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KRIHVELDAJA 

Nr 41 detsember 2019 

  

Toimetajate veeruke Kokkuvõte 2019/2020 õppeaastast  

2019/2020 õppeaasta I trimestri ja Gaia õppesuunalise klassi I poolaasta kokkuvõtted 

on tehtud ning nüüd valmistutakse jõulude vastuvõtmiseks. Igaüks ikka omamoodi. 

Kes õpib luuletusi, kes laule, kes pillilugusid. Mõni teeb hoopis näitemängu. Eriti 

apla ampsu on võtnud muusikaringi liikmed, kes neli kuud usinasti proovides käinu-

tena toovad kooli jõulupeol lavale minimuusikali. Lisaks muusikaringi liikmetele 

jätkub tegusaid noori mujalegi. Jõulupeo idee ja teostus on õpilasesinduse noortelt. 

Õpetajate ülesandeks on olnud vaid käe pulsil hoidmine. 

Meie kooli noorte tegusust on märgatud mujalgi. 17. oktoobril käisime kooli esindu-

sega Paide Teatri- ja Muusikamajas Ettevõtlike koolide haridusfestivalil, kus möödu-

nud õppeaastal toimunud “Teistsugune koolipäev” oli nomineeritud üle-eestilisele 

edulugude konkursile kategoorias “Noorte/laste algatus”. Koju toodi teine koht ning 

auhinnaraha, mis pandi seemneks kevadel toimuva Leedu reisi kulude katteks. 

Meie noored on kaasamõtlevad ning mõistvad. Nad märkavad, kui miski on valesti. 

Oleme noortega arutlenud, mida teha, et koolis oleks kõigil hea. Minul on hea meel, 

et meil on noori, kelle väärtushinnangud ühtivad õpetajate väärtushinnangutega. See 

ongi edasiviiv jõud ja märk, et on, mille nimel pingutada. Eeskujusid, keda järgida, 

on nii õpilaste kui ka õpetajate seas. 5. oktoobril oli minul au viibida lasteaiaõpetaja 

Hele Zilmeri saatjana Jõhvi Kontserdimajas toimunud Aasta Õpetaja galal “Eestimaa 

õpib ja tänab”. Lasteaiaõpetaja Hele oli galale kutsutud piirkondliku aasta las-

teaiaõpetajana. 20. novembril käis meie koolis töötav Rõuge vallavalitsuse tugiisik 

Tiiu Schneider TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses. Seal toimunud 

Sotsiaalkindlustusameti tunnustusüritusel anti Tiiule üle tänukiri, kui silmapaistev 

raske ja sügava puudega lapse tugiisik. 26. novembril tunnustati Sangastes Valgamaa 

parimaid vabaühendusi. Konkursil „Valgamaa MTÜ ja Väärt kodupaik 2019“ saavu-

tas tunnustuse Kotuse võrgustik ja selle eestvedaja Rasmus Onkel. Rasmus on meie 

koolis kohaloo õpetaja ja noorte usalduse võitnud õpilasesinduse vedur. Siinjuures 

minupoolne tunnustus kõigile minu kolleegidele koolimajast, kultuurimajast ja noor-

tekeskusest, vanematele, kes on hoolinud oma laste käekäigust ning õpilastele, kes on 

soovinud sirguda edasipüüdlikeks noorteks. 

Rahulikku jõuluaega ning tegusat uut aastat kõigile! 

Juta Kond 

Peagi on käes jõulud ja lõppemas 

2019/2020 poolaasta. Oleme jõudnud 

juba 9. klassi ja kevadel lõpetame  

kooli. 

   

Suss on aknalaua peal, 

päkapikk käib külas seal. 

Pistab kommi sussi sisse, 

ruttu ära lippab ise. 

 

Tahaks kordki teda näha, 

pai ja kalli talle teha. 

Päkapikk on hästi hea, 

mind ta ikka meeles peab. 

 

Rahulikke jõule ja head uut aastat! 

