KRAATER

NR.5 (109)

__ PIHTLA VALLA INFOLEHT

___

JUUNI 2013

Pihtla valla III küladepäev
22.juunil 2013 Pihtla Pritsumaja juures
Päev algab kell 11.00 tänavakorvpalliga uuel palliplatsil.
Eelregistreerimine tel 5114766 (Toomas) 20.juuniks
Kell 12.00 päeva pidulik avamine ning saab kuulata ja vaadata Pihtla Kooli lastemuusikali
PUNAMÜTSIKE
Kell 13.00 ajalootuba, mille viib läbi Krista Mägi
Samal ajal avatakse ka lastele ilusalong, kus saab teha lasta näomaalinguid ja punupatse.
Tegevust kõigile pakuvad Sepatuba, Lilletuba, Seebituba ning saab kuulata nõuandeid
tervislikust toitumisest.
Kõigile müümiseks ja ostmiseks avatud KIRBUTURG!
Selgitame välja Pihtla valla parima leiva. Selleks palume perenaistel leiva degusteerimiseks ja
väljapanekuks kell 13–ks kohale tuua.
Samuti müüvad ja tutvustavad oma toodangut kohalikud ettevõtjad.
Päeva jooksul toimuvad erinevad osavusmängud valla erinevate piirkondade vahel.
Lastele jätkub tegevust kogu päevaks ja õhtu poole on oodata üllatuskülalisi.
Kell 18.00 väike kontsert ning päeva kokkuvõtted. Valla heakorrakonkursi kokkuvõte. Oodata
on ka üllatusesinejaid!
Kell 20.00 JAANILÕKKE süütamine ning jalga saab keerutada bändi SADA JA SEENED saatel.
Bändile annab puhkust DJ Sander Loel.
Kõhutäiteks võimalik osta sööki ja jooki ning pehmet jäätist.
Hea jahiõnne korral on Pihtla jahimehed lubanud ka šašlõkki küpsetada.
Tule ise ning võta oma sõbrad ja Jaanikülalised kaasa!
Info tel 4530291 (Janne raamatukogus), 5215066 (Merike), 5056843 (Kai)

Eesti Vabariigi presidendi
Võidutule vastuvõtmine Pihtla
vallamaja ees 23.juunil kell 16.30
Tule ja vii tuli, et süüdata sellega ka
oma jaanilõke!
Rõõmsat Võidupüha ja ilusat Jaaniaega
kogu Pihtla valla rahvale
ja külalistele!
Pihtla Vallavalitsus ja -volikogu

Pihtla valla
heakorrakonkurss!
Pihtla valla kolmandal heakorrakonkursil
märkis komisjon ära järgmised objektid:
RANNAPOE Sutu külas –
Tõnu ja Margit Maksimov
TIISU Suure-Rootsi külas –
Reet ja Elvi Viira
TAMMEMÕISA Pihtla külas –
Mirja ja Peedu Laus
REOMÄE SKIITA Reo külas
Äramärgitute tänamine ja autasustamine
toimub valla küladepäeval
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Maikuu Kaali Koolis
Nii, nagu eelmises kokkuvõtlikus artiklis mainitud, oligi
maikuu Kaali Koolis väga toimekas. Kiirpilk tagasi.
2. mai - valla lasteaedade ühine volbritrall suure hulga
nõidade kokkusaamise, ühismängude ja -laulude ning
tantsudega. Nõiajookide segamine ja nende maitsmine
andis jõudu vingete võistluste võitmiseks.
7. mai - algklasside ja lasteaialaste teatrikülastus, vaadati
etendust „Potsataja ja Gena“.
14. mai – lasteaia kevadkontsert. Armas ja südamlik
üritus, paljud õpitud laulud-tantsud said laste poolt ette
kantud. Tähetäpside lood olid siiski kõige selgemad
õpetajatel. Emade valvsa pilgu all „kontrollisid nenede
oskusi“ pisut kahtlevad murelike nägudega poisid.
16. mai - kooli kevadpidu koos heategeva müügiga.
Kontsert oli vahava ja mitmekesine, erilise aplausi
teenisid 4.-6. klassi püramiidid. Müügist laekunud tulu
116 eurot on esimene kapital koolile vajaliku interaktiivse
tahvli ostmiseks.
17. mai – talgupäev ja lastevanemate koolitus lasteaias.
Valmis rõõmsavärviline liiklusrada ning paigaldati
mänguväljaku liivakast. Koolitus oli järjeks veebruarikuus
toimunule, teemaks ikka laste kasvatamise probleemidele
ja kitsaskohtadele lahenduste otsimine. Lektoriks taas Lia
Hanso, kellega lastevanematel on tekkinud usalduslik
suhe.
24. mai – 9. klassi viimane koolikell, nn „Tutipäev“. 1.
klass kontrollis, kas tähestik juba selge. 8. klassi muheda
huumoriga katsed kontrollisid, kas eluks vajalikud
oskused omandatud. Raskusi esines, kuid siiski lubati
enamus lõpetajatest lõpueksameid sooritama.
27. - 31. mai oli teistmoodi koolinädal. Õppetunde kellast
kellani ei toimunud, õppetegevus oli organiseeritud
projektipõhiselt. Õpilased viibisid 2-päevases
loovuslaagris Kübassaare poolsaarel, käisid
ekskursioonidel, rajasid kooli liiklusväljakut, õppisid
rühmatööde ja muude aktiivõppemeetodite abil. Üks päev
oli pühendatud käsitööle, valminud esemed loodame
müüa ning koguda raha ikka interaktiivse tahvli tarbeks.
3. juuni - 1. -8. klassi lõpuaktus, õhtul parimate õppurite
ja nende vanemate pidulik vastuvõtt ning tänamine.
Kooli tublimaist tublimad õppurid, kel tunnistusel ainult
viied, olid 2012/2013. õppeaastal
1. klass Berit Murd
2. klass Hanna-Liisa Orgmets
3. klass Robin Vaga
4. klass Kalev Kaasik
6. klass Toomas Mitt.
Koha autahvlil kindlustas endale lisaks eelpool loetletuile
ka Ida -Johanna Loel ja lõpetajaist, kelle lõpueksami
tulemused alles selgumas, kuid aastahinded juba teada,
Katrina Kaasik.
Kestab eksamiperiood, viimane pingutus põhikooli
lõputunnistuse saamiseks. Loodame, et edukas.

