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Võru Kreutzwaldi Kooli

AJALUGU

Toimetaja valik
01.09.2016 Võru Kreutzwaldi Kooli avaaktus,
mis toimus Võru Kreutzwaldi pargis ausamba
juures.
„Austatud koolipere! Me võtame täna, 1.
septembril 2016. a oma kooliperre vastu 84 uut
esimese klassi õpilast …“ (direktor Kaider
Vardja)

1. septembri avaaktus ja rongkäik

Teadlaste Öö Festival
Sõpruskool Pihkva Humanitaarlütseum
Kreutzwaldi kooli 5.b tuli luulefestivali
laureaadiks
Võru Kreutzwaldi Kooli lauatenniseturniir
Keskkonnaprogrammid Võru Kreutzwaldi
Kooli õpilastele
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15.09.2016 spordipäev, orienteerumine maastikul

Spordipäev, õpetaja otsib kaarti

Orienteerumispunkt

Teadlaste Öö Festival
Võru Linna Leht, Evi Tarro, oktoober 2016
Võru Kreutzwaldi Kool võttis osa Baltikumi
suurimast teadusfestivalist „Teadlaste öö
2016“. Juba 11. korda septembri viimasel
nädalal, sel aastal 26.–30. septembrini
toimunud teadusfestivali teemaks olid teadus ja
ulme.
Kogu nädal toimusid koolis loodusainete
tundides teaduskeskuse Ahhaa kooliprogrammi
„TeadusBOOST ja punaseks“ käedkülgeõpi
toad. Õpilased meisterdasid laavalampe ja
vulkaane, uurisid võimalusi salakirju kirjutada,
eraldasid DNAd nii loomsest kui taimsest
rakust. Teised ja neljandad klassid käisid Tartus
Lõunakeskuses Ahaa töötubades.
9.c klass valmistas bioloogiaõpetaja Merit
Kundi juhendusel ette teadust tutvustavad
demonstratsioonkatsed, millega esineti nii

õpetajatele kui ka esimeste klasside
õpilastele. Menukaks kujunes kolmandate
klasside 3Dprillide valmistamise töötuba,
mis lõppes 3Dprillide näituse ja 3D kino
külastusega. Lahked prillide valmistajad
jätsid omavalmistatud 3Dprillid näituse
juurde.
Nii
said
näitusest
osa
kaasõpilasedki.
„Teadlaste öö“ festivalil osalesid Võrumaalt
veel Parksepa Keskkool, Meremäe ja Kääpa
kool. 3Dpiltide näitusest Kreutzwaldi kooli
peeglisaalis said osa ka linna teiste koolide
õpilased.
Tänu kolmandate klasside valmistatud 3D
prillide laenamise võimalusele külastasid
näitust Võru Järve Kooli õpilased ja
õpetajad, Võru Kesklinna Kooli 3., 4. ja 5.
klassid ning Sinilille rühma lapsed lasteaiast
Punamütsike.

05.10.2016 õpetajate päeva tähistamine.
11.10.2016 hõimukuu tähistamine. Kooli külastas Eestis elav ungarlanna Edina Csüllög, kes
rääkis õpilastele Ungarist keelest ja kultuurist.
03.11.2016 avaldas Lõuna Leht artikli, kus annab teada, et Võru linna kaks kooli – Võru
Kesklinna Kool ja Võru Kreutzwaldi Kool – pälvisid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
(HITSA) tunnustuse aktiivse digivõimaluste kasutamise eest. Mõlemad koolid hinnati kuldtahvli
ehk 5 tärni vääriliseks.
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Sõpruskool Pihkva Humanitaarlütseum
VKrK koduleht, Urmas Ott
7. novembril külastas Võru Kreutzwaldi Kooli
Pihkva Humanitaarlütseumi delegatsioon, kuhu
kuulusid kooli 9. klassi õpilased, üks
klassijuhataja ja õppejuht.
Külalistele näidati meie õppimise ja õpetamise
võimalusi, külastati robotika ringi ning aulas
said mõlema kooli õpilased üksteisele
tutvustada oma riiki, kodulinna ja kooli.
Peale tegevusi koolimajas, käisid külalised
Pihkvast koos giid Artur Ruusmaaga tutvumas
Võru linnaga.

Sõpruskooli õpilased esinemas meie
kooli lastele

Pihkva Humanitaarlütseum sai Võru Kreutzwaldi Kooli sõpruskooliks tänu Henn Tarrole. Selle
aasta juunis külastasid meie kooli Lütseumi õpetajad, eesmärgiga allkirjastada koostööleping.
Koostöölepingu põhieesmärgiks on hoida pikaajalisi suhteid hariduse valdkonnas ning koostöö
suundadeks juhtide, pedagoogide, kollektiivide kohtumiste korraldamine kogemuste jagamise
eesmärgil. Tähtsal kohal on ka õpilasvahetus.

25.11.2016 oli koolis ainetepäev. Põhjalikumalt tegeldi ühe aine või ainevaldkonnaga.
Tunniplaanijärgset õppetööd ei toimunud.

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb rahvusvahelistes projektides
Võru Linna Leht, detsember 2016
Võru Kreutzwaldi Kool osaleb mitmes
Erasmus+ projektis. Sellel õppeaastal alustati
tööd kahes uues projektis: „Nature as a
Story“ („Loodus kui lugu“) ja „Environmentally
Friendly
Cranberries
and
Innovative
Tablets“ (“Keskkonnasõbralikud jõhvikad ja
innovatiivsed tahvelarvutid”).

õpetajaid
kasutama
eesmärgipäraselt
kaasaegseid digivahendeid (nutitelefonid ja
tahvelarvutid) ning teoreetiliste teadmiste
sidumine praktikaga, kasutades erinevaid
mobiilirakendusi. Projekt toetab loodusainete,
kunsti, käsitöö, emakeele ja inglise keele
tundide mitmekesistamist. Projekti käigus
korraldatakse
õppekäike
loodusesse,
„Keskkonnasõbralikud jõhvikad ja
õpitakse
loodusteemalisi
näidendeid,
innovatiivsed tahvelarvutid”
korraldatakse fotojahti, luuakse loodusega
seotud
kunsti
ja
loovtöid.
Projektis
Projekt on suunatud III kooliastme õpilastele kasutatakse
õpilaste
omavaheliseks
ning
nende
õpetajatele
ning
selle suhtlemiseks eTwinningu keskkonda.
põhieesmärgiks on õpetada õpilasi ja nende
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Antud projekti lõpptulemusena valmib viie riigi
ühine eraamat, kuhu kogutakse kokku projekti
käigus tehtud tööd.
„Loodus kui lugu“
Projekti peamine eesmärk on interaktiivsete
tegevuste kaudu nii koolis ainetunnis kui õues
õppides hoida õpilaste huvi loodusteaduste
vastu. Oluline on suunata lapsi märkama
looduses toimuvat enda ümber ja anda
vajalikud teadmised ja praktilised oskused
looduses hakkama saamiseks nii nutiseadmeid
kasutades kui ilma nutiseadmeteta. Projekti
laiem
eesmärk
on
populariseerida
loodusteadusi, sest vajadus tulevaste loodus,
täppis ja tehnikateaduste (LTT) valdkonna
spetsialistide järele on ülemaailmne.
Töökohtumised Võrus
Oktoobris toimusid mõlemal projektil esimesed
töökohtumised Võru Kreutzwaldi Koolis.
Projekti „Environmentally Friendly Cranberries
and Innovative Tablets“ esimene kohtumine
toimus 13.15. oktoobril. Igast partnerriigist oli
kohal kaks õpetajat. Osalejatele tutvustati meie
kooli, uudistati klassiruume ning arutleti üldiste
haridusteemade üle. Haridustehnoloog ja
ringijuht Evi Tarro viis kõigile osalejatele läbi
ITalase koolituse.

