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KRIHVELDAJA 

Nr 45 juuni 2022 

  

Toimetajate veeruke Kokkuvõte 2021/22 õppeaastast  

Hea lugeja!  

 

Koolimaja hakkab end vaikselt puh-

kama seadma, et sügiseks jõudu ko-

guda.  

Käesolevas ajalehes on kajastatud 

üritusi, laste omaloomingulisi luule-

tusi ja muud põnevat lugemist jaa-

nuarist juunikuuni.  

 

Soovin teile meeldejäävat ja turvalist 

suvevaheaega! 

Silva Ranniku  

Lõpupidu 

17. juunil  lõpetas Hargla Kooli   

 

 Kadri Rätsepp 

 Ken Tristan Lüüs 

 S. Siim 

Klassijuhataja Silva Ranniku 

 

Palju õnne lõpetajatele ja  

lapsevanematele! 

 

Hargla Kooli 61. lend 

Hargla Kooli direktor Helen Puusalu 

Üks kooliaasta on jälle seljataha jäänud. Selles aastas on olnud 
kõike – nii rõõmu kui pisaraid, aga eelkõige palju õppimist. Li-
saks koolipingis teadmiste omandamisele oleme saanud ka mu-
jal käia. Suuremad väljasõidud olid Peipsi äärde, Tartusse Ette-
võtluskülla ning alles hiljuti Tallinnasse. Õpetajad on lisaks tei-
nud oma klassidega väiksemaid väljasõite. Meie majas on käi-
nud mitmeid põnevaid inimesi – kindlasti on kõigil meeles kä-
telkõndija, erinevad lugude jutustajad, Päästeamet, politsei, ai-
netundide läbiviijad, näiteks tuumafüüsikast ja narkootikumidest 
kõnelejad.  Lisaks palju muud huvitavat.  Meie õpilased osalesid 
ka Mesilaste päeva luulevõistlusel. 

Ilusat suve! 
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Sündmused jaanuar-juuni 2022 

 

 

Aprill  

04.04.22 - Südamekuu raames „südamejooks“ (südamete otsimi-

ne lumel). 

11.04.22 - Sammude lugemise võistlus. Spordiviktoriin stendi 

põhjal „ Suitsetamise kahjulikkus“. 

12.04.22 - Koolitus „Päästjad külas“ 1. - 4. klass. Üritust viis läbi 

Mõniste päästekomando. 

13.04.22 - Lihavõttetund Valga muuseumis 1. - 3. klass. 

14.04.22 - RMK Metsaviktoriin 1. - 6. klass. 

14.04.22 - Koolitus „ Päästjatel külas“ kooli õuel, 1. - 4. klass. 

21.04.22 - Nutivõlur raamatu „Vapper siil“ peategelaste problee-

midele lahenduste otsimine. 

22.04.22 - Külas maailmameister kätelseisus Gordon Lindsay. 

22.04.22 - Meepealinn Karksi „Mesilaste päeva luu-

levõistlus“ 1. - 4. klass. 

Juuni 

03.06.22 - Jalgratturi juhilubade taotlemise eksam. 

03.06.22 – Loeng/vestlus teemal „Elu ja narkooti-

kumid“. 

06.06.22 – 2. ja 4. klassi matk ja piknik. 

08.06.22 - Pannkoogipäev 1. - 4. klass. Ette luges 

Marge Sulev. 

10.06.22 - Alaveski loomapargi külastus 2. klass 

10.06.22 - Ringmängude tund. Kooliaasta lõpuak-

tus. Kevadkontsert. 1. – 8. klass. 

17.06.22 - 9.klassi lõpupidu kooli saalis. 

Märts 

04.03.22 - „Tere, kevad!“ 2022 osalesid 1. - 4. 

klass. 

08.03.22 - „Klaverijutud“. Esines Diana Liiv. 

11.03.22 - Elektroonilises emakeelepäeva vikto-

riinis osalemine. Markus, Kevin, Robert 

saavutasid III koha. 

14.03.22 - Emakeelepäeva tähistamine koolis. 

15.03.22 - I Euroopa koolimuusika päeva tähista-

mine YouTube kaudu. 

17.03.22 - Ettevõtlusküla külastamine Tartus (5. - 

9. klass). 

17.03.22 - Matemaatikavõistlus Känguru (1. - 4. 

klass). 

25.03.22 - Nutisport Kagu - Eesti finaal Tilsi Põ-

hikoolis. Mikk Järve saavutas IV koha. 

Jaanuar 

21.01.22 - 2. ja 4. klass külastasid Valga muuseu-

mi. 

31.01.22 - 1.- 6. klassidele esines Valga raamatu-

kogu esindaja, filmi vaatamine. 

Veebruar 

14.02.22 - Sõbrapäeva tähistamine koolis. 

18.02.22 - Nutisport IV etapp. 

21.02.22 -Tartu Loodusmaja korraldatud Läänemere projekti 

Unesco ühendkoolide võrgustiku linnuviktoriin. 

22.02.22 - Tartu loodusmaja korraldatud Euroopa riikide rahvus- 

ja sümbolloomade tundmise viktoriin (1., 3., 5. ja 6. klass). 

Mai 

04.05.22 - Murdmaajooksu MV Tõrvas. 

05.05.22 - Lugude jutustamise festival „Kaks silma kassil 

peas“ 1. - 6. klass. 

11.05.22 - Veeohutuse koolitus 1. - 3. klass. 

13.05.22 - Spordipäev koolis. 

19.05.22 - Orienteerumine koolilähedases metsas. 

20.05.22 - Mesilaste päeva luulevõistluse tunnustussündmus 

Karksi-Nuia Kultuurikeskuses (Jessika, Ketter, Mikk, Kristel, 

Joonas, õp. Marit). 

23.05.22 - Tutipäeva tähistamine. 

24.05.22 - Õpihuvilaagri tegevus: ekskursioon Tallinna loo-

maaeda. Lennusadama külastus. 

30.05.22 - Valgamaa noorte ettevõtlusprogrammi Nupp nokib 

tegevus: ChasFlow töötuba kultuurimajas. 
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Tallinna loomaaeda oli planeeritud sõita juba sügisel, haridusministeeriumi poolt rahastatud õpihuvilaagri 

ühe läbiviidava tegevusena. Kuna järjekordse viiruspuhangu ajal ei lubatud gruppe loomaaeda ja olid väga 

ranged piirangud, siis sai sõit ette võetud alles kevadel, 24. mail. Reisil osales 1.- 9. klass. Kuna meil eraldi 

giidi ei olnud, siis oli võimalus kasutada loomaaia õppeprogrammi töölehti, erinevate kooliastmete õpilased 

said töölehed ja käisid väikestes gruppides kaardi abil erinevate loomade kohta koostatud küsimustele vas-

tuseid otsimas.  Kuna kogu loomaaia territooriumi läbi käia ei jõudnud, siis kõiki kohti ja vastuseid üles ei 

leidnud.  

Edasi liikusime Lennusadamasse, kus esmalt sõime lõunat ja siis tegime giidituuri sadama ruumides. Rää-

giti tõestisündinud ja muidu värvikaid lugusid paatidest ja nende omanikest, võimalus oli käia allveelaev 

Lembit pardal, näha vesilennuk Short 184 koopiat. 

 Päev venis pikale, tundus, et lapsed olid väsinud, aga enne koju jõudmist võeti bussis ette ühislaulmine. 

Kõlasid aegumatud hitid nagu „Mul on üks tore tädi“, „Kes aias?“, „Oh kooliaeg!“, „Oo päkapikk!“, 

„Rongisõit“ jne. Sellised vahvad lapsed käivad meie koolis! 

 

Silva Ranniku 

 

Õppeaasta parimad õppurid 

Õppeaasta lõpetasid aastahindega „4“ ja „5“ 

Marta Tiit 1. klass                             Kaisa Miller 3. klass 

Mairo Peetersoo 2. klass                   Kristel Looman 4. klass 

Ly Keerma 2. klass                            Rainer Ruotsi 4. klass 

Mikk Järve 3. klass                            Markus Vahtra 5. klass 

Ketter Lüüs 3. klass                           Robert Truks 5. klass 

Lukas Miller 3. klass                         Janely Ruotsi 7. klass 

2021/ 22. õppeaasta lõpetasid 

aastahinnetega “5“  

 

Jessika Luhasaar 1. klass 

Herta Melne 1. klass 

Kadri Rätsepp 9. klass 

Tallinna loomaaia ja Lennusadama külastus 
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Luulevõistlus meepealinnas 

 

1. - 4. klassi õpilased osalesid koolis  meepealinn Karksi-Nuia ja 
Karksi-Nuia kultuurikeskuse korraldatud mesilaste päeva luulevõist-

lusel. Kirjutati  toredaid luuletusi mesilastest. Rahvusvahelisel mesi-
laste päeval  20. mail toimus meepealinnas mesilaste päeva luule-
võistluse tänusündmus. Lapsi vôttis vastu vahva mesimumm. Kuulati 

mesiniku juttu ja õpilaste luuletusi ning pillimängu. Kõik osalejad 
said tänukirja ja maiustada tordi ja kommidega. 

                                                                    

                                                                   Õpetaja Marit Juks 

 

 Mesi Mesilase meevaru 

 

Mesi särab nagu kuld, 

lillekesel värske muld. 

Sealt saab nektar tarusse, 

ei puutu üldse karusse! 

Kõigil maitseb mesi magus 

ja kurguvalu kohe kadus! 

 

Kristel Looman 

4. klass 

 

Mesitaru, minu taru. 

Mett on täis mu terve kodu. 

Usinasti mina varun 

kärgedesse ühtesoodu meevaru, 

et saaks talvel toituda, 

mõnusasti uinuda. 

 

Jessika Luhasaar 

1. klass 

 

Mesilane lendas summ – summ 

üle kena aasa summ – summ. 

Sõbralik ja töökas mesimumm. 

Puhkas tiibu aasa peal 

ja nägi palju sõpru seal, 

kes korjasid hoolega nektarit 

kohe tervelt hektarilt. 

Mumm lendas õielt õiele 

ja lõpuks võilillele. 

Ning kui päike hakkas loojuma, 

siis pidi mummgi tarru ruttama. 

 

Ketter Lüüs 

3. klass 

Mesilase päev 
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Omaloomingulised luuletused 

 

 

MESILANE 

 

Aasal, nurmel sirab päiksekiir, 

mesimummil aeg on teha mõni tiir! 

Lendles seal, et õied üle lugeda 

ja siis nende peale pugeda. 

Mesilind, see töötab targalt, 

lendab aasal, nurmel virgalt. 

 

Joonas Matto 

4. klass 

Fakte mesilasest 

 

Tahad teada fakti, mis on päris raju: 

on mesilasel kõigest seesamiseemne suurune 

aju. 

Toitu toodab putukatest meile ainult tema, 

mett nii saiale kui teele lisada on kena. 

See väike putukas on väga usin, 

230 tiivalööki sekundis on tema sumin. 

Mesilaspere joob nädalaga 10 liitrit vett 

ja nelja nädalaga 500 mesilast korjavad kilog-

rammi mett. 

30 miljonit aastat nad usinalt on teinud tööd, 

tänu millele ma ja sa nüüd mett sööd. 

 

Mikk Järve 

3. klass 

Mesilas 

 

Lendas minust mööda üks tiivuline, 

keskelt oli ta triibuline. 

Ta ilusale lillele maandus 

Ning neid palju juurde saabus. 

Need ju mesilased on, 

kellele meeldib õietolm. 

 

Nad magusat mett toodavad, 

mida karud saada loodavad. 

Mesi magus, tervislik, 

seda kinnitab iga mesinik. 

Mesilinnud elavad tarudes, 

neid leidub paljudes taludes. 

 

Mairo Peetersoo 

2. klass 

Hoogu juurde, Urve!  

Suvi tuleb! 
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Tutipäeva tähistamine Hargla Koolis 
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9. klassi viimane koolikell helises 23. mail. Sellel aastal oli tutipäev kavandatud teistmoodi. Kuna viima-

sed kolm õppeaastat on olnud pidev distantsõpe ja koroonaviirusega võitlemine, siis olid nooremate klas-

side klassijuhatajate juhendamisel 9. klassile ette valmistatud erinevad nn. tunnid saalis. Kogu koolipere 

sai neile kaasa elada. 8. klass tegi ajaloolise aastaarvude järjestamise ülesande, 1. ja 3. klass loodusõpetu-

se teemalise viktoriini. Kunstiõpetuse ülesandega tervitas 9. klassi väikeklassi pere: vaja oli joonistada 

kinnisilmi lehma, kes joob piima. 5. ja 7. klassi klassijuhataja palus ära arvata raamatute pealkirjad, aga 

puudu olid kaashäälikud. Vahepeal said rahvatantsu õppida 2. ja 4. klassi juhendamisel. Õpetaja Anneli 

koostas tervituseks keelteteemalise segaülesande, mis allpool on ka üles tähendatud. Matemaatika üle-

sanne oli murdude tundmisest, mille koostas 6. klassi juhataja. Ülesanne oli selline: arva ära, mis sõna on? 

Hargla ½ või 3/6, idüll 2/5 ja usk 2/3. Vastuse arvas ära Ken Tristan ja see oli haridus. Gaia klassi tervitus 

oli video vahendusel.  

Väga armsa esituse tegid 9. klassi õpilased. Kadri oli teinud omaloomingulise seade Artur Alliksaare  luu-
letusele „Aeg“, mida koos esitati. 
  
Lisaks täideti ka pattude pudelit, toimus tutijooks läbi oluliste ruumide ja lõpuks  istutati kooli katseaeda 

lodjap-põisenela sort `Corona`. Jäägu see sümboolse meenutusena keerulistest aegadest põhikooli kol-

mandas kooliastmes. Seekord pritsisid veepudelitest üheksandikke hoopis õpetajad.  

Oli üle pika aja üks päikest täis päev!  

Tõlgi laused: 

Хочу to talk ütest из старого здания, mis om naidõ with those 
years väega стал милым. 

Ta om white in color  and  с зеленой   katusõga. 
Tут pall´o rooms. 
Tast olõ  ma нашел много friends. 
Тут я sai 9 years of schooling …. And more много - много 

tarkust. 
Olõmi möllänü ja ull´usi сделали, aga ka мы сами organized 

events. 
Anyway было интересно  ja põnnõv aig. 
Ты прав - it's about that mi kodutsõst  ja из маленького  from 

school – Hargla  школы. 
 

Tahan rääkida ühest vanast hoonest, mis on aastatega saanud väga 
armsaks. 

Ta on valget värvi   ja rohelise katusega. 
Siin on palju ruume. 
Siit olen leidnud ka palju sõpru. 
Siin sain 9 aastat kooliharidust …. ja veel palju-palju  tarkust. 
Oleme küll  möllanud ja teinud lollusi,  aga ka ise organiseerinud  

üritusi. 
Igatahes on olnud huvitav ja põnev  aeg. 
Sul on õigus  - juttu  on meie väikesest  ja kodusest Hargla koolist. 

 

Silva Ranniku 
Pildil vasakult:  Siiri, Ken Tristan ja Kadri 

aastaarve õigesse järjekorda seadmas 
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Käisime Tartus Ettevõtluskülas läbi mängimas päris ettevõtetega seotud olukordi. Olin meie kooli õpilaste üle uh-

ke, nii kenasti tegid omavahel koostööd, olid sõbralikult ja käitusid bussis hästi. Korraldusmeeskond oli meeldivalt 

üllatunud, et on olemas lapsi, kes usaldavad üksteist ja ei peta sihilikult teisi. Kuulsin ka bussijuhi teretamist ja 

tänamist. Õpetaja on ikka vahva olla, kui saab nautida selliseid toredaid hetki! 

Silva Ranniku 

Tartu Ettevõtlusküla  

Esmaspäeval, 6. juunil otsustasime koos 2. ja 4. klassiga teha väikese matka ja pikniku. Kõndisime koos 

mööda Rohelisi rööpaid, vaatasime tee peal puid, lilli ja muid taimi. Rääkisime igasuguseid lugusid, mee-

nutusi. Kõik olid väga sõbralikud. Kultuurimaja juures jagasid lapsed ise ülesandeid, kes teeb grilliasemele 

tule, kes grillib ja kes katab laua. Kõik olid väga õhinas ja tegusad. Koos sõime, naljatlesime ja lõpuks 

mängiti peitust. Allolevatel piltidel 2. ja 4. klassi lapsed. 

See oli meie viimane ühine koosolemine! Aitäh teile, armsad lapsed, et olite nii mõnusad! 

Alaveski loomapargis 

Reedel, viimasel koolipäeval käisime 2. klassiga loomi vaatamas. Lapsed olid nii õhinal, sest nad tahtsid 

just karusid näha. Hele rääkis meile palju huvitavat kõikidest loomadest. Esindatud olid karud, nugis, kit-

sed, emu, kodulinnud, faasan, kotkad, kakud, põder, tuvid, haned. Kahjuks ei näinud me ilveseid, sest nad 

olid kuskil peidus. 

Ilm oli ilus ja aeg möödus kiiresti. Kiirustasime kooli, sest oli algamas mängude tund ja aktus. 

 

Evi Oherjus 

Matk ja piknik 

Põnevad pildihetked külalistest 

Külas maailmameister kätelseisus Gordon Lindsay ja Mõniste Päästekomando. 

Mesilane: rodoaed.ee 
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Eestimaa 

 

 

Eestimaa on nii ilus ja hea, 

siin uhkust tunnen ja au ka pean. 

Siin elada tahan ja sõbrad on 

head,  

siit kunagi ära ma minema ei pea! 

 

Rainer Ruotsi 

4. klass 

 

Evi, naudi elu! 

Juba ligi pool sajandit on Hargla kandi õpilasi õpetanud üks meie kolleegidest. 
 
Ta on õppinud algklasside õpetajaks, olnud õppealajuhataja, õpetanud geograafiat ja teisigi õppeaineid. Ta 
on olnud huviringide eestvedaja ja rahvatantsu juhendaja.  
 
Mitmel korral on teda esitatud Aasta õpetaja nominendiks. Suurel koroona ajal oli tema ligi tuhande õpeta-
ja hulgas, keda kampaania "Kiida digiõpetajat" raames lapsevanema poolt kiideti sõnadega: "Koroona ajal 
on tema nii hästi saanud hakkama 1. ja 3. liitklassi digiõppega. Esimesel klassil on olnud tänu õpetaja kan-
natlikkusele ja püsivusele lihtsam digiõppes orienteeruda. Lausa imetlusväärne!"  
 
Kui on tarvis tunde asendada, osaleda komisjonide tegevuses, esindada kooli, teha heakorratöid või üks-
kõik mida veel, on ta alati osaline. Ta ei ole eales osanud öelda ei. Ta on olnud oma õpilastele samaaegselt 
nii hea kui ka range. Tema jaoks on olulised korralikkus, kord ja mis kõige olulisem - kohusetunne. Seda 
on ta püüdnud noortele inimestele õpetada juba alates esimesest klassist. Kui tema õpilased jõudsid ühek-
sandasse klassi, jätkus tal alati lõpetajatele häid sõnu. 
 
Nüüd on see õpetaja otsustanud, et aeg on lõpetada väikeste õpilastega koos õppimine ja nende õpetamine. 
Kuigi meie, tema kolleegid, leiame, et tal oleks õpilastele veel palju õpetada ja edasi anda, on tema enda 
arvates aeg küps hakata elama omas tempos ja rütmis.  
 
Õpetaja Evi, iga aasta, mis sa oled töötanud selles majas, on jätnud värvilise mosaiigikillu sellesse kooliel-
lu. Kui vaatad ühe nurga alt, paistab see särav ja värviküllane, kui vaatad teise nurga alt, võivad värvid olla 
veidi tuhmimad. Meenuta ikka seda, mis on neis aastates sinule rõõmu teinud. Meie koolimaja uksed on 
alati sinu jaoks lahti. 
 
Ilusaid ja põnevaid teistmoodi teguderohkeid päevi sinu uutmoodi päevadesse. 
 

Helen Puusalu 

Õpetaja Evi Oherjus  2. ja 4. klassiga viimasel koolipäeval 
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Lasteaia tegemised 2021/2022. õppeaasta teisel poolel 
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Talv oli tänavu väga lumerohke ja lapsed said palju kelgutada erinevate vahenditega erinevates kohtades – 
lasteaia õuel, staadioni kallakul ja üle tee asuval mäel. Kuigi sulailma oli vähe, said lapsed ikkagi võimalu-
se veeretada lumepalle, teha lumememme, ehitada lumekindlust ja teha lumesõda. Veebruaris tähistasime 
sõbrapäeva ja viisime läbi Eesti vabariigile pühendatud temaatilise nädala. Märtsis külastas meid MTÜ 
Kammermuusikud ja tõi meie ette klaverijutu - etenduse uinuvast kaunitarist läbi jutustuse, laulu,  klaveri-
mängu ja ekraanile kuvatavate piltide. Oli väga omapärane. Aprillis tähistasime munapühi, pöörasime pal-
ju tähelepanu tervisele ja tähistasime naljapäeva. 13.aprillil käisid külas sõbrad Võru Instituudist, mängisid 
ja vestlesid lastega võru keeles. Ühtlasi tutvustasid nad võru keelde tõlgitud raamatut „Peetrikese seitse 
sõpra“. Ühel aprillikuisel reedel käis aga külas lapsevanem Keiu. Ta jutustas lastele vahvaid lugusid, il-
mestades juttu lihtsa ja tasase pillimänguga. Lastele väga meeldis.  Mais käisime pärast loomateemale pü-
hendatud nädalat õppereisil Alaveski loomapargis. Nägime palju erinevaid loomi ja kuulsime huvitavaid 
fakte nende kohta. Laste lemmikud olid karud. Sellele järgnev nädal oli meil pühendatud puudele ja tead-
miste kinnistamiseks toimus õppereis Pähni Looduskeskusesse. Oli taas kord huvitav reis, kus lapsed said 
nii õppida, matkata, kui ka mängida.  
Õppeaasta jooksul pöörasime palju tähelepanu liiklusele erinevatel aastaaegadel. Kevadel oli vestlustee-
maks jalgrattasõit. Õppeaasta teisel poolel saime lasteaiale ilusa ilma -ja ajatabeli. Igal hommikul märkisi-
me sellel ära õppetegevust tähistava kellaaja, nädalapäeva, kuupäeva, kuu, aastaaja ja sel päeval esinevad 
ilmastikunähtused. 1.juunil tähistasime lastekaitsepäeva  spordipäevaga, propageerides liikumist. Võisteldi 
kolmel alal ja kõik said ka diplomi. Mai lõpp ja juuni algus möödusid kevadpeo ettevalmistamise tähe all. 
Pidu toimus 9. juunil. Peo teema oli reisimine, mis tõi välja ka laste tegeliku soovi  - olla kodus. Lasteaias 
tegutseb 11.aastat keelepesa ja seetõttu esitasid lapsed osa laule võru keeles. Kevadpeo teine osa oli pü-
hendatud lasteaia lõpetajatele. Lasteaia lõpetas 3 last. Lasteaiapere soovib kõigile päikselist suve. 
 

     

                                             
Lasteaiaõpetaja Hele Zilmer 

Lasteaia kevadpidu 

Külalised Võru Instituuudist 

Varakevadised ratturid kooliõuel 
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Koolisport II poolaastal  

Suusatamine on lahe Spordipäev 

 

 

Tõrvas  

murdmaajooksu-

võistlustel 

Spordiringi  

tegemised 

 

 

Algamas on lasteaia liikumistund Koolipere orienteerumiseks valmis 
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