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Võru Kreutzwaldi Kooli

AJALUGU

Toimetaja valik
Võru Kreutzwaldi Kooli
eellugu
12.12.2012  17.08.2015

Eellugu
Õppeaasta avaaktus
Üleriigiline õpioskuste võistlus
Jõulukontserdid
Kalevipoja mängud

12.12.2012 Võru Linnavolikogu otsus nr 46 Võru linna
koolivõrgu ümberkorraldamise kohta. Võru Linnavolikogu
otsustab (väljavõte otsusest):
1. Korraldada alates 1. augustist 2015 Võru linna
koolivõrk ümber järgnevalt:
1.1. korraldada ümber Võru Kreutzwaldi Gümnaasium ja
lõpetada 31. juulil 2015 koolitustegevus põhikooli
tasemel, kooli edasiseks tegutsemise vormiks on
gümnaasium;
1.2. määrata Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi asukohaks
Seminari tänav 1, Võru;
1.3. määrata Võru I Põhikooli asukohaks Kooli tn 7,
Võru.
17.09.2014 Võru Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
asutava Võru põhikooli direktori ametikoha täitmiseks
ning moodustatid konkursikomisjon koosseisus: Anti
Allas (esimees, linnapea), Sixten Sild (aseesimees,
abilinnapea), Ene Liivamägi (Võru linnavolikogu alatise
hariduskomisjoni
esimees),
Helga
Ilves
(Võru
linnavolikogu alatise hariduskomisjoni aseesimees), Enn
Liba (Kambja põhikooli direktor), Kristi Aavakivi
(haridusspetsialist), Peep Poltimäe (haridus ja
kultuuriosakonna juhataja).

Fr. R. Kreutzwaldi monument
Võrus
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23.09.2014 Võru Linnavalitsus kuulutab välja nimekonkursi kahele uuele koolile 
gümnaasiumile ja põhikoolile, mis alustavad Võrus tegevust 1. sept 2015. Väljapakutud
nimepaarid:
* Võru Gümnaasium  Võru Kreutzwaldi Kool;
* Võru Kreutzwaldi Gümnaasium  Võru Põhikool;
* Võru Kreutzwaldi Gümnaasium  Võru Lauluisa Kool;
* Võru Gümnaasium  Võru Põhikool;
* Võru Gümnaasium  Võru Lauluisa Kool.

Võru põhikooli direktoriks valiti Kaider Vardja
Võrumaa Teataja 20.11.2014
Võru linnavalitsuse korraldatud konkursi
asutatava Võru põhikooli direktori ametikoha
täitmiseks võitis VanaVõrumaalt pärit, praegu
Missos koolidirektori ametit pidav Kaider
Vardja. Põlvamaal sündinud ja keskkooli
lõpetanud, Tallinna Pedagoogikaülikoolis eesti
keele ja kirjanduse alal magistrikraadi ning
koolijuhi kvalifikatsiooni omandanud Vardja
kandideeris uude ametisse, kuna peab kooli
juhtimist oma kutsumuseks. “Esimese valiku,
jätkamise gümnaasiumi või kutseõppes, teeb
õpilane kohustusliku hariduse omandanuna
põhikooli lõpetades. Soovin, et Võru põhikool,
mis
tekib
kahe
käigus
oleva
kooli
integreerumise tulemusena, oleks edukas ja
ajakohane kool, kus õpiksid ja töötaksid koos
minuga õnnelikud õpilased ja pedagoogid ning
oleksid parimad koolitöötajad. Kooli lõpetaksid
edaspidises elus edukalt toime tulevad
inimesed,” seisab tema motivatsioonikirjas.
Tuleval nädal 47aastaseks saava mehe sõnu
ja
renomeed
kinnitab
tema
senine
teenistuskäik: Rapla ühisgümnaasiumi direktor
(20012004),
Tabasalu
ühisgümnaasiumi
direktori asetäitja (20042010) ja Misso kooli
direktor (alates 2013). Paljudes hariduselu
valdkondades pädev ja töökogemust omav
Vardja pooldab demokraatlikku juhtimisstiili
ning on uuenduslik. “Soovin tagada kooli
pideva arengu, samas olen ka traditsioone ja
akadeemilisust hoidev,” rõhutab ta. Uues
ametis tahab ta kooli töötajatele ja õpilastele
luua
võimaluse
koolielu
puudutavates
küsimustes aktiivselt sõna sekka öelda,
erinevate töölõikude eest vastutada ning
osaleda erinevates

