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Toimetaja valikÕppeaasta avaaktus

Nii nagu igal aastal on traditsiooniks saanud, 
nii ka nüüd alustas Kreutzwaldi kooli pere oma 
aktust pargist monumendi juurest. Linnapea 
Anti Allas mainis oma kõnes, et ka siin on sel 
aastal kooliteed alustamas ligi 20 last rohkem 
kui mullu. Avati suisa neli paralleelklassi, kus 
hakkab õppima 83 esimese klassi last. Võru 
kõige suuremas põhikoolis õpib 675 õpilast.

Kool alustas õppeaastat rongkäiguga läbi Võru

LõunaEesti Postimees, 05.09.2018

Võru  Kreutzwaldi  koolis  alustas  esmaspäeval 
õppetööd  83  esimese  klassi  õpilast,  seda  on 
rohkem  kui  varasematel  aastatel.  Aktus  oli 
traditsiooniliselt  Kreutzwaldi  ausamba  juures, 
millele  järgnes  koolipere  rongkäik  läbi  linna 
kooli juurde.

«Meil  on  hea  meel,  et  Võrus  ei  jää  õpilasi 
vähemaks,  vaid  tuleb  juurde,»  lausus  kooli 
direktor Kaider Vardja, kelle sõnul on koolis 12 
õpilast  rohkem  kui  mullu.  Põhikoolis  õpib 
alanud õppeaastal 672 õpilast.

Võru  suurim  kool  alustas  õppeaastat 
Kreutzwaldi pargis ja Tamula rannaprome

naadil  peetud  avaliku  aktusega  juba 
neljandat aastat. «Eestis on selliseid koole 
vähe,  mis  kannavad  mõne  kirjaniku 
nime,»  rõhutas  Vardja  seost  meie 
rahvuseepose  autoriga.  «Kreutzwald  elas 
ja  töötas Võrus pikka aega, kool sai nime 
tema järgi.»

«Oleme  uhked  ka  paljude  teiste 
traditsioonide  ja  kommete  üle,»  rääkis 
koolijuht.  Näiteks  saab  linnarahvas 
nautida  kirikus  kooli  jõulukontserte. 
Samuti  korraldab  õppeasutus  Kalevipoja 
mängusid, traditsiooniks on 

Võru Kreutzwaldi Kooli koolivest
Võru Kreutzwaldi Kooli uus 
õppekava toob muutusi
Võrus toimus nelja kooli vilistlaste 
kokkutulek
Laulupidu 150
Võruru Kreutzwaldi kooli direktorina 
alustas tööd Taavi Karu
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Fotodel hetked rongkäigust

saanud  ka  kevad  ja  sügiskontserdid. 
Varasemaga  võrreldes  on  kooli  õppekavas 
tänavu muutusi. Teise klassi lastele süvendatud 
keeleõpet  plaanis  ei  ole,  see  algab  nüüd 
kolmandast klassist. Viiendas klassis hakkavad 
aga  keeleõppetunnid  toimuma  vastavalt 
õpilaste tasemele.

Esimesel 
koolipäeval  oli  juttu 
ka  nutitelefonidest. 
«Võtsime  juba 
eelmisel aastal vastu 
otsuse,  et  proovime 
vahetundides  piirata 
laste  nende 
kasutamist. Õpilased 
võivad helistada koju 
vanematele,  kui  nad 
saavad  selleks 
õpetaja  käest  loa,» 
rääkis  Vardja.  «See 
toimis  möödunud  aastal  päris  hästi,  tänavu 
sellega ka jätkame.»

«Tavaliselt  on  nii,  et  kui  midagi  keelata,  tuleb 
midagi vastu pakkuda,» rääkis Vardja. «Kool on 
nüüd  aktiivselt  sisustanud  vahetunnid.  Ühel 
päeva  on  disko  ja  tantsuvahetunnid,  kahel 
päeval spordivahetunnid.»

Peale  selle  on  Vardja  sõnul  kooli  eri 
korrustel lauatenniselauad, õhuhoki, male 
ja  kabelauad.  Igal  korrusel  on  ka  mõni 
raamaturiiul,  kust  õpilased  saavad 
lugemisvara.  Kui  raamat  väga  meeldib, 
võivad nad selle ka kaasa võtta.

«Esimestes  klassides  on  kasutusel 
kujundav hindamine: 
noorematele 
õpilastele  numbrilisi 
hindeid  ei  panda,» 
rääkis  Kreutzwaldi 
kooli  õppejuht  Ene 
Liivamägi.
«Kujundaval 
hindamisel  antakse 
õpilastele  hinnang 
ning  õpetaja  annab 
pidevalt  tagasisidet 
lapse  edasijõudmise 
kohta,»  ütles 

Liivamägi.  Ta  lisas,  et  kõikjal  Eestis  on 
esimese  kooliastme  puhul  praegu  suund 
minna üle kujundavale hindamisele. Koolis 
on  õpetajaid  ja  töötajaid  kokku  ligikaudu 
90.

Esimese klassi õpilased kinnitasid, et kooli 
tullakse  targaks  saama.  «Mulle  meeldib 
koolijuht  Lauri  Leesi  ütlemine:  koolis  ei 
saagi  kerge  olla,  ega  see  pole 
sanatoorium, siin tulebki õppida,» tsiteeris 
Liivamägi.  «Lõpueksameid  vaadates  on 
õpilaste seas populaarsemad ained inglise 
keel ja ühiskonnaõpetus.»

Kreutzwaldi  kooli  esimene  koolipäev 
saabus  päikeselise  ilmaga, 
rõõmsatujulised  olid  ka  õpilased  ja 
lastevanemad.  «Arvan,  et  lapsed  käivad 
meie  koolis  hea  meelega,»  lisas  Vardja. 
«Lastel on alati hea meel, kui nad saavad 
õppida.»
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Võru Kreutzwaldi Kooli koolivest

Stella Margaret Vislapuu koolivormi vestiga

Võru  Kreutzwaldi  Kooli  õpilastele  on  võimalik 
sellest õppeaastast tellida kooli logoga vest.
Koolivest  maksab  27  eurot.  Vestid  on 
valmistatud  Norrison OÜ poolt.

