Oktoobrikuu Tori Põhikoolis
1. oktoobril käis 3. a klass koduloolisel õppekäigul, kus tutvuti tähtsamate objektidega Tori
alevikus. Esmalt viis vihje meid Tori Hobusekasvandusse, edasi seadsime sammud
kõrtsihoone juurde, kus mängisime vanu rahvamänge. Järgmiseks juhatas vihje meid
kirikusse, kus rahvamaja juhataja Argo Juske rääkis kiriku ajaloost ja esemetest, mis meile
silma hakkasid. Järgnevalt juhatas vihje meid Tori põrgusse, kus kuulsime lugu Tõia küla
naistest, kes vanapagana oma kodust välja ajasid. Edasi liikusime kivist kuradi kuju juurde
ning tutvusime surnuaial käitumise ja kommetega. Pikk matk oligi lõpusirgel ning vaja oli
vaid kooli tagasi jõuda. Õnneks ootas meid koolimajas lahke pererahvas ja soe söök. Oli tore
ning õpetlik matk! (Jane Lumijõe)
2. okt toimus Ettevõtlusnädala raames hotellis Strand Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev.
Põneval koolituspäeval osales meie koolist 28 7. ja 8. kl õpilast. Kokku osales üritusel
mitusada noort inimest. Toimus 8 erinevat töötuba ja pea 10 säravat esinejat püüdsid noori
inspireerida. Sai teada, milliste äppidega muuta enda elu lihtsamaks, kuidas viia ellu enda
äriideed ja palju muud. Avaloengul ehk inspiratsioonitunnis rääkis Grete Arro
motivatsioonist. Üritus lõppes ettevõtlike koolide edulugude tutvustamisega ja parimate
tunnustamisega. Olen üpris veendunud, et kes noortest inspiratsiooni vajas, see seda ka sai.
(Anne Rätsep)
3. oktoobril toimusid Pärnu maakoolide 8.-9. klassi poiste JALGPALLI meistrivõistlused
Vändras.
Läksime võistlema suurte lootustega, sest kaitsta oli eelmise aasta 1. koht. Seekord siiski nii
hästi ei läinud. Kõik võistkonnad olid võrdselt tugevad ja iga mänguvõidu eest tuli tublisti
võidelda. Lõpplahenduseks oli Tori poiste 4. koht kaheksa võistkonna seas tubli saavutus,
sest mängiti võimetele vastavalt ja tehti head meeskonnatööd.
Võistluse võitis Lihula Gümnaasium, Sindi ja Kilingi- Nõmme võistkondade ees.
Tori poiste võistkonnas mängisid:
Arko Saar, Maiker Paldis, Janar Saar, Enar Privits, Harry Annus, Carl Aadam Vihrov, Carl
Robyn Valdaru, Rain Savolainen ja Kaur Erik Padari. (Rita Petersell)
3. oktoobril toimus Pärnu Keskraamatukogus 4. klasside õpilaste ettelugemisvõistlus „Kus
hundist räägitakse“. Meie kooli esindasid Elis Hunt ja Karl Lennart Mitt, kes lugesid ette
raamatuid „Õpetaja Kusti kummitab“ ja „Hundikoopas“.
Lisaks Elise ja Karl Lennarti esinemistele sai Tori kooli õpilaspere oktoobrikuu
ettelugemisnädala puhul kuulda hundilugusid veel mitmete tublide õpilaste esituses.
Hundijutte lugesid veel Karlis, Helerin, Mathelyn, Sigrid, Aile, Pille-Riin ja Kaur Aleksander
4. klassist ja Marion Ida 3. klassist. (Daivi Jõerand)
5. oktoobril tähistasime taaskord Tori koolis õpetajate päeva. Päev algas piduliku aktusega,
kus lõpuklassi õpilased võtsid üheks päevaks õpetajatelt ameti üle ning tänasid pedagooge
enda valmistatud rinnamärkidega. Kõlasid kaunid laulud ning vaadati ühiselt videot, kus
õpetajad meenutasid, kelleks nemad lapsena saada olid soovinud. Aktusele järgnesid
ainetunnid ja ka tund külalisõpetajaga vallaametnike seast. Päeva lõpuks tõdesid
üheksandikud, et õpetajaamet ei ole sugugi nii kerge, nagu kõrvalt vaadates tunduda võib.
(Ülle Urba)
12. okt 7.klassi õpilased koguvad materjale uurimistöö tarvis. Sellel aasta uurimistöö
teemaga " Soomaa rahvuspark" seotud matk Riisa rabasse oli praktiline ja emotsionaalne

