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SOORU LASTEAED PISIKE MAJA, KUID NII PALJU RÕÕMU

See, millesse usud,
see, kellesse usud,
see, mida kalliks pead
mismoodi mõtteid sead
on Su suhe ümbritsevaga
Su maailmatunnetus,
Su elu
Su elukogemus!

Lapse arengu jaoks on olulise tähtsusega tema esimesed eluaastad ja need
keskkonnamõjutused, mida laps sel perioodil saab. Meie lasteaed on pisike, kuid
rõõmu ja lusti leidub seal igale lapsele, kes seal käib. Sõbralikud ja hoolivad
töötajad teevad kõik endast oleneva, et iga laps saaks tunda ennast turvaliselt,
samal ajal oma teadmiste ja oskustega lapse igakülgset arengut toetades. Meie
lasteaed saab sel kevadel 15 - aastaseks. Mina tulin siia tööle alles kolm ja pool
aastat tagasi, kuid see lühike ja samas väga töökas periood on mulle väga palju
andnud. Tänu oma kolleegidele, kes mind kui võrdväärset enda hulka võtsid
ning pidevalt toetasid, olen jõudnud üsnagi kaugele. Olen leidnud oma
kutsumuse, ning mulle on antud võimalusi ka end sel erialal täiendada.
Lasteaia avamisest peale on maja hingeks ja südameks olnud Õie - töökas,
Silvia Kelle
vastutulelik, õiglane ning paindlik juhataja, kelle heatahtlikkus on võitnud laste,
lapsevanemate kui ka kolleegide südamed. Õie on alati seadnud enese huvidest
kõrgemale teiste soovid ja vajadused. Ta pooldab uuendusi, kuid samas austab ka
vana tõde.
Õie „parem käsi“, Saima, on lasteaia algusest peale lastest tublisid koolilapsi
kasvatanud. Tema kaitsva ja kindla tiiva all astuvad lapsed oma elus uude etappikooli. Oma nõudlikkuse ja kindlameelsuse, kuid samas armastuse ja
hoolivusega annab ta lastele turvatunde ning kinnistab nende teadmisi
ümbritseva elu kohta. Meile on ta eeskujuks oma täpsuse ning õiglusega.
Mirja oma rahulikkuse ja analüüsivõimega suudab igale olukorrale õigeid
lahendusi leida. Ta lööb kaasa igas olukorras, abistab ja toetab lapsi ning
kolleege, on väga kaastundlik ja tähelepanelik teda ümbritsevate inimeste
suhtes. Oma mõistvuse ja kannatlikkusega on ta eeskujuks paljudele.
Piret - sportlik, nooruslik, energiline ja sõbralik kolleeg, kellega koos
KALLIS SOORU
töötamine mulle palju rõõmu pakkunud on. Ta on väga kohusetundlik, töökas ja
RAHVAS!
abivalmis. Piretil on alati varrukas huvitavaid mõtteid ja tegevusi, mis lapsi
füüsiliselt arendavad ning liikumisrõõmu pakuvad. Oma särtsakuse ja
OLETE OODATUD
optimismiga toob ta majja palju rõõmu ja energiat.
SOORU LASTEAIA
Ilma Maieta ei saaks lasteaed üldse eksisteerida. Maie hoolitseb selle eest, et
15. SÜNNIPÄEVA
lapsed oleksid terved ja tugevad, sest tervislik toit on see, mis paneb aluse lapse
AUKS KORRALDATUD
igakülgsele arengule ning tervisele. Maie teab, mida laps peab sööma, et ta oleks
LAHTISTE USTE
tugev ja elujõuline. Ta oskab toidu sisse peita kõik vajalikud vitamiinid, mida
NÄDALALE
laps oma arenguks vajab.
18.
- 22. APRILLIL
Veel on meil Elmar,
kelle kohta võiks öelda, et
ta on meie lasteaia suurim väärtus, sest tänu temale on saanud
teoks kõik ideed ja mõttevälgatused, mis naiskolleegide peas
tekkinud on. Tema hoolitseb ka selle eest, et lastel oleks alati soe
ning kõige selle eest, millega teised töötajad toime ei tule.
