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JAANUAR

AHNE TALV
L. Tungal
Ah sind, ahnet, uhket talve!
Tuul su siidiriideid silus,
kandis hõbehärma talveoled jahe, aga ilus!
Maa ja ilm täis hõbesära,
okstel ripub hõbetina…
Sina käsid külmal ära
võtta veel ka minu nina!
Aasta 2013- Kultuuripärandi aasta.
Alanud aasta on kuulutatud kultuuripärandi aastaks,
millega kutsutakse inimesi üles leidma ja hindama
väärtuslikku meie ümber. Kultuuripärand kannab
kultuuri järjepidevust ja pärandi hoidmisel tuleb
mõelda eelkõige sellele, kuidas me seda teeme ning
kellele me seda alles hoiame. Seda, mida ja kuidas
me täna säilitame, hakkavad tulevased põlved uuesti
mõtestama. Peame mõtlema ka pärandi pärijatele.
Aasta juhtlause on: „Pärijata pole pärandit!"
Aasta üritused on suunatud kogukondlikele,
kohalikele üritustele, seetõttu jagub terve aasta peale
kõikjale ka hulk pisisündmusi. Fookus pole ka mitte
suurlinnadel, vaid sedapuhku on aasta süda Viljandi,
millel oma seotust pärandiga pole vaja tõestadagi.
Aasta sündmuste kirju kalender on nähtav aadressil
kultuur.info ja pärandiaasta kodulehel.
ÕNNITLEME
KULNO - 15. jaan.
Õnnitleme LIISAT, kellel
sündis 18. Jaanuaril tütar
EMILI

ILM
Uus aasta algas vihma ja tuulega, kuid siis
hakkas jälle talvisemaks minema. Maha sadas
jälle korralik lumi ja keskmised temperatuurid olid
-10 kraadi ringis. Tulid ka selle aasta esimesed
külmarekordid- kohati ligi 30 külmakraadi. Kuu
lõpus jälle sula ja plusskraadid. Pidev
temperatuuri muutus tekitas suurt libedust, mille
tagajärjel oli palju traumasid ja liiklusõnnetusi.

2013.a.

LASTE TOREDAID TEGEMISI
4. jaanuaril lõpetasime jõuluaja traditsioonilise
Kokapäevaga. Vanasti oli selline komme, et sel
päeval söödi priskelt ja küpsetati pirukas, mille sisse
poetati üks uba või hernes. Pereliige, kes juhtus oa
või herne endale saama, kuulutati pidulikult oa- või
hernekuningaks (kuningannaks) Ka meie peame
seda vahvat kommet au sees.
Meie selleaastased kuningad ja kuningannad olid:
Konnakestest HANNAH
Pokudest SANDRA
Mõmmidest
HENDRIK
Lepatriinudest
JAKOP
Tähetäpsidest KEILI
Krõllidest HENDRIK
Pardikestest ELIISE
Naerulindudest
BEATRICE
Rohutirtsudest KARL
Naksitrallidest BRITTEN
Mesimummidest KIUR
21.- 23. Jaanuaril toimusid Kõrgushüppevõistlused,
kus võistlesid 7 rühma. Võitjad olid:
Rohutirtsud
Tüdrukud: 1. Ruta, 2. Eliise, 3. Nele.
Poisid: 1. Mattias, 1. Andreas, 3. Karl egert
Mattias ja Andreas hüppasid lasteaia
rekordi - 90 cm.!
Naksitrallid
Tüdrukud: 1. Britten, 2. Eliise, 3. Karolin, Grete, Berit,
Martha Ly, Simona
Poisid: Kalev Mattias, 2. Jan Kristjan, 3. Siim S. ja
Mikk
Krõllid
Tüdrukud: 1. Mei Margaret, 2. Cristina Aleksandra, 3.
Mia ja Lenna
Poisid: 1. Hugo Felix, Hendrik, Oliver
Naerulinnud
Tüdrukud: 1. Marta, 2. Kerti, 3. Rachel Karolin
Poisid: 1. Jan Oskar, 2. Kermo, 3. Mathias ja Remi
Pardikesed
Tüdrukud: 1. Triin, Mia- Ly, Jennifer
Poisid: 1. Endrik, 2. Andreas ja Georg
30. jaanuaril käisid Rohutirtsud ekskursioonil
Teatri- ja Muusikamuuseumis.