Keskkonnasõbralikud jõhvikad ja innovatiivsed
tahvelarvutid. 7.b klass väljasõidul.

Peale kooli tutvustamise, külastati ka Võru
linnavalitsust, kus abilinnapea Sixten Sild tegi
ülevaate Võru linna hariduselust. Külastati Fr.
R. Kreutzwaldi majamuuseumi ning näidati
meie ilusat loodust Meenikunno rabas, kus
võeti ette näidisõppekäik. Rabas moodustati
meie kooli 7.b klassi õpilastest ja
partnerkoolide õpetajatest segavõistkonnad
ning
lahendati
ettevalmistatud
nutitelefonimängu
käigus
erinevaid
ülesandeid ja nauditi sügisvärvides loodust.
Kuna projekti üheks põhieesmärgiks on
ainetunnis
õpitu
sidumine
teistes
õpikeskeskkondades praktilise eluga, siis
külastastati töökohtumise viimasel päeval
Tartu
teaduskeskust AHHAA.
Vaadati
planetaariumietendust ning katsetati “käed
külge” eksponaate. Pärast seda tutvustati
projektipartneritele
Tartu
linna
vaatamisväärsusi ja külastati Vanemuise
teatrit, kus vaadati ooperietendust „Carmen“.
Erasmus+ projekti „Nature as a Story“
esimene kohtumine toimus Võrus 20.22.
oktoobril. Projektikohtumise eesmärk oli
tutvuda
koostööpartneritega,
kõikide
haridussüsteemi, kultuuri ja traditsioonidega
ning vaadata üle kõik projektitööga seonduv
ja
paika
panna
edasine
detailine
tegevuskava.
Kohtumise
esimese
päeva
hommikul
tutvustasid 9. klassi õpilased Agate Tillmann
ja Laura Eimre külalistele Võru Kreutzwaldi
Kooli. Külalisi hämmastas tundide ajal
koolimajas valitsev vaikus ja vahetunnidki
tundusid neile liialt rahulikud olevat. Esitlused
partnerriikide haridussüsteemist, kultuurist ja
traditsioonidest
olid
huvitekitavad.
Ettekannetest jäi kõlama ka ühesuguseid
lähenemisi.
Õppetöö
elavdamiseks
rakendatakse
mitmeid
erinevaid
aktiivõppemeetodeid,
tegeletakse
projektitööga ja kasutatakse aktiivselt IT
vahendeid.
Suurt
rõhku
pannakse
erivajadustega laste õpetamisele ja nende
toetamisele
õppetöös.
Muljet
avaldas
õppetöö korraldus, mil vanematel õpilastel
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tuleb õpetada nooremaid, ning tähelepanu vääris koostöö tegemine kogukondadega. Nii
Hispaania kui Itaalia koolis on hästi korraldatud õpilaste transport kooli ja koju ning
õppepäevale järgnev aeg kuni hiliste õhtutundideni. Probleemidena toodi välja tähelepanuja
käitumishäiretega õpilaste õpetamine ning õpetajate vähene keeleoskus, sest õpetada tuleb
ka immigrante.
Suurt huvi pakkus külalistele teisel päeval toimunud õppekäik Meenikunno rabasse tutvuma
Eesti ürgseima maastikuga. Õppekäigu eesmärk oli näidata külalistele, kuidas toimub meil
teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühildamine õppetöös.
Projekti viimasel päeval tutvustasime partneritele meie olemasolevaid võimalusi
mitteformaalseks õppeks ning soovisime reaalselt näidata, kuidas on meil võimalik
mitmekesistada ja korraldada õppetööd avatud õpikeskkonnas väljaspool kooliruume.
Lisaks külastati TÜ Loodusmuuseumi ja Teaduskeskust AHHAA. Eesti projektikohtumise
lõppedes oli võimalik tutvuda ülikoolilinnaga. Külaliste endi erisooviks oli külastada gooti stiilis
Jaani kirikut.

15.12.2016 jõulukontserdid EELK Võru Katariina kirikus. Esimene kontsert kl 16.00 ja teine
kontsert kl 18.00. Teise kontserdi algul õnnistati kirikus Võru Kreutzwaldi Kooli lipp.

