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Õppeaasta avaaktus
2020/2021. õppeaasta planeeritud avaaktused
Kreutzwaldi pargis tuli ümber korraldada
järgnevalt:
• 1. klasside aktus toimus koolimaja ees;
• 2.9. klassidele aktust ei olnud, vaid oli
klassijuhatajatund.
2020/2021. õppeaastal alustas koolis õppimist
668 õpilast. Esimesse klassi tuli 71 õpilast.

Võru Kreutzwaldi Kooli

AJALUGU

Toimetaja valik
* Käesolev õppeaasta algas Võru linna
koolides maheda koolitoiduga
* Kooli suurel laval esietendus muusikal
"PöialLiisi"
* Võru Kreutzwaldi Kool sai eTwinningu
Kooli märgise!
* COVID19 viirus viis õpilased
distantsõppele

Hetki 1. klassi aktuselt

Koolidirektori 1. septembri videotervitus: https://www.youtube.com/watch?v=dZgv1kiejhg&t=3s
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Kokkulepped ja põhimõtted seoses kooliaasta alustamisega
koroonaviiruse leviku tingimustes Võru Kreutzwaldi Koolis
Kokkulepete aluseks on Haridus ja Teadusministeeriumi soovitused koolidele.
Kriitilise tähtsusega on kontaktide vähendamine ja ennetusabinõude rakendamine.
Erisused tavapärasest käitumisest kehtivad 1. septembrist  16. oktoobrini ehk sügisvaheajani
(19.25.oktoober).
Mistahes viirusnakkuse sümptomitega (palavik, köha, kurguvalu, nohu, halb enesetunne,
iiveldus, väsimus vms) õpilane kooli ei tule (ka kergete haigustunnustega).
Kõik viirushaiguste tunnustega õpilased saadetakse koolist koheselt koju.
Koolimaja on avatud õpilastele ja kooli töötajatele. Laste kooli toomisel ja koju viimisel palume
lapse saatjal koolimajja mitte siseneda (v.a. esimesel koolipäeval 1. klasside vanemad).
Vähendame garderoobi kasutamist. Ca 10 klassi (1.4. klasside seas) paneb jalanõud ja
üleriided klassi. Täpsem info nendes klassides toimuvate muudatuste kohta jõuab kodudeni läbi
klassijuhataja.
Spordikeskuses kehaliste tundide läbiviimisel kasutame suuremat arvu garderoobe.
Kasutame ka Bkorpuse sissepääse. Bkorpuses pesaklassi omavad klassid tulevad kooli ja
lähevad koju sealsete uste kaudu.
1.4. klassi klassijuhatajal on õigus ja soovitus järjestikuseid tunde kasutada õues õppimiseks
(kooli ümbrus, Koreli oja äär, Võru Spordikeskuse tribüün jne).
Köök on valmis esimesel söögivahetunnil (söövad 1.3. klassid) õpilasi toitlustama 5 minutit
enne ja 5 minutit pärast ametlikku söögivahetundi, mis võimaldab vahetundi pikendada 30
minutiliseks ja laste sööklas viibimist seeläbi hajutada.
7.9. klass läheb osalisele eõppele (v.a. HEV lapsed). Iga nädal on üks eõppe päev. Eõpe
toimub KR, sama nädalapäev kordub kord kolme nädala jooksul.
7. klasside eõppe päevad  9., 17., 25., 30. september ning 8. ja 16. oktoober
8. klasside eõppe päevad  10., 18., 23. september ning 1., 9. ja 14. oktoober
9. klasside eõppe päevad  11., 16., 24. september ning 2., 7., 15. oktoober
Kui eõppe päevale langeb õppereis, spordipäev jne, siis osaleb klass seal.
Eõppes olevad õpilased saavad koolimajas süüa ajavahemikus 1314.
Koolimaja Akorpuses kasutatakse treppe ühes suunas liikumiseks. Üles ja allaminek toimuvad
erinevatest treppidest.
Vahetundide ajal tuulutatakse klasse ja lapsed suunatakse vahetundi veetma õue. Vahetunni
ajal on õues mobiiltelefonide kasutamine lubatud.
Õpilastele on tagatud klassi pääsemine 20 minutit enne koolipäeva algust.
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14.18.09.2020 Vanavanemate nädal

Vanavanemate nädalate plakat

16.09.2020 Spordi ja maailmakoristuspäev

Õpilased spordipäeval orienteerumas ja ronimas
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Õpilased korjavad prügi

Koolilaste koristuspäeval koguti kümneid kotitäisi konisid ja prügi
Võrumaa Teataja, 17. september 2020
7b klassijuhataja Merit Kundi sõnul alustas klass
kooskoristamisega kolmapäeval kell 8.30.
Pooleteise tunni jooksul jõuti läbi kammida nii
Liiva, Petseri, Kreutzwaldi kui ka teised skeemi
järgi üles joonistatud tänavad. „Igal klassil oli
oma kaart ja selle järgi me need tänavad läbi
jalutasime. Kokku saime päris mitu kotitäit prügi
ja peab ütlema, et konisid leidsime üllatavalt
palju,” sõnab Kund. Seitsmendike enda sõnul oli
linnatänavatel koristamine mõnes mõttes tüütu,
Kooliõpilased koristamas
aga samas kinnitasid noored, et ise prügi maha
ei viska. Kui küsisime, kuhu kommipaberid ja
Toimetusele teadaolevalt on osa koole nagu
näiteks Võru Kesklinna kool ja Võru Kreutzwaldi muu kiire praht käest tavaliselt rändab, vastasid
noored, et kas koolikotti või jope taskusse, et
kool maailmakoristuspäevast juba osa võtnud.
Teised koolid plaanivad seda teha käesoleva või see hiljem prügikasti visata. Samuti kinnitasid
järgmise nädala jooksul. Võru Kreutzwaldi kooli kõik noored, et koristamine tekitab veel vähem
Ülemaailmse maailmakoristuspäeva eel ja ajal
toimetavad
paljude
koolide
õpilased
klassiruumis
istumise
asemel
hoopis
linnatänavatel,
surnuaedade
ümbruses,
parkides või rannas. 14.–25. septembrini saavad
kõik
koolid
vabatahtlikult
osaleda
maailmakoristuspäeval. Kas ja kui hästi on
koolid koristuspäevaks valmistunud?
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soovi prügi maha visata.
Võru Kreutzwaldi kooli direktori Taavi Karu sõnul
osaleb kool maailmakoristuspäeval teist aastat.
„Spordipäeva
ja
maailmakoristuspäeva
ühendamine toimib hästi ja selle aasta
koristustalgute fookus ehk pisiprügi, on tulnud
maailmakoristuspäeva temaatikast,” selgitab
Karu koolitundidest vaba päeva.
Kui tähelepanelik tuleb koniga olla?

Terviseameti
Lõuna
regionaalosakonna
vaneminspektori Urve Eeki sõnul tuleks enne
koristuspäeva õpilastele tutvustada jäätmete ja
nende korjamise erisusi. „Kuna prügi tekitaja ei
ole teada, siis soovitame prügikorjamise päeval
kindlasti kõigil kasutada isikukaitsevahendeid,
samuti peaks olema tagatud võimalus
desinfitseerida käsi,” märgib terviseameti
esindaja. Eek lisab, et olmejäätmed on
kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses,
teeninduses või mujal tekkinud koostise ja
omaduste poolest samalaadsed jäätmed.

