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Õpetajate päev koolis ja lasteaias

Õpilasesinduse presidendi valimised Ka liiklust õpi-
takse aabitsast

laulu. Siis algasid kõigile lühendatud Reedel, 3. oktoobril käisid üheksan- Pärast neljandat tundi jäi kool üsna 
tunnid. Õpetajatel olid ka tunnid. Esi-dikud õpetajate päeva puhul lasteaias, et vaikseks, sest ka õpilased said koju. 
meses tunnis oli õpetajatel vaja moodus-anda veidike puhkust lasteaia õpeta- Üheksandikele oli see huvitav päev ja nii 
tada kehaga tähti. Teises tunnis mõtlesid jatele. mõnigi tunnistas, et õpetajatöö pole 
õpetajad välja luuletuse. Pärast kahte Lapsed olid algul arglikud, kuid hil- kerge. Üheksandikud arvavad, et las 
tundi kaeti õpetajatele väike tänulaud, jem julged ja jutukad. Pärast lastega  pigem õiged õpetajad tegelevad sellega, 
misjärel nad külastasid Väätsa jalg-tutvumist võis alustada esimest tundi. mis neil juba käpas. 
rattamuuseumi, kus Valdo Praust tutvus-Päevalilled mängisid mängu, kus pidi Aveli Nilbe
tas eksponaate. enda ja teiste loomi meelde jätma, Me- 9. klass

simummid laulsid sünnipäevalapsele 
sünnipäevalaulu ja pärast seda kleepisid 
linde papptaldrikule, Päiksekiired män-
gisid mängu ,,Mis siia ei kuulu?'', Kai-
sukarud jutustasid lugu sellest, kus seen 
kasvas.

Teises tunnis  Päevalilled  
jänest, Mesimummid lugesid Karlssoni 
sünnipäevast, Päiksekiired täitsid töö-
lehti, Kaisukarud joonistasid vihma. 
Pärast teist tundi koristati enda järelt ja 
mindi õue. Õues oli samuti huvitav. 
Lõpuks oligi päev kiirelt möödunud ja 
tuli lastega hüvasti jätta.

Esmaspäeval, 6. oktoobril oli õpe-
tajate päev koolis. Koolipäev algas ak-
tusega, kus õpetajad said õpilaspiletid, 
seejärel tuli valida riidemängus endale 
sobivad riided ja ühiselt laulda tõlke-

joonistasid

lustest ning tuletõrjespordi Nagu igas koolis on ka 
mängudest.Väätsa põhikoolis noorte-

Mari-Ly on aktiivne ka organisatsioon õpilasesin-
klassivälises töös, osaleb dus. Väätsal eksisteerib õpi-
koolilehe Koolimeel toime-lasesindus juba mitu aastat.
tuses ja näiteringis, on kodu-Igal aastal valitakse õpi-
tütarde rühma liige ja selle lasesindusele president, kel-
tegevustes osaleja. Teda on leks sel aastal osutus Mari-
autasustatud Järva ringkon-Ly Soomuste. Mari-Ly oli 
navanema ja peavanema tä-küll ainuke julge kandidaat, 
nukirjaga.kuid otsuse võtsid noored 

Mari-Ly on rõõmsa-vastu reglemendikohase 
meelne, püüdlik, kohuse-hääletusega, kus Mari-Ly sai nud ka klassi parim õpilane 
tundlik ja õiglane. Ta on ka kõikidelt esinduse liik-mete ehk lõpetanud kiituskirjaga.
hea suhtleja ning klassi-poolthääled. Ta on esindanud Väätsa 
kaaslaste ja õpetajatega  vä-Mari-Ly Soomuste on põhikooli  mitmel olüm-
ga hästi läbi.Väätsa kooli 9. klassi õpilane piaadil, kus on saavutanud 

Soovime Mari-Lyle edu ja kuulub õpilasesindusse häid kohti. Mari-Ly on 
uues ametis!alates 5. klassist. Kõik klas- laulnud mudilaskooris, esi-

sid on aktiivne noor lõpe- nenud mitmel luulepäeval, 
Liili Filippovtanud heade ja väga heade võtnud osa spordivõist-

9.klasshinnetega. Mari-Ly on ol- lustest, vigurvända võist-

saab 

Kooli alguse puhul ja tur-
valise liiklemise tagamiseks 
kingib politsei igal aastal 1. 
klassi astuvatele õpilastele liik-
lusaabitsad. Nii ka sel aastal. 

Paide politseijaoskonna töö-
taja Airi Oja rääkis lastele 
aabitsaid üle andes peamistest 
liiklusreeglitest ja küsis liiklus-
alaseid küsimusi. Paljud vastu-
sed olid õiged, kuid oli ka neid, 
mis vajaksid veel kordamist, ja 
just sellise võimaluse annab 
saadud raamat. 

Koos sirviti liiklusaabitsat 
ja selgus, et siin on nii lugemist, 
kui joonistamisvõimalusi. 
Aabitsa juurde kuulub ka vihik 
lapsevanemale, mida tuleb täita 
koos lapsega. 

