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Väätsa Põhikooli Comeniuse meeskond Sitsiilias
12. – 18. jaanuarini viibis Väätsa põ-

hikooli meeskond seoses Comenius- 

projektiga partnerite juures Sitsiilias 

Mazara del Vallos. Kohtumiseks koostas 

iga kool esitluse oma riigi maavaradest ja 

nende toodetest ning viis õpilaste seas lä-

bi küsitluse küttesüsteemide ja erinevate 

energialiikide kasutamise kohta meie 

kodudes. 12. jaanuaril kell 21 jõudsime 

Mazara del Vallosse, kus võtsid  

vastu majutajad ja nende pered.

Järgmisel päeval kogunesime kooli, 

et sealt üheskoos minna avaaktusele Ma-

zara raekotta. Meeskonnad tutvustasid 

end jagades ja saades kingitusi. Kohaliku 

kooli lapsed esinesid meile kaunites vär-

vilistes kostüümides. Tervitama olid tul-

nud linnapea ning Eesti aukonsul Sit-

siilias. Meie kooli meeskond kui projekti 
suured. Seltskond oli tore ja nalja sai ka. Sõitsime bussiga kõrgele mäkke, kus peakoordinaator sai aukonsulilt kingitu-

Kolmapäeval saime koolis kokku, et asus bioelektrijaam. Meile selgitati, kui-seks käekellad. Samal õhtul käisime koos 
minna geotermaalenergia uurimisinsti- das prügist biogaasi ja sellest omakorda oma majutajatega ringkäigul Mazara lin-
tuuti. elektrit toodetakse. nas ja sõime pitsarestoranis pitsat. Pil-

Pärast lõunasööki külastasime Dan- Meie viimasel Sitsiilias Mazaras vii-distada oli palju, kuid fotokaamerate 
cing Satyri muuseumit. Jälle oli kätte bimise päeval, sest järgmise päeva vara-akud olid selleks ajaks juba tühjad.
jõudnud vaba aeg ning seekord läksime hommikul läks juba lennuk, kogunesime Teisipäeval viidi meid kohalikku pit-
külla ühele Itaalia tüdrukule. Neljapäe- taas kooli nagu igal hommikul. Olime ka saarestorani, mis oli väga luksuslik. Pit-
val külastasime Palermot, mille ümbru- paaris tunnis ning seejärel hakkas meil sad olid  võrreldes meie omadega väga 
ses oli palju suuri ja väikseid mägesid. töötuba, kus pidime arvutis täitma ühe 

töölehe oma kooli kohta. Samal päeval oli 

ka rahvusõhtu. Majutajapered oli valmis-

tanud koduseid toite, mis maitsesid väga 

hästi.  Muusika oli meie kooli discoga 

võrreldes väga vali. Seepärast käisid kõik 

vahetevahel süüa võtmas või niisama 

kooli peal jalutamas, et kõrvu puhata.

Laupäeva hommikul kell 5 kohtusi-

me eestlastega õpetajate hotelli ees, et 

bussiga Palermosse sõita. Kõik me olime 

väga väsinud ega tahtnud koju minna.

Me jäime väga igatsema oma majuta-

japeresid ja Sitsiiliat, kuid tore on tagasi 

kodus olla.

Laura Teder

6. klass

meid 

Laura-Liisa Valdur, Liili Filippov ja Heleri Suurkivi tunnis. 

Meie meeskond Vahemere ääres asuvas geotermaalenergiat uurivas instituudis.
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TOIMETUS: Anneli Mand ja 8. klassi pilased Mary-Ly Soomuste, Liili Filippov, Laura-Liisa Valdur, Aveli Nilbe
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õ

Väätsa saalihoki klubi Mini Cupil

Kodutütarde aasta-
päev tõi kõrge 
tunnustuse Väätsale

Väätsa õpilased on oma kooli fännid

17. jaanuaril tähistasime Albu 

rahvamajas kodutütarde organisat-

siooni 82. aastapäeva. See sündmus 

on kodutütardele iga-aastane tradit-

sioon. Kontsert-aktusel tänati Kodu-

tütarde tegevuse toetajaid ning tun-

nustati aktiivseid liikmeid.

Pidulikul sündmusel esinesid pal-

jud kodutütred erinevate etteastetega: 

laulude, tantsimiste, pillimängimis-

tega. Seekord sai esineda ka meie 

näiteringi trupp. Etteaste kandis peal-

kirja "Mare sünnipäev" ja meil oli väga 

suur au esineda sellisel tähtsal päeval.

Nagu igal aastapäeval, toimus ka 

seekord aktiivsemate kodutütarde 

tunnistamine. Meie  rühmas tunnus-

tati väga paljusid. 

Väätsa kodutütarde rühmast päl-

vis kõige suurema autasu, hoolsus-

märgi, Triinu Kopelmäe. Hoolsus-

märk anti veel kahele Järvamaa noo-

rele. 

Triinu on kodutütar olnud juba 

viimased 6–7 aastat. Ta teab, kuhu 

tahab jõuda, ja on seadnud endale 

tulevikuplaane seoses Kaitseliitu 

kuulumisega. Kindlasti kuuleme ja 

näeme tema tegevusest selles orga-

nisatsioonis. Triinu tulevikuunistus 

on astuda Naiskodukaitsesse, loo-

dame, et see täitub ja soovime kõike 

paremat. Head soovid ka kõigile 

teistele tublidele kodutütardele!

