Novembrikuu algas Tori koolis sportlikult. Nimelt toimusid 01. novembril Pärnu Spordihallis 4.5. klassi tütarlaste meistrivõistlused rahvastepallis. Osales 10 võistkonda. Tori tüdrukud
kaotasid finaalis 1 eluga Vändra tüdrukutele ja lõpptulemuseks oli tubli 3. koht.
Kooli esindasid:
Meril Adeela Alev, Merli Johanna Alev, Maribel Lauri, Mathelyn Jaanimäe, Lisette- Aliine Ots,
Sigrid Parm, Laura Tasane ja Triin Toht.
02. novembril toimus 4.-5. klassi rahvastepall poistele. Osales 9 võistkonda.
Tori kooli võistkonda kuulusid:
Jakob Ergezinger, Jürgen Saar, Aades Achilleus Algo, Rain Viira, Iskander Altmäe, Ralf- Marcus
Rohtla, Guido Tael.
Saavutati Kilingi- Nõmme järel 2. koht ja tagati pääs Eesti Koolispordi Liidu piirkondlikusse
finaali Viljandis. (Rita Petersell)
Järgnev nädal oli koolis üsnagi kirev. Nimelt toimus stiilinädal. Stiilideks olid esmaspäeval
„Ingel ja Saatan“, teisipäeval „Loomad“, kolmapäeval „Õpetajad“, neljapäeval „Kuulsused“ ja
reedel „Vastassugu“. Nädalat korraldas ja viis läbi TÕE ehk Tori Põhikooli Õpilasesindus.
Nädal kuulutati välja juba enne sügisvaheaega. Õpilasesinduse liikmed olid omavahel ära
jaganud ülesanded. Iga päev käisid nad klassidest stiilselt riietunud õpilasi üle lugemas. Iga
päeva lõpuks selgitati välja kõige ägedam/osavõtlikum klass, kõige silmapaistvam õpilane ja
kõige silmapaistvam õpetaja.
Vahetundide ajal oli avatud ka fotonurk, mis oli vastavalt stiilile ka kaunistatud. Fotomeenutusi
võtsid üles Marie Tominga ja Jacklyn Jaanimäe. Tehti pilti nii sõpradega, õpetajatega kui ka kogu
klassiga.
Kõige rohkemaarvuliselt osalesid algklassid. Küll aga paistsid silma ka vanema astme klassid,
näiteks sai kõige omanäolisema idee auhinna 8. klass. Õpetajatele jäid silma vennad Oskar ja
Jakob Martsoo, kes olid iga päev väga ägedalt ennast riietanud. Stiilinädalast võtsid loomulikult
osa ka õpetajad. Järgneval esmaspäeval aga sai terve koolipere kolmandal vahetunnil aulas kokku
ja õpilasesindus jagas diplomeid ja šokolaadimedaleid.
Stiilinädal on alati kogu koolipere jaoks väga sündmus, nii ka sel aastal. Ootame juba huviga
järgnevaid tulevaid sündmusi.
Pärnumaa õpilasesinduste õppepäev toimus Sindi Gümnaasiumis 7. novembril. Teemaks oli
"Osalus kui kogukonna alustala II". Õppepäeval osales ka Tori Põhikooli õpilasesindus TÕE.
Igast õpilasesindusest oodati nelja liiget. TÕE esindajad olid Sander Aas, Liis Marii Sams,
Johannes Ergezinger ja Jakob Ergezinger. Õpilasesindusega käis kaasas ja osalemas ka
õppealajuhataja
Kai
Kukk.
Õppepäeva korraldas Pärnumaa Huvijuhtide Nõukda, kus lektoritena esinesid
Harald Lepisk ja Erik Orgu. Õppepäeva eesmärgiks oli tuua kokku erinevate koolide
õpilasesindused üle maakonna, et õpilased näeksid ka ise teiste koolide tegijaid. Nende kodune
ülesanne oli eelkõige idee, mida võiks asuda tegema. Lisaks said üksikute koolide esindused
vahetada omavahel kogemusi. Kui näiteks keegi mõnda üritust planeeris või juba korraldas, siis
sai
kohe
saadud
näpunäiteid
ära
kasutada.