 

9. klass 
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26. september - Sport 

16. oktoober - Loodus 

8. november - Ajalugu 

29. november - Eestimaa 

19. detsember - Jõuluvillak 

 

 

 

 

 

4. oktoobril toimus traditsiooniline õpetajate päev. Sel päeval pidime meie, üheksan-

dikud, täitma õpetajate kohustusi: andma tunde, pidama vahetunnis korda. Ka kella 

helistamine oli sel päeval meie ülesanne. Sööklaski olid kohad vahetatud – õpetajad 

sõid 9. klassi lauas ja 9. klass lõunatas õpetajate tavapärases lauas. Tundides õpiti 

vene keelt, tehti Kahooti ja vaadati õpetlikke videoid. Kõik 9. klassi õpilased käisid 

ka ühe tunni lasteaias, et ka lasteaiakasvatajatel oleks vaba. Viimaste tundide ajal 

toimus 5.-7. klassi õpilaste ja õpetajate vaheline võistlus, kus mängiti Kahooti, Tet-

rist ja isegi jalgpalli. Kuna õpetajaid ja õpilasi oli selle käigus suhteliselt riskantne 

ühte ruumi lasta, siis võistlesid kõigepealt õpetajad ja õpilased mängisid saalis jalg-

palli. Seejärel lasti õpetajad saali jalgpalli mängima ning õpilased panid arvutiklassis 

oma teadmisi ja oskusi proovile. Igal alal olid õpetajad õpilastest osavamad. Oli tore 

päev ja kõigil oli lõbus olla. 

 

9. klass – Mattias, Airo, Piia 

KRIHVELDAJA  detsember 2019 

Õpetajate päev 

Hindele „5“ õppijad I trimestril 2019/2020 

8. klass - Rainer Truks 

9. klass - Piia Ruotsi 

 

Hindele „4“ ja „5“ õppijad I trimestril 2019/2020 

1. klass -  Mikk Järve 

              - Ketter Lüüs 

2. klass - Joonas Matto 

3. klass - Siim Järve 

             - Robert Truks 

4. klass - Lisette Peetersoo 

             - Ralf-Randel Randva 

5. klass - Sander Tammi 

6. klass - Birgit Hermlin 

             - Rhianne-Liz Piirjõe 

7. klass - Kadri Rätsepp 

9. klass - Airo Pettai  

Nuti-Võluri külastus 

Sõitsime Võrru Nuti-Võluri maailma. Alguses tutvustasime ennast ja tegime jõuluvanale Lego klotsidest ühe soovi. Siis võtsime 
tahvelarvutid ja otsisime sealt juhendid ning alustasime robotite ehtimisega. Poole peal tuli välja, et olime sõbraga ühe osa vales-

ti pannud. Parandasime apsu ja ka meie robot hakkas sõitma. Pärast ehitasime jõulumaa ja osad tegid jõululaterna ning meister-
dasime jõulumaale ka robotid. Lõpuks laulsime jõululaulu ja võtsime jõulusoki seest kommi.  

Robert Truks, 3. klass 

1. trimestri parimad õppurid Viktoriinide sari 
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Projekti eesmärk oli parandada omavahelist koostööd, et koolis tekiks õppimiseks parem õhkkond. Parem keskkond õppimiseks 
tagab omakorda parema vaimse keskkonna. Meie väljasõit algas Kuperjanovi jalaväepataljoni külastamisega, kus näidati meile, 
kuidas näeb välja kaitseväelaste elu. Saime teada, kuidas toimivad reeglid ja distsipliin ning mis motiveerib nendest kinni pida-
ma. Külastuse lõpus läksime koos kaitseväelastega sööma. Oli väga põnev jälgida, kuidas kõik toimis nagu õlitatult. Teiseks 
peatuskohaks oli Rõuge noortekeskus. Selle külastamise ideeks oli see, et saaksime näha, missugused erinevad võimalused on 
teistes noortekeskustes. Rõuge noortekeskuse maja inspireeris meid üheskoos tegutsema. Sealt edasi viis meie teekond Lüllemäe 
noortekeskusesse. Seal ootas meid ees välisvabatahtlikust kokk Vili, kellega koos valmistasime tortillasid ja iirisemaiust. Kõik 
maitses imeliselt. 
Päeva lõpetas ühine grupinõustamine, mille viis läbi Valga Avatud Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi. Selle käigus sai sel-
geks, et peame veel arendama oma suhtlemis- ja koostööoskust, et üksteisega paremini läbi saada. Oleme rahul sellega, et meil 
tekkis plaan, kuidas asja edasi arendada. 

