 

meeldisid kostüümidega sportlikud loomamängud. Kohtumine 

kujunes väga toredaks. Lapsed said tegevuste ajal sõpradeks –

suur rõõm taaskohtuda meie ühisüritustel. 

Osalesime SA VVV ühis-

matkal, mis oli sel aastal kor-

raldatud täiesti uudselt – eri-

nevad õpetlikud õpperajad 

metsas, mis kõik kulmineeru-

sid suure üllatusega: taimede 

vaatluse lõppedes kohtusime 

nõiamaja juures väikese nõia 

ja tema tädiga. Ja seal nõialõk-

ke peal sai keedetud üks tõeli-

selt maitsev ravimtee, mida 

lapsed huviga proovisid. Ühel 

õpperajal olime sammuluge-

jad, teisel täpsusviskajad, kol-

mandal tuli kujutlusvõimet 

kasutada – metsas on palju 

huvitava kujuga kände, oksi, puid, põõsaid… . Aga kõige meeli-

ülendavaks ja põnevamaks kujunes lastele ekstreemne seiklusra-

da eeslionu juhendamisel, mis pani proovile kõik lapsed. Vapu 

rõõmustas laste vapruse üle ja ootab meid ka järgmisele ühis-

matkale. 

Lapsed tutvusid Nopri talus lehmadega ja onu Are juures väike-

talus eriliste kodulindude ja lammastega. Mõni laps sai teada, et 

lambad hoopis määgivad, mitte ei haugu! 

Hommikuti tuleb mõni laps rühma jõululaulu ümisedes – kaugel 

need   jõuludki enam! 

  Tekst ja foto: Aili Tikk, lasteaiaõpetaja 

 Salakeel 
  

Keeruline on salakeel, 

salakeelt on raske lahendada. 

Minu parim sõber aitas vahendada. 

Tore on mu sõbra meel. 

 

Kirjas oli: „Kuidas läheb? 

Kuidas läheb koolis? 

Kas sa istud toolis? 

Kas te olete õppinud vähe?“ 

 

Elis Moist, 5. klass 

Ilmataadi viperused 

 

Värvikas on vikerkaar, 

jookseb ringi ilmataat. 

Sassi lä’evad kõik need värvid, 

Vanataat läks väga närvi. 

 Plaani oli vaja tal, 

 vikerkaarevärvi sall. 

 Taat sai aru, mis teha vaja, 

 kuigi võttis see tal aja. 

Korra tuli tal üks peatus,  

nägi ta, et töö on veatu.  

Taat nüüd viimaks rahu sai, 

lõpuks otsa sai ka mai.  

 

Elina Luts, 5. klass 

Õpilaste arvamusi liikumisest  

Liikuda on lahe, sest see hoiab füüsilise tervise korras, see hoiab liigesed tervena, siis sa ei pea 

arstide vahet jooksma, siis ei jää haigeks, saab võistelda, avastad uusi kohti, saad tugevamaks, võid 

uusi sõpru leida, saad õues mängida, liikuda saab igal pool, kui sul on stress, siis sa saad üksi looduses 

joostes või kõndides ennast rahustada. 

Lahedad liikumise viisid on: rattasõit, jooksmine, ujumine, rulluisutamine, jalgpall, sulgpall, 

kettagolf, kepikõnd, suusatamine. 