Hetk kooli lipu õnnistamise tseremooniast Võru Katariina kirikus
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Detsembri ja jaanuarikuu Võru Kreutzwaldi Koolis
Võru Linna Leht, jaanuar 2017
Võru Kreutzwaldi Kooli detsembrikuu
möödus jõulutegemiste rütmis. Lisaks
igapäevase
õppetööle,
leidsid
paljud
õpilased ja õpetajad jaksu ning energiat
tegeleda
erinevate
jõuluteemaliste
tegemistega.
Kontsertide ja pidude rohke jõulukuu
Võru Kreutzwaldi Kooli esimene poolaasta
lõppes erinevate jõulupidude ja kontsertide
tuhinas. Jõuluüritusi oli nii lastele, nende
Vasakult paremale: Raul Auksmann, Hille Juss, Ere
vanematele kui ka kõikidele Võru linna
Tumm, Eva Adler, Ene Moppel, Marju Purge, Tiia
inimestele. Loomulikult said kõikidest
Allas. Europass Mobility
sündmustest osa võtta ka kooli enda tublid
saavutused, mida õpirändes osaleja on
töötajad.
omandanud koolituskursuse jooksul mõnes
15. detsembril toimusid kontserdid Võru teises Euroopa riigis [Ühendkuningriik, Iirimaa].
õpirändetunnistus
on
aluseks
Katariina kirikus, kuhu oli teist aastat järjest Europassi
oodatud nii kooli personal, lapsevanemad õpirändes osaleja isikliku arengu kajastamiseks
kui
ka
kõik
kontsetist
huvitunud eneseanalüüsis. Iga osaleja saab seda
linnakodanikud. Kirikus said esineda igas dokumenti kasutada oma portfoolios ning
vanuses lauljad ja pillimängijad. Üritus vajadusel esitada tööturul kandideerimisel).
õnnestus tänu tublidele esinejatel ning
nende juhendajatele (Raili Leesalu, Riina Õpilased panustasid heategevusse
Antson, Merle Kons, Erja Arop, Jane Reiljan
Võru Kreutzwaldi Kooli 6.a klass otsustas
ja Kai Laanemaa).
möödunud jõulude ajal, et koolis üksteisele
ei
tehta,
vaid
panustatakse
19. detsembrist kuni 21. detsembrini kingitusi
Rõõmustada
otsustati
toimusid koolimajas jõulupeod, kus kõik heategevusse.
õpilased said esineda kooli külastanud jõulukingiga lapsi, kes vajavad rohkem teiste
jõuluvanale. Pidusid oli kokku neli, lapsed toetust.
said lugeda luuletusi, laulda, näidelda,
Üllati MTÜ Tilsi Lastekodu ning Võru Järve Kooli
tantsida.
lapsi.
Kingituseks
valiti
värvimis
ja
Jõulukuu ja aasta lõpetati pidulikult 22. nuputamisraamatud, mis muudavad õppimise
detsembril kooli aulas kolme aktusega (igale värvilisemaks ja lõbusamaks ning leiavad
kooliastmele oli oma aktus). Pidulikul päeval rakendust
loovteraapia
õppematerjalidena.
andis kooli direktor tublimatele õpilastele üle Kingitusi aitasid osta, pakkida ja kätte toimetada
tänu ja kiituskirju. Tähelepanu ja kiituse Võrumaa Naiskodukaitsjad.
osaliseks said ka Erasmus+ „Enhancing
Teaching Competency in Võru Kreutzwaldi Kingisaajad olid üllatunud, aga samas uhked, et
Kool“ projektis osalenud õpetajad, kellele meie linnas elavad nii suure südamega lapsed,
andis direktor kätte nende tunnistuse kes loobuvad oma jõulukingist, et teha rõõmu
Europass Mobility (See on dokument, kuhu teistele, abivajajatele lastele.
pannakse kirja oskused ja akadeemilised
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Võru Kreutzwaldi Kooli lipu õnnistamine
15. detsembril enne teist jõulukontserti Võru
Katariina
kirikus,
toimus
kooli
lipu
õnnistamise tseremoonia. Lipu õnnistas
Võru Katariina koguduse õpetaja Andres
Mäevere.
Õnnistamisele
eelnevale
tseremoonianaelte sisse löömisel osalesid
linnapea Anti Allas, kooli direktor Kaider
Vardja, hoolekogu esimees Tõnu Jõgi,
õpilasesinduse president Rahel Ariel Kaur,
Võru Katariina koguduse õpetaja Andres
Mäevere.
Uus aasta algas sünnipäevaga
Uus aasta algas koolimajas peomeeleolus,
kohe selle aasta teisel nädalal tähistati kooli
sünnipäeva. Võru Kreutzwaldi Kool sai 2
aastaseks.

5. jaanuaril 2015. a registreeriti Võru
Kreutzwaldi Kool riigi ja kohaliku omavalitsuse
asutuste riiklikus registris. Just see sündmus on
aluseks, miks kooli sünnipäeva peetakse sellel
ja ka järgmistel õppeaastatel talvevaheajale
järgneval nädalal.
Jaanuarikuu on Võru Kreutzwaldi Koolis
kuulutatud hea une kuuks. Hea une eest
vastutab koolis Marje Ossip (tervishoiuteenuse
pakkuja OÜ Tugikoda juhataja).
Loodame, et meie headele koorilauljatele ning
nende juhtidele jagub sellel aastal head und
kamaluga, sest ootab neid jaanuaris ees
esimene laulupeo ülevaatus ning suvel XII
noorte laulu ja tantsupidu „Mina jään“.

19.01.2017 Võru Kreutzwaldi Kool pidas oma sünnipäeva. Kool sai kahe aastaseks.
Sünnipäeva tähistati eakohaselt mõnusa torditegemise ja –söömisega.

Kreutzwaldi kooli 5.b tuli luulefestivali laureaadiks
Autor Eha Tammo
13.–14.
jaanuaril
toimusid
Jõgeval
järjekordsed
Betti Alverile
pühendatud
luulepäevad „Tuulelapsed”, teemaks „Elu on
täis kummalisi asju – mis on mängult ja mis on
päris…?!”. Osalema oodati õpilasi kuni
15minutiliste etteastetega, mis põhinevad
Heljo Männi ja/või Henno Käo luulel. Meie
kooli esindas 5.b klass õpetaja Kaider Vardja
lavastatud kavaga „Vaataks ringi kodu ligi”,
mille teksti on Henno Käo loomingu põhjal
kokku seadnud õpetaja Raili Leesalu. Meie
kava ja ettekanne oli žürii hinnangul terviklik ja
ühtne,
esitusviis
tempokas,
õpilased
tunnetasid teksti ja üksteist, arvestasid
kaasesinejaga ning olid rõõmsameelsed ja
avatud.

Žüriid (Jaak Allik, Leelo Tungal, Rain Mikser,
Märt Treier, Reigo Tamm jt) üllatas ka see, et
tegu pole sõnakunstiringi ega luuleteatriga,
kes on ikkagi saanud pisut (või paljugi)
põhjalikuma ettevalmistuse, vaid lihtsalt ühe
klassi õpilastega. Esile tõsteti ka 5.b
musikaalsust ning õpetaja Erja Aropi head
maitset
laulutekstide
valikul,
õpilaste
pillimänguoskust, mille eest täname Võru
Muusikakooli
õpetajaid.
Suurepäraseks
hinnati ka kavaleht, mille kujundas õpetaja
Aire Perk. Kõike seda arvesse võttes
tunnistati meid 5. laureaadiks, st peeti
vääriliseks kuuluma kuue parima hulka.
Auhinnaks saime suure karu. Igast trupist anti
näitlejapreemia, väike karu, ühele esinejale,
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kes millegi poolest eriliselt silma paistis. Meilt
sai selle Nora Peri väga ilusa laulmise eest.
Ühtekokku osales kakskümmend viis säravat
ja omanäolist truppi, peamiselt PõhjaEestist
ja muidugi Jõgeva koolist, kes on selle
festivali
ellukutsuja
ning
korraldaja.
„Tuulelaste” kava motoks on valitud Betti
Alveri luuleread: „Mu südames on tuld ja tuld
ja tulevalgust otsatult! Ma tunnen tuld, ma
tunnen tuld! Üks tulekübe on mu põu, üks
kübe, mida kiigutab hell ema – Inimlikkus!”
5.b klass esinemas Puiga koolis
Täname kõiki, kes ühisesse loomingusse oma
osa andsid, eelkõige 5.b klassi õpilasi ja
nende toetavaid peresid, aga ka klassijuhataja Jelena Kesselmanni, kes kannatlikult jälgis,
„kuidas väikesed tõrud sirgunud on suureks puuks”. Ja veel kord Betti Alverile toetudes – ainult
niimoodi, sisemise tule ja inimlikkuse koostöös, saavadki sündida rõõmu ja rahuloluhetked.