üritus. Õpilased matkasid matkarajal ja leidsid toredaid hetki rabaplaanist, mille jäädvustasid
fotodena oma telefoni. Need fotod leiavad koha uurimistöö lisalehtedel rabaolustikku
üldistavate piltidena. Ka ilm soosis ettevõtmist, tagasi saabusime toredate piltidega meile
armsaks saanud rabamaastikust. (Kaja Maripuu)

Kes õpilastest ei tahaks koolitöös paremini hakkama saada ja olla see, kelle arvamust kuulda
võetakse. Sellisele üleskutsele vastasid 8 meie kooli vanema astme õpilast ja sõitsid 12.
oktoobril Tallinnasse Eesti Väitlusseltsi korraldatud koolituspäevadele Argument 2018.
Seekordne koolitus oli eelmistest erinev, sest toimus korraga mitu päeva ja kahel
nädalavahetusel.
Õppepäevad toimusid Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ja ööbimine veidra nimega hostelis
Tallinna kesklinnas. Pärast oktoobrikuist õppepäevi leidsid õpilased, et koolitus oli igati
kasulik ja jäädi ootama uut kolmepäevast kohtumist nii juhendajatega kui ka uute sõpradega
novembri alguses. (Merike Haas)
Alates oktoobrist osaleb meie kooli 6. klass rahvusvahelises projektis eTwinning. Meie
partnerkooliks on Iirimaal asuv Glengurti kool ja projekt kannab nime “ Uhke oma kodukoha
üle”. Projekt kestab kevadeni ja hõlmab endas klasside tutvustust, Eesti ja Iiri koolilapse
päevast tehtud videokollaźi, mõlema kultuuri tantsu ja laulu õppimist ning õpetamist ja ühist
Skype teel kokkamist; valmistatakse just oma kodukohale iseloomulikku toitu. (Anne Rätsep
ja Tessa Meltsas)

Kolletumispäev ehk 14. oktoober meelitas koolilapsed muuseumisse. Muuseumijuhataja Lea
Puust aitas rahvakalendri tähtpäevade rägastikus selgust saada ja selgitas, mis töid ja toimetusi
taluperes sel ajal ette võeti. Rõhutamaks päeva erilisust oli iga laps taskusse peitnud mõne
kollase eseme, neist sai kokku vahva näituse.
Kui vanarahva arvates märkis kolletumispäev talve algust looduses, siis meie arvates tähistas
see hoopis imekauni vananaiste suve algust. Soe päike silitas põski ja pargialune oli kuldseid
lehti täis – mis talvest siin rääkida! (Astrid Roosileht)

Projekti „Koolilapsed loodusturismis“ raames toimus töötuba Kurgjal, 18.okt 2018
Õpilased osalesid haridusprogrammis „Sügis talus“, mille käigus:
1. tutvuti sügiseste talutööde ja tegemistega;
2. tutvuti vanaaegsete talutööriistade ja – esemetega;
3. tutvuti teraviljade ajalooga, töötlemise ning kasutamisega;
4. jahvatati käsikivil jahu ning teeb käsimasinaga koorevõid;
5. sai maitsta vanaaegset rukkileiba, karaskit ja maapiima.
Kuna on jätkuvalt Pärnumaa maitsete aasta, siis peale haridusprogrammi lõppu
toimunud praktilises töötoas said õpilased valmistada kaerahelbeküpsiseid
ning need üheskoos ära süüa (Projektijuht Erika Nõmm)