Ja eriti on meil vedanud lapsevanematega, kes on alati toredad,
abivalmid ning mõistvad. Igale tekkinud probleemile on siiani
suudetud koos lahendus leida ja seda üksmeelses õhkkonnas.
Loomulikult kõige suuremat rõõmu ja sära pakuvad kogu
Soorule siiski meie kõige pisemad - lapsed. Tänu nendele on
olemas lasteaed, töökohad meile ning armastus ligimeste vastu.
Lapsed on ju need, kes meie elu edasi viivad, kes igas olukorras
lohutust ja rõõmu pakuvad.
Olen väga tänulik, et mul on võimalus töötada Sooru lasteaias,
olla kolleegiks nendele, kes seal töötavad ning kasvatada
neid lapsi, kes seal käivad.
Palju õnne sünnipäeva puhul!
Jaana Butov
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TULE ÕPILASMALEVASSE
Hei, koolinoor! Tule Tartu- ja Valgamaa Õpilasmalevasse!
2005. aastal on hakkajatel noortel taas võimalus osaleda õpilasmalevas.
Täpselt kesksuvel, 4.-17. juulil, ootab Tartu- ja Valgamaa Õpilasmalev oma 10
rühma 14- kuni 18-aastaseid noori raha teenima ning noortepäraselt ja huvitavalt
oma suvist aega sisustama. Malevarühmad tegutsevad järgmistes valdades:
Tartumaal:
1.
Alatskivi (komandör Andrus Salu, mob.52 85 658)
2.
Vara (komandör Helve Maripuu, mob. 56 650 046)
3.
Tartu (komandör Anneli Kumar, mob.55 697 662)
4.
Kambja (komandör Marina Paddar, mob. 51 59 615 )
5.
Ülenurme (komandör Toomas Kivend, mob. 51 11 549)
6.
Nõo (komandör Väino Korela,mob. 56 357 180)
7.
Elva (komandör Riine Valdner, mob.56 474 795)
Valgamaal:
1.
Otepää (komandör Marika Soidra, mob. 50 97 154 )
2.
Taheva (komandör Hille Tamman, t. 76 98 525)
3.
Tõlliste - (komandör Piia Ardel mob. 52 67 954
kasvataja Marek Mekk mob. 52 37 793)
Rühma suurus on 30 noort. Võid valida endale sobiva rühma sõltumatult oma
elukohast. Ainult ankeedil tuleb Sul järjestada endale meelepärasemad
malevarühmad, sest võib juhtuda, et mõnda malevarühma eelistatakse enam ja
siis arvestame Sinu 2. või 3. valikuga.
Õpilasmaleva kohustusliku osana on hommikune töölkäimine. Et suurem osa
Sinu tuusikuhinnast on kinni makstud õpilasmaleva toetajate poolt, siis eeldab
see igalt malevlaselt vabatahtlike töötundide tegemist kohalike kultuuriobjektide korrastamisel. Õpilasmalevast 7 päeva on arvestatud isikliku taskuraha
teenimiseks.
Pärastlõunase aja täidavad maastikumängud, meeskonnatööharjutused,
kunstiharrastused ja ettevalmistavad tegevused malevarühmade kokkutulekuks
Rõngus 16. - 17. juulil.
* Kuidas registreeruda?
Registreerida saad 15. maini 2005. Vabade malevakohtade arv on väga
piiratud, sest eelmisel aastal malevas käinud on sel aastal kindlad tulijad.
Registreerumiseks on mitu võimalust: 1. Ankeedi võid saada Sooru
raamatukogust või valla lehest, täita see ja saata aadressil: MTÜ Öökull,
Uus 56, 50606 Tartu. Ümbrikule kirjuta märksõna “õpilasmalev”.
2. Võid paluda saata Piial, Marekil või Lyl ankeet oma maili aadressile, täita
nõutud ankeet arvutis ja saata projektijuhile mailitsi ly.brikkel@louna.pol.ee
* Osalusmaks? Sel aastal on osalusmaks 350 EEK.
* Kust saada lisainformatsiooni?
1. Koduleheküljelt: http://www.hot.ee/tmalev
2. Projekti juhilt Ly Brikkelilt (ly.brikkel@louna.pol.ee) Mob. 56 464 679