Võru Kreutzwaldi Kooli „Nurruv VAT kass“
Autor Evi Tarro
FIRST LEGO League (FLL) KirdeEesti poolfinaal toimus 28. jaanuaril 2017. a Jõhvi
Spordihoones. Registreerunud oli 26 võistkonda, neist kaks, Võru Kreutzwaldi Kool ja Kääpa
Põhikool, Võrumaalt. KirdeEesti võistlus oli meie jaoks teine võimalus, sest Tartus Ahhaa
keskuses 14. jaanuaril toimunud LõunaEesti poolfinaali ajal võimutses meie võistkondades
haigus. Pikk sõit võistluskohta ning tihe võistluspäev õigustasid end täielikult. Võru Kreutzwaldi
Kooli projekt „Nurruv stressipall“, mille töö põhineb vibroakustilise teraapial, hinnati
„potentsiaalselt märkimisväärse väärtusega“ ideeks ning meeskonda tunnustati karikaga
„Lennukas meeskond“. Robotimängus õnnestus võistkonnal saavutada tubli kolmas koht ning
nii osutuski võistkond „VKrK
robootikud“ finaalipääsejaks.
FLL finaal toimub 11.12.
märtsil
Tartus
Ahhaa
keskuses.

Vasakult Richard Zeno, Karl
Jakop Pintmann, Karl Rehe, Uku
Udras, Rogert Hollo ja Gregor
Vumba
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23.02.2017 Vabariigi aastapäeva aktused. Külalisena oli esinemas Leo Kunnas

Vasakult paremale: Urmas Ott, Joosep Põder, Leo
Kunnas, Rasmus Sillaste, HannaLiina Kunnus,
Romy Liiskmann, Roosmarii Räim, Oskar Abel,
HannoLaur Kunnus

Kaider Vardja, Ene Liivamägi, Leo Kunnas,
Kai Laanemaa

Karjääripäev Võru Kreutzwaldi Koolis
Autor Blanca Punt
3. märtsil toimus Võru Kreutzwaldi Koolis
karjääripäev.
Sellel
päeval
traditsioonilisi
õppetunde ei toimunud. Kõikide klasside jaoks oli
planeeritud mingi karjääriõppega seotud tegevus.
Esimeste klasside õpilased
raamatukogu,
arvutiklassi,
arstikabinetti.

külastasid kooli
kantseleid
ja

Raamatukogus
räägiti,
kellele
sobib
töö
raamatukogus ja mida tuleb teha selle elukutse
omandamiseks.
Lastele
meeldis
väga
raamatutegelastega mäng.

Katselei, juhiabi Inga Bitter

Arvutiklassis tutvustati tänapäeva roboteid, kes
oskavad inimesega suhelda, jalgpalli mängida ja
isegi tantsida. Eriti meeldis õpilastele robottool,
mis päeva lõpus ise oma kohale tagasi veeres.
Õpetaja Evi Tarro rõhutas, et arvutiga edukal
töötamisel on väga tähtis lugemisoskus ja õigekiri.

kantseleis
olid
nende
kõikide
isikuandmed. Valvekaamerast oli võimalik
näha eelmise koolipäeva vahetundi
koridoris ning õpilased mõistsid, et kõik
on kontrolli all ja tasub korralikult käituda.
Kantseleis kingiti igale õpilasele meie
kooli logoga helkur.

Kantseleis tutvusid õpilased kooli direktori,
infojuhi, juhiabi, õppejuhtide ja majandusjuhataja
tööülesannete ning nimedega. Õpilasi üllatas, et

Arstikabinetis
tutvustati
kooliarsti
töökohustusi. Õpilased said vastused
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paljudele neid huvitavatele küsimustele ning
klassikaaslase sõrmele õpiti tegema sidet. Ürituse
lõpus sai iga õpilane suhu pistmiseks valida
meelepärase ampsu.
Algklasside
klassijuhatajate
arvates
oli
karjääripäev õpilastele väga sisutihe ja õpetlik,
tegevused eakohased ning huvitavad. Õpilastele
päev meeldis, sest saadi teada, kes meie koolis
veel töötavad peale õpetajate.
2.–5. klasside õpilaste jaoks toimus koolipäev
väljaspool kooliruume, s.t. nad käisid õppekäikudel
Võrumaa Muuseumis (2. klassid), Abris OÜs (3a.
klass), Nauta MV OÜs (3b. klass), Võru Instituudis
(3c. klass), Võru politseijaoskonnas (4. klassid) ja
Kuperjanovi
jalaväepataljonis
(5.
klassid).
Tagasiside õpilastelt ja õpetajatelt oli valdavalt
positiivne:
2C klass käis Vana Võromaa Kultuurikojas.
Klassijuhataja Pilvi Saarma arvates oli käik õpetlik
ja informatiivne ning üritusega jäädi väga rahule.
Lapsed said tutvuda muuseumi töötajate ja nende
töökohustustega ning tutvuti ka muuseumi
püsiekponaatidega. Laste arvamus oli, et selliseid
käike peab kindlasti tulevikus veel olema.
3B klass käis õppekäigul Nauta MV OÜs.
Klassijuhataja Kaie Kikkase tagasiside päevale oli
positiive: Oleme vaimustuses sellest õppekäigust.
Huvitav, lastega vesteldi väga asjatundlikult.
Saime näha ja proovida! See on imeline, millega
tublid võrukad tegelevad. Igati hariv nii lastele kui
mulle.
6. ja 7. klasside õpilastele toimusid töötoad koolis.
Nende päeva sisustasid Lõuna – Eesti Haigla (6.
klassid) ning Võrumaa Rajaleidja keskus ja Võru
Noortekeskus (7. klassid). Lõuna – Eesti Haiglast
olid külalisteks juhatuse liige Arvi Vask,
ämmaemand ja Võru Noorte nõustamiskabineti
nõustaja Merle Sillaste ning Tartu Ülikooli VI
kursuse tudengid Siim Rinken ja Jürgen Rünk.
Rajaleidja
keskuse
töötuba
juhtisid
karjäärinõustaja Heli Hillep ja karjääriinfo
spetsialist Kätlin Pilt ning Võru Noortekeskuse
töötuba juhataja Maivi Liiskmann ja noorsootöötaja
Kerttu Mölder.
Ka siin jäid õpilased päevaga rahule ning õpilaste