Õpilasesinduste koolitust läbi viinud Harald Lepisk on väga tunnustatud koolitaja. Juba paari
esimese lausega haaras Lepisk kõiki kaasa. Noored said temalt palju enda jaoks vajalikke
teadmisi. Kuidas kogukonnas edasi toimetada ja oma mõtteid ellu viia. (Tessa Meltsas)

Üheksandikud osalesid 8.-9. novembril Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töötubades, et
kevadiseid valikuid õpingute jätkamise osas enda jaoks selgemaks mõelda. Poisse huvitas
eelkõige elektroonikaseadmete tehniku ja sisetööde elektriku eriala, kuid ka IT-süsteemide
nooremspetsialisti töötuba oli valitute seas. Neiud osalesid enamjaolt kokanduse, pagari- ja
kondiitritoodete tehnoloogia ning toitlustusteeninduse erialade tutvustustel. Noortepoolne
tagasiside lahtiste uste päevadele oli igati positiivne ning on enam kui tõenäoline, et nii mõnegi
jaoks said kevadised sihid konkreetsema suuna. (Ülle Urba)
Novembrikuus oleme oma koolis juba aastaid tähistanud Põhjamaade kirjanduse nädalat.
Tänavu kuulasime/vaatasime lugu Superkangelasest, rääkisime juttu Põhjamaadest ja seal
elavatest erinevatest tegelastest ning uudistasime raamatuid.
Sel aastal oli 14. novembril toimunud maakondlik mälumäng VARIA Eesti-teemaline. Kooli
esindasid õpilased, kes oktoobrikuus kooli-siseses mälumängus kuulusid parimate hulka: Ragne
Rohtla, Johannes Ergezinger, Liisa Mann, Marii-Eliise Lumijõe ja Marie Tominga. (Daivi
Jõerand)
19. novembril esitlesime oma koolile loodud koduloolist töövihikut, millest hakkavad
kodulugu õppima kolmandate klasside lapsed.
Trükis „Kodulooline töövihik Tori Põhikooli I kooliastme õpilastele“ on valminud Huvitava
Kooli konkursi „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“ toel.
Täname raamatu koostajaid pedagooge ja kogukonnaliikmeid:
1. Pulli muinasasula ja Tori – Aita Puust
2. Jõed – Anne Borkvel
3. Soomaa. Rabad – Anne Borkvel
4. Loodusobjektid – Kai Kukk
5. Tori põrgu – Astrid Roosileht
6. Tori mõis – Jane Lumijõe
7. Põllumajandus Tori kandis – Heli Lilleste
8. Hobune – Daivi Jõerand
9. Inimesed – Merike Haas
10. Haridus ja kool – Heli Mitt
11. Kultuur – Jane Lumijõe
12. August Pulst, muuseum, vanavara – Lea Puust
13. Tori kihelkonna rahvariided ehk rahvarõivad – Anne Rätsep
14. Kunst – Tiia Kass
15. Tori kirik – Astrid Roosileht
16. Tori piirkonna külad ja naabrid – Pille Usin
On tähtis mäletada oma minevikku, et kindlalt elada olevikus ja lootusrikkalt vaadata tulevikku.
Oma kultuurilooga tutvumine annab uuele põlvkonnale rajad, millel sirgeseljaliselt astuda.
Tori on tore kultuurilooga paik ning igaühel meist on tarvis oma kodulooga kursis olla.
Töövihik on sellel teel heaks teenäitajaks.
Töövihikut trükiti 200 eksemplari ja loodame, et sellest jagub viieks aastaks. (Pille Usin)
21. novembril toimusid Pärnu maakoolide 6.-9. klassi poiste saalijalgpalli meistrivõistlused
Kilingi- Nõmmes. Osales 8 võistkonda. Kuigi eelmisel aastal olime võitjad, siis seekord juhtus
nii, et alagrupist edasi 4 parema hulka ei pääsetud.

Võistkonda kuulusid ja ilusat mängu näitasid:
Arko Saar, Maiker Paldis, Janar Saar, Enar Privits, Carl Aadam Vihrov, Carl Robyn Valdaru, Art
Lemets ja Harry Annus. (Rita Petersell)
Samal päeval osales 8. klass Tori valla noortepäeval Ares. Ees ootas noortepärase kujundusega
saal, kus olid istumiseks kott- toolid, värvilised vaibad ja padjad. Fuajees kostitati meid maitsvate
suupistetega. Kuulasime õpetlikke loenguid motivatsioonist, kanepi kasutamise ohtlikust mõjust
meie ajutegevusele ja vesteldi põletavatel ühiskondlikel teemadel. Vahepeal sai kaasa elada
akrobaatide trikkidele. Ürituse lõpetas Arop. Meie noortele pakkusid teemad küll huvi, kuid
loengud olid pikad ja veidi väsitavad. Loodan, et korraldajad jätkavad, sest kuulata ja vaadata
asjalikke esinejaid ning kohtuda eakaaslastega on alati huvitav. (Merike Haas)
E.Nurga mälestusvõistlus matemaatikas toimus 22.novembril Vändra Gümnaasiumis, sel
aastal juba 18. korda. Piirkonna koolide 3.-9.klasside õpilased võitlesid individuaalselt peast
arvutamises ning kolmeliikmeliste loositud segavõistkondadena nuputamises ja rühmatöös. Meie
kooli õpilased saavutasid häid tulemusi peast arvutamises. 3.klasside arvestuses said lisavooru
tulemusena esikoha Sander Loite ja teise Jakob Sanglepp. Väga hästi arvutasid ka Liis Marii
Nõmm, Mihkel Usin ja Romet Ansu, saavutades 9 punkti 10-st. 4.klasside arvestuses sai
lisavooru põhjal esikoha Helerin Lilleväli. Tublid arvutajad olid ka Guido Tael ja MattiasJohannes Uus, saades vastavalt 9 ja 8 punkti 10-st. 5.klasside arvestuses oli meie kooli parim
Merli Johanna Alev, kes sai 3.koha. 6.klasside parimatena jagasid esikohta meie kooli õpilased
Oskar Martsoo ja Johannes Ergezinger. 7. klasside arvestuses said ülekaaluka võidu Rasmus Ulp
ja teise koha Keidi Kask.
8.klasside auhinnalised kohad said Carl Robyn Valdaru ja Emma Rätsep, saades teise ja
kolmanda koha. Vanimate klasside arvestuses olid ülekaaluka punktiskooriga esimene Carl
Aadam Vihrov ja teine Henry Veeväli. (Vilja Jansen)
Novembris toimusid Pärnu ja Pärnumaa laste lauluvõistluse Sügisulg 2018 eelvoorud. Toimus
see konkurss juba 16. korda. Tori kooli 8. kl õpilane Marii-Eliise Lumijõe võttis sellest osa 14-16
aastaste laste B kategoorias (need, kes ei ole varem Sügisulul kolme esimese hulka tunud).
Suureks üllatuseks läks tal väga edukalt ja ta valiti finaalist 5 parema hulka. Ühtlasi oli ta finaalis
ainus Pärnumaalt pärit laulja. Marii-Eliise esitas finaalkontserdil Pärnu Kontserdimajas koos
professionaalse bändiga S.Lõhmuse laulu "Muusa" ja tegi seda väga hästi. Kolme edukama hulka
ta ei pääsenud, aga järgmisel aastal on tal jälle võimalus oma arengut lauljana näidata. (Anne
Rätsep)
23. novembril oli aeg rahvastepalli poistel oma mängu Viljandis näidata. Toimus Eesti
Koolispordi Liidu piirkondlik finaal. Võistkond pääses alagrupist edasi finaali kuue parema
hulka. Kõik võistkonnad olid väga võrdsed ja mängud tasavägised. Üldkokkuvõttes 6. koht.
Finaalturniiril esindasid Tori kooli:
Jakob Ergezinger, Jürgen Saar, Ralf- Marcus Rohtla, Guido Tael, Rain Viira, Mattias Johannes
Uus, Kaur Aleksander Mitt ja Martten Võigas. (Rita Petersell)
Kadripäeva nädalavahetusel toimus Tori Põhikooli õpilasesinduse TÕE sügislaager. Laagris
osalesid kõik õpilasesinduse liikmed. Koolimajja jäädi ka ööseks. Kõige suuremaks eesmärgiks
oli TÕE liikmete vahelise ühtsustunde loomine ning koos ühistegevuste tegemine. Aga laagris sai
ka arutatud õpilasesinduse edasiseid plaane, näiteks panime suures osas paika varsti tuleva

piparkoogipäeva kava ja korralduse. Õpilasesinduse liikmed tegid ise ka kaaslastele kooli ja TÕE
kohta käivate küsimustega Kahooti. Magama jäädi aga filmi saatel. Koos söödi loomulikult ka
õhtu- ja hommikusööki. Tagasiside TÕE liikmetelt on olnud väga positiivne ja kindlasti
korraldame
võimalusel ka edaspidi selliseid koosviibimisi. (Tessa Meltsas)
27. novembri hommikul sõitsid 4.-6. klassi õpilased Tallinnasse, sihiks filmimuuseum. Õpilased
osalesid kiusamise ennetamise projektis. Üheskoos vaadati filmi „Telli omale koll“, mis pakkus
hulganisti mõtteainet. Samuti külastati filmimuuseumi, kus sai näha filmi ja filmitegemise
ajalugu, meisterdada ning satuti koguni ise filmi sisse. Maitsvat sööki pakuti Maarjamäe lossis.
Oli vahva ja tegus päev.
Reedel, 30. novembril toimus Pärnu Muuseumis Pärnumaa õpilaste kodu-uurimiskonverents
2018. Tori Põhikoolist osales konverentsil kolm vilistlast oma eelmisel aastal kaitstud
uurimistöödega. Triinu Tomingas esitles tööd „Gaidlus. Toris tegutsenud ja tegutsevad gaidid“,
tööd juhendas õpetaja Kai Kukk. Eliise Tominga töö oli kirjutatud teemal „Minu esivanemate
lood“, mida juhendas õpetaja Anne Rätsep ja Laura Klemmer esitles Astrid Roosilehe
juhendatud tööd „Elu okupatsiooniaastail. Aksel Puusti meenutused“.
Kodu-uurimiskonverentsil premeeriti kolme parimat kirjutajat Aino Lepa Ajaloopreemiaga, mis
loodi Pärnumaa ajaloohuviliste noorte jaoks seitse aastat tagasi. Laura Klemmeri tööd tunnustati
sellel aastal Aino Lepa nimelise II preemiaga, millega kaasnes rahaline preemia ja Aino Lepa
raamat „Vabaduse hinnaks on elu“. Preemiafond on kujunenud raamatu honorarist.
Triinu Tomingat tunnustati komisjoni poolt raamatu ja šokolaadiga ilmeka esitluse eest.
Tori Põhikooli õpilastest on varasematel aastatel pälvinud Aino Lepa nimelise Ajaloopreemia
Tanel Kask, Dan Aleksander Soontalu ja Aaron Saar, juhendajateks Kai Kukk, Anne Borkvel ja
Astrid Roosileht. (Kai Kukk)
Samal päeval toimus ka L. Koidula muuseumis järjekordne Koidulauliku konkurss. Meie kooli
esindas 5. kl õpilane Meril Adeela Alev, kes esitas Koidula luuletuse „Kodu” ja K. Ehini
mõtiskluse „Ma mäletan, et ema tegi vahvleid”. Meril Adeela etlemine sai eripreemia. (Merike
Haas)
Novembrikuu viimane päev oli koolis tunnistuste päev. Esimene trimester sai läbi ja oma
tulemusi said kõik ekoolis uudistada.
Detsembri algus aga tõi spordivallast kohe toredaid tulemusi. Pärnumaa võimlemisvõistlustelt
saavutas I koha 7. klasside arvestuses Jacklyn Jaanimäe. Ka teised neiud Meril Adeela, Triin,
Emily, Mathelyn ja Lisette- Aliine olid painduvad ja tublid.
Võimlejaid juhendab õp Rita Petersell. Õpetaja kinnitab, et tegu on ajaloolise sündmusega, sest
varem pole võimlemisvõistlustelt esikohta koju toodud.
Juba on koolis tunda õige väheke üht tuttavat hõngu ja ootust. Siit-sealt kuuldub paberi krõbinat,
kääride lõikamist, mõnda tuntud lauluviit, luuleridu, tantsusamme. Juba meisterdatakse, õpitakse,
harjutatakse. Ja oodatakse.
(Tiina Tominga-Ergezinger)