Võru Kreutzwaldi Kooli esimene
direktor Kaider Vardja

Erinevate kursuste lektorina on Vardja
käsitlenud kooli arengukava, õppekava ja
koolituspoliitika koostamist, projektijuhtimise
ning
emakeeleõpetuse
ainestikku.
Märkimisväärne on seegi, et alates 1997.
aastast on ta kaasautorina tegelnud eesti
keele ja kirjanduse õppevara koostamisega.
Eraldi mainimist väärivad II kooliastme
kirjanduse
õppekomplektid
Tuulepesad” (2006) ja “Kivikillud” (2007),
samuti Vardja oma sulest ilmunud “Vana
Maja lugu” (2009).
Kümmekond aastat tagasi alustas ta tööd
üldhariduskoolide üleeuroopaliste õppe
kasvatustööarenduslike projektidega. Pärast
seda on ta algatanud ja kirjutanud projekte,
juhtinud
projektitö
öd
Eestipoolse
projektijuhina ning leidnud partnereid nii
Eesti kui ka välisriikide koolidest, samuti
omavalitsustest.
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Viimastel aastatel on Vardjale huvi pakkunud ITlahenduste arendus ja selle
kasutamisvõimalused õppetöös. Tööd uute ITrakendustega tahab ta kindlasti jätkata Võrus.
Leping asutatava Võru põhikooli direktoriga sõlmitakse uue aasta alguses, õppetöö Kooli 7
asuvas, praeguses Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi hoones algab 2015. aasta 1. septembril.
03.12.2014 Selgusid rahvahääletuse tulemused
koolide nimede valimisel. Ülekaalukalt võitis
nimepaar Võru Gümnaasium  Võru Kreutzwaldi
Kool 466 häält. Järgnesid Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium  Võru Põhikool 240, Võru
Kreutzwaldi Gümnaasium  Võru Lauluisa Kool
114, Võru Gümnaasium  Võru Põhikool 66 ja Võru
Gümnaasium  Võru Lauluisa Kool 35 häälega.
Rahvahääletusel osales 921 inimest.
10.12.2014 Võru Linnavalitsus kuulutab välja
konkursi asutatavale põhikoolile õppejuhtide
leidmiseks.
Dokumentide
esitamise
aeg
29.12.2015 kl 16.00.

Eest vaade Võru Kreutzwaldi Koolist

06.01.2015 toimus õppejuhi valimine. Kuulates
ära kõik kandidaadid, otsustas komisjon valida
õppejuhtideks Eha Tammo ja Ene Liivamägi.
15.01.2015 asub Võru Kreutzwaldi
direktorina tööle Kaider Vardja.

Eemalt vaade Võru Kreutzwaldi Koolist

Kooli

30.01.2015 kuulutati välja konkurss töötajate
leidmiseks.
16.02.2015
kl
16.00
lõppes
dokumentide esitamine Võru Kreutzwaldi Kooli
töötajate leidmiseks.

Lõviosa Võru õpetajaid jätkab ametis
Võru Linna Leht, aprill 2015
Hirmud, et Võrus käivitunud koolireformiga
kaasneb õpetajate massiline töötuksjäämine, ei
osutunud tõeks. Pärast uutesse koolidesse –
Võru Gümnaasiumi ja Võru Kreutzwaldi Kooli –
personali leidmiseks korraldatud konkursse
selgus, et ametis jätkab 91,7% uude ametisse
kandideerinud haridustöötajatest.

ja/või Võru Kreutzwaldi Kooli tööle 96, neist
töökoha said 88 erinevatel põhjustel 16
inimest.

Abilinnapea Sixten Sild täpsustab, et koolis
tööd saavate inimeste arv ei ole veel lõplik.
„Täpset tööd saavate inimeste arvu ei ole
praegu võimalik öelda, sest mõnele töökohale
Kui praeguses kahes koolis – Võru inimesi alles otsitakse. Statistikast on välja
Gümnaasiumis ja Võru Kreutzwaldi Koolis – on jäetud majanduspersonal, kelle värbamine on
ametikohti kokku 103,95. Eespool nimetatud veel toimumas või ees, samuti hakkab osa
112st inimesest kandideeris Võru Gümnaasium inimesi tööle osalise koormusega, osa kahel
ametikohal jne.“
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Koolireformi käigus koondas Võru linnavõim
inimest. Töökohta ei saanud kaheksa inimest
ehk 8,3% kandideerinutest. Kandideerimisest
loobus Jõgeva eeskujul likvideeritavat koolide
kõik töötajad ja soovijad pidid kandideerima
uutesse koolidesse. Põhjusi selleks oli kaks.
„Esiteks õpetajate võrdne kohtlemine –
alternatiiviks oli vaid ühe kooli õpetajate
koondamine, teise kooli õpetajad oleksid
jätkanud endises koosseisus –, teiseks
soovisime uutesse koolidesse komplekteerida
konkursi
alusel
võimalikult
tugeva
õpetajaskonna,“ selgitab Sild. „Ei saa ka jätta
mainimata, et see on õpetajatele majanduslikult
kõige soodsam variant.“

17.08.2015 kõik töötajad esimest päeva koos.
Töötajaid olid tulnud tervitama Võru linnapea
Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild. Toimus
arenduspäev, tehti esimene ühispilt.