19. okt
Traditsioonilise veerandilõpu lõimingupäeva pühendasime Eesti 100. aastapäevale. Sellel
päeval ei olnud tunnid tavapärase tunniplaani alusel vaid erinevates töötubades sai uurida
erinevaid Eestiga seonduvaid teemasid.
I kooliastme õpilastele toimus 6 erinevat töötuba. Õp Astrid korraldas koos kogukonnaliikme

Avega mälumängu, mis hõlmas looduse, inimeseõpetuse, matemaatika, eesti keele ja käelise
teadmisi. Õp Heli Miti klassis räägiti erinevatest lindudest, teemaks olid linnuhääled, laulud,
mõistatused, rahvapärased nimetused, võrreldi ja kaaluti lindude mune, kõneldi suurimast ja
väikseimast Eesti linnust ja aastalindudest. Õp Heli Lilleste klassis kõneldi meie veekogudest.
Aulas mängiti koduloolisi rahvamänge õp Anneli juhendamisel. Õp Tiina Käärmann kõneles
metsast ja metsloomadest, loomade häälitsustest, lahendati mõistatusi ja arutleti loomade
rahvapäraste nimetuste üle. Vahele luges raamatukogutädi Daivi sobilikke lasteraamatuid. Õp
Jane klassis toimus nii luuletamine, rühmitamine kui ka meisterdamine rahvusvärvide sinimust-valges värvigammas.
II kooliastme õpilased osalesid juba pikemates töötubades kolmel erineval teemal. Õp Rita ja
Andra õpetasid Eesti rahvamänge läbi rahvakalendri tähtpäevade, koostati mängujuhendid,
saadi teada, mis on mustlasmaadlus, tõmmati vägikaigast ja joosti ”tagumine paar välja”. Õp
Tiina Tominga- Ergezinger koos abiõpetaja Stellaga andsid ülevaate 100 aasta vanustest
mänguasjadest ning ühiselt meisterdati vilesid ja nukukesi kasutades omaaegset tehnikat. Õp
Anne ja õp Tiia töötuba kandis pealkirja toit ja muusika, ühiselt puhastati rahvuskala kilu,
valmistati kilu-muna võileibu ning toimus kuldvillak Eesti muusikast.
III kooliastmes toimus samuti 3 töötuba. Õpetajad Kaja ja Eva ning muuseumi metoodik Lea
Puust rääkisid paberist, selle tootmisest Eestis ning koos valmistati ise vanapaberist arhailiste
võtetega paberit. Õp Merike ja Helene töötuba kandis ideed 100 sõna lauludes. Õp Ülle, Vilja
ja IT-mees Silver lõimisid informaatikat, inglise keelt ja matemaatikat, mille käigus valmis
esitlus ”EV 100 arvudes” inglise keeles.
Päeva lõpetas loengkontsert ”Balletist kaasaegse tantsuni”, kus Kaie Kõrb ja tema õpilased
Tallinna Balletikoolist tutvustasid balletti ja sellega seonduvat. (Pille Usin)
Septembri lõpul ja oktoobri algul toimusid 9.-5. klassi tütarlastele JUMPINGU
näidistreeningud mida viis läbi KADI RUUMET.
Jumping on üliaktiivne ja lõbus treening, kus on ühendatud batuudil hüplemine ja aeroobika.
Jumping on trenn, mis paneb proovile inimese lihased, testib vastupidavust ning aitab tõhusalt
kaloreid kulutada.
Treener Kadi treeningud õpilastele toimuvad igal esmaspäeval kooli võimlas. (Rita Petersell)
Oktoobrikuu tegemised kogus kokku Anne Rätsep

