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Koolis toimus õppetöö ka öösel
Ööl vastu 12. aprilli särasid Väätsa põhikooli aknad täies 

tules. Toimus üks suur ja õpetlik öökool. Selles osales 27 õpilast 

ja 4 õpetajat ning külalised-õpetajad vallavanem Lauri Lää-

nemets ja kiirabiarst Mare Liiger abilisega. Hetki öökoolist 

jäädvustas ka meedia: ajakirjanik Merit Männi ja fotograaf 

Dmitri Kotjuh Järva Teatajast ning ERR Kesk-Eesti korrespon-

dent Olev Kenk.

Loomulikult ei tuldud öökooli magama, vaid osalema huvi-

tavates tegevustes ja saama uusi kogemusi.

Öökoolis ei toimunud tavalisi tunde. Meil oli kolm tundi, 

millest ühes õpetati esmaabi andmist, teises õpetas vallavanem 

tegema plekkpurgist õlilampi ning kolmandas valmistasime 

plakateid ja kirjutasime luuletusi direktorist, kokkadest või 

meie vallavanemast. Mõni päev pärast öökooli rippusid 

valminud plakatid ka kooli seintel, et neid saaksid vaadata 
Öösel korraldasid õpilasesinduse liikmed mänge. Pimedas 

õpilased ja õpetajad, kes öökoolis ei osalenud.
pargis toimus pargimäng, kus tuli otsida taskulambi valgel kol-

Kolmanda tunni katkestas tuletõrjealarm – algas tuletõrje-
laseid lipikuid ja täita nendel olevaid ülesandeid. Seejärel män-

õppus, kus me katsetasime oma oskusi viga saanud inimeste 
gisime koolis lõbusat seltskonnamängu „Kui nalja ei saa, siis 

aitamisel. Nüüd kulusid esimeses tunnis omandatud teadmi-
meie ei mängi“.

sed kohe ära. Kui tuletõrjealarm tööle läks, oli koridor suitsu 
See oli tore ja õpetlik öö. Suur tänu Evelin Puntsole ja 

täis, kõik pidid majast väljuma. Meie kooli näiteringist 
õpilasesindusele, koolile, külalistele, kokkadele, kes valmista-

mängisid mõned kannatanuid ja teised pidid neid aitama ega 
sid maitsva kesköösöögi, ning õpetajatele, kes olid nõus veetma 

tohtinud neid hätta jätta. Kõige selle eest saime Paide pääs-
meiega öö koolis.

tekomandolt hindeks “4+“, mida peetakse heaks tulemuseks. 
Mari-Ly Soomuste

26. aprillil helisesid Väätsa rahvamajas laste 

lauluhääled. Nimelt leidis aset lauluvõistlus, kuhu 

oli kokku tulnud viis südavalda: Paide, Koigi, 

Roosna-Alliku, Koeru ja Väätsa. Väätsat esindas 

kümme last, kes olid edasi pääsenud oma valla laste 

lauluvõistluselt, kus osales 23 lauluhuvilist. 

Loomulikult oli Südavaldade lauluvõistlusel ka 

tunnustatud žürii, kuhu kuulusid Lauri Lugu – 

meie enda kooli vilistlane kui ka muusik ja kitarri- 

õpetaja, muusikaõpetaja Ene Soolo ja laulustuudio 

Fa-Diees kunstiline juht Ingrid Otti.

Žürii valis välja viis paremat laululindu, kes 

pääsesid edasi Laulukaare poolfinaali. Need olid: 

Iris Noodla, Siim Einassoo, Even Koka, Johanna Teder (pildil) ja Andres Murga. Laural 

ja Evenil, kes on lasteaiapoiss, õnnestus pääseda ka finaali, kus lauljaid saatis 

kolmeliikmeline bänd Tallinnast, tekitades tõelise staaritunde koos pisikese 

lavanärviga. Johanna laul „Mis muud” kõneles unistustest ja Eveni „Linnakass” 

jutustas kassidest, kellel on hea elu.