Võru Kreutzwaldi Kooli esimene ühispilt

Võru Kreutzwaldi Kool 2015/2016

1. septembri avaaktus Fr. R. Kreutzwaldi
ausamba juures
Ene Liivamägi, Kaider Vardja, Eha Tammo

09.10.2015
kuulutatakse
välja
logokonkurss (tähtaeg 15.11.2015).

kooli

Võru Kreutzwaldi Kooli logo
ideekonkurss
Võru Linna Leht, oktoober 2015
Võru Kreutzwaldi Kool kuulutas välja logo
ideekonkursi eesmärgiga luua endale
tänapäevane, samas Võru linna ja
Võrumaa traditsioonide ning

Rongkäik Fr. R. Kreutzwaldi ausamba juurest Võru
Kreutzwaldi Kooli
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Fr. R. Kreutzwaldi kultuuripärandiga seotud
visuaalne identiteet. Konkursil võivad osaleda kõik
juriidilised ja füüsilised isikud, iga osaleja võib
esitada mitu ideekavandit. Ideekavandid tuleb
saata eposti aadressil info@vkrk.edu.ee või
postiaadressil Kooli 7, Võru, märksõnaks märkida
„Logo ideekonkurss“. Lisada tuleb logo kirjeldus ja
esitaja kontaktandmed. Ideekavandite esitamise
tähtaeg on 15. november 2015. Konkursile
laekunud töid hindab Võru Kreutzwaldi Kooli
direktori moodustatud komisjon. Tulemused
avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1.
detsembril 2015. Auhinnafond on 150 eurot.
Lisainfo kooli infojuhilt Urmas Otilt, tel +372 5561
7873

Logo ideekavandi tingimused

Erasmus+ projektipartnerid Võru Kreutzwadi Koolis
Võrumaa Teataja, Maiu Vislapuu, 27.10.2015
14.–18.
oktoobrini
võõrustas
Võru
Kreutzwaldi kool rahvusvahelise projekti
„From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC”
raames
projektipartnereid
Soomest,
Poolast, Sloveeniast ja Itaaliast.

Avastamisrõõmu ja esmakordseid kogemusi
pakkusid maanteemuuseum ja teaduskeskus
AHHAA.

Kultuuriteadlikkuse
tõstmiseks
korraldati
kultuuride õhtu, kus iga riik sai võimaluse oma
Tegemist on kolmeaastase projektiga, mille kodukanti ja kultuuri tutvustada, õpetada teistele
põhieesmärk on toetada ja aidata nii selgeks mõni tants või laul ning pakkuda riigile
õpetajaid kui ka õpilasi digitaalsete omaseid suupisteid ja maiustusi.
õpivahendite
kasutuselevõtmisel
ja
Fr. R. Kreutzwaldi elu ja loominguga tutvuti
eesmärgipärasel rakendamisel.
memoriaalmuuseumis ning samuti said külalised
Projekt on suunatud esimese ja teise kuulda ja näha Kreutzwaldi kooli õpilaste
multifilme
Kreutzwaldi
kooliastme õpilastele ning õpetajatele. ettevalmistatud
Projekti algatajate Tiia Allase ja Maiu muinasjuttude ainetel.
Vislapuu jaoks oli kohtumine partneritega
esmakordne. Peale töökoosolekute tutvuti Tiheda päevakava sisse mahtus ka Võru
Kreutzwaldi kooli digivahendite ja nende abilinnapea Sixten Silla tervitus ja lühiülevaade
kasutamisvõimalustega õppetöös. Koos 6. Võru linna ajaloost ning haridussüsteemist.
klassi õpilastega käidi Meenikunno rabas, Järgmine projektikohtumine leiab aset juba mais
kus tahvelarvuteid kasutades püüti puude 2016, siis on võõrustajaks Poola.
kõrgust
mõõta,
rabataimi
määrata,
programmi
Loquiz
kasutada.
Matka
Ühisfoto
ilmestas
ka
rahvusvahelise
mängu
projektis
Geopeitus aarde leidmine.
osalenutega
Peale digivahendite kasutamise pöörati
projektikohtumisel tähelepanu ka side ja
suhtlemisvahenditele
ning
nende
terminoloogiatele
erinevate
ajajärkude
jooksul.
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Eesti kõige tublimad kuuendikud õpivad Võrus
Võrumaa Teataja, Kristel Kons, 29.10.2015
17. oktoobril toimus Pärnus Kuninga tänava
põhikoolis üleriigiline õpioskuste võistlus,
kus osales 17 võistkonda kogu vabariigist.
Kõige tublimate seast osutusid edukaimaks
Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased.
„Kõige, kõige, kõige tublimad ja targemad
kuuendikud Eestimaal on …“ alustas oma
sõnavõttu Tallinna ülikooli teaduskooli
korraldatud üleriigilise õpioskuse võistluse
peakorraldaja Lii Araste.
Vaikus, ootus ja ärevus ning siis äkki kõlaski
Võru Kreutzwaldi Kooli nimi, mis tähendas
seda, et selle aasta kõige tublimateks
kuuendikeks üleriigilisel võistlusel osutusid
Võru Kreutzwaldi Kooli 6.b klassi õpilased.
Pingelises jõukatsumises näitasid oma häid
teadmisi
ja
tegid
suurepärast
meeskonnatööd Emma Joonas, Greta Liin,
Lara Johanna Luks, Katrinka Josephine
Savimägi ja Elen Alexandra Serikova, õpilasi
juhendas Kristel Kons.

