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1. septembri rongkäik Esimese klassi avaaktus kooli aulas

Liikuma kutsuv Lauluisa kool

Võru Linna Leht, september 2017

Üleeestiliste  uurimuste  järgi  on  selgunud,  et 
õpilaste  üldine  liikumisaktiivsuse  tase  on 
madal.  Kuna  aktiivse  liikumise  osa  koolipäeva 
jooksul  moodustab  olulise  osa  kogu  päeva 
liikumisaktiivsusest,  siis  on  siin  koolil  suur  roll, 
et olukord paraneks.

Võru  Kreutzwaldi  Kool  on  juba  eelnevatel 
õppeaastatel  antud  murele  tähelepanu 
pööranud. Esimesel õppeaastal liitusime tervist 
edendavate  koolide  (TEK)  võrgustikuga  ning 
eelmisel  aastal  liitus  kool  Tartu  Ülikooli 
meditsiiniteaduste  valdkonna  liikumislabori 
algatatud projektiga „Liikuma kutsuv kool −

laste  ja  noorte  liikumisprogrammi 
arendamine”. Tänu projektis osalemisele on 
kool  saanud erinevaid vahendeid, et muuta 
vahetunnid  aktiivseks  ja  mitmekesiseks. 
Võru  linnavalitsus ostis Võru  linna koolidele 
erinevaid  vaba  aja  veetmise  vahendeid,  nt 
saime oma kooli kolm lauatenniselauda.

Sellest  õppeaastast  plaanib  Võru 
Kreutzwaldi  Kool  piirata  nutiseadmete  (sh 
mobiiltelefonide)  kasutamist  (v.a 
õppeesmärgil)  koolipäeva  ajal.  Koolipere 
eesmärk  on  piirata  meelelahutuslikku 
ekraaniaega  ja  soodustada  kehalist 

aktiivsust. Meie soov on, 
et  suurem  arv  õpilasi 
kasutaks  neile  mõeldud 
võimalusi,  et  muuta 
liikumisega  oma 
vahetund  ja  kogu 
koolipäev  rõõmsamaks 
ja tervislikumaks.

Kuigi  üldises  pildis  on 
laste  ja  noorte 
liikumisaktiivsus  madal, 
on  Võru  Kreutzwaldi 
Koolis  ka  tublisid 
aktiivseid  ja  sportlikke 
õpilasi, keda kindlasti

Liisa Kahri, AnneMai Pihlap, Salme Adeele Hollas, KadriTriin Kõoleht, 

Roosmarii Räim, Eilika Laanemets, Katarin Karu.
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Saksamaa koolitöötajad töövarjutasid Võru Kreutzwaldi kooli 
töötajaid
Võrumaa Teataja, 09.09.2017

sätiti  külastusaeg  koolitee  alustamisele,  1. 
septembrile.  Blasius  ja  FrankePolz 
töötavad mõlemad koolis, kus õpetatakse 1.–
4.  klassi  õpilasi.  Selgusid  kahe  riigi  kooli 
sarnasused ja erinevused.

„Raske  on  öelda,  mis  on  meil  väga 
teistsugune  kui  siin.  Ilmselt  üks  asi  on 
kindlasti  istumine.  Kui  Kreutzwaldi  koolis 
istutakse  ridades,  siis  meie  koolis  seda  ei 
kohta. Meil  istuvad õpilased kas Ukujuliselt 
või  hoopis  ringis.  Vahel  koostame  ka 
erinevaid rühmi. Veel tundub mulle, et Võru 
koolis  on  kõik  asjad  korrapärasemad  ja 
natuke  rangemad.  Siin  alustatakse  ning 
lõpetatakse  koolitundi  püsti  seistes  ja 
sõnavõtuks  tõstetakse  korrektselt  käsi, 
meie  koolis  reeglid  nii  karmid  ei  ole.  Me 
võime seda küll nõuda, kuid praegu ei pea 
nii  ametlikku  käitumist  vajalikuks,”  võrdleb 
FrankePolz Saksa ja Eesti kooli. Blasius

võib  paljudele  lastele  ja  noortele  eeskujuks  tuua.  Möödunud  õppeaastal  osalesid  Võru 
Kreutzwaldi  Kooli  õpilased  mitmetel  koolispordivõistlustel  nii  maakonnas  kui  ka  vabariiklikul 
tasemel.  Maakondlikel  koolinoorte 
võistlustel saavutasid õpilased erinevatel 
spordialadel  individuaalselt  22  esikohta, 
42  teist  kohta ning 26 kolmandat kohta. 
Võistkondlikult  oldi  esikohal  kümnel, 
teisel  kohal  seitsmel  ning  kolmandal 
kohal  neljal  korral. Võrumaa  koolinoorte 
spordimängudel  2016.  aastal  saavutati 
kõigi võistluste kokkuvõttes esikoht. 

Vabariiklikel spordivõistlustel saavutati 
individuaalselt esikoht kolmel, teine koht 
kahel korral. Aasta tulemuseks võib 
pidada võistkondlikku esikohta Eesti 
Koolispordi Liidu suusavõistlustel. Tublid 
olid ka saalihokineiud, kes võitsid Eesti 
Koolispordi Liidu võistlustel kolmanda 
koha, ja võrkpallineiud, kes saavutasid teise koha Eesti Võrkpalliliidu koolide miniliiga Lõuna 
regiooni turniiril, ning ,,Tähelepanu, start!” võistkonna liikmed, kes tõid koju neljanda koha 
vabariiklikust finaalist.

Rainer  Blasius  ja  Franziska  FrankePolz 
Grundschule  Mehlingen  koolist  veetsid  nädala 
jagu  aega  Võrus,  et  ennekõike  tutvuda  Võru 
Kreutzwaldi  kooli  õppekava  ning  kooli 
igapäevaeluga,  kuid  kindlasti  heita  pilk  ka 
kohalikele  vaatamisväärsustele  ja  kultuurile. 
Rainer  Blasius  on  Eestit  külastanud  juba  25. 
korral  ja  tuleb  siia  kindlasti  tagasi.  Eelmisel 
aastal  väisas  Blasius  Kreutzwaldi  kooli  koos 
sotsiaalpedagoogiga,  sel  korral  oli  kaasas 
algklasside õpetaja Franziska FrankePolz.

Külastus  toimus  Erasmus+  KA1  raames  ja 
külastuse  eesmärgiks  oli  töövarjuna  meie 
koolielu  jälgida.  Rainer  Blasius  töötab  Lääne
Saksamaal  Grundschule  Mehlingeni  koolis 
direktorina,  kuid  Võru  Kreutzwaldi  koolis  jälgis 
ta peale siinse direktori töö ka üldist koolielu.

Eelmisel  aastal  käis Blasius Kreutzwaldi  koolis 
kevadel, kui saadeti teele lõpuklass, sel aastal

Juhendaja Kristi Kuus, mängijad Hanna Rästa, Sandra 

Uibo, Triinu Hausenberg, Inna Männik, Laura Kaur, 

Kristina Dellmann, Salme Adeele Hollas, Roosmarii 

Räim
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nimetab 
erinevusena  selle, 
et  kui  Eesti  koolis 
peab  esimesse 
klassi  mineja 
oskama  juba  nii 
lugeda  kui  ka 
kirjutada,  siis 
nende  kodumaal 
kõige  selle 
õppimist  esimeses 
klassis  alles 
alustatakse.

Ennekõike  on 
Blasius  võlutud 
Eesti  koolide  IT
lahendustest. 
Saksamaal  veel 
ühtset  ekooli
laadset  süsteemi 
ei  ole  ja  seetõttu  ollakse  meie  süsteemist 
vaimustatud.  „Meil  märgitakse  hinded  ikka 
paberile  ja  sellist  süsteemi, mida  näiteks  laps 
ise või  lapsevanem saaks kodust võrgu kaudu 
jälgida,  meil  veel  ei  ole.  Kõik  see  on  Eestis 
meie  jaoks huvitav  ja meil on siit palju õppida. 
Väga  palju  muljet  avaldab  ka  näiteks 
robootika.  Mulle  ja  Franziskale  jäid  eriti  silma 
näiteks  Beepotid  ehk  mesilaspotid,  mida 
õppetöös  kasutatakse.  See  teeb  õppimise 
väga mitmekülgseks ja huvitavaks. Tahan neid 
kindlasti ka meie kooli tuua,” tunnustab Blasius 
Eesti  koole.  Veel  kiidab  Blasius  Kreutzwaldi 
kooli  sooja  koolitoitu  ja  avaraid  ruume, millest 
neil kodumaal puudus on.