Kodutütarde Järva ringkonnas on 

266 kodutütart, kes jagunevad 14 

rühma. Kokku pälvis erinevaid tun-

nustusi 53 tublit tüdrukut üle maa-

konna.

Aastapäeva tähistamine on meie 

jaoks väga tähtis sündmus, mis võtab 

kokku ja ühtlasi annab hinnangu 

möödunud aastale. Loodame, et järg-

mise aasta Kodutütarde organisatsi-

ooni aastapäev annab taas  võimaluse 

tänada ja tunnustada Väätsa noori.  

Mari-Ly Soomuste

8. klass

3. õppeveerandi algul viidi Väätsa sujuvust hinnati väga heaks.

põhikoolis õpilasesinduse eestvedamisel Milline on kooli keskkond? Nagu juba 

läbi rahuloluküsitlus, mille abil püüti arvata võis, on kooli keskkond väga hea, 

saada informatsiooni kooli õhkkonna ja eriti meeldib õpilastele renoveeritud 

õppekeskkonna kvaliteedi kohta õpilaste mõisahoone ning alati puhtad ja heas 

vaatenurgast. Küsimustikule vastasid korras klassid. Ainsaks probleemiks ker-

kõik kooli 5.– 9. klassi õpilased. kis selles valdkonnas üles vahetusjalatsite 

Milline on kooli üldine õhkkond? Üld- kandmine. Paljude laste arvates on 

joontes on Väätsa kooli õhkkond hea, vahetunnid liiga lühikesed, eriti esimene 

esineb norimist ja kiusamist ning ei vahetund, mis on teistest 5 minutit lühem, 

ole olnud probleemiks ka varastamine ega et bussisõitjad tundide lõpus bussi peale 

lõhkumine. Õpilased saavad hästi läbi nii jõuaksid. 

juhtkonna kui üksteisega, mis on väikese Õpilasesinduse rõõmuks tuli õpilas-

kooli puhul väga oluline, luues hea ja telt ka palju uusi ideid koolielu paranda-

turvalise õppekeskkonna. Eks ole ka miseks ja mugavamaks muutmiseks. 

probleeme nagu igas koolis, eriti just Teiste seas näiteks kooli kohvik, kooli-

raskes eas olevate õpilastega ehk puber- raadio või lihtsalt põnevad tegevused 

teediealistega. "Eks väiksemaid nagele- vahetundides. Veel arvati, et koolis võiks 

misi ikka tule ette nagu igas koolis," olla vaikuse nurk. Õpilasesindus võtab 

kirjutas mõni õpilane. Kokkuvõttes pee- kindlasti kõikide õpilaste ideid kuulda 

takse Väätsa kooli õhkkonda keskmiseks. ning me loodame, et neid tuleb  rohkemgi.

Kas kooli õppetöö toimub sujuvalt? Väätsa põhikool on küll väike, kuid 

See oli kõige rohkem kiitust saanud väga ühtehoidev. Küsitluse analüüs näi-

küsimus. Paljud õpilased kiitsid õpetajate tab selgelt, et õpilased on rahul meie kooli 

tööd ning tundide läbiviimist, seejuures eluga. Loodame, et suudame head taset 

ollakse väga rahul konsultatsioonide ja hoida ning olla ühtne ja rõõmus koolipere 

abiõppega, mis koolis väga hästi toimi- ka edaspidi.

vad. Õpilased saavad oma töid igal ajal 

parandada ja sellele palju piiranguid ei Elar Niglas

seata. Kui õpilane on tragi, saavad alati Anu Annus

kõik probleemid lahendatud. Õppetöö 9. klass

vähe 

Selleks hooajaks on asjad tehtud. Kok- Väätsa Mini Cup oli meie esimene 

kuvõttes saavutati Väätsa Cupil 4., Paide võistlus üldse. Sellel ei läinud nii hästi kui 

Cupil 2. ning Imavere Cupil samuti 2. Imavere Cupil, kus tundsime vastaseid ja 

koht. Me mängisime ka õpetajatega.  nende võtteid paremini. Kolmas Paide 

Selles duellis jäime peale seisuga 9 : 7. Kui- etapp, ühtlasi ka otsustav, oli edukas, sest 

gi õpetajad ei käi trennis, olid nad meile peale teise koha sai meie tiimi kaks võist-

tugevad vastased. lejat eriauhinna. Nendeks olid parim väl-

jakul ründaja Riko-Tepo Teppan ja parim 

väravavaht Elsa-Mai Ludvi. Eelmisel 

aastal Mini Cupil osalenud tiimid olid: 

Paide saalihoki meeskond, Peetri/Türi 

ühendmeeskond, Oru Harjumaalt ja Ima-

vere. Väätsa meeskonda kuulusid: Johan-

nes-Martin Saar (kapten), Sander Perillus, 

Hendri Väärtmaa, Kevin Kerk, Kevin 

Kinev, Elsa-Mai Ludvi (väravavaht), Sten 

Toompere, Riko-Tepo Teppan, Siim Eina-

soo ja Nicolas Kamarik.

Sten Perillus 

7. klass