Projektikonkurssi "Ideeviit" rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Madli Must ja Rainer Truks 

Kaitseväe ja noortekeskuste külastus 

Sügise sünnipäev 

Sügise sünnipäeva otsustasime seekord tähistada natuke teistmoodi. Loodusõpetuse tunnis rääkisime aastaaegade vaheldumisest, 
vaatasime filmi. Jagasime kõik algklasside õpilased paaridesse nii, et üks oleks 4. või 3. klassi õpilane ja teine noorem. Kolmes 

klassis olid laudadel eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse ülesanded, mida oli kokku 17. Õpilased käisid ja valisid ise, mis 
ülesandest alustavad, tähtis oli, et kõik saaks enam-vähem lahendatud. Ka inglise keele ja muusika tunnis toimus ülesannete la-

hendamine. Päeva lõpetuseks mängisime veel mänge ja lapsed said maiustada kommidega. Jälgisime, kui sõbralikult lapsed üle-
sandeid täidavad. 

Evi Oherjus 

Sügise sünnipäeval oli koolis teistsugune koolipäev. Hommikul ootasid meid mitmes klassis laudadel töölehed ülesannetega. 

Neid asusime lahendama paarides. Me lugesime teksti ja vastasime küsimustele, leidsime sõnu, arvutasime ja lahendasime teks-

tülesandeid ja ristsõnu looduse kohta. Joonistasime sügisele sünnipäevakaardi ja lahendasime salakirju. Viimase tunni ajal män-

gisime.  

Robert Truks, 3. klass 
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MF. Kolm Kopikat 

Meie minifirma Kolm Kopikat tegeleb rahakassade ja rahataskute müügiga. 
Rahatasku on kompaktne silikoonist tasku müntide hoidmiseks. Rahataskut 
on hea panna autosse, kotti või siis taskusse, see ei võta palju ruumi ja seda 
on lihtne kotist üles leida. Kui rahakotis müntide panekuks ruumi puudu 
jääb või kui autos on mündid laiali, on tõesti mugav ja otstarbekas rahatas-
kut kasutada. Lastel, kellel veel pangakaarti pole, on väga hea kasutada 
rahataskuid näiteks poodi või puhvetisse minnes. Rahataskuid on käepärane 
avada ja isegi kõige asjaderohkemas kotis mündid rahataskust kaduma ei 
lähe. 
Rahakassa on puidust aluse ja mitme purgiga kassa, kuhu saab kriidiga 
peale kirjutada oma eesmärgi/soovi, mille jaoks parasjagu raha kogutakse. 
Kui eesmärk on täidetud, siis saab märja lapiga üle tõmmates endale uue 
eesmärgi seada ja uuesti raha koguma hakata. Lastega peredel on mugav 
kasutada meie toodetud rahakassat, et lastele sinna iga nädal nt taskuraha 
jätta. Rahakassasid saab kinnitada ka seinale.  
Rahakassade tegemine on võtnud palju aega ja unetuid öid, seetõttu oleme 
väga tänulikud oma toetavatele vanematele! 
Meie minifirma on käinud hetkel neljal laadal: Hargla laadal, Pärnu laadal 
(Jäämark), Valga Põhikooli kingilaadal ja Tartu laadal. Kindlasti tuleb veel 
palju laatasid, kus me osaleme. Täpsemat infot selle kohta, millal ja kus me 
müüme, saate jooksvalt meie Instagrami ja Facebooki lehelt. 
 