Külastuse  raames  käisid  Blasius  ja  Franke
Polz  tundides,  et  saada  võimalikult 
mitmekülgne  ülevaade  õppekavast, 
koolitundide  ülesehitusest  ja  üleüldisest 
koolielust.  Peale  selle  visiteeriti  Suurt 
Munamäge, Vastseliina  linnust, Piusa koopaid, 
Setu  seebipoodi  ja  käidi  Vene  piiri  ääres. 
FrankePolz  vaimustus  eriti  Eestimaa 
loodusest  ning  seenelkäikudest. 
Lemmikkohaks  Võrus  nimetasid  Blasius  ja 
FrankePolz kui ühest suust Katariina kohvikut 

just  suurepäraste  kookide  ja  saiakeste  tõttu. 
Kui  külalistelt  uurida,  mis  on  nende 
Saksamaal  asuva  kooli  ja  Võru  Kreutzwaldi 
kooli sarnane  joon, siis ei  too Blasius näiteid 
õppetööst,  vaid  hoopis mujalt.  „Esimene  asi, 
mis  mulle  siia  kooli  tulles  silma  jäi,  oli 
koolimaja  ees  parkimine.  Kreutzwaldi  kooli 
juures  on  suur  parkla,  mis  asub  kooli 
sissepääsu lähedal, kuid ometi on väga palju 
vanemaid,  kes  peavad  keelumärkidest 
hoolimata ohutust eirama ja oma lapsed otse 
koolimaja  ukse  ette  sõidutama.  Meil 
Saksamaal  on  samamoodi,  see  on  tõsine 
probleem.  Me  oleme  isegi  korraldanud 
kampaaniaid,  kus  valesti  käituvatest 
lastevanematest  tehakse  fotod  ja  pannakse 
need  kõigile  vaatamiseks  üles.  Sõiduki 
number  ja  inimese  nägu  tehakse  küll 
uduseks,  kuid  kõik  teavad  sellegipoolest, 
kellega tegu. Me kutsume selliseid vanemaid 
oma  koolis  helicopterparents 
(helikopterivanemad),” räägib Blasius.

Blasius plaanib Kreutzwaldi kooli naasta juba 
kevadel, tuues siis kaasa mõne teise kolleegi, 
kellele siinset koolielu näidata ja tutvustada.

Võru Kreutzwaldi kooli haridustehnoloog Evi Tarro (paremal) koos töövarjude 

Franziska FrankePolzi ja Rainer Blasiusega uudistamas külaliste lemmikuid – 

Beepotte ehk mesilaspotte. Foto: KADI ANNOM
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13.09.2017 külastas kooli lastekirjanik ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk. 

25.29.09.2017 toimus Baltikumi suurim teadust populariseeriv ürituste sari Teadlaste Öö 
Festival. Võru Kreutzwaldi Koolis toimus 21 töötuba 1.5. klassi õpilastele, 2.7. õpilased 
külastasid 10 töötuba Tartus teaduskeskuses Ahhaa, kõik 7. klassid kohtusid koolis noore 
teadlasega.

Võru linn tänas õpetajaid

Võru Linna Leht, oktoober 2017

6.  oktoobri  õhtul  Võru  Kandles  toimunud 
pidulikul  vastuvõtul Võru  linna õpetajatele anti 
üle  aasta  õpetaja  2017  tunnustused. Aastate 
õpetaja  2017  tunnustuse  pälvis  Võru 
Kreutzwaldi  Kooli  psühholoog  Ene  Saaron, 
aasta  õpetajad  2017  on  Võru  Gümnaasiumi 
õpetaja  Vesta  Pille,  Võru  Kesklinna  Kooli 
õpetaja  Ave  Arop  ning  Võru  Muusikakooli 
õpetaja  Mirja  Randvere,  aasta  noor  õpetaja 
2017  on  lasteaia  Päkapikk  eripedagoog  Liis 
Niilus.

Linnapea Anti Allas  ja  abilinnapea  Sixten  Sild 
andsid  laureaatidele  üle  reisibüroo  600
eurosed kinkekaardid ning kunstnik Eino Mäelti 
poolt  valmistatud  klaasist  raamatukujulised 
meened.  Autasustamisele  järgnes  Marko 
Matvere ja OoperKvarteti kontsert ning pidulik 
vastuvõtt.

Aasta  õpetaja  konkurssi  korraldatakse  Võrus 
kümnendat  aastat.  Konkursiga  soovib  linn 
tähtsustada  õpetaja  rolli,  tõsta  esile  edukate 
pedagoogide  tegevust  ning  tunnustada  Võru 
linna koolide, huvikoolide ja lasteaedade

Vasakult esimene on Võru Kreutzwaldi Kooli 

psühholoog Ene Saaron

õpetajaid,  kelle  töö  ja  isiklik  eeskuju  on 
oluliselt  kaasa  aidanud  noorte  kujunemisele 
mitmekülgselt  arenenud  isiksusteks  ning 
kelle  tegevus  on  positiivselt  mõjutanud 
haridusasutuste,  Võru  linna  ja  piirkonna 
arengut.  Kandidaate  said  esitada  kõik 
juriidilised ja füüsilised isikud

20.10.2017 hõimupäevad Võru Kreutzwaldi 
Koolis. Karjala folkloorigrupp KATAJA.

Karjala folkloorigrupp KATAJA
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Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased külastasid Euroopa Parlamenti
VKrK koduleht, oktoober 2017

20.–26.  oktoobrini  käis  Võru  Kreutzwaldi 
Kooli  37  õpilast  ja  4  kooli  töötajat  reisil 
Brüsselis,  kus  külastati  Euroopa 
Parlamenti.

Pikk  ja  huvitav  sõit  sai  teoks  tänu  Euroopa 
Parlamendi  Külastuste  ja  Seminaride 
osakonnale    ja    kooli  huvijuht  Kai 
Laanemaale, kes kogu projekti algusest lõpuni 
tublilt eest vedada võttis.

Projektitaotluse 
alusel  kaeti 
rahaliselt  enamus 
sõidukuludest  ja 
ööbimine,  reisijatel 
tuli katta vaid väike 
omaosalus.

Brüsselisse  reisiti 
bussiga.  Teekond 
Belgiasse  ja  tagasi 
oli  ligikaudu  4300 
km  pikk.  Pika 
teekonna  jooksul 
oli  kõigil  võimalus 
läbi  bussiakna 
tutvuda  6  erineva 
Euroopa  Liidu 
liikmesriigi  elu
oluga.  Täpsemaid 
teadmisi 
erinevatest  läbi  sõidetavatest  riikidest  said 
õpilased  täiendavalt  reisijuht  Kai  käest,  kes 
andis iga riigi kohta põhjaliku ülevaate. 

Brüsselisse  jõudis  reisiseltskond  22.  oktoobri 
pärastlõunal,  esimeseks  sihtkohaks  Brüsselis 
oli  Atomium,  Belgia  pealinna  üks  kõige 
tuntumaid  hooneid.  23.  oktoobril  oli  kõigil 
võimalus  näha  oma  silmaga  imelist  Brüsseli 
linna  raekojaplatsi,  kuulsat  pissivat  poissi, 
pissivat  tüdrukut  ja süüa ohtralt Belgia vahvlit 
või šokolaadi, mida võis vanalinna tänavalt

igast kohvikust või poest  leida ning osta. 24. 
oktoobril külastasid õpilased  lõpuks Euroopa 
Parlamenti,  kus  tutvustati  neile  lühidalt 
Euroopa  Parlamendi  ajalugu,  selle 
põhimõtteid,  koosseisu  moodustumise 
aluseid,  tööülesandeid  ja  palju  muud 
temaatilist.    Kahjuks  ei  õnnestunud  kohtuda 
ühegi  Eesti  saadikuga,  kuna  nad  olid  kõik 
täiskogu  istungil  Strasbourgis.  Samas  aga 
said  kõik  saata    tasuta Euroopa Parlamendi 

postkaardi  kas  koju  iseendale  või  siis 
vanematele, õele, vennale, sõbrale.

Peale parlamendi  külastamist algas kohe ka 
tagasitee koju. Koju  jõuti  tervelt  ja õnnelikult 
ja  seda  tänu  vahvatele  Merling  Reisid  OÜ 
bussijuhtidele  ja  ABZ  Reisidele,  kes  meile 
mugavad ööbimiskohad leidis.

Tegemist  oli  vahva  koolivaheaja  nädalaga, 
mis  kindlasti  avardas  kõigi  osalejate 
silmaringi. 

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased Brüsseli raekoja platsil
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Eesti kirjaniku nime kandvate koolide võrgustiku loomine ja 
koostöö käivitamine

Võu Linna Leht, november 2017

SA  Innove  toetusel  kutsus  Võru  Kreutzwaldi 
Kool  teisi eesti  kirjaniku nime kandvaid koole 
koostööle.

