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Võru keele nätäl 4.-10. märdikuul
Tegusat Võru keele nädälit, hää Mehkamaalasõ!
Tulõ taivast tennädä, et UNESCO tervest 2019 põliskiili aastast üts nädäligene ka ütele Eestimaa põlisõist keelist
– mii Võru keelele lubatas.
Võrumaal ilmus kül Uma Leht, aga mu jaos tundus taa võõramb ku Kihnu keelen. Olgu pääle, kirutagu egaüts nii,
nigu timä kodukandin pruugis om. Aga Uma Lehe manu omma tegünü tegeläse, kia võtva hendäle õigusõ mii
Mehkamaa sõnnu ümbre tetä. Mu jutukõsõn „Üts sõa-ao mälestüisi“ om lehen trükitü „mälehtüisi“. Kas üi-st
kirjakeele asõmbal oll vähä? Mu jaos tulõ „mälestüs“ inemise suust, aga „mälehtüs“ lehmä suust!
Kulla vanaimä-vanaesä, imä-esä ja kõik muu rahvas, kõnõlõmi umma muudu edesi ja proovimi latsilõ kah opada.
Naa saava meist arru, aga ei julgu esi kõnõlda. Ja kirutagõ Umalõ Lehele, tollõ poolõst omma muu kandi inemise
väega tragi. Meil jääs Pulga Jaanist ja Nõlvaku Kaiest vähäs. Muidu nakasõ mii latsõ uskma, et rahvatarkusõn „Mia
soe suun, tuu soe kõtun“ tulõgi „n“ asemel „h“ ainuõigõs lukõ.
/Hanimäe Heidi-Hele/
"Mää-mää, kiä ma olõ?"
"Mää-mää, kiä ma olõ?" Sellise väikese lühinäidendi loomadest esitasid võru keele nädala alguse puhul Mõniste
Kooli võru keele 2.-3.klassi näiteringi lapsed. Tegelikult algas päev hoopis "Haanja miis" laulmisega ja laulu sisu
edasi andmisega Haanja mehe ja Tiganiku poodisaksa (Priit Saar, Karl Theodor Grigor) kujude kehastamise abil.
Et igal aastal on Mõniste Kooli võru keelt õppivad lapsed esinenud maakonnas korraldatud võru keele ettelugemise
päeval, siis oli ka selleks korraks 8 õpilast 2.-7. klassini valmistanud ette proosapalad teemaks "Kullõ ma loe Sullõ!
Esimene ettelugemine enne Põlvas esinemist toimuski keelepäeval koolis. Sel päeval oli külla kutsutud "Uma Leht"
peatoimetaja Jan Rahman, kes esines kooliperele meeleoluka kitarrilauluga.
"Kitjäte kogu"- žürii oli 5-liikmeline. Sinna kuulusid Jan Rahman, Hele Tulviste, Helgi Kõivumägi, Marika Lepp
ja õpilaste poolt Karl Theodor Grigor.
Seni, kuni "Kitjäte kogu" tegi "karmi", kuid "õiglast "otsust, mängis kogu koolipere Võru Instituudi poolt just
selleks puhuks koostatud "Kuldvillaku" mängu. Iga küsimuse õigesti vastanu sai väikese autasu. Tore oli see, et ka
õpetajad panid võru keeles oma teadmised koos lastega proovile ajalooliste paikade, inimeste, looduslike kohtade
ja söökide nimetamises.
Parimateks ettelugejateks ja 6. novembril Põlvasse esinema sõitjateks osutusid: Aleksandra Lepp II klassist,
Elpida - Marie Giannakaina III klassist, Kermo Kasuk ja Aale Lindeberg IV klassist.
/Mõniste Kooli võru keele õpetaja, Asta Pazuhanitš/

Koolispordist oktoobris - 2019
Koolinoortele meeldib väga orienteerumine ja seepärast on meiegi kooli võistkond alati rohkearvuline. Märkide
otsimine on põnev ja et võõral maastikul hirmu ei oleks, kasutavad enamus võistlejaid paarisorienteerumise
varianti. Võistkonnas oli 31 õpilast. Paarisorienteerumise erinevates vanusegruppides saavutati palju häid
tulemusi:
Annabel Hainsoo, Sandra Vaiksaar – TD - I koht
Lisette Must, Sandra Vaidre - TC - I koht
Vilmar Mursal, Marten Näppi - PC - I koht
Martin Kond, Tristan Haak - PC - III koht
Mariliis Must, Eliisa Taal - TB - I koht
Andra Alliksoo, Anett Kaupmees - TB - II koht
Signe Mägi, Siret Mägi - TB - III koht
Reikko Valge, Romet Näppi - PB - I koht
Rayan Hanimägi, Max Varik - PB - II koht
Priit Saar, Helar Kond - PA - I koht
Üksi orienteerujatest saavutas Imre Võsu 4. koha, Karl Theodor Grigor oli 6. ja Janar Põder kaheksas.
Tubli töö! Orienteerumine on oskus mida läheb elus väga vaja.
EKSL jalgpalli rahvaliiga finaalvõistlused poistele toimusid sellel aastal Viljandis. Võru maakonda rahvaliigas
(kus võistkonnas ei mängi ühtegi liigamängijat) esindas sellel aastal Mõniste Kooli võistkond. Võistkonnas
mängisid: Priit Saar, Helar Kond, Janar Põder, Karl Theodor Grigor, Reikko Valge, Max Varik, Rayan
Hanimägi, Joonas Udsu, Vilmar Mursal. Viljandis jäi poiste tulemuseks 9.- 10. koht.
Liigu ikka väljas ja riietu vastavalt ilmale.
/Kehalise kasvatuse õpetaja, Virve Tamm/

ELKS Varstu osakonna teade
ELKS Varstu osakonna 50. aastapäeva pidulik
tähistamine toimub Mõniste Rahvamajas
14. detsembril algusega kell 18.00.
Muusikalist meelelahutust pakub
Meelis Maran.
Osavõtust teatada kuni 5. detsembrini
mob. 5102242 - Silver Sild.
ELKS Varstu osakonna juhatus.