 
Instagram: mfkolmkopikat 
Facebook: Kolm Kopikat 
 
 
 
2.-8. novembrini toimus võru keele nädal, mille raames toimus mitmeid 
võrukeelseid kontserte ning üritusi erinevates koolides ja lasteaedades. 
Hargla Kooli külastas võru keele nädala raames kirjanik Contra. Eesti Päri-

musmuusika Keskuse eestvedamisel toimus Vana-Võrumaa pärimusprogrammi raames koolikontsert. Kontserti viisid läbi Mee-
lika Hainsoo ja Lauri Õunapuu.  
 

Juta Kond   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mina, Mikk ja 

Robert käisime 

Valga Keskraamatukogus jõululuuletusi lugemas. Seal oli palju lapsi ja kõik esitasid luuletusi jõuludest. Meil läks lugemine häs-
ti. Me olime koolis ja kodus päris palju harjutanud. Meile anti tänukirjad osavõtu eest ja üllatusmunad. 

Ketter Lüüs, 1. klass 

Võrukeele nädal 

Jõululuuletuste lugemine Valgas 
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Sündmused september-detsember 2019 

September 

9. september - vanavanemate päev, külas tantsumemmed  (1.-4. klass) 

13. september - Tõravere observatooriumis koos ökokülaga (1.g klass) 

17. september - liiklusõpe Valgas (1. klass) 

20. september - õppeprogramm “Puu-uurijad II” Pähni külastuskeskuses (1.-3. klass) 

24. september -  pärimuspäev Parmu ökokülas (1.g klass) 

24. september - maailmakoristuspäev (1.-9. klass) 

25. september - sügise sünnipäev 

Oktoober 

1. oktoober - Saru lauavabriku külastus (1.-4. klass ja lasteaed) 

4. oktoober - Eesti Põllumajandusmuuseumi konkurss 

10. oktoober - teadusteatri etendus  “ Kanamunast kosmoseraketini “ (1.g, 1.-6. klass) 

11. oktoober -  õppeprogramm “ Matkasellid” Pähni külastuskeskus 

15. oktoober - RMK konkurss “ Eesti koolilaste postkaart “ 

17. oktoober - haridusfestival Paides 

18. oktoober - tervist edendav kool, koolitus “Aktiivne vahetund” 

29. oktoober - 6.-7. kl. ekskursioon Sangaste Ringtalli ja Rukki Majja 

30. oktoober - Pähni matkarada (1.g klass) 

31. oktoober - Eesti Ornitoloogiaühingu joonistusvõistlus “ Aasta lind-öösorr “ 

November 

7. november - Umalaulu finaalkontsert 

8. november - isadepäeva kontsert kultuurimajas 

9. november - õppekäik Riiga (1.g klass) 

12. november - külas Valga muuseum erinevate töötubadega 

20. november - osavõtt Valga muuseumi programmist “ Santima “ (1.g klass) 

Detsember 

5. detsember - Valga keskraamatukogu jõululuuletuste lugemise konkurss 

6. detsember - Nuti-Võluri robootika töötuba Võrus (4.-9. klass) 

11. detsember - pidulik õhtusöök restoranis Lily ja Valga muuseumi külastus (5. klass) 

12. detsember - Nuti-Võluri robootika töötuba Võrus (1.g ja 1.-3. klass) 

12. detsember - kaitseväe ja noortekeskuste külastus (7.-9. klass) 

19. detsember - jõulupidu  

 

 



6 

 

Muusikaringi toimetamised 

KRIHVELDAJA  detsember 2019

Võrreldes varemaga, on ringitund nüüd pärast koolipäeva. Iga uus olukord vajab pisut aega kohanemiseks, kuid kelle sees on 

peidus muusikapisik ja kellele meeldib ennast proovile panna erinevates tegevustes, saada kogemuste võrra rikkamaks, siis see 

võtab osa pakutavast. Sel perioodil on fookuses olnud meeskonnatöö, eeskätt oma grupikaaslasega arvestamine. Nii pillimängus,  

laulmises kui ka näidendi õppimisel. Põhiline tegevus on koondunud näitemängule, mille valmimisele on ringi liikmed saanud 

