Lemmikloomade näitus
Juba aastaid on Väike-Maarja Gümnaasiumi algklasside õpilased kevadeti võtnud
oma lemmikloomad käekõrvale ja suundunud algkoolimaja taha näitusele. Sellel
aastal oli teistmoodi: Väike-Maarja Põllumeeste Selts osales aktiivselt meie
jõululaadal ning seal sai sõlmitud talude külastamise kokkulepe. Iga klass sai loosi
teel külastatava talu ja kokkuvõtteid tegime lemmikloomapäeval.
Reedel, 1. juunil kogunesimegi seltsimaja kõrvale, et näidata ja vaadata kohaletulnud
loomi. 1.a klass tõi näitusele savist voolitud lambad, 1.b klass esitles jutte ja
imearmsaid lokilisi lambaid. 2. klassi õpilased olid joonistanud ja kirjutanud lugusid
ning esitlusele tuli 2.b klassi fotoseeria. Toredate fotode ja joonistustega astusid üles
3. klassi õpilased. Neljandikud olid joonistanud, kirjutanud ja 4.b klassilt sai näha
slaidide esitlust. Täname veelkord õpilaste poolt Paemurru talu, Katku talu, Määri
Mõis OÜ ja Oruveski talu.
Hästi vahva on see, et ka need õpilased, kes on jõudnud juba gümnaasiumisse,
osalevad jätkuvalt meie näitusel. Külma ilma trotsides oli kohale tulnud palju
erinevaid loomi: kasse, koeri, jäneseid, merisigu ja isegi vesilikke. Samas sai mitmelt
vaatajalt kuulda seda, et kui järgmisel aastal on soojem, toovad nad oma kilpkonna
või tšintšilja ka näitusele. Sai näha mitmete võistluste parimat kääbusšnautserit, koos
oma auhindadega; mitmed koerad näitasid erinevaid kuulekuse harjutusi; kuulsime
perenaiselt, miks Corso on parem, kui bokser; ning tutvusime erinevate
kassitõugudega. Lisaks said kohaletulnud kuulata loengut roomajatest ning
vaadata/katsuda Toomas Pranstibeli madude kollektsiooni.
Heaks tavaks on kujunenud ka laste poolt armsaima kassi, koera ja muu looma
valimine.
Mõeldes Paemurru talule, kirjutasid 4.b klassi õpilased:
* Talus olid ka lüpsilehmad ning me saime piima maitsta. (Kristel)
* Mulle jäi meelde, et seal oli suur pull Willi(?). (Ivike)
* Mulle meeldisid põrsad, kes olid väga armsad. (Sten)
* Mina sain talus teada, kuidas tehakse koort. (Mikk)
* Mulle meeldisid musta värvi lambad. (Marten)
* Mulle meeldis puid riita laduda. (Karli)
Huvijuht
Egne Liivalaid

Katku talu loomad
Reno Kiisküla, 2.b klasss
Katku talus palju lehmi,
vasikaid ja pullilisi,
pudipäid ja sarvilisi

neid seal kokku palju on
igal ühel nimed on.
Perenaine töökas, tubli,
neile süüa vaaritab.
Tänutäheks väike Vissu
oma väikse keelegaüle näo tal tõmbab meelega.
Liisul, Viisul, Lennil, Leisil
tore neil seal elada.
Üheskoos seal Katku talus
igaüks seal erimoodi.