Käesoleval aastal on end hetkeseisuga kirja
pannud üle 11 000 kooliõpilase. Seda on päris
palju. Kuna tänavuse koristuspäeva temaatika
on seotud pisiprügi ja suitsukonidega, on
koolide ülesanne tähelepanu pöörata ka sellele
kuidas ja millist prügi noored üles
korjavad. Karu märgib, et lastele on tagatud
kummikindad ja prügikotid. „Instrueerimise tegid
lastele õpetajad ja õpetajaid juhendati eraldi
koosolekul. Kohustuslikus korras ei pea keegi
konisid korjama. Kui lapsevanem ei soovi, et
tema laps seda teeb, või laps ise ei soovi, siis
see laps konisid korjama ei pea,” kinnitab Karu.
Maailmakoristuspäeval pöörati tähelepanu
pisiprügile

Võru Keutzwaldi kooli 3. klassi lapsevanem: „Ühtepidi on hea, et noored õpivad aru saama,
et mahavisatud prügi tuleb kellegi poolt uuesti üles korjata.Teisalt soovin, et see oleks ka neile
turvaline. Krõpsuja kommipabereid üles korjata on okei, aga ma ei tahaks et mu laps konisid
korjaks. Minu jaoks on oluline, et korjamine oleks ohutu ja et nad ei puutuks kokku ohtliku
prügiga nagu süstlad ja muu taoline, mida samuti maas vedelemas näeb. Minu jaoks on väga
oluline, et kogu süsteem oleks kontrollitud ja selgitustöö tehtud.”

Käesolev õppeaasta algas Võru linna koolides maheda koolitoiduga
Võrumaa Teataja, 22. september 2020
Möödunud reedel astuti Võrumaal suur samm
tervislikuma
elukeskkonna
poole.
Omavalitsused
panid
seljad
kokku
ja
allkirjastasid hea tahte kokkuleppe, mille
eesmärgiks on aastaks 2024 saavutada
Võrumaa kõigis lasteasutustes vähemalt 20prot

sendiline mahetoidu osakaal.
Mahetoidu traditsiooni algus
Mahetoidu entusiasti ja MTÜ Setomaa Liit
projektijuhi Kaja Kesküla sõnul on mahe
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tooraine jõudmine koolide ja lasteaedade
köökidesse olnud Eestis pikalt teemaks. Kuigi
paljud huvilised on mahetooraine kasutamisega
alustanud, kipuvad algatused aja jooksul soiku
jääma. Võru ja Setomaa mahetoiduhuviliste
ideest välja kasvanud „Mahe ja muhe” projekt
sai alguse 2018. aasta Võrumaa loometalgutelt
„Vunki
mano
2018”,
kus
seltskond
mahetoiduhuvilisi käis välja idee mahedast Võru
maakonnast. Idee edasiarendusest sai koostöös
Setomaa
Liidu
ja
Mahepõllumajanduse
Koostöökoguga alguse esimene Piiriveere
Liidrist rahastatud projekt „Mahe ja muhe”, mille
esimeseks väljakutseks oli otsida võimalusi
mahetooraine
osakaalu
suurendamiseks
haridusasutustes. Kesküla sõnul on ta praeguse
asjade seisuga rahul, kuid nendib, et Võru
maakonna mahekokkuleppe sõlmimine on alles
kõige algus, lisades, et palju ettevõtmisi on veel
ees.
Tervislik toit on prioriteet ka Võru linnas
Võru linn korraldas sel suvel riigihanke, mille
tulemusel toitlustab käesoleval õppeaastal Võru
linna
munitsipaalkoolides
olevaid
õpilasi
jätkuvalt OÜ P. Dussmann Eesti. Kuigi varem on
sama ettevõte pakkunud ennegi linnakoolides
oma teenuseid, alustab ettevõte ametlikult 1.
jaanuarist 2021 mahetoorainest toidu pakkumist
kolmes Võru koolis: Võru Kesklinna koolis, Võru
Kreutzwaldi koolis ja Võru Järve koolis. „Peale
Võru
koolide
pakume
mahetoorainest
valmistatud toitu Tartu linna kaheksas koolis,
osakaaluga vähemalt 25 protsenti toorainest
mahe,” lisab toitlustusjuht Indrek Liiv. Võru
abilinnapea Sixten Silla sõnul on toitlustajal
kohustus tagada, et hiljemalt 1. jaanuarist 2021
toimub Võru munitsipaalkoolide toitlustamine
minimaalselt toitlustamise ökomärgistuse (20–50
protsenti toorainest on mahe) kohaselt.
„Toitlustaja
peab
võtma
kasutusele
„Toitlustamise ökomärgi” ja teavitama sellest
veterinaar ja toiduametit,” selgitab Sild.
Sisuliselt aga on toitlustaja juba alustanud sel
õppeaastal mahetoidu kasutamist menüüs,
näiteks veiseliha ja võrumaiste juurviljade kujul,
ning plaanib käesoleva aasta lõpuks saavutada
mahetoidu vähemalt 20protsendilise osakaalu

toidu kogumahust. „Toitlustaja on ka varem
menüüs kasutanud mahetoorainet, ehkki see ei
ole olnud lepingust tulenev kohustus.
Mahetoidu osakaal kogumahust on olnud alla
20 protsendi,” kinnitab Sild. Samuti ütleb ta, et
linna prioriteediks on jätkuvalt tervisliku toidu
pakkumine. „Oleme tutvunud Rootsi ja Taani
praktikaga.
Mahetooraine
tootmisel
on
välistatud
pestitsiidide
ja
kunstväetiste
kasutamine, mistõttu mahetoit on tervislik ja
keskkonnasõbralik,” täheldab Sild.
Erakool suunab tähelepanu maheda ja
kohaliku toidu poole
Väike Werrone kooli pidaja Pille Sõrmuse sõnul
on koolis osaliselt mahetoit. „Suund on
maksimaalse maheda ja kohaliku toidu poole.
Peale mahetoidu on meile oluline, et toit ka
maitseks, oleks mitmekesine ja nägus, samuti
on meil ka eritoit,” selgitab Sõrmus.
Koolitoitlustaja ja Võru ettevõtte OÜ DGN
Arendus peakoka Katri KäremäeSaugi sõnul
on nende pakutav toit teistsugune, tähelepanu
pööratakse välimusele ja maitsele. Samuti ütleb
toitlustaja, et peamine tooraine tuleb Eestist,
näiteks kasutatakse menüüs väga palju
erinevaid teravilju, värvilisi köögivilju, kuskussi
ja kinoad, mis teeb toidu välimuse kirevamaks
ja huvitavamaks. Praegu pakub ettevõte
koolitoitu nii Võru Werrone koolis kui ka
Parksepa Waldorfi lasteaias Terve Pere Aed.
Koolipidaja Pille Sõrmus on rahul. „Pidevalt
parendame toidu ja toitlustamisega seonduvat.
Koondame regulaarselt laste, vanemate ja
töötajate ettepanekud ja arutame neid
toitlustajaga.
Toidu
serveerime
eraldi
toidugruppide kaupa, et oleks võimalik endale
meelepärane valida. Laste lemmikuks on
kartulid, köögiviljapüreed, värsked köögi ja
puuviljad, toormahlad ja ise küpsetatud leib,”
loetleb Sõrmus.
Võru valla koolides valmib toit kohapeal
Kuigi Võru vallavolikogu on 9. septembril 2019
võtnud vastu otsuse ühisprojektides „Mahe ja
muhe – lapsed, kool ja mahetoit” ja „Mahe ja
muhe koostöövõrgustik” osaleda, pole üheski
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Võru valla koolitoidus tänase päeva seisuga
mahetoitu. „Küll aga järgitakse koolides, et
õpilaste toit oleks tervislik. Võimaluse korral
arvestatakse toorainete ostmisel, et tooraine
oleks piirkonnas kasvatatud,” lisab Võru
abivallavanem Piret Otsatalu. Võru vallas on
kuus munitsipaalkooli: Parksepa keskkool,
Vastseliina gümnaasium, Puiga põhikool, Osula
põhikool, Kääpa põhikool ja Orava kool. „Kõigil
nendel
koolidel
on
oma
köök
ning
toitlustusteenust sisse ei osteta,” märgib
Otsatalu.
Kust pärineb mahetooraine?
Mahetootjad peavad omama tunnustust, mille
on väljastanud põllumajandusamet, kontrollib
veterinaar ja toiduamet. „Võru linnavalitsusele
teadaolevalt on toitlustaja huvitatud võrumaiste
mahetoidutootjate pakkumustest, sest nende
esimene eelistus oleks hankida tooraine
lähipiirkonnast. Toitlustaja jaoks on sealjuures
väga olulised piisavad kogused ja tarnekindlus,”

