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TUISUPOISID
Hando Runnel
Uhkat- tuhkat tuisupoisid,
küünlakuised külmapoisid,
marsivad maale ja linna,
naksavad näppu ja ninna
Uhkat- tuhkat tuisupoisid,
ei need ole muidu poisidõõtsuma- lõõtsuma kanged,
ajavad õued hange.
Uhkat- tuhkat tuisupoisid,
suusapoisid, uisupoisid.
Ei pane kasukat selga.
Nemad külma ei pelga.
EESTIMAA SÜNNIPÄEV
23. veebruaril tähistasime
piduliku aktusega Eesti
Vabariigi 93. sünnipäeva.
Peale
Eesti
lipu
sissetoomist
ja
Hümni
laulmist kuulasime direktor
Jaanika sõnavõttu ja meie
külalise
Jüri
Ratase
tervitust. Janne, Iivi ja
Jaanika esitasid laulu „Üksteist peab hoidma”, ning
laululapsed Holger, Siim, Annaliisa, Stella ja Bianka
laulsid meile armsaid lastelaule. Eriti suursugune oli
lasteaia ühendkoori poolt lauldud laul „Mu Eestimaa”.
Väljavõte Direktor Jaanika tervituskõnest
24. veebruaril oli Eesti Vabariigi 93. aastapäev. See on
pidupäev kõigile, kus me võime teha kokkuvõtteid sellest,
mida oleme saavutanud viimase aasta jooksul?
Uskumatult palju. Meil on olnud mitmeid võite nii isiklikul,
lasteaia, linna
kui ka vabariiklikul tasandil. Oleme
näidanud silmapaistvaid tulemusi oma igapäevatöös,
osalenud näitustel, konkurssidel, saanud tunnustuse
kvaliteediauhinna näol, tunnustuse „Eestimaa õpib ja
tänab”. Sageli ei märka me kiire elutempo juures kõike ja
veel vähem on meil aega seda nautida.
"Ei ole häid ega halbu aegu, on ainult hetk, milles viibime
praegu," on kirjutanud Artur Alliksaar. Olevikku ei saa me
muuta, tulevikku aga küll. Tulevikku muudavad meie
tänased teod, meie tegutsemis-, otsustamis- ja
vastutamisjulgus. Aga ka auahnus, särasilmsus ja
pürgimus asjade järgi, mis näivad esmapilgul võimatud.
Ma tänan teid kõiki koostöö ja toetuse eest armsad sõbrad.

2011.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
11. veebr.- Lõbus seebitegu, kus
lapsed said endale Kadrin Pintsoni
juhendamisel ise seebi teha. Sellest
võtsid osa Mõmmid, Lepatriinud,
Konnakesed ja Rohutirtsud
14. veebr. Sõbrapäev. Hea sõprus
midagi ei küsi, ta lihtsalt on ja lihtsalt püsib…Hommik algas
ühiselt saalis, kus kuulasime luuletusi, mida lugesid ItiNelle Pokudest, Ruta ja Eliise Rohutirtsudest, ReiMartti Mõmmidest ning Hanna ja Triin Lepatriinudest.
Traditsiooniliselt liikusid majas vahvad kirjakandjad Pärt ja
Hanna Maria Lepatriinude rühmast, kes jagasid laiali
laste poolt valmistatud sõbrapäevakaarte. Et päeva veelgi
vahvamaks muuta, saime õhtuooteks süüa Maire ja Lidia
poolt valmistatud Sõbratorti.
18. veebruaril esindasid meie lasteaeda luuletuste
lugemise võistlusel „Emakeele ilus kõla” Iti- Nelle
Pokudest, Ruta ja Eliise Rohutirtsudest ja Rei- Martti
Mõmmidest.
22. veebruaril toimus 13.
Vesiroosi
laulupäev.
Registreeritud oli seekord
55 last.
Päev
algas
mastilipu
heiskamisega,
millele
järgnes ühine laulupäeva
avamistseremoonia.
Esinema tuli lapsi 45kahjuks olid osad haigeks
jäänud.

Laulupäev lõppes pärast õhtuoodet
väga meeleolukalt ühise tantsimise ja laulmisega.

Õnnitlen teid kõiki meie oma riigi 93. aastapäeval ning
soovin kõikidele indu – ja tarkust! Õnne Eestile, õnne
igaühele meist!
ÕNNITLEME!
5. veebr. – AGNES
10. veebr. – KÄTLIN
11. veebr. – TAIMI
13. veebr. – JANNE
27. veebr. – LILO 70!

28. veebruaril
UJUMISEGA!

alustasime

lõpuks

ometi

jälle

MEILT JA MUJALT
 3. veebruaril algas Jänese- kassi aasta. Vabaduse
Väljakul sai imetleda vahvaid jääst valmistatud
skulptuure
 3. veebruaril sai Barbie sõber Ken 50 aastaseks!
Barbie ise on 52.
 11. veebruaril tähistas oma 85. a. juubelit
armastatud kirjanik Heljo Mänd, kelle sulest on
ilmunud palju raamatuid ja luulekogusid nii lastele
kui täiskasvanutele.
 20. veebruaril toimus traagiline tuleõnnetus
Haapsalu lastekodus, milles hukkus 10 lastekodu
kasvandikku. 22. veebruar kuulutati seoses
sellega leinapäevaks. Ka Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud Presidendi vastuvõtt jäi
tavalisest tagasihoidlikumaks.