Tellimine:  tellimusi  saab  esitada  kuni  12. 
oktoobrini,  tellimus  peab  makstud  olema  15. 
oktoobriks.

Makse  tuleb  teha  SA  Võru  Kreutzwaldi  Kooli 
Fondi  arvelduskontole  SEB 
EE541010402018150006,  selgitusse  lisada 
lapse nimi ja klass.

Vestide  kättesaamise  tähtaeg  sõltub 
valmistajatehasest,  üldjuhul  täidetakse  tellimus 
kuni  40  päeva  jooksul  (hiljemalt  1.detsembriks 
peaks vestid valmis olema).

Vestid saab kätte klassijuhataja käest.

Võru Kreutzwaldi Kooli uus õppekava toob muutusi

Võrumaa Teataja, 06.09.2018

Võru Kreutzwaldi kool loodi 2015. aastal. Koolil 
on  praeguseks  välja  kujunenud  tugevad 
traditsioonid,  mis  pakuvad  mitmekesisust  ja 
avatust.  Tänavu  sai  kool  tähtajatu  koolitusloa. 
Eelmise  õppeaasta  lõpus  muutus  ka  kooli 
õppekava. Kooli areng on pidevas muutuses.

Keeleklasside traditsioon

Viimaste aastate jooksul on koolis traditsiooniks 
olnud,  et  2.  klassi  astuvate  õpilaste  eelmise 
aasta  tulemuste  põhjal  ja  lastevanemate 
soovide  alusel  moodustatakse  süvaõppeklass. 
Eelmisel  õppeaastal  pöördusid  lapsevanemad 
kooli  poole,  et muuta  olemasolevat  õppekava. 
Järgnesid  pikad  ja  põhjalikud  arutelud  kooli 
arengu osas. Sellest  tulenevalt on käesolevast 
õppeaastast õppenõukogu, õpilasesindus 

ja hoolekogu heaks kiitnud uue õppekava, 
millest  lähtuvalt  keele  süvaõppeklasse  ei 
moodustata.  Õpilased,  kes  käesoleval 
õppeaastal  läksid  2.  klassi,  jätkavad oma 
kooliteed oma klassi koosseisus. Esimest 
võõrkeelt,  mis  Lauluisa  koolis  on  inglise 
keel,  hakkavad  kõik  õpilased  õppima 
süvendatult alates 3. klassist.

Kooli  direktori  Kaider  Vardja  sõnul 
tähendab  see,  et  need  õpilased,  kes  on 
senini  õppinud  keelteklassides,  jätkavad 
oma õppetööd samas klassis kus praegu.
„Õpilased,  kes  sel  õppeaastal  lähevad  2. 
klassi, hakkavad alates 5. klassist õppima 
matemaatikat,  eesti  keelt  ja  inglise  keelt 
rühmades,  mis  on  moodustatud  õpilase 
individuaalsust  arvestades.  Samuti  on 
kõikidel neil õpilastel rohkem inglise 
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keele  tunde  (igas  kooliastmes),  kui  riiklik 
õppekava ette näeb,” selgitab direktor.

Lapsevanemad muudatusega rahul

Kui  uurida  alanud  õppeaasta  algul 
lastevanemate  arvamusi,  selgub,  et  paljude 
jaoks  on  uue  õppekava  vastuvõtmine  olnud 
hea  muudatus.  Samuti  tuleb  välja,  et  enamik 
nendest  vanematest,  kes  eelmise  õppeaasta 
jooksul ühistest koosolekutest osa võtsid
ja  oma  sõna  sekka  said  öelda,  on  rahul.  Ühe 
aktiivse  lapsevanema  kinnitusel  on  kool 
pidanud  sõna  ning  eelmisel  õppeaastal  kooli, 
kooli  pidaja  ja  lastevanemate  ühise  arutelu 
käigus  saavutatud  kokkuleppel  on  tema  jaoks 
olnud  positiivne  tulemus.  Õppekavas  ellu 
viidud  muudatusega  on  arvestatud 
lapsevanemate  ettepanekutega  loobuda 
senisel kujul keeleklasside moodustamisest.

„Mina isiklikult olen rahul, sest teadsin, et laps 
läheb  samasse  klassi  ja  tal  on  sama 
klassijuhataja.  See  võttis  ka  minul  kui 
lapsevanemal  pinged  maha.  Hetkeseisuga 
olen muutusega  rahul,”  sõnab anonüümseks 
jääda  sooviv  Võru  Kreutzwaldi  kooli 
lapsevanem.

Võru Kreutzwaldi Kool. Foto autor Andrei 

Yavnashan

Võru Kreutzwaldi kooli edulugu pälvis haridustehnoloogia 
konverentsil EDU EXEX eripreemia
Võrumaa Teataja, 20.09.2018

12.  septembril  toimus  Kultuurikatlas  neljas 
haridustehnoloogia  konverents  EDU  EXEX. 
Sõna said ettevõtjad, koolijuhid, õpetajad ning 
haridus  ja  teadusministeeriumi  esindaja. 
Kuulati  lugusid  koolidelt,  kes  on  tehnoloogiat 
edukalt õppetöös kasutanud ning vaadati otsa 
GDPRtondile  ehk  kas  isikuandmete  kaitsega 
on meie koolides  ikka kõik korras. Peale selle 
räägiti  hariduselu  mõjutavatest 
tehnoloogiatrendidest  ja  olulisematest 
informaatika  õppekava  täiendustest  ning 
sellest,  milline  on  digiajastu  personaalne 
haridus.  Võru  Kreutzwaldi  kool  pälvis 
konverentsil  tänu  robootikatundidele 
eripreemia.  Esialgu  alustati  tunde  kõige 
lihtsamate  Beebotrobotitega,  siis  Lego WeDo 
1.0  mudelitega  ning  viimasel  trimestril 
programmeeriti EdWares Edisoni. 

Eripreemia võitnud õpilased ja juhendajad
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20.09.2018 Spordipäev Kubja metsas

Spordipäev Kubja metsas
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Fotod algklasside sügisnäitusest

20.09.2018 Algklasside sügisnäitus

05.10.2018 Õpetajate päev

Õpilased õpetajatele laulmas :)
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Võrus toimus nelja kooli vilistlaste kokkutulek 

Võu Linna Leht, november 2018

20.  oktoobril  Võrus  toimunud  nelja  kooli 
kokkutulek tõi kokku Võru I Põhikooli, Võrusoo 
Põhikooli,  Võru  Kreutzwaldi  Gümnaasiumi  ja 
Võru Kreutzwaldi Kooli vilistlased.
Sel  puhul  olid  vilistlastele  külastamiseks 
avatud  Võru  Kreutzwaldi  Kool  ja  Võru 
Gümnaasium.  Võru  Kreutzwaldi  Kooli  aulas 
sai  tutvuda  näitusega  ,,Võru  I  Keskkooli  ja 
Võru  Kreutzwaldi  Gümnaasiumi  spordielu 
aastani  2015”  ning  teisel  korrusel  nelja  kooli 
ajalooga. Sööklas sai maitsta koolilõunat.

Hommikul  ühena  esimestest  käis  majaga 
tutvumas 1947. aastal  lõpetanud proua. Paar 
nädalat  tagasi  külastas  koolimaja  92aastane 
endine  õpilane  Olev  Kasak,  kes  ütles,  et 
eestlaste tulevik sõltub karskest, sportlikust ja 
patriootlikust  eluviisist  –  sellisel  juhul  edeneb 
õppimine ja veab elus.
Enne  pidulikku  kontsertaktust  avati  Võru 
Kreutzwaldi  Kooli  trepil  legendaarse 
koolidirektori Ilmar Reimani nimeline pink, kus 
nüüd  kõik  praegused  ja  endised  õpilased, 
õpetajad  saavad  jalga  puhata  ja  oma 
kooliaegu meenutada.

Pidulikul  kontsertaktusel  Võru 
Kandle  lavalaudadel  toimunud 
etendus  andis  kohaletulnutele 
huvitava  tagasivaate  Võru  linna 
ja kultuuriruumi kujunemisele läbi 
saja  aasta.  Edasi  anti  meeleolu 
ja keskkonda, kus sada aastat on 
Võru inimesi õpetatud.

Meeleolukas  päev  lõppes  suure 
peoga  Võru  Kreutzwaldi  Koolis, 
kus  saadi  kokku  ka  oma endiste 
klassikaaslastega  ja  meenutati 
üheskoos kooliaegu.

Pilk köögipoolele

Tähtsa ürituse ettevalmistamine sai alguse

juba  tänavu  varakevadel,  kokkutuleku 
õnnestumisse andsid oma panuse kõik Võru 
Kreutzwaldi  Kooli  töötajad.  Lisaks  abistasid 
meid  kontsertaktusel  oma  esinemistega 
vilistlaste  vokaalansambel  Prospekt, 
vilistlaste  segakoor  ning  vilistlastest  solistid 
Kati  Põder  ja  Viljar  Rosin.  Tantsunumbriga 
üllatasid Marianne Palgi ja Allan Kaasik.

Nelja  kooli  vilistlaste  kokkutuleku 
korraldamine  oli  paras  väljakutse.  Korduma 
kippuvateks  küsimusteks  olid,  et  kes  ikkagi 
on  kokkutulekule  oodatud.  Kas  Võru  II 
Põhikooli  lõpetanud  (viimati  Võrusoo 
Põhikooli  nimega)  võivad  tulla  või mitte  jne? 
Korraldajatele  aga  oli  kõige  suuremaks 
küsimuseks,  kui  palju  vilistlasi  üldse 
kokkutulekule  võib  tulla  –  on  see  arv  alla 
1000, 1500 või hoopis 2000? Kas vilistlased 
mahuvad  koolimajja  ära?  Selle  aasta 
vilistlaste  kokkutulekul  osales  üle  tuhande 
vilistlase.

Võru linnas on läbi ajaloo olnud päris paljude 
koolide  liitmisi  ja nimede muutmisi, vilistlaste 

kokkutulekule  aga  olid  oodatud  kõik,  kelle 
kooli  järglaseks  on  olnud  Võru  I  Põhikool, 
Võrusoo Põhikool ja Võru Kreutzwaldi 



2018/2019

Gümnaasium. Lisaks oodati kokkutulekule ka Võru Kreutzwaldi Kooli noori lõpetanuid. Direktor 
Kaider Vardja rõhutas ka oma kõnes, et kool on võtnud endale suure ja vastutusrikka rolli – olla 
Võru  linna  hariduse  järjepidevuse  kandjaks.  Kokkutulekutele  on  alati  oodatud  Võru  linna 
erinevate  suletud  koolide,  nii  põhikoolide  kui  ka  gümnaasiumi  lõpetanud  vilistlased.  Eraldi 
kutsega  kutsuti  kontsertaktusele  ja  õhtusele  peole  kõik  endised  õpetajad,  kes  eelnevalt 
nimetatud koolidest on läinud pensionile.

Etteaste vilistlaste peo kontsertaktuselt 

Kreutzwaldi kool pälvis ettevõtlike koolide edulugudes kolmanda 
koha
Võrumaa Teataja, 3. november 2018

18.  oktoobril  peeti  Paides  selle  aasta 
„Ettevõtliku  kooli”  võrgustiku  haridusfestivali, 
kus  tunnustati maakondade  parimaid  koolide 
õppeprojekte  ja  tervitati  28  uut  õppeasutust, 
kes  on  oma  süsteemse  tööga  pälvinud 
kvaliteedimärgi  „Ettevõtlik  kool”.  Teiste  seas 
said  kvaliteedimärgi  Kääpa  põhikool,  Osula 
põhikool,  Kanepi  gümnaasium,  Räpina 
gümnaasium.

IdaViru ettevõtluskeskuse  juhatuse  liige Pille 
Sööt  tõdes,  et  tulevikuhariduse 
võtmeküsimuseks  on  see,  kuidas  tuua 
rohkem põnevamat ja kaasavamat õppimise 

metoodikat  koolidesse  ja  lasteaedadesse. 
„Oluline  on,  et  õpetajad  keskenduksid  tunnis 
peale  enda  aine  ka  õpilastes  teiste  oluliste 
pädevuste  arendamisele.  Enam  ei  saa 
õpetada  vanaviisi  ning  tuleb  leida  uusi 
mooduseid,  et  arendada  noortes  just  neid 
oskuseid,  mida  nad  tulevikuks  vajavad,” 
selgitas Sööt.

Edulugude konkursiga soovib „Ettevõtlik kool” 
häid  näiteid  eeskujuks  tuua.  Konkursile 
esitasid  õppeprojekte  koolid  üle  Eesti  ja 
finalistid  valis  välja üleeestiline žürii. Parimad 
selgusid haridusfestivalil žürii ja publiku 
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häälte põhjal.

Tunnustusi  jagati  järgnevates  kategooriates: 
ettevõtlik  lasteaed,  parim  heategu 
kogukonnale,  parim  noorte  algatus,  parim 
koostöö  partneriga  ja  põnevaim  tund. 
Põnevaima  tunni  kategoorias  saavutas  Võru 
Kreutzwaldi  kool  kolmanda  koha.  Esimeseks 
tuli  selles  kategoorias  Väätsa  põhikool 
„Kosmoseprogrammiga”,  teiseks  Tartu 
rahvusvaheline  kool  aineülese  õpimooduliga 
„Järeleproovitud  ajalugu:  ajalooliste  leiutiste 
mudelite valmistamine.

Võru Kreutzwaldi kool pälvis põnevaima tunni 
tunnustuse  teemal  „Goldbergi  masinast 
Koeningseggi superautodeni” judest

lihtsatest  mehhanismidest  Goldbergi 
masinaks  nimetatakse  seadeldist,  mis 
koosneb paljudest lihtsatest mehhanismidest 
ja  mis  teeb  väga  keerulist  teed  pidi  lihtsat 
ülesannet.  Teadusteemaliseks  võistluseks 
valmistataval  masinal  pidi  olema  kümme 
elementi,  tööaeg  täpselt  30  sekundit  ning 
lõpuks  pidi  masina  operatsioonide 
doominoefekti  tulemusena  vabanema 
õhupall.  Õpilane  HannoLaur  kutsus  kokku 
meeskonna  ja  alustati  projekteerimisega. 
Mõeldi  välja  elemendid  ning  ehitati  need 
juhendaja  abiga  valmis.  Võistlusel  osalenud 
seitsmest  Goldbergi  masinast  täitis 
võistlusülesande  kõige  täpsemalt  Võru 
Kreutzwaldi  kooli  võistkonna  masin  30,26 
sekundiga.

20.11.2018 Võru Kreutzwaldi Kooli külastavad NATO liitlasvägede sõdurid (Briti sõdurid).

Briti sõdurid tehnoloogiaõpetuse klassis vestlemas õpetaja Snder Breidaksiga
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Kreutzwaldi kooli 7.b klassi luulekavad tõid esikoha

Võrumaa Teataja, 1 detsember 2018

Õpilaste  idee  koos  midagi  uut  ja  põnevat  teha  sai  alguse  2016.  aastal,  kui  neid  sütitas 
luulehuviga  uus  kirjanduse  õpetaja.  Kirjutati,  õpiti  deklameerima,  osaleti  luulekirjutamise 
konkurssidel.  Kui  Jõgeval  kuulutati  välja  luulefestival,  kus  tuli  esitada  15minutiline  luulekava, 
käisid  noored  pooleaastase  ettevalmistusperioodi  jooksul  igal  nädalal  kogu  klassiga  koos  ja 
õppisid  Henno  Käo  luule  põhjal  tehtud  luulekava.  Luulet  põimiti  muusika  (kitarri  ja 
saksofonimängu),  laulu  ja 
liikumisega.  Peale  konkursil 
osalemise  hakati  luulekava 
esitama  üritustel  nii  tihti,  kui 
õppetöö  vähegi  võimaldas. 
2017/2018. õppeaastal esineti 
taas  mitmesugustel 
maakonna  üritustel  Lehte 
Hainsalu  luule  põhjal  tehtud 
luulekavaga,  mida  ilmestati 
klaverimänguga.  Praegu  on 
käsil  töö  Kalju  Kanguri 
luulega,  millega  osaletakse 
Jõgeva  luulefestivalil. 
Kalender on esinemistest  tihe 
nii  aasta  lõpus  kui  ka  uue 
alguses.Hoolimata  tihedast 
ajakavast  ja  east,  mil  noored 
üldjuhul  just  luulehuviga  silma  ei  paista,  harjutatakse  igal  nädalal  koos  vähemalt  üks  tund 
selleks,  et  pakkuda kuulajatele  kvaliteetset  kultuurielamust. Märkimist  väärib  suurepärane 20 
õpilase meeskonnatöö ja rollijaotus.

Vaev  on  end  ära  tasunud,  sest  haridus  ja  teadusministeeriumi  ettevõtlikkuskonkursil  osutus 
Võru  Kreutzwaldi  kool  11–15aastaste  õpilaste  sotsiaalse  teo  kategoorias  esimeseks.  Teise 
koha said Rakvere gümnaasiumi 5.  ja 2. klassi õpilased ühiselt korraldatud  loteriiga Rakvere 
haigla  lasteosakonna  toetuseks.  Kolmandaks  tulid  Pärnu  Rääma  põhikooli  õpilased  Ketter 
Hiiemäe,  Rihard  Järvesaar,  Remo  Raiesmaa,  Joonas  Leemet,  Häli  Palmiste  ja  KarlJoosep 
Raudkivi  koguperemänguga  „Ettevõtlikud  nutimunad”  Ministeeriumi  ettevõtlusõppe 
progMinisteeriumi ettevõtlusõppe programmi juht Kristi Ploom tunnustas võitjaid ning sõnas, et 
õppetöö  käigus  tekkinud  ideest,  tehtud  loovtööst  või  projektist  võib  sündida  nii  mõnigi  elu 
edasiviiv lahendus.

