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2. klass - Mikk Järve 

3. klass - Kristel Looman 

4. klass - Siim Järve 

7. klass - Birgit Hermlin 

8. klass - Kadri Rätsepp 

9. klass - Rainer Truks 

2020/2021 õppeaasta parimad õppurid 

Kiituskirja saajad 

Ainekiituskirja saajad 

1. klass - Mairo Peetersoo - eesti keel, loodusõpetus, muusikaõpetus 

Alari Puul - kehaline kasvatus 

Angela Puul - kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus 

2. klass - Ketter Lüüs - kehaline kasvatus, kunstiõpetus 

2.g klass - Lukas Miller - muusikaõpetus, kehaline kasvatus 

Mirko Must - matemaatika 

3. klass - Joonas Matto - muusikaõpetus 

4. klass - Robert Truks - kunstiõpetus, arvutiõpetus 

Markus Vahtra - muusikaõpetus, kunstiõpetus, arvutiõpetus 

5. klass - Kevin Koemets - kunstiõpetus 

Carmen Sepp - muusikaõpetus, kunstiõpetus, käsitöö 

6. klass - Sander Tammi - eesti keel, inglise keel, inimeseõpetus, muusikaõpetus, kunstiõpetus, kehaline 

kasvatus, tehnoloogia, arvutiõpetus 

7. klass - Kristin Looman - inimeseõpetus 

Heleri Siim - kunstiõpetus 

4-5-lised õpilased 

1. klass - Mairo Peetersoo 

Angela Puul 

Alari Puul 

2. klass - Ketter Lüüs 

2.g klass - Kaisa Miller 

Lukas Miller 

Mirko Must 

3. klass - Joonas Matto 

4. klass - Robert Truks 

Markus Vahtra 

6. klass - Sander Tammi 

7. klass - Kristin Looman 
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Kokkuvõte 2020/2021 õppeaastast 

 

 

 

Käesolev õppeaasta on taas möödunud linnutiivul. Tavapäraselt detsembris ilmuva kooliajalehe värsket 

numbrit saate lugeda alles nüüd, juunis. Üheks põhjuseks on olnud muutlik ja ettearvamatu eluolu ning 

äkilised distantsõppenädalad, mil ajalehe toimetajagi püüdis süveneda ressurssi nõudvasse kaugõppesse.  

Siiski on meie õnneks koolielu kulgenud tavapärases rütmis. Ainult väga heade hinnetega lõpetajaid on 

kuus ning heade ja väga heade hinnetega lõpetajaid 12. 

Õppeaasta alguses sai õpilasesinduse, õpetajate ning lapsevanemate heakskiidu 2021-2026 a arengukava. 

Dokument on vallavolikogu poolt nüüdseks heaks kiidetud. 

Esimeseks koolivaheajaks sai remonditud kolm klassiruumi ja tugispetsialisti ruum. 

Õppeaasta esimese poole üks tähtsündmusi oli kindlasti programmi Ettevõtlik kool hõbetaseme saavutami-

ne. Oleme üks kümnest koolist kogu Eestis. 

Ettevõtliku kooli programmiga liitumise mõtteid mõlgutasime juba 2015. aastal. Maaletoojateks olid tolla-

ne ja praegune vallavanem Monika Rogenbaum ja tollane SA Valgamaa Arenguagentuur ettevõtluskonsul-

tant Anneli Kattai. 

Kooli õppetegevuses peetakse oluliseks teadmisi ja loovust. Kõige olulisem on saavutada nendevaheline 

tasakaal. Kui on teadmised ja oskused, säilib ka eluterve mõttemaailm ja loov mõtlemine. Noored on üha 

julgemad pakkuma ja esitlema oma ideid. Oleme pidanud kahepoolseid dialooge, kus nii õpetajad kui õpi-

lased saavad argumenteerida. Nii sünnivad kompromissid ja parimad tulemused. 

Noorte vähesuse tõttu on meie materiaalsed ressursid olnud aastaid tagasihoidlikud. Samas on see pannud 

mõtlema, kuidas sedasama piskut ratsionaalselt ära kasutada. Teeme tihedat koostööd Taheva avatud noor-

tekeskusega. Ei toimu ressursside dubleerimist. 

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus käivad käsikäes. Hargla Kooli noored on olnud edukad minifirmade loojad ja 

tegutsejad. Kooli päevakavas on õppeaine kohalugu. Esimeses kooliastmes tutvustatakse kohalikku eluolu, 

inimesi ja traditsioone. Kolmandas kooliastmes on kohaloo tundidesse integreeritud projektide kirjutamise 

oskuse õpetamine. Tehakse projektivoorudesse konkreetseid taotlusi ning positiivse rahastusotsuse korral 

tegevused ka teostatakse. Lisaks valmistab kolmanda kooliastme kohaloo tund õpilasi ette loovtöö kirjuta-

miseks. Käesoleva aasta kohaloo tunni suurprojekt oli „Kingime Hargla raamatukogule 100. juubeli puhul 

100 raamatut!“. 

Kiidan Hargla Kooli õpilasesinduse noori. Õpilasesindus on küll väike, kuid töine. Ollakse julged koo-

lielus kaasa rääkima. Ettevõtmistes ei kardeta eksimusi. Neis nähakse pigem õppimisvõimalusi. 

Kiidan õpilasi, kellel ei ole mõttessegi tulnud ainetundidest kõrvale hoida ja eesmärgitult põõsastes hiilida. 

On see ju noorte iseendi valik, kas luua viljakandev pinnas tulevikuks või jääda enese kasina teadmiste 

pagasiga ootama kauget kättesaamatut valgete purjedega imelaeva. 

Noored võivad olla küll ettevõtlikud, kuid siiski vajavad nad endi kõrvale toetavaid ja usaldusväärseid 

täiskasvanuid. Hargla Koolis on see maasool alati olemas olnud. Minu ülesanne on olnud noorte ja õpeta-

jate ühised tegevused kirjeldada Ettevõtliku kooli programmi hindamisjuhendis ning võtta vastu saavuta-

tud kvaliteedimärgis - hõbetase. See on meie kooli saavutus. 

Toredat suvepuhkust kõigile! 

Juta Kond 
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KRIHVELDAJA  juuni 2021

Õppeaasta sündmused, I poolaasta 

1. sept. - Esimene koolipäev. 

15. sept. - Liikluslinnaku külastus (1. klass). 

23. sept. - „Märka meie metsa lugu“ õppeprogramm Pähni külastuskeskuses. Mobiilse pla-

netaariumi külastus (1., 2. ja 3. klass). 

23. sept. - Spordinädal, heategevuslik teatejooks Valgas. 

24. sept. - Spordinädal, kooli orienteerumisvõistlus. 

25. sept. - Spordinädal, kooli matk. 

30. sept. - Spordinädal, viktoriin. 

1. okt. - Spordinädal, viktoriin. 

2. okt. - Õppereis Järvakandi klaasimuuseumi (5.-9. klass). 

5. okt. - Õpetajate päev. 

9. okt. - Ilon Wiklandi kohvernäitus. Nutispordi I etapp. 

11. okt. - Sügisfotode konkurss. 

16. okt. - Pudruprogramm 2020 (1.-4. klass). 

26. okt. - Metsapostkaardi „Tervendav mets“ konkursil osalemine (1.-3. klass). 

2. nov. - Võru keele nädala avanemine. 

3. nov. - Osalemine õpilasvarju nädalal Valga Gümnaasium (9. klass). 

4. nov. - Külas Varstu Kool. 

10. nov. - Eesti Ornitoloogiaühingu ja Haridus– ja Noorteameti digijoonistusvõistlus „Aasta 

lind tuttpütt“ (1.-3. klass). 

11. nov. - Nutispordi II etapp. 

25. nov. - Kadripäev (1.-4. klass). 

26. nov. - Kodanikupäeva viktoriin (8. klass - Kadri, Silleri, Ken Tristan). 

27. nov. - 2.g Lüllemäel teatris. 

1. dets. - tv3.ee „Maskis laulja“ joonistuskonkurss (1.-3. klass). 

4. dets. - 1. klassi aabitsapidu. 

7. dets. - Etendus „Päkapikk Kusti jõulud“ (1.-4. klass). 

11. dets. - Nutispordi III etapp. Jõulupäev. 
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Õppeaasta sündmused, II poolaasta 

22. jan. -  Elva Gümnaasiumi korraldatud limerike luulevõistlus (3. klass - Joonas; 4. klass - 

Siim, Markus, Robert). 

26. jan. - Ürituse otsimise üritus; emakeele olümpiaad (8. klass - Kadri; 9. klass - Rainer). 

28. jan - 2.g klass - räätsamatk. 

29. jan - 12. veebr - Nutispordi IV etapp. 

3. veb. - Inimeseõpetuse õpetaja loeng teemal „Minu keha“  (1., 2., 3., 4. klass). 

8. - 12. veb. - Sõbranädal. 

15. veb. - Vastlapäev Metsavenna talu Punkrimäel. 

19. veb. - EV 103. sünnipäeva tähistamine (algklassid). 

2. märts - „Tere, kevad 2021“ (1., 2., 3., 4. klass). 

8. märts - 10 monkeys matetalgud. 

12. märts - Emakeelepäeva tähistamine. 

25. märts - Jänku-Juta matemaatika võistluse I voor (3. klass - Kristel). 

26. märts - Nutispordi finaal (2. klass - Mikk, Raimo; 4. klass - Robert; õp Pille-Riin). 

28. märts - TÜ teaduskooli matemaatikavõistlus Jänku-Juta veebis (3. klass - Kristel; 2. 

klass - Mikk). 

31. märts - TÜ teaduskooli matemaatikavõistlus Jänku-Juta veebis (2. klass - Mikk; 3. klass 

- Kristel). 

3. aprill - TÜ teaduskooli matemaatikavõistlus Jänku-Juta veebis (2. klass - Mikk). 

15. aprill - Eesti MV nutispordis vabariiklik finaal (2. klass - Mikk). 

16. aprill - Metsaviktoriin (2., 4., 5., 6. klass). 

11. mai - Matemaatikavõistlus „Känguru“. 

17. mai - Jaigi jutupäiv (2. klass - Mikk; 4. klass - Siim, Robert; õp. Urve Sulev). 

27. mai - Tulevane 1. klass tutvumas kooliga; Tutipäev. 

28. mai - Eesti keele eksam (9. klass); matk (1.-8. klass). 

31. mai - Karjääriõpe (külas Tuuli Mekk). 

3. juuni - Matemaatika eksam (9. klass); Lasteaia lõpupidu. 

9. juuni - Valikeksam (9. klass); spordipäev (1.-8. klass). 

11. juuni - Kooli lõpupidu (1.-9. klass). 
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Karantiini poolminutid 

Nädal enne vaheaega oli üpris pingeline. Viimased vastused oli vaja vihikusse kirjutada 

ning õpikust mõned peatükid läbi lugeda. Viimasel koolinädalal korraldas noortekeskus 

õues palju erinevaid tegevusi. Üks neist oli matk allikale, millest ka mina osa võtsin. Vaja 

oli ennast õpingutest tuulutada.  

Matk algas kuni kümneliikmelise grupiga minu kodu lähedalt. Kõndisime üle Essemäe kõr-

gustike allikani. Loodus oli imeline ja maastik vahelduv. Matk kulges tasasel metsateel, 

kuid samas ka mägedest üles-alla kõndides. Allikale jõudes jõime kaasavõetud anumatest 

allikavett ning pesime sellega nägu. 

Räägitakse, et allikaveel on noorendav mõju, seega pidime järgi proovima. Matk oli tore ja 

kokku läbisime umbes 10km. 

8. klass, Kadri Rätsepp  

Koroonaaegsed jõulud  

See aasta olid minu jõulud teistsugused võrreldes eelnevate jõuludega. Tavaliselt olid sel-

leks ajaks terve kodu jõuluteemaliselt ehitud, pere oli koos ja kinke avati pärast jõulupidu. 

 

Kuid tänavu olid koroona tõttu paljud asjad ära jäänud ja seega pidin emaga mõtlema, kui-

das jõulud ära päästa. Me tähistasime seda jõululaupäeval.  

Enne pühi me midagi valmis ei seadnud, seega kaunistasime kodu samal päeval (kuuske ei 

pandud seekord ülesse). Pärast seda tegime ahjukana, kooki ja piparkooke. See oli ainuke 

moment, kui mul oli jõulutunne. Õhtul katsime laua, panime käima muusika ja soovisime 

vanaemale häid jõule. Jõulumeeleolu oli rahulik, mõneti isegi kurb, sest see aasta ei saanud 

me neid traditsiooniliselt tähistada. 

Üldiselt olid jõulud selle aja mõttes hästi läinud.  

7. klass, Birgit Hermlin 

Elas kord väike tüdruk, kes ootas talve. Ühel hommikul, kui ta ärkas, oli lumi paksult maas. 

Ta oli nii õnnelik, et läks kohe õue kelgutama. Siis tuli päike välja ja sulatas lume ära. Tüd-

ruk oli nii kurb, et tal tuli pisar silma. Siis läks ta tuppa, tegi endale teed ja rahunes maha. 

Keegi koputas ukse peale ja tüdruk tegi ukse lahti. Seal oli vana nõid. Nõid küsis: „Mis soo-

vid sul on?“ Tüdruk vastas, et sooviks lumiseid ja valgeid jõule. Nõid täitis tüdruku soovid 

ja tüdruk veetis perega ilusad ja valged jõulud. 

5. klass, Carmen Sepp 

Talv 

Matk noorendava veeni  
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Novembri alguses oli võru keele nädal. Iga päev toimus erinevaid tegevusi. 

Meie koolis käisid külas Varstu Kooli 1.-4. klassi õpilased. Koos tantsisime, laulsime, räppi-

sime võru keeles, vastasime viktoriini küsimustele. Järgmisel päeval sõitsime meie Varstus-

se. Tutvusime kooliga, mis on suurem kui meie kool. Me kuulasime võrukeelsete laulude 

kontserti, mängisime, värvisime Hargla ja Rõuge rahvariiete seeliku triipe. 

Olid väga toredad kokkusaamised. Sain endale mitu sõpra. 

                                                                                                       4. klass, Lisandra Peetersoo 

 

Võru keele nädal 

Klaasimuuseum Järvakandis 

2. oktoobril käisime 5.-9. klassiga klaasimuuseumis. Väljasõit toimus kooli juurest. Bussiga 

sõit oli pikk ning väsitav. Kui kohale jõudsime, läksime sisse ning istusime maha. 

Klaasimeister rääkis meile, kuidas peab torust kinni hoidma ja kuidas seda kasutama peab. 

Meister rääkis ka seda, et kui oled paremakäeline, peab istuma paremale poole, kui oled va-

sakukäeline, siis istuma vasakule poole. 

Suundusime ahju kõrvale istuma ja siis ta andis toru otsas sulatatud klaasi ning meie siis 

voolisime sellest endale kaunist luike, mille hiljem saime koolis kätte. 

Päeva lõpus uudistasime klaasist tehtud asju ning soovi korral sai ka midagi endale osta. 

Päev oli meeldejääv ja tore. Seda päeva jääb meenutama enda tehtud kaunis luik. 

5. klass, Kevin Koemets 

Õpetajate päev 

Sel sügisel oli väga vahva ja teistsugune õpetajate päev. Mulle meeldis, sest õppetöö oli 

kergem ning uued õpetajad olid toredad. Päeva lõpus toimus peitusemäng. Õpetajad peit-

sid end kooli territooriumile ja õpilased otsisid neid. Üht õpetajat me ei leidnudki, sest 

keegi ei osanud põnevasse kohta vaadata. Nimelt oli ta roninud redeliga puuriitade vahele. 

Oli lahe ja möllu täis päev. 

4. klass, Robert Truks 
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 Vastlapäev Hargla Koolis 

Kogu koolipere osales sel aastal vastlatrallil 15. veebruaril, päev enne õiget vastlapäeva. 
Esimene mõte vastlapäeva tähistamiseks oli minna hobuste ja saaniga sõitma ning mäele 
kelgutama. Teine idee tuli mõned päevad enne vastlapäeva. Soov oli minna Metsavenna tal-
lu tuubitama. Mõte tuli liiga hilja ning usinamad tuubitajad olid endale juba mäe broneeri-
nud ning sellest tuligi otsus pidada meie kooli vastlapäev varem. 

Koolipäeva hommik algas tavapäraselt, lapsed tulid kooli ning käisid söömas. Peale söö-
mist hakkasime sättima mäele minekuks. Ilm oli talviselt krõbe ja riidesse tuli panna soo-
jalt. Mäele sõideti kõik koos suure bussiga. Mäel tuubitamiseks ja kelgutamiseks oli kolm 
tundi aega. Metsavenna tallu jõudes ootas meid perenaine, kes tutvustas meile mäe reegleid 
ning rääkis ohutusest. Reeglid selged ning võiski vastlapäev alata. 

Lisaks tuubidele sai valida ka erinevate kelkude vahel millega mäest alla lasta. Tuubitati nii 
üksi kui ka kõik koos. Mäele kaasa oli võetud ka soe tee, mida sai juua kui hakkas külm või 
oli soov natukene puhata. Mäel olles läks aeg väga kiiresti. Päeva lõpuks suutsime ka päi-
kese välja tuubitada. Oli näha, et lastel on lõbus ning sama sai öelda ka õpetajate kohta, kes 
lastega koos mäest alla sõitsid. Tehti ka väike võistlus, kes saab kõige pikema liu. Sättisime 
tuubid tagasi oma kohale, et järgmised külalised saaksid sõitu nautima tulla ning alustasime 
teekonda tagasi kooli. 

Kooli jõudes läksime sööma ning nagu vastlapäeval kombeks, sõime vastlakukleid. Kõhud 

kukleid täis sai jälle rõõmsalt minna tundidesse uusi teadmisi koguma. 

Õpetaja Kristiina Kimask 

Stiilinädal 

Veebruari kuus toimus meil koolis stiilinädal. Emaspäevast kuni reedeni oli iga päeva kohta 
erinev stiil, näiteks pidime riietuma muinasjutu tegelaseks või kandma retro stiilis riideid, 
samuti oli ka soki ja sussi päev, siis oli veel lipsu päev ja reedel, kui pidasime sõbrapäeva, 
kandsime punast ja roosat. Mulle meeldis kõige rohkem sõbrapäev ning soki ja sussi päev.  
Mina olin lipsuga koolis ja kandsin ka retro päeval retro stiili. Mulle meeldis väga direktori 
retro stiil ja õpetaja Silva nukitsamehe kostüüm. Huvitavad stiilid olid ka õpetaja Maritil ja 
õpetaja Kristiinal, kes kandis Elsa kostüümi, mis oli samuti väga lahe. Õpilastest meeldis 
mulle Birgit Hermlini Minioni kostüüm. Tehti ka pilte ja neile õpilastele, kes erinevaid kos-
tüüme kandsid, anti näiteks helkureid ja muud nänni. Reedel, 12. veebruaril tegime sõbra-
päeva kaarte, mille olime varem loosina tõmmanud, aga võisime kaarte ka teistele teha. 
Kaardid panime aknalaua peal olevasse postkasti, kust Kadri neid sõbrapäeval jagas. Tegeli-
kult oli tore nädal ja tore sõbrapäev, mis sellest, et seda varem pidasime. Õige sõbrapäev oli 
tegelikult 14. veebruar ja pühapäev, aga siis sõime kodus kooki ja oli ka tore. 

5. klass, Carmen Sepp 
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Kuidas me jõulupeo traditsioone murda tahtsime ja mis sellest kõigest lõpuks sai?  

“Kes sellel aastal kooli jõulupeo korraldaja soovib olla?” kõlab õppenõukogus aastaküm-
neid teada olev küsimus. Vaikus. “ Võiks keegi noorem olla, äkki Kristiina sina sooviksid 
sel aastal jõulupeo kava kokku panna?”. Ta oli nõus. Vajadusel pakkusin ennast abiks toole 
tõstma, kardinat keerutama jmt. 

Olime juba mõned toredad ideed kasvama pannud kui ühel päeval õpilasesindus soovis 
koos õpetajatega jõulupeo kava arutada. Jõudsime kokkuleppele, et pidu ei tohi olla liiga 
pikk, maksimaalselt tunni jagu etteasteid. Iga klassikollektiiv sai loosiga ühe teema, mida 
siis üheskoos välja mõtlema asuti. 7.-9. klass sai igatahes teemaks “Eurovisioon”. Järgmi-
sel kohtumisel otsiti üheskoos lühiversioonid ägedamatest esinejatest ja igaüks sai omale 
üks või kaks osatäitmist. Teistel klassidel oli teemadeks veel Jõulud, Retro, Film või televi-
sioon, TikTok ja õpetajatel Armastus. Oi kui palju aega sai veedetud sobivat tantsumuusi-
kat otsides… Aga tulles tagasi koosoleku juurde, siis arutelud jätkusid: “Kui saaks kultuu-
rimajas teha, võiks kohviku ka teha, külalised võiks laudade taga istuda, õhtujuht võiks ol-
la …" kõlasid järjest põnevamad ideed. Loosipaki tegime sel aastal kogu kooli õpilaste ja 
õpetajate vahel. Kes kellele tegi, kirjutas õpetaja Kristiina korralikult üles, et rehnung ikka 
paigas oleks ja keegi kingitusest ilma ei jääks. Novembri viimasel nädalal olid kõik ette-
valmistused tehtud ja pidu võis alata. 

Ja siis ta tuli hiilides järjest lähemale, see va´ koroona, nimega Covid-19. “Kultuurimajas 
ei saa ikka pidu teha, piirangud ei luba. Siis ei saa ju kohvikut ka teha! Teeme siis peo koo-
limajas, mõnus kodune olemine, mis seal ikka. Vanemaid ei tohi kutsuda! Olgu, esineme 
iseendile...” 9. detsembril andis valitsus teada, et tulevad piirangud: esmaspäevast, 14. det-
sembrist 2020, jäävad kõik koolid distantsõppele. 

Tegime kiirelt õpetajatega koosoleku ja mõtlesime, kuidas seda jõuluaega lastele meelde-
jäävaks teha? Kingitused on ka paljudel veel toomata! Palusime lastel ja nende vanematel 
ikka kiirelt loosipakid kooli tuua ja oh rõõmu, 11. detsembril jõudsid viimased kingitused 
kohale ja planeeritud jõulupäev võis alata. 

… Järgneb. 
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… Järgneb. 

Jõulupäeva hommik algas õppematerjalide kokku pakkimisega, sest enne koolivaheaega 
oli üks nädal kodust õppetegevust. Esimese tegevusena viis õpetaja Urve Naha läbi 5.-
9.klassi õpilastele Jõuluvillaku. Samal ajal toimus Kahoot 1.-4.klassi lastele, mille koostaja 
ja läbiviija oli õpetaja Kristiina. Järgnesid tegevused neljas grupis. Üks grupp õpilasi küp-
setas õpetaja Silva juures piparkooke, teine grupp meisterdas õpetaja Evi ja Maritiga jõulu-
kaarte hooldekodude elanikele. Selle toreda idee käis välja õpetaja Jandra, kelle õpilased 
samuti kaarte valmistasid. Kolmanda tegevusena said lapsed õpetaja Urve Naha eestveda-
misel mängida saalis lõbusaid nuputamis- ja seltskonnamänge. Laulutundi viis läbi õpetaja 
Urve Sulev: kes soovis, sai teistele esineda ja koos lauldi jõululaule. Ja nii need tegevused 
päeva kulgedes muudkui kordusid, ainult õpilased vahetusid. 

Enne koju minekut tuli otsida enda nimelist kuusekest, mis oli koolimaja klassidesse ja ko-
ridoridesse peidetud. Väga hoolikalt meisterdatud ja kristallidega kaunistatud kuusekeste 
autor oli õpetaja Kristiina. Kuuseke leitud, sai klassijuhataja käest loosipaki. Kes oskas, 
luges luuletust, kes mitte, sai kingi ikkagi. Aga mõned kuusekesed olid nii hästi peidetud, 
et veel sõbrapäeva paiku tuli mõni maki tagant või laua alt välja. 

Meie suurejooneliselt planeeritud jõulupidu sai lõpuks jõulupäevana läbi viidud: ei olnud 
pabistavaid õpetajaid proovide ajal, vaid pingevabalt kulgesime sõbralikus meeleolus jõu-
ludele vastu. Kes soovib järgmine aasta jõulupeo peakorraldaja olla? 

Õpetaja Silva Ranniku 

Elva Gümnaasiumi korraldatud limerike võistlus 

Ilus väike linn on Tõrva. 

Vahel sosistab mul kõrva 

kevadine tuuleiil, 

põõsa vahel sibab siil, 

otsib madalamat nõlva. 

 

Kristel Looman 

3. klass 

(Luuletus sai vabariiklikul omaloomingulisel luu-

lekonkrusil „Minu Eestimaa“  4. koha) 

Minu naabriks väike Saru, 

kus on õues lauavaru. 

Tehakse seal aknaid, uksi, 

mis üle jääb, see läheb tuksi. 

Lauatöö on tõesti maru! 

 

Joonas Matto 

3. klass 
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2020/2021. õppeaasta lõpuks oli lasteaias 17 last. Neist 4 on koolieelikud. Õppeaasta oli te-

gevusrohke nii õppetegevuse kui lõbustavate ettevõtmiste poolest. 1. septembril saatsime 2 

mängusõpra kooli. Septembris käisid Võru Instituudi töötajad Triin ja Evely lastega võru-

keelseid mänge mängimas. 10. septembri hommikul viis Päästeameti Mõniste komando läbi 

õppuse „Tulest targem“. Oli tulekahju häire. Pärast seda toimus loeng ja tutvustati ka pääs-

teautot koos. Lapsi üllatas, kui palju erinevaid vahendeid päästjatel on. Sama päeva enne-

lõunal külastas meid Vaatepiiri OÜ suure telkplanetaariumiga. Olime selili telgis ja telgi 

seintelt saime vaadata õpetliku sisuga multifilmi liiklusest. Septembris käisime matkal Tam-

mekülas, otsisime sügise tunnuseid. Samasse kuusse jäi spordinädala matk Hargla Kultuuri-

maja juurde välijõusaali. Iga laps sai spordinädala seljakoti ja veepudeli. Kultuurimaja juu-

res said lapsed jõusaalis „jõudu teha“, nagu nad ise ütlesid. Kiikusime suurel külakiigel ja 

jooksime niisama ringi. Spordinädala raames käisid lapsed ka kooli staadionil sportimas, 

jalgratastega sõitmas, mängisid pallimänge ja tutvusid erinevate spordialadega. 

Oktoobri algusest said lapsed õhtupoolikuti võimaluse kasutada mängimiseks tahvelarvu-

teid. 5. oktoobril olime osalised õpetajate päeval. Lasteaiaõpetajad olid sel päeval koolilap-

sed Siiri ja Kadri. 9. oktoobril käisime õppekäigul raamatukogus. Raamatukogu-tädi tutvus-

tas meile raamatukogu, raamatute laenutamist ja luges jutte Juhan Saare raamatut 

„Õhtujutte“. 12. oktoobril külastas lasteaeda KIK-i projekti raames õppeprogramm 

„Keskkonnake“. Konnakostüümis keskkonnaametnik tutvustas ja õpetas lastele prügi sor-

teerimist. Niimoodi koos ja mänguliselt said sorteerimise põhitõed lastele ruttu selgeks. 

Lapsed said kingituseks konnakujulise helkuri. 15. oktoobril tähistasime lasteaia sünnipäe-

va. Meie „vanad sõbrad“ I-IV klassist tulid meile külla, maiustused, õnnitluskaardid ja head 

soovid kaasas. Laulsime ja tantsisime koos. Lõpuks kinkisime meie igale külalisele õhupalli 

tänutäheks külaskäigu eest. 

2. novembril ehk hingedepäeval käisime Hargla kalmistul, et õppida kalmistukultuuri ja käi-

tumist pühapaigas. 3. novembril külastas meie asutust Valga vallavanem, et anda üle Ette-

võtliku kooli hõbetaseme tunnistus. Novembri teisel nädalalal oli meil võru keele nädal. 

Selle raames laulsime võrukeelseid lastelaule, mängisime ringmänge ja kaunistasime must-

ritega sõnapaari VÕRU KIIL. See kujunes ülemajaliseks võistluseks, kus osalesid lasteaia-

lapsed, koolilapsed ja üllatajatena ka mõned õpetajad. Parimad said auhinnad. Väiksema 

meene sai iga osaleja. Võru keele nädalal tutvustas meile oma aias ja põldudel kasvatatud 

ravimteesid Inge Põder-Männiste Ööbiku Ürditalust. Lapsed said tutvuda ravimteedega ja 

mõnda neist ka maitsta. Lisaks saime kaasa kotitäie „Laste teed“ koos pakenditega ja etiket-

tidega. Veel valisime vingeima võrukeelse sõna. Valituks osutus pini. Paar päeva hiljem tõi 

Evely Võru Instituudist meile võrukeelse lauamängu „Hummogust õdaguni“. Mäng oli loo-

dud Võru Instituudi töötajate Mariko, Evely ja Triinu poolt just võru keele nädalaks ja see 

kingiti lasteaedadele, kus tegutseb keelepesa. Niisiis ka meile. 

Järgneb... 

Hargla Kooli lasteaia tegemistest. 

KRIHVELDAJA  juuni 2021
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...Järgneb. 

10. novembril valmistasime mardisandimaske. 20. novembril oli lumi maas. Lapsed lusti-
sid mõnuga - lasid liugu, veeretasid lumepalle, meisterdasid lumememme, mootorratta ja 
jõudsime lumesõdagi teha. 24. novembril valmistasime kadrisandimaske. 1. detsembrist 
alates käis lasteaias päkapikk, avatud oli jõulukalender ja sussikapp, kuhu päkapikk uste 
sisekülgedele kinnitatud nimelistesse sussidesse kommi tõi. Toas oli ka jõulukuusk. Iga 
päev meisterdasid lapsed kuusele ehteid. 

7. detsembril oli saalis Ervin Lillepea etendus „Päkapikk Kusti jõulud“. Lasteaia jõulupidu 
toimus sel korral õunaaias lõkke ääres. Jõuluvana me ei jõudnudki ära oodata. Võtsime ha-
neritta ja läksime teda otsima. Mööda küünaldega valgustatud teerada liikudes leidsime 
jõuluvana aiamajakesest. Jõuluvana tervitas lapsi ja pani kohe kõik laulma. Alles seejärel 
kuulas laste luuletusi ja jagas kingitusi. Kohtumine jõuluvanaga lõppes samuti ühise laulu-
ga. 

Veebruaris käisime Pähni Looduskeskuses õppereisil. Vastlapäeva aga tähistasime koos 
kooliperega Metsavenna talus lumetuubidega kelgumäest alla sõites. Eesti Vabariigi sünni-
päeva eel meisterdasime eesti lippe, õppisime Eestit tundma ja kordasime hümni sõnu. 

Kevadel ajatasime aastaaegade aknal puuoksi. Kask sai esimesena hiirekõrvad. Käisime 
Elle-tädil abis kartuleid panemas, kartulipanemise masinaga. Koolieelikud käisid kooliga 
ja õpetajaga tutvumas. Lasteaia lõpetas 4 last. Lõpupidu toimus väikeses ringis mänguväl-
jaku kõrval aiamajakeses ja selle lähiümbruses. Õnnitlesime lõpetajaid, tänasime lapseva-
nemaid ja töötajaid. Peo lõpus oli ka pisike piknik. Nüüd soovime kõigile ilusat suve. 

Lasteaiaõpetaja Hele Zilmer 
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Hargla Kool õppis ringmajandust 

Hargla Kooli õpilased õppisid ringmajandust läbi praktilise õppe. Septembrist novembrini 
toimusid erinevad töötoad ja õppekäigud, mis õppetööd mitmekesistasid ning andsid põh-
jalikuma ülevaate prügi erinevatest liikidest. Vajalikkus tuli õpilaste endi huvist ja teadma-
tusest, mis saab prügist edasi, kui neid nõuetekohaselt sorteerida. Samuti oli mitmetel 
noortel küsimusi, kuidas prügi sorteerida nii, et seda annaks taaskasutada. 

Projekti eesmärk oli tõsta õpilaste teadlikkust jäätmekäitlusest ja korduvkasutusest ning 
õppida prügi sorteerima. Teine oluline eesmärk oli anda läbi redisaini töötubade praktilised 
kogemused materjalide taaskasutusest. Projekti lõpuks valmis näitus õpilaste taaskasutus 
toodetest. Projekti rahastas KIK. 

Mahukas projekt sai alguse septembrikuu projektinädalaga. Ühel päeval toimusid mitmed 
töötoad koolimajas ja väljaspool kooli. Vanemate klasside tehnoloogia õpilased külastasid 
Otepää kandis tuntud seppa, Mart Salumaad, kes andis kahel erineval päeval põhjaliku üle-
vaate metalsest prügist ning praktilise töö käigus valmisid päikesemärgi kujulised riidena-
gid. 

Samal päeval külastas kümnene grupp Luiga Käsitöötalu, kus Andres Rattasepp näitas pui-
dujääkidest käsitööd, tutvustas erinevaid puidu taaskasutamise võimalusi ning praktilise 
töö käigus valmisid õpilastel männikoorest purjepaadid. 

Koolimajas õppisid Merike Uuetoa käe all noored kõige mahukamat prügiliiki, riideid, 
taaskasutama. Vanad T-särgid, seelikud ja pluusid said õpilaste käe all hoopis erilisema 
väljanägemise. Tikandid, kleebised, mustritrükk, joonistused, uued õmblused andsid vana-
dele rõivastele uudse ilme, igaüks ainulaadne. Päris viletsatest kaltsudest lõigati ribad ning 
sai kätt proovida kangasteljel kudumises. 

Järgneb... 
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… Järg. 

Projektinädalala lõpus võtsid nii koolilapsed kui ka õpetajad osa Maailmakoristuspäevast. 

Ühiselt koristati endise Taheva valla teeperved puhtaks prügist. Sel korral pandi koristus-

päeval suurt rõhku mikroprügi ja suitsukonide koristamisele. Selle kampaania raames said 

õpilased aru, kui palju kahju võib teha üksainus suitsukoni või vaevumärgatav plastikutükk 

loodusele. 

Septembri lõpus külastasime kogu kooliga taaskasutaval tehnoloogial põhinevat paberives-
kit, Räpina Paberivabrikut ning Räpina Inkubatsioonikeskust. Paberivabrikus saime põhja-
liku ülevaate paberiveski ajaloost ja tehnoloogiast, kuidas vanapaberist taas uus paber val-
mib. Inkubatsioonikeskuses valmisid õpilaste käe all käsitöö vanapaberid ning pappkarbid, 
üks ilusam kui teine. 

Hargla Kooli vanemad klassid külastasid oktoobris Järvakandi Klaasimuuseumit ja Klaa-
sistuudiot, et saada aimu klaasitööstuse ajaloost ning klaasi taaskasutusest. Kadri Rätsepp 
kirjutab: “Teisel oktoobril külastasime 5.-9. klassi õpilastega Järvakandi klaasimuuseumi. 
Vastu võttis meid giid, kes jutustas meile klaasimuuseumist, selle tekkimisest ja esemetest 
samal ajal, kui me näitust imetlesime. Vaadata oli palju kuigi muuseum ise oli armas pisi-
ke. Pärast ekskursiooni näituseruumides asusime teise hoonesse klaasist luikesid valmista-
ma. Juhendaja näitas ette, kuidas see käib ja loomulikult luige tegemisel aidati meid kõiki 
individuaalselt. Kandsime kindaid ja kaitseprille, sest klaas oli vedel ja tulikuum. Klaas ta-
henes ruttu, seega pidime juhendaja abiga luigele päris kiiresti õige vormi saama. Luiged 
tulid kõigil erinevad, kuid väga vahvad. Külastaks klaasimuuseumit teinekordki.” 

14. oktoobril toimus projekti aktiivõppepäev, mille raames andsid põhjaliku ülevaate ring-
majandusest Tartu Loodusmaja juhendajad. Sisutihe ja huvitav päev võttis mahuka projekti 
kenasti kokku. Noored harjutasid prügi sorteerimist, vanemad kooliastmed uurisid mikros-
koobi all mikroplasti ning täitsid huvitavaid ülesandeid. Päeva lõpetuseks sõitis õpilase-
sindus ja õpetajate esindus bussiga Tartusse Loodusmajja külla, tutvuma loodusmajaga, 
teenuste ja võimalustega ning Rohelise Kooli programmiga. 

Projekti lõpetas õpilastööde näitus 4.-9. novembril. Kodunduse klassis oli võimalik näha 
nii õpilaste töid, kui ka fotonäitust projekti jooksul tehtud piltidest. 

Ühised väljasõidud ja loovad tegevused andsid niivõrd tõsisele ja vajalikule teemale nagu 
oli selleks ringmajandus meeldiva nüansi. Muidu nii igapäevane ja “igav” teema sai palju 
lõbusamalt läbi võetud ja päris kindlasti jäi prügiteema paremini meelde. Loodan, et meie 
koolinoored õppisid antud projektist midagi kasulikku ja on kogukonnale eeskujuks. 

Jandra Mölder, 

ringmajanduse projekti koordinaator 
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Hommik. 

Pime, karge. 

Otsin, torman, hüüan. 

Kuulen sosinat, mis malbe. 

Hommik 

 

Kadri Rätsepp 

8. klass 

Seoses eriolukorra ja koroonaviiruse levikuga 2020.a märtsis vajas Eesti riik vabatahtlikke 

riigipiirile. Oma panuse andsid rohkem kui 1200 Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liiget, nende 

seas ka Valga maleva naiskodukaitsja, Hargla Kooli lasteaiaõpetaja Hele Zilmer. 10. juulil 

2020.a tunnustas Kaitseminister Jüri Luik eriolukorras appi tulnud vabatahtlikke. Minister 

tänas Kaitseministeeriumi saalis toimunud pidulikul vastuvõtul eriolukorra lahendamisel 

silma paistnud kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tänukirja ja soojade sõnadega. Naiskodu-

kaitse Valgamaa maleva tänukirja volitati tänutseremoonial vastu võtma naiskodukaitsja 

Hele Zilmer. Maleva panuse põhiraskus oli piirikontrolli toetamine ja tõkestuspostide mehi-

tamine maakonnas. Novembris 2020. tähistati Naiskodukaitse Valga ringkonna aastapäeva. 

Sel puhul Otepääl toimunud pidulikul üritusel sai Hele Zilmer Kaitseliidu brigaadikindrali 

Riho Ühtegi tänukirja osalemise eest COVID-19 eriolukorra lahendamisel ja Naiskodukait-

se Valga ringkonna tänukirja aktiivse panuse eest Naiskodukaitse tegevusse.  

Juta Kond 

Kaitseministri tunnustus 


