
DIREKTORI TERVITUS 
ESIMESEL KOOLIPÄEVAL:  
 
Kallis koolipere! 
 
Sügisene tervitus kõigile Lauluisa 
kooli suurtele ja väikestele, nii nei-
le, kes alles alustavad kooliteed, 
kui ka  „kogenud õppureile“, õpeta-
jatele, kelle hoole all koolijütsid A- 
st ja B- st ikka kõrgemale, tähtede 
alla pürgima hakkavad. Tervitus 
emadele-isadele, kõigile, kelle 
hool ja armastus on saatnud ja 
saadab last tema teel. 
 
Elu Eestimaal käib looduse järgi 
loomulikku rada nii, et kevad on  
ärkamise  aeg, suvi laseb kõigel 
päikese all õilmitseda ja uhkelda-
da, sügis meenutab turgu, kus ro-
henäpud oma hoolsa töö vilju 
„esitlevad“, talv on valge teki all 
põõnutamise aeg.  
 
Koolirahva elu kulgeb sootuks tei-
se loogika järgi: suvel päike, vesi  
ja nipernaadilik muretus, talvel tu-
leb „uduvara“,  pilkaspimedas soo-
jast pesast välja pugeda, nägu pä-
he teha ja hakata tarkust koguma, 
korjama, õpetajaga jagama, kus-
juures vastu saab vahel isegi mee-
lepärase numbri. Vahel mitte mi-
dagi, aga sellest ei tohi heituda, 
sest  
„tarkus tuleb tasapisi,  
tuleb tasahilju, 
tarkuselt ei tasu loota 
juba valmis vilju“.   
 
Pikisilmi oodatud kevad on valla-
pääsemise aeg – selles osas lan-
geb kooliinimese elurütm looduse 
omaga kokku. Nõnda on lapse ja 
koolmeistri  elu seatud ja sinna 
suurt parata ei saa.   
 
Kool on iga inimlapse elus mängi-
nud aastasadu tähtsat rolli. Kunagi 
andis haridus omal maal teisejär-
guliseks rahvaks peetud eestlaste-
le võimaluse kaasa rääkida ühis-

konnaelus. Olla keegi. Hariduse 
omandamisse suhtuti täie tõsidu-
sega. Nii sündisid värsid:  
„Meie kiisul kriimud silmad, 
istus metsas kännu otsas. 
Piip oli suus ja kepp oli käes, 
kutsus lapsi lugema. 
Kes ei mõistnud lugeda, 
see sai tukast sugeda. 
Kes aga luges, aru sai, 
sellele ta tegi pai.“   
 
Koolitarkus aitas paremale järjele, 
seepärast võis  lapsele kas või vit-
sa anda, kui ta oma kasu ära ei 
taibanud.  
 
Tänapäeva populaarseimat kooli-
laulu teab igaüks, olenemata east: 
„Aina igasugu pudipadi pähe tuleb 
taguda meil koolis. Pole kusagile 
põgeneda paganama pedagoogi 
eest.“  Elu pole enam nii lihtne kui 
vanasti ja aina keerulisemaks lä-
heb. Kogu maailma tarkust ei suu-
da keegi ära õppida ega õpetada, 
saab vaid näidata, mis avastatud 
ja olemas on.  Kõike on nii palju, et 
ühel päeval tundub, et mulle seda 
ikka vaja ei lähe, et koolis aina rai-
satakse minu aega, et vajadusel 
saan arvutist järele vaadata.  
 
Kool on aga enamat kui faktide 
päheajamine. Kool õpetab eelkõi-
ge seda, kuidas erinevate inimeste 
ja olukordadega toime tulla. Kõigi 
lugude kaudu, mis koolis läbi aru-
tatakse, kujuneb arusaam maail-
mast, sellest, mis on sobilik, mis 
mitte. Tekib tõdemus, et inimesed 
on nii erinevad, aga nad pole sel-
lepärast veel mõttetud, pigem hu-
vitavad ja rikastavad meie maail-
ma.  
 
Kool on koht, kuhu tuleb kokku nii 
palju noori, mis omakorda tähen-
dab uusi sõpru- tuttavaid. Kallid 
lapsed! Koolis tuleb teie ellu üks 
ülimalt tähtis tegelane - pinginaa-
ber. Temaga veedate koos suu-
rema osa päevast. Pinginaabrist 

saab enamasti sõber ja mõtte-
kaaslane kogu eluks.  
 
Koolis on vahva, mis ei tähenda 
seda, et oleks väga kerge. Kui lä-
heneda tööülesannetele tasa ja 
targu, kuid otsustavalt ja innukalt, 
saab kõik korda. Oluline on mee-
les pidada, et töödel pole mõtet 
kuhjuda lasta, siis on koolis päris 
tore käia. 
 
Mõnusat uut algust! 
 

Katrin Martinfeld 
 

* * * * * * 

Tarbekunsti- ja käsitööring 
5.-12. klassi õpilastele juba  töö-
tab, aga hea meelega võtaksime 
veel juurde mõne uue liikme. Ringi 
algusaeg on esmaspäeval kell 14 
ja  teisipäeval kell 14.00. Ringis 
saab proovida kätt erinevates käsi-
töö- ja kunsti- tehnikates. Siin 
saad oma ideid teostada. 
Infot saab Ragna Meeliste käest 
või ragna@vkg.werro.ee  

Õpetaja Ragna Meeliste 
 

* * * * * * 

VKG näitering alustab uut hoo-
aega! 
 