Õpilased toite valmistamas

lisab abilinnapea Sild. P. Dussmann Eesti
toitlustusjuhi Indrek Liiva sõnul ostetakse
köögiviljad, puuviljad ja marjad sisse Lõuna
Eesti
mahetalunikelt
ja
mahesertifikaati
omavatelt
edasimüüjatelt.
„Lihatoodetest
kasutame
Liivimaa
mahedat
veiseliha.
Piimatooted (kohupiimatooted) ostame Lõuna
Eesti väiketootjatelt,” toob Liiv näiteid. Kõige
suurem maheda toidugrupp on köögiviljad ja
puuviljad, millele järgnevad lihatooted ja
piimatooted. Läinud reedel sõlmitud kokkuleppe
järgi võtavad Võru maakonna omavalitsused,
Võrumaa arenduskeskus ja Setomaa Liit oma
eesmärgiks
tõsta
teadlikkust
tervisliku
elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest
Võru maakonnas. Aga samuti soovitakse
ühiselt saavutada kohaliku, tervisliku ning
maheda toidu ja tooraine suurem kasutamine
avaliku sektori rahastatavas toitlustuses. Võru
Werrone
kooli
õpilasi
toitlustab
Võru
väikeettevõtja OÜ DGN Arendus, kes paneb
koolitoidus rõhku nii tooraine valikule kui ka
üldisele väljanägemisele.
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Pooled Võru Kreutzwaldi kooli õpilastest jäid eilsest kaugõppele
Võrumaa Teataja, 24. september 2020
Võru Kreutzwaldi kool otsustas võimaliku
nakkusohu tõttu kolmapäevase koolipäeva e
õppe päevana korraldada, kui selgus, et ühelt
Võru
linnavalitsuse
töötajalt
võetud
koroonaproov osutus positiivseks. Kool teatas,
et kolm maja inimest on lähedalt kokku
puutunud linnavalitsuses töötava haigestunuga.
Linnavalitsuse töötajad kaugtööl
Võru linnapea Anti Allase teatel sai ta
haigestunud
kolleegist
teate
teisipäeva
hommikul. „Kui sain info, reageerisime kohe ja
saatsime linnavalitsuse töötajad kodukontorisse.
Peale selle teavitasime kõiki allasutusi
olukorrast ja helistasime läbi kõik reedesel
koosolekul osalenud inimesed,” sõnab Allas,
kelle sõnul oli kolleegil kokkupuuteid nii teiste
linnavalitsuse töötajatega kui ka allasutuste
töötajatega, kes osalesid reedel linnavalitsuse ja
allasutuste ühisel koosolekul. „Saan teile öelda,
et nakatunu töötab rahandusosakonnas, kuid
seda, kust viirus pärineb, me hetkel kahjuks veel
ei tea. Asjaolud on täpsustamisel,” lisab Allas.
Linnakool paariks päevaks rivist väljas

nenud esmased külmetushaiguste tunnused,
siis on kool eõppel kuni testitulemuste
selgumiseni,”
seisab
kooli
sotsiaalmeediaseinal. Kes täpsemalt maja
töötajatest on kokku puutunud linnavalitsuse
töötajatega eelmisel reedel, kooli juhtkond ei
täpsusta,
küll
aga
oodatakse
ära
testitulemused, mis selguvad kolmapäeva
õhtuks. Kolmapäeva hommikul teatas kool, et
24. septembril tulevad kooli 1.–4. klassi
õpilased, kuid 5.–9. klassi õpilased jäävad
teisekski päevaks eõppe päevale. Eõppe
päev on kooskõlastatud Võru linna ja
terviseametiga. Edasised otsused kaugõppe või
kontaktõppe osas tehakse, kui testide
tulemused on selgunud. Samuti teatas kool, et
kontaktõppes ja õppereisidel osalevad need
õpetajad,
kellel
ei
olnud
lähikontakti
linnavalitsuse koosolekul osalenud inimestega.
Kaks Võru Kreutzwaldi kooli töötajat tegid
teisipäeval koroonatesti, kuid nende tulemused
selgusid alles eile õhtul. Edasise õppetöö
korralduse osas teeb kool otsused koostöös
koolipidaja
ja
terviseametiga
pärast
testitulemuste selgumist.

Samal ajal teatas ka Võru Kreutzwaldi kool, et
sulgeb esialgu üheks päevaks kooli ja alustab
kolmapäevast eõppe päevaga. „Kolmel meie
maja
inimesel
on
olnud
lähikontakt
haigestunuga. Kuna kahel lähikontaktsel on ilm

05.10.2020 taastub Võru Kreutzwaldi Koolis
kontaktõpe. Kehtima hakkab tavapärane
tunniplaan. Õpilaste hajutatuse parandamiseks
korrigeeritakse söömise aegu ning korraga
hakkab sööklas olema vähem inimesi.

Synlab testimispunkt Võrus
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05.10.2020 Võru aasta õpetajaks 2020 valiti Võru Kreutzwaldi Kooli matemaatikaõpetaja LEILI
SÕMER.

Õpetaja Leili Sõmer

09.10.2020 Scoutspataljon külastas Võru Kreutzwaldi Kooli

Scoutspataljoni soomustrantsportöör Pasi
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16.10.2020 Õpetajate päev. Koroona tõttu peeti õpetajate päeva hiljem.

