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Mängime mõnuga, õpime himuga, töötame tõhusalt.



AJALOONURK
Melliste Algkool-Lasteaia pere tähistab kooli
25. sünnipäeva
1. september 1991 on Mäksa valla ajaloos tähtis päev – siis
avati Melliste Algkool-Lasteaed. Praegu 6-klassiline kool
alustas 4 klassi, 62 õpilase ja 11 töötajaga. Esimesed
õpetajad olid Malle Vaher-Kruusla, Maarika Ruuse,
Koidula Vassil, Sirje Suik, Anu Silm ja Aila Orrin. Kooli
juhatas Aime Tamm.
Melliste Algkool-Lasteaed algusaegadel

Lisaks tarkuse andmisele on kool saanud Mäksa valla
elanikele armsaks vaba aja veetmise keskuseks. Kooli
juures 2008. a avatud avar spordihoone, mis mahutab
täismõõtmetega spordisaali, tõstesaali ning judo- ja
aeroobikasaali, valmistab suurt rõõmu kogu Mäksa valla
elanikele. Ka kooliõpilased ja lasteaialapsed osalevad
aktiivselt huvi- ning spordiringide töös.

Õpilased 1. septembri aktusel 1991. a

Aprillis 1992 avati lasteaiaosa 40 lapsele, kelle esimesteks
õpetajateks said Marju Laanemäe, Heli Silm ja Maila
Jakobsoo.

Loodus on kinkinud koolimaja kõrvale ilusa Marjamäe
koos oruga, kuhu on kogu koolipere ja õpilasmaleva ühisel
jõul ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ehitatud
loodus- ja õuesõpperada. Seal saab läbi viia nii koolitunde
kui ka vabal ajal lõõgastuda.

Praegu õpib koolis 60 õpilast, lasteaias käib 69 last ja
töötajaid on 43. Kooli juhatab Aile Kilgi. Algusaastast
alates töötavad Melliste Algkool-Lasteaias Marju
Laanemäe, Eve Taaramäe, Malle Vaher-Kruusla, Helle
Parm ja Aila Orrin. Sellel aastal jäi meie armastatud eesti
keele ja kirjanduse õpetaja Koidula Vassil väljateenitud
puhkusele, teda tunnustati elutööpreemiaga.
Melliste Algkool-Lasteaia suurim väärtus on motiveeritud,
sõbralikud ja toredad õpilased ning kvalifitseeritud, püsiv,
töökas ja õpihimuline kollektiiv. Klassid on väikesed; see
võimaldab õpetajatel jõuda iga õpilaseni, saada osa lapse
rõõmudest ja muredest, last innustada ning toetada.
Õpetajad näevad uhkusega, et meie kooli lõpetajad saavad
edukalt hakkama mis tahes koolis, kus nad pärast 6. klassi
lõpetamist õppima asuvad.

Lapsed loodus- ja õpperajal

Melliste Algkool-Lasteaia missioon on arendada lapsi läbi
mängu, paindliku õppesüsteemi ja huvitegevuse nii, et
õppida oleks mõnus ja huvitav.

JOONISTUSTE NURK
Melliste Algkool-Lasteaia 25. sünnipäeva puhul toimus
embleemi valimise konkurss, kus osalesid nii kooli- kui ka
lasteaialapsed. Võidutöö on lasteaia- ja koolilaste ühistöö.