Arvutiklass B23

arust ei olnudki miinuseid. 6. klasside
õpilaste arvates oli päev informatiivne,
lõbus, põnev (eriti see osa, kus kohtuti
tudengitega). Loengud
meeldisid väga, sest inimesed olid
toredad ja loengud olid lahedad ning
saadi teada palju uut ja huvitavat. Teada
saadi, kes haiglas veel peale arstide
õdede töötavad, palju palka saadakse
jms. Ämmaemanda tööd peetakse
huvitavaks. Mõtlema pani, kui kaua
arstiks peab õppima ja kui pingeline on
õppetöö juba esimesest nädalast.
9. klasside õpilastele toimus koolis
töötukassa loeng ning külastati ka Võru
Linnavalitsust, Võru Maavalitsust ja Võru
vallavalitsust.
9B klass arvas, et linnapeaga kohtumine
oli tore ja võiks ka järgmisel aastal
järgmistel klassidel olla. Töötukassa
juures meeldis mäng. Enam loodeti
saada infot selle kohta, mida saaks Võru
õpilane suvel teha, kust leida tööd ning
ehk
ka
mingeid
konkreetseid
tööpakkumiste aadresse. Sellisel kujul
pakutud info neid väga ei rahuldanud.
9D klass sai töötukassa loengust teada,
kuidas otsida suveks tööd, milliseid
dokumente on vaja esitada, kui suur on
miinimumpalk, ning kui pikk võib olla
alaealise tööpäev. Mängiti ka mängu, kus
sai proovile panna oma teadmisi tööturu
kohta. Eriti midagi uut polnud.
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Maavalitsuses oli huvitavam. Kohtuti isiklikult
maavanemaga, kes rääkis Võru tulevikuplaanidest
ja haldusreformist. Tutvustati maavalitsuse maja,
kus enamus oli esimest korda. Tutvuti erinevate
osakondade tööga, inimestega. Meeldis ringi käia
ja kuulata, sest jutt oli huvitav ja pani kaasa
mõtlema. Õpilastele jagati ka toredaid meeneid.
Õpilastelt ja õpetajatelt tagasisidet küsides ja
saades jäi kõlama soov muuta karjääripäev Võru
Kreutzwaldi Koolis traditsiooniks. Juba on tulnud ka
ettepanekuid, keda võiks järgmisel aastal külla
kutsuda ja kuhu võiks ise külla minna.

Võru Maavalitsuse hoone (foto:
Placemap.net)

Õpilased arvasid, et tulevikus võiksid lõpuklassid külastada erinevaid Võru tootmisettevõtteid, et
teada saada, millega kusagil tegeletakse.

Võru Kreutzwaldi Kooli rajakaamera töös
Autor Helen Arusoo, 19.03.2017
Võru Kreutzwaldi Kool otsustas aasta looma kodulehe meeskonna abiga paigutada endale
samuti rajakaamera, et metskitse ja ka teiste loomade tegutsemisel silma peal hoida.
Rajakaamera esimeseks peremeheks saab 8. klassi õpilane Teele Ann, kelle kodu asub seitsme
kilomeetri kaugusel Võru kesklinnast ning kelle hoovi taha kaamera on peidetud.

Helen Arusoo, Liis Orro, Merit Kund

Teele on oma koduses õunaaias
Verijärve külas tihti kitsi näinud ja selles
veendusime isegi– kaamera paigutamise
päeval jooksid kaks sokku üksteist taga
ajades kaameraga pusijatest mööda,
neist mängutuhinas välja tegemata.
“Olen oma õunaaias korraga isegi 78
kitse näinud,” räägib Teele. “Rasketel
talvedel oli neid vähem.” . Esimese
ülesandena
kirjutab
Teele
kooli
kohustusliku loovtöö rajakaamera ja
kitsede teemal. Hoiame pöialt, et varsti
hakkab ka aasta looma koduleht
vahendama toredaid pilte Võrumaa
kaamerast.

Balti koolinoored harjutasid Võrus nädal aega planeedi päästmist
https://lounaeestlane.ee, 28.04.2017
Võru Kreutzwaldi Kooli külastasid aprilli viimasel nädalal õpilased Leedust ja Lätist, et
keskkonnahoiu egiidi all tutvuda siinse eluga ja eakaaslastega parema tuleviku nimel
plaani pidada.
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24 õpilasest ja kuuest õpetajast koosnev
lätlasteleedulaste esindus jõudis Võrru
Põhjamaade ministrite nõukogu Nordplus
programmi abil, mille eesmärk on edendada
Põhjala ja Balti riikide haridusalast koostööd.
„Läbivad
teemad
selles
projektis
on
taastootmine,
keskkonnahoid,
loodus,
matemaatika, erinevad teadused põhikooli
õpilastele,” selgitas Kreutzwaldi Kooli huvijuht
Kai Laanemaa Lõunaeestlasele. Selles
võtmes viidi nädala jooksul Võrumaal läbi
ühiseid töötubasid, tutvuti Võru linnaga, käidi
matkamas maakonna looduskaitsealadel ning
muuhulgas tehti ka nukuteatrit. „Selle kõrval
mitte üldsegi väheolulisem on noorte
omavaheline suhtlus,” rääkis Laanemaa.
„Noortel on võimalus praktiseerida inglise keelt
ja läbi kohtumiste üksteise kultuure tundma
õppida.” Välismaalastega suhtlemisel Võru
noortel tõrkeid pole. „Võru noored on tõeliselt
ägedad,” kinnitas Laanemaa. „Esiteks on nad
keeleliselt väga tugevad ja ettevõtlikkuse
poole pealt ei ole probleemi neid kaasata või
lasta neil tegevusi algatada.” Sügisel sõidavad
Võru õpilased ja õpetajad sarnasele
külaskäigule Leetu.

Nordplus programm

Võru Kreutzwaldi Kooli ja projektis
osalevate riikide lipud

09.05.2017 külastas koolimaja Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam. Tunne Kelam andis
9. klassidele ühiskonna
õpetuse tundi teemal: „Mida
suudab väike riik Euroopas?“
Tunni
lõppedes
andis
Euroopa Parlamendi saadik
Võru
Kreutzwaldi
Kooli
üheksanda klassi aktiivsele
õpilasele Emil Aništšenkole
üle kutse külastada Euroopa
Parlamenti.