oma vahvate ideedega igati kaasa aidata. Alustatud sai septembri alguses näidendi laulude õppimisega, et jõulupeoks kogu näi-

dendiga ühele poole saada. Aeg kaob võluväel ja selle oskuslik kasutamine on kunst omaette, mida annab veel õppida. Esmas-

päeva õhtupoolikud on möödunud lauldes ja teksti harjutades ning tänu köögitädidele ka väikest söögiampsu nautides. Üks tore 

meeskonna kaaslane, keda oleme kutsunud vahetevahel oma tegemisi vaatama, on õpetaja Marit Juks. Tema tähelepanekutest 

proovide käigus on olnud suur abi. Lühike lugu “Trollid ja päkapikud” on kokku pandud K. Mustoneni ja K. Rüütli lastenäiden-

dite kogumike “Nurjatust päkapikust tulnukateni” ja “Rõõmurullid” ainetel. Selles lavatükis mängivad ja laulavad Mikk Järve, 

Ralf-Randel Randva, Lisette Peetersoo, Ketter Lüüs, Robert Truks, Siim Järve, Joonas Matto, Birgit Keem, Reelika Piirjõe, 

Rhianne-Liz Piirjõe. Edu neile ja meeldivaid elamusi vaatajaile-kuulajaile. 

Häid jõule ja toredat vana-aasta lõppu. 

Urve Sulev, muusikaringi juhendaja 

 

Kui Võru Instituudi Keelepesa õpetajate (lasteaiaõpetajate, kes õpetavad lasteaia rühmas võru keelt) koolituspäeval septembris 

muusika töötoa gruppides uusi eriteemalisi võrukeelseid lastelaule loodi, leiti üksmeelselt, et mõned laulud võiks Umalaulu 

võistlusele saata. Nende hulgas ka “Memme-taadu laul”, mille põhiliseks muusika autoriks on Hargla kooli muusikaõpetaja ja 

üks teksti autoritest on Hele Zilmer. Gruppide üldjuhendaja muusika osas, muusikaõpetaja Sirli Hellamaa, teatud soovitused an-

tud laulu muusika ühes olulises fraasis olid väärt kaasautorlust, samuti nagu seda oldi laulusõnade autorite puhul teksti loomisel. 

Kõike eelnevat arvestades vormistas muusikaõpetaja Urve “Memme-taadu laulu” noodi ja saatis Umalaulule. Kolmest võistluse-

le saadetud võrukeelsest lastelaulust valiti žürii poolt finaali “Memme-taadu laul”. Kuna eelnevalt oli tehtud Võru Instituudi tea-

duri Mariko Fasteri poolt ettepanek, et laule võiksid esitada lapsed, siis muusikaõpetaja alustas aegsasti läbirääkimisi ja nõus 

laulma ja suurel laval esinemise kogemust saama olid Ralf-Randel Randva, Birgit Hermlin, Liz Piirjõe ning Lisette Peetersoo. 

Finaali saamine tähendas võistluskontserdil esinemist suurel Mooste Folgikoja laval koos mitmete tuntud lauljatega nagu Mari 

Kalkun, Aapo Ilves, jne. Olgugi, et hinnati laule, mitte esitajaid, oli vaja korralikult esineda. Õpetaja hakkas tegema fonogrammi, 

et saaks harjutama hakata. Proove sai tehtud nii palju kui võimalik ja 7. novembril oligi minek ukse ees. Proovi ajaks tuli kohal 

olla. Meie esinemisnumber oli kõige esimene ja esimest korda suurel laval. Kõik neli vaprat Hargla kooli laululast said oma esi-

nemisnärvi turgutada. Vabana laval on tundnud ennast alati Birgit Hermlin ja julgustanud ka teisi. Ralfi enesekindlus on tugeva-

maks saanud ja Lisette ning Lizi naeratused näitavad, et ühtsuses peitubki jõud. Üldjoontes läks hästi, aplaus oli vägev ja publiku 

lemmikuna teisele kohale tulla 26 esitatud laulu seast oli meile mõnus tulemus. Auhinnaline esimene koht publiku lemmikuna 

anti välja Sirli Hellamaa laulule “No, kos tuu I-phone jäi”. Umalaulu 2019 võistluslaulud on nüüdseks kuulatavad-vaadatavad 