7.b klass auhinnatseremoonial

03.12.2018 Võru Kreutzwaldi Kooli tähistab jõulukuu algust advendi küünalde süütamisega. Iga 
klass sai ühe küünla oma klassiruumi.
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Kool tähistab jõulukuu algust advendi küünalde süütamisega

10.12.2018 Õpilased valmistavad jõuludeks piparkooke

Õpilased õpetajate juhendamisel piparkooke kaunistamas
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13.12.2018 Võru Kreutzwaldi Kooli kirikukontsert Võru Katariina kirikus

Kooli nooremad kui ka vanemad laululapsed kirikukontserdil esinemas

Võru Kreutzwaldi kool sai kirjaniku suurteose põhjal valminud 
püsinäituse
Võru Kreutzwaldi Kool, 18. detsember 2018

Möödunud  reedel  avati  Võru  Kreutzwaldi 
koolis kirjanik Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 
215.  sünniaastapäeva  puhul  püsinäitus 
„Kalevipoeg”,  mis  on  nii  kingituseks  koolile 
kui  ka  tänuavaldus  pilteepose  loojatelt  eesti 
kirjanikule tema juubeliaasta puhul.

Pilteepose teema kaunistab koolimaja 
seina ja kiituskirju

„Kalevipoja”  põhjal  tehtud  illustratsioonidega 
püsinäitus  koosneb  21  pildist  ja  ühest 
sissejuhatavast  pildist.  Pildid  on  valminud 
mustvalgele  lõuendile  ning  iga  pilt  kujutab 
eepose ühte tähtsamat sündmust. Pilteepose 
„Kalevipoeg” idee autori ja eestvedaja Raoul

Annioni sõnul on oluline „Kalevipojast” rääkida 
just  Võrus,  sest  siin  on  Fr.  R.  Kreutzwaldi 
muuseum ja kirjaniku kodu.

„See  on  olnud  üks  mõte,  miks  oleme  oma 
ideed  soovinud  just  siin  edendada.  Kui  aga 
rääkida  näitusest,  siis  on meil  varemgi  olnud 
kooli  direktoriga  väljapanekust  juttu,”  räägib 
Annion,  kes  on  üle  viie  aasta  „Kalevipoja” 
eeposega  tegelenud.  Pilteepose  kujundus  on 
seetõttu  koolile  juba  varasemast  tuttav,  sest 
pärast koolireformi ja koolile uue nime andmist 
kasutab  kool  „Kalevipoja”teemalist  disaini  ka 
kiituskirjadel,  tunnistustel  ja  isegi  kooli 
kodulehel.
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„Siit  tekkiski  omakorda  mõte  teha  koolile 
kingitus  piltidena  seinal,  et  kool  saaks 
hoolega  läbi  mõeldud  ja  kavandatud  ning 
Jevgenia  Dudini  pildid  on  valminud  tänu 
heale  koostööle  Sirje  Purgaga,  kes  on 
mütoloogia  pildikeelt  uurinud  50  aastat, 
Kalevipoega  aga  30  aastat,”  märgib Annion. 
„Koolile  sai  kingitud kolm pilteepose esimest 
osa  ja  Sirje  Purga  raamat  „Mütoloogia 
pildikeel”, kust on ka samad pildid pärit,” lisab 
Annion.  Võru  Kreutzwaldi  kooli  direktori 
Kaider  Vardja  jaoks  on  piltide  kujul  tegemist 
ka  inimarengut kujutava näitusega.  „On suur 
heameel, et need pildid meie koolimaja seina 
kaunistavad,” sõnas Vardja.

Tähelepanuväärne  on  ka  see,  et 
eeposeteemalised  pildid  leiab  ka  ühest 
Tallinna  Kreutzwaldinimelisest  hotellist,  kus 
asuvad  temaatilised  konverentsitoad: 
Kalevipoja  tuba  ja  Linda  tuba.  Kooli 
püsinäituse  avamist  toetas  osaliselt  ka  Võru 
linn.

Kreutzwaldi mälestuspreemiad

„Kindlasti  plaanime  teha  ka  edaspidi  kooliga 
koostööd,”  kinnitas  eeposeidee  eestvedaja 
Raoul  Annion.  „Kui  valmisid 
pilteeposeteemalised kiituskirjad, olid meil

valmis  pilteepose  esimene  ja  teine  osa,  aga 
kokku  tuleb  osasid  seitse.  Praegu  on  valmis 
kolmas  osa  ning  neljandat  osa  joonistab 
hetkel  endine  Kunstiakadeemia  professor 
Urmas  Viik.  Meil  tuleb  uut  materjali  peale  ja 
loomulikult  soovime  seda  ka  edaspidi 
kasutada.  Ütleme  nii,  et  seeme  on  idanema 
pandud,” kirjeldas Annion.

Kreutzwaldi  mälestuspäeval,  14.  detsembril 
anti  välja  ka  Kreutzwaldi  mälestusmedalid. 
Raoul Annion  sai  medali  eepose  järjepideva 
tutvustamise  eest.  Teine  medal  läks  Läti 
kirjanikule  Guntars  Godiņšile  „Kalevipoja”  läti 
keelde  tõlkimise eest. Muu hulgas andis  kool 
üle autasud ja tänukirjad 19 õpilasele.

Fr.  R.  Kreutzwald  on  kirjutanud  rahvaluule 
põhjal  valminud  rahvuseepose  „Kalevipoeg”, 
millest  on  saanud  eesti  rahvusliku  kirjanduse 
nurgakivi,  teos  on  tõlgitud  mitmesse 
võõrkeelde.  Võru  Kreutzwaldi  kooli  5.b  klassi 
õpilased olid kirjaniku 215. sünniaastapäevale 
pühendatud  neljandas  maakondlikus 
veebiviktoriinis  kõige  aktiivsem  klass. 
Üldvõitjaks  osutus  sama  klassi  õpilane Kaija
Liisa  Kuklane,  kelle  vastused  olid  kõik 
täiuslikult  vormistatud.  Pildil  on  5.b 
klassijuhataja Merit  Kund(vasakult)  ning  eesti 
keele  ja  kirjanduse õpetaja Eha Tammo koos 
5.b klassi õpilastega.

11.01.2019 Võru Kreutzwaldi Kooli sünnipäev. Kool sai 4. aastaseks.

Fotod kooli sünnipäevast
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Fotod vene keele tunnist

16.11.2019 Kuidas teha tund huvitavaks? Vene keele õpetaja Kaja Kunz võttis appi legod. 
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18.19.01.2019 7.b klass osales Betti Alverile pühendatud 14. luulepäevadel „Tuulelapsed” ning 
pärjati laureaaditiitliga.

Aasta 2018 kultuuri ja haridusasutus – Võru Kreutzwaldi Kool

Võru Linna Leht, 1. veebruar 2019

2015.  aastal  loodud  Võru  Kreutzwaldi  Kool 
on  kokkuleppeliselt  hariduse  järjepidevuse 
kandja  Võru  linnas,  kuna  aastakümnete 
jooksul  koolielus  toimunud  muutuste  tu 
lemusena  on  just  sellest  saanud  mitme 
endise kooli järeltulija.

Sestap  oli  igati  loogiline,  et  mullu  20. 
oktoobril  toimus  Laulisa  kooli  eestve damisel 
Võru  koolide  kokkutulek,  kuhu  kutsuti  linna 
kõikide  koolide  vilistlased.  Kokkutuleku 
ettevalmistamisse  haarati  ko gu  koolipere 
ning tulemuseks oli meele olukas päev, millest 
sai osa rohkem kui tu hat vilistlast.

Käesoleval õppeaastal õpib Kreutzwal di koolis 
675  last,  õpetajaid  ja  töötajaid  on  kokku  92. 
Koolis  on  loodud  väga  head  õpi tingimused. 
Suurt  tähelepanu  pööratakse  vaimse  ja 
füüsilise  keskkonna  ning  sise kliima 
kujundamisele,  muuhulgas  korral datakse 
aine ja karjääripäevi. 

Kooli  õppekava  soosib  mitmekülgset 
projektitööd.  Suurt  tähelepanu  on  nõud nud 
HEV õpilaste  kaasamine.  Mullu  saavutasid 
Lauluisa  kooli  õpilased  üleriigilistel  võistlustel 
rea  kõrgeid  kohti.  Kooli  südameasjaks  on Fr. 
R. Kreutzwaldi elu ja loomingu tutvustamine.

22.02.2019 Vabariigi aastapäeva aktused. Võimlas oli relvanäitus

Õpilased relvanäitusel relvadega tutvumas
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Võru Kreutzwaldi kool pälvis aktiivse Euroopa kooli tunnustuse

Võrumaa Teataja, 28. märts 2019

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 kutsehariduskeskus, 
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  esi
Üleeestilise  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 
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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.

Projektijuhi 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 
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kontakteeruda nende loojatega. On võimalik osaleda oma õpilastega projektides ning olla ise projektide algataja. 

eTwinning edendab  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.

25.03.2019 Märtsiküüditamise mälestushetked Võru Kreutzwaldi Kooli aulas

11.04.2019 Kooli külastas kirjanik Mika Keränen

Kirjanik Mika Keränen ja raamatukogujuhataja Kristel Kons

Võrumaa Keskraamatukogus tunnustati parimaid noori autoreid

Võru Linna Leht, 1. mai 2019

Euroopa  päeval,  9. mail  tunnustati  Võrumaa 
Keskraamatukogus  omaloominguvõistluse 
parimaid  noori  autoreid.  Võistlusel  osalesid 
viie  kooli  –  Võru  Kreutzwaldi  Kooli,  Võru 
Kesklinna  Kooli,  Varstu  Kooli,  Parksepa 
Keskkooli  ja Vastseliina Keskkooli – õpilased 
esimesest  kuni  üheksanda  klassini.  Lapsed 
kirjutasid  laulupeorongkäigust  ja 
ühislaulmisest laulukaare all, hingehelinast 

ja  rõõmutundest,  tantsumustritest  ja 
rahvariietest  ning  sellestki,  kui  palju  vaeva 
tuleb  näha  laulu  ja  tantsupeole 
pääsemiseks.  Žürii  hindas  töid  neljas 
vanusegrupis  ja  märkis  ära  esitatud  tööde 
võrdselt hea taseme. Esimese preemia said 
Hanali  Perlov  Parksepa  Keskoolist,  Laura 
Kirke Bertel Pertel ja Sofia Semevsky Varstu 
Keskkoolist  ning  Katrinka  Josephine 
Savimägi Võru Kreutzwaldi Koolist.
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VÕIDUTÖÖ

Minu arm, minu rahu, minu vabadus

Mu silmapiiril kumab koit, päikesetõusu aegu. 
Usun, siin üksi pole keegi. 
Igaviku suvises tuules lehvivad juuksed. 
Sammudes juba esivanematele tuttavat teed laulukaare poole. 
Armastavad isad ja pojad, emad ja tütred, tähistades traditsioone.
Mineviku vaime tunnetan meie seas, kes ühinenud peoga. 
Armsad, kes ammu läinud, on naasnud. 
Algabki. Armas kannel juba kostab mu kõrvu. 
Ongi käes, üks hetk on see, mis veel vaja. 
Nüüd ka päike laulab ja kostab tornikella kaja. 
Mu kaunimad laulud saadan sinu poole teele. 
Isamaale, vaid talle kuulub tänane päev. 
Nii kuulub mu süda armastusega kuulajale. 
Uhkelt lauldes vaatan, kuidas päev muutub ööks. 
Armastusega lahku siis lähme, kui lõpeb suvepäeva viimne vine. 
Raske on see, kuid küll varsti kohtume veel seal laulukaare all.
Mu arm, vaid sina ära mind lahti lase, meie jääme.