Tunne Kelam kutset õpilasele üle
andmas

09.05.2017 külastasid koolimaja Kauttua sõpruskooli õpilased Soomest.
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Võru Kreutzwaldi Kooli lauatenniseturniir
Autor Urmas Ott
16. mail lõppes Võru Kreutzwaldi Koolis
ülekooliline lauatenniseturniir, mis sai teoks
tänu
aktiivsetele
õpilastele,
Võru
Linnavalitsuse ning SA Võru Kreutzwaldi Kooli
Fondi toetusele. 2016. aastal muretses kool
endale linnavalitsuselt saadud vahenditest
kolm lauatenniselauda, reketeid Ülekoolilise
lauatenniseturniiri korraldamise idee said
õpilased Võru linnapealt, kui nad külastasid
karjääripäeva raames Võru Linnavalitsust.
Meie koolist haaras mõttesabast kõige
kiiremini kinni 9. a õpilane Emil Aništšenko ja
palle eesmärgiga võimaldada õpilastel
sisustada
oma
vahetunnid
aktiivse
tegevusega.
Tänaseks
on
saanud
lauatennisest üks populaarsemaid vaba aja
sisustamise viise. Igal vahetunnil on lauad
hõivatud, käib tõsine võistlemine. Ettevõtlik
Emil korraldas lauatenniseturniiri meie koolis
kolmele erinevale vanusegrupile:

Tenniseturniiri osavõtjad

4.–5. klassidele, 6. klassidele ja 9. klassidele.
Kokku võttis turniirist osa 22 õpilast. 16. mail
toimus turniiri lõpetamine ja autasustamine.
Enne autasustamist sai iga huviline, kes
osales turniiril, mängida lauatennist Võru
linnapea Anti Allasega ja koolidirektor Kaider
Vardjaga.
Kui mängud mängitud, jagati igale osavõtjale
šokolaadi
ning
autasustati
paremaid.
Auhinnad, mis olid soetatud linnavalitsuse
toel, andis kätte linnapea Anti Allas.

Keskkonnaprogrammid Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastele
Autor Kadri Paulus
Võru Kreutzwaldi Kool osales teist aastat
järjest Keskkonnainvesteeringute Keskuse
rahastatud keskkonnateadlikkuse projektis.
Projekti
„Keskkonnaprogrammid
Võru
Kreutzwaldi Kooli õpilastele 2016/2017
õppeaastal“ eesmärgiks oli toetada Võru
Kreutzwaldi Kooli õpilaste keskkonnasäästlike
tarbimisharjumuste
kujunemist
ning
ökoloogilise
tasakaalu
tundmaõppimist.
Põhikooli riikliku õppekava kohaselt on
keskkond ja säästev areng kogu õppekava
läbivate
kohustuslike
teemade
hulgas.
Eesmärgiks oli kogu kooli õpilased viia kaks
korda
2016/2017
õppeaasta
vältel
keskkonnahariduslikule õppekäigule. Enamus
õppeprogramme toimusid Võrumaal, kuid
mõned programmid, mida Võrumaal ei
pakutud, toimusid Tartumaal ja Põlvamaal.

Kokku
toimus
sellel
õppeaastal
62
õppeprogrammi.
Õpilased
külastasid
erinevaid loodusõpperadasid, looduskeskusi,
Tartu loodusmaja, muuseume (Tartu Ülikooli
Loodusmuuseum, Mõniste muuseum), Eesti
Maaülikooli
Põllumajandus
ja
kesk
konnainstituudi
Limnoloogiakeskust
Võrtsjärve ääres, Räpina Aianduskooli,
Karula rahvusparki, Piusa jõe ürgoru
maastikukaitseala. Kõiki neid Eestimaa
imelisi kohti said meie kooli õpilased
külastada tänu õpetaja Kadri Paulusele, kes
on antud projekti juht. Õpilasi ja nende
saatjaid sõidutas OÜ Vahesaar, keda
koolipere tänab hea koostöö eest.
1.a klass käis õpetaja Eve Juraski juhtimisel
„Sisalikuretkel“ 23. septembril 2016. a. Pärast
metsas käiku ja õues jooksmist maitsesid

2016/2017

väga hästi soe taimetee ja koolist kaasa
võetud saiakesed. Seejärel mängiti teemaga
seotud
mänge
ning
vaadati
filmi
metsloomadest. Oli tore teadmisterohke päev.
2.c klass uuris 12. mail, kuidas elatakse
Karulas.
Õppeprogrammi
pealkiri
oligi
„Elamise viis Karulas“. Laste päev oli
meeleolukas ja inforohke.
Kadile meeldis puhtas õhus matkata, süüa ja
putukaid vaadata. Roland sai teada, et
peaaegu veerand Ähijärvest on kalakotkaste
söögikohaks ja sinna ei või isegi paadiga
minna. MartaMiia nägi oma elus esimest
korda konnakapsast ja varsakapja. Mattias sai
teada, kui puudel on palju habesamblikku
rippumas, siis seal on väga puhas õhk.
Puudel on läbi talve pungad ja pungade peal
on soomused. Sanderi jaoks oli huvitav teada
Meenikunno rabas. Õpiti tundma raba, selle
eripära ja elustikku läbi arusisaliku silmade.
Teine õppekäik toimus veebruarikuul, kui
osaleti Keskkonnaameti õppeprogrammis
„Jäljed metsas ehk kuidas keegi kirjutab”.

