TÕE ja Pärnu Laste- ja Noorte Tugikeskus Kuutsemäel
Tuletame hetkeks meelde detsembrikuu viimast koolipäeva. Sellel päeval toimus teiste
sündmuste kõrval piparkoogilaat, mille tulu annetas meie koolipere ühiselt Pärnu Laste- ja
Noorte Tugikeskusele. Müügitulu laadal oli kokku 515,92 eurot, mille viis huvijuht samal päeval
tugikeskusele. Nad olid väga rõõmsad, sest see on väga suur kingitus jõulude ajal. Selle raha eest
planeeriti tugikeskuse lastele ja noortele uuel aastal suusareis Kuutsemäele. Tänutäheks kutsus
tugikeskus piparkoogipäeva kahte eestvedajat suusareisile kaasa. Kuna eestvedajaks ja
korraldustiimiks oli õpilasesindus, siis ühiste valimiste tulemusena said suusareisile kaasa minna
huvijuht Tessa ja 7. klassi õpilane Jacklyn.
Nii sõitsidki Tessa ja Jacklyn 22. veebruaril tugikeskuse perega suusareisile Kuutsemäele.
Suusareisil oli kokku 33 osalejat. Koos sai suusatatud, sõidetud lumelauaga ning ka tub´iga.
Ilmaga vedas väga, sest õues oli vaid mõni miinuskraad ja päike paistis kogu päeva. Kuutsemäel
söödi ka kõhud täis ning sõideti tagasi kodu poole. Laste silmist oli tõesti näha, et kõigile
meeldis päev lumisel mäel väga, kõik nautisid viimase hetkeni. Mitmeid kordi tänati ka toetajaid
ehk Tori Põhikooli, kelle toetusel see suusareis teoks sai! Ja meil oli tore aidata!
(Tessa Meltsas)

Sea-aasta vastuvõtt
Kollase maa sea aasta algas 2019. aastal 5. veebruaril. Ka meie kool võttis seda sümboolselt
vastu. Sellel nädalal oli koolimajas üleval plakat või mõttekaart, kus õpilased ja õpetajad said
näha ja lugeda sea aastat tutvustavaid jooni ning mida toob see aasta meile. Lisaks oli ka juttu
üldiselt hiina horoskoobist ehk kuidas on praegu meil just sellised 12 looma ning millises
järjekorras nad vahetuvad. Järgnevalt toon mõned näited, mida võis sellelt plakatilt leida.
Hiina astroloogias on kaksteist loomamärki, millest igaüks mõjutab ja märgistab üht kuuaastat ja
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loomanimetused Buddha aegadest, kes nimetas aastad kõigi kaheteistkümne looma järgi, kes
tulid temaga hüvasti jätma: Rott, Härg, Tiiger, Jänes, Draakon, Madu, Hobune, Lammas, Ahv,
Kukk, Koer, Siga.
Hiina astroloogia järgib kuutsükleid, mis kestavad 12 aastat. Seetõttu on ka 12 erinevat looma.
Iga 12 aasta tagant algab uus tsükkel otsast peale. Iga erinevat aastat juhivad veel lisaks ka 5
elementi — metall, vesi, puu, tuli või maa.
Sea-aasta on pühendatud Hiina kalendri kaheteistkümnendale ehk viimasele tähemärgile - siga.
Sead on üldiselt ausad, usaldusväärsed, häbelikud ja lahked, kuid nad ärrituvad väga kergesti.
Sead võivad pühendada kogu oma elu mingile üllale eesmärgile.

Siga on seltskondlik, heatahtlik ja õiglane loom, kes jagab lahkelt oma parimaid omadusi.
Inimesed muutuvad elurõõmsamateks ja hakkavad üksteisesse sõbralikumalt suhtuma. Nad
väldivad konflikte ja erimeelsusi. Ning see kõik toimub mitte üksnes isiksuste, vaid ka riikide
vahel. Sõjad võivad lakata ning finantsiline olukord paraneb, kuna kõikidele sotsiaalsetele ja
poliitilistele küsimustele lähenetakse paindlikult.
Sea aastal jõuab edu nendeni, kes oma andeid ei varja, pidevalt õpivad ja partnerlust otsivad.
Kurss tulebki võtta tervislikele eluviisidele. Pole välistatud mitte üksnes vaimu, vaid ka keha
arendamine. Hea on teha sporti, ujuda ja täiustada oma füüsilist vormi.
Sellel päeval, 5. veebruaril, oli näha koolimaja peal ka palju kollasesse riietunud õpilasi ja
õpetajaid, sest sellel päeval, oli sea aasta saabumis puhul soovituslik kanda midagi kollast. Ja nii
saigi sea aasta meie koolis vastu võetud ( huvijuht Tessa Meltsas)

