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Advendiajal valmistutakse jõuludeks. See on aeg, mis on tavaliselt täis sagimist ja rohket
tegemist, nii on see ka Tori Põhikoolis, aga ikka selleks, et jõulude ajal lihtsalt koos perega
kvaliteetaega veeta ning mõtiskleda möödunud aastal tehtust ja valmistudes uueks aastaks.
Juba sügisel algasid 2.klassi õpilastel ujumistunnid Tootsi ujulas. Jõuludeks on esimesed
edusammud tehtud ning veekartusest üle saadud. Treener Pilvi Jaanimäe juhendamisel kulgeb
õppimine hoogsalt ja lustlikult. Ujumistunnid kestavad kooliaasta lõpuni. Selleks ajaks peaks
iga laps saavutama ujumisoskuse. Vajalikud oskused on saavutatud, kui laps julgeb hüpata
sügavasse vette, ujub 100 m rinnuli asendis, sukeldub ning toob käega põhjast eseme, püsib
paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit, ning seejärel ujub 100 m selili asendis.
Õp. Astrid Roosileht
Teisipäeval 04.12 toimusid Sindis Pärnu maakoolide AKROBAATIKA meistrivõistlused.
Võistlus koosnes kahest osast: akrobaatikakava esitamisest ja hüppest üle võimlemiskitse.
Sooritusi hindasid 10 palli süsteemis kogenud võimlemiskohtunikud. Parimad selgitati
mõlemalt alalt saadud punktide liitmisel. Tori kooli esindasid: Mathelyn Jaanimäe, LisetteAliine Ots, Triin Toht, Meril Adeela Alev, Emily Ruus ja Jacklyn Jaanimäe. Ajalooliseks
võiks pidada seda, et esimest korda õnnestus saada ka akrobaatikavõistlustelt medal.
JACKLYN JAANIMÄE saavutas 7. klassi tütarlaste arvestuses 1. koha. Õp. Rita Petersell
Õppealajuhataja ja direktor osalesid detsembri algul Tartus Huvitava kooli konverentsil
„Olen kohal, mõtlen kaasa“, mis kõneles vaimse õpikeskkonna kujundamisest. "Mismoodi on
su vaimu seis?" uuris Juhan Viiding kunagi. Konverentsil vaagitigi Eesti kooli vaimu seisu
ning vaimset õpikeskkonda. Rääkisime filosofeerimisest, üldpädevustest, huumori olulisusest
hariduses, stressist, enesereguleerimisest, õpetajate õppimisest, tulevikuoskustest ja paljust
muust. Teine konverentsipäev toimus Tartu Raatuse koolis, mis

projektirahade toel on

renoveeritud kaasaegse õpikeskkonnaga koolimajaks. Direktor Pille Usin
Reedel 7.12 organiseerisid 8. klassi noormehed Rasmus, Germo ja Carl Robyn traditsioonilise
arvutimängude öö ehk LANi. See on õhtu ja öö, kus magama ei pea minema ning võib
arvutis olla kogu öö, kui jaksu on! Noorte arvates üritus õnnestus igati. Direktor Pille Usin
Kolmapäeval 12.12 käisid kõik 1.- 4. klassi õpilased teatris Endla vaatamas etendust „Dr.
Dolittel“.
Füüsikaviktoriinil 12.12 osales 14 kooli. Kolm parimat olid: Sütevaka, Häädemeeste ja Mai
Kool.. Meie saavutasime 12 koha. Tore oli see, et õpilased tahtsid osaleda. Osalejaid oli viis
(neli füüsikaringi liiget + üks õpilane 7 klassist. Muide ka füüsikaringis on tehtud palju
huvitavat: Teadlaste Öö raames valmistati LED- taskulamp. Tehtud on ka tuulelohe. Praegu

on käsil seadme ehitamine, millega muna kukkudes katki ei lähe. Loodan, et Keidi Kask, Aria
Kohtla, Mari- Eliise Lumijõe ja Germo Tael said võistluskogemuse ja osalevad ka järgmisel
aastal, Sander Aas aga tegutseb sama tublit mingis uues koolis. Õp. Tõnu Tõniste

Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019
Viitenumber: 619217672799
Projekti Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019 4. töötuba toimus 13.detsembril Kõpus.
Räägiti Kõpu külastuskeskuse tööst, külastati Kõpu Mõisa, kus oli teemaks ekskursioonide
korraldamine.
Edu Kull Kõpu külastuskeskusest rääkis õpilastele, mis ja milleks on loodud külastuskeskus.
Lisaks rääkis põnevaid seiku Soomaa piirkonna loomadest ja loodusest, inimese elustiilist
Soomaa piirkonnas jne.