(KM)

9. klassi õpilased õpetajatena õpetajate päeval.
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Laager arendas luureoskust
Kodutütarde ja noorkotkaste sügis- lasi ja anda raadiosaatjate abil laagriplat- Kella kolme paiku öösel käisid 

laager toimus 26.–28. septembrini Türi sile märku, keda nähti. Laagri vältel mõned osalised vabatahtlikult kuskil 
vallas Tori külas Okasmetsa talu maadel. käisid jaod vahetustega ka laagrivalve luuramas. Nad viidi unimoogiga Kõrge-

 Esimese päeva õhtul panime telgid postides laagril silma peal hoidmas ja saare mäele ja nad pidid otsima lange-
püsti. Laager avati lipu heiskamisega. vajalikul hetkel, kui midagi toimus, tuli varjureid ja nende varustust. See laager 
Kodutütarde auliige Tiina Oraste ja Türi sellest teavitada. oli väga ōpetlik kōigile laagris osale-
vallavanem Pipi-Liis Siemann pidasid Ōhtul viidi laagrilised unimoogidega jatele.
tervituskõne. Teisel päeval toimusid Türi linna vahel kahtlasi isikuid luurama, Üks laagris osalejatest oli meie kooli 
õpetlikud töötoad või tegevuspunktid. viidi ka meditsiinipunkti, kus oli nii, et vilistlane Triinu Kopelmäe. Küsisin ka 
Laagri esimesel poolel oli teooria ja kui unimoogist välja tuldi, oli ülesande tema emotsioone. Triinu on kindel, et 
teisel praktiline tegevus. aeg juba käima pandud. Eriti huvitav ja absoluutselt kōik, kes neil päevil laagris 

Järgmisel päeval olidki  mitmesu- pōnev meditsiiniline ülesanne oli selline: viibisid, on väga rahul ja ei kahetse, et 
gused õppepunktid (side-, luure-, laag- auto oli kraavis, kaks vigastatut ja üks seal käisid. „See oli väga hea üles-
rivalve-, esmaabiõpe jne), kus laagrilised inimene sündmuspaigast kadunud. Üles- ehitusega laager, selliseid võiks rohkem 
ōppisid õhtusteks praktilisteks ülesanne- ande tegi eriti pōnevaks just see, et koh- olla. On väga hea, kui oled teooriat 
teks, milleks oli otsingupassi järgi metsa tunikke polnud kohapeal näha ja kõik õppinud ja siis saad praktiliselt selle 
alt aarde leidmine, ja esmaabi ülesanne, tunduski peaaegu reaalse ōnnetusena. kohe läbi teha, mitte võidu või aja peale,“ 
kus pidi kannatanuid aitama. Türi linna- Kiirabiga suheldi läbi raadiosaatja ning arvas Triinu.
pargis oli aga ülesandeks varjatult liiku- hetk hiljem tuli Kaitseliidu meditsiini Mariettely Saar
des leida tsiviilisikute riietes kaitseliit- auto vilkuritega. 8. klass

11. septembril toimus Türil järjekordne tuletõrjeolümpia. 
Meie kooli esindas seekord 4. klass. Kaasas oli nendega õpetaja 
Ilmar Mõttus. Võistlemas oli 15 võistkonda ja meie kool andis 
endast parima, kahjuks küll auhinnalistele kohtadele seekord ei 
tuldud.

Sander Perillus meenutab võistlusi: „Minule meeldis väga. 
Minu lemmikalaks oli ülesanne, kus pidime voolikuga teise 
inimese käest kaks palli käe pealt ära saama.“ Tema õde Sandragi 
jäi päevaga väga rahule: „Ka mulle meeldis see väga. See arendas 
palju meeskonnatööd. Minule meeldis kõige enam takistusrada. 
Seal pidime üle plangu hüppama ja voolikuid kokku panema. 
Üldse oli see väga lõbus ja naerurohke sündmus. Üks minu elu 
toredamaid päevi koos oma klassiga.“

Victoria Kondas
8. klass

Kolmapäeval, 17. septembril oli kuulda kooli staadionilt 
muusikat ja õpilaste kilkeid – toimus iga-aastane spordipäev, 
mida korraldas 8. klass. 

Spordipäev algas soojendusega, mida 
juhendasid Mariettely Saar, Liili Filippov ja Aveli Nilbe. Aga 
enne, kui sai hakata tegema ägedaid alasid, toimus hoopis klas-
side vaheline teatejooks. Klassiliikmetel tuli võtta paaridesse ja 
end omavahel jalgadest kinni siduda, joosta torbikuni ja seejärel 
tagasi ning anda teatepulk järgmistele. Teatejooksu võitis 9. klass.

Spordipäeva alad olid põnevad ja naljakad – kuristiku ületa-
mine, püramiidi ehitamine, täpsusvise, pimesikk otsib palli, tasa-
kaaluhoidmine pallil, jonnipunnid poomil, slaalomjooks palliga 
ja kroksivise. Minu meelest oli selle aasta spordipäev teistsugune 
sellepärast, et tavaliselt ei ole olnud eriti meeskonnatööd, vaid on 
olnud enamasti individuaalalad.  

Suured tänud 8. klassile huvitava spordipäeva eest!
Mari-Ly Soomuste

9. klass

hip-hop aeroobika 

Tuletõrjespordi mängudelt

4. klassi võistkond võistlustel. Vasakult Ken-Marten Ilves, 
Sander Perillus, Henri Väärtmaa, Kevin Kerk, Cristin 
Leinola, Elerin Kinsiver, Iti-Kärt Nursi ja Sandra Perillus.

Pimesikud palle otsimas.

Sügisene spordipäev pakkus sporti ja nalja