Kirjaniku  nimi  on  koolile  suur  au  ja  vastutus. 
Igal  koolil  on  oma  väljakujunenud 
traditsioonid:  tähistatakse  kirjaniku 
sünnipäeva,  loetakse  ja  kirjutatakse  luulet, 
lavastatakse  tema  loomingut  jne.  Meie 
ettepanek  on  teha  omavahel  koostööd, 
genereerida  uusi,  värskeid  ideid,  jagada 
kogemusi,  kaasata  oma  ettevõtmistesse 
erinevate  võimetega  õpilasi,  et 
mitmekesistada  ja  kaasajastada  tänapäeva 
õppeprotsesse.  Muutunud  õpikäsitlus 
võimaldab  loovalt  ja  tänapäevaselt  tuua 
õpilastele  lähemale  Eesti  kultuuriloo 
suurkujusid.  See  on  hea  võimalus  lõimida 
erinevaid  õppeaineid,  erinevaid  kooliastmeid 
ja  erinevate  võimete  ja  huvidega  õpilasi. 
Koolidevaheline  koostöö  tagab  laiema 
kultuurilise  silmaringi  ja  traditsioonide 
kestvuse. 

Märtsis  kohtusid  Võru  Kreutzwaldi  Koolis 
Alatskivi, Palamuse, Tartu Petersoni, Kitzbergi 
ja  Juuru  Vilde  kooli  esindajad.  Oli  võimalus 
tutvuda  kooliga  ning  külastada  Võrumaa 
kultuurikoda ja lauluisa muuseumi.

Arutelu käigus  jõudsime üksmeelele, et eraldi 
ettevõtmist ainult võrgustiku pärast pole mõtet 
ellu  kutsuda,  küll  aga  laiendada 
olemasolevate  või  plaanis  olevate  ürituste 
ringi  nii,  et  hõlmata  ka  partnerkoole.  Näiteks 
Võru Kreutzwaldi Koolil on kavas aasta  lõpus 
veebiviktoriin, millest saavad ka teiste koolide 
õpilased  osa  võtta.  Järgmise  aasta  kevadel 
toimuvatele Kalevipoja mängudele kutsutakse 
õpilaste meeskonnad võrgustiku koolidest.

Aprillis kohtusid eesti kirjaniku nime kandvate 
koolide esindajad Juurus. Päev kujunes väga 
sisukaks, sest oma vaatenurga kirjanduse

jõudmisest  koolikeskkonda  andis  ka Tallinna 
Kirjanduskeskuse töötaja Kairi Tilga.

Koostöö  osas  oli  arutamisel  uurimistööde 
konverentsi  korraldamine.  Idee  oli 
keskenduda  kultuuriloolistele  teemadele  ja 
vastavaid  kevadeks  valminud  töid  sügisel 
konverentsivormis tutvustada.

Arutati  ka  mälumängu  korraldamist.  Sellest 
saaksid  osa  võtta  nii  põhikooli  kui  ka 
gümnaasiumi  õpilastest  moodustatud 
võistkonnad. Teemadering on meie koolidele 
nime  andnud  kirjanikud,  kellest  peaks 
teadma  elulugu  ja  ühte  teost.  Näiteks 
Kreutzwaldi „Reinuvader Rebane”. 

Päeva  lõpetuseks  käisime  Mahtra 
muuseumis.  Sealne  mänguline 
õpilasprogramm suudab tutvustada maaelust 
võõrdunud noortele talupojakultuuri.

Septembri  lõpupäevil  oli  eesti  kirjaniku  nime 
kandvatel koolidel kolmas võimalus kohtuda. 
Esmakordselt  osalesid  Friedebert  Tuglase 
nimelise  Ahja  Kooli  ning  Torma  Jakobsoni 
kooli  esindajad.  Neljapäeval,  28.  septembri 
pärastlõunal  kogunesime  Tartus  Eesti 
Kirjandusmuuseumis.  Sedapuhku  olid 
kaasatud  ka  õpilased,  sest  just  nendele  on 
tegelikult  projekt  suunatud. 
Kirjandusmuuseumis  tutvustati  meile 
kultuuriloolist arhiivi ja arhiivraamatukogu. Oli 
aukartust  äratav  tunne  näha  oma  silmaga 
meie  kirjanduslike  suurkujude  käsikirjalisi 
materjale,  rariteetseid  raamatuid  ja 
arhiivraamatukogu varasid.

Teine käik viis meid ERMi, kus  tegime koos 
läbi  muuseumitunni  „Vaimsed  teetähised”. 
Õhtune  aeg  muuseumis  oli  vaikne,  igale 
poole  pääses  rahulikult  juurde.  Päeva 
muljeid  arutasime  lõpuks  Shakespeare’i 
kohvikus. 
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Järgmisel hommikul suundusime Palamusele. 
Väikse hilinemisega – tunnid olid  juba alanud 
–  jõudsime  kohale,  rääkisime  tehtust  ja 
arutasime  tulevikuplaane.  Oluline  oli  kuulda 
ka  koolinoorte  nägemust  meie 
ühistegevusest. Kuigi Palamuse muuseum on 
praegu  remondis,  tehti  meile  väike 
ekskursioon alevikus  ja põgusalt Oskar Lutsu 
Palamuse Gümnaasiumis.

Kolme  kohtumise  käigus  on  võrgustiku 
loomise  mõte  puudutanud  üheksat  kooli 
üheteistkümnest.  Leppisime  kokku,  et 
tegutseme edasi. Selle aastanumbri sees val

Golbergi masina ehitamise võitis Võru Kreutzwaldi Kool

VKrK koduleht, november 2017

Reedel,  3.  novembril 
TTK  Inseneeria 
karjääripäeval  aset 
leidnud  Goldbergi 
masina  ehitamise 
võistluse  võitis  Võru 
Kreutzwaldi  Kool,  mille 
võistkond,  koosseisus 
HannaLiina  Kunnus, 
HannoLaur  Kunnus, 
Uku Konsap, Karl Jakop 
Pintmann  konstrueerisid 
ette  antud  ajaga  kõige 
täpsema  Goldbergi 
masina. Väga  suur  tänu 
abi  ja  juhendamise  eest 
lapsevanemale  Andres 
Kunnusele.

Teise  ja  kolmanda  koha 
pälvisid  Tartu  Jaan  Poska  Gümnaasium  ja  Kiviõli  Keskkool.  Meeskondade  ülesanne  oli 
konstrueerida  Goldbergi  masin,  mis  töötaks  vähemalt  30  sekundit  ning  võisteldi,  kelle 
fantaasiamasin on žürii poolt ette antud ajale kõige  lähemal. Võistlusel osalesid veel Kadrina 
Keskkool, Jõhvi Vene Põhikool, Kärdla Põhikool ning Pärnu Kuninga Tänava Põhikool.

Sündmus oli 81. samm TTK poolt Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud 
insenerielukutset populariseerivast üritustesarjast  “100 sammu inseneerias”.

mistume  viktoriiniks:  oma  kirjaniku  kohta 
tuleb  koostada  küsimusi  ja  anda  teada, 
milliseid materjale või tekstinäiteid võiks enne 
lugeda.  Sellesse  aastasse  jääb  Võru 
Kreutzwaldi  Kooli  veebiviktoriin. 
Kevadpoolaastasse  jääb  kultuurilooliste 
uurimistööde  konverents  Viljandi  Jakobsoni 
Koolis.  Emakeelepäeva  paiku  saab  teoks 
viktoriin  ja  juunis  Võrus  toimuvatele 
Kalevipoja  mängudele  oodatakse  kõigi 
koostöökoolide sportlikku esindust.

Masinat sätivad tööle Karl Jakob Pintmann, Hanna

Liina Kunnus, HannoLaur Kunnus
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Kaheksas maakondlik inglise keele draamafestival

Võrumaa Teataja,  2 detsember 2017 

Novembris  toimunud  kaheksandal 
inglise  keele  draamafestivalil  osales 
üheksa  truppi,  mis  koosnesid  4.–7. 
klassi  õpilastest.  Juhendajaid,  inglise 
keele õpetajaid oli  kaheksa. Seekord 
kahjuks maakoolidest ühtegi  truppi ei 
olnud. Esindatud olid Võru Kesklinna 
ja Võru Kreutzwaldi kool.

Huvitavad  olid  ise  valmistatud 
dekoratsioonid,  põnevad  kostüümid, 
mis  valmisid  vanemate  abiga. 
Oskuslikud  videod  ja  fotod  tegid 
etteasted  hästi  jälgitavaks  ja 
avaldasid muljet. 