Youtubes. Õhtupoolik Folgikojas oli meeli ülendav nii täiskasvanutele kui ka lastele. Söögilaud esinejatele oli rikkalik ning põ-

nevust leidus siin ja seal. Pikka kontserti täiesti uute lauludega kuulata oli ainulaadne kogemus. Koju saime sõitma alles tund 

enne südaööd, kui autasustamine oli lõppenud. Tänusõnad lapsevanematele mõistva suhtumise eest.  Direktor lubas järgmise 

koolipäeva hommikul lastel veidi kauem magada. Aitäh kõigile õpetajatele, kes prooviaegu oma tundidest lubasid, helitehnikule 

Heinar Kondile, direktorile Juta Kondile, kes sõidutas meid Moostesse ja tagasi ning on olnud abiks kogu sellele võistlusele mi-

neku ettevalmistusperioodi jooksul. 

 

Muusikaõpetaja Urve Sulev 

Lastelaulust vanavanematele 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
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Erinevate rahvaste kultuurid tulevad koju kätte 
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Oleme sellel õppeaastal võtnud noortekeskuse üheks prioriteediks tutvustada erinevate rahvaste kultuure. See idee tuli meie vä-

lisvabatahtlikul Floral, kes on ise pärit Saksamaalt. Oleme noortekeskuses varemgi kultuuriõhtud läbi viinud, kuid Flora algatu-

sel on saanud alguse järjepidev traditsioon. Igas kuus tuleb meile külla vähemalt üks teise kultuuritaustaga inimene, kes tutvustab 

oma kultuuri kombeid, toite, mänge ja palju muud. Oleme koos noortega tutvunud saksa, ungari ja türgi kultuuriga ning palju 

põnevaid kohtumisi ootab ees ka järgmisel poolaastal. Sellist sorti sündmusel on tulnud ette palju põnevaid hetki. Näiteks oleme 

teada saanud, et traditsioonilist eesti jõulutoitu (hapukapsad, verivorst ja kartulid) kutsutakse Saksamaal Surnud Vanaemaks. 

Nüüd teame ka seda, et Ungaris toimuvad väga suured muusikafestivalid, mis on kuulsad terves maailmas ning et Türgis ei tähis-

tata jõule ja Saksamaal on noorte seas populaarne juua Fanta ja Coca-Cola jooke segatuna. Teiste kultuuridega tutvumine on juba 

praegu noortele juurde andnud avatust, uusi teadmisi ja mõistmist, miks inimesed käituvad ja mõtlevad erinevalt. Jääme põnevu-

sega ootama järgmisi kohtumisi põnevate inimestega. 

Madli Must, noorsootöötaja 

 

 

 

 

Me käisime Saru lauavabrikus. Sinna matkasime pika tee. Alles matka lõpus viis buss meid vabrikuni. Seal oli kõva müra. Töö-

tajad kandsid kõrvatroppe. Meile räägiti, kust on puit pärit. Igal pool lõigati laudu. Laudadest tehti uksepiitasid ja aknaraame. 

Uksepiitadele kinnitati uksehinged. Iga töötaja tegi kindlat tööd. Vaatasime millised näevad välja valmispakitud ja vabrikust väl-

jasaatmiseks mõeldud uksepiitade pakid. Ekskursiooni lõpus kingiti meile kommikott.  

Siim Järve, 3. klass 

 

Valga muuseumi töötajad tulid meile kooli külla. Nad õpetasid, kuidas punuda nahast käepaela ja limonaadipurgist meisterdada 

vilet. Käepaela tuli punuda nagu patsi. See oli raske. Ma ei ole varem pununud. Õpetaja tuli mulle appi. Vile ei tulnud meil väga 

hästi välja. Mõned viled tegid küll päris valju häält. Oli tore ja sain natuke näpuosavust harjutada.  

