JAANUARIKUU TEGEMISED KOOLIS

Pikk talvevaheaeg sai läbi ja taas tuleb keskenduda õppetööle. Lisaks õppimisele toimub
koolis aga veel palju muudki huvitavat.
Meie kooli külastas 14. jaanuaril nukuteater Nipitiri etendusega „Võluleib“. Sellega
avaldati austust eestlaste traditsioonilisele põlluharimise- ja toidukultuurile. Etendust käisid 4.
tunni ajal vaatamas algklasside õpilased.
Etendus jutustas Eesti Vabariik saja-aastaseks saamisest. Selle tähtsa sündmuse puhul olid
põllumehed külvanud üle saja rukkipõllu, et kõik eestlased saaksid süüa tervislikku
rukkileiba. Kuri nõid Hildegard ei sallinud aga tervislikku toitu ja tahtis kõik viljapõllud ära
hävitada. Maa-ema lootis võitluses nõid Hildegardiga leida abi ükssarvik Cornelius Engelberti
käest, kes kohe-kohe on maailma koorumas. Rott Rodolfo Õunajuurikas aga tahtis teha
munast endale omletti, aga äkitselt hakkas muna aga kooruma. Sündinud ükssarvikul oli aga
kõht tühi ja nii ka rotil ning koos otsiti söögiks leiba. Kuri nõid pakkus nälja kustutamiseks ka
nõiaburgerit, kuid see lõhnas liiga halvasti, et seda süüa. Kui ükssarvik oleks söönud nõia
burgerit, siis oleks ta muutunud halvaks, aga õnneks ta sõi ikkagi võluleiba, mis oli pagar
Benno küpsetatud, ja jäi igavesti heaks. Võluleib nimelt on täiesti tavaline leib, mis on
sündinud armastusest küpsetamise vastu ning pagar Benno armastas oma tööd väga.
Huvitavaid seiklusi oli etenduses palju-palju veel. Lisaks eelmainitud tegelastele kohtusid
lapsed veel ka hiir Hermiinega, kes aitas pagar Bennot, kes oskas imehästi küpsetada
maitsvaid kringleid ning loomulikult ka tervislikku rukkileiba.
Teater õpetas lastele palju tarkusi tervisliku toidu kohta. Koos sai palju naerda ja isegi
sünnipäevalaulu laulda. Etendusega väärtustasime oma maad ning teater soovis läbi
muinasjutukeele õpetada ka lapsi austama leiba ja leivavilja ning nii ka oli.
( Huvijuht Tessa Meltsas)
Tori kool tähistas jaanuaris oma 144. sünnipäeva. Päev möödus traditsiooniliselttordimeeskonnad tegid imeilusad maitsvad tordid, direktor meenutas kooli ajalugu, seinu
ehtisid kõigi algklassiõpilaste toredad mõtted oma koolist pildis ja sõnas, bänd esines
kaasakiskuvalt, kooli laul kõlas eriti hoogsalt ja innukalt ning õpetajate ja õpilaste esindus
süütas kalmistul küünlad.
Täname kõiki koostööpartnereid ja sõpru, kes koolielule igapäevaselt kaasa aitavad ja
põnevate mõtetega toetavad!
Täname oma lapsevanemaid, kes usaldavad ning vilistlasi, kes meenutavad.
(Direktor Pille Usin)

21. jaanuaril esines algklasside õpilastele 7. klassi õpilase Laura Liis Ansi juhitud näitering.
Esitlusele tuli näidend nimega „Kadunud jõulud”. Näidendis astus lavale kuusteist 2. ja 3.
klassi õpilast. Tegelasteks olid päkapikud, haldjad, koer, fööniks ja tavalised lapsed.
Haldjad tahtsid päkapikkudele liiga teha, varastasid susside seest kommid ära ja lapsed ei
saanudki maiustusi. Päkapikud aga võtsid ära haldjate võlukepi ja võlusid haldjad hoopis
päkapikkude tööd tegema ja lastele komme susside sisse viima. Nii said ka päkapikud kiirel
jõuluajal veidi puhata.
( Huvijuht Tessa Meltsas)

Teisipäeval, 22. jaanuaril käisid 9. klassi õpilased Karmen Toomet, Eva- Maria Reppo,
Sander Aas, Henri Veeväli ja Carl Aadam Vihrov tutvumas õppimisvõimalustega Pärnu
Koidula

Gümnaasiumis.
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õpilasesindusega, bioloogia- füüsika-, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse- ning matemaatikatundidega tutvumine. Maitsta sai ka koolitoitu.

Jaanuarikuu viimane nädal oli koolis MATEMAATIKANÄDAL
Matemaatikanädalal lahendati 1.-2. klassides piltülesandeid, arvutati kiiresti peast ja leiti
klassi ilusamad matemaatikavihikud. Pikapäevatundides mängisime matemaatikaga seotud
mänge. Nädal lõppes ühise tunniga, kus iga laps sai panna oma tähelepanu ja nutikuse
proovile erinevates rühmaülesannetes. Tunni lõpetasime kokkuvõtete tegemisega ja klassi
parimate autasutamisega. Kõiki lapsi premeeriti maitsva ja tervisliku puuviljaga. Oli vahva
nädal!
3. ja 4. klasside matemaatikanädala teemaks oli „Loogika“. Igas klassis selgitati välja
parimad peast arvutamises ning nuputamises. Samuti valiti välja klassi kõige ilusamad
matemaatika vihikud. Nädala lõpetas üritus aulas, kus klasside segavõistkonnad lahendasid
loogika ja nuputamisülesandeid. Lisaks mängiti üheskoos korrutamismängu. Nädala
lõpetuseks sai iga osaleja maitsva puuvilja. Tublimaid premeeriti aukirjaga.
Vanema kooliastme plaanis oli matemaatika elementide kasutamine kunstiõpetuses,
nuputamine, peast arvutamise võistlus, matemaatiliste

mõistete tundmine ja sudokude

lahendamise võistlus.
Õpetaja Tiia eestvedamisel valmisid kaunid ruumilised ja tasapinnalised kujundid ning
matemaatilised joonistused.

5.-6.klassi nuputamine oli individuaalne. Lahendada oli vaja 18 ülesannet. Selle tulemusena
said võimaluse esindada meie kooli maakondlikul Nuputa viktoriinil Liis Marii ja Jakob
5.klassist ning Marleen ja Johannes 6.klassist. 7.- 9. klassi nuputamisülesandeid lahendati
paaristööna.
Aritmeetika konkursil olid samad ülesanded kõigil 5.-9.klassi õpilastel, kokku 34 tehete rida.
5.klassi tublimad olid Liis Marii, Kristina, Merli Johanna ja Gert. Vanema kooliastme parima
tulemuse saavutas 6.klasssi õpilane Oskar, kes sai 33 punkti. Talle järgnesid Johannes ja
Marleen. 7.klassi tublimad olid Rasmus, Kristella, Melissa ja Jan- Markus, 8.klassist Carl
Robyn, Ronaldo, Kaur Erik ja Emma ning 9.klassist Carl Aadam, Henry, Enar ja Arko.
Matemaatiliste mõistete tundmiseks lahendasime ristsõnu paberil või tegime seda
digikeskkonnas .
Sudokude lahendamisest võttis osa 12 õpilast nooremas vanuseastmes ning nemad lahendasid
2x3 ja 11vanema kooliastme õpilast 3x3 sudokusid. 40 minuti jooksul tuli lahendada lõpuni
võimalikult palju arvuruute. Algklasside õpilased olid palju harjutanud ja kõigil õnnestus see
hästi. Tublid olid 2.klassist Andero, Karilin Heidi, Ele-Liis ja Johanna Mirell, 3.klassist
Romet, Jakob, Liis-Marii, Karl-Markus, Sander, Raimond ning 4.klassist Aile ja Helerin.
Vanema kooliastme tublimad olid Rasmus, Jacklyn, Liisa ja Aksel.
Terve nädala sai vaadata näitust „Nähtav matemaatika”. Tänu kõigile, kes selle eksponaatide
kogumisel kaasa lõid.
Suur huvi oli ka päevaülesannete lahendamise vastu. Kuna ülesanded olid ka kooli facebooki
lehel, siis mõtlesid kaasa ja kommenteerisid ka lapsevanemad ja vilistlased.
Oli vahva nädal!
Vahva matemaatikanädala organisaatorid olid õpetajad Heli Lilleste, Tiina Käärmann, Heli
Mitt, Tiina Tominga- Ergezinger ja Vilja Jansen.
31.jaanuaril toimus maakondlik Nuputa viktoriin 5.-6.klasside ja 7.klasside õpilastele.
Nooremate võistkonnas osalesid Jakob Ergezinger, Liis Marii Sams, Marleen Haas ja
Johannes Ergezinger ning saavutasid 6.-7. koha 16 osaleva võistkonna hulgas.
7.klassi võistkond koosseisus Keidi Kask, Rasmus Ulp ja Ivo Järviste teenisid välja tubli
kolmanda koha (osales 14 võistkonda).

31. veebruaril toimus järjekordne emakeeleolümpiaad, kus osalesid 7.kl Rasmus Ulp, 8. kl
Emma Rätsep, Aria Kohtla ja Marii- Eliise Lumijõe ning 9. kl Liisa Leesmäe ja Henry
Veeväli. Olümpiaadi teemaks oli “Eesti oskuskeel koolis ja igapäevaelus”. Õpilased lugesid
bioloogiaalast teksti, pidid teadma keeleõpetuslikke termineid, tegema vahet mõistel ja
terminil. Osalejaid oli palju ja tulemused selguvad veebruari alguses.
Õpilased valmistas ette õpetaja Merike Haas.

31.jaanuaril 2019 toimus töötuba pealkirjaga „Talvine Soomaa“
Töötoa eesmärk oli tutvustada Eesti üht väärtuslikumat loodusmaastikku, Soomaa piirkonda
ning näidata millist tüüpi turismi on seal võimalik teha; tunda rõõmu asulatest kaugel olevas
looduses liikumisest. Algselt planeeritud tõukekelgumatk siiski ei toimunud, sest kelgurada
oli lumine ja liikumine sellel oleks olnud pigem raske kui nauditav.
Tõukekelgud asendasime räätsadega ning suundusime läbi metsa Kuresoo rappa. Matkajuhiks
oli Kaspar Leppik.
Matkajuht rääkis raba ja seda ümbritseva rabarinnaku tähtsusest, seal kasvavatest taimedest ja
seal elavatest tähtsatest linnu- ja loomaliikidest. Räätsadega rappa minek on Eesti turismis
kõige populaarsem raba külastuse viis ja arutleti õpilastega teemal, mis kasu või kahju võib
turism rabale tuua.
Tutvuti metsas ja rabas leiduvate loomade ja lindude tegevus- ja jalajälgedega. Arvestades
kiiret elutempot ning muutusi ühiskonnas mõjub puutumatu loodus inimesele teraapiliselt.
Matkajuht rääkis kui oluline on seda osata hinnata, mis meil olemas on. Paljudes kohtades
mujal maailmas selline loodus ja ressursid puuduvad, mistõttu külastavad Soomaad turistid
erinevatest maailma paikadest.
Paar tundi värskes õhus matkamist oli väsitav ent väga hariv ja põnev! Kosutuseks sõime
maitsvat suppi ja pirukaid.
Suur tänu matkajuhile ja osalejatele!
Projekti rahastab LEADER-programmi kaudu PRIA.
Tõukekelgumatk on siiski plaanis, loodan, et ilmaolud seda soosivad ja saame matkale minna
veebruarikuus.
Erika Nõmm
noorsootöö nõunik
Tori Vallavalitsus „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ projektijuht

Alates jaanuarikuu teisest nädalast on toimunud kehalise kasvatuse tunnid õues.
Lumised talveilmad on pakkunud võimalusi lustimiseks kelgumäel ja suusatamiseks
suusaradadel. Loodame, et lund jätkub kauemaks, sest lapsed lähevad õuetundidesse
meelsasti.

Uudised kirjutas kokku õpetaja Rita Petersell