Õpilased Piret Valdmaa ja Sander Breidaks

Oppajitte pääva mõtõlus
Taavi Karu kõne
Hää Kreutzwaldi Kooli koolipere!
Kats kuud tagasi olliva Kuldren nelända “Vunki
mano” loometalgu, koh pallode ideede sean
tegeleti ka võro ja seto keelega. Üte miiskunna
teemas ol, et mille parhilla täuskasunu inemise
võro keelt ei kõnõle, kuiki nä sedä mõistva. Tulõ
vällä, et kõgõ suuremp pitur uman keelen
kõnõlemises om meil iks katõ kõrva vaihel. Olke
sis sjoo umakeeline jutt kinnitus tu kotsile, et
vahtsel viisil minkägi tegemine om võimalik ja
pallongi lihtsält ettevõtmidse asi.
Oppaja ammõdi pääle mõtelden saa õi är
unõhta tuud, miä om kats päämist ülesannet tu
ammõdi man:

* tugõda latsi arenemist;
* ja tuu jaos arendada hindä ammõtioskuisi.
Latsi arengu tugõmine om inämbuste
arvusaadav. Ku mõne ao iist ol oppaja
päämine tüü latsile vahtsite tiidmiste andmine,
sõs parhila kõnõldas latsi arengu tugõmisest.
Mille nii? A selle, et mi tiiä õi, määndse
ammõdi parhillatse latseq tulevikun valise. Mi
tiiä õi eski tuud, määndsit ammõdimehi vai
naisi viie vai kümne aasta peräst meile kõgõ
rohkemp vaijja om. A mi tiiämi tuud, et ku mi
olõmi näile nuurile kasomise man kõgõ
parõmbal moel toes, sõs nä mõistva tetä õigel
aol õigit valikit. Väega veido om sjoomaani
kõnõldu aga oppaja tõõsõst tähtsäst üles
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andest  esi hindä arendamidsest ja uma
ammõdioskuisi nõstmisest. Timähavvane aasta
om tuu poole oppaja tüüst väega häste varost
vällä nõstnu. Tu jaos, et latsi tukõq, om tulnu
oppäjil viimätsel katsal kuul väega pallo esi
hinnäst arenda. Mul om hää miil vällä üteldä, et
Kreutzwaldi kooli oppaja ommava koroona aoga
väega häste hakkama saanu. Tõõnõtõõsõle om
tuke pakut ja ütenkuun märgotet ni järele
proovit, kuis asju vahtset muudu ja parõmbahe
tetä. Ma tennä väega kõiki oppajit ja näide
tugõjit, om olnu kipelt kasomise aasta ja mi
olõmi kimmähe parõmba ku mi ollimi sjool aol
minevä aasta.
Võro liin om vällä valinu hääde kandidaate seast
timähavvatse aasta Aasta Oppaja. Mi kõik tiiämi,
et sjoo kõrd ol tiitli saanute sean ka mi maja
oppaja Leili Sõmer. Mul om ilmkistumalda hää
miil anda Aasta Oppajale mälestuses üle üts
umal aol egäpääväne rehkenduse massin või
eski puutri, miä võinuq rehkendüse oppaja
ammõdiga häste kokko passi ja äkki esiki
rehkendüse oppamise man kasus tullaq.

Hetki õpetajate päevalt

Tennä teid väega ja ilosat päävä edenemist.

02.08.11.2020 Võru keele nädal

04.11.2020 Kolmel päeval oli meie kooli algklassi õpilastel võimalik tutvuda maailmakuulsa
lasteraamatute illustreerija Ilon Wiklandi kohvernäitusega "Pikkpikk teekond". Näitus jutustas
mänguliselt Iloni elust.
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Raamatukogu juhataja Kristel Kons tutvustamas maailmakuulsa lasteraamatute illustreerija Ilon Wiklandi
kohvernäitust "Pikkpikk teekond"

09.11.2020 Mardipäev

Mardipäev direktori kabinetis
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12.11.2020 Võru abilinnapea Sixten Sild andis
meie koolile üle Võrumaa Arenduskeskuse
tänukirja. Pälvisime selle Raamatusiili projektiga
üleeestilisel "Õppimine on põnev" konkursil
osalemise eest.
2020. aastal sai teoks kooli hoolekogu algatatud
Raamatusiili projekt, et suurendada laste
lugemishuvi ja muuta õppetööd mitmekesisemaks.
Hooandja keskkonna abiga koguti enam kui 3000€
ja kooli raamatukogule osteti ca 300 uut
lasteraamatut.

30.11.2020 Esimene advent

Vasakult paremale: direktor Taavi Karu,
raamatukogu juhataja Kristel Kons,
abilinnapea Sixten Sild

Hetk esimese advendi kontserdilt

03.12.2021 Jõululaat

Jõululaat

04.12.2020 Kooli suurel laval esietendus muusikal "PöialLiisi". Muusikalis osalesid 4.a klassi
õpilased. Vaata muusikali siit: https://youtu.be/bpKWcw1zugQ
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PöialLiisi

08.12.2020 Uste kaunistamine. Jõuluuksed

Jõuluuksed koolimaja kaunistamas
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Võrumaa koolid saavad riigilt arvutiabi
Võrumaa Teataja, 22. detsember 2020
Detsembri alguses teatas ministeerium, et
aitab kaugõppel olevaid koole arvutite
soetamisel. Arvutiabiks eraldatud 100 000
eurost saavad osa kaks Võru linna ja kuus
Võru valla kooli.
Huvilisi jagub
Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro
annab teada, et Võru linnas soovivad arvuteid
Võru Kesklinna kool ja Võru Kreutzwaldi kool.
Kahes linna koolis vajatakse minimaalselt
kokku viis arvutit ja maksimaalselt 24 arvutit.
Võru vallas vajavad abi kuus kooli: Vastseliina
gümnaasium, Puiga põhikool, Parksepa
keskkool, Osula põhikool, Orava kool, Kääpa
põhikool. Võru valla koolide minimaalne
arvutivajadus on 53 arvutit ja maksimaalne
vajadus on 67 arvutit.
Koduõppe hõlbustamiseks
Haridus ja teadusministeerium eraldas
detsembri alguses Lastekaitse Liidule 100
15.01.2021 Kooli kuues sünnipäev

Igas klassis ootas õpilasi suurem kogus õhupalle.

000 eurot, et osta koolidele kaugõppe jaoks
lisaarvuteid. Sihtotstarbelise toetuse eest
ostetakse koolidele üle 330 kasutatud arvuti,
mida õpilastele välja laenutada. Lastekaitse
Liit
selgitas
koostöös
kohalike
omavalitsustega välja koolid, mille õpilased
kaugõppeks osalemiseks arvutit vajavad.
Novembri lõpus alanud Harjumaa ja Ida
Virumaa gümnasistide kaugõppe valguses on
abivajajate hulk kasvanud juba ligi 500
õpilaseni. Lastekaitse Liit leidis, et kohalikel
omavalitsustel ja koolidel on vaja kiiret lisaabi
mahus,
mida
ettevõtetelt
tulevate
annetustega kohe katta ei suudeta.
Ministeeriumi
abil
soetatud
tehnika
suunatakse kohalike omavalitsuste kaudu
koolidesse. Koolid saavad seejärel neid
arvuteid laenutada õpilastele, kellel arvuti
puudumise tõttu eõppes osalemise võimalus
puudub. Tegemist on kasutatud, ent töökorras
ja vähemalt aastase garantiiga arvutitega, kus
olemas kõik kodus õppimiseks vajalik.
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19.01.2021 Õpilased naudivad vahetundide ajal talverõõme

Õpilased naudivad talve

25.29.01.2021 Stiilinädal
1. Värviline esmaspäev
2. Sportlik teisipäev
3. Triibuline/ruuduline kolmapäev
4. Kaksikud
5. Harry Potteri reedel

Stiilsed õpilased ja õpetajad
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Kaheksa klassi on kaugõppel
LõunaEesti Postimees, 10. veebruar 2021
4. veebruaril sai Võru Kreutzwaldi kool terviseametilt teate, et 7.a klassi õpilase koroonaproov
oli positiivne. Klass viidi kaugõppele selle nädala lõpuni.
Pühapäeval osutus aga positiivseks sama kooli õpetaja koroonaproov. Seetõttu on nädala
lõpuni osaliselt või täielikult kaugõppel ka 3.a klass, 4.b väikerühm, 5.c (v.a väikerühm), 6.c, 7.c,
8.c ja 9.b. Lisainfot jagavad klassijuhatajad.
Haigestunud õpetaja puutus lähemalt kokku nelja õpetajaga, kes on suunatud kaugtööle.
Esmaspäevase seisuga oli kaugtööl 11 õpetajat.

12.02.2021 Sõbrapäev. Sõbrapäevaks oli sõbrapostkasti saabunud kirju ja kaarte 8 kg ja 815
grammi.

Kümneid kilosid sõbrasoove

16.02.2021 Vastlapäev.

19.02.2021 Vabariigi aastapäev. Covid19 sundis aastapäeva tähistama teistmoodi. Aktused ei
toimunud aulas. Iga õpilane võttis aktusest osa oma klassist, jälgis kõike ekraanilt.
Lühike kokkuvõte aastapäevast siin: https://www.youtube.com/watch?v=8hRlqaHsGk0&t=6s
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Õppetöö korraldus märtsis
Kontaktõppel on 1.4. klassid ja 5.8. klassi väikerühmad.
Distantsõppel on 5.9. klassid. Iga õpetaja lepib klassiga ise kokku, milline on täpne õppetöö
läbiviimise viis, millistel tundidel toimub videotund ja millistel on iseseisev töö.
Kokkulepitud videotunnist puudumine märgitakse eKooli puudutud tunniks.
eKoolis sisestab õpetaja sama info nii tunnikirjelduse kui ka koduse töö alla.
Kooli on lubatud kutsuda distantsõppe lapsi konsultatsioonideks ja järeleaitamiseks.
Kõikide klasside puhul kehtib tavapärane tunni ja päevaplaan.
Kontaktõppel olijatele toimub toitlustamine koolis tavapärastel aegadel.
Distantsõppel olijatele pannakse kokku toidupakid. Esimese toidupaki jagamine toimub
neljapäeval, 4. märtsil, kell 1518 kooli fuajees.
Pikapäev ja pikapäeva söömine toimub kontaktõppel olijatele (1.4. klassid).
Kontaktõppel olijate ja töötajate hajutatus
Hajutame kontaktõppel olevad klassid üle terve koolimaja:
1. klassid  jäävad oma klassidesse
2.a, 2.b klass kolivad koolimaja 2. korrusele (2.a  klass nr 204, 2.b – klass nr 234);
2.c, 2.d klass jäävad oma klassi;
3.a, 3.b, 3.c klass kolivad koolimaja 3. korrusele (3.a – klass nr 308, 3.b – klass nr 314, 3.c –
klass nr 312);
3.d klass jääb oma klassi;
4. klassid kolivad koolimaja 4. korrusele (4.a – klass nr 406, 4.b – klass nr 407, 4.c – klass nr
413, 4.d – klass nr 415);
4.b klassi väikerühm jääb oma klassi;
tundide vahelised pausid veedavad klassid sama korruse koridoris või õues.
Söömine toimub hajutatult ja kindlatel kellaaegadel:
1.a,1.b  10.15
1.c, 1.c  10.30
2.a, 2.b  10.45
2.c, 2.d  11.00
3.a ,3.b  11.15
3.c, 3.d  11.30
4.a, 4.b  11.45
4.c, 4.d  12.00 (lisaks ka ülejäänud kontaktõppel olijad)
13.30  pikapäeva söök
Tunnikellasid koolimajas ei lasta.
Koolis tegutsevate huviringide töö korraldus 28.märtsini:
kooriringe ei toimu (lastekoor, mudilaskoor, poistekoor);
rahvastepalli ja saalihokit ei toimu;
ülejäänud ringid toimuvad hajutatult, lisainfo ringide juhendajatelt.
Ujumine toimub ainult märtsi esimesel nädalal
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Võru Kreutzwaldi Kool sai eTwinningu Kooli märgise!
Võru Linna Leht, 1. aprill 2021
Võru Kreutzwaldi kool sai eTwinningu Kooli
märgise!
Meil on rõõm teatada, et Võru Kreutzwaldi
Kool sai juba teist korda eTwinningu Kooli
märgise. Oleme üks üheksast Eesti
haridusasutusest, kellele see märgis omistati.
See on suur tunnustus, mis näitab, et
õppeasutus on aktiivne eTwinningu väärtuste
ja pedagoogika edendaja, rahvusvahelise
koolidevahelise koostöö tugipunkt oma
kohalikus kogukon
nas ja eeskuju teistele koolidele. eTwinningu
kooli märgiga tunnustab ja hindab eTwinning
nii üksiktvinnijate kui ka kogu kooli osalemist,
pühendumust ning meeskondlikku koostööd.

eTwinning on koostööprogramm õpetajatele,
mis annab suurepärase võimaluse õppida
kolleegidelt välismaal kui ka Eestis, jagada
omavahel häid kogemusi ning osaled koos
õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides,
et tuua vaheldust koolitundidesse.
eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui
Euroopa Komisjon otsustas toetada Euroopa
koolide veebipõhist koostööd. Tänaseks on
eTwinning kasvanud Euroopa suurimaks
õpetajate kogukonnaks, kaasates üle 580
000 õpetaja pea 40st riigist. Eestis
koordineerib eTwinningu tegevust Haridus ja
Noorteamet. Võru Kreutzwaldi Kool tänab
kõiki õpetajaid ja nende õpilasi, kes
2019/2020. õppeaastal osalesid eTwinningu
rahvusvahelistes ja multiprojektides.

eTwinningu Kooli märgisega on auhinnatud need koolid, kes oma igapäevases ja
projektõppes käsitlevad neid teemasid:
• digipädevused
• digiturvalisus
• innovaatiline ja loominguline lähenemine õppetöös
• personali pideva professionaalse arengu edendamine
• koostööõppe edendamine töötajate ja õpilastega.

26.04.2021 Putukahotelli rajamise väljakutses!
Pane nüüd õpik või kalendermärkmik korraks käest, leia mugav istumisasend ja sulge silmad.
Tehtud? Nii.
Nüüd kujuta ette, milline võiks välja näha unelmate puhkus romantilises ökohotellis... Päike,
soe tuulehoog, aegajalt katuseaknale sabistav vihmahoog. Kõrvalkambrites rõõmsalt ringi
sebivad eksklusiivsed naabrid. Õhtuhämaruses saadakse kokku, käib pidu ja pillerkaar. No
mida Sa, armas hing, veel tahta oskad?!
Vahest seda, et just Sina vöid olla lahke võõrustaja või lausa hotelliomanik? Kui uhke on siis
sõpradele helistada ja teatada, et: "Chrysoperla carnea puhastas eile kaks tundi oma pitsilisi
tiibasid!" Või:" Coccinella septempunctata lapsed ei kuulanud eile jälle sõna ja ei tahtnud üldse
magama jääda!"
Selleks kutsumegi teid kaasa lööma suures putukahotelli rajamise väljakutses! Sul on alates
tänasest osalemiseks aega kaks nädalat. Ehita hotell üksi või koos perega. Valmis hotellidest
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ootame fotosid, mida palume postitada huvijuhi meiliaadressile kai.laanemaa@vkrk.edu.ee
hiljemalt 10. mail.
Fotole lisa oma nimi, klassi number, kes olid abilised ja kuhu hotell rajati. Teie loal avaldame
fotod kooli FB lehel ja hiljem ka kooli kodulehel.
Soovi korral saad liituda ka üleeestilise Teeme Ära talgupäevaga, mis kutsub putukahotelle
rajama 1. mail.
Täpsema info talgupäevaga liitumise kohta ning väga hea õpetuse putukahotelli ehitamiseks
leiad aadressilt: https://teemeara.ee/tahe.../igauhelooduskaitse/putukahotell