LAPSESUU
 Tüdruk teatab: „Õpetaja,
minu isa sai trahvi!“
Õpetaja tunneb huvi, millepärast?
„Ta sõitis autoga liiga kiiresti“
Teine laps teatab: „Õpetaja, aga
minu isa ei saa kunagi trahvi!“
Õpetaja: „Mis sa nii arvad?“ Laps
vastab: „Aga minu isal ei ole ju
autot…!“
Enne lasteaias õue minekut küsis laps
kasvatajalt: “Kas sa tuled ka õue?”
Kasvataja vastas: “Jah, tulen.” Laps talle
siis omakorda: “Käi siis pissil ära ja pane
jope selga.”
Isa riidleb söögilauas pojaga. Poeg
põrnitseb altkulmu ja ütleb: “Söögi ajal
võetakse vuntsid eest ära!”
3-aastane näitab näpuga telekas rääkiva
Ansipi poole ja küsib: “Miks see onu kogu
aeg nalja teeb?”
Muud huvitavat
Eesti Ornitoloogiaühing
valis
2013.
Aasta
linnuks NURMKANA
ehk PÕLDPÜÜ.
Ornitoloogide
sõnul
soovitakse
aasta
jooksul
täpsemalt
teada saada, miks nurmkanade arvukus
viimastel
kümnenditel
nii
drastiliselt
kahanenud on.
Aasta lindu valib Eesti Ornitoloogiaühing
alates 1995. a. Selle eesmärgiks on valitud
liike laiemalt tutvustada ning nende elu pisut
lähemalt uurida või pöörata tähelepanu
mõnele aktuaalsele keskkonnaküsimusele. Nii
on must-toonekurg, rähnid ja kanakull
aidanud juhtida tähelepanu metsakaitse
küsimustele,
rukkirääk
ja
kiivitaja
keskkonnasõbralikule põllumajandusele.
2013. aasta loom on hunt
Esimest korda valisid
loodusorganisatsioonid,
sh
Loodusmuuseum,
aasta
looma.
Seda
auväärset tiitlit kannab
2013. aastal hunt –
kardetud ja austatud
metsavalitseja.
20. Jaanuaril tähistati üleilmset lumepäeva,
mis on Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) poolt
2012. aastal algatatud projekt tähistamaks
talve ja lume olemasolu.
30. Jaanuaril tähistati mitmel pool armastatud
kirjaniku A. H. Tammsare 135. Sünnipäeva
Jaanuaris oli suur haiguste puhang.
Erinevatesse viirustesse nakatusid nii lapsed
kui ka personal.

Õpetajate tähtsaid ja toredaid tegemisi
Jaanuaris kogunes kvaliteeditiim. Pandi kokku uus
kvaliteediraport „Hea õpikeskkonnaga lasteaed“
4.jaan. Jaanika konverentsil „See turvaline IT“
Rahvusraamatukogus
8.jaan Jaanika juhtide nõupidamisel „ Uus
mänguväljak“.
Programmi „Uus mänguväljak igale lasteaiale“
küsitlusel valisid personal ja vanemad Vesiroosi
Lasteaia õuealale spordiala. Seda valikut toetas
86% vastajatest.
12.jaan Jaanika, Medelein
ja Ivika osalesid Tallinna
XV Võimlemispeo „Oleme
kõik koos – võimlemise
hoos“ esimesel kavade
tutvustamise
seminaril
Kristiine spordikeskuses.
17. jaan. Rita ja Jelizaveta tegid lahtist tegevust
kaugõppe praktikantidele
22. jaan. Teatrifestivali infotund- külas olid Mustamäe
lasteaedade õppealajuhatajad
22.jaan Jaanika Mustame piirkonna lasteaiajuhtide
nõupidamine Tähekese lasteaias
23. jaan. Erikal käis külas 32. KK. 11. Klassi õpilane
teda küsitlemas oma lõputöö „Koerateraapia
lasteaias“ raames.
29. jaan kohtumine nõustaja Ene Pilliga
31.jaan esitasime Comeniuse assistendi taotluse
Sihtasutus Archimedesele
KOOSOLEKUD
2. jaan. Ped. nõupidamine
10.jaan. Hoolekogu koosolek
14.jaan. Juhtkonna nõudpidamine
30. jaan. Ped nõupidamine
KOOLITUSED
16. jaan. sisekoolitus „Isikuandmete kaitse ja
avalikustamine“
30. jaan. Katrin jätkukoolitusel „Tasakaalu hoidmine.
Ametialane supervisioon tegevmentoritele“
PRAKTIKANDID
Pokude rühmas lapsehoidja praktikant Tiina.
Anne M ja Reinikale tulid liikumistegevuse
praktikandid Ege ja Pille
TEATER LASTEAIAS
18. jaan. H. Gustavson etendusega „Lugu PikkKõrvast, Otist ja Kriimsilmast“

Jaanika tänab kvaliteeditiimi (Janne, Iivi, Evelyn,
Erika, Ülle, Anneli , Reinika) kes andsid oma panuse
kvaliteediraporti koostamisse.

Toimetajad Marika Männik ja Janne Kivi