Märt Kilgi

Loviisa Paas

Alexandra Lepp

Adeele Juus, Marie Ann Iprus

Martin Arolepp

Võidutöö: lasteaia- ja koolilaste ühistöö A. Juus, A. Iprus, M. Arolepp

LAULU- JA LUULENURK
Minu kool
On maantee ääres küla, kus madal majake,
siin algkool-lasteaed, tal nimeks Melliste.
Meil targaks saavad kõik: nii suur kui väikene, see ongi
minu armas kodukool.
Mäest üles kitsas rada, viib Marjamäele meid, kus
loodusega sinasõbraks saanud oleme. Tihti õues viibime,
nii terved oleme, jah, selline on minu kodukool.
Meil uhke spordisaal, kus ruumi kõigile.
Saab joosta, hüpata ja palli mängida.
On sport au sees, hinded head, sport, tants ja muusika.
Jah, selline on minu kodukool.
Kui aastaid möödas kuus, kool ootamas meid uus, kui
linnupojad pesast me välja lendame. Kes Luunjasse, kes
Võndu, kes Tartu poole teel, siis hüvasti, me armas
kodukool. Jää hüvasti, mu armas kodukool. Jää hüvasti,
mu armas kodukool.
(õpetaja Koidula Vassil)

Lasteaia laul
Kaunis paigas Mellistes
keset Marjamäge,
asub väike lasteaed
nimeks Oravake.
Usud sa või ära usu,
siin on sõpru terve posu,
sõbrad siin, sõbrad seal,
sõbrad iga nurga peal.

Lasteaias lõbus on
üldse meil ei meenu jonn.
Siin mürame ja mängime
ja vahel sekka magame.
Ja kui saabub õhtuke,
meile järgi tullakse.
Mitte ei taha minna ma,
kuid õnneks homme kohtume.
(lasteaiaõpetajate ühistöö)

Meie kool
Meie kool on hell ja hea,
lapsi palju õpib seal.
Koolis on meil klasse kuus,
sportimiseks saal on uus.
Klasse alati meil kuus,
igal aastal direktor uus.
Igal aastal muutub klass
paremaks ja targemaks.
Õpetajaid palju pole,
keegi neist ei ole kole.
(Martin Arolepp, Karl-Urmet Paas, Maigret Kurvits, 6. klass)

Meie kool on kõige parem!
Väikses külas Mellistes
asub algkool-lasteaed.
Kool on väike, lapsi vähe,
õpetajad toredad.
Igaüks meist oluline,
vajalik ja eriline.
Õues saame palju olla,
pikapäevas palli lüüa.
Üritusi ägedaid,
saavutusi toredaid.
(3. klass)

Mäger
Looma nimeks mäger,
kiskja ta on vägev.
Ta on väga tüütu,
kuigi paistab süütu.
Välimuselt siga,
nagu Peppa – oota, mida?
Ladina keeles
on meil meeles,
et ta on ju meles meles.
Selle aasta lemmikloom,
musta-valget tema koon.
Luuletus nüüd saab meil läbi.
mägra nimel pole häbi.
(Kevin Paulson, Maigret Kurvits, Daniel Elming, 6. klass)

Mis loom see on?
Maja ta endale kaevab,
lemmiksöögiks kärnkonn.
Oma kodu teistele laenab,
arva ära, mis loom see on?
Metsas ta elab,
musta-valge-triibuline,
marju, hiiri sööb
see vahva metsaline.
M-tähega nimi tal hakkab,
viis tähte nimes on.
Lindudelt mune ta näppab,
arva ära, mis loom see on?
(Liisbeth Rosenstein, 5. klass)

