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KRIHVELDAJA 

Nr 44 detsember 2021 

  

Toimetaja veerg 2021/2022 õppeaasta algas teisiti 

 Hea lugeja! 

Maad katab valge lumevaip 

ning ilmad on parajalt külmaks 

läinud, et koolipere taas talve-

puhkusele saata.  

Tore, et saime veeta need neli 

kuud koolimajas õppides ning 

tänu sellele toimus ka rohkelt 

erinevaid sündmusi. Kohtume 

peatselt uuel aastal ning alusta-

me õpinguid uue hooga! 

Kadri  Rätsepp 

Mänguväljaku avamine 

 

 

 

Hargla koolipere sai taas kokku 1. septembril kell 9.00 kooli saalis. 
Peale avaaktust toimus Hargla mänguväljaku pidulik avamine. 
Mänguväljakusse panustasid Akadeemilised Kanada Eesti Naised, 
(AKEN). Nad toetasid Hargla kooliperet ja külarahvast 20 000 Ka-
nada dollariga.  

Vasakult: Jandra Mölder, Herta Melne, Aleksander Tammi, Gevin-Endre 

Saarna, Jessika Luhasaar, Marta Tiit, Marit Juks 

Hargla mänguväljaku pidulik avamine  
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I trimestri parimad õppurid 

I trimestril õppisid ainult viitele 
 
1. klass  - Jessika Luhasaar 
1. klass  -  Marta Tiit 
1.g klass  - Herta Melne 
9. klass  - Kadri Rätsepp  

Väga hästi ja hästi õppisid I trimestril 
 
1. klass  - Gevin-Endre Saarna 
2. klass  - Mairo Peetersoo 
2. klass  - Angela Puul 
3. klass  - Ketter Lüüs 
3. klass  - Mikk Järve 
3.g klass - Kaisa Miller 
3.g klass - Lukas Miller 
4. klass  - Kristel Loomann 
4. klass  - Joonas Matto 
4. klass  - Rainer Ruotsi 
5. klass  - Siim Järve 
5. klass  - Robert Truks 
5. klass  - Markus Vahtra 
7. klass  - Janely Ruotsi 
7. klass  - Sander Tammi 
 

 

 

Esmaspäevast, 13. detsembrist on Hargla Kooli direktor Helen Puusalu. Koolijuhi ametisse asunud Helen 
Puusalu on töötanud mõned aastad samas koolis õpetajana, andes matemaatika, füüsika ja inimeseõpetuse 
ainetunde.  

Vastsel koolidirektoril on taskus põhikooli mitme aine õpetaja 
magistrikraad Tartu Ülikoolist, lisaks on tööd asutuse juhtimisel 
toetamas Maaülikoolist saadud majandusarvestuse ja finatsjuhti-
mise teadmised. Helen peab plussiks ka seda, et kool on juba 
enne direktoriametisse kinnitamist omaks saanud ning kolleegi-
dega hea koostöö välja kujunenud. „Olles olnud Hargla Kooli 
õpetaja, olen kursis kooli tegevustega. Olin eelmisel õppeaastal 
ka arengukava koostamise meeskonnas ja see andis veelgi ava-
rama vaate kooli tulevikule. Arengukavasse said sisse meie kõi-
gi ühised mõtted, see on meie suunanäitaja, ja tingimata soovin 
järgida kirja pandud visiooni - Hargla Kool on ettevõtlik ja ter-
vist edendav, kodukandi kultuuri, ajalugu ning traditsioone säili-
tav ja edendav kogukonnakool,“ avas Helen Puusalu veidi oma 
juhtimispõhimõtteid.  

Hargla Kool pälvis Ettevõtliku Kooli standardi hõbetaseme tunnustuse ning juhtkond soovib jätkata kooli 
arendamist vastavalt ettevõtliku õppe standardile. „Sealjuures on oluline märgata õpilaste individuaalsust, 
mitmekesistada õpet ning pakkuda turvalist keskkonda“. Helen lisas, et loomulikult jätkub koostöö erine-
vate huvigruppidega - noortekeskus, kultuurimaja, teiste koolide ja lasteaedadega - ning edendada kooli 
mitmekülgselt. "Uuel ametikohal saan edukalt rakendada finantsjuhtimise kui ka põhikooli mitme aine 
õpetaja magistriõppel omandatud teadmisi,“ leiab Helen Puusalu (allikas:  Facebook, Valga vald). 

 

Hargla koolipere soovib Helenile kindlat kätt ja lennukaid ideid! 

 

Hargla Koolil uus direktor 
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01.09  - 1. septembri aktus ja mänguväljaku pidulik avamine 

08.09  - Euroopa spordinädala raames spordipäev (kergejõustik ja maastikuteatejooks) 

10.09  - Kohvriteater „Muinasjutt nukkudega“ 

13.09  - Õpihuvilaagri tegevus: Õpetaja Tanel Kiislari ettekanne teemal: Erinevate maade eeposed, Kalevi-

poeg ja Eesti lipu tekkelugu 

16.09  - Euroopa spordinädala raames koristuspäev ja matk Linnajärve äärde 

17.09  - Õpihuvilaagri tegevus: NukuFilmi multifilmi tegemise õpituba  

21.09  - Õpihuvilaagri tegevus: Kalevipoja Koja külastamine ja Peipsiäärsete küladega tutvumine 

24.09  - Teatejooks Valgas 

29.09  -  Sügiskompositsioonide konkurss 

30.09  - Orienteerumine koolipalus sportlike tegevuste ja küsimustega 

01.10  - Euroopa spordinädala raames lasteaialaste matk 

05.10  - Õpetajate päeva tähistamine 

05.10  - Õpihuvilaagri tegevus:  Kolme Põrsakese teadustöötuba 

11.10  - 10 Monkey võistlus 1.-4. klassidele 

12.10  -  „Tunne õpetajat“ plakatitelt õpetajate ära tundmine 

15.10  - Hargla Raamatukogu 100. sünnipäevaüritus 

19.10  - Pudruprogrammis „Pudrusööja 2021“ osalemine 1.-4. klass 

20.10  - Nutisport I võistlus 

22.10  - KIK projekti väljasõit Puhta Vee Parki 

01.11  - Algas Covid19 viiruse tuvastamiseks koolipere testimine 

01.11  -  Võrukeele nädala tegevused algklassides 

05.11  - Rakett 69 tegevused 

08.11  - Hammaste tervishoid  -Eesti lionitelt kingitus  

08.11-13.11  - Võru keele nädal 

09.11  - Nutisport II võistlus 

10.11  - Politsei loeng teemal „Turvalisus koolis, internetis, liikluses ja suitsetamise kahjulikkusest“ 

11.11  - L:O:L: Suprise Movie Magic ja Eesti otsib superstaari joonistuskonkurss (väikeklass, 1.-3. klass) 

12.11  - Rakett 69 tegevused 

15.11  - RMK joonistuskonkurss „Eesti koolilaste metsapostkaart 2021“ - „Meie tuleviku mets“ 1.-3. klass 

Sündmused september – detsember 2021 
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Sündmused september – detsember 2021 

17.11  -  Rakett 69 tegevused 

26.11  - Võrukeele nädala vahekokkuvõtted. Anti üle „ Keelepesa“ tahvel  

26.11  - I trimestri lõpetamine 

29.11  - Õpihuvilaagri tegevus: Lemmikloomapäev. Külas koerte hobitsirkus „Kaisukaru ja Lumelõvi“ 

01.12  - Stiilipäev „Retro“ 

03.12  - Jõulukuusele ehete valmistamine  

06.12  -  Klassiakende kaunistame jõuluteemalisteks 

07.12  - Stiilipäev „Filmitegelane“ 

12.12  - Kutsumata külaliste päev 

13.12  - Mängulised tegevused kultuurimajas 

13.12  - Algab uue direktori valitsemisaeg 

14.12  - Kodusõppepäev 

17.12  - Stiilipäev „Õpetaja õpilaseks ja õpilane õpetajaks“ 

20.12  - Lasteaia jõulupidu 

22.12  - Stiilipäev „Jõulukampsunid ja villased sokid“ 

22.12  - Jõulupäev koolis 

29. septembril toimunud  sügiskompositsioonide näitus/konkursi tulemused 

 
I koht Joonas „Loomade puhkehetk“, II koht väikeklass „Sügis“, III koht Kristel „Sügissammal“ 

 

Aitäh kõikidele osalejatele: 

Rainer, Mairo, Andrei, Angela, Joonas „Koletiste maailm“ 

Alari „Sügisvaas“ 

Rainer „Loomaaed“ 

Angela „Lähme sauna“ 

Perekond Peetersoo „Sügissegadus“ 

Õp Evi „Värvide mäng“  

Ketter „Sügise algus“ 

Marta „Siilipoisi sügis“  

Raimo „Sügissegadus“ 

Gevin-Endre „Siilipere söögilaud“ 

Jessika „Sügislehed“ 

Siim ja Mikk „Seente sügis“  

Õp Pille-Riin „Sahver täis!“ 

Lasteaed 

Gaia klass 

Sügiskompositsioonide konkurss 

Taaskasutus aknakaunistusel 
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Õpihuvilaagri tegevused 

13. september - õpetaja Tanel Kiislar  tutvustas kogu kooliperele er inevate maade eeposeid, rääkis 
meie eeposkangelasest Kalevipojast ja Eesti lipu tekkeloost. Huvitav oli teada saada, et inimene hakkas 

kirjutama juba 3500 aastat eKr. Käsitleti järgmisi eeposeid: Vana - Kreeka eepos „Ilias“, Vana - Rooma 
eepos „Aeneis“, inglaste eepos „Beowulf“, prantslaste eepos „Rolandi laul“, lätlaste eepos tõlkes 
„Karutapja“, Soome eepos „Kalevala“. Saime ülevaate Kalevipoja seiklustest.  

1853/1862 – valmib eepos “Kalevipoeg” Friedrich Reinhold Kreutzwaldi töö tulemusena. Eeposte 

eesmärk on mäletada ajalugu ja mütoloogiat,  tähtsustada rahvust ja arendada ühtekuuluvust. 

 

17. september -  NukuFilmi multifilmi tegemise õpituba toimus kahes vanuseastmes: 1.- 4. klass ja 5.-
9. klass. Juhendajate initsiatiivil  tehti kõigepealt koos õpilaste osalusega filmilõik, kus kaader kaadri 
haaval veidi liikudes ja jälle peatudes valmisid põnevad filmilõigud. Väiksemad õpilased kadusid kõik 

ühte kasti ja suuremad elasid maavärina üle. Multifilmide tegemine oli lõbus tegevus. Algklasside õpil-
astel valmis viis multifilmi: „Kaelkirjaku sünnipäev“, „Klaabu lend kosmosesse“, „Kummitusmaja“, 
„Põder ja Rebane“, „Viis venda metsas“. Vanema astme klasside multifilmid: „Sõpra tunned hädas“, 

„Paksukesed“, „Tühi kõht“ ja „Õudukas“. 
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Õpihuvilaagri tegevused 

21. september -  Kalevipoja Koja külastamine ja Peipsiäärsete küladega tutvumine.    

Kalevikoja kodulehelt saab lugeda, et rahvuseepos „Kalevipoeg“ on Eesti kõige tõlgitum teos. See lugu 
meie muinaskangelasest väärib avastamist ja pole paremat kohta selle tegemiseks kui Kalevipoja Kojas 
Jõgevamaal. Kalevipoja muuseum renoveeriti 2020. aastaks ning seal on võimalik hiidsangari seiklus-
test osa saada läbi interaktiivsuse, mängude, filmide ja muude põnevate võimaluste. Lisaks sai tegutse-
da Kalevipoja mänguhoovis ja seikluspargis. Kalevipoja Koda asub Kääpa külas, just siia rajas eepose 
kangelane oma künnivaod. Meie osalesime kõigis ülalloetletud tegevuses, mis kohapeal kestsid 4 tundi. 
Käelise tegevusena valmisid rinnamärgid ja magnetid. 

Meil oli väga muheda jutuga giid. Saime teada, et meelde tuleb jätta kaks olulist numbrit: 19 ja 20. 19. 
sajandil kirjutas Friedrich Reinhold Kreutzwald eesti rahvaluule ainetel rahvuseepose „Kalevipoeg“ . 
Eeposes on 19023 värsirida ja seda on välja antud 19-nes keeles. „Kalevipojas“ on 20 lugu, 22 tegelast 
ja teos on 20 korda trükis ilmunud.  

Kuigi me orienteerumisrajal Kääpa jõest mõõka ei leidnud, siis põnev avastus oli Kääpa poe seinal Ed-
ward von Lõnguse kunstiteos „Kalevipoeg ja siil“. Kunstiteosest väike fragment siilist allpool fotona. 
Siil on teadupärast Kalevipoja parim õpetaja, kes soovitas laudadega vaenlasi laiali pekstes ikka serviti 
neid hoida. 

 

 

 

 

Kalevipoja Kotta sõites külastasime ka Peipsiäärseid külasid. Peipsi järve kaldal asuvad Eesti vanausu-

liste külad. Vanausulised on usupõgenikud, kes astusid vastu Vene Ortodoksse kiriku muudatustele 

ning leidsid 17. sajandil Eestis oma pelgupaiga. Peipsiäärsed külad muudab unikaalseks sealne teede- ja 

ehituskorraldus: külad on paigutunud järve äärt pidi jooksva üheainsa peatee äärde, moodustades kilo-

meetritepikkuseid asulaid. Tegime väikese peatuse Varnja külas asuva palvela juures ja jalutasime  vei-

di mööda külatänavat. Silma jäid kõrged sibulapeenrad, kõrged metallist aiad ja väravad ning Peipsi 

järve kõrkjaline kaldaserv. 

Silva Ranniku 

https://www.kalevipojakoda.ee/et/kontakt
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Õpihuvilaagri tegevused 

KRIHVELDAJA  detsember 2021

5. oktoober -   Kolme Põrsakese „Käed külge“ teadustöötuba. Vanema astme õpilased mängisid erine-

vaid nuputamismänge. 

 

 

 

 

 

 

 

Noorema astme lastel oli külas teadusteater „Kolm põrsakest“. Me hakkasime tegema katset, kus pani-

me muna topsi sisse ja meisterdasime talle langevarju kilekotist, kummist, õhupallist, vatist ja puitvar-

rastest. Panime muna topsi ja läksime langevarju lennutama. Kõigepealt viskasime muna õhku ja see 

läks kukkudes katki, aga langevarjudega munad jäid terveks. Marta, Jessika, Ketteri, Angela ja Kristeli 

langevari lendas kõige paremini. 

Katse näitas meile, et rattaga sõites ja kukkudes peab kiiver peas olema. 

1. klassi õpilaste meenutused pani kirja õpetaja Marit Juks 
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Koolis käis külas  koerte hobitsirkus Kaisukaru ja Lumelõvi. Tsirkus 

tekkis alguses kaheliikmelisena, kuid nüüd on koeri kolm. Ühe asuta-

jaliikme mälestuseks on tsirkuse nimi jäänud muutmata. Praeguse 

tsirkuse koosseisu moodustavad 5-aastane segavereline koer Lucy, 2-

aastane austraalia lambakoer Patrick, 1-aastane saksa lambakoer Flo-

ra. Koerte jaoks oli koolikülastus uus ja huvitav, kuid väga stressiroh-

ke kogemus. Varemalt on nad esinenud välitingimustes, kus neil on 

oma turvaline rahunemisnurk. Sedapuhku tuli tulla võõrasse hoonesse 

ning oma esinemisjärjekorda oodata suletuna võõrasse ruumi, kuni 

omanik lastele sissejuhatavat loengut kodu- ja lemmikloomadest pi-

das. Aga kui juba esinemiseks läks, kadus koerte ärevus kiiresti. 

Koerad on täiesti tavalised kodukoerad, kes oma lõbuks on õppinud 

mõningaid trikke, mida nad üksi või üheskoos esitavad. Olenevalt 

koerte meeleolust ning esinemisruumist, on neil trikke umbes poole 

tunni jagu. Kooli saal osutus esinemiseks veidi kitsaks ning samuti 

selgus, et Lucyle saali põrand väga ei meeldi. Õnneks esinemistuhi-

nas kadus hirm võõra pinna suhtes õige pea. Esinemiskava lõpus sai 

iga soovija ise ka proovida Lucylt mõni trikk välja meelitada. 

Sügisel kirjutasid 5.-9. klassi õpilased lugusid oma lemmikloomadest. 

Saabunud töödest tuleb koolimajja ka väike näitus. 

Pille-Riin Sarv 

 

Õpihuvilaagri tegevused 

29. november -  Lemmikloomapäev koosnes kahest osast. Pille-Riin Sarv tegi ülevaate, milliseid lem-

mikloomi kodus peetakse ja millised tingimused peaks selleks looma. Teises osas esinesid Pille-Riini ju-

hendamisel tema koerad. 
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Aitäh kõigile 8. ja 9. klassi õpilastele, kes panustasid oma aega ja energiat õpetajate päeva ettevalmistus-

protsessi. Nii nagu elus ikka, osad panustavad väga palju, mõned jätavad töös osalemata. Päev aga oli 

meeleolukas ja vaheldusrikas. Tundide teemad olid 9. klassi õpilastel enda valitud, koolimajas valitses 

mõnus rahu ja meeleolu. Ega lasteaiaski lihtne polnud, sealgi oli vaja väikeseid vallatusi ohjata. Vaheldust 

pakkusid Kolme Põrsakese teadusteatri katsetamised, millest on pikemalt juttu õpihuvilaagri tegemiste 

juures. Vahepeal vaatasime enda valmistatud multikaid, mida aitasid vormistada Animakooli nukustuudio 

tegijad juba paar nädalat tagasi. See oli tõesti lõbus vaatamine!  

Ega õpetajadki saanud mahti niisama istuda. Vaja oli enda kohta koostada A4 poster, kus pidime kirjelda-

ma õpetajaks kujunemise teekonda, põhikooliaegseid huvitavaid tegevusi ja enda hobisid. Enamasti kas-

vas see A4 suurus aga juba A2 suuruseks, sest kogemusi, mälestusi ja pilte oli tunduvalt enam kui väikese-

le paberile oleks mahtunud. Aitäh, et suunasite meid mõtisklema olnud aegade üle ja otsima üles tolmunud 

nahkkarbis peituvad fotod. Oli tore "rännak".  

Aitäh kõikidele lastele ja vanematele kauni lillekimbu, armsa sõnumiga kaardi ja kommikarbi eest!  

Silva Ranniku 

Õpetajate päev 

Oktoobris sai 9. klass väga vastutusrikka ülesande - tuli anda tunde tervele koolile. Korraldasime aktiivse 

päeva, kus vähemalt meil, uutel õpetajatel, aega hinge tõmmata ei olnud. Toimusid harivad loodusõpetu-

se tunnid, kus arutasime, kuidas maailma paremaks paigaks muuta ja täitsime loodusteemalisi ristsõnu. 

Õues toimus kehalise kasvatuse tund, kus õpilased said jalgpalli mängida ja muid sportlike tegevusi teha. 

Õpetajate päeval sai veel tantsitud, tähelepanumänge ja meeskonnamänge mängitud, et arendada koos-

tööd omavahel ja arutada õpilastele aktuaalsete teemade üle. Tegevusi oli palju ja naerda sai ka sellel 

päeval kõvasti. Õpetajate ülesandeks oli koostada enda kooliaja kohta plakat koos fotodega, mida saalis 

näitusel kõik uurida said. Aitäh 8. klassile, kes meid sellel päeval aitas, tänu neile oli ka lasteaialaste 

päev erilisem. Suur tänu meie klassijuhatajale suunamise ja toeks olemise eest. 

Kadri Rätsepp 
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2021/2022. õppeaasta on Hargla Kooli lasteaias alanud mõnusalt ja rahulikult. Lasteaias on 15 last. Kõik on väga 

õpihimulised lapsed. Tore uudis on see, et laste õpitegevust on toetamas ka logopeed. Peale selle on meil palju hu-

vitavaid tegevusi. Kohe õppeaasta alguses avati kooli staadionil uus mänguväljak, kus lasteaialapsed saavad samuti 

oma tugevust ja osavust proovile panna. Kuu keskpaigas külastas meid „Teater kohvris“. Heino Seljamaa etendas 

lõbusat lugu Okasroosikesest. Septembris toimus meil spordinädal. Selle raames käisid lasteaia lapsed koos liiku-

misõpetajaga metsas orienteerumismatkal. Iga laps sai auhinnaks spordinädala rullsalli. Tähistasime ka sügise al-

gust. Käisime matkal Tammekülas. Perekond Varblane võttis meid vastu, kostitas õuntega ja perenaine lasi meid 

oma imeilusasse lilleaeda lustima.  

Oktoobris tähistasime lasteaia 15. sünnipäeva. Valmistasime koos küpsisetordi, mängisime õhupallidega, maalisi-

me lasteaiale lilli, tegime diskot, valmistasime ühistööna õnnitlusplakati, sõime torti ja meid käisid tervitamas 

Hargla Kooli direktori kohusetäitja Helen ja muusikaõpetaja Urve koos algklassi õpilastega. Septembri lõpupoole 

tõi üks lapsevanem meile vaatlemiseks tibud ja selgitas lastele tibude elu eripärasid. See tekitas lastes mõnusat ele-

vust.  

Oktoobris külastas meid Mõniste Päästekomando õp-

peprogrammiga „Tulest targem“. Õpe toimus aiamaja-

keses (pildil) ja lapsed said peale tuleohutuse loengut 

tutvuda ka päästjate auto ja selles oleva varustusega. 

Novembris tähistasime maskide tegemisega nii mardi-

päeva kui ka kadripäeva. Santi jooksime mõlemal kor-

ral muusikaklassi ja õpetaja Urve võttis sandid lahkelt 

vastu. Novembri teisel nädalal tähistasime koos kooli-

lastega võru keele nädalat. Kõige vingemaks võrukeel-

seks sõnaks valiti „tervüs“.  

 

Novembris külastas meid Võru Instituudi direktor Rai-

ner Kuuba, võru keele eestkõneleja Anneli Ott ja keele-

pesa spetsialist Evely Haug Võru Instituudist (pildil). 

Nad tõi meile raamitud seinatahvli „KIMMÄS VÕRU 

KEELE PESÄ“, eesti lipu ja Riigikogu-nimelisi kom-

me. Keelepesa tegutseb meil 11.õppeaastat.  

Novembri lõpus tõi Hargla Kooli õpetaja Pille-Riin 

meile külla kaks koera, kes tegid trikke ja üks neist lasi 

ennast ka silitada. Meie liitrühma väiksematele lastele 

meeldis see koer kohe eriti.   

Detsembri esimestel päevadel muutusid meie tegevused 

jõuluhõnguliseks - tõime mängutuppa kuuse, ehtisime 

selle kauniks ja valmistasime igal nädalal ehteid juurde. 

Samuti hakkas meil käima päkapikk. Päkapiku kommi-

de  jaoks on kuuse all laste nimedega topsikesed. Iga laps kaunistas oma topsi vastavalt soovile. Samuti on kuuse 

all kotike, kuhu lapsed saavad panna päkapikule joonistatud pildid ja jõulusoovid. Detsembri kolmandal nädalal 

külastas meid Võru Instituudi Päkats. Ta mängis lastega ja tõi jõuluvana kotti kingituse keelepesa lastele. Jõulupeo 

teemaks on sel aastal jõulusandid, kes tulevad õnne, tervist ja jõule tooma. Tegu on regilaululise looga. Praegu aga  

ootavad lapsed jõule, lustivad kelgumäel, tunnevad lumest rõõmu ja ootavad uut aastat. Toredaid pühi kõigile. 

       Lasteaiaõpetaja Hele Zilmer  

Lasteaia tegemised  
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Sport  
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Matk ja maailmakoristuaspäev 

Orienteerumine Hargla Koolipalus 

Lasteaialaste matkapäev 

Spordinädala lõpetamine 

Rõõm esimesest lumest 

Koolipere spordipäevaks üles rivistatud 
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KIK– i väljasõit Puhta Vee parki 

 

Päev enne sügisvaheaega pakkis Hargla Kooli koolipere 

end bussi ja algas pikk ja veniv sõit Lääne-Virumaale 

Puhta Vee Teemaparki. Ilm oli kargelt külm ja tuuline, 

kuid kohapeal ootas soe vastuvõtt lõkke ja vaarikavarre-

teega. Peale sissejuhatust püstkojas järgnesid töötoad, 

kus bussitäis noori jagati rühmadesse ja algasid aktiivsed 

õppeprogrammid.  

Noorimad (lasteaianoored ja 1.klass) sai osa meelteprog-

rammist. Meie üllatuseks oli võimalik oktoobri lõpus 

nautida ning tunnetada meelte abil hiliseid õitsevaid roo-

sisorte, ka maitsetaimed olid veel rohelises ilus ning 

maitsmiseks sobilikud.  

2.-4. klass õppis ellujäämist looduses. Teema sisse oli 

lükitud ka muid teemasid  nagu näiteks meeled, taastuv-

energia, orienteerumine, metsas elavad loomad, loomade 

märgid ja jäljed looduses.   

5.-6. klass osales retkel puhta vee tekkekohta. Programmi 

käigus tutvustati Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-

Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes 

nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke 

seisukohast, samuti tutvustati piirkonna loo-

dust.  Külastati Varangu Siniallikaid ja Metsamõisa 

karstilehtreid. 

7.-9. klass võttis osa Puhta vee teemapargi taastuvenergia 

praktilise lahendusega töötoast (päike + tuul). Töötuba 

oli praktiline ja pakkus nõnda palju põnevust, et aega jäi 

puudugi.  

Veel enne bussi naasmist ja pikale koduteele asumist sõi-

me püstkojas kõhu täis ja soojendasime oma käsi lõkke-

tule ääres. Väikesed rännulised puhkasid tagasiteel mit-

metunnisest värskes õhus viibimisest ja aktiivsetest õp-

peprogrammidest oma väsinud kehasid. Koju jõudsime 

üsna pimedas.  

Meie mahukat ja pikka õppekäiku rahastas KIK.  

 

Jandra Mölder 
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Valga Keskraamatukogu kodulehel www.valgark.ee on kajastatud Hargla Kooli õpilaste kampaaniaüritust. 

Käesoleva aasta 6. märtsil möödus 100 aastat Hargla Raamatukogu loomisest. Seoses 100. juubeliaastaga 

viis Hargla Kooli 7. klass kohaloo projektõppe raames läbi üritus-kampaania “Kingime Hargla Raamatu-

kogule 100 raamatut”, mis kestis 1.-31. maini. Noorte algatust toetas ja juhendas Hargla Kooli koha-

looõpetaja Rasmus Onkel. Kotuse kodulehelt kotus.ee võis veel lugeda, et noored ootasid raamatukokku:  

 saatja lemmikraamat; 

 eelistatavad žanrid: juturaamat, krimka (ka lastele), laste- ja noorteraamatud, kokaraamatud; 

 oodatud on raamatud nii kodumaiste kui ka maailma rahvaste autorite poolt; 

 eestikeelsed raamatud; 

 inglise keeles Eesti klassikalist kirjandust (kogukonnas on erinevate projektide raames tihti välisvaba-
tahtlikke ning välismaalasi); 

Raamatud pidid olema uued või väga heas korras. Lisaks sai kontrollida, kas raamat on raamatukogu ko-
gus juba olemas või ehk keegi on selle juba kinkinud. Ettevõtmine tõmbas tähelepanu  raamatukogule, 
suurendas huvi lugemise vastu kogukonnas ja eriti noorte seas.  Kampaania tulemusena kingiti raamatuko-
gule uusi põnevaid raamatuid. 

Pidulik sündmus toimus 15. oktoobril, kus õpilased andsid Hargla Raamatukogule üle kingitusena 100 raa-
matut. Õpilastega oli sel päeval kohtumas noor kirjanik Berit Sootak, kes tutvustas oma ilmunuid raama-
tuid kui ka peagi trükivalgust nägevat teost. Pidupäeva tarbeks valmistasid õpilased üheskoos tordi. 

Õpilasi toetasid ürituse läbiviimisel Hargla Raamatukogu, Hargla Kool ja Valga Keskraamatukogu. Üritu-
se korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital Valgamaa ekspertgrupp. 

KRIHVELDAJA  detsember 2021

Hargla Raamatukogu 100 

Pudrupäev 

 
Oktoober on pudrukuu. Algklassiõpilased osalesid pudruprogrammis "Pudrusööja 2021." Tutvuti teravil-
jadega ja vesteldi tervislikust toitumisest. Seejärel valmistati mannaputru, millele lisati banaanilõike ning 
4-viljahelbeputru, kuhu lisati kaerakliisid, kodu- ja suitsujuustu. Kõik osalejad said diplomi. 
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Jõuluaja tegemised 

KRIHVELDAJA  detsember 2021

Õpilasesinduse aasta algas sellega, kui surusime uuel presidendil kätt ning 

soovisime talle head ja teguderohket aastat. Õpilasesinduse presidendiks sai 

Joonas Matto, kooliasjade valdkonna juhiks Tormi Rattasepp ning kultuuri-

valdkonna juhiks Kadri Rätsepp. 

 

Need neli kuud alates septembrist on meil väga tegusad olnud ja korda on 

saadetud palju. Oleme aktiivselt, peaaegu iga nädalaselt koosolekuid pida-

nud ning ka õpilasesinduse omavahelise koostöö arendamiseks lauamän-

guõhtu korraldanud. "Hargla raamatukogu 100" kampaania raames pakkisi-

me ära 100 raamatut ja valmistasime ürituseks kaks imemaitsvat küpsisetor-

ti. Jõuludega seoses avasime saalis jõulupostkasti, kuhu kõik said kirju ja 

kaarte sisse panna ning tegime saali nurga, kus õpilased said ise meie selle 

aasta kuusele ehteid meisterdada. Korraldasime stiilikuu, et iga nädal oleks 

koolielu vaheldusrikkam ja kooli tulemine põnevam. Dekoreerisime ka fo-

tonurga. Samuti olime suureks abiks kauaoodatud jõulupäeva korraldamisel. 

 

Uuel aastal soovime tähelepanu pöörata õpilaste motiveerimisse ja leida la-

hendus probleemile, miks on just eriti sellel õppeaastal õpilastel väheks jää-

nud huvi ja motivatsiooni õppida. Veel tahame korraldada erinevaid üritusi, 

mis oleks uudsed ja meeliköitvad. 

 

Meie omavaheline koostöö on siiani hästi sujunud. See on loomulik, et tekib 

vahel vastuolusid ja tuleb laiskus peale, kuid oleme leidnud kõikidele prob-

leemidele lahendused.  Kõik tegemist vajavad ülesanded on alati õigeks 

ajaks tehtud ning tänu ülesannete andmisele, oleme õppinud rohkem abival-

mid olema. Saame rõõmu tunda selle üle, et teeme midagi kasulikku ja head 

nii enda kui ka teiste heaks. 

Hargla Kooli Õpilasesindus 
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Võrukeele nädal 

Algas see pisut teisiti kui varematel aastatel. 

Lapsi oli novembri alguses vähe koolis, aga üritus tahtis tegemist. Pidasime plaane nende algklasside lastega, kes 

koolis olid ja nii see läks käima. Tegevused toimusid peamiselt muusika klassis. Vanematele klassidele mõeldud 

ürituse pool sai seoses covidiga edasi lükatud.  

Mängiti võrukeelsete sõnade peitmise mängu. Peeti vahva võrukeelse sõna Harglõ  Kuul kaunistamise võistlus. 

Idee sõna kaunistamisest tuli lasteaia õpetaja Helelt, kes seda lasteaias on varemalt teinud, aga võistluse korralda-

mise mõtte algatasid algklasside õpilased. Otsustati  4 auhinnalise koha kasuks. 

Kõige rohkem punkte sai Kevin Endre Saarna  töö 1. klassist. 

Sellele järgnesid Raimo Saarna 3. klassist, Marta Tiit 1. klas-

sist, Jessika Luhasaar 1. klassist. Eripreemia otsustati anda 

Ketter Lüüsile  ja Mikk Järvele 3. klassist. 

Lugesime võrukeelset Kalevipoega. Osalesid nii õpetajad kui 

ka võrukeelse loovusringi 4. -5. klassi õpilased. 

Võtsime ette ka Kalevipoja joonistamise. Valmis sai 3 toredat 

suures formaadis tööd. Laulsime võrukeelseid laule, mängisi-

me võrukeelset lauamängu, meisterdasime toredaid mardi- ja 

kadrimaske muusikaklassi mänguasjadele jm. 

Kokkuvõtted võrukeele nädalast sai tehtud I trimestri lõpeta-

mise päeval, 26. novembril. 

Samal päeval külastas meid ka Võru Instituudi esindus, kuhu kuulusid kultuuriminister Anneli Ott, Võru Instituudi 

eestvedaja Rainer Kuuba, Evely Haug Keelepesa tegevuste koordinaator. Nendega kohtusime õuemajakeses, kus 

meie kooli lasteaia Keelepesale anti üle vääriline seinatahvel. Võru keele areng alustatuna  lasteaiast on pälvinud 

tähelepanu oma jätkusuutlikkuses. 

Meeldivaid jõule kõigile soovib Urve Sulev  

 

Haridus - ja teadusministeeriumi soovitusel hakati peale koolivaheaega 1. novembrist testima kõiki koolis viibi-
jaid, et avastada koroonaviirusega nakatunud võimalikult kiiresti ja pidurdada koolikollete teket. Esimesel kahel 
vaheajajärgsel nädalal pidid testima end kõik õpilased, õpetajad ja koolitöötajad hoolimata vaktsineeritusest või 
läbipõdemisest kolmel korral nädalas. Haridusministeeriumi juhendi järgi pidi aineõpetaja tunni alguses õpilasi 
testima ja 15 minutit peale proovi võtmist oli tulemus käes. Kõigepealt soovitati vaadata ära testi tegemise õpetus-
video. Alguses soovitati testida esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel esimese tunni alguses. Jõulude ajal testitatakse 
vaktsineerimata õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid  üks kord nädalas.  

 Koolis alustati testimist 

Oodatav testitulemus on negatiivne ehk üks kriips 
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Jõulupäeva tegemised 

Toimusid erinevad õpitoad:  

9. klassi õpilaste küpsetatud piparkookide kaunistamine: juhendaja õpetaja  

Silva Ranniku 

Geelküünalde valmistamine: juhendaja õpe-

taja Anneli Mändmaa 

 

Jõuluesinemine 

Aliase mängimine: juhendaja Urve Naha Meeskonnamängud: juhendaja Madli Must  

Jõuluvillaku läbiviijad Kadri Rätsepp 

ja Rasmus Onkel 