TSIRGULIINA KK
OLEVIK JA TULEVIK
Tänases lehes avame arutelu
Tsirguliina KK tänasest päevast,
et üheskoos leida nägemust,
milline võiks olla kool viie või
kümne aasta pärast. Kool, mis
peaks piirkonna lastele pakkuma
tänapäevast kooliharidust ja
huvitegevust koolivälisel ajal.
Teema on oluline ja vajab
lähitulevikus (enne uue kooliaasta
algust) ühist nägemust, et
planeerida alates järgnevast
eelarve aastast 3 - 4 a. programmi,
kui tahaksime kooli säilitada
keskkoolina. Kui aga ühiseks
nägemuseks saab olema tugev
põhikool, siis tuleb sellise sõnumiga ka tulevikku planeerida.
Miks on vaja sellist ühist
nägemust?
Õpilaste arv on koolis vähenev
(4-5 aasta pärast on koolis
õppivate laste arv alla 200).
Gümnaasiumi klasse on võimalik
komplekteerida veel kolm aastat
oma kooli baasil. Koolide
rahastamise mudel ei kata
lähitulevikus gümnaasiumi osale
mõeldud programmi ja seeläbi ei
saa võimaldada valikaineid, mis
laiendaksid õpilaste silmaringi
ning looksid eeldused edasi
liikumiseks. Juba täna on meil
koolis vajadus õpetajate järgi, mis
võib muutuda meie koolile
tõsiseks probleemiks.
Need kõik on objektiivsed
põhjused, mida meil täna ühiselt
tuleb lahendama hakata. Kindlasti
on arutelu alustamisele vastaseid,
kes näevad jälle suurt tonti, mille
on põhjustanud allakirjutanu
isiklikest huvidest. Kuid vastan
juba eos, et eelkõige mõtlen ma
oma ja teiste laste tuleviku peale
ning kuidas me peaksime
tegutsema juba täna, et ei juhtuks
see meile „ootamatult“ nagu
enamike probleemidega, millega
me ei taha tegeleda.
Kindlasti ei oleks ma
lapsevanemana rahul, kui kool
oleks vaid kooliskäimise koht ja
rahapuudusel tuleks piirata või
lihtsalt lõpetada kooliväline
tegevus ja erinevad harivad
huviringid.
järgneb 3 lk.
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Täna moodustab kooli eelarve
koos lisadega ligi poole valla
eelarvest. Õpilaste vähenemisel
väheneb ka oluliselt riigipoolne
finantseerimine ja surve vallaeelarvele kasvab oluliselt. Võib prognoosida, et koos investeeringutega
moodustab see 3 - 4 aasta pärast
üle 60 % valla eelarvest.
Kui aga sellega ei kaasne
hariduskvaliteedi kasv, siis võib
tööle hakata lumepalli efekt. Suur
osa lapsevanemaid viib lapsed juba
teadlikult teistesse koolidesse ja ka
põhikooli võib jääda liiga väike arv
õpilasi.
Need ja veel mitmed teised
tegurid on algatanud vajaduse
küsida kõigilt piirkonna elanikelt
arvamust ja seisukohta, mida nad
õigeks peavad. Lapsevanemad
peaksid ju ütlema, millist kooli nad
oma lastele pakkuda tahaksid.
Oleme algatanud küsitluse
9-klassis, kes sügisel alustavad
õppetööd keskkoolis ning kooli
hoolekogus, kus arvan, et jõutakse
veel sel õppeaastal
ettepanekuteni. Arutelu on
algatatud ka arengu- ja eelarve
komisjonis ning valla volikogus.
Loodan omaltpoolt, et ka
lapsevanemad ja pedagoogid
sekkuvad oma ideede ja mõtetega
sellesse protsessi (juba läheneval
lastevanemate koosolekul 28.04
võiks ühe teemana olla kooli
tulevik ja meie nägemus sellest).
Te r e t u l n u d o l e k s i d k õ i k
ettepanekud, mis aitaksid meid
viia parima lahenduseni ning et
Tsirguliina kool võiks ka 10 aasta
pärast olla hea üldhariduse ja
arendava huvitegevusega kool.
Veiko Ardel
lapsevanem,
hoolekogu ja volikogu liige