Mikk Järve, 1. klass 

 

10. oktoobril sõitsid 1-6. klass ja mõned suuremad Tartusse. Etenduse nimi oli “Kanamunast kosmoseraketini” ning see maksis 5 

eurot. Kuna etendus kestis kaks tundi, siis oli see kolmes vaatuses. Esimeses vaatuses räägiti kanamunadest, teises tehti pauke ja 

viimases katsetati ainete reageerimist. Kõigile meeldis 

teater väga.  

Birgit Hermlin, 6. klass 

 

 

Käik Saru lauavabrikusse 

Käepaela ja vile meisterdamine 

Teadusteater Tartus 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
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Gaia õppesuunalise klassi tegemised 
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Hargla Kooli gaia õppesuunalises klassis õpib 4 uudishimulikku ja lustilist noort. Igapäevaselt õpime mängides ning avastame ja 
kogeme uut ja huvitavat.  Alternatiivpedagoogika aitab õppetunnid muuta mitmekülgseks ja põnevaks lähtudes õpilaste enda 
huvidest ja eripärast. Õppimise teeb hõlpsamaks kogukonna ja perekondade tugi. Vanemad on kaasatud õppeprotsessi ning kogu-
kond aitab õppepäevi mitmekesistada.  
Kolmapäeviti veedavad gaia noored aega õues õppides. Selle päeva sisustamisel on Parmu Ökoküla kogukonnal suur roll. Näi-
teks külastasime ühel kolmapäeval Putka talu, kus õppisime imetajaid ja kodulinde tundma, lehma lüpsma, linde toitma. 
Kalev Raudsepp viis noored talvisesse metsa puid tundma ja tuld tegema, rääkis huvitavaid lugusid, mis noori kõnetas. 
Ühel kolmapäeval võtsime osa Elistvere loomapargi programmist “Karu kaeras”. Lisaks karu Karoliina tegemistele saime palju 
põnevat teada loomapargi asukatest. Saime vastused küsimustele: Miks metsnugised oma toitu peidavad? Miks põhjapõder jalu-
tab ringteesid sisse? Kuidas saab põdra sarvede järgi teada tema vanust? Millal sarvedega loomadel sarved luustuvad? Miks võib 
karusid kaeras kohata? Nägime, kuidas oravad osavalt saltosid teevad ja ilvesekutsikad päikese käes end soojendasid.Tuletasime 
meelde tuntumad teraviljad.  
Pähni matkarajal osalesime ühes vanematega seljakotiprogrammis. Tore oli üheskoos avastada ja otsida küsimustele vastuseid. 
Õpilased olid vaimustuses punase tamme tõrudest ning neid korjati taskud täis, et kodus ka puud seemnest kasvama panna. Lehis 
tekitas ka elevust. Olime eelnevalt õppinud okaspuid ja igihaljaid taimi ning matkarajalt leidsime raagus okaspuu, mis kohapeal 
osutus lehiseks. Me polnud varem nii suurt lehist näinud.  
Ühel nädalal võtsime osa Valga Gümnaasiumi pärandkultuuri koolituse sarjast. Päeva alustasime maailmakoristuspäevaga.  Käi-
sime männikändusid juurimas, et neist tökatit ajada. Rasmus Onkeli juhendamisel õppisime Mustjõel kalu püüdma ja sööta val-
mistama. 
Suurpärane koostöö on Valga Muuseumiga, kes meie noori õppekäikudele kaasa võtab ja õppeprogrammidele kutsub. Oleme 
käinud ühes Valga Muuseumiga kadrisandis, Spordimuuseumis, Laima Šokolaadimuuseumis Riias, jõuluprogrammis “Vanaaja 
kombed”. 
Põnevust jätkub kogu meie õppeaastasse, sest õppimine on nii huvitav ja palju on veel avastamata. 
 
 

Jandra Mölder, 1. g  klassi õpetaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elistvere  loomapark Putka talus 

Laima Šokolaadivabrikus käsitöökomme 

valmistamas 

Rasmusega kalal Kalev Raudsepaga talvises metsas 



9 

 

Lasteaia tegemised 
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2019/20. õppeaasta on poole peal ja Hargla Kooli lasteaias on olnud palju põnevat tegemist. 
2. septembril osalesime Hargla Kooli esimese koolipäeva aktusel. Saatsime endisi lasteaiakaaslasi kooli. Sama kuu lõpupoole 
tervitasime sügise algust. Lasteaias on avatud aastaaegade aken, kust võib leida sügise tunnuseid. Septembris käisid lapsed ka 
maantee ääri koristamas. Nad rõõmustasid väga, et prahti oli vähe. 
Oktoobrikuu algas päästeameti külaskäiguga. Toimus Päästeameti õppeprogramm „Tulest targem”. Koos külalistega koolist 
tähistasime lasteaia sünnipäeva. Lapsed valmistasid 3 pikka värviliste kolmnurksete lippudega ketti. Nendega kaunistasimegi 
oma toa. Oktoobris külastasid meid ka Võru Instituudist Triin ja Evely. Nad jutustasid võrukeelseid lugusid ja mängisid lastega. 
Novembris käisime koos koolilastega hingedepäeva puhul külastamas Hargla kirikut. Lea Radsin andis väga huvitavat infot kiri-
ku ja kirikus käitumise kohta. Lapsed said võimaluse ronida isegi kiriku torni. Novembris oli lasteaias ka võru keele nädal. 
Võrdlesime võru keelt eesti keelega, laulsime võru keeles koos muusikaõpetaja Urvega. Toimus võrukeelne arvude päev ja võ-
rukeelne värvide päev, kohtusime luuletaja Contraga ja valisime ilusaima võrukeelse sõna. Sel korral osutus valituks sõna „siip”. 
Seda kasutatakse käte pesemise ajal seebi küsimisel tänase päevani. Ühe novembrikuu nädala pühendasime Läti Vabariigile, sest 
neil oli iseseisvuspäev. Maalisime läti lippu, lilli ja kaunistasime kingituseks õhupalle. Ka novembris käisid Triin ja Evely Võru 
Instutuudist lastele võrukeelseid jutte rääkimas. Lapsed käisid spordinädala raames matkal.  Eriti erutas lapsi lasteaia magamis-
toa mängualal poemängu avamine. 
Detsember tõi kaasa muutuse aastaaegade aknal. Sealt saab nüüd leida talve tunnuseid. Loomulikult on meil toas ja saalis jõulu-
kuusk, harjutame jõulunäidendit, ootame jõuluvana, õpime salme ja meid külastab iga päev päkapikk. Igal lapsel on mängutoas 
omanimeline tasku, kuhu päkapikk jätab komme ja kirju. Meie juurde leidis tee ka Võru Instituudi päkats. Ta õpetas lastele 
mänge, mida mängiti siis, kui mänguasju eriti ei olnud saada. Mõned mänguasjad olid looduslikud. Lapsed arvasid alguses, et 
nendega ei saa mängida, kuid tõdesid tänu päkatsile, et saab küll. 
 
Lasteaiapere soovib kõigile ilusaid jõule, toredat aastavahetust ja head uut aastat. 
 
 

Hele Zilmer, lasteaiaõpetaja 
 

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1rpyExv3QAhVJFSwKHY_fCMcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rde.ee%2Fproducts%2Fee%2F831%2F30778%2Fsort%2F1%2Ffilter%2F0_0_0_0%2FDekoor-Lumehelbeke-64-LEDiga-%25C3%259810
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Koolisport  

Valgamaa koolide esindus (Hargla ja Lüllemäe koolid) 

 EKSL-i suvemängudel Hiiumaal 

KRIHVELDAJA  detsember 2019

Tõrvas Valgamaa koolide murdmaajooksuvõistlustel  

7. kl. poisid kehalise kasvatuse tunniks valmis 

Algamas on Euroopa spordinädala matk Lõppes algklasside spordiringi jalgpallivõistlus 

Sportlikud tegevused lasteaias ja algklassides 

Sisukat ja sportlikku koolivaheaega! 