Katrinka Josephine Savimägi

9.b klass Võru Kreutzwaldi Kool

17.05.2019 Minilaulupidu, laulupidu oli pühendatud üldlaulupeo 150. sünnipäevale.

Minilaulupeo rongkäik ja laulupidu



28.05.2019 9. klasside viimase koolikella aktus
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Viimast korda heliseb 9. klassidele koolikell

Robokevad Võru Kreutzwaldi Koolis

Evi Tarro, haridustehnoloog

Meie koolist osales üleriigilistel matetalgutel 
2019  kokku  kümme  1.3.  klassi. 
Peastarvutamise  oskuse  parandamiseks   
toimus  1.4.  klassi  õpilastele  koolis  aprillis 
peastarvutamise  kuu, mis  lõppes  30.  aprillil 
klassidevahelise  peastarvutamise 
võistlusega.  Viis  klassi  kiiremat 
peastarvutajat  selgitasid  paralleelklasside 
vahel välja parima peastarvutaja. 

Ene Moppel ja Aivar Halapuu õpetasid 3.b ja 
6.b  klassi  õpilastele  robomatemaatikat.  20 
matemaatikatunnis  lahendasid  õpilased 
matemaatikaülesandeid  robotite  abil,  3.b 
klass  kasutas  WeDo  2.0  ja  6.b  klass  EV3 
roboteid. Tutvust robomatemaatikaga tegid

ka 3.a ja 3.d klassi õpilased.

Sel  aastal  sai  meie  kool  tunnustuse 
„eTwinningu  kool“.  Tunnustatud  kooli 
vääriliselt  osales  eTwinningu 
projektorienteerumises  9.16.  maini  seitse 
klassi/õpperühma.  Kõigis  kümnes  projektis 
orienteerus 4.c kl inglise keele õp Ere Tummi 
rühm,  kaheksas  projektis  tegid  kaasa  3.b  kl 
õpilased  Ene  Moppeli  juhendamisel. 
Vähemalt  ühes  projektis  tegid  kaasa  Liia 
Toomase,  Maiu  Vislapuu,  Mailit  Paju,  Marju 
Sarapuu ja Marju Purge õpilased.

Meie  õpilased  osalesid  nii  Pärnu  Rääma 
Põhikooli  organiseeritud  üleriigilises 
nutiviktoriinis „Nutt tuleb peale“ kui Insplay ja
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HITSA organiseeritud roboolümpial, kus meie 
meeskond  „Püüdlikud“  Pilvi  Saarma 
juhendamisel  pälvis  HITSA  eriauhinna,  kaks 
leiutamiskomplekti „Makey Makey“

FIRST LEGO League Jr. Kuumissiooni 2019. 
a  näitustel  osales  sel  aastal  ligi  400 
meeskonda.  Meie  kooli  8  meeskonda  käisid 
oma  kuumissiooni 
mudeleid  esitlemas 
Teaduskeskuses 
Ahhaa.  Kõige 
arvukamalt  – 
kaasatud kogu klass, 
oli  esindatud  3.b 
klass.  Nemad  on  ka 
kõige  staažikamad 
FLL  Jr  osalejad. 
Kõigil  kolmel  VKrKs 
õpitud  aastal  on  nad 
klassijuhataja  Ene 
Moppeli 
juhendamisel  FLL  Jr 
näitusel  osalenud. 
Kui  veel  eelmisel 
aastal  Veeseikluse 
teema  lahendati  LEGO WeDo  1.0 mudeliga, 
siis  sel  aastal  Kuumissioonide  lahendused 
tehti  juba  LEGO  WeDo  2.0  või  EV3ga. 
Robootikast  olulisemaks  ja  väärtuslikumaks 
peavad  FLL  meeskonnas  tegutsenud 
õpilased  mudeli  ehitamisel  ja  plakati 
koostamisel  vältimatult  vajaminevaid 
meeskonnatöö  oskusi:  üksteisega 
arvestamine,  kaaslase  kuulamine  ja 
austamine.

On  väga  tore,  et  3.b  klassi  eeskuju  on 
nakatanud  ka  teisi.  Nii  lahendasid 
Kuumissioone ka 2.b (õp Liia Toomas)  ja 2.c 
(õp Marju Sarapuu) klassi õpilased. Näitusel

Tartus oli 2.b klassist kolm ja 2.c klassist üks 
meeskond. Pärast ametlikku Tartus toimunud 
näitust  olid  meie  kooli  meeskondade  tööd 
kõigile  huvilistele  tutvumiseks  väljas  kooli 
peeglisaalis.  Mininäitust  koolis  külastati 
agaralt.

Edukalt  on  esinenud  ka  meie 
robootikaringi
de  õpilased. 
FLL 
võistluselt 
„Orbiidile“ 
KaguEesti 
piirkonnavoor
us  toodi  koju 
esikoht 
robotimängus
,  Võrumaa 
robootikapäe
val  Rõuges 
pälvisid 4.c  kl 
tüdrukud 
NoraLoreen 

ja  Emma 
Pauline 

koosõppimise  meistri  karika.  Võru  Roboti 
Tsõõril  ja RoboMiku võistlusel esinesid väga 
edukalt Kaspar Mill  ja Karl Jakop Pintmann, 
kes  on  oma  robotid  Väimela 
Kutsehariduskeskuse  robootikaringis  päris 
ise valmis ehitanud.

Traditsiooniks  on  muutumas  võistlustel 
osalenud  robotite 
demonstratsioonesinemised  koolis  pärast 
võistlusi.  Pikkadel  vahetundidel  on  kõigil 
olnud  võimalus  jälgida  EV3  robotite  sumot, 
poiste  omaehitatud  joonejärgijate  robotite 
kihutamist  mööda  joont  ja  tutvuda  FLL 
robotite ning võistlustöödega.

Leiutamiskomplekt „Makey Makey“



2018/2019

Lõppes lugemisprojekt "Meie väike raamatukogu"

Õpetajad Marju Sarapuu, Liia Toomas

Septembrikuus  tuli  kirjastuselt  “Päike  ja Pilv” 
kutse  osaleda  rahvusvahelises 
lugemisprojektis  “Meie Väike Raamatukogu”. 
Meie  koolist  ühinesid  projektiga  2.b  ja  2.c 
klassi  õpilased.  Eestist  osales  4000  last  98 
kooli  200  klassist.  Projektis  osalesid  veel 
koolid,  raamatukogud  ja  kirjastused  Lätist, 
Poolast ja Sloveeniast.