Kui õpid 8.-12. klassis, tunned huvi 
teatri ja loovtantsu vastu, otsid 
uusi sõpru ja toredaid kogemusi, 
siis ühine meiega! Varasem ko-
gemus pole oluline, küll aga tegut-
semistahe ja rõõmus meel. 
Esimene kokkusaamine toimub 
Wermo maja saalis kolmapäeval, 
18. septembril kell 17.30. Rohkem 
infot saad huvijuhi käest (Wermo 
maja ruum 127 või  
maarja.kirschbaum@gmail.com) 
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KOOLITUSED SUVI 2013: 
 
- Eve Jurask, Juta Vaher, Aigi 

Laine, Liia Toomas ja Kaja-

Astrid Reiska - kirjastuse Koolibri 

algklassiõpetajate teabepäev 6. 

juunil 2013 Tartus; 

- Eha Tammo, Raili Leesalu, Pi-

ret Hordo, Aigi Laine ja Sirje 

Hüvato -täienduskoolitus „Õppe-

kava uuenduste lõiming koolitundi“ 

10. juunil 2013 Tartus; 

- Aigi Laine - täienduskoolitus 

„Õppe- ja kasvatusmeetod ühis-

arutelude juhtimiseks“ 11. ja 12. 

juunil 2013 Tartus; 

- Eha Tammo ja Liia Toomas - 

täienduskoolitus „Parimad koge-

mused kujundavast hindamisest“ 

12. juunil 2013 Tartus; 

- Anu Maask – TEK võrgustiku 

tervisenõukogu liikmete koolitus 

13. juunil 2013 Setomaal; 

- Piret Hordo - täienduskoolitus 

„Arvutipõhise statistikahariduse 

uuendamine“ 18. juunil 2013 Tar-

tus; 

- Raili Leesalu - kooliteatrite pro-

jekti „Mängime Kreutzwaldi loo-

mingut“ teatrilaager 26.-27. juunil 

2013 Võrus; 

- Ragna Meeliste - tikkimise jät-

kukoolitus 29.-31. juulil 2013 Kalli-

sabal; 

- Kristi Kuus, Anu Maask, 

Kaidur Kukk ja Argo Käpa - IX 

rahvusvaheline kehalise kasvatuse 

suvekursus 29. juuli - 2. august 

2013 Kuressaares; 

- Marju Purge ja Tiia Raag - 

Allecto õppeaasta sissejuhatav 

seminar 21. augustil 2013 Pärnus; 

- Maarja Kirschbaum - tantsu-

kunsti suveakadeemia kursus 21.-

24. augustil 2013 Haapsalus; 

- Blanca Punt -  koolide karjääri-

koordinaatorite mentorkoolitus 22.-

23. augustil 2013 Tallinnas; 

- Marju Purge, Tiia Raag, Tiia 

Allas, Maive Salakka, Eve Sõ-

mer, Ere Tumm ja Eve Unt - 

EIKÕS-i seminar 22.-23. augustil 

2013 Pärnus; 

- Sirje Hüvato ja Külli Pihl -  teise 

kooliastme õpikukomplekti „Punkt“ 

tutvustus 23. augustil 2013 Tartus; 

- Raili Leesalu - riigieksami üles-

annete koolitus 26. augustil 2013 

Tallinnas; 

- Aigi Laine - täienduskoolitus 

„Õppe- ja kasvatusmeetod ühis-

arutelude juhtimiseks“ 26. ja 27. 

augustil 2013 Tartus; 

- Tiia Allas - täienduskursus „Ing-

lise keele osaoskuste ning kultuuri 

õppimine ja õpetamine kirjanduse 

kaudu“ 26. ja 27. augustil 2013 

Tartus; 

- Ene Moppel, Marju Sarapuu ja 

Liia Toomas -  1. klassi õpetajate 

täienduskoolitus „Aabi ja Bibi 

aabits, matemaatika“ 27. augustil 

2013 Tartus; 

- Anu Maask - Eesti Tervise-
edenduse Ühingu Traumamees-
kondade ühisseminar 29.-
30.augustil 2013 Lepanina puhke-
keskuses, Pärnumaal; 
 
 

* * * * *  

SEPTEMBRI SÜNNIPÄEVAD
   
1. Säde Koch (end. rmtk töötaja)  
4. Anne Tolk  
5. Ene Mondšein (endine õpetaja)  

6. Linda Kütt (endine õpetaja)  
7. Kaja-Astrid Reiska 
14. Urve Lind (endine õpetaja)  
18. Erja Arop 

19. Kaie Kikkas  
19. Inge Paabusk  
20. Helgi Laugamõts 
25. Aare-Vello Mikkelsaar (endine 
õpetaja)  
29. Helle Ruusmaa  
 
ÕNNITLEME! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGAL SÜGISEL 
Leelo Tungal 

  

Igal sügisel uuesti sünnib 

niiskete kollaste lehtede hõng, 

igal sügisel tuul laande kõnnib, 

teejuhiks härmane ämblikulõng. 

  

Igal sügisel uuesti algab 

valgete kurgede kaugeletee. 

Ikka linde on kolmnurkses salgas, 

kellele uued on linnad ja veed. 

  

Ikka kooliteel lehvitab kastan - 

kollased kindad on  

kõikumas puus. 

Igal sügisel astrilast kastab 

värske, noor vihm.  

Ja ka aster on uus. 

  

Iga sügis on uus nagu ime - 

värvitud taevad ja värvikad maad... 

Igal sügisel pilviku nime 

esimest korda üks laps kuulda 
saab. 

 

HEAD KOOLIAASTA ALGUST! 