TÄHEJUTUD
T-tähe teos. Talufestival Tabiveres
Teisipäeval toimus Tartu taga Tabiveres tõeliselt tore
talufestival. Talufestivalil tegutsesid talupidajad Tootsist,
Taalist, Torist, Tääksist, Toilast, Tõrvandist, Tudust,
Tormast, Tännassilmast, Treskist, Tilsist, Tsiistrest.
Tulemata talunikud Tuhalast, Tsoorust, Triigist,
Tõikverest, Tuudist. Tutvustati talude toodangut, tegevusi,
tooteid.
Toila teokasvatuse teod tudusid teisipäevani taldrikutel,
Tabiverre toodi teod tõllas. Tudu talunaised tutvustasid
titade tudumisvahendeid. Tilsist toodi talufestivalile
trobikond tammepuust tarusid. Tsiistre talumees tutvustas
talukarja toodangut. Tori traavlid toimetasid troskadega
tantsuplatsile tantsutüdrukud. Tantsuplatsil tantsisid
tantsurühmad Tormast, Toilast, Tootsist, Tõrvandist.
Tantsijatele tagusid trummi trummitüdrukud Tilsist,
Tartust. Toimus Tallinn-Tartu tantsuvõistlus, Tartu tuli
teiseks. Tabivere, Taali, Tootsi toetasid tegelikult Tallinna.
Tännassilma, Treski, Tääksi taluperenaised tõid turule
torte, tikitud töid, taimeistikuid.
Talufestivalil tegutses televisioon, tuleval teisipäeval
talufestival telesaates ,,Tabivere talufestival.“
Tabivere tänas talufestivalil tegutsejaid tänukirjaga.
(Alexandra Lepp, 5. klass)

P-tähe teos. Pühapäev perega
Planeerisime perega põnevat pühapäeva. Plaani panime
paika Palamusel.
Pühapäeval põrutasime perega Püssi. Püssi põnev paik
Purtse paremkaldal. Purtsel parvetati palke. Püssis
praegugi palju puid, põõsaid.

LASTEAIALASTE TARKUSETERAD
Õpetaja: „Miks inimesed ehitasid vanasti majad allikate
lähedale?“
Maarjo: „Sest neil olid silmad kortsus. Siis läksid need
silmad sirgu.“ (6 a)
***
Marit vaatab tähelepanelikult arvutiekraani.
Õpetaja: „Marit, mis sa vaatad?“
Marit: „Vaatan, kas issi tõstis palka.“
Õpetaja: „Kelle palka?“
Marit: „Emme oma.“ (3 a)
***
Hommikuringis arutatakse, miks koduloomad on
inimestele kasulikud. Kaspar: „Aga mina tean, miks koer
on pritsumeestele kasulik! Ta pissib tuleleegi peale ja
kustutab tuld.“ (5 a)

Panime püssid palge, põmmutasime püssidega paar parajat
põmakat. Pärast püssidega paugutamist pugisime pubis
pitsat, pirukat. Püssist panime Paide poole punuma.

***
Rühmas vaadeldakse kosmost.
Janely: „Kosmoses peavad valged riided seljas olema.“
Markus: „Ma tean, jänese riided tuleb selga panna.“ (6 a, 7
a)

Pärast paari peatumist Paides paigalgi. Paides pidavat palju
paisid põsele pandama. Pandigi põsele pikad paid. Paidele
pühendasime pool päeva. Peatusime paaris poes, pubis,
panime pihta praele porgandisalatiga, pohlakoogile,
piimale.

***
Tuuli ja Mark-Andre mängivad kodu ning panevad endale
vanu riideid selga.
Tuuli: „Mina lähen poodi.“
Mark-Andre: „Aga mina lähen naistesse.“ (3 a)

Paidest põrutasime Põltsamaale. Puhkasime pisut pargis.
Põltsamaalt Pühajärvele. Pühajärve – püha paik. Peatusime
puhkekodus. Puhkekodu platsil pidasime piknikku.
Panime põske pirukaid, porgandeid, pähkleid.

***
Kasandra tahab minna tädi Sirliga kaaluma. Kasandra:
„Ma tahan kaaluma minna, ma kaalun suureks end.“ (3 a)

Pühajärvelt Puhja poole, Puhjast Puurmanisse. Puurmanis
peatusime pisut.
Põnev puhkepäev. Põrutasime Palamusele, pugesime
põhku.
(Karl-Urmet Paas, 5. klass)

***
Õpetaja: „Lapsed, miks on puudel juured?“ Meelis: „Siis
on tal parem seista.“ (5 a)
***
Janek on emaga aiamaal. Janek: „Mida sa maha paned?“
Ema: „Salatit.“
Janek: „Kas sa kastet ka maha paned?“ (5 a)