Õpilased tutvusid külastuskeskusega, selle eesmärkidega, tutvuti

külastuskeskuse hoone ja tegemistega.
Külastati Suure-Kõpu mõisa, kus asub Kõpu Kool. Õpetaja Kadri Linderi eestvedamisel
toimus ekskursioon mõisas, seejärel arutelu selle üle, milline üks ekskursioon peaks olema.
Ekskursioonil räägiti palju huvitavaid lugusid mõisapere ajaloost ning õpetuseks kõlas, et
millegi tutvustamisel tasub alati põimida sinna lugusid ja mälestusi, sest need on huvitavad
kuulata.
Lisaks toimus Kõpu Koolis kaks töötuba. Esimeses neist õpiti valmistama ravioole, alustati
taigna tegemisest, seejärel sai igaüks ise proovida ravioolide tegemist, lisades täidist ja need
siis lahti lõigata. Vaev tasus ära, sest maitses hästi!
Teises töötoas valmistati erinevas tehnikas ja paljude kaunistustega jõulukaarte.
Projekti rahastab LEADER-programmi kaudu PRIA.
Erika Nõmm
„Kooliõpilased loodusturismis“ projektijuht
Tori Vallavalitsuse noorsootöö nõunik

Traditsiooniliselt kogunevad maakonna koolijuhid aasta lõpus, et teha kokkuvõtteid, jagada
kogemusi ning kogeda uut ja huvitavat. Sellel aastal võõrustasime külalisi Toris. Lapsed

esinesid, abivallavanem tervitas, hobused sõitsid, keraamilised tassid valmisid, sõime
jõululõunat. Direktor Pille Usin
Pärnu linna ja maakonna õpilastele mõeldud meeskondlik muusikaviktoriin toimus 14. dets
Kunstide majas. Põhikoolide arvestuses osales 14 võistkonda. Küsimused olid Eesti
muusikaga seotud sündmused ja persoonid. Meie kooli esindasind Marii-Eliise Lumijõe 8.kl,
Liisa Mann 7.kl ja Henry Veeväli 9.kl. Saavutati väga tubli III koht! Rõõm on juhendada nii
tublisid õpilasi. Juhendaja õp Anne Rätsep
Teisipäeval 18.12 toimus 1.- 3. klasside jõulupidu, kus päkapikud, troll ja lapsed olid külas
jäneseperel. Pidu oli täis laulu, tantsu, luuletusi, naeru ja tralli. Pidu külastas ka jõuluvana
Eedu, kes kõigile kommipaki tõi.
Kolmapäevane jõulupeojärgse päeva hommik oli 2b klassi õpilastele ärev. Kooli tulles võtsid
lapsed kodust kaasa oma põnevad lauamängud, et neid koos kaaslastega klassihommikul
mängida.
Christoferi ema oli küpsetanud pirukaid, Anna- Marii ema üllatas lapsi küpsisetordi ja suure
mahlapurgiga ja mis pidu see ilma tordita ongi?
Mängisime ring- ja lauamänge, äraarvamis- ja ronimismänge. Aeg möödus lustilikult ja
lapsed olid päevaga rahul, õpetajad Siiri ja Tiina samuti. Õp Tiina Käärmann
Kolmapäeva 19.12 õhtul toimus 4.- 6. klasside jõulupidu, mis viis lepatriinude, liblikate ja
teiste vahvate tegelaste jõulueelseid tegemisi vaatama. Laval sai näha tantsu, laulu ja kuulda
luuletui. Jõuluvana jagas pakke ja jõuluhõngu oli õhuski tunda.
Neljapäeval 20.12 pidasid 1. klass, 2A klass, 3A ja 3B klass lustakaid klassihommikuid,
kus mängiti palju erinevaid lauamänge, seltskonna- ja ringmänge. Mängude vahel sai nautida
kaasa toodud sööke ja jooke.
Õhtul toimus 7.-9. klasside jõulupidu, mis oli ideid saanud hästi tuntud telesaadetest.
Seitsmes klass tõi saalis viibijateni õhtused uudised „Reporteri“ vahendusel. Kaheksas klass
oli panustanud reklaamklippidele, ennem üheksanda klassi tormilist telesaadet

„Rooside

sõda“.

Kooli viimane päev 21.12 enne jõuluvaheajale minekut oli küll lühike, aga väga sisukas.
Esimese tunni veetsime aulas ja kuulasime direktori sõnavõttu ja ka õpilaste etteastet. Teine
tund esinesid kooliperele Vändra muusikakooli õpilased erinevate pillidega ja lauljatega.
Koolipäeva lõpetas klassijuhataja tund. Vahetunnid aga olid päris pikad, 30 ja 20 minutit. Just
vahetundide ajal oli koolimaja teine korrus täis suurt sagimist ja jõulumeeleolu.

Vahetundide ajal toimus Piparkoogilaat. Igal klassil oli kooli teise korruse koridoris laud, kus
pakuti jõulumaitselisi sööke ja jooke. Näiteks oli laadal näha glögi, morssi, õunamahla, kirju
koera kooke, vahukommi maiuseid, moonirulle, erineva suuruse ja maitsega muhvineid, saia
ja sepikut, pirukaid, küpsiseid, kommikesi, küüslauguleivakesi, vahvleid ja loomulikult ka
erinevas suuruses, vormis ja kaunistustega piparkooke. Kõik laadal müüdav oli kooliperel ise
tehtud, kas kodus koostöös vanematega, koos klassiga või täitsa päris üksi tehtud. Kogu kaup
nägi meeletult maitsev ja hea välja. Planeeritud oli laada jaoks 2 vahetundi aga juba enne
esimest tundi oli kauplejaid ja ka huvilisi juba päris palju. Hinnad olid väga mõistlikud ja ka
kauplemisruumi oli jäetud. Näha oli ka hindu, kus ühe raha eest, mis võis olla siis ükskõik
milline rahatäht, sai ühe kauba. Väga tore oli näha, et ka õpetajad, kellel ei ole enda klassi,
panid ise välja enda laua, et ka laadal osaleda.
Kogu laada eesmärgiks oli koguda raha ja annetada see Pärnu Laste- ja noorte tugikeskusele.
Laata korraldas õpilasesindus, kelle idee ja teostus olid väga imelised. Õpilasesindus aitas
väiksemaid lapsi rahaga arveldamisel ja hoidsid laada toimumisel silma peal. Jõulud on ju
andmise aeg, nii andis meie koolipere annetuse näol kingituse lastekodu lastele.
Õpilasesindusel oli pisike lauake, kus sai küsida nõu ja vahetada ka vajadusel raha.
Õpilasesinduse liikmed kogusid alguses laudadelt kokku paberrahad, et näidata pidevalt, kui
palju oleme juba raha kogunud. Teise vahetunni lõpuks oli paberraha kogunenud üle 200
euro. Peale sentide kokku lugemist oli kõigi suureks üllatuseks lõppsumma 516 eurot. See
oli palju suurem summa, kui me arvata oskasime. Raha sai ka kohe samal päeval antud
lastekodu juhatajale, kes väga rõõmustas meie idee ja saavutuste üle. Aga nii hea tunne on
näha, et meie kooliperele meeldib annetada ja aidata. Loodetavasti teeme sarnaseid sündmusi
ka edaspidi. Huvijuht Tessa Meltsas
Nagu uus aasta algas tormi ja maruga, tõotab tulla ka aasta täis tegusaid toimetusi ja lustakaid
ettevõtmisi.
Detsembrikuu tegemised kogus kokku

õpetaja Annikki Poom

