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Külas ERR Kesk-Eesti korrespondendipunktis
Jaanuari lõpus käis kuus arvutihuvilist poissi külas ERRi Kesk-Eesti
korrespondendipunkti korrespondendil Olev Kenkil, eesmärgiks tutvuda tema töö ja tegemistega.
Meid vastu võtnud, märkis Kenk,
et kuigi sel päeval oleks olnud ka teisi uudiseid, oli tähtsaim uudis siiski
vastu võtta Väätsa kooli õpilased.

Nii oli ta kooskõlastanud selle ka
pealikega Tallinnast. Olev Kenk rääkis, et kajastab Eesti Televisiooni
uudistesaates „Aktuaalne kaamera“
ja Eesti Raadio „Päevakajas“ kõike
olulist Järva-, Rapla- ja Jõgevamaalt.
Nii asusime meiegi uudise tegemise juurde. Kõigepealt valisime teema, seejärel jagasime rollid. Sündis

ERRi Kesk-Eesti korrespondent Olev Kenk tutvustab Kaimo Paasile oma
igapäevatööd. Neid jälgivad David Ocean Kaljurand ja Kaarel Eensoo.

uudis bussikeskuse tööst. Sten hakkas operaatoriks, David reporteriks,
Kaarel oli bussikeskuse direktor,
õpetaja ja Mairo intervjueeritavad.
Kaimo pani kogu meie uudise arvutis kokku. Stenile õpetati, kuidas
töötada profikaameraga, kui palju
tohib filmida õlalt, kui palju statiivilt
ja kui pikk peab klipp olema. Seda
vähemalt seitse sekundit, et intervjueeritava nimi jõuaks ekraanile ilmuda. David sai teada, kuidas mikrofoni hoida ja intervjuus küsimusi
esitada. Tähtis on, et telekanali logo
mikrofonil kindlasti kaamerasse
jääks. Mairo ja õpetaja olid intervjueeritavad, kes pidid rääkima probleemist. Kaarel pidi aga bussikeskuse direktorina üles näitama oskust
probleemi lahendada. Peale Kaimo
kokkupandud klippi saime arutleda,
kuidas kaamera ees esineda, mikrofoni käsitseda ja end arusaadavalt
väljendada.
Sõbraliku ja lahke vastuvõtu järel
kutsus Olev Kenk poisse tagasi, et
huvi korral temaga uudiste tegemisel kaasas käia ja materjal kokku
monteerida. Nii saidki Sten ja Kenno
ka teist korda huvitava ajakirjanikutöö kogemuse osaliseks.
Anneli Tumanski
õpetaja

Infotehnoloogia loeng

Tutvuti Tallinna linnavalitsusega

Infotehnoloogiat õppivad tudengid ja Elioni töötaja külastasid meie kooli 21.
veebruaril, mil nad rääkisid
IT vajalikkusest meie ühiskonnas. Räägiti miks ja kuhu
võiks minna seda ala õppima ja milliseid isikuomadusi selleks vaja läheb.
Noored rääkisid väga
huvitavalt ka viimasel ajal
aina rohkem populaarsust
koguvast suhtlusportaalist

12. veebruaril, kui enamiku jaoks oli tavaline
koolipäev, käisid Väätsa põhikooli õpilased Helis
Solman ja Triinu Kopelmäe Eesti Noorteühenduste
Liidu osaluskooli raames külas Tallinna Linnavalitsuses.
Tegemist on eelkõige haridusliku programmiga,
mille jooksul saadi kasulikke teadmisi linnavalitsuse
tööst, tegemistest ning tähtsusest, aga räägiti ka
teemadest, mis on seotud noortega ja noorte
kaasatusega, saadi vastutajatelt otse seminarivormis
küsimusi küsida ja olulistel teemadel arutelu
arendada. Tüdrukud omandasid palju uut ja jäid
külastusega väga rahule.

Facebook, kuidas oleks õige
ja turvaline seda kasutada.
Neil oli kaasas ka üks tehniline vidin, mis nägi välja nagu pall ja seda sai juhtida
läbi nutitelefoni või i-padi,
ka õpilased said proovida
seda juhtida.
Kindlasti pani see loeng
õpilasi mõtlema, et just
infotehnoloogia võiks olla
ala, mida õppima minna.
Helis Solman

KO:LIME:L

Nr 3 (68)

MÄRTS 2013

Töölaagri preemiareis Rootsi
Sel suvel oli juba kolmandat korda põhikooli
õpilaste töölaager. Korrastati Väätsa aleviku keskust, tegeldi haljastustöödega, koristati kooli ümbrust ja kiigeparki.
Kõikidele noortele töötegijatele oli sel korral
preemiaks Rootsi kruiis.
See toimus 8. – 10. veebruarini.
Pärast reedest koolipäeva sõitsime bussiga
Tallinna, kust laevale läksime. Ärevus oli meil kõigil suur ja reisi ootamine
tundus pikk. Jõudsime
Rootsi laupäeva hommikul.
Käisime hiiglaslikus
kuningalossis, kus kõik oli
väga suursugune ja särav.
Õnnestus näha ka vahtkonna vahetust, mis oli
omamoodi huvitav. Saime
tutvuda suveniiripoodidega ja meil oli Stockholmis linnas käimiseks ka
tunnike vaba aega, mille
sisustasime peamiselt ringi vaatamisega.
Õhtul läksime taas laeva ja hakkasime kodu poole tagasi tulema. Laevas
saime tõeliselt maitsva õhtusöögi osalisteks. Õhtu
möödus meil bändi saatel
tantsides.
Tagasiteel kõikus laev

Kuningalossi ees.
lainete tõttu kohati päris
tugevasti, kuid arvan, et
see ei osutunud mingiks
probleemiks ja kõigile osalistele meeldis see reis
väga.
Eriti toredaks tegi reisimise see, et olime kõik sõbralikud, abivalmid ja saime üksteisega tõeliselt
hästi läbi. Kõigil oli väga
lõbus ja saime uue kogemuse võrra rikkamaks –
näha meretagust naaberriiki. Usun, et kõik meenutavad sellest ainult head.
Ly Lipp

Mariettely Saar ja Liili Filippov on tänavalt leidnud
trolli.

Tubakaloeng

Vastlapäev

27. veebruaril toimus koolis tubakaloeng, mille viis läbi
tubakavastase noorteteavitusega tegelev Hanno Egipt.
Külalise kutsusid kooli õpilased ise, leides, et see oleks
noortele vajalik. Loeng oli meeldejääv ja mõtlemapanev,
kindlasti tuleks igas koolis midagi sarnast läbi viia, et
õpilased teaksid rohkem tubakatoodete tarvitamise ohte ja
tagajärgi. Eriti hea oli see, et koolitaja tõi näiteid elust enesest
ja suhtles väga hästi õpilastega. Teabeüritusel osalesid 5.–9.
klassi õpilased ja mõned õpetajad.
Kohal oli ka Delfi Noorte Hääle ajakirjanik, kes küsis
mõne meie kooli õpilase arvamust ja esitas küsimusi loengu
kohta.

Tänavusel vastlapäeval lasti traditsioonilist
vastlaliugu, aga mängiti ka lumejalgpalli JK Väätsa
Vald treeneri Taavi Partsu eestvedamisel ja läbiti
teatevõistlus.
Algklasside pikim liug tüdrukute arvestuses oli
Cristin Deinolal ning poiste arvestuses Sten Toomperel, Sander Ollinol ja Andro Topsil. Teatevõistluse
läbis kõige paremini 4. klass ja jalgpallis tulid
paremaks nii 4. klass kui 2. klass.
Vanemas astmes sai 9. klass esikoha nii teatevõistluses kui ka jalgpallis. Jalgpallis sai teise koha 8.
klass ja kolmanda koha 7. klass.

Helis Solman

Triinu Kopelmäe
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Kodutütarde 81. aastapäev
28. jaanuari õhtupoolikul toimus Paide Raekojas Kodutütarde 81. aastapäeva tähistamine, millest said osa Paide, Väätsa,
Koigi ja Roosna-Alliku kodutütred.
Toredad õhtujuhid olid
meie oma Noorte Kotkaste
liikmed Johannes Martin
Saar ja Elar Niglas. Ilusat
muusikat meie kõrvadele
pakkusid teiste seas ka 3. ja
4. klassi kodutütred ning
meie rühmavanema Evelin Puntso poeg Even Koka, kellest võib sirguda
tulevikus üks tubli noorkotkas.
Nagu juba tavaks saanud, jagatakse aastapäeval
tublimatele tänukirju ja
meeneid. Ka Väätsa rühma kodutütardest said
paljud tunnustatud. Ringkonnavanema aukirja said
Helis Solman ja Triinu

Väätsa kodutütred ja noorkotkad.
Kopelmäe, „Nobenäpu“
eriala märgi said Triinu
Kopelmäe ja Anu Annus
ning ringkonnavanema

tänukirja Els Juhvelt, Hanna Tedre, Elsa-Mai Ludvi,
Anu Agnes Kerge ja Victoria Kondas.

Võime tunda uhkust
meie kodutütarde üle!
Triinu Kopelmäe

Tutvustati eesti rahvarõivaid

Saalihoki

Oma Lava esitas vabariigi aastapäeva eel, 22. veebruaril kooli õpilastele loeng-etenduse „Eesti rahvarõivas“. Esinejad olid meie tuntud
näitlejad Külli Reinumägi, Erki Aule,
Karmen Ong ja Rauno Zubko.
Rahvarõivaste ajalugu tutvustas
kõrvalt üks näitlejanna ning lugu
esitasid kolm näitlejat, kel sõnalist
osa polnud. Nemad kasutasid ainult

Jaanuari alguses käisid meie kooli
sportlikud poisid ja tüdrukud Paide
spordihallis Järvamaa koolide vahelisel
saalihokivõistlusel.
Väätsa põhikooli tüdrukud Triinu
Kopelmäe, Helis Solman, Aveli Nilbe,
Liili Filippov ja Kärolin Ilves saavutasid
esimese koha. Ka eelnevatel aastatel on
seal võistlustel osaletud, kuid nii head
tulemust tüdrukud polnud veel saanud.
Poistest olid kohal Tarmo Suurkivi,
Reino Väärtmaa, Sten Perillus, Kaimo
Paas ja Leivo Filippov. Nemad seekord
esikolmikusse ei jõudnud.

žeste ja liikumist.
Tutvustati rahvarõivaid alates
nooremast põlvkonnast peale. Näidati, et kuidas rahvarõivas inimese
vanemaks saades muutub, kuidas
tulevad juurde uued riideesemed ja
vanad antakse oma järglastele.
See oli väga tore ja õpilased said
rohkem aimu rahvarõivaste ajaloost
ja välimusest.

Admiralimatkal
Juba seitsmendat korda toimus veebruaris admiral Pitkale pühendatud matk.
Osalejad oli üle 400. Kõnniti Jalgsemalt
Peetrisse, mis oli 20 km pikkune distants.
Need, kes ei suutnud nii pikka maad
kõndida, matkasid hoopis Järva-Jaanist
Peetrisse. Tee peal sai juua Naiskodukaitse poolt valmistatud teed ja süüa pirukat. Tee peal tegid meele rõõmsamaks
ka toredad sildid matkajatele, näiteks
„Kui ei jõua enam nägu ees kõndida, siis
tee 13 sammu tagurpidi!“. Kõik lõpetasid
rõõmsameelselt.
Triinu Kopelmäe
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Luulesõbrad kogunesid Väätsale
Järvamaa 4.–9. klasside õpilaste
luulepäev "Luule – see ei tule tuulest" toimus Väätsa põhikoolis juba
üheksandat korda. Päeva alateema
"Huika metsa! Mis kaigub vasta?" oli
seotud Kultuuriministeeriumi poolt
välja kuulutatud kultuuripärandi
aastaga. Esitati luulet Eesti ärkamisajast.
Etteasted jagunesid järgmiselt:
1) 7.–9. klassi üksikesinejad, kokku 7 noort;
2) 7.–9. klassi luulekavad, 5
gruppi;
3) 4.–6. klassi üksikesinejad, kokku 15;
4) 4.–6. klassi luulekavad, kokku
4. Nende hulgas ka meie kooli luulekava „Leib & burger“, mille esitasid Siim Einassoo ja Heleri Suurkivi (PILDIL) 5. klassist.
Väätsa kooli luulekava oli põnev
kompott, kus olid kokku segatud
ärkamisaegse luuletaja Peeter Jakobsoni ning 5. klassi õpilaste ühistööna
valminud luuletused. Antud luulekava sai eripreemia huvitava lähenemise eest eesti klassikale.
Kokku oli luulepäeval 31 etteastet, mida kuulas 3-liikmeline žürii
koosseisus Eve Siilak KENKist, Ülle

Jääger Koerust, Külliki Aasa Järva
Maavalitsusest. Päeva lõpus andsid
hindajad esinejatele tagasisidet
kuuldust ja nähtust ning kõiki esinejaid tunnustati eripreemiaga.
Lisaks laste esinemistele oli külla
kutsutud ka eesti üks tuntumaid luuletajaid Kristiina Ehin, kes tutvustas
oma loomingut ning rääkis lastele
kirjaniku elust ja tegemistest.
Lastele viidi läbi ka neli töötuba:

müntidest ehete valmistamine; pliiatsitopside valmistamine; rinnamärkide tegemine ja mõisamäng.
Luulepäeva õnnestumisele aitas
kaasa hulgaliselt inimesi nii koolist
kui ka väljastpoolt kooli. Suured
tänud kõigile abilistele! Luulepäeva
toetas Järvamaa Omavalitsuste Liit
ja Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp.
Evelin Puntso

Valige oma rühmas üks teema ja
värvipildi suurus (A4 või A5). Ühes
raamatus võiks olla 10–15 värvipilti.
Meie juhtide tööks jääb raamatute köimine ja paljundamine.
PEA MEELES! Internetist ja mõnest
trükitud raamatust koopiaid teha ei tohi!
Seda keelab autoriõiguse seadus! Meie
teeme oma pildid ise! Appi võivad tulla
ka emad ja isad, õed ja vennad või kasvõi
vanaisad-vanaemad, kes hästi joonistavad ning aidata soovivad!

igaüks toob ainult üheainsa värviraamatu, saame rõõmustada paljusid haigeid lapsi!

Sa ei ole üksi
Järvamaa kodutütred kutsuvad kõiki
sõpru, tuttavaid, sugulasi ja lihtsalt häid
inimesi osalema heategevuskampaanias.
Tahame valmistada rõõmu Tallinna
Lastehaigla onkoloogiaosakonna väikestele patsientidele.
Võitlus raske haigusega on nendele
lastele ränk katsumus. Iga killuke rõõmu
aitab unustada valu ja vaeva, mida neil
iga päev tuleb taluda. Rõõm aitab paraneda, lisab kehale jaksu ning annab
vaimujõudu. Saatest „Sa ei ole üksi“
saime teada, et haigla vajab laste jaoks
värviraamatuid ja joonistusvahendeid.
Otsustasime tegutseda, sest kodutütar ju aitab ligimest!
VALMISTAME ISE
VÄRVIRAAMATUID!
Hea käega joonistajad teevad valmis
värvipildid, mis me värviraamatuteks
kokku köidame.

KOGUME OSTETUD UUSI JA
KASUTAMATA
PLIIATSIKOMPLEKTE, VILDIKAID,
VÄRVIRAAMATUID,
TEGELUSVIHIKUID jms
Kui Sa eriti hea käega joonistaja pole,
kuid siiski aidata tahad, võid osta poest
pliiatsikomplekti või värviraamatu ja
toetada sellega. Meid on palju ning kui

KUTSU HEATEGEVUSKAMPAANIAS
OSALEMA KA KÕIK OMA SÕBRAD,
PERELIIKMED, KLASSIKAASLASED!
HOOLIME JA AITAME KOOS!
Kogumisega ja värviraamatute meisterdamisega tegeleme 20. maini. Kogutud asjad korjab kokku Sinu rühmajuht,
tema vastab ka küsimustele, mis sul võivad tekkida.
Loodame üheskoos lastekaitsepäeval, 1.juunil teha Tallinna Lastehaigla
onkoloogiaosakonnale toreda kingituse.
Lisainfo:
Mare Hendrikson 53 413 640
Siiri Sitska 56 304 316

TOIMETUS: Triinu Kopelmäe, Helis Solman, Anneli Mand.
Kontakt: koolimeel@hot.ee Kooli koduleht: www.vaatsa.ee/kool