Ts i r g u l i i n a K K 9 - k l a s s i
eelistused valikainete suhtes:
1. Praktiline majandusõpe
2. Inglise- ja vene suhtluskeel
3. Sport ja huvitegevused
Õpilaste nägemus heast koolist:
1. Head õpetajad
2. Meeldiv ja piisav söök
3. Rangem distsipliin - kodukord
kohustuslik õpilasele ja õpetajale
4. Rahulik vahetund
5. Arendavad huviringid

KEHALISE AKTIIVSUSE VAJADUS KOOLIS
Kool, kus õpilane saab omandada tänapäevaseid teadmisi ja arendada end
kehaliselt võiks olla reaalselt toimiv. Teadmiste kohapealt on nõuded lastele
väga suured, aga millisel tasemel on kehalise aktiivsuse arendamine?
Suur osa õpilastest käib trennis - korvpallis,
kergejõustikus, tantsimas ja mujal, paljudele aga on
kehalise kasvatuse tund ainuke võimalus end nädala
jooksul välja elada ja kehalist koormust saada.
Põhikooli õpilastest on kehaliselt aktiivsed ligikaudu
pooled tüdrukutest ja kolmveerand poistest ja iga
aastaga see aktiivsus langeb. Seda, et arvutiõpe on hea
ja vajalik ning õppides jõuab kaugele, teavad ja
räägivad kõik, aga keda huvitab lapse tervis.
Väheliikuvaid mõttehiiglasi enda ümber näha ei
tahaks. Selge on, et igaühest sportlast ei saa ning mõne
inimese vaimsed võimed on paremad kui füüsilised.
Aktiivne liikumine ja füüsilise vormi arendamine aitab
kaasa ka vaimsete võimete paranemisele.
Tasakaalustatud koolisüsteem peaks võimaldama
lastele kolme kehalise kasvatuse tundi nädalas.
Kehalise kasvatuse tund on ka üks lisavõimalus õppida
arvestama oma kaaslastega, tegutseda meeskonnana ja
arendada oma kehalisi oskusi. Väheste tundidega
nädalas seda ära ei tee. Selle aja jooksul ei õpi kehalise kasvatuse õpetaja tundma
lapse võimeid ja ta ei saa luua võimalusi nende võimete rakendamiseks ning
uute oskuste omandamiseks. Kui füüsiline aktiivsus on ebaregulaarne või
vähene, siis lapse organism ei harju koormustega ja tema võimed ei arene.
Iga uus omandatud harjutus või oskus tõstab enesekindlust, kui paraneb vorm,
siis tõuseb ka tuju ja usk enesesse. Aga see ei juhtu mõne korraga, vaid peaks
olema pikajaline protsess. Kui koolis ei harjuta aktiivselt liikuma, siis hiljem
võib tekkida lapses vastumeelsus sportliku eluviisi vastu.
Isegi kui väljaspool kooli tegeleda piisavalt kehalise aktiivsusega, siis
kehaline kasvatus koolipäeva sees aitab luua tasakaalu vaimsete ja füüsiliste
tegevuste vahel ning selle kõige taga ongi tegelikult lapse tervis.
Kehaline aktiivsus on eelkõige vajalik selleks, et inimene suudaks taluda
pingeid meie kiiresti muutuvas ühiskonnas ja vähem kulutaks tulevikus raha
oma tervise taastamiseks.
Piret Granovskaja

SÜDA VABAKS,
TUBA KA VABAKS - TUBAKAVABAKS
18. – 24. aprillini viib Tervise
Arengu Instituut läbi üleriigilist
südamenädalat. Käesoleva aasta
südamenädala peateemaks on
passiivne suitsetamine ning
inimeste õigus suitsuvabale tööja elukeskkonnale.
Südamenädala üheks
eesmärgiks on tekitada avalik
diskussioon Riigikogus
menetletava Tubakaseaduse
teemal ning aidata kaasa selle
kiiremale vastuvõtmisele ilma
klausliteta, mis annaksid
eriõigusi kasiinode osas.
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VOLBRIÖÖ JA VOLBRIPÄEV
Maikuu algab volbriööga. Eesti kombestikus on üksikuid jälgi germaanlaste
arvamusest, et nõiad Walpurgi ööl Blocsbergil sabatit peavad. Kui valburipääval
vihma ja räntsa sajab, öölda: "Nüüd vanad nõiad vihtlevad." (Haljala).
1. mai on tuntud peamiselt volbripäevana. Laialt on levinud maitule tegemise
komme. Üks huvitav pärimusteade paneb maitule paika nii: "Jaanituli tetti orre
otsa üles, maituli tetti maa peale."(Otepää), Maituli tähendab talve lõpliku alla
jäämist metsas ja nurmel. Maiga saabub kevade lõplik võit, sellega kaasneb rida
kõige halva eemale tõrjumist: tuletegemine, kellade helistamine ja
lärmitsemine, roheliste okste toomine hoonete kaitseks. Maipäev on ka noorte
tutvus- ja sõpruspäev.
Elin Tamm