Muusikaõpetaja Heli Vutt, kes lapsi õpetas, väljendas rahulolu: „Mina jäin lastega 

väga rahule ja olen uhke nende üle!” Eraldi soovib ta välja tuua Iris Noodla, kes nägi 

oma lavalise liikumisega palju vaeva, ja ka Siim Einassoo, kes oli ainuke julge 

vanematest õpilastest lavale astuma. Samuti märkis ta ära Rait Pilipenko, kellele 

lähevad tänuavaldused suurepärase helitöö eest!

Liili Filippov

Väätsa valla laste lauluvõistlus

9. mail, Euroopa päeval kohtusid 

5. klassi õpilased Skype'is kirjasõp-

radega Rumeeniast. Kirju on vaheta-

tud meilitsi juba mõni kuu, nüüd sai 

teoks ka veebikohtumine. Esimesel 

kohtumisel tutvustati end, räägiti 

oma perest ja hobidest. Saime teada, 

et nende kooli põhiline spordiala on 

käsipall. Leiti ühiseid lemmikuid 

muusikas ja jalgpallis.

Inglise keele õpetaja Anneli Tu-

manski sõnul tehakse Kesk-Rumee-

nias Stoilestis asuva kooliga koos-

tööd juba  2008. aastast. Osaletud on 

ühistes eTwinningi ja Comeniuse 

projektides ning külastatud ka mõle-

maid koole.

Enne suvevaheaga loodame oma 

kirjasõpradega veelkord kohtuda. 

KM

Skype´i vahendusel 
Rumeeniasse
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õ

Comenius-projekti kohtumine Saksamaal
31. märtsist 5. aprillini käi- tasid. 

sime meie, allakirjutanud Viiendal päeval käisime 
ning Alexandra Kõll ja Eva Kettwigis biomassi tootmis-
Martjak,  Saksamaal Come- jaamas, mille omanik on üks 
nius projekti “Energiaalasest sigu kasvatav suurtalunik. 
haridusest Euroopas” kol- Meie jaoks oli naljakas, et 
mandal kohtumisel. Kaasas pidime seal panema jalga sus-
olid direktor ja füüsikaõpe- sid. Seda seepärast, et igasu-
taja Enn Lehtpuu ning projek- gused pisikud võivad sattuda 
ti juht ja inglise keele õpetaja sigade juurde ja tekitada kat-
Anneli Tumanski. Olime Es- ku või mingit muud haigust. 
seni lähedal asuvas väikelin- Biogaas valmis toidujääkidest 
nas Kettwigis, kus kohtusime ning sea- ja hobusesõnnikust. 
viie riigi koolide esindajatega. Seal olid väga suured “ma-

Meid majutati peredesse. jad”, kus see “supp” valmis, 
Pered olid väga toredad ja millest biogaasi tehti. Ühes 
lahked, nende kodud väga suures hoones olid prügikas-

lapsed tõstsid kätt ja vastasid. meile räägiti veidi linna aja-ilusad. Väga kenad olid ka tid, mille sees olid sigadele 
Üllatav oli ka see, et neil ei ol- loost ja tänapäevast. Saime ka rajoonid, kus nad elasid. Õh- mõeldud kuklid. Saime ka 
nud kooli sööklat, toit võeti vaba aega, et ise ringi liikuda tul tegid majutajad meile ka neid maitsta, kuid meie mee-
kodust kaasa või osteti hom- ja suveniire osta. Pärast lõu-väikese jalutuskäigu Kettwigi lest polnud need eriti head. 
mikul kooli puhvetist saia- nat läksime Reini jõele laeva-vanalinnas.  Seejärel algasid etteval-
kesi. Erinevus oli ka selles, et ga sõitma. Jõelt avanes kena Teisel päeval tutvusime mistused rahvusõhtuks. Rah-
kõige parem hinne on neil 1, vaade Düsseldorfi vanalin-nende kooli Theodor Heussi vusõhtu oli väga põnev. Ma-
mitte 5, nagu meil Eestis. nale. Kettwigi tagasi Gümnaasiumiga. Kool on vä- jutajapered tõid enda poolt 