„OBJECT.IFY“
Mõniste Rahvamaja kutsub kõiki huvilisi
9. novembril 2019 kell 19.00
vaatama tantsulavastust „Object.ify“.
Tantsulavastus „Object.ify“ räägib naise kujutamisest objektina
läbi meespilgu filtri ehk läbi mehe pilgu – naine on objektistaja
ja objektistatav samal ajal. Lavastuses põimuvad tants,
ühiskondlikult oluline probleem, huumor, teatraalsus ja kõik see
omakorda klišeelikus võtmes. Lavastust soovitame vaadata
koos eelneva vestlusega.
Idee ja lavastus: Sandra Põld
Juhendaja: Heili Einasto
PILET 3 eurot.

Hargla Kiriku teated
10. november kell 14.30 armulauaga jumalateenistus ja kell 16.00 leeritund.
17. november kell 13.00 pühapäevakool Taheva sanatooriumis.
24. november kell 14.30 jumalateenistus. Igavikupühapäev. Teenib Indrek Salumets. Kell 16.00 leeritund.

Tegemised Mõniste Noortekeskuses
Brain Games õhtu
11. novembril toimus Mõniste Noortekeskuses Brain Games
mängu õhtu, kus osalesid kõik Rõuge valla noortekeskused.
Brain Games (endise nimega Ludo Lauamängupood) on
Eesti suurima valikuga lauamängupood, kelle eesmärk on
edendada lauamängukultuuri Eestis ning pakkuda toredaid
hetki lauamängude ja sõprade seltsis. Brain Games tuli ka
meie valla noortele tutvustama tootevalikus olevaid mänge.
Õhtu noortekeskuses oli väga huvitav ja põnev. Mängiti
mitmeid Brain Games mänge ning veedeti lõbusasti
seltskonnas aega. Aitäh kõikidele tulijatele!
Noortejuht tänab
07. november oli Mõniste Noortekeskuses minu viimane tööpäev. Ongi
minu seiklused noortekeskuses läbi ja on aeg edasi liikuda, et uusi seiklusi
otsida.
Aitäh teile noored! Teiega oli ülimalt lõbus ja väga tore. Olen teid kõiki
omaks võtnud ja jääte alatiseks mulle südamesse. Mul oli teiega ülimalt tore
teha ägedaid tegevusi ja korraldada lahedaid sündmusi. Aitäh teile selle eest,
et
te
mind
toetasite
nii
palju
ja
usaldasite.
Olete ülimalt toredad! Tänan ka kõiki neid, kes käisid mulle viimasel
tööpäeval edu soovimas ja veetsid koos minuga aega. Hoidke endid!
Uue noorsootöötaja leidmiseni hoiavad maja avatuna teised valla
noorsootöötajad ning noortekeskuse lahtioleku aegadest antakse teada läbi
Mõniste noortekeskuse Facebooki lehe.
/Endine piirkonna noortejuht, Denis Nilov/

Mõniste Talurahvamuuseum kutsub JÕULUMAALE!
Jõuluprogramm “Kriis Jõulumaal ehk mis saab Jõuluvanast?”
Hei-hoo, väikesed ja suured – VAJAME TEIE ABI !
Käesoleval aastal on Jõulumaal suur muutuste aeg. Jõulumaa Ülemnõukogu on pidanud pikalt aru ning on kahtluse alla
seadnud Jõuluvana ameti, soovides saata Jõuluvana kõrge vanuse tõttu pensionile. Ülemnõukogu ettepanekul tuleb 2019.
aastal korraldada “Uue Vana valimised”, mille eesmärk on leida Jõuluvanale mantlipärija. Kandidaatidena on end üles
seadnud: Tammevana, Lustivana, Vanaajavana, Eurovana ning muidugi soovib oma senist positsiooni säilitada ka hea ja
armas Jõuluvana.
Valimiskampaanias on kõige olulisem roll siiski külastajatel, kes ongi valijateks. Külastajad saavad kohtuda uute Vanadega
Jõulumaal. Hea ilma korral tulevad valimiste käiku kontrollima ka Jõulumaa Ülemnõukogu Helbed!
Kas Helbed tulevad Jõulumaale? Missugused tegelased on Tammevana, Lustivana, Vanaajavana, Eurovana ja muidugi
Jõuluvana? Mis lubadused on uutel Vanadel? Miks nemad on kõige sobilikumad kandidaadid? Kuidas lähevad valimised
Jõulumaal ning palju muud – seda kõike saavad teada külastajad Mõniste Talurahvamuuseumis.
VALIMISED JÕULUMAAL TOIMUVAD 12. detsembril, 17. detsembril ja 18. detsembril
Gruppe võtame vastu igal täistunnil kella 10.00-14.00. Üksikkülastajad ja pered on samuti oodatud täistundidel.
Tule Sinagi Jõulumaale valima!
Registreerimine ja info:





Hind: 10 € (hinna sees programmi pääse, üllatus, kook + tee)
20 õpilasega grupil 1 saatja TASUTA.
Tegevus kestab 2,5 tundi.
Info ja registreerimine tel. 56 22 76 50 / 52 57 027 / 78 90 622 või e-post: monistemuuseum@wi.ee
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