Lõpuaktus toimub 16. juunil kell
14.00 Kaali Koolis.
Marjana Prii

JAANITULI KUKESSAARES
21. JUUNIL KELL 20
SPORTLIKUD MÄNGUD,
TULE SÜÜTAME KELL 22.00
TANTSUKS MÄNGIB TARVO RAJA
*********

Vätta külaseltsi
jaanipäevapidu
21.juunil kell 19
Elav muusika, laulab Jargo
Õunaid, mängud, saab grillida,
lõket vaadata ja niisama
õhtut nautida
*********

KÕLJALA JAANITULI
21. juunil kell 21.00
Ansambel Reliikvia.
Mängud. Puhvet.

Sport Kaali Koolis
Lõppenud kooliaastat saab Kaali Kooli jaoks lugeda päris
kordaläinuks.
Pallimäng on Kaali Koolis ikka au sees olnud ja sel aastal
jõudsime maakonnas kolme parema hulka nii jalgpallis,
korvpallis kui ka võrkpallis. Raske oleks siin kedagi eraldi
välja tuua. Tegemist ikkagi võistkondlike aladega ja oma osa
edus on ka neil õpilastel, kes võistkonda ei mahtunud, küll
aga osalesid ettevalmistusel.
Viimasel õppeveerandil on põhirõhk olnud kergejõustikul. Ka
siin saavutasime maakoolide mitmevõistlusel poistega III
koha. Suure panuse selleks andis Kennert Amberg.
Individuaalarvestuses kuulus just temale I koht päris korraliku
punktisummaga. Võistkonda kuulusid veel Raul Kallas,
Indrek Raidma ja Oleg Jõgi.
Kergejõustiku meistrivõistluselt tulime koju 7 medaliga. Siin
olid edukamad Raul Kallas, Kennert Amberg, Hendri
Lõhmus, Aureelia Kald ja Age Heinmets. Aluse korralikele
tulemustele panime juba talvel, kui sisekergejõustikus olid
Raul, Aureelia ja Kennert (kaugushüppes I koht) samuti
medalisaajad.
Hiljuti küsiti minult, et millise spordialaga Kaali Koolis
tegeletakse. Pikemalt mõtlemata on vastus: „Kaali Koolis
teevad lapsed SPORTI“. Edu neile selleks ka järgnevateks
aastateks.
Rainer Helde

JUUNI 2013

_____

KRAATER

Kaali Kool kuulutab välja konkursi vabade
ametikohtade täitmiseks 2013/2014
õppeaastal
Muusikaõpetuse õpetaja
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Käsitöö- ja kodunduse õpetaja
Geograafiaõpetaja
Füüsikaõpetaja
Ajalooõpetaja
Kunstiõpetuse õpetaja
Arvutiõpetuse õpetaja
Lasteaiaõpetaja
Nõuded kandidaadile:
Haridus vastavalt Haridusministri määrusele
nr.65/26.08.2002 Pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded
Eeldame kandidaadilt pingetaluvust,
koostöövalmidust ja kohusetundlikkust.
Avaldus koos haridust tõendava dokumendi koopia
ja CV-ga saata aadressil kool@kaali.edu.ee
hiljemalt 25.juuni 2013.a

