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Õppeaasta avaaktus
Õppeaasta algas 2. septembril avaaktusega
Kreutzwaldi ausamba juures. 2019/2020.
õppeaastat alustas koolis õppimist 681 õpilast.
Esimesse klassi läks 81 õpilast.

Võru Kreutzwaldi Kooli

AJALUGU

Toimetaja valik
* Kolrvpalliväljaku ja võimlemislinnaku
avamine
* Kooli sünnipäeva tähistati 14 m
tordiga
* Võru Kreutzwaldi Kool osales
projektis "Tööle kaasa!"
* COVID19 viirus

Võrus läks kooli klassitäis õpilasi rohkem kui mullu
LõunaEesti Postimees, 04.09.2019
Võrus alustas tänavu põhikooliastmes õpinguid
26 last mullusest rohkem. Õppurite arv
suurenes nii Kreutzwaldi, Kesklinna kui ka
Väike Werrone Waldorfi koolis. Esimesse klassi
astus 12 last enam kui eelmisel aastal.
Kreutzwaldi kooli läks mullusega võrreldes neli
last rohkem, Kesklinna kooli kaheksa ja Väike
Werrone Waldorfi kooli 16. Järve koolis aga
vähenes õpilaste arv kahe võrra. Mullu alustas
Võru linnas kooliteed 137 last, tänavu oli
esimesse klassi minejaid 149.
Võru linnapea Anti Allase sõnul on Võru

elanike arv kasvamas. «Näiteks paljud
noored pered, kes olnud väikeste lastega
Soomes, tahavad nüüd tagasi tulla ja panna
oma lapse siin kooli,» lisas Allas. Teine
õpilaste arvu kasvu põhjus võib tema sõnul
olla aastakäigus: sündimus oli seitse aastat
tagasi keskmisest suurem.
Kesklinna koolil lubati sel õppeaastal
suurendada õpilaste arvu üle seaduses
sätestatud piirnormi, 1.a ja 1.b klassis kuni
26 õpilaseni. Kreutzwaldi koolil lubati
suurendada õpilaste arvu 1.c, 6.a ja 7.b
klassis kuni 25 õpilaseni.
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Kreutzwaldi kool alustas õppeaastat 2.
septembril traditsiooniliselt F. R. Kreutzwaldi
ausamba juures, sellele järgnes koolipere
rongkäik uue keskväljaku kaudu läbi linna kooli
juurde. Esimesse klassi läinud 81 lapsele andis
õpilaspileti kätte kooli vastne direktor Taavi
Karu. Võru keskväljakul leidis uue kooliaasta
laguse puhul aset ka pannkooogipidu.
Hetk rongkäigust

Hetk esimeste klasside aktuselt

VKrK direktori kõne 2. september 2019
Mul on hea meel tervitada teid esimese
koolipäeva puhul siin Kreutzwaldi pargis. Meie
kool kannab Kreutzwaldi nime ja minu meelest
on see väga äge! Kreutzwald oli mees, kes
elas oma elu uudishimulikult ja mitmekesiselt.
Ta väärtustas olnut, kuid sellesse kinni
jäämata oli teerajajaks paljudes tegevustes.

Samad põhimõtted ja väärtused on olulised
ka praegu. Me peame teadma, kust me
tuleme ja kus on meie juured, kuid tervitama
julgelt tänast ning ette võtma uusi ja
huvitavaid väljakutseid. Olge uudishimulikud!
Võtke osa paljudest tegevustest ja leidke
need, mida tehes te end hästi tunnete!
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Täna on esimene koolipäev 81le meie kooli
lapsele.
Mäletan enda esimesest koolipäevast, kuidas
ma oma hea sõbra ja pinginaabri Ristoga
seisin enne aktust kooli koridoris ja polnud
nõus, et lõpuklassi tüdruk meid saali viiks.
Ütlesime talle, et oskame sinna ise minna! Me
ei tulnud selle pealegi, et see on midagi
enamat kui esimese klassi lastele teejuhiks
olemine!
Head esimesse klassi minejad! Ka täna
juhatavad
lõpuklasside
õpilased
teid
rongkäigus meie koolimajja. Nemad ulatavad
käe täna, ent koolipere toetus on teiega kogu
te kooliteel.
Saage sõpradeks ja mängige palju oma
klassikaaslastega! Te kasvate nendega koos
üheksa aastat. Nii pikalt ei ole te pärast
põhikooli kellegagi päevast päeva koos! Või
kui väga veab, siis  minul juhtus nii, et läksin
esimesse klassi oma tulevase naisega, kellega
oleme nüüdseks koos elanud üle 20 aasta.
Head lõpuklasside õpilased! Kasutage seda
viimast aastat koolis selleks, et suurendada
enda KOOS TÖÖTAMISE OSKUST. Kui te
teate oma tugevusi ja võimeid ning oskate neid
kasutada, siis olete oodatud meeskonnaliige
igal pool.
Kui te olete valmis panustama teiste või ühise
eesmärgi heaks, siis ollakse ka teile toeks.
Vähem konkureerimist, rohkem koostööd!

Head vanemad. Ainult koos teiega saame
me
pakkuda
lastele
parimat
paika
kasvamiseks. Ettepanekud, kuidas lastel
oleks põnevam õppida ning tagasiside koolis
tehtava osas on alati oodatud. Meie ootame
teilt lastele KODU TUGE. Küsige ja tundke
huvi, mida laps koolis uut avastas või teada
sai.
Head õpetajad. Meie väljakutse on
juhendada lapsi nende kooliteel, et neist
kasvaks iseseisvad ja hakkama saavad
inimesed. Seda saame teha hästi siis, kui me
ise koos lastega kasvades ka neilt õpime.
Alanud kooliaasta toob endaga kaasa mitu
muudatust.
Kooli
kõrval
sai
valmis
võimlemislinnak koos korvpalliplatsiga. Need
pakuvad tegevust nii vahetundide ajal kui ka
pärast kooli.
Lisaks muutub söögivahetundide korraldus.
Me hakkame sööma kahel vahetunnil, et
lõunasöök toimuks ikka lõunasel ajal.
Uuendustega harjumine võtab veidi aega.
Oleme mõistvad ja hoolivad, nii on meil kõigil
hea olla.
Me kõik koos oleme üks koolipere. Pere, mis
toimib ainult siis, kui märkame teisi enda
ümber, tunneme huvi, kuidas neil läheb. Kui
märkame, et kellelgi ei ole hea olla, tal on
mure või ta tunneb end üksi, siis oleme talle
toeks. Sama oluline on küsida abi, kui me ise
tuge vajame. Ära karda seda teha! Kui sa ei
tea, kust abi otsida, siis tule minu juurde,
koos leiame lahenduse.
Ma soovin meile kõigile sellist kooliaastat,
kus me igal hommikul tuleme hea meelega
kooli ja õhtul läheme hea meelega koju
tagasi!
Head kooliaasta algust, Kreutzwaldi kooli
pere!

Õppeaasta avaaktus
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04.09.2019 avati Võru Kreutzwaldi Kooli juures (Kooli tn 7) pidulikult välikorvpalliväljak ja
võimlemislinnak, mis parandavad oluliselt nii kooli kui ka ümberkaudsete elanike
sportimisvõimalusi.
Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajamise peatöövõtja oli Kivipartner OÜ ning alltöövõtjad
Spordiareenid OÜ (paigaldas korvpalliväljakule katte) ja Lars Laj Eesti OÜ (paigaldas
võimlemislinnaku tooted).
Välikorvpalliväljak ja võimlemislinnak läksid kokku maksma 160 227,27 eurot, millest 120 000
eurot moodustas riigieelarvest saadud tegevustoetus.
Objekt valmis 21. augustil ja on olnud sellest ajast juba ka aktiivses kasutuses.

Võru Kreutzwaldi Kooli palli ja võimlemisväljaku avamine

18.09.2019 Maailmakoristuspäev

Õpilased koristasid Kubjal metsaalust
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18.09.2019 Spordipäev Kubja metsas

Spordipäeva fotod Kubja metsast

2019/2020

27.28.09.2019 Vunki Mano!
Võru Kreutzwaldi Kooli esindus "Lahetund" osales "Vunki Mano" loometalgutel. Meie
"Lahetund" idee eesmärk on õpilaste vahetunnid muuta lahetunniks, et koolist väljuks õnnelik ja
rõõmus laps.

VKrK Vunki Mano liikmed: püsti Urmas Ott, Eha Tammo, Taavi Karu, Kai Laanemaa, Silvia Kilp, kiigel istumas
Merit Kund ja Maiu Vislapuu

04.10.2019 Õpetajate päev

Õpilased organiseerisid õpetajatele huvitavaid
tegevusi
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Tunnustati Võrumaa haridustöötajaid
Lõunaleht, 3. oktoober 2019
Võrumaa arenduskeskus tunnustas maakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Võru
maakonna aasta lasteaiaõpetajaks valiti Kadi Kalda Võru lasteaiast Päkapikk, aasta
klassiõpetajaks Siiri Jõgisuu Urvaste koolist, aasta klassijuhatajaks Inge Mälzer Rõuge
põhikoolist,
aasta
põhikooliõpetajaks
Merike
Värs
Kääpa
põhikoolist,
aasta
gümnaasiumiõpetajaks Reet Järvpõld Võru gümnaasiumist, aasta parimaks õppeasutuse juhiks
Võru Kreutzwaldi kooli direktori kohalt ootamatult lahkunud Kaider Vardja, aasta
tugispetsialistiks Annika Savimägi Võru lasteaiast Sõleke ning aasta haridusteoks Antsla
gümnaasiumi ettevõtmine „Liikuma Kutsuv Kool: pilootkoolist mentoriks”
08.10.2019 Paekokk koolis, meie koolis oli peakokk Evelyn Esajas

Õpilased peakokaga toite valmistamas
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16.10.2019 Õpilasesindus kontrollis helkuri kandmist. Kellel helkur puudus, see uue ka sai.
Helkuritega toetas Coop Võru ja Coop Põlva.

Õpilasesinduse president Triin Hordo helkureid kontrollimas

19.10.2019 Hõimupäevad. Külas Komi folklooriansambel Jugõdlan

Külalised esinemas
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21.10.2019 Õpetajad õpivad.

Koolitus "Enesejuhtimine ja nüüdisaegne õpikäsitus", koolitajaks Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor
Margus Pedaste

25.10.2019 Võrumaa pikamaajooksude sarja aktiivsem kool

Karikas
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31.10.2019 Sügiskontsert

Sügiskontserdil lauldi ja tantsiti

08.11.2018 Täämbä ol‘ mi koolin võro keele päiv.
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18.11.2019 Võrkpallurid tunnis

Võru Kreutzwaldi Kooli kehalise kasvatuse tundi külastasid Eesti koondise kapten Kert
Toobal, võrukas ja Tartu Bigbanki mängija Albert Hurt ning Tartu naiskonna mängija Kertti
Külm.

25.11.2019 Kadripäev

Õpetajad kadripäeva kombeid ja mänge õpetamas
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02.12.2019 Esimene advent

Direktor andis igale klassile süüdatud advendiküünla

13.12.2019 Jõululaat

Laada tulu läks MTÜle Saagu Parem ning SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile
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13.12.2019 Jõulukontsert Võru Kandles. Vaata siit: https://youtu.be/qRsH2i6a8Ro

Koolimajas toimusid enne jõuluvaheaega
jõulupeod

06.01.2020 Kultuurkapitali Võrumaa 2019. aasta aastapreemiad
Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi 2019. aasta aastapreemiad pälvisid:
* Jane Reiljan – Võrumaa muusikaelu ja meestelaulu edendaja
* Erja Arop – pikaajaline pühendunud tegevus Võrumaa kultuuri ja muusikaelus

10.01.2020 Kooli sünnipäev

Kooli viiendat sünnipäeva
tähistati ligi 14 m tordiga
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15.01.2020 Võru Kreutzwaldi Kool oli 2019. aastal väga edukas sportmängudes

14.02.2020 Sõbrapäev

Meeleoleolukas sõbrapäev
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Rändnäitus putukatest Lauluisa koolis
Võru Linna Leht, 1. veebruar 2020
15.–31. jaanuaril oli Võru Kreutzwaldi Koolis
üleval Tartu loodusmaja rändnäitus „Elu
putuka/na/ta/ga“. Näitusel said õpilased aimu,
kuidas toimib maailm koos putukatega, milline
oleks see ilma putukateta ja kuidas on elada
putukana.
Põhjalikult avati putukate ja inimeste
vastastikuseid mitmekülgseid suhteid nii
vaenulikest sõbralikeni kui ka kasulikest
üksteist kahjustavateni.

Putukanäitusel said õpilased:
• jälgida putukate aasta ja eluringi,
• uurida mikroskoobiga putukalaboris
pisimaailma,
• mängida putuka „Aliast“,
• tutvuda igapäevaelu toodetega, mille
koostises on putukate loodud ained,
• telgis ja klotsimängus teada putukatest
rekordiomanike kohta ja võrrelda neid
inimrekorditega,
• näha slaidiesitlust putukateadlase Urmas
Tartese fotodest,
• nuputamissõpradele ja põhjalikele huvilistele
olid lisaks ristsõnad ja märkmelehed
küsimustega.
Putukanäitust käisid vaatamas peaaegu kõik
Kreutzwaldi kooli õpilased, lisaks külalised
Rõuge ja Väike Werrone koolist. Kokku käis
näitusel kolme nädala jooksul 800 last. Näituse
organiseeris koolimajja õpetaja Kadri Paulus.
Õpilased näitusel erinevaid ülesandeid lahendamas

17.02.2020 Algklasside koridoridesse jõudsid põranda ja seinakleebised

Põranda ja seinakleepsud
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18.02.2020 Tööle kaasa!
VKrK võttis osa Eesti KaubandusTööstuskoja algatuses „Tööle kaasa!“ Majast väljas oma
vanema juures oli ligikaudu 300 õpilast. Meie maja töötajate lastele sisustas kool päeva kuni
lõunani. Lapsed olid raamatukogu, keemia, loodusõpetuse, seltskonnamängu ja tantsutunnis.
Keemia ja loodusõpetusetunnis tehti lastele huvitavaid katseid. Päeva lõpus andis direktor
kõikidele osalejatele tänutäheks tänukirja koos kingiga. Loodame, et kõigil kes osalesid "Tööle
kaasa!" algatuses, oli üks tore ja töine päev.

Kooli töötajate lapsed ja lapselapsed tutvumas kooli ametitega

21.02.2020 Vabariigi aastapäev

Vabariigi aastapäeva kontserdid
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Hooandjate abiga soetati Võru Kreutzwaldi koolile üle 250 raamatu
Võrumaa Teataja, 21. märts 2020
PROJEKT > Möödunud nädalal lõppes
Hooandja keskkonnas „Raamatusiili” projekt,
mille abil koguti Võru Kreutzwaldi koolile 3005
eurot. Kogutud summa eest soetatakse kooli
raamatukogule
uuemat
lastekirjandust,
eesmärgiga varuda koolile piisav arv
eksemplare, et kõik või pooled klassi õpilased
saaksid samal ajal ühte raamatut lugeda.
Uuemat lastekirjandust vähevõitu
Võru Kreutzwaldi kooli direktori Taavi Karu
sõnul oli projekti eesmärk koguda 2500 eurot,
et selle eest soetada 14 raamatut sellises
koguses, et terve klass saaks samal ajal ühte
raamatut lugeda. „Uuemaid raamatuid on
üldjuhul kaks või kolm eksemplari, mis
muudab
raamatu
lugemise
ja
selle
õppetöösse
lõimimise
õpetaja
jaoks
keeruliseks. Uuemat lastekirjandust ei ole
võimalik isegi teiste raamatukogude abiga
laenutada nii palju eksemplare, et terve klass
või pool klassi saaks samal ajal ühte raamatut
lugeda,” selgitab kooli direktor.

„Raamatusiili” projektile andsid hoogu 123 toetajat,
neist 122 Hooandja keskkonna kaudu, ning ka üks
lapsevanem, kes ostis nimekirja kuulunud
raamatud ise ja tõi need kooli.

Uus kogus kohal
„250 projektiga ostetud raamatut jõudis sellel
nädalal kooli. Suur aitäh kõigile!” on Karu
tänulik paljudele, kes projektile oma hoo
andsid. Direktori sõnul valmistati neljapäeval
ja reedel uusi raamatuid väljalaenutamiseks
ette. „Otsustasime, et laenutame saabunud
raamatud uuel nädalal välja. Õpetajad
broneerivad praegu raamatuid, et neid siis
klasside kaupa välja laenutada ja õppetöös
kasutada,”
märgib
Karu.
Raamatute
laenutamine koolide sulgemise ajal aga
organiseeritakse nii, et raamatud pannakse
kooli fuajeesse valmis ja vanemad saavad
neile kindlal ajavahemikul järele tulla. Karu
sõnul tuleb raamatud tagastada peale
distantsõppe lõppu. „Täpsem info selle kohta
läheb klassijuhatajate kaudu eKooli,” kinnitab
Karu.
Kuna Hooandja keskkonna kaudu koguti
eesmärgist rohkem ehk 3005 eurot, plaanib
kool ka ülelaekunud summa raamatute
ostuks kasutada. „Raamatukogu juhataja
teeb koostööd eesti keele õpetajatega, et
välja valida need raamatud, mida selle
summa
eest
osta,”
märgib
direktor.
„Kokkuvõtteks
võib
öelda,
et
kooli
hoolekogust alguse saanud, Hooandja
vahendusel ja eri osapoolte abil ellu viidud
„Raamatusiili”
algatus
õnnestus
suurepäraselt. Koolile andis see kindlust, et
sisuka idee elluviimisel tuleb kooli kogukond
hea meelega appi,” tõdeb Karu. Direktori
sõnul on olemas juba ka esmased ideed uue
õppeaasta Hooandja algatuseks.
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12.03.2020 Võru Kreutzwaldi Kool läheb esimest korda ajaloos distantsõppele.
Seoses vajadusega tõkestada COVID19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena Võru
Kreutzwaldi Kool ajutiselt distantsõppel 13.17. märtsini. Täiendavat infot jagatakse õpilastele ja
nende vanematele ekooli, kooli kodulehe ja Facebooki vahendusel hiljemalt teisipäeval
(17.märtsil) kella 15ks.

17.03.2020 Distantsõpe jätkub
Seoses eriolukorraga toimub meie koolis distantsõpe ka pärast 17. märtsi. Iga kahe nädala
tagant hinnatakse olukorda ning tehakse otsused edasiseks.
See tähendab, et koolimaja on suletud, õpilased õpivad ja õpetajad töötavad kodus.
Õppeülesanded jõuavad õpilasteni eKooli kaudu. Ülesanded tuleb sooritada ettenähtud ajaks.
Õpilased saavad vajadusel õpetajalt selgitusi ning abi küsida eKooli või eposti vahendusel.
Jooksvat infot edastame eKoolis, kooli veebilehel ja facebooki lehel.

Infobänner

Distantsõppe põhimõtted
Ülesannete saatmiseks kasutavad õpetajad eKooli. Kõik ülesanded pannakse eKooli koduste
tööde alla. Järgmise päeva ülesanded on sisestatud hiljemalt eelmise päeva kella 19ks.
1.4. klassi õpetajatel on soovitus võimalikult palju õppeaineid omavahel lõimida ning lähtuda
üldõpetuse põhimõtetest. 5.9. klassidel toimub aineõpe tunniplaani alusel. Tunnid kantakse
päevikusse tunniplaani alusel, õppetöö toimub vabas vormis. Tundide materjal tuleb läbi
töötada samal päeval, mil tund toimub, kui õpetaja ei ole andnud muid korraldusi. Sõltumata
klassist on oluline lisaks arvutis tehtavatele ülesannetele ka nö ekraanivabade ülesannete
andmine.
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Kolmas trimester hinnatakse seniseid hindelisi aineid kokkuvõtvalt “arvestatud” või
“mittearvestatud”. Jooksvalt võib õpetaja hinnata ka hindeliselt, kui töö iseloom seda võimaldab.
Aastahinne tuleb neis õppeainetes hindeline, selle väljapanemisel võetakse arvesse kolmandal
trimestril tehtud hindelisi ja arvestuslikke töid.
Kui laps on haige või ei osale muul mõjuval põhjusel õppetöös, tuleb vanemal klassijuhatajat
teavitada (eKool, epost, helistamine). Klassijuhataja edastab info aineõpetajatele.
Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane internetiühendusega laua või sülearvutit. Kui õpilasel
puuduvad vajalikud vahendid, annab lapsevanem sellest teada klassijuhatajale. Võimalusel
laenutab kool õppetööks arvuti või lahendab probleemi muul moel.
Kui õpilane vajab distantsõppega toimetulekuks abi, siis annab õpilane ja/või lapsevanem
sellest klassijuhatajale teada. Kool aitab leida lahendusi.

Võru linna juhend koroonaviiruse vältimiseks

30.04.2020 Distantsõpe venis pikaks katsumuseks
Võru Kreutzwaldi Koolis jätkub õppetöö distantsõppe vormis kuni 22. maini
Pärast seda saavad õpetajad tegeleda rohkem lastega, kellel on võlgnevusi või kellele pole
distantsõpe sobinud. Vajadusel saab sel perioodil väikestes gruppides või individuaalselt
õppida ka koolimajas. Õpilased, kes on õppekava läbinud, saavad sel perioodil kordamis ja
loovülesandeid. Õppeaasta lõpeb Võru Kreutzwaldi Koolis 5. juunil.
8. ja 9. klassi õpilased, kel on loovtööd veel esitamata, saavad seda teha 31. maini.
9. klassi õpilaste loovtööd loetakse arvestatuks nende esitamisega, eraldi kaitsmist neile ei
tule.
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8. klassi õpilaste loovtööd kaitstakse uue õppeaasta sügisel.
9. klasside lõpetamine toimub 17. juunil. Kui olud lubavad, toimuvad aktused klasside kaupa
vabas õhus. Lõpupäeva ürituse toimumise viis ja vorm otsustatakse juuni esimese nädala
jooksul lähtuvalt sel hetkel kehtivatest piirangutest.

03.06.2020 kuulutati välja VKrK 2019/2020 nominendid
VKrK 2019/2020 nominendid on:
Parim edeneja – Oliver Needo 1. kl
Oliver on igati positiivne poiss, kes kasutab igapäevaselt toimetulekuks kuulmisaparaati.
Vaatamata sellele on ta suures koolis väga hästi kohanenud ja saab uues olukorras edukalt
hakkama. Tegemist on väga motiveeritud, edasipüüdliku ja andeka õpilasega.
Parim edeneja – Samuel Veske 6. kl
Samuel on õpilane, kes on pühendunud õppimisele ja enda arendamisele. Ta on aktiivne
spordipoiss ja hea õpilane. Õppetöö ülesanded on tal alati sooritatud kohusetundlikult ja väga
hästi.
Parim meister – Oskar Abel 9. kl
Oskar oskab puiduga ümber käia. Ta on disaininud mööbliseeria „Eesti 100”. Oskar on
ehitanud väga ilusaid mööbliesemed, mis on kvaliteedilt samaväärsed elukutseliste meistrite
looduga.
Parim joonistaja – Kristen Silm 1. kl
Kristenile meeldib joonistada ja tema tööd on äärmiselt huvitavad ning omapärased. Ta oskab
märgata ka pisidetaile, mis teistel nägemata jäävad.
Parim joonistaja – Jane Mustrik 8. kl
Janel on põnevad ja lennukad ideed ning lisaks kaunid ja filigraansed teostused. Ta leiab erilise
vaatenurga igale antud ülesandele. Jane pälvis sellel aastal Ilon Wiklandi noore kunstniku
preemia.
Parim abiline – Triin Hordo 9. kl
Triin on alati abiks, kui teda paluda. Teda näeb tegevuses nii vahetundide ajal kui ka peale
tunde. Teda võib leida helipuldi taga, laval esinemas ja õpilasi hoolekogus esindamas.
Tegemist on noorega, kes on aastaid silma paistnud aktiivsuse ja väga suure vastutustundega.
Hea tegu – 7.d klass ja 3.b klass
Tegemist on kahe klassiga, kus õpilased hindavad puhast loodust, heategevust ja ühiselt
asjade tegemist.
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7. d klass paistis erilise pühendumisega silma Maailmakoristuspäeval.
3. b klass osales aasta jooksul erinevatel temaatilistel konkurssidel ja võttis osa
heategevuskampaaniatest.
Parim sportlane – Felicia Viitkin 4. kl
Felicia on tubli kergejõustiklane, kes on maakondlikel võistlustel mitmeid poodiumi kohti
noppinud nii murdmaajooksus kui ka sprindis. Ta on edukalt osalenud TV 10 Olümpiastart
võistlustel.
Parim sportlane – Meribel Meitern 9. kl
Meribel on väga tubli pikamaajooksja, kes on jõudnud Eesti meistrivõistluste U18 vanuseklassis
mitmel korral poodiumile. Ta on üks oma vanuseklassi parimaid Võrumaa pikamaajooksjaid.
Parim sportlane – Randy Nagel 9. kl
Randy on judoga tegelenud juba 12. aastat ning kuulutatud 2019 aastal ka Võrumaa parimaks
noorsportlaseks. Pühendumine ja töökus on Randy sihile viinud, tegemist on Eesti meistriga A
klassi 60 kg kaalukategoorias.
Parim sportlane – Robin Laine 4. kl
Robin tuli võrkpallis U12 vanuserühmas Eesti meistrivõistlustel hõbemedalile. Selle aasta
pooleli jäänud hooajal oli Robin oma võistkonna üks liidreid.
Parim meeskond  FLL robootikaringi meeskond: Rogert Hollo, Richard Zeno, Uku Udras,
Renee Veisveer
Meeskond, kes projekteeris koolimaja hoovi seinale suure kella. Lisaks osaleti edukalt First
Lego League KaguEesti eelvoorus ja ainsa Võrumaa meeskonnana Tallinnas toimunud
finaalvoorus.
Parim raamatusõber – Hando Kolga 5. kl
Hando käib tihti kooli raamatukogus ja tunneb huvi, kuidas raamatukogul läheb ning milliseid
huvitavaid raamatuid on juurde tulnud. Õige mitmel korral on ta oma uue isikliku raamatu kaasa
toonud ja teinud asjaliku soovituse see ka raamatukokku muretseda.
Parim muusik – Albert Venkov 9. kl
Tema kaunis ja täiuslik kitarrimäng on kaunistanud mitmeid kooli pidulikke sündmusi. 9. klassis
täiendas Albert kitarriõppimise teadmisi Tartus H. Elleri Muusikakooli meistrite käe all.
Parim lõõtsamängija – Kertu Hordo 7. kl
Kertu on oma lõõtsamänguga pakkunud kustumatuid muusikaelamusi mitmetel kooli üritustel nii
oma maja inimestele kui ka kooli külalistele. Tema vilumus lõõtsa mängida on imekspandav.
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Parim trummilööja – Uku Udras 6. kl
Uku põristas sellel õppeaastal trumme Võru Gümnaasiumi muusikalises etenduses „Grease”,
jättes endast kustumatu mulje.
Parim noorteadlane – Helir Hoop 4. kl
Terve õppeaasta jooksul on Helir tegelenud õppetöö kõrvalt iseseisva uurimise ja õppimisega.
Ta on aktiivne FLL robootikaringi liige. Oma noorteadlase oskusi ja teadmisi pani ta sellel
õppeaastal proovile ETV Goldbergi masin 2020 ehitamise võistlusel.
Aasta tegu – Raamatusiil
Tänu kooli hoolekogu ettevõtmisele ja kogukonna toele õnnestus koolil Hooandja keskkonna
kaudu koguda piisav summa, et soetada kooli raamatukokku 250 uut lasteraamatut. Nüüd on
võimalik tervel klassil lugeda samal ajal ühte või kahte raamatut ning seda õppetöös kasutada.

Toidupakkide jagamine. Distantsõppe ajal oli kooli söökla suletud.
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Erasmus+ projekt "Melissa"
Võru Kreutzwaldi Kool osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis “MELISSA”, mille teemaks
on mesilased.
Projekti üheks eesmärgiks on uurida mesilaste elu ja tähtsust keskkonna, ajaloo ja kultuuri
kontekstis.
Lisaks erinevatele tegevustele ja projektikohtumistele sai kool osta endale ka kaks mesilastaru
koos mesilastega ja mesinduseks vajalikud tarvikud.
See võimaldab projektis osalevatel õpilastel ise mesilaste elu ja olu lähedalt uurimas käia ning
loodetavasti suve teises pooles ka mett vurritada.
Kooli mesilased toimetavad oma tegemisi igapäevaselt Rõuges ning pärinevad ühe Võrumaa
suurema mesiniku Mario Kalveti mesilast.
Projekt algas eelmise aasta oktoobris ja kestab 2022. aasta oktoobrini.

Võru Kreutzwaldi Kooli mesilased

17.06.2020 toimusid 9. klasside lõpuaktused. Igal klassil toimus eraldi aktus. Kolme klassi
aktused toimusid Võru Kandle aias, ühe klassi aktus viidi läbi klassijuhataja maakodus.
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Hetked lõpuaktustelt
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Hetk Võru Kandle aiast

Õpetaja maakodu ootab lõpetajaid