Eriline nüanss oli muidugi näitlejate  inglise  keele oskus. Mõne artisti  tunnustuseks sai  isegi 
öelda, et hääldamine oli lausa londonlik! Tublid lapsed ja tublid inglise keele õpetajad. 

Festivali eestvedajateks olid inglise keele õpetajad Tiia Raag ja Marju Purge. Draamafestivalil 
jäi  kõlama  mõte,  et  oli  väga  tore,  seda  isegi  siis,  kui  kõik  päris  ideaalselt  välja  ei  tulnud. 
Samas oli rolle, mida etendati nii hästi, et tõmbas lausa lavale kaasa mängima.

Lauluisa kooli edukas esinemine Euroopa suurimal robotifestivalil

Autor Evi Tarro, Võru Linna Leht, detsember 2017

Võrumaa  noored  robootikud  võistlesid 
novembri  viimasel  nädalavahetusel  Tallinnas 
Euroopa  suurimal  robotifestivalil  Robotex 
2017,  kus  Võru  Kreutzwaldi  Kooli  võistkond 
saavutas kolmanda koha.

Sel  aastal  osales  Kreutzwaldi  kool  Robotexil 
mBot robotiga Makelblock MakeX Challengeil 
ja  LEGO  Mindstorm  EV3  robotiga  LEGO 
sumovõistlusel.  Makeblock MakeX Challenge 
oli  esmakordne  võistlus  Robotexil,  kus 
Makeblock mBot V1.1 robotiga tuli läbida 

võimalikult  kiirelt  takistusrada,  jälgides 
sealjuures  täpselt  raja  joont algusest  lõpuni. 
Lisaks  tavalistele  seintele  oli  rajal  ka  joone 
katkestusi, ristteid ning liikuvaid takistusi.

On  suur  rõõm,  et meie meeskond  saavutas 
sellel  võistlusel  kolmanda  koha.  Võistkonda 
kuulusid Richard Zeno, Karl Jakop Pintmann 
ja  Kääpa  kooli  õpilane  Urmet  Pihus. 
Võistkonda  juhendasid  Evi  Tarro,  Lembit 
Pähnapuu ja Arvi Pihus.

Inglise keele draamafestival Võru 

Kreutzwaldi Koolis
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27.11.01.12.2017 oli koolis stiilinädal. Iga päev tuli koolimajja tulla erinevas stiilis. Esmaspäev 
oli filmi ja multikategelaste päev, teisipäeval oli värvide päev, kolmapäev ametite päev, 
neljapäev loomade päev, reede oli 80ndate päev.

Tunnustati noorkotkaid ja kodutütreid

Lõunaleht, 14 detsember 2017

Kaitseliidu  Võrumaa  malev 
jagas  tunnustust  parematele 
kodutütardele  ja  noortele 
kotkastele. 

7. detsembril tunnustati 
Vastseliina piiskopilinnuses 
Võrumaa parimaid kodutütreid 
ja noorkotkaid: Võrumaa 
aasta kodutütar on Jaanika 
Lang Kesklinna rühmast, kes 
on osalenud laagrites, 
rännakutel, kohtunikuna 
võistlustel, tegevusjuhina 
laagrites, võistlusmatkal 
Ernake ja kuulunud Eesti esindusvõistkonda võistlustel Rootsis.

Aasta  noorkotkas  on HannoLaur Kunnus  (pildil)  Kreutzwaldi  rühmast:  usaldusväärne  ja  hea 
märkaja,  kes  abivalmi  inimesena  on  kohal  enne,  kui  keegi  jõuab  ise  abi  paluda.  Tema 
trumpalad on orienteerumine ja kõik muu, mis seotud loodusega. Noori kotkaid  ja kodutütreid 
toetavaks kaitseliitlaseks valiti Aivar Kroonmäe.

Valgamaa  tunnustas  oma  parimaid  noorkotkaid  ja  kodutütreid  novembris,  Põlvamaa  jagab 
kodutütardele tunnustust uuel aastal organisatsioonide aastapäeval.

Aasta noorkotkas HannoLaur Kunnus

Heategevusliku jõululaada korraldajad tänavad

Autor 8.b klass, detsember 2017

8.b  klass  tänab  kõiki,  kes  esmaspäeval,  18.detsembril  heategevuslikku  jõululaata  külastasid 
ning oma ostudega SA Võru Kreutzwaldi Kooli Fondi toetasid.

Veel  tahame  tänada  jõululaata  abistanud  2.a  klassi  ja  klassijuhatajat  Eve  Juraskit,  4 
väikeklassi ja õpetajaid Silvia Valdmanni ning  Anni Metsa,  4.b klassi ja nende klassijuhatajat 
Kaie  Kikast,  3.b  klassi  ja  nende  klassijuhatajat  Maiu  Vislapuud,    õpetajaid Aire  Perki  ning 
Ragna  Meelistet,  sööklat,  infojuht  Urmas  Otti,  majandusjuhatajat  Argo  Mõttust  ning 
majahoidjat  Nikolai Vassiljevit. 
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F. R. Kreutzwaldi mälestuspäeval tänati tema pärandi 
edasikandjaid
Autor Aimi Hollo, Võru Linna Leht, jaanuar 2018

Õnneloosi peavõidu, Massaažija teraapiatoa PUHAS AURA 
kinkekaardi,  sai  Mia Lisete Erik 2.a klassist. 

Kogu  tulu,  377  EUROT,  läheb  SA  Võru  Kreutzwaldi  Kooli 
Fondi. 

Õpetaja Katre Rünk laadal ostlemas

Traditsioonilisel  Kreutzwaldi  mälestuspäeval 
14.  detsembril  kuulutati  välja  2017.  aasta 
Kreutzwaldi  mälestusmedali  laureaat  ja  anti 
kätte Kreutzwaldi stipendium.

Lauluisa  mälestuspäevale  muuseumis  lisas 
erakordsust ja sära mälestusmedali laureaadi 
Cornelius Hasselblatti värvikas sõnavõtt eesti 
kirjandusse  jõudmise  teekonnast.  Küllap  pidi 
nii  mõnigi  kuulajatest  tunnistama  oma 
kirjanduslike  teadmiste  allajäämist.  Mis 
sundis  siis  Hasselblatti  jõulueelsel  kiirel  ajal 
Hollandist  Võrru  sõitma? Kui  vastata  lühidalt 
ja  täpselt, nagu Hasselblattile omane, siis on 
siin  kohane  ainult  üks  sõna  –  armastus. 
Armastus  eesti  keele  ja  kirjanduse  vastu 
(teos „Ma armastasin eestlast”).

F.  R.  Kreutzwaldi  mälestusmedal  määrati 
Hasselblattile  eesti  rahvuseepost 
„Kalevipoeg”  tutvustavate  ja  uusi  aspekte 
avavate käsitluste eest (esimene ingliskeelne 
monograafia  „Kalevipojast”:  „Kalevipoeg 
Studies.  The  Creation  and  Reception  of  an 
Epic” 2016), eesti kirjanduse järjepideva 

tutvustamise  eest  („Eemalt  vaadates. 
Veerand  sajandit  eesti  kirjandusega”  2015; 
monograafia  „Eesti kirjanduse ajalugu” saksa 
keeles  2006,  eesti  keeles  2016)  ning  eesti 
kirjanduse  tõlkimise  eest  (M.  Unt,  T. 
Õnnepalu, J. Kross, M. Berg, V. Luik jt). 

Kreutzwaldi  stipendiumi  sai  Parksepa 
Keskkooli  10.a  klassi  õpilane  Markus  Juul, 
keda iseloomustas klassijuhataja Aigi Pütsep: 
„Markuse  hea  suhtumine  õpingutesse  ja 
uudishimu uute teadmiste suhtes on tema üks 
kiiduväärsemaid omadusi, mida tiivustada.”

Märgilise  tähendusega  sündmuseks  oli 
pilteepose  „Kalevipoeg/Kalõvipoig”  III  osa 
esitlus.  Oma  nägemuse  esitas  selle 
erakordselt  suure  ettevõtmise  eesotsas 
seisev Raoul Annion  ning  pildikeelt  tutvustas 
noor kunstnik Ats Nukki.

Kreutzwaldi  pärandi  edasikandjad  on  7.a 
klassi õpilased, kes esitasid meelolukaid pilte 
Reinuvader  Rebase  lugudest  (klassijuhataja 
Erja Arop, juhendaja Helena Linnamäe).

Võru linnas on oma helkuripuu

Võru Linna Leht, detsember 2017

Alates  1.  detsembrist  ehtis  Võru  Kesklinna  parki  uhke  helkuripuu,  mis  rändas  sealt  11. 
detsembril edasi Võru Maksimarketisse. Helkuripuu idee pärineb 7aastaselt Emilylt, kelle soov 
oli, et Võru linnas selline puu oleks. Kõigil on võimalus puu külge helkureid riputada ning need, 
kellel helkurit veel ei ole, saavad selle puu küljest endale võtta. Uudis Võru linna helkuripuust 
jõudis ka AK uudistesaatesse.
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Võru Kreutzwaldi Kooli direktor 
Kaider  Vardja  autasustas 
temaatilise  veebiviktoriini 
(„Reinuvader  Rebane”) 
võitjaid. Muuseumipoolne  tänu 
kuulus  ka  jutuvestjatele  (Silvi 
Jansons,  Helju  Kalme,  Ruth 
Toots,  Siiri  Toomik,  Helle 
Laanpere),  kes  jutustasid 
Kreutzwaldi  muinasjutte  nii 
Võrumaa  koolides  kui  ka 
lasteaedades.

14.12.2017 Võru Kreutzwaldi Kooli kirikukontsert Võru Katariina kirikus

Kooli nooremad kui ka vanemad laululapsed kirikukontserdil esinemas

"Reinuvader Rebane" koolilaval 7.a klassi esituses
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12.01.2018  pidas kool oma sünnipäeva. Õpilased meisterdasid suure tordi.

Ajarännak Võru Kreutzwaldi Koolis

Õpilased torti valmistamas

VKrK koduleht, veebruar 2018

Võru  Kreutzwaldi  Koolis  toimub  5.8. 
veebruarini  Ajarännak,  mille  eesmärgiks  on 
tagasiminek  veebruarisündmustesse  1918. 
aastal.

5.7. veebruaril antakse  teise  tunni ajal kooli 
raadio kaudu ülevaade Eesti riigi  eelloost.
Neljapäeval  toimub  teise  tunni  ajal 
vanaaegne koolitund.
Kolmanda  tunni  ajal  loetakse  ette 
Iseseisvusmanifest  ja  kuulutatakse  välja 
Eesti Vabariik.
Terve nädala jooksul võiks lapsed ja õpetajad 
riietuda ajastupärastelt.
Soovitusi  tüdrukutele:  pikem  seelik,  patsid, 
suurrätik vms.

Neljapäeval saavad kõik tüdrukud 
pitskraed.

Soovitusi  poistele:  kaelarätik,  traksid, 
põlvpüksid,  kuub,  vest,  pildistamise  ajal 
võib olla soni või kaabu, ka saapad.

Võib  kanda  villaseid  sokke,  pastlaid, 
kasutada sinimustvalgeid motiive. 

Nädala jooksul on ennast võimalik 
pildistada vastavalt kujundatud 
pildistamisnurgakeses.

Vahetundide  ajal  saab  kuulata  ja  kaasa 
laulda rahvuslikke laule.
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Õpilased vana aja lastemänge mängimas

Koolipersonal ajarännakul
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Vastlapäeva varahommikul tõusid Pika Hermanni torni lippu heiskama 
noored Võrumaalt
Noored Kotkad ja Kodutütred, veebruar 2018 

Vastlapäeva  varahommikul  tõusid  Pika 
Hermanni  torni  lippu  heiskama  noored 
Võrumaalt:  Jaanika  Lang  Kodutütarde 
Võrumaa  ringkonnast  ning  HannoLaur 
Kunnus Noorte Kotkaste Võrumaa malevast.
Jaanika  elab  Kose  alevikus,  Võrumaal. 
Hetkel  õpib  Tartu  Kutsehariduskeskuses 
automaalriks.  Kodutütar  alates  14.03.2013.

Jaanika on 
kohusetundlik, 
usaldusväärne ja 
tegutsemishimuline 
noor. 2017 aastal on 
Jaanika panustanud 
organisatsiooni 
erinevate ülesannete 
täitmisel – osalenud 
laagrites, rännakutel, 
kohtunikuna 
võistlustel, 
tegevusjuhina 
laagrites, Võrumaa 
kodutütarde 
esindajana 
vabariiklikul 
võistlusmatkal “ 
Ernake“ ja kuulunud 
Võrumaa esindusvõistkonda Rootsi 
Kuningriigis võistlustel.

Jaanika  rahulikkus,  kindlameelsus  ja  oskus 
erineva  vanuseastmega  lapsi  koostööd 
tegema  panna  on  imetlusväärne. 

Jaanika ei oska öelda „ ei“ – vaid leiab aega 
ja  tahtmist  organisatsiooni  töös  kaasa  lüüa 
otsides  ise  aktiivselt  infot  meie  tegemiste 
kohta.

Jaanika  deviis  on:  iga  kogemus,  mis 
organisatsioonist  saad,  on  oluline.

HannoLaur on Noorte Kotkaste 
organisatsiooni liige alates 15.03.2012.

HannoLaur on Kreutzwaldi rühma üks kõige 
aktiivsemaid  liikmeid.  Ta  on  väga  heade 
teadmiste  ja  oskustega  noor,  keda  saab 

teistele  liikmetele eeskujuks  tuua. Hanno on 
väga  hea  ja  usaldusväärne  abiline,  kes  on 
võimalusel alati valmis rühma kaaslasi kui ka 
rühmapealikku  aitama.  Organisatsioonis  on 
tema  trumpaladeks  orienteerumine  ja  kõik, 
mis  on  seotud  loodusega.  Parim 
putukakollektsioon  on  Võrumaal  ja  ehk  ka 
kogu  Eesti  noorte  seas  just  HannoLauril. 
Möödunud  aastal  valiti  Hanno    Laur 
Võrumaa  Aasta  Noorkotkaks.  HannoLauri 
on tunnustatud 2016.a. NK Võrumaa maleva 
tänukirjaga  ja  2015.a.  noorhauka 
hoolsuspaelaga.

23.02.2018 toimus kooli aulas suurejooneline Eest Vabariigi 100. sünnipäeva kontsertaktus. 
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EV100 kingitus – ETTELUGEMINE

VKrK koduleht, veebruar 2018

ERÜ maaraamatukogude sektsioon tegi  üleskutse kinkida Eesti Vabariigile sünnipäevaks 100 
tundi  ettelugemist.  Ka  meie  koolis  ühineti  selle  üleskutsega.

Eesti  Vabariigi  juubeli  eel  tutvustas    kooli  raamatukogujuhataja  Kristel  Kons  1.  klasside 
õpilastele  ajakirja  Täheke  ning  infojuht  Urmas  Ott  luges  ette  jutte  Tähekesest.

1.b ja 1.c klassi  õpilased külastasid Võru lasteaedu Punamütsike ja Sõleke. Õpilased lugesid 
46 aastastele lastele lugusid 
uuemast lastekirjandusest:  “Laste 
Raamat” (Peeter 
Sauter), ,,Lepatriinu ja Pingviin”ning 
“Kass ja kinopilet” (Markus 
Saksatamm) ,"Jassi pass" ja "Anna  
hambad"(Epp Petrone), "Teistmoodi 
printsessilood" (Piret Raud).

Ettelugemine  oli põnev väikestele 
kuulajatele kui ka lugejatele. 

Õpilased lastead Sõlekeses

29.03.2018 Ei kiusamisele! Võru Kreutzwaldi Kooli külastasid lauljad Helen Adamson ja 
Margus Vaher 

Eesti Koolispordi Liidu suusavõistlustel võidutsesid Võru 
Kreutzwaldi kool, Haanja kool ja Võru gümnaasium

Võrumaa Tetaja, 10. märts 2018

Kolmapäeval,  7.  märtsil  toimusid  Haanjas  Eesti  Koolispordi  Liidu  ja  Võrumaa  Spordiliidu 
korraldatud  koolispordi  üleeestilised  suusatamisvõistlused.  Omavahel  võtsid mõõtu  15  kooli 
õpilased üle Eesti. Suurte  koolide 1.–9.  klasside üldarvestuses sai esikoha Võru Kreutzwaldi 
kool,  väikeste  koolide  arvestuses  Haanja  kool  ja  10.–  12.  klasside  arvestuses  Võru 
gümnaasium. Üleriigilistest võistlustest võtsid ühtekokku osa 209 õpilast. Võrumaa Spordiliidu 
juht ja võistluste peakorraldaja Merike Õun ütles, et aktiivseid kooliõpilasi võiks rohkemgi olla. 
„Läbi  koolispordivõistluste  saab  noor  inimene  väga  palju  eluks  ettevalmistavaid  kogemusi  ja 
õppimist:  julguse,  eneseületuse,  vastutustunde,  meeskonnatöö,  üksteisega  arvestamise, 
innustamise,  õnnestumise  ja  ka  ebaõnnestumise  kogemuse  ning  nende  emotsioonidega 
toimetulekuoskuste arendamise võimaluse.”