POKUDE LÕPUPIDU
Maikuu viimasel päeval toimus Pihtla Lasteaia Pokude rühma
lõpupidu. Lastega oli ettevalmistatud suurepärane eeskava.
Kõigepealt näidend „Kuidas kitsetall õppis lugema kümneni“ oli
väga vahva ja lõbus. Osades olidki ainult lapsed ja oli väga tore
vaadata, et sellises vanuses lastega on võimalik üks näidend nii
hästi toimima panna. Veel lugesid lapsed mitu meeleolukat
luuletust, laulsid palju laule väga vahvate tekstidega ja
tantsisid ringtantsu. Kui eeskava läbi sai ja salamisi kella
vaatasin, oli möödas 45 minutit. See on fantastiline, et 4-7
aastastega suudetakse kokku panna nii pikk, põhjalik ja põnev
esinemine!
Sel aastal said lasteaia lõputunnistuse 8 last. Need 8 last
alustavad sügisel kooliteed. Väga ilusate soovide ja heade
mõtetega saatsid Mai, Viive, Elna ja Krista need lapsed uut
eluperioodi alustama ja muusikaõpetaja Piretil oli veel lastega
õpitud õpetajatele üllatuseks „Tänulaul“. Kõik oli väga liigutav.
Selle kõige peale tahaks öelda SUURE AITÄH! Aitäh, et on
selline mõnus maja metsa sees, vaikuses ja rahus. Aitäh, et
meie lapsed on nii hästi hoitud ja õpetatud.
Kui oma lapse käest kord küsisin, mis sulle lasteaias meeldib,
luges ta kiiresti väga palju asju üles. Kui küsisin, mis ei meeldi,
mõtles ta hetke ja vastas :“Seda mul pole“. Ja mul
lapsevanemana, on täpselt samuti – meeldivat on palju üles
lugeda, mitte meeldivat – seda mul pole. Lasteaias on väga
head töötajad, nad oskavad väga hästi arvestada laste
eripärasid, nad on suured professionaalid suhtlemises ja
metoodikas. Näha on, et lastel on nendega hea ja turvaline.
Aga see on väikese inimese arengus ülimalt oluline. Meie lastel
on tohutult vedanud, et nad just siin lasteaias said käia!
Lapsevanem, Kristi Saar
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SÕIMERÜHMA LÕPUPIDU
Sõimerühma pidu toimus 29. mail. Nagu
koolilastelgi, algas pidu näidendiga "Seitse
kitsetalle", selle tüki lavastajaks oli õpetaja Kaili
Kaasik. Kuna sõimerühma lapsed tegid näidendit
esimest korda, siis loomulikult pabistasid õpetajad
kõige enam, kuid lapsed seevastu olid erakordselt
andekad ja tublid. Suurepärased dekoratsioonid
valmistas õpetaja Terje Loorits ja teda aitas nõu ja
jõuga õpetajaabi Marvi Aavik. Lastest väärivad kõik
kiitust, kuid eriti tublid olid kitsetallede ema
mänginud Anna Paiste ja viimasel minutil hundi
osatäitjana tulle astunud Kristjan Reedik Kaju. Peale
näidendit võttis sõna direktor Elna Õunpuu, kes
tänas meeldiva koostöö eest, nii õpetajaid, kui ka
lastevanemaid. Õnnitleti ka selle päeva sõimerühma
sünnipäevalast Rasmus Aksel Malka. Seejärel jagasid
õpetajad Puhhi rühma lõpetanutele kätte, nende
kahe aasta jooksul valminud joonistus- ja
kleepetööd. Ning viimaks tänasid õpetajad
lapsevanemaid meeldiva koostöö eest ja sama tegid
ka lapsevanemad. Pidu lõppes lastevanemate endi
valmistatud piduroogade söömisega ja kooli poolt
pakutud kohvi ning mahla joomisega.