Vasakult paremale: Katrinka Josephine Savimägi,
Emma Joonas, Kristel Kons (juhendaja), Elen
Alexandra Serikova, Greta Liin, Lara Johanna Luks

Oluline oli tunda teatmeteoste ülesehitust, leida
tundmatu teose kasutamise juhiseid ja valida
kõige värskemad ja ammendavamad vastused.
Kaks aastat tagasi võitsid praeguse 8.b klassi
õpilased samal võistlusel kolmanda koha.

17. oktoober ehk koolivaheaja esimene päev
algas tublidele tüdrukutele väga õnnelikult, aga
„Kui öeldi, et esimese koha sai Võru kindlasti
Kreutzwaldi Kool, siis tundus kõik minu
ümber toimuvat aegluubis, just nagu 19.10.2015 esmaabi koolitus kooli töötajatele.
vanades filmides näidatakse. Lavale minnes Koolitaja Andrus Lehtmets.
olin ma lõpmata õnnelik. Lootsime saada
head tulemust, aga esikoht oli üllatus. Suur 04.11.2015 Võru Linnavalitsuse korraldus nr
üllatus! Meil oli ikka väga hea meeskond,“ 496
üldhariduskoolide
hoolekogude
need olid tüdrukute esimesed emotsioonid ja koosseisude kinnitamine, millega kinnitati Võru
tagasiside võidust.
linna
üldhariduskoolide
hoolekogude
koosseisud 5. novembrist 2015. Kinnitati Võru
Tänavune olümpiaad toimus Kuninga tänava Kreutzwaldi
Kooli
hoolekogu
järgmises
põhikoolis ja oli järjekorranumbrilt juba 21. koosseisus:
Üleriigilisele olümpiaadile kutsutakse igast * Merle Koop, lastevanemate esindaja;
maakonnast sealses piirkondlikus voorus * Andres Linnassaar, lastevanemate esindaja;
parima võistlustulemuse saavutanud kool, * Tõnu Jõgi, lastevanemate esindaja;
kaks Tallinna kooli ja korraldava maakonna * Ain Konsap, lastevanemate esindaja;
kaks kooli – seega 17 parimat võistkonda.
* Aivar Halapuu, õppenõukogu esindaja;
* Kadi Võro, õpilaste esindaja;
Võistlusülesannete lahendamiseks oli aega * 7. Helga Ilves, linnavolikogu esindaja määrati
kaks tundi ja näidata tuli erinevaid teadmisi, Võru Linnavolikogu otsusega. 17.12.2015
lugeda infot tabelitest, piltidelt ja skeemidelt,
aga ka reaalsetelt objektidelt.

2015/2016

14.12.2015 oli Fr. R. Kreutzwaldi 212. sünnipäev.
Meie koolis toimus selle tähistamiseks Kreutzwaldi
nädal. Nii oma kooli kui teiste maakonna koolide
õpilased said osaleda temaatilises veebiviktoriinis.
Ettelugemise päeval loeti klassides Kreutzwaldi
muinasjutte. Näiteringi lapsed õppisid õpetaja
Helena Linnamäe juhendamisel selgeks „Lauluisa
radadel“ ning esinesid sellega kooliperele.

Jõulukontsert

17.12.2015 jõulukontserdid Võru Katariina kirikus
kl 16.00 1.–4. kl õpilastele, nende vanematele,
linnarahvale, kl 18.00 5.–9. kl õpilastele, nende
vanematele, linnarahvale.
10.02.2016 kooskõlastati kooli logo Võru
Linnavalitsuse korraldusega nr 49. Logo autor on
Gertu Kallas.