10.–12.  klasside  arvestuses  võitis  Vastseliina  gümnaasiumi  võistkond  Värska  gümnaasiumit. 
Väikeste koolide arvestuses tuli üldvõitjaks Haanja kool. Neile järgnesid Illuka kool ja Mõniste 
kool.
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Helen Adamson Margus Vaher

Võru Kreutzwaldi Kool liitub Kiva programmiga

Võru Linna Leht, aprill 2018

PISA  2015. 
aasta  õpilaste 
rahulolu
uuringu 
kohaselt  on 
Eestis 
kiusamise 
ohver  iga 
viies  15
aastane 
õpilane. Muud 
rahvusvahelis

ed,  aga  ka  kodumaised uuringud on aastate 
jooksul  näidanud  sarnaseid  tulemusi 
mistahes  vanuseastmes,  kusjuures  mõnes 
koolis  või  kooliastmes  võib  kiusamise  ohver 
olla

lausa iga neljas  laps. See tähendab 20–25% 
õpilastest, mis on  igal  juhul suurem Euroopa 
Liidu  keskmisest.  Haridusandmete  visuaalse 
andmebaasi  Haridussilm  andmetel  oli 
2016/17  õppeaastal  kiusamise  puudumise 
protsent  Eesti  koolides  keskmiselt  70,3%, 
Võru Kreutzwaldi Koolis 83,1%.

Statistika  järgi  on  meie  koolis  kiusamist 
võrreldes teiste koolidega vähem, see aga ei 

tähenda, et me mõtleksime jääda loorberitele 
puhkama.  Sellel  õppeaastal  otsustas  kool 
liituda  Kiva  programmiga.  Kiva  on  loodud 
Turu  ülikoolis  Soome  haridus  ja 
kultuuriministeeriumi  toetusel.  Tegemist  on 
teadus  ja  tõenduspõhise  kiusamisvastase 
programmiga, mis sisaldab nii universaalseid 
kui  ka  juhtumipõhiseid  tegevusi 
koolikiusamise  ennetamiseks  ja  märgatud 
juhtumite  lahendamiseks.  „Kiusamisvaba 
Kool:  Kiva  stardikoolitus  koolide  Kiva
meeskondadele”  koolituse  on  meil  tänaseks 
läbinud  viieliikmeline  grupp:  õppejuht, 
huvijuht,  õpetaja  ja  kaks  sotsiaalpedagoogi. 
Koolitatud  viie  inimese  ülesandeks  saab 
edaspidi  olema  kiusamisjuhtumite 
lahendamine  vastavalt  Kiva  metoodikale  ja 
õpetajate  toetamine.  Lisaks  on  programmi 
eesmärk  ja  meie  kohustus  anda  kasulikke 
teadmisi  ja  tarkusi  ka  lapsevanematele, 
kuidas  ennetada  kiusamist  ning  kuidas 
käituda,  kui  laps  on  kiusaja  või  siis  kiusaja 
ohver. Programm rakendub koolis  järgmisest 
õppeaastast.  Kiusamine  saab  jätkuda  ja 
kasvada  vaid  siis,  kui  kõrvaltvaatajad  selle 
heaks  kiidavad  või  teesklevad,  et  ei  märka. 
Võru Kreutzwaldi Kooli personal märkab ning 
kutsub  märkama  ka  õpilasi  ja  nende 
vanemaid.
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Võru Kreutzwaldi kool pälvis aktiivse Euroopa kooli tunnustuse

Võrumaa Teataja, 28. märtrs 2018

Teist  korda  tunnustati  rahvusvahelises 
projektitöös aktiivseid Euroopa koole märgiga 
„eTwinningu  kool”.  Kokku  sai  aastaks 
2019/2020 märgi 1004 kooli, nende seas viis 
Eesti  üldhariduskooli,  kaks  lasteaeda  ja  üks 
kutseõppeasutus.  Oma  märgi  teenis  sel 
korral välja ka Võru Kreutzwaldi kool.

Tubli Eesti esindus

Võru  Kreutzwaldi  kooli  inglise  keele  õpetaja 
ja  eTwinningu  mentori  Ere  Tummi  sõnul  on 
märk  peale  individuaalse  õpetajate  isikliku 
töö  tunnustuse  rõhutamas  kooli  eTwinningu 
meeskonna  ühiseid  saavutusi.  „Märgi 
saamiseks  läbis  kool  kaheetapilise 
taotlusprotsessi.  Meie  kool  ei  kandideerinud 
möödunud  aastal  eTwinngu  kooli  märgile, 
kuna  tahtsime  mõnda  eespool  nimetatud 
kriteeriumidest veel arendada,”  tõdes Tumm. 
Sooviti  olla  kindlad,  et  esitatud  taotlus  on 
väärt märgi saamist. Eestis said sellel aastal 
märgi  kaheksa  haridusasutust:  Võru 
Kreutzwaldi  kool,  Põlva  gümnaasium, 
Kuressaare  gümnaasium,  Kuressaare 
Vanalinna  kool,  Narva  Kesklinna 
gümnaasium,  Pärnumaa  kutseharidus
keskus,  Tallinna  Sõbrakese  lasteaed,  Narva 
lasteaed Põngerjas.

Õpetajad hoos 

Võru  Kreutzwaldi  kool  liitus  eTwinningu 
projektiga  2016.  aasta  oktoobris.  „Suure  töö 
on  ära  teinud  meie  haridustehnoloog  Evi 
Tarro,  kes  utsitas  2015.  aastal  loodud  uue 
kooli  õpetajaid  osalema  eTwinningu 
koolitustel  algajatele. Sealt  said pisiku  külge 
nii  mõnedki  õpetajad,  kes  olid  küll  varem 
eTwinningust kuulnud, kuid polnud teemasse 
süvenenud. Meie haridustehnoloog Evi Tarro 
on  jätkuvalt  oma  heade  nõuannetega 
eTwinningu  õpetajatele  abiks,”  kirjeldas  Ere 
Tumm. Kreutzwaldi koolist on  

eTwinningusse  registreerunud  17  õpetajat. 
Kõige  rohkem  on  twinnijaid  algklassi  ja 
võõrkeeleõpetajate  seas.  Tummi  hinnangul 
on  see  nii,  sest  eTwinningut  on  neis 
ainetundides  kõige  parem  rakendada  ja 
igapäevase  õppetööga  siduda.  Õppekavas 
on  mitu  läbivat  teemat  ning  pädevusi,  mis 
projektitööd  toetavad.  Projektiga  seotud 
ülesandeid  saab  teha  koolis  paaris  ja 
rühmatööna  ning  anda  koduseks 
individuaalseks uurimiseks. Kooli eTwinningu 
mentori  projektitöö  kogemus  näitab,  et 
programm toetab igati igapäevast õppetööd.

Ohtralt äramärkimisi 

eTwinning annab  igal aastal  välja  tunnustusi 
–  kvaliteedimärke  edukalt  korraldatud 
projektidele.  Kreutzwaldi  kool  on  igal  aastal 
saanud  selle  tunnustuse.  eTwinningu 
kvaliteedimärgi  2016/2017.  õppeaastal 
korraldatud  projektide  seas  pälvis  Liia 
Toomas  tööga  „Mesimummude  tantsupidu 
BeeBot  robotitega”.  See  projekt  tuli 
üleriigilisel  projektivõistlusel  kümne  parema 
hulka.  Märgi  sai  ka  Ene  Moppel  tööga 
„Prügihundid  ajavadjälgi”  Üleeestilise 
projektivõistluse  esiÜleeestilise 
projektivõistluse  esikoha  ning  Euroopa 
kvaliteedimärgi  pälvis  Ere  Tumm  „My 
Precious  Phone!”  eest.  2017/2018.  aasta 
eTwinningu kvaliteedimärgi said Marju Purge 
ja  Tiia  Raag  tööga  „Culture  Kids  Rainbow” 
ning  Ere  Tummi  „My  Fatherland100!”.  Ere 
Tummi  projekt  tuli  üleriigilisel 
projektivõistlusel  kümne  parema  hulka  kui 
parim isamaaline projekt ning sai ka Euroopa 
kvaliteedimärgi.  Käesoleval  õppeaastal 
osaleb  kool  eTwinningus  kolme  põneva 
rahvusvahelise projektiga.  „Creative Coders” 
projektis  osaleb  3.b  klass  õpetaja  Ene 
Moppeliga  ning  partneriteks  on  Martna 
põhikooli ja Poola



kooli õpilased. „So The Story Goes” projektis 
osaleb  6.b  klass  õpetajate  Marju  Purge  ja 
Tiia  Raagiga  ning  partneriteks  on  Saksa 
kooli  õpilased.  „ScotEst  Values”  projektis 
osaleb  õpetaja  Ere Tummi  6.c  klassi  inglise 
keele  rühm  koos  õpilastega  Šotimaalt. 
Novembrist  jaanuarini  kestis  Kreutzwaldi 
koolis  multiprojekt,  kus  osales  seitse 
õpetajat:  Marju  Purge,  Pilvi  Saarme,  Maiu 
Vislapuu, Eha Tammo, Ragna Meeliste, Raili 
Leesalu  ja  Ere  Tumm  koos  õpilastega. 
Projekti  „Väärtustame  vana  ja  väärtuslikku!” 
eesmärgiks  oli  välja  selgitada  nii  projektis 
osaleva  õpilase  kui  ka  tema  vanavanema 
kõige vanem isiklik ese. Esemetest tehti foto, 
lisati  juurde  lühikirjeldus  ning  nende  abil 
kujundati Canva keskkonnas plakat. Nendest 
plakatitest  koostati  kultuuripärandi  aasta 
lõpetuseks  näitus  väärtustamaks  meie  endi 
isiklikke väärtuslikke esemeid.

