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...ja mõtted tänasest
Aili Elend:
Alustasin tööd Aruvälja
Lasteaed-Algkoolis 2005.a.
sügisest kehalise kasvatuse
ja muusikaõpeajana. Alates
18. jaanuarist 2010.a. lisandus vastutusrikas koolijuhi amet. Minu suureks
rõõmuks ja abiks töötab
meie majas õpetajana edasi
ka minu eelkäija Leili
Nõmm, kes on olnud alati
lahkelt valmis mind abistama, nõustama ning samas
oskab ta jääda meeldivalt
distantsile, lastes mul endal
selle ameti valud ja võlud
avastada. Väikeses koolis

on läbi aegade olnud juhataja kanda ka sellised kohustused, mille tarvis on
suuremates koolides olemas sekretär, õppeala- ja
majandusjuhataja ning huvijuht. Väljakutse on suur,
kuid mitte ületamatu. Väikeses koolis ei ole liiga kerge kellelgi, ei õpetajatel ega
ka õpilastel. Kuna meid on
vähe siis ei saa keegi jääda
kõrvale ega märkamatuks
ei üheski õppetunnis ega
ühisüritusel. Kuid see ongi
ju väikeste koolide pluss,
kõik peavad andma igal alal
oma panuse ja tänu sellele
omandavad oskusi, mida

ehk suuremates koolides
kõik ei omandakski. Loodame, et meie poliitikutel ja
senini meid toetanud Audru
vallalvalitsusel jätkub head
tahet ning tarkust selliseid
väikeseid kodulähedasi
maakoole säilitada ning
hoida.
Tänan teid kallid lapsevanemad toetuse ja koostöö
eest ja et olete usaldanud
oma lapsed meie hoolde.
Omalt poolt püüan anda
kogu oma entusiasmi, et
Aruvälja kool püsiks veel
aastaid.

Fotol paremal: 2010.-2011 õppeaasta, kooli 25. aasta juubelilend, lasteaed-algkooli
direktoriks on Aili Elend.
Fotol vasakult, tagumine rida: Merike Meidra, Aili Elend, Kersti Killing-Jaago,
esimene rida: Leili Nõmm, Peeter Vettik, Lauri Tolmats, Ivar Nõumees.

Õpetaja Merikese naljanurk
Enne söögivahetundi:
1: Kas me läheme üksteist sööma või pool üksteist?
2:Misasja? Mina küll teisi süüa ei taha!
Õpetaja sätib õpilase seljakotti.
Õpilane: Mul on seal üks söögipirukas ka.
Õpetaja: Jah. Ma nägin.
Õpilane: Mis tegid? Sõid ära või?
Poisid joonistavad õpetajale sünnipäevakaarti.
1: Ma arvan, et me peame teda tooliga tõstma ka.
2:Sajakilost me küll ei jõua!
1: Ma ei tea, palju ta kaalub.

1921 – 1933.a. – asutati Võlla mõisa härrastemajas Võlla Kõrgem Algkool, juhatajaks ja õpetajaks
M. Baugus.
Soeva kool (praegune Aruvälja Rahvamaja)
1936-1965. aastal.

Õpetaja Leili naljanurk:
ühiskonnaõpetuse tunnis sõnaseletus "külalislahkus"-see on siis, kui külaline lahkus

Elma Killing ja Aino Paulus õpilastega 1959.-1960. õppeaastal

Õpetaja
Merikese
naljanurk
Õpetaja: Missugused on
puude lehed?
Õpilane: Lillad.
Õpetaja: Aga tegelikult?
Õpilane: Roosad.

Õppeklass (praegune Aruvälja rahvamaja ajalootuba).
Kooli juhataja ja õpetaja Aino Paulus.
Vene keele õpetaja Albert Laanet.

Ajalehe küljendas Siiri Jõerand
Trükkis AS Pajo