Putukahotellid

Võru Kreutzwaldi kooli mänguväljak saab linna kaasava eelarve
toel lisa
Võrumaa Teataja, 6. mai 2021
Alates 22. veebruarist kuni 31. märtsini oli
kõikidel Võru linna kodanikel võimalus
pakkuda välja idee, mida oleks nende
hinnangul tarvis linnaruumis ära teha. Idee
pakkumisel pidi arvesse võtma, et huvitatud
isikute ring oleks võimalikult suur, kuid tere

tulnud olid ka väiksemaid huvirühmi
puudutavad ideed. Üheks tingimuseks oli, et
kaasava eelarve toetuse saanud idee
lahendus oleks avalikult ning tasuta
kasutatav. Kokku laekus konkursile 13 ideed,
millest hääletusele pääsemise tingimustele
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vastas üheksa.
160 võrulast
19. aprillist 2. maini kestnud hääletusel valisid
linlased kõige populaarsemaks ideeks Võru
Kreutzwaldi kooli mänguväljaku arendamise,
mille osas näitas oma poolehoidu 160
hääleandjat.
Teisele kohale jäi veeatraktsiooni „Kaelkirjak”
rajamine Tamula randa, mida toetas 58
hääleandjat, ning kolmandale kohale tuli 55
poolthäälega ettepanek tuua Võru linna
keskväljakule LEDekraan. Kokku avaldas
hääletades arvamust 365 vähemalt 16aastast
Võru linna kodanikku.
Seda, kas hääletusel osalenud 365 Võru linna
elanikku oli vähe või palju, võib mitmeti võtta.
Kreutzwaldi kooli direktor Taavi Karu, kes
ühtlasi on kõigile kooli mänguväljaku poolt
hääletajatele ning üleskutse jagajatele tänulik,
arvab, et järgnevatel aastatel annab
otsustamisele oma panuse kindlasti rohkem
linlasi. „Võru linn tegi sellist asja ju esimest
korda ja seetõttu ei olnud linnarahval ka seda
kogemust. Teavitustöö oli minu arvates piisav,
kuid iga uus asi on teistmoodi, tahab
süvenemist ja harjumist. Järgnevatel aastatel,
kui taas hääletus peaks toimuma, olen kindel,
et ka hääleandjate hulk on kasvanud,” arvab
Karu.
Võru linna avalike suhete spetsialist Marianne
Mett toob esile, et Võru linnas on elanike
kaasamine väga heal tasemel, sest Võru linna
eelarve on terviklikult kokku pandud inimeste
vajadustest lähtuvalt. „Praegu otsustati ainult
kübekese osas, linlased on saanud oma
soove väljendada juba ka kõikide linna
varasemate eelarvete koostamise käigus.
Nagu näiteks noorte ettepanekul loodud
skatepark, Koreli park koos erinevate
võimalustega, mis on üks ühele linlaste soo

vide järgi rajatud. Seatud eesmärk, et iga
aasta tehakse üks mänguväljak korda ja ka
erinevad tänavaehitused, millesse on
kaasatud nii piirkonna inimesed kui ka
ettevõtjad.
Äsja
lõppes
ka
Kubja
spordikeskuse uue hoone ideekonkurss,
mille lähteülesanne tugines spordiinimeste
soovidele ja vajadustele,” loetleb Mett
näiteid.
Sügisene unistus
Võru Kreutzwaldi kooli direktori Taavi Karu
sõnul on küll ette antud, et idee tuleb ellu
viia hiljemalt 2022. aasta lõpuks, kuid
mänguväljaku laiendust soovitakse valmis
saada siiski palju varem. Direktor julgeb
isegi käesoleva aasta sügiseks valmimist
loota, kuid see on vägagi optimistlik plaan,
sest asjade ajamine ei käi üleöö.
Mänguväljaku arendus on planeeritud
Kreutzwaldi
kooli
territooriumile,
olemasoleva mänguväljaku kõrval asuvale
haljasalale. Kuigi olemasolev mänguväljak
valmis vähem kui paar aastat tagasi, on aeg
näidanud, et tarvis oleks suuremat.
„Praegune mänguväljak on laste poolt väga
hästi vastu võetud ja oma mahutavuselt on
väljak väikeseks jäänud. Peale kooli
kasutavad mänguväljakut ka lasteaed
Punamütsike ning naabruskonna elanikud.
Laiendatud mänguväljak võimaldab seda
kooskasutamist süvendada ja pakkuda
terviklikumat aktiivset ajaveetmist kõigile,”
selgitab Karu ja lisab, et kool ei ole enam
ammu see koht, kus ainult esmaspäevast
reedeni mingi kindla kellaajani viibitakse.
Kooli mänguväljak on koht, kus veedetakse
palju töö ning koolipäeva välist vaba aega.
Eelarve seab piirid
Kreutzwaldi kooli direktori sõnul on
mänguväljaku laiendus olnud juba varasem
unistus ja on hea meel, et selleks linna kaa
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savast eelarvest vahendeid saadi. „Hetkel on plaanis juurde teha kiiged ja ronimiskompleks,
mida saaks võimalikult palju lapsi korraga kasutada. Suur osa rahast läheb ka pinnase
ettevalmistamise peale ning pinnasekattele. Hetkel mänguväljakul oleva kattega samasugust
me teha ei plaani, sest selline kummikate on väga kulukas ja nii ei jääks kaasava eelarve
raames ette nähtud 20 000 eurost atraktsioonide loomiseks midagi järele. Oleme mõelnud
näiteks pinnakattena multši kasutada,” räägib Karu plaanidest.
11.05.2021 Õuesõpe

Algklassid õues õppimas. Kunstiõpetus

17.05.2021 Võru Kreutzwaldi Kool kuulutab välja konkursi õppejuhi ametikohale.

24.05.2021 Viimane koolikell
Vaata ka: https://www.youtube.com/watch?v=Wvb5ii0TTSI

Päev pakkus vahvaid tegemisi
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02.06.2021 Päästeamet käis külas.

Päästeamet käis 3. klasse õpetamas

04.06.2021 Võru Kreutzwaldi Kool tänas koostööpartnereid

Aitäh LõunaEesti
Haigla kollektiivile,
et olite meile toeks
hariduse andmisel
COVID19
tingimustes!
Aitäh Võru
päästekomando
spetsialistidele
asjaliku koostöö ja
õpilaste teadlikkuse
tõstmise eest!
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05.06.2021 Sten Roosi muinasjutuvõistlus

Sten Roosi muinasjutuvõistluse lõpetamisel 5. juunil Helir Hoop (Krista Kumbergi preemia), Marii Koppel
(Rooside preemia), Johannes Sten Plaado (Ülle Väljataga preemia), Leelo Tungal ja Raili Leesalu.

11.06.2021 Õppeaasta lõpuaktused
Vaata ka: https://www.youtube.com/watch?v=wz6UME7V4vE

Lõpuaktused toimusid esimest korda Barrus Arenal
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11.06.2021 kuulutati välja VKrK 2020/2021. õa nominendid
Aasta tegu muusikal „PöialLiisi“ 4.a klass
4. a klass sai möödunud aastal hakkama väga suurepärase teoga  muusikaliga
"PöialLiisi". Etendus, kus lõi kaasa kogu klass ja kuhu oli kaasatud palju abilisi. Tore oli näha,
kuidas lapsed vaeva nägid ning kuidas ka kodud olid lastele toeks, aidates kostüümidega ning
muude ettevalmistustega. Muusikal „PöialLiisi“ jääb järgmistele aasta tegijatele suureks
eeskujuks, mille poole püüelda ning mida eeskujuks võtta.
Aasta tegija Renee Veisveer 7.kl
Renee on töökas ja mitmekülgselt andekas, nii et tema kohta võib öelda  mees nagu orkester.
Suure süvenemise ning pühendumisega paistab ta silma robootikaringis: talle meeldib
programmeerimine, programmide väljamõtlemine, ta uurib uusi programmeerimiskeeli.
Silmapaistvad on Renee saavutused muusikas, nii laulmises kui pillimängus. Samuti on ta
osalenud paljudel erinevatel ainealastel olümpiaadidel ja konkurssidel.
Kõige selle juures on Renee meeldivalt tagasihoidlik ja heatahtlik.
Ühekülgne on vaid Renee tunnistus: seal pole teisi hindeid peale viite.
Parim noorteadlane Helir Hoop 5.kl
Helir on väga tubli õpilane, kes käib pärast koolipäeva muusikakoolis, robootikaringis, võtab
iseseisvalt osa Tartu Ülikooli teaduskooli ainevõistlustest ja ei võistle seal endavanuste, vaid
hoopis õpilastega põhikooli 3. astmest või hoopis gümnaasiumist ning saab seal suurepäraseid
tulemusi.
Võistlus Loogiline loodusteadus üldarvestuse 5. koht, noorema vanuseastme 1. koht
Astronoomiaviktoriin Pulsar I koht 5. klasside õpilaste hulgas
Füüsikaviktoriin Spekter 946 osavõtjat ja 8.klassi arvestuses 10. koht
Parim õppur Marta Joonas 8.kl
Marta on töökas ja kohusetundlik õpilane. Kui Marta midagi ette võtab, siis teeb ta seda
põhjalikult. Nii on ta saavutanud riiklikul rahaoskuse olümpiaadil I koha, matemaatika
maakonnaolümpiaadil II koha ja Võru maakonna koolinoorte MV orienteerumises II koha.
Marta tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu ja ei karda oma arvamusi välja öelda. Lai
silmaring lubab tal oma arvamusi ka põhjendada. Martale on omane keskkonnahoidlik
mõtteviis, mille järgi ta püüab igapäevaselt toimetada ja teisigi keskkonnasõbralikeks harida.
Parim laulja Reio Vissel 9.kl
Reio on musikaalne, andekas ja väga hea huumorimeelega noormees. Ta on laulmisega
tegelenud juba väikesest saati. Erinevad lauluvõistlused ja konkursid on aegade jooksul toonud
Reiole hulgaliselt häid kogemusi ja auhinnalisi kohti. Lisaks soololaulule on ta laulnud
poistekooris, segakooris ja ansamblis. Reiol on see seletamatu "miski", mis paneb inimesed
teda kuulama ning ei ole vahet kas ta laulab või kannab ette proosateksti.
Parim sportlane Maria Jürisaar 6.kl
Klassikaaslased ütlevad: Maria on sõbralik, abivalmis, lahke, töökas, tore, ilus, tark ja tugev.
Kõik see vastab 100 protsenti tõele, sest kuidagi teisiti ei ole võimalik olla edukas kahel erineval
spordialal, suvel jalgrattal ning talvel mäesuuskadega nõlvadest alla tuisates. Maria on nimelt
edukas eelnimetatud vahenditel sportides ja kuulub Eesti omavanuste absoluutsesse tippu. Ta
on korjanud medaleid mäesuusatamise Eesti noorte meistrivõistlustel ning esindanud Eestit
rahvusvahelistel võistlustel noortekoondise ridades. Jalgrattaspordis võitnud Bosch Eesti
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maastikurattasarja ning Hawaii Express Estonian Cup maastikurattasarja ning
maanteerattavõistlustel IV Kalevi Noortetuuri ning TTP Noortetuuri.
Parim sportlane Mia Mai Huik 8.kl
Mia Mai Huik on sõbralik, rõõmsameelne ja lahe sporditüdruk.
Talle meeldib jalgpall, jooksmine, orienteerumine ja eriti laskesuusatamine.
Mia Mai on valitud Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni poolt 2020/21 hooaja parimaks
sportlaseks N15 vanuseklassis. On kahekordne Eesti meister laskesuusatamises, Baltic
Biathlon Cup kahe etapi N15 vanuseklassi võitja. Mitmekordne medaliomanik
murdmaasuusatamises ja krossijooksus Võru Maakonnas.
Mia Mai julgeb igas olukorras jääda iseendaks ja teeb seda, mida naudib sporti.
Parim sportlane Eerik Vahtra 3.kl
Eerik on naerusuine, viisakas, abivalmis, täpne ja kohusetundlik poiss, kes annab endast alati
maksimumi olgu selleks kehalise kasvatuse tund, treening või võistlus. Armastab suusatamist
ja erinevaid sportlikke väljakutseid, meeldib osaleda meeskonnamängudes. Saavutas
vabariiklikul Alexela noorte suusasarja kokkuvõttes II koha, kooli "Tähelepanu, Start"
teatejooksude võistlustel I koha.
Poisi arvates on ta üks suur tuulepea
Parim sportlane Lars Piirmann 8.kl
Lars on sihikindel ja kõrgete eesmärkidega noormees, kes laseb oma tegudel rääkida enda
eest. Talvel tuli ta murdmaasuusatamises M16 vanuseklassis kahekordseks Eesti meistriks.
Lisaks on ta alati valmis kooli erinevatel spordivõistlustel esindama.
Parim sportlane Gregor Narusk 8.kl
Gregor on õpilane, kes on pühendunud õppimisele ja enda arendamisele. Ta on aktiivne
spordipoiss ja hea õpilane. Pühendumine ja töökus on Gregori sihile viinud, tegemist on Eesti
laskesuusatamise föderatsiooni 2020/2021 hooaja M15 vanuseklassi parima laskesuusatajaga.
Parim tantsija Laura Mirell Laurits 2.kl
Laura Mirell Laurits on suure innuga väike tantsija. Temas olev tantsupisik on näha juba
kaugele. Laura on väga särav, julge ja entusiasmi täis tüdruk. Tal on peaaegu igaks tunniks
välja mõeldud uus vahva tants, mida oma klassikaaslastele näidata. Kui Laura jätkab
samamoodi, siis saab temast vägev ja tubli tantsija!
Parim raamatusõber Kerstin Kalda 2.kl
Kerstin on juba väiksest peale palju lugenud. Ta loeb erinevaid raamatuid ja ei möödu päeva,
mil ta ees pole raamatut. Eelmisel suvel luges ta läbi üle 70 raamatu. Võib arvata, et aastaga
see hulk vähemalt kahekordistub. Ta loeb ja annab klassis häid lugemissoovitusi ka teistele.
Klassis koos loetud raamatute kohta koostab ta kaaslastele Kahooti viktoriine või muid
interaktiivseid ülesandeid. Ta võtab aktiivselt osa Eesti Lastekirjanduse Keskuse linnalaagritest.
Tänu suurele lugemusele valiti ta 2020 aasta PÖFFIi raames toimunud JUST FILMI (noorte ja
lastefilmide) hindamise žüriisse.
Parim pianist Rasmus Heyoan Mölder 9.kl
Rasmus Heyoan on väga andekas ja töökas noormees, kes areneb lausa minutitega. Ta
muusikapalad toovad rõõmu nii klassikaaslastele kui kõigile, kes teda kuulevad. Imeline anne
leida tõelisi pärleid klaverimuusikast, neid harjutada ja mängida nii, et inglitelgi pole aega
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lennata, vaid jäävad teda kuulama. Paljuski on Rasmus Heroyan iseõppija.
Klaverimängupisikuga on ta nakatanud teisigi klassikaaslasi, kes tema eeskujul seitsmest
valgest ja viiest mustast klahvist imet püüavad välja pingutada. Rasmus Heyoaniga kohtume
kindlasti suurtel lavadel!
Parim kitarrist Oskar Olesk 9.kl
Oskar on tõenäoliselt üks parimaid noori kitarriste siinpool Emajõge, kes mitte ei näita ainult
vilgast sõrmejooksu, vaid oskab kitarrikeeltelt välja võluda imetabaseid improvisatsioone.
Oskari loomupärane musikaalsus, tohutu anne ja väga suur tahtejõud on viinud ta väga heale
tasemele. Oskar on tõeline iseõppija, abiks internet ja eeskujudeks suured kitarrivirtuoosid. Ise
on Oskar teinud endale selgeks noodi ja harmooniamaailma, erinevad kitarrimängukoolkonnad,
mille sulatab kokku tema enda loominguks.
Parim joonistaja Helena Ploom 9.kl
Helena on tagasihoidlik ja vaikne tüdruk, kes oskab ennast kuuldavaks teha pliiatsite ja
värvidega. Ta saab hakkama iga ette antud teemaga, naudib suuri formaate ja värvide
kasutamist. Oma ettevõtmistes on ta kohusetundlik ja töökas, tulemuseks on koolimaja seintel
eksponeeritud kaunid ja nauditavad kunstitööd. Helena on osalenud loomingulistel konkurssidel
ja kunstiolümpiaadil, selle aasta Võru piirkondlikul kunstiolümpiaadil pälvis põhikooli grupis
esikoha.
Parim leiutaja Rogert Hollo 9.kl
Rogert on robootika meeskonna projektiideede generaator ja viimistleja.
Tema vormistatud on meeskonna innovatsiooniprojektid nurruvast vibroakustilisest kassist kuni
interaktiivse põrandani. Oskab märgata probleemi, otsida sellele uuenduslikke lahendusi ning
neid lahendusi tutvustada ja mõjusid selgitada
Parim leiutaja Uku Udras 7.kl
Uku on robootika meeskonna roboti disainer ja ehitaja. Ta suudab
väga kiiresti ehitada nii roboti kui lisavidinad mis vastavad ka kõige nõudlikuma programmeerija
soovile.
Foorumteatris on Uku tubli eestvedaja ning paistab silma loovuse ja loomigulisusega.
Parim kollektiiv 2.b klass
2.b klass on aktiivne lastegrupp. Nende eesotsas on Marken Mürk, kes mõtles välja, lavastas,
kostümeeris toreda sõbrapäeva muusikalise kontserdi. Kaasa haarati õpilased, kellele meeldib
laval esineda (laulda võis ka osata). Järgmisena kirjutasid Marken Mürk ja Kerstin Kalda kokku
väikese etenduse "Buratino teemandiröövist". Toimus casting, valiti osatäitjad, õpiti rollid ja
laulud selgeks. Marken otsis kostüümid. 4. juulil toimus kooli aulas esietendus. Kõike seda
tegid õpilased ise.
Parim sõnaseadja Annabel Allas 8.kl
Annabelile meeldib lugeda, saab loetust väga hästi aru. Tema lugemus on suur, teosed
mitmekesised. See kõik on aastate jooksul toonud rikkaliku sõnavara, hea stiili ja väljendus
ning õigekirjaoskuse, mis võimaldavad tal oma mõtteid kõigile arusaadavalt ja ilusti kirja panna.
Annabel on kahel aastal osalenud vabariiklikul raamatuarvustuskonkursil. Tänavu saavutas ta
3.koha.
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Parim sõnaseadja Joonas Koreinik 5.kl
Joonas on 5.a klassi õpilane, kes ei karda oma arvamust välja öelda. Ta teab paljusid asju
rohkem, kui on kirjas kooliõpikutes. Kui Joonas vastab, kuulab klass tähelepanelikult, sest
vastused annab ta edasi selgehäälselt, õige emotsiooniga. Joonase sõnal on kaalu ning ta ei
karda ka eksida. Joonas võttis vastu väljakutse osaleda Võrumaa kirjamehe Juhan Jaigi
murdekeelsel jutuvõistlusel ning sai selle eest PAIGAVAIMU NÄHTAVAKS KÕNELEMISE
preemia.
Parim abiline Henri Vink 9.kl
Henri on juba mitu aastat silma paistnud algatusvõime ja vastutustundega koolielu tegevustes
ning sündmuste korraldamises. Tänu Henrile on salvestatud mitmed koolisündmuste videod,
mis meie tegemisi heas valguses ka laiemale publikule tutvustavad. Henri lööb aktiivselt kaasa
erinevates projektides. Ta on inimene, kelle peale võib alati loota, kes on vastutus ja
kohusetundlik.
Parim edeneja Risto Parv 9.kl
Kui Risto kooliteed alustas, oli ta vaikne tagasihoidlik poisike. Õige pea hakkasid õpetajad
märkama poisi töökust, visadust ja loomingulisust. Omanäolised ja sügava sisuga kunstitööd
on saanud kõrgelt tunnustatud, oskab katsetada ja teostada oma ideid, ka küsida nõu.
Ristost on kasvanud tubli, töökas ja julge noormees, kes on alati valmis erinevates tundides
arutlema ja oma arvamust avaldama. Ta ei karda erineda. Tulemused õppetöös on aastast
aastasse üha paremaks muutunud.
Tähelepanu on pöördunud ka spordile.
Parim edeneja Ryan Nagel 4.kl
Ryan on püüdlik ja õpihimuline poiss. Tal on tahet pingutada ja raskusi ületada ning oma
töökuse ja järjekindlusega on Ryan saavutanud head õpitulemused. Tema tööd on alati
õigeaegselt ja korrektselt tehtud. Ryan innustub edust ja tunneb rõõmu saavutustest. Peale
õppetöö tegeleb ta breiktantsuga ja džuudoga. Klassikaaslasena on Ryan alati rõõmsameelne,
sõbralik ja abivalmis.
Parim loodusetundja Hannes Vislapuu 7.kl
Hannesel on sügav huvi loodusainete vastu. Eriti huvitab teda geograafia. Hannes saavutas
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus I koha, üleriigilisel geograafiaolümpiaadil omistati talle II
järk.
Fr. R. Kreutzwaldi pärandi edasikandja Rico Klaanberg 6.kl
Rico on laia silmaringiga noormees, kes oskab oma tähelepanekutest toredasti jutustada. Tänu
heale fantaasiale suudab Rico ehitada mõttesilla, mis ka väga ammuse loo võib tuua
tänapäeva. Eelmise aasta Sten Roosi muinasjutuvõistlusel võitis ta "Kalevipojast" inspireeritud
muinasjutuga "Antiigipoest ostetud kelluke"
III koha.
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18.06.2021 9.kl lõpupidu

Fotod 9.kl lõpuaktuselt