Selleks kohtumiseks oli . Õhtul grillisime ühe ga suur, mitu korda suurem valmistatud toite, saksa lap-
igal koolil ülesanne teha ener- meie majutajapere juures.kui meie oma. Külastasime sed laulsid ja poisid tegid 
giaalaseid mänge ja töölehti. Neljandal päeval sõitsime üht koolitundi, mis oli täiesti diskot. Ka kreeklased esitasid 
Andsime oma töölehed teiste- Bochumisse, kus külastasime erinev meie omast. Tunnis ei oma rahvatantse. 
le lahendada ja mängisime kivisöe kaevandusmuuseu-olnud erilist korda, kes sõi, Lõpuks jõudis kätte lah-
nende mänge. Kõike seda ing- mi. See ei olnud Eesti omaga kes rääkis üle klassi, täiesti kumispäev. Loomulikult oli 
lise keeles. Saime teada palju üldse sarnane. Sealne oli teh-erinev meist, kus kõik istuvad see väga kurb ja sai ka pisa-
põnevat teiste maade energia- tud spetsiaalselt muuseu-ja kuulavad õpetajat. Tund oli raid valatud. Nädal Saksa-
alastest suundadest. miks, kuid Eestis rajati muu-meie jaoks igav, sest me ei saa- maal oli väga tore ja uusi 

Kolmandal päeval käisi- seum kaevandusse. Nägime nud saksa keelest aru. Nen- kogemusi andev.
me rongiga Düsseldorfis. Ja- kuidas kaevurid kunagi töö-des tundides, mida õpetajad Victoria Kondas
lutasime selles ilusas linnas ja tasid ja millist tehnikat kasu-külastasid, oli aga kord majas, Mari-Ly Soomuste

läksime 

rongiga

2.– 3. maini toimus Kareda vallas Peetris järjekordne Järva maha, mis tähendas punktikaotust. Järgmisel päeval läksid kõik 

kodutütarde ja noorte kotkaste luureretk. Organisatsiooni liik- võistkonnad rajale ning hakkasid järgemööda kaardi järgi 

med olid jagatud neljastesse võistkondadesse, kolme vanu- kontrollpunkte läbima. Kontrollpunktides oli vaja teada ja osata 

segruppi: nooremad 7–10-aastased, keskmised 11–13-aastased, matkatarkusi, esmaabioskusi, erinevaid taimi, politsei ja tule-

vanemad 14–18-aastased. tõrjega seotut, matemaatikat, lasta vibu jne.

Nooremad ööbisid Kareda rahvamajas, aga keskmine ja Kui kõik võistkonnad olid lõpetanud, oli aeg võistkondi 

vanem vanusegrupp saadeti samal õhtul rajale, kus nad pidid autasustada. Kolmanda koha said Väätsa kodutütred, teise  

läbima kaks kontrollpunkti ja seejärel jõudma laagrisse, kus Roosna-Alliku noorkotkaste võistkond ja esimese  noorkotkas-

ööbiti ahjuga köetavas telgis. te Türi hundi võistkond. Parim poiste võistkond läheb juunis 

Öösel luurel pidi vaikselt liikuma vastutegevuse ööbimis- „Mini-Erna“ ja parim tüdrukute võistkond mai lõpus  „Erna-

alal ning nähtu hiljem üles kirjutama. Vastutegevus tegutses kese“ . Seega meie, Väätsa kodutütred, lähme “Erna-

öösel ja ka järgmisel päeval ning nendega ei tohtinud kokku kesele”. Matk oli tõeliselt väsitav, kuid lõbus ja proovilepanev. 
Anu Annuspuutuda, sest muidu arvestati iga võistleja neljast elust üks 

matkale

Rahvusõhtu sõpruskoolis. Oleme just kätte saanud 

osalemistunnistused.

Väätsa kodutütred olid luureretkel edukad

15. mail kell 18 Väätsa Rahvamajas  KOOLI KEVADKONTSERT