Jõulukontsert Võru Katariina kirikus

26.01.2016 külastas Võru Kreutzwaldi
Kooli Briti suursaadik Eestis Chris Holtby
23.02.2016 Eesti Vabariigi 98nda
sünnipäeva aktused.

Vasakult paremale: kodutütred Romy
Liiskmann, HannaLiina Kunnus, huvijuht Kai
Laanemaa, infojuht Urmas Ott, noorkotkas
HannoLaur Kunnus
Eesti Vabariigi 98nda sünnipäeva aktuse
avamine
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25.02.2016 võeti vastu Võru Linnavalitsuse
määrusega Võru Kreutzwaldi Kooli arengukava
aastani 2027 (esimene arengukava).

30.03.2016 kooskõlastati Võru
Linnavalitsuse korraldusega nr 134 kooli
lipu kavand(id), samuti kooli moto.

Meil on tublid muinasjutukirjutajad
Autor õpetaja Raili Leesalu
2. aprillil anti Tallinna raekojas auhinnad tublidele
muinasjutukirjutajatele.
Üleeestiline
võistlus
kannab Sten Roosi nime. Noorelt lahkunud ja
lapsena humoorikaid ning sõbralikust vaimust
kantud
loomamuinasjutte
kirjutanud
poisi
vanemad Ann ja Ants Roos on kirjutamispisikust
nakatunud lastele andnud mitme aasta jooksul
võimaluse oma loominguga välja tulla. Steni
muinasjutuvõistluse eesmärk on õhutada lapsi end
oma emakeeles loovalt ja leidlikult väljendama,
arendada nende kirjaliku eneseväljenduse oskust
ning
väärtustada
noorte
kirjutamishuviliste
tegevust.
Sten Roosi 24. muinasjutuvõistlusele laekus kokku
451 muinasjuttu. See on rekord – nii palju

Otsi lindu
Autor õpetaja Maia Mikk

muinasjutte pole kunagi varem lapsed
saatnud.
Laupäeval,
lastekirjanduse
päeval olid parimate muinasjuttude
autorid ja nende vanemad kutsutud
Tallinna raekotta auhindade järele.
Meie koolist oli auhinnasaajaid lausa
kolm:
* HannaReet Ruul (9.b) – ajakirja Hea
Laps tüdrukuauhind muinasjutu „Pipi
Pikksuka pensionipõli“ eest,
* Elen Alexandra Serikova (6.b) – Leelo
Tungla auhind muinasjutu „Rohelised
rebased“ eest ja
* KirsiKatrin Palgi (6.b) – žürii eriauhind
humoorika loo „Tuunitud hobune“ eest.
„Otsi
lindu“
ülesande
aktiivsemate
osalejatega klassid olid 1.a, 1.b, 1.c, 2.a,
2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.c.
Kokku laekus vastuseid 92 õpilaselt.
Kõige tublimad linnuotsijad olid Kertu
Hordo (3.b kl), Stella Troska (3.d), Sander
Meeliste (4.c kl), Tiiu Raudsepp (5.a kl),
Lisette Suik, Katariina Needo ja Uko Pärt
Suurküla (3.a kl).
Tublidele
olid
auhinnad
Eesti
Ornitoloogiaühingult.

12.–15. aprillini oli koolimajas otsimiseks 45 linnu
pildid koos linnu nimega.
Samuti pidi teadma, kes nendest lindudest on
olnud Eestis aasta linnud. Õpilaste ülesandeks oli
pilt üles leida ja paberile kirjutada numbrite järgi
linnu nimi.

8. aprill oli rahvusvaheline lindude
joonistamise päev ehk Draw A Bird Day.
Seda päeva tähistatakse kogu maailmas,
et väljendada rõõmu lihtsate asjade üle
elus. Sellel päeval joonistasid linde nii
suured kui ka väikesed. Joonistatud pildid
kaunistavad klassiruume ja koolimaja.
Loodame väga, et sellest kujuneb meie
koolis ilus uus traditsioon. Aitäh kõigile
õpilastele ja õpetajatele, kes sellest
päevast osa võtsid!
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Matemaatikavõistluse Nuputa vabariiklik lõppvoor
Autor õpetaja Anne Reiljan
23.aprillil 2016 toimus Rapla Ühisgümnaasiumis
matemaatikavõistluse Nuputa vabariiklik lõppvoor.
Nuputa on võistkondlik matemaatikaülesannete
lahendamise
võistlus,
mis
toimub
kahes
vanuserühmas.
Matemaatikaalaseid
teadmisi
panevad proovile 5.–6. klasside neljaliikmelised
võistkonnad ja 7. klasside kolmeliikmelised
võistkonnad. Võistlust korraldab Eesti Matemaatika
Selts koostöös TÜ teaduskooliga. Vabariiklikule
Nuputa lõppvooru võistlusele on kutsutud
maakondade kaks tublimat 5.–6. kl. ja 7. kl.
võistkonda. Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased
saavutasid maakonnavoorus 5.6.