LÕPUPIDU PIHTLA KOOLIS
Iga kooliaasta algus on uus ja huvitav, kuid ka
lõpetamised toovad rõõmu ja pingelisi tööpäevi nii
õpetajate, kui ka õpilaste päevadesse. Pihtla
koolilapsed alustasid lõpupidu väga toreda
muusikaliga "Punamütsike." Selle lavastajaks oli
õpetaja Tiia Rihvk ja peaosatäitjaks õbluke esimese
klassi lõpetaja Freia Eva Petersoo. Loomulikult olid
kõik lapsed väga tublid ja said oma rollide esitamisega
suurepäraselt hakkama. Nagu enamus Pihtla Koolis
toimunud pidudest, tegi nüüdki südame soojaks, oma
kauni sõnavõtuga kooli direktor Elna Õunpuu. Ta kiitis
tublisid õpetajaid Marika Metsa, Tiia Rihvki ja Piret
Aavikut ja teatas, et tänu neile töökatele naistele
jätkub kooliaasta ka järgmisel õppeaastal. Tänavu
lõpetasid kiituskirjaga, Freia Eva Petersoo, Hilda
Marie Loel, Kristiin Nelis, Raiko Silmberk, Marek
Nahkur, Janete Pärgma, Mariliis Albert ja Robin
Ajangu. Pihtla Koolist lahkuvad tänavu kaunis ja tark
Mariliis Albert ja teguderohke noormees William
Vallaste.
Lõpetajad
esindasid
maakondlikul
viktoriinivõistlusel Pihtla Kooli ja saavutasid esimese
koha. Õpetaja Tiia Rihvk oli valmistanud lõpetajatele
Pihtla Kooli logoga almanahhid. Ta luges nendest ette
mõningaid lõigukesi. Peale seda võttis sõna Mariliisi
isa, kelle lihtne ja väärikas kõne tegi nii mõnegi
õrnema soo esindaja silma märjaks. Pidu lõppes suure
tordi söömisega ja kes vähegi tahtis sai ka kaunite
sirelite taustal perepilti teha.
Liina Ajangu
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TEADE
Neljapäeval, 13.juunil
kell 16.00 vestlevad
Sandla Kultuurimajas
Riigikogu liikmed Rein
Randver ja Tiit
Tammsaar maaelu
(põllundus, metsandus,
jahindus) teemadel.
Kõik huvilised on
oodatud kuulama ja
küsimusi esitama
EELK Püha Jakobi koguduse teated
Juuni/Jaanikuu

Õnnitleme!

Kuu juhtsõna:
Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes
head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu,
kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.

Juuni
Ksenja Rand 92 Kaali
Anastasia Rahnik 89 Pihtla
Elfriide Kolk 89 Matsiranna
Ellen Lavrova 81 Kangrusselja
Aino Mändmaa 75 Kõljala
Maret Pank 70 Vanamõisa

Õnne pisiperele!
KRISTELLA NOOK
14.mai
Vanemad:
KATRE RAHNIK ja
KRISTO NOOK
Pihtla küla

Ap 14:17

Pühapäev,02.juuni kell 15.00 2. pühapäev pärast nelipüha;
jumalateenistus armulauaga kirikus
Teisipäev, 04.juunil kell 19.00 Suvise leerikursuse algus koguduse majas.
Osaleda soovijad võivad liituda veel 11.06 kl.19.00. Leeripüha toimub 14
juulil kl. 15.00. Lähem info telefonil 51 48 199 või e-posti aadressil
anti.toplaan@eelk.ee
Pühapäev, 09.juuni kell 15.00 3. pühapäev pärast nelipüha;
jumalateenistus armulauaga kirikus
Kolmapäev, 12.juunil kell 11.00 Teetund koguduse majas.
Pühapäev, 16.juuni kell 15.00 4. pühapäev pärast nelipüha;
jumalateenistus armulauaga kirikus. Jutlustab külalisjutlustaja Helsingist .
kell 16.30 Kirikukohvilaud hoovimajas, külaliste tervitused
Laupäev, 22.juuni kell 22.00 Jaaniõhtu Püha öö kirikukontsert.
Kammerlik kontsert kus esinevad Saaremaaga seotud interpreedid.
Juhatab Karlis Saar. Sissepääs tasuta.
Pühapäev, 23.juuni kell 15.00 Võidupüha;
jumalateenistus armulauaga
Esmaspäev, 24. juuni kell 15.00 Kalmistupüha Püha kalmistul.
Ühislaule saadab Kuressaare Linnaorkestri kvartett. Juhatab Karlis Saar.
Pühapäev, 30.juuni kell 15.00 Apostlite pühapäev;
jumalateenistus armulauaga. Jutlustab Orivesi koguduse õpetaja Mika
Tapiolinna
EELK Püha Jakobi koguduse
arveldusarve Swedbank 112 024 4091

Mälestame
Uudo-Valdur Lember
15.04.1936 – 06.05.2013
Püha

Korstnapühkija vallas 24.-26.juulil
Info tel. 5066193, 4530286
Kraater ootab kaastöid ja infot toimuva
kohta: piret@pihtlavv.ee
Vaata ka: www.pihtlavv.ee /valla ajaleht

Pihtla Vallavalitsus
on kollektiivpuhkusel
1.-26. juulini.