Multikoostöö jätkub

„Iga tunnustus on omamoodi ka vastutus. Et 
koolil  oleksid  jätkuvalt  uuenduslikud  ja 
loovad  lähenemisviisid  õppetöösse,  peame 
ka edaspidi ennast kutsealaselt eTwinningus 
koolitama.  Eriti  peame  arendama  koostööd 
oma  kooli  eTwinningu  õpetajate  vahel. 
Plaanis  on  igal  aastal  teha  koolisisene 
multiprojekt  oma  õpetajate  ja  õpilaste  jaoks 
ning  neid  uute  keskkondadega  kurssi  viia,” 
rääkis  Ere  Tumm  tulevikuplaanidest. 
eTwinningu  suurimaks  plussiks  peab  ta 
seda,  et  õpilased  saavad  reaalsetes 
emakeelsetes  ja  võõrkeelsetes 
situatsioonides  hakkama.  „Olgu  selleks  siis 
enda tutvustamine,  jutukeste koostamine või 
Chat’i  ja  Skype’i  teel  oma  eakaaslastega 
suhtlemine.  Seni  oleme  näinud  õpilasi  neid 
tegevusi  nautimas,  kuna  neile  meeldib 
igapäevarutiinist  vaheldust  saada.  See  ongi 
õnnestumine  ja  teeb  meele  rõõmsaks!” 
kiidab mentor. Pärast iga eTwinningu projekti 
lõpetamist saab kool juurde seltskonna noori 
inimesi,  kellel  on  rahvusvahelise  suhtlemise 
kogemus.  Projekti  läbinud  õpilastel  on 
Tummi hinnangul paranenud esinemisjulgus, 
nad on loomingulised ja digipädevamad.

Võrukad on tegijad

Hariduse  Infotehnoloogia  Sihtasutuse 
eTwinningu  projektijuhi  Laura  Vetiku 
kinnitusel  paistab  Võru  Kreutzwaldi  kool 
silma  kui  väga  aktiivne  ja  tubli  eTwinningu 
kool.  „Projektõppes  lööb  kaasa  terve  kool 
ning  mitu  klassi  on  kaasatud  erinevatesse 
rahvusvahelistesse  koostööprojektidesse. 
Väga  oluline  on  ka  koolijuhi  toetus  –  Võru 
Kreutzwaldi  koolis  see  nii  ka  on.  Koolijuht 
Kaider  Vardja  oskab  hinnata  eTwinningu 
kasu kogu kooliperele.” Vetiku kinnitusel pole 
eTwinningu  kooli  märgile  kandideerimine 
võistlus.  Tema  sõnul  on  Eesti  õpetajad  ja 
õpilased  eTwinningu  väga  hästi  vastu 
võtnud.  Eestist  on  eTwinningu  platvormile 
registreerinud  4275  õpetajat.  2018.  aastal 
osales eTwinningu koostööprojektides kokku 
357 klassitäit Eesti õpilasi ja selle põhjal võib 
öelda,  et  huvi  on  suur  koolid  hinnata 
eTwinninguga  liiProjektijuhi  hinnangul 
oskavad  koolid  hinnata  eTwinninguga 
liitumisest  saadud  kasu.  „Võrumaalt  on 
kaasatud 25 õppeasutust, aktiivseimad neist 
on  Võru  Kreutzwaldi  kool,  Vastseliina 
gümnaasium  ja  Haanja  kool.  Haanja  kool 
pälvis eTwinningu kooli  tiitli eelmisel aastal,” 
sõnas  Vetik.  eTwinningu  kooliks  saavad 
kandideerida  koolid,  kes  on  olnud 
rahvusvahelises  eTwinningu  programmis 
vähemalt  kaks  aastat.  Peale  selle  peab 
kaasatud  olema  vähemalt  kaks  õpetajat  ja 
viimase kahe aasta  jooksul on mõni õpetaja 
pälvinud  oma  projektiga  ka  kvaliteedimärgi. 
„See  annab  märku  projekti  väga  heast 
tasemest.  Tänavu  oli  selliseid  koole  ja 
lasteaedu  Eestis  mitukümmend,”  rääkis 
Laura  Vetik.  Euroopa  koolide  virtuaalne 
kogukond  eTwinning  toetab  koolide 
veebipõhist  rahvusvahelist  koostööd. 
Liitumine  eTwinninguga  annab  õpetajatele 
võimaluse  proovida  projektitööd  ja  osaleda 
veebikoolitustel.  Peale  selle  saab  otsida 
huvitavaid  projekte  ja  kontakteeruda  nende 
loojatega.  On  võimalik  osaleda  oma 
õpilastega projektides ning olla ise projektide 
algataja. eTwinning edendab
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koolide  koostööd  info  ja  kommunikatsioonitehnoloogia  kaudu  ning  pakub  tuge,  tööriistu  ja 
teenuseid. 2018. aasta lõpuks oli eTwinninguga liitunud üle 600 000 õpetaja, 196 000 kooli ja 
loodud peaaegu 80 000 projekti
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Võru Kreutzwaldi Kooli õpilasfirma Raks osales Võrumaa 
meenekonkursil

VKrK koduleht, märts 2018

Võrumaa  arenduskeskuse  välja 
kuulutatud  Võru  maakonna 
meenekonkursil  saavutas  õpilasfirma 
Raks  eripreemia.  Konkursil  osaleti 
puuvurriga.  Vurr  on  valmis meisterdatud 
Haanja  looduspargist  pärit  pihlakapuust, 
mis  oli  2017.  aastal  tormi  käes 
murdunud.  Õpilasfirma  liikmete  sõnul 
sümboliseerib  vurritamine  järjepidevat  ja 
igavest liikumist.

Tulevikus  on  ettevõtlikel  poistel  plaanis 
tootma  hakata  võtmehoidjad,  mida 
hakatakse  valmistama  puidujäägist,  mis 
jääb vurritegemisest üle. Puuvurr

Kunst raamatukokku

VKrK koduleht, aprill 2018

27.  aprillist  31.  maini  2018.  a  on  Võru  Keskraamatukogu  lasteosakonnas  masintikandis  ja 
lapitehnikas tehtud tööde näitus: "Mõeldud, tehtud: Võru Kreutzwaldi Kooli õpilaste praktilised 
tööd masintikandis ja lapitehnikas".

Võru Kreutzwaldi Kooli masintikandis ja lapitehnikas tehtud tööd Võru Keskraamatukogu lasteosakonna 

näitusel
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Joonistusvõistlus "Kaitsevägi õppustel"

VKrK koduleht, mai 2018

2.14.05.2018.  toimus  taasiseseisvumise  aja 
suurim  sõjaline  õppus  Siil  2018.  Enne  suurt 
õppust  korraldas  Kaitsevägi  juba 
traditsiooniks  saanud  joonistusvõistluse 
„Kaitsevägi  õppustel“.  Võistlus  korraldati 
üldhariduskoolides neljas vanuserühmas:  IIII 
klass, IVIX klass, VIIIX klass, XXII klass.

Joonistusvõistlusel  osalesid 
paljud  LõunaEesti  koolid,  sh  ka 
Võru  Kreutzwaldi  Kool.   
Kunstiõpetuse  tundides  arutlesid 
õpilased kaitseväe teemadel ning 
proovisid kujutada kaitseväelaste 
rõõmsaid  pingutusi  ja  saavutusi. 
Kõige  rohkem  vaeva  ning 
energiat  kulus  õpilastel 
relvastuse kujutamisele.

13.  mail  kutsuti  auhinnatud 
kunstnikud  Paju  mälestusmärgi 
juurde,  kus  toimus  õppuse 
lõpprivistus.  Suurel  võililledest 
säraval  väljal  olid  koos  meie 
auhinnatud  õpilastega  üles  rivistatud 
Kaitseväe lahingüksused ja liitlasväed. Üleval 
peade  kohal  lendasid  liitlasete  ja  meie 
õhuväe helikopterid.

Võru  Kreutzwaldi  Kooli  viis  tublit  joonistajat 
said oma auhinnad kätte Kaitseväe juhatajalt 
Riho  Terraselt,  kes  joonistusauhindu  kätte 
andes lisas, et loodab kõiki tublisid poisse kui 
ka tüdrukuid kunagi näha Kaitseväe ridades.

Meie kooli poolt saadetud kunstitöödest said 
erilise tunnustuse viie õpilase tööd:

IVVI  klasside  arvestuses  sai  esimese  koha 
Risto Parv;
IVVI  klasside  arvestuses  said  kolmanda 
koha Miia Tillmann, Chris Taimar Kõlu;
põhikooli  vanemast  astmest  tunnistati 

esimese koha vääriliseks Josten Laanemets;
välja anti ka CIMIC eriauhind, mis anti meie 
kooli 9. klassi õpilasele Gerda Naruskile.
Õpilasi juhendas õpetaja Aire Perk.

Suur  tänu  ehitusfirmale  Nordecon  ja  selle 
põhiomanikule  Toomas  Lumanile,  kes  on 
alati  preemiaks  välja  pannud  kallid  ja 
professionaalsed  kunstitarbed.  Tema  on 
taganud  ka  õpilaste  suurepärase  ja  muretu 
sõidu lõpprivistustele.

Joonitusvõistluse võitjad õppus Siil lõpurivistusel oma auhindu 

kätte saamas

11.12.05.2018 osales Uku Konsap Põlvas toimunud vabariiklikul geograafiaolümpiaadil. Uku 
saavutas olümpiaadil I järgu, mis tagas osavõtu pääsu 26.29. juunil Valmiera Baltimaade 
geograafiaolümpiaadile. Baltimaade geograafiaolümpiaadil osalevad õpilased Eestist, Lätist, 
Leedust, Venemaalt, Valgevenemaalt ja Poolast.
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Tähelepanu, start!

VKrK koduleht, mai 2018

Sel  aastal  osales  "Tähelepanu,  start!"  alagrupivõistlustel  96  suurt  ja  46  väikest  kooli,  kokku 
142 kooli üle vabariigi. Finaalvõistlusele pääses läbi tiheda konkurentsi 8 suurt, lisaks Jelgava 
4.  Keskkool  Lätist  ning  6  väikest  kooli.  Võistlustel  oli  kavas  3  kombineeritud  teatevõistlust 
osavusele ja kiirusele.

"Tähelepanu,  start!"  finaalvõistlustel  saavutasid  esikohad  Võru  Kreutzwaldi  Kool  ja  Meliste 
Lasteaed Algkool. 

07.06.2018 toimusid järjekordsed Kalepoja mängud

Fotod Kalevipoja mängudelt
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Võru Kreutzwaldi kooli parimate õpilaste tseremoonia toimus 
Kandle aias
Võrumaa Teataja, 2. juuni 2018

Kolmapäeva  õhtul  tänati  Võru  Kreutzwaldi 
kooli  tublimatest  tublimaid õpilasi. Tänuüritus 
toimus  Võru  Kandles.  Direktori  vastuvõtt 
korraldati  kolmandat  aastat  (kooli  loomisest 
alates)  ja  sellest on kujunenud välja meeldiv 
traditsioon,  mida  oodatakse.  „Tore,  et  selle 
ürituse  suurtoetajad  juba  kolmandat  aastat 
järjest on Navitrolla ja AS Barrus, samuti Võru 
Kreutzwaldi  kooli  fond,”  sõnas  kooli  direktor 
Kaider Vardja.

Kooli parimad nominendid

Kõigil  Võru  Kreutzwaldi  kooli  töötajatel  ja  ka 
õpilastel  oli  võimalik  esitada  õpilasi  19 
nominatsioonile  kuni  3.  maini. 
Hindamisperioodiks  oli  9.  mai  2017  –  30. 
aprill  2018.  Tunnustused  jagati  õpilastele, 
kelle  õppetöö,  aktiivsus  koolis,  kooliväline 
tegevus  ja  isiklik  eeskuju  on  aasta  jooksul 
silma  paistnud  erilise  tulemuslikkusega. 
Kandidaadi  tegevus  pidi  olema  kaasa 
aidanud Võru Kreutzwaldi  kooli  edenemisele 
ja  kooli  positiivse  maine  kujunemisele, 
parandanud  ja  väärtustanud  kooli  õpi  või 
elukeskkonda  ning  toonud  koolile  tuntust. 
Tublimate  seast  kõige  tublimad  valis  välja 
direktori poolt moodustatud komisjon.

Sellel  aastal  nomineeriti  kooli  õpilasi  16s 
erinevas kategoorias. Nomineeritud õpilased, 
kollektiivid  said  tänutäheks  Navitrolla 
graafilise  lehe,  millel  kunstnik  kujutab  siili, 
kooli  logolooma,  siili  tarkuse  sümbolina. 
Auhinnasaajad  said  veel  ka  Navitrolla 
loomingut  tutvustava  raamatu.  Lisaks  said 
kiituskirja  54  õpilast,  kes  õppisid  I  ja  II 
trimestril  väga  headele  hinnetele.  Samuti 
tänati  õpilaste  vanemaid.  Infojuht  Urmas  Oti 
sõnul  on  eesmärk  on  tunnustada  tublimaid 
õpilasi ja vanemaid. „Kõik sellised üritused on 
motiveerivad  ja  loodame,  et  selline 
tähelepanu annab edaspidiseks innustust 

paljudele.  Samuti  saab  suurem  ringkond 
teada,  millega  koolis  tegeletakse,  millised 
on  õpilaste  huvialad  ja  saavutused. 
Küsimusele,  kas  ka  õpetajad  vajavad 
samamoodi  tunnustamist,  vastab  infojuht 
veendunult:  „Iga  inimene  vajab 
tunnustamist,  ei  ole  vahet,  kas  ta  on  laps 
või täiskasvanu.”

Kolm fotot direktori vastuvõtult



VÕRUKREUTZWALDI KOOLI PARIMAD 2018 

1. aasta tegu ja/või hea tegu 
Hea tegu – Emily Ethel Meldre „Helkuripuu” 
Aasta tegu – Spordivõistlusel „Tähelepanu, start!” vabariigis 1. koha saavutamine (24 õpilast) 
Aasta tegu – Goldbergi masina ehitamise võistlusel vabariigis 1. koha saavutamine (4 õpilast) 
Aasta tegu – Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktuse korraldamine 
2. parim õppur Roosmarii Räim, 7.b klassi õpilane 
3. parim sportlane Keiti Püvi, 4.c klassi õpilane Henri Kesa, 7.c klassi õpilane Tauri Jürisaar, 
7.a klassi õpilane 
4. parim raamatusõber Reio Vissel, 6.b klassi õpilane Birgit Leetjõe, 9.b klassi õpilane 
5. parim joonistaja Elen Alexandra Serikova, 8.b klassi õpilane 
6. parim meister Elena Kirillova, 8.a klassi õpilane Maria Vanatalo, 8.a klassi õpilane Oskar 
Abel, 7.b klassi õpilane 
7. parim sõnaseadja Hanna Hiielo, 3.a klassi õpilane Elise Marie Olesk, 9.b klassi õpilane 
8. parim laulja Kätlin Käpa, 9.b klassi õpilane 
9. parim muusik Kaisa Press, 9.b klassi õpilane 
10. parim leiutaja Aveli Marie Heinvee, 9.b klassi õpilane Kadri Kauts, 9.b klassi õpilane 
11. parim kollektiiv 6.–9. kl saalihoki võistkond (6 õpilast) Ettevõtlusring, 5.b (4 õpilast) klassi 
õpilased 
12. parim edeneja Kaspar Mill, 7.b klassi õpilane Krismar Koor, 2.a klassi õpilane 
13. parim nuputaja KärtGetter Rest, 1.b klassi õpilane Lisete Ilves, 1.b klassi õpilane 
14. parim klass 9.b klass (24 õpilast) 15. Fr. R. Kreutzwaldi pärandi edasikandja Uku Konsap, 
9.b klassi õpilane 
16. parim abiline Romy Liiskmann, 9.c klassi õpilane
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Hetki viimase koolikella aktuselt ja tutipäevast