TÄHELEPANU!
30. APRILLIL
ON OODATA NÕIDADE KOKKUTULEKUT
SOORU LASTEAIA PIIRKONNAS!
KUI OLED JULGE, LÖÖ KAASA!
SOOVITAVALT TULLA TEMAATILISES RIIETUSES
HOIA SILMAD JA KÕRVAD LAHTI
NING JÄLGI TOIMUVAT!

TÄHELEPANU SOORU ELANIKUD!
Teeme korda oma küla !
Alusta juba täna kodust ja üheskoos koguneme

SOORU HEAKORRAPÄEVALE
REEDEL 22. APRILLIL
Algus kell 14.00 rahvamaja juures

ÕNNITLEME

!

16. veebruaril
sündis
Aile Oru ja
Kristjan Koemetsa
esimese lapsena
poeg Karl Koemets

ÕNNITLEME
APRILLIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSI
Alma Liit
Hilse Võsu
Maie Värton
Helvi Jallai
Tõnis Lass
Kalju Org
Olga Särki
Reet Lehtmets
Pille Meriroos
Ülo Kapp
Alari Lehtmets
Elmo Kaart
Aavo Orgel
Janek Vinogradov
Merlin Ploom
Jaana Butov

!

Juri Särki
Thomas Elson
Siim Granovski
Kaja Karpovski
Marko Nõmmik
Siim Denks
Tanel Kaljuste
Merily Boisen
Kadi Kaart
Eliis Karm
Ruthanne Kern
Anette Sarv

Võta kaasa sõber ja hea tuju!
Tegijatele korraldatakse piknik
Kevadiste koristuspäevadega tekkinud
prahi saate tuua auto peale:

Sooru rahvamaja juures
23. aprilli hommikupoole
Mäe ja Metsaääre tänava piirkonnas
23. aprilli õhtupoole
Korterelamute juures 24. aprillil

ÕNNITLEME
SOORU
LASTEAEDA
SÜNNIPÄEVA
PUHUL!

RAAMATUST “EESTI LAPSE NALJAD”
* Alar sööb väikse õe ees pulgakommi ja kiidab: „Nii hea komm!“ Kui Angela
aga kätt sirutab, lisab suur vend õpetlikult: „See pole üldse tervislik!“
* Käisin koos sugulase ja tema 4-aastase tütre Katiga poes. Et ees oli
sünnipäevale minek, oli vaja osta ka pudel veini. Seisin siis veiniriiulite ees ja
üritasin midagi leida, Kati istus juba tüdinult sealsamas ostukärus. Ootas natuke
ja ütles siis: „Noh ei oska valida või? Võta üks õlu!“
* Jõulude puhul käisid lapsed klassiga pidulikul lõunasöögil. Õhtul kodus
süües ahmib poiss (8 a.) kiiruga sööki sisse. Küsin, et kas päeval sõi ta
samamoodi? Selle peale vastab poiss: „Ei … kodu on kodu ja restoran on
restoran!
* Kolmene Liisa sööb krabipulki. Tuppa tuleb vanaema. Liisa räägib:
„Vanaema, näe, need on krabipulgad, aga need ei krabise üldse, need on sellised
pehmed.“

Suur, suur aitäh lasteaia
töötajatele, kes nii hästi meie laste
eest hoolitsevad! Soovime neile
edaspidiseks samasugust jõudu ja
head tahet!
soovivad lapsevanemad
ja teised soorukad
Sooru külalehe väljaandja
MtÜ Sooru Arendus Piia Ardel
Tel. 76 79 860; 52 679 54