Õpilased Vällamäel

Õpilased limnoloogiakeskuses

Õppekäigul saadi teada, millised metsloomad
Eestimaal elavad, kes nendest lähevad
talveunne, aga kes mitte. 2kilomeetrilise
matka käigus otsiti ühiselt ja leiti loomade
jälgi ning märke nende elutegevusest.
Tähelepanelikel õnnestus märgata ka puult
puule hüppavat oravat. Pärast metsas käiku
ja õues jooksmist maitsesid väga hästi soe
taimetee ja koolist kaasa võetud saiakesed.
Seejärel mängiti teemaga seotud mänge ning
vaadati filmi metsloomadest. Oli tore
teadmisterohke päev.
2.c klass uuris 12. mail, kuidas elatakse
Karulas.
Õppeprogrammi
pealkiri
oligi
„Elamise viis Karulas“. Laste päev oli
meeleolukas ja inforohke.
Kadile meeldis puhtas õhus matkata, süüa ja
putukaid vaadata. Roland sai teada, et
peaaegu veerand Ähijärvest on kalakotkaste
söögikohaks ja sinna ei või isegi paadiga
minna. MartaMiia nägi oma elus esimest
korda konnakapsast ja varsakapja. Mattias
sai teada, kui puudel on palju habesamblikku
rippumas, siis seal on väga puhas õhk.
Puudel on läbi talve pungad ja pungade peal
on soomused. Sanderi jaoks oli huvitav teada
saada,
et
vanasti
tehti
suitsuliha
suitsusaunas. Berta nägin ja sai katsuda
mägra ja kopranahka. Need olid väga
pehmed.
Metsas
matkates
nähti
ka
kopratamme. Handole ja Kätlinile jäi meelde,
et Karulas pesitseb musttoonekurg ja see on
looduskaitse all. Nad nägid kopra pealuud ja
said teada, et kopra hambad on hästi tugevad
ja oranžid. Neile meeldis matkarada. Nimetati
võsaülaseid
ja
rasvatihase
mune.
Rasvatihase muna oli sinine. Nad said teada,
mida väiksem lind, seda väiksem muna, mida
suurem lind, seda suurem muna. Kaimar sai
esimest korda binokliga linde vaadata. Ta
rõhutas, et sellist õppekäiku on väga vaja, siis
saavad lapsed targemaks. Taavile meeldis
kõige rohkem saarma nahk. Ta polnud seda
kunagi näinud. Ta sai teada, et vanasti pesti
surnud inimesi suitsusaunas. NoraLoreenile
meeldis kuklaste pesa. Need on tegelikult
sipelgad. Ka tema leidis, et selliseid
õppekäike võiks veel teha.
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Preemiaüritus Kreutzwaldi kooli parimate tunnustamiseks on
kujunemas traditsiooniks
Võrumaa Teataja, 03.06.2017
Kuigi ilmad on veel heitlikud, siis annab
juunikuu saabumine märku õppeaasta
lõppemisest. See on aeg, kus tehakse
kokkuvõtteid ning jagatakse preemiaid ja
tunnustusi. Juba teist aastat järjest on Võru
Kreutzwaldi kool tublimate tunnustamise
kujundanud suuremat sorti motiveerivaks
ürituseks. Sel aastal oodati tublisid õpilasi
ning nende vanemaid Kandlesse maikuu
viimasel päeval. Välja jagati auhinnad 19
nominatsioonile. Anti preemiad aasta teo eest,
samuti auhinnati aasta tegijaid.
Peale selle tunnustati parimat õppurit,
sportlast, raamatusõpra, joonistajat, meistrit,
sõnaseadjat, noorteadlast, lauljat, tantsijat,
muusikut, leiutajat, kollektiivi, abilist, edenejat,
loodusetundjat, nuputajat, klassi ja Fr. R.
Kreutzwaldi pärandi edasikandjat. Kreutzwaldi
kooli infojuhi Urmas Oti sõnul oli kõigil kooli
töötajatel ja ka õpilastel võimalik kuni 3. maini
esitada
õpilasi
19
nominatsioonile.
„Tunnustus antakse õpilastele, kelle õppetöö,
aktiivsus koolis, kooliväline tegevus ja isiklik
eeskuju on aasta jooksul silma paistnud
erilise tulemuslikkusega. Kandidaadi tegevus
peab olema kaasa aidanud ja väärtustanud

Direktori vastuvõtt Võru Kandles (Võrumaa
Teataja foto)

kooli õpi või elukeskkonda ning toonud
koolile tuntust. Tublide seast kõige tublimad
valis välja direktori moodustatud komisjon,”
selgitab Ott.
Peale nominatsioonide said kiituskirja ja kooli
meene 54 õpilast, kes õppisid esimesel ja
teisel trimestril väga headele hinnetele.
Nomineeritud õpilastele ja kollektiividele anti
tänutäheks üle Navitrolla graafiline leht, millel
kunstnik kujutab siili, mis on Kreutzwaldi kooli
logoloom ja tarkuse sümbol. Veel anti kaasa
Navitrolla loomingut tutvustav raamat. Oti
sõnul tänati ka kõikide auhinnasaajate ja
väga häid õpitulemusi saavutanud laste
vanemaid. „Direktori vastuvõtt korraldati teist
aastat. Sellest on kujunenud meeldiv
traditsioon, mida kindlasti oodatakse. Üritus
toimub kindlasti ka järgnevatel aastatel,”
lubab Ott. Vastuvõtul esinesid erinevate
ülesastumistega Kreutzwaldi kooli õpilased.
Auhindu andsid üle Võru linna, ASi Barrus,
Võru
Kreutzwaldi
kooli,
Kreutzwaldi
memoriaalmuuseumi, Võru Kreutzwaldi kooli
hoolekogu ja Võru instituudi esindajad.
„Vastuvõtu eesmärk on tunnustada tublimaid
õpilasi ja vanemaid. Kõik sellised üritused on
motiveerivad.
Loodame,
et
niisugune tähelepanu annab
innustust edaspidiseks,” sõnab
Ott.
Maikuu
lõpus
jagas
parimatele tunnustust ka Võru
Kesklinna kool, kus aasta
õpetajaks kuulutati Ave Arop,
aasta klassijuhatajaks Hele
Hinn, aasta koorijuhiks Signe
Rõõmus ning aastate õpilaseks
Saara
Denisov
ja
aasta
õpilaseks Lasse Rihard Sissas.
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31.05.2017 Direktori vastuvõtt
1. aasta tegu: Kalevipoja mängud
aasta tegijad: Hando Allmann, Karl Sebastian Dremljuga
2. parim õppur: Katrinka Josephine Savimägi, Krislin Kottisse, Uku Konsap
3. parim sportlane: Gerda Narusk, Triinu Hausenberg, Mattias Ilves
4. parim raamatusõber: Emma Goos
5. parim joonistaja: Liisa Veddel
6. parim meister: Kerly Kaisa Urbanik, Harry Lusbo
7. parim sõnaseadja: Rahel Ariel Kaur
8. parim noorteadlane: Karel Kuus
9. parim laulja: Alexandra Isabel Ordašokova
10. parim tantsija: Helina Härma
11. parim muusik: Kertu Hordo
12. parim leiutaja: Karl Jakop Pintmann
13. parim kollektiiv: Kooli koorid
14. parim abiline: Joosep Põder
15. parim edeneja: Emil Aništšenko
16. parim loodusetundja: HannoLaur Kunnus
17. parim nuputaja: Beti Laasi
18. parim klass: 7.b klass
19. Fr. R. Kreutzwaldi pärandi edasikandja: 6.a klass
20. Sponsor: AS Barrus
09.06.2017 tunnustati 2016/2017 õppeaasta parimaid eTwinningu projekte. 25 kvaliteedimärgi
saanud projekti hulgas oli nii rahvusvahelisi kui riigisiseseid projekte. Meie kool osales võistlusel
kolme projektiga. Ere Tumm sai projektiga „My Precious Phone“ üleriigilises arvestuses I koha,
Liia Toomas saavutas projektiga „Mesimummude tantsupidu (BeeBot robotitega)“ eripreemia ja
Ene Moppeli projekt „Prügihundid ajavad jälgi“ sai eTwinningu kvaliteedimärgi.
30.06.02.07.2017 osales Võru Kreutzwaldi Kool kolme koori ja ühe tantsurühmaga XII noorte
laulu ja tantsupeol. Meie kooli esindas ligi 100 inimest.
Tantsupeol osales:
* Võru Kreutzwaldi Kooli lasterühm „Tsõõrike“  juhendaja Maie Pau
Laulupeol osales:
* Võru Kreutzwaldi Kooli Mudilaskoor  juhendajad Erja Arop, Jane Reiljan
* Võru Kreutzwaldi Kooli Lastekoor  juhendajad Erja Arop, Jane Reiljan
* Võru Kreutzwaldi Kooli Poistekoor  juhendajad Erja Arop, Jane Reiljan

Võru Kreutzwaldi Kool 2016/2017. õa
Autor Urmas Ott
Möödunud õppeaasta Võru Kreutzwaldi Koolis
möödus järjekordselt kiirelt ja töiselt. Meie
õpilased ja õpetajad olid väga tublid,
saavutades häid tulemusi olümpiaadidel ja
võistlustel. Tänu tublidele töötajatele ja
aktiivsetele õpilastele toimus koolimajas palju

erinevaid üritusi ning tegemisi, mis muutsid
kõigi
õppepäevi
huvitavamaks
ja
mitmekesisemaks.
Võru Kreutzwaldi Kool oli eelmisel õppeaastal
seotud kuue välisprojektiga ja sama suure
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arvu üleeestiliste projektidega. Projektitöö
andis lisavõimaluse muuta tavapärast õppetööd
huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Näiteks
KIK projekti „Keskkonnaprogrammid Võru
Kreutzwaldi
Kooli
õpilastele
2016/2017.
õppeaastal“ raames said õpilased külastada
erinevaid loodusõpperadasid nii Võrumaal kui
ka Tartumaal, külastada looduskeskusi, Tartu
loodusmaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi jne.
NORDPLUS
projekti
„STEMreal
world
projects“ viis aga mitu õpilast Läti väikesesse
kooli, kus õpilased ja neid saatvad õpetajad
said tutvuda naaberriigi õppetöö ja tegemistega
ning praktiseerida oma inglise või vene keelt.
Esimest korda võttis Võru Kreutzwaldi Kool osa
Baltikumi suurimast teadusfestivalist „Teadlaste
öö 2016“. Tänu festivalile, mille teemaks sellel
korral teadus ja ulme, toimusid koolis
loodusainete tundides teaduskeskuse Ahhaa
kooliprogrammi „TeadusBOOST ja punaseks“
käedkülgeõpitoad. Õpilased said meisterdada
laavalampe ja vulkaane, eraldasid DNAd nii
loomsest kui taimsest rakust, 3Dprille
valmistada, mis lõppes 3Dprillide näituse ja
3Dkino külastusega.
Õppeaasta jooksul tähistati koolis ka erinevaid
rahvakalendri ja teisi tähtpäevi: mihklipäeva,
õpetajate päeva, mardi ja kadripäeva, jõule,
vastlapäeva, naistepäeva, emakeelepäeva,
aprillipäeva e. naljapäeva, Euroopa päeva.
Õppeaasta teise trimestri lõpetas karjääripäev,
mille eestvedajaks oli õpetaja Blanca Punt.
Karjääripäeval traditsioonilisi õppetunde ei
toimunud. Kõikide klasside jaoks oli planeeritud
mingi
karjääriõppega
seotud
tegevus.
Esimesed
klassid
külastasid
kooli
raamatukogu, kantseleid, arstikabinetti. 2.–5.
klasside õpilaste jaoks toimus koolipäev
väljaspool kooliruume, nad käisid õppekäikudel
Võrumaa Muuseumis (2. klassid), Abris OÜs
(3.a klass), Nauta MV OÜs (3.b klass), Võru
Instituudis (3c. klass), Võru politseijaoskonnas
(4. klassid) ja Kuperjanovi jalaväepataljonis (5.
klassid). 6. ja 7. klasside õpilastele toimusid
töötoad koolis. Nende päeva sisustasid Lõuna
Eesti Haigla (6. klassid) ning Võrumaa
Rajaleidja keskus ja Võru Noortekeskus (7.
klassid). Lõuna–Eesti Haiglast olid külalisteks

Mihklipäeva näident

juhatuse liige Arvi Vask, ämmaemand ja Võru
Noorte nõustamiskabineti nõustaja Merle
Sillaste ning Tartu Ülikooli VI kursuse
tudengid Siim Rinken ja Jürgen Rünk.
Rajaleidja
keskuse
töötuba
juhtisid
karjäärinõustaja Heli Hillep ja karjääriinfo
spetsialist
Kätlin
Pilt
ning
Võru
Noortekeskuse töötuba juhataja Maivi
Liiskmann ja noorsootöötaja Kerttu Mölder.9.
klasside õpilastele toimus koolis töötukassa
loeng ning külastati ka Võru Linnavalitsust,
Võru Maavalitsust ja Võru vallavalitsust.
Ka liikumine ja sport on Võru Kreutzwaldi
Koolis au sees. 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 suusavõistlustelt. 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!"
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võistkonna liikmed, kes tõid koju neljanda koha
vabariiklikust finaalist.
Tegusa õppeaasta lõpetas enne suurt puhkust
traditsiooniks saanud Võru Kreutzwaldi Kooli
direktori vastuvõtt kultuurikeskuses Kannel.
Vastuvõtul
jagati
välja
auhinnad
19
nominatsioonile. Jagati välja preemiad aasta
teo eest, samuti auhinnati aasta tegijaid. Lisaks
tunnustati parimat õppurit, sportlast,

raamatusõpra,
joonistajat,
meistrit,
sõnaseadjat, noorteadlast, lauljat, tantsijat,
muusikut,
leiutajat,
kollektiivi,
abilist,
edenejat, loodusetundjat, nuputajat, klassi ja
Fr. R Kreutzwaldi pärandi edasikandjat.
Ile aga panid punkti meie kooli tublid ning
edukad tantsijad ja lauljad, kes osalesid 30.
juunist – 2. juulini XII noorte laulu ja
tantsupeol „Mina jään“. Meie kooli esindas
ligi 100 inimest.
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