KOOSOLEKUD
2. veebr.- Ped. Nõupidamine
2. veebr. Infotund õpetajate abidele
9. ja 16. veebr. infotunnid õpetajatele
LAPSESUU
• Õpetaja: „Täna läheme saali
tähistama
Eesti
Vabariigi
sünnipäeva”
3 aastane poiss küsib: „Kas see
Eesti tuleb ka sinna sünnipäevale?”

¾
¾

KOOLITUSED
5.veebr. Jaanika ja Evelyn Tallinna Haridusameti
Kvaliteediauhind 2011 assessorikoolitusel
15. veebr. Ivika ja Anneli koolitusel Kadaka lasteaias.
Teemaks Laste väärkohtlemine
PRAKTIKANT
Mari- Liis Lusbo - III kursuse tudeng Tervishoiukõrgkoolist.
Juhendaja Evelyn

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
01.02 Jaanika Nordplus programmi infoseminaril Tallinnas
Clarion Hotell Euroopas
3.-4.02. Jaanika ja Evelyn Tartus Hariduskonverentsil ja
messil "Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses"”
07.02 vestlus-ümarlaud uute töötajatega: Liisa, Katrin,
Annika, Hilja
10.02 Jaanika Tallinna Haridusametis Comenius Regio
toitlustamisalast projekti ette valmistamas
16.02 Jaanika Õpetajate Majas alushariduse juhtide
nõupidamisel
17.-18.02 Jaanika Haridusjuhtide aastakonverentsil
Pärnus
21.02 Jaanika eestvedamisel Kvaliteediauhind 2011
assessorite konsensuskoosolek

21.02 esitasime koostöös Suurbritannia, Inglismaa, Türgi
ja Prantsusmaa haridusasutustega projekti „Sharing Tales
From Our Travelling Teddies”
25.02 Evelyn Kvaliteediauhind 2011 assessorite
konsensuskoosolekul
ILM
Küünlakuu oli väga pakaseline. Ületati mitmed
külmarekordid. Külmakraadid ulatusid kohati miinus 30
kraadini. Paljudes koolides ei saanud lapsed külma tõttu
kooligi.
Kuu lõpupoole ilm siiski sedavõrd leebus, et sai toimuda
40. Tartu maraton. Ja ära ei jäänud ka Vabariigi
aastapäevale pühendatud aktus.
Õhus on tunda kevadet!

¾

Helle- Reet kiidab Vesiroosi triot südamliku laulu
eest Vabariigi aastapäeva aktusel
Hr. Jüri Ratas kiitis meie väärikaid lipukandjaid
Robin Robertit, Triinu ja Hannat Lepatriinude
rühmast
Täname kõiki tublisid laululapsi julge esinemise
eest laulupäeval

Juuksed on naisele uhkus ja mehele au. Suur mure, kui
need kaduma kipuvad
Juuksed on organismi kõige tundlikum mõõdik. Need annavad
esimesena märku, kui inimese tervis halveneb.
Juuste väljalangemist põhjustab eri tegurite koosmõju, mis
lõpetab juuksekarva elu enne tema kasvutsükli tegelikku
lõppu. Just sellepärast pole võimalik, et üks šampoon või
imeravim lahendaks kõik mured. Alati on põhjusi rohkem kui
üks ja kõigi nendega tuleks tegeleda.
Mõningaid nippe juuste väljalangemise vastu
• Üks kanamuna päevas hoiab juuksed peas! (Tõeline
kasupomm on munakollane - ja kolesterooli pärast
pole tarvis muretseda.)
• Juukseid tuleks pesta kaks korda nädalas, kuivatada
võimalikult loomulikul moel. Saunas käies peaks
juukseid kaitsma rätiku või saunamütsiga.
• Nii eestlased kui soomlased elavad otse ravimikapi
peal. Looduslik turvas ravib peanaha põletikku ja
turbamask annab juustele toitu ning tuge. Peanaha
normaalne värvus on hallikasvalge, põletikust
annavad tunnistust roosakaspunane värvus ja
sügelus. Väga paljudel inimestel pole aimugi, et
nende peanahk on põletikuline.
• Mitmesugused
õliravid
parandavad
peanaha
vereringet ja annavad häid tulemusi.
• Põletikku põhjustab sageli vagellest, kes elab
peanaha all ja toitub rasunäärme eritisest. Lest
omakorda
levitab
baktereid,
kes
muudavad
juuksejuure ümber oleva vedela rasu tahkeks,
mistõttu juur ei saa enam toitaineid, lämbub ja sureb
enne kasvutsükli loomulikku lõppu.
• Stress kulutab keha vitamiinivarusid kiiresti,
nõrgestades organismi immuunsüsteemi. Seda aitab
ennetada vitamiini- ja mineraalainerikas toit.
• Juuste väljalangemine on tõsine meditsiiniline
probleem. Pärilikul eelsoodumusel on oma roll, kuid
kiilaspäisuse puhul on see kindlasti ületähtsustatud.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