Õppeaasta alguses sai  iga klass 6  raamatut: 
Hilli  Rand  „Lumivalge  ja  süsimust”  (Eesti), 
Mārtiņš  Zutis  „Ärajäänud  avastus”  (Läti), 
Przemysław  Wechterowicz  „Kallista  mind!” 
ning  „Muna või kana?”  (Poola), Majda Koren 
„Keeda mulle  üks muinasjutt!”  (Sloveenia)  ja 
Peter  Svetina  „Võlusõrmus”  (Sloveenia).  Iga 
laps sai  temaatilise töövihiku.

Õppeaasta  jooksul  lugesid  2.klassi  lapsed 
läbi kõik 6 raamatut.

Lugemisega  tegeleti  eesti  keele  tundides. 
Põnevaid  tegevusi  jätkus  ka  teistesse 
ainetundidesse.  Kunstija  tööõpetuses  tehti 
erinevaid    loovtöid.  Lapsed  said  loetu  põhjal 
arutleda  ja  fantaseerida.    Loodusõpetuse 
tundides uuriti ja avastati oataime. Iga

raamatu  lugemise  järel  täideti  tegelusvihiku 
ülesandeid.  Palju  elevust  pakkusid  lõbusad 
mängud, mida sai klassis või õues mängida. 
5.  mail  oli  koolis  külaliseks  raamatu 
“Võlusõrmus” autor,  sloveenia kirjanik Peter  
Svetina. Ta  tutvustas slaididelt oma koduriiki 
Sloveeniat  ja  selle  pealinna  Ljubljanat  ning   
rääkis    kirjanikutööst  ja  elust.  Giid  Katrin 
Reinmaa  vahendusel  said  lapsed  esitada 
küsimusi ja vestelda kirjanikuga.

Maikuu  lõpus  tehti  klassides    projektist 
kokkuvõtteid.  Loetud  raamatud  äratasid 
lastes  lugemishuvi,  pakkusid  rõõmu  ja 
huvitavaid  tegevusi.  Väärtuslikke    mõtteid   
saadi    sõprusest, headusest, hoolivusest    ja 
üksteisega suhtlemisest.

Projekti  kaasrahastas  Euroopa  Liidu 
programm „Loov Euroopa” ja toetas ka Eesti 
Lastekirjanduse Keskus.

Projekti  tegevustega  saab  lähemalt  tutvuda 
2.b ja 2.c klassi veebitahvlitel:

https://padlet.com/liia_toomas/lf2qwfmfdnug

https://padlet.com/
marju_sarapuu1/
gfvvx5uco55c

Raamatusõbrad
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18.06.2019 9. klasside lõpupidu Võru Kandle aias

4.7.07.2019 Laulupidu 150.  Meie koolist osalesid peol mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor 
kokku peaaegu 90 lauljaga, lisaks õpetajad ja lastevanemad. 

VKrK lastekoor ja mudilaskoor



VÕRUKREUTZWALDI KOOLI PARIMAD 2019 

1. aasta tegu Vilistlaste kokkutuleku korraldamine
2. parim õppur Evert Ojaots (2.d klass), Roosmarii Räim (8.b klass), Emma Joonas (9.b klass)
3. parim sportlane Ester Liira (9.a klass), Robert Luik (4.b klass), Lars Piirmann (6.a klass)
4. parim raamatusõber Kadi Goos (4.c klass)
5. parim joonistaja Deili Post (9.c klass)
6. parim meister Kelly Filing (9.b klass), Aivar Oja (8. klass)
7. parim sõnaseadja Lisette Suik (6.a klass), Erika Prihodko (8.b klass)
8. parim noorteadlane Kert Raudnõmm (8.a klass), Reio Vissel (7.b klass), Martti Laanesaar 
(8.b klass)
9. parim laulja Nora Peri (7.b klass), Renee Veisveer (5.b klass)
10. parim muusik Albert Venkov (8.b klass)
11. parim kollektiiv „Tublid etlejad“ (2.b klassi õpilased Lisete Ilves, Kertu Loviisa Hummal, Kärt 
Getter Rest, Ita Emilia Tupp), 4.c klassi meeskond (Kadi Goos, Emma Pauline Sissas, Nora
Loreen Ossip) 
12. parim abiline Triin Hordo (8.b klass)
13. parim edeneja HeleRiin Läte (2.d klass)
14. parim nuputaja Mairo Henno (2.d klass)
15. parim klass 9.b klass, 7.b klass
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Võru Kreutzwaldi kooli direktorina alustas tööd Taavi Karu

Võrumaa Teataja, 22. august 2019

Võru  Kreutzwaldi  kooli  direktorina  asus  esmaspäevast  ametisse  Taavi  Karu,  kes  osutus 
valituks juulis. 

„Taavi  Karu  puhul  on  tegemist  tööka  inimesega,  kellel  on  selge  ja  huvitav  visioon 
tulevikukoolist. Ta on ennast varasematel töökohtadel tõestanud tõsiseltvõetava partnerina,” on 
öelnud Võru abilinnapea Sixten Sild. 

Varasemalt  on  Taavi  Karu  töötanud  pikalt  kaubandus  ja  turundusvaldkonnas  juhtivatel 
kohtadel ning alates möödunud aasta aprillist vedanud Võrumaa Omavalitsuste Liidus avalike 
teenuste  koosloome  arendamise  projekti.  Taavi  Karu  panustab  aktiivselt  kogukondlikku 
tegevusse, sealhulgas haridusvaldkonna edendamisse. 

„Mulle on oluline, et Võrumaal oleks hea elada. Selle tähtsaks eelduseks on hea haridus. Võru 
Kreutzwaldi Kool kannab vastutusrikast rolli, et meie  lastest kasvaksid  iseseisvalt otsustavad, 
tegutsevad  ja  vastutavad  inimesed.  On  suur  au  ja  väljakutse  olla  osaline  seda  toetava 
keskkonna  loomisel. Saan  rakendada oma seniseid kogemusi, et  luua koos kooli  töötajatega 
lastele parim paik kasvamiseks ja õppimiseks,” ütles Taavi Karu. 

Taavi Karu valiti välja viie kandidaadi seast.