klassi arvestuses I koha ja 7. klassi
arvestuses I ja II koha, sõitsid laupäeva
varahommikul
Raplasse
Nuputa
vabariiklikule võistlusele.
Meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Uku
Konsap, Cassandra Piirioja ja Aliis Lang,
saavutasid
sellel
võistlusel
koos
Tõstamaa Keskkooliga II – III koha,
jäädes Tallinna Reaalkooli võistkonnale
alla vaid poole punktiga. Tublid olid ka
ülejäänud meie kooli õpilased nii 7.
klassist kui 5.–6. klassist.
Rohkem infot ja pilte saad vaadata
Teaduskooli
Nuputa
lehelt
http://
www.ttkool.ut.ee/nuputa/

Esimesed Kalevipoja mängud olid edukad
Autor õpetaja Ülle Tamm
23.mail toimusid Võru Kreutzwaldi Koolis
esimesed
Kalevipoja
mängud,
milleks
valmistuti pikalt ning põhjalikult. Mängude
õnnestumiseks andis panuse kogu koolipere.
Lisaks õpilastele ja kooli töötajatele osalesid
ka lastevanemad, Riia Eesti kooli õpilased ning
Soome projektipartnerid.
Hommikul
koguneti
koolimaja
juurde,
valmistumaks rongkäiguks. Klasside eristamiseks
kanti erivärvilisi rätikuid, igaüks võis ise valida, kas
see seoti pähe, kaela või ümber käe.
Rongkäigus liiguti staadionile, kus toimus
avatseremoonia. Osalejaid tervitasid kooli direktor
Kaider Vardja ning mängude patroon, jalgpallur
Joel Lindpere. Esinesid tantsijad tantsuõpetaja
Alar Orula juhendamisel, esmakordselt kanti ette
„Kalevipoja mängude laul“, mille kirjutas õpetaja
Erja Arop õpilaste ideede põhjal.
Eeslauljaks oli Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
vilistlane Agur Seim. Seejärel süüdati Kalevipoja
mängude tuli.

Fr. R. Kreutzwaldi teematilise pannoo
valmistamine

Mängud avatud, said õpilased end
proovile panna jalgpallimängus koos Joel
Lindperega.
Järgnesid
tegevused
gruppide kaupa: kõik osalejad lõid kaasa
sportlikes tegevustes staadionil, lisaks
loositi igale klassile välja osalemine ühes
töötoas kooli juures ning lõbus tegevus,
mille
organiseerisid
Kaitseliidu
noorteorganisatsiooni liikmed.
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Tegevused toimusid kolmes vanusegrupis: 1.3.
klassid, 4.6. klassid ning 7.9. klassid.
Staadionil
võeti
mõõtu
pendelteatejooksus
„Sõjasõnumite toomine“, hoota kaugushüppe
võistlusel
„Vägilase
jälgedes“,
„Kiviheites“
topispalliga
ning
tennispallide
korjamise
võistkondlikul võistlusel „Põrgupiigad nobenäpud“.
Kaitseliidu punktides sai end proovile panna
erinevates tegevustes:
PAAT  võistkondade ülesandeks oli ületada
veetakistus paadi abil. Aeg läks käima hetkest, kui
kohtunik andis stardi – võistlejatel tuli riietuda
nõuetekohasesse turvavarustusse ning 34 kaupa
ületada veetakistus, kaaslased tõmbasid paadi
nööri abil koos mõlade ja päästevestidega
alguspunkti tagasi, viimase paatkonna paadi
tõmbasid tagasi kohtunikud.
SÕLMED  kohtunik näitas ette ühe sõlme, 5
minutit anti aega õppimiseks ning kohtuniku
stardikäskluse peale pidi kogu klass ühekaupa
siduma etteantud sõlme, aeg läks kinni, kui kogu
võistkond oli ühekaupa järjekorras ette näidanud
õige sõlme soorituse.
VIBU  iga võistleja sai sooritada vibuga ühe lasu,
tulemused liideti.
PUTUKADkohtunik tutvustas oma putukakogust
putukaid, 10 minutit jäi aega viktoriiniks, vastati
koos võistkonnaga suuliselt
ÕHUPÜSS  iga võistleja sai sooritada ühe lasu
õhupüssist, tulemused liideti.
NOOLEMÄNG+KÄTEKÕVERDUSED

igal
võistlejal tuli teha nii palju kätekõverdusi, kui ta
suutis ning kohe seejärel visata üks noolemängu
nool märklauda.
RAVIMTAIMED  ravimtaimede kaartidelt tuli ära
tunda 20 ravimtaime.
Põnevust kogeti ka töötubades:
KIVIMAALIMINE  töötoas sai dekoreerida endale
meelepärase kujuga väiksema kivi – õnnekivi või
talismani, mis jääks meenutama toredat päeva.

Vibulaskmine Kalevipoja mängudel

KALEVIPOJA
MÄNGUDE
LOGO
TRÜKKIMINE – siidiraami kasutades
trükiti logo oma rätikule, värv kinnitati
kangale triikrauaga.
PUIDUST
VALMISTAMINE –
puuketastest ning
ühenati jõhviga.

TUULEKELLADE
tuulekellasid tehti
–pulkadest, mis

JJ STREETI TANTSUTUBA – tutvustati
tänavatantsu stiile HipHop ja Krump.
RAHVAPILLIDE töötoas valmistati pille: I
kooliaste  sahinapilli, krõbinaufo II
kooliaste  tuulepilli, torukõristi III
kooliaste

plekkpurkidest
trummikomplekti,
pudeliksülofoni.
Seejärel
valmistuti
esitama
omaloomingulist lugu: iga klass sai
võrukeelsed
värsiread
Kalevipoja
eeposest, mille põhjal tuli teha regilaul,
mida
saadeti omavalmistatud pillidel. Ka
meloodia tuli endal mõelda.
LAASTUDE
MAALIMISE TÖÖTOAS
joonistati arhailisi mustreid. Värvigamma
koosnes põhitoonidest: kollane, punane,
sinine,
roheline.
Roheline
värv
sümboliseeris maad, kasvavaid taimi,
aga ka surma. Sinine tähistas taevast ja
mõtlemist. Tumeroheline ja tumesinine
andsid
joonistusele
põhitonaalsuse.
Punast  maa, vere, tule ja armastuse
värvi ja kollast kui päikesevalguse tähist
kasutati rohkem värvilaikudena.
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SELTSKONNAMÄNGUDE
töötoas
tantsiti
akordionimuusika saatel lihtsaid seltskonnatantse
ning mängiti seltskonnamänge.
KALEVIPOJA PANNOO joonistati
tegevuses lõi kaasa kogu klass.

tapeedile,

MEESKONNAMÄNGUDES oli põhirõhk kaasatusel
ja üksteise abistamisel.
PUUTÖÖTOAS valmistati puidust täringuid.

Takistusrada

RAHVALIKE MÄNGUDE TÖÖTOAS mängiti
„Vankriaisa“
mängu,
joosti
seitsmepenikoormasaabastega, lennutati luuda,
visati saabast ja veeti vägikaigast. Päeva
lõpetamiseks koguneti taas staadionile, tehti
kokkuvõte ning anti teada, millised olid kõige
tublimad klassid. Need olid 1.b, 2.b, 3.c, 4.b, 5.a,
6.a, 7.b, 8.b ja 9.b. Nende klasside õpilased said
Nopri Kodutunde kohukese, kõik teised osalejad
aga suure punase õuna. Päev oli tore ning meeles
peeti kõiki. Osalejad jäid päevaga väga rahule.
Vibulaskmine

Direktori vastuvõtul tunnustati parimaid
Autor Urmas Ott
2. juunil toimus kultuurimajas Kannel Võru
Kreutzwaldi Kooli direktori Kaider Vardja vastuvõtt
aasta jooksul enim silma paistnud õpilastele,
nende vanematele ja kooli töötajatele.
Õpilased said kingituseks kunstnik Navitrolla pildi
ja raamatu. Auhinnad andsid üle Võru linnapea Anti
Allas, abilinnapea Sixten Sild, linnavolikogu liige
Toomas Paur, kooli direktor Kaider Vardja,
õppejuhid Ene Liivamägi ning Eha Tammo, huvijuht
Kai Laanemaa, Võro Instituudi direktor Rainer
Kuuba, Võru spordikooli direktor Mare Lüüs, Dr. Fr.
R. Kreutzwaldi Muuseumi juhataja Aimi Hollo, AS
Barrus tehnikajuht Üllar Rohtla, kunstnik Heiki
Trolla, Võru Kreutzwaldi Kooli Fondi nõukogu liige
Aivar Halapuu, kooli hoolekogu esimees Tõnu Jõgi,
hoolekogu liikmed Helga Ilves, Ain Konsap, Merle
Koop ja Kadi Võro ning tantsuõpetaja Alar Orula.

Tunnustuse pälvisid järgmised õpilased:
* Parim raamatusõber on Andreas
Vanatalo
* Parim algklasside sportlane on Stella
Troska
* Parim algklasside sportlane on Toni
Andree Saarepuu
* Parim vanemate klasside sportlane on
Triinu Hausenberg
* Parim vanemate klasside sportlane on
Priit Tigane
* Parim loodusetundja on Laura Ilves
* Parim edeneja on AnitaGrace Pedask
* Parim sõnaseadja on Joosep Kikas
* Parim käsitöömeister on Maris Huik
* Parim meistrimees on Kristjan Piller
* Parim leiutaja on Rasmus Tähe
* Parim joonistaja on Lilian Mõttus
* Parim muusik on HannaReet Ruul
* Parim laulja on Michelle Aurelia Jõgi
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* Parim tantsija on rahvatantsurühm
„Tsöörike“
* Parim abiline on Emil Aništšenko
* Parim nuputaja on võistkond
Nuputa
* Parim noorteadlane on Richard
Kuklane
* Parim kollektiiv on võistkond
„Tähelepanu, start!“
* Parim kollektiiv on näitetrupp
„Lavarebased“
* Parim klass on 6.b
* Parim õppur on Gloria Härmik
* Parim õppur on Roosmarii Räim
* Parim õppur on Vanessa Helm
* Aasta tegu on Robootikaring
* Aasta tegija on Uku Konsap
* Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
pärandi edasikandja on Joosep
Põder

Direktor Kaider Vardja

Üheskoos on päris huvitav
Autor õppejuht Eha Tammo
Võru Kreutzwaldi Kooli esimene kooliaasta on
lõpule jõudmas, nii nagu meie kõigi esimene
aasta siin koolis. Oleme lendu saatmas oma
esimesi lõpetajaid – 75 noormeestneidu, kellest
saab meie kooli, loodame, et pika ajaloo
esimene lend. See, milline kuvand meie koolist
nüüd maailma läheb, on suuresti nende
otsustada. Usume, et see on hea.
Lõppeva tööaasta järel lahkuvad koolist ees
ootavale vabamale elule, aga kindlasti vastu ka
uutele väljakutsetele kaks väärikat pedagoogi 
emakeele ja kirjanduse õpetaja Vesta Leesalu ja
sotsiaalpedagoog Helle Raidla. Nad mõlemad
on südame ja suure pühendumusega olnud
koolitööl alates 1973. aastast, seega 43 aastat.
Võru Kreutzwaldi koolipere on õnnelik, et sai
tunda nende kahe lugupeetud inimesega
koostöötamise ja nende käe all õppimise rõõmu.
On tähelepanuväärne, et tugispetsialistid
koostöös aineõpetajatega on suutnud luua ka

HEV õpilastele soodsa arengukeskkonna
ning oleme saanud rõõmuga jälgida nende
arengut. Järgmisel õppeaastal tuleb kindlasti
enam tähelepanu pöörata õpilaste andekuse
väljaselgitamisele ja arendamisele. Igal
lapsel on mõni anne, aga see tuleb üles
leida. Tuleb püüelda selle poole, et
saavutada hoiak ja suhtumine, mida on
kirjeldanud Enel Mägi: „Kooli on hea
võrrelda orkestriga. Igas orkestris on palju
erinevaid muusikuid, kellest igaüks valdab
suurepäraselt üht, vahel ka kaht pilli. Nad on
ise selle valiku teinud, oma huvi ja võimete
alusel, ning saavutanud heade õpetajate abil
meisterlikkuse. Samas on neil olemas
põhiteadmised. Orkestrit juhivad dirigendid,
kes peavad mõistma erinevate pillide ja
pillimeeste hingeelu. Kunagi pole nii, et kõik
muusikud peavad kohustuslikus korras
oskama võrdselt kõiki pille ja kui nad seda ei
tee, jäävad kontserttegevusest kõrvale.“
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Vana tõde on, et tähtsam kui anne on inimese tahe. Tahtmisel midagi teha, midagi korda saata
on inimese arengus suuremgi kaal. Muidugi on suur õnn, kui tahtele lisavad nutikus ja taibukus.
Mõnikord inimesed eksivad, nii lapsed kui täiskasvanud. Ent me kõik loodame, et järgmine kord
läheb paremini, õnnestub paremini. Aga selleks on meil vaja toetust. Eelkõige vajab toetust
väike inimene. On juba kord nii seatud, et me saame hakkama siis, kui oskame üksteist toetada
ja rõõmustada, suudame üksteisele andestada ning üksteise väikeste vigadega leppida. Loodan,
et järgmisel kooliaastal saame veelgi ühtsemaks koolipereks.
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