Olümpiaadid
02. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus 8. klassi õpilane Mary-Eliise
Lumijõe saavutas 5. koha, 9. klassi õpilased Carl Aadam Vihrov 6. koha ja Sander Aas 18. koha.
(õp Kaja Maripuu)
06. veebruaril toimus Eesti LXV matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-.9. klassile. Meie
koolist osales 5 õpilast. Väga hea tulemuse sai Rasmus Ulp 7. klassist, kes saavutas esikoha (36
punkti 41-st). Hästi esines ka Keidi Kask, tulemuseks 11.-13. koht 27 osaleja hulgas.
8. klassist osales Aria Kohtla. 9. klassi õpilastest sai tubli tulemuse Carl Aadam Vihrov, jagades
2.-4. kohta ning ka Henry Veeväli, kelle tulemuseks oli 12.-13. kohta. (õp Vilja Jansen)
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Meie koolist osales 8. klassi õpilane Aria Kohtla, kes saavutas tubli 6.-7.koha (õp Tiia Kass)
12. veebruaril osalesid geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus 9. klassi õpilased Henri Veeväli,
kes saavutas 3. koha, Carl Aadam Vihrov 4. koha ja 8. klassist Aria Kohtla jäi 23. kohale. (õp
Kaja Maripuu)
Juba kaheksandat korda toimus piirkondlik D. Samoilovi luulekonkurss „Armastan tavalisi
sõnu“, kus 5.-8. klasside õpilased esitasid vene lasteluule autorite ja 9.-12. klasside õpilased D.
Samoilovi loomingut. Sel aastal oli üritus eriti suurejooneline, sest kutse osaleda said nii Pärnu
maakonna- kui ka linnakoolid ja esinejaid oli tõesti palju – osales 15 kooli ja ära kuulati 34
esitust 48 noore poolt.
Luulepäev oli ühtlasi Paikuse kooli õpilaste Airiin Meose, Kendra Liis Kelleri ja Kristin
Laanemetsa loovtöö, millega nad, luues piduliku, poeetilise ja romantilise õhkkonna saalis,

säravalt hakkama said. Kogu ürituse programm ja korraldus oli läbimõeldud ja õnnestus
sajaprotsendiliselt.
Oli heameel tõdeda, et võõrkeelne luule ja selle esitamine on õpilastele jõukohane ja nad
naudivad seda.
Tori Põhikooli esindasid Jacklyn Jaanimäe 7. klassist ja Johanna Mihkelstein 6. klassist. Õpilasi
juhendas õp Helene Huik.

Sport
01. veebruaril toimusid valdade Talimängude raames suusavõistlused Jõulumäe radadel.
Edukalt esines seal 5. klassi tütarlaps Meril Adeela Alev, kes saavutas 1. koha TD vanuseklassi 1
km individuaaldistantsil ja ka teatesõidus.
Tubli oli ka Merli Johanna Alev, kes 27 võistleja hulgast TD 1 km individuaaldistantsil saavutas
8. koha.
05. veebruaril toimus Häädemeestel Pärnu maakoolide VÕRKPALLI

KOOLILIIGA

võistlused. Tori kooli võistkonda kuulusid Karmen Toomet, Eva-Maria Reppo, Liisa Leesmäe,
Anne-Mai Lilletai, Emma Rätsep, Aria Kohtla, Marii-Eliise Lumijõe, Melissa- Liis Lainet ja
Mary Elisee Reinsalu.
Saavutati 1. koht, mis tagas edasipääsu vabariiklikule Lääne regiooni võistlusele. Loodame, et ka
seal läheb neidudel hästi. (õp Rita Petersell)
Rahvastepalli maakondlikud võistlused 1.-3. klassi õpilastele toimusid 6. veebruaril Sindi
koolis. Tori kooli võistkond saavutas tubli III koha. Võiskonda kuulusid: Arvi Tugedam, Marion
Ida Vinkler, Marten Jürgens, Markus Dreimann, Robin Endrekson, Raimond Koidumets, Grenet
Pärnik, Riho Selgis. Kokku osales 8 kooli ja meie tublidel spordilastel seisab märtsikuus ees
võistlus Viljandis. Hoiame pöialt! (õp Anneli Raudsepp)
Festival KOOLITANTS peab käesoleval aastal oma 25. sünnipäeva.
9. veebruaril toimunud Pärnumaa eelvoorus osales ka kaks Tori Põhikooli rühma. 1.-3. klassi
poisid ja tüdrukud esitasid lastetantsu „Rulli, rulli” ja 4.-5. klassi neiud showtantsu „Liblikad”.
Kõik tantsijad andsid endast Pärnu Kontserdimaja laval parima. Neidude tants märgiti ära ka
eripreemiaga tantsijate ja juhendaja hea koostöö eest. (tantsuõpetaja Andra Sõmer)

Sõbrapäev
Alates jaanuarist kuni sõbrapäevani 14. 02 tegutsesid 7. klassi õpilased käsitöö ja kodunduse
ning tehnoloogiatundides kahes grupis. Pool klassi valmistus läbi viima sõbrapäeva kohvikut ja
teine pool valmistas mänge noorematele koolikaaslastele. Kohviku poolt juhendas õpetaja Anne
Rätsep ning mängude poolt õpetaja Mairo Sepp. Kohviku grupp valmistas kohviku kujunduse,
koostas menüü ja tegi kodus prooviküpsetamise ning sõbrapäeval korraldas koolikaaslastele
kohvikut. Maitsta sai nii soolaseid kui magusaid suupisteid. Projektis osalejad said oma
ülesandega suurepäraselt hakkama; kõik valmistatud suupisted said müüdud ja väike kasumgi
teenitud. Täname peresid toetuse ja abi eest. (õp Anne Rätsep)
Sõbrapäeval, 14. veebruaril, toimus palju erinevaid tegevusi. Koolimajas oli väga palju
sõbrapäevalikke kaunistusi ning ka fotonurk, kus sai sõbraga seda armast päeva jäädvustada.
Ka sellel päeval lõi korralduses kaasa õpilasesindus (TÕE) jagades hommikul kõigile kooli
tulijatele ühe südamekese, mille peal oli number. Samasuguseid numbreid oli korvis 2, nii et
mängu mõte oli leida üles sõber, kellel on südame peal sama number. Kogu koolipäeva jooksul
võis sõpra otsida, aga nagu oli näha, siis enamasti leiti oma sõber üles juba enne tunde.
Järgnevate vahetundide ajal sai sama numbriga sõbraga minna huvijuhi ruumi ning seal saada
sõbra leidmise puhul väike kingitus. Kingitusteks olid sellel aastal maitsvad puuviljad: banaan,
pirn, õun ja mandariin. Valiku, millist puuvilja keegi eelistas, võis ise teha. Samuti pandi
huvijuhi juures kirja sõprade nimed, et hiljem oleks hea vaadata, kes sõbrapäeval sõpradeks said.
Teisel korrusel oli avatud algklassidele sõbrapäeva postkontor. Postkontoris oli iga klassi
meisterdatud postkastid kenasti rivis, ning sinna sai kirju postitada terve koolipäeva jooksul. Ka
TÕE saatis kõigile algklassi lastele sõbrapäeva kaardid. Nii sai kindel olla, et ükski laps ei jää
ilma kaardita.
Sellel päeval oli soovituslik kanda roosat või punast riietust või mõnda muud sõbrapäevalikku
aksessuaari. (huvijuht Tessa Meltsas)

Virula Cup
Tori kooli hoolekogu korraldas laupäeval, 16. veebruaril kooli juures perespordipäeva Virula
Cup. Vaatamata pikalt kestnud sulailmadele oli kohaletulnuil siiski võimalus suusatada. Õpilased
ja nende vanemad või vanavanemad suusatasid sissesõidetud rajal võimla juurest skateparki ja
sealt tagasi laskumisega jõe äärde ning jõenõlvast üles võimla juurde. Osa lapsi koos vanematega
tegid mitu suusaringi. Kõige rohkearvulisem osavõtt oli 2. a ja 3. a klassi õpilaste ja vanemate
hulgas. Kokku suusatas 57 inimest. Võitjaklass, 2. a, sai tasuta bussisõidu Pärnusse.

Kohale oli tulnud Politseiamet, kes tutvustas merepääste vahendeid ja näitas päästmist jõel, kus
inimene oli läbi jää vajunud. Veest „päästeti” kolmel moel päästetöötaja. Oli huvitav ja õpetlik
kohtumine.
Seejärel sai süüa kringlit ja juua sooja teed.
Päeva lõpul oli võimalus jälgida võrkpallimatši kohale tulnud isade ja meie kooli
võrkpallitüdrukute vahel. Tasavägine mäng lõppes 2:1 isade võiduga.
Oli vahva perepäev!(Hoolekogu liige õp Heli Mitt)

Uurimistööde konverents
Uurimistööde konverentsil esitlesid 9. klassi õpilased pooleteise aasta jooksul valminud
uurimistöid. Enamik teemasid olid koduloolised, aga uuriti ka oma koolikaaslastega seonduvat
(uni, youtube kasutamine). Sel aastal valmisid ka mõned praktilised loovtööd. Üldine tase on
muutunud aasta-aastalt kõrgemaks. Parimad tööd tulevad ettekandele Iseseisvuspäeva aktusel,
kus tublimatest tublimad saavad oma töö koostamise eest Juta Musta nim stipendiumi. (direktor)

Iseseisvuspäev
Iseseisvuspäeva aktus algas ühise hümni laulmisega. Marii-Eliise luges Daivi Jõeranna
sonetipärjast katkendi. Mudilaskoor laulis oma maast ja presidendist. Direktor kõneles vabaduse
kättevõitmisest ning keeleaastale pühendudes kohalikust luuletajast Leida Rohtlast ja tema emast
rahvalaulik Liisa Kümmelist. 5. klassi neiud Ragne ja Merile Adeela lugesid Leida Rohtla
luuletuse "Sinu muld".
Juta Musta nimelisele stipendiumile esitas uurimistööde hindamiskomisjon järgmised Tori kooli
õpilased, kes oma töid ka tutvustasid.
1. Arko Saar „Ratsasport Toris enne ja nüüd. Toriga seotud ratsasportlaste ja treenerite
lood.“ Juhendaja Daivi Jõerand
2. Marie Tominga „Selja kooli ajalugu 1942-1948. Leida Austeri ja Aita Kurme mälestuste
põhjal.“ Juhendaja Tiina Tominga- Ergezinger
3. Henry Veeväli „Arstiabi Toris ja Tori apteek 130“. Juhendaja Heli Mitt.
Piduliku hetkena esines Juta Musta lapselaps Kadri Simson ning andis üle oma vanaema
nimelised preemiad, seda juba 9. korda.
Folkloorikavaga "Lähme tantsupeole!" esinesid 2 A ja 3 A klassi õpilased.
Aktus lõppes ühislauluga "Põhjamaa".

Pärast tunde liikusid vanema kooliosa õpilased ja algklasside esindused lippudega rongkäigus
kalmistule. Neiud süütasid küünlad kohaliku luuletaja Leida Rohtla ja rahvalaulik Liisa
Kümmeli kalmudel. Nii tähistasime eesti keele aastat. Vabadussõja samba juures laulsime „Mu
isamaa armas“. (direktor)

Iseseisvuspäeva folklooripeol rahvamajas esinesid 2A ja 3 A klassi õpilased ja õp Jane Lumijõe
kavaga "Lähme tantsupeole!". Kava aitasid kokku panna ja selgeks õpetada ka õp Astrid
Roosileht ja Anne Rätsep.

Koolilapsed loodusturismis
21. veebruaril toimus projekti "Koolilapsed loodusturismis" töötuba „Talvine Soomaa –
tõukekelgumatk Tõramaal“
Eesmärk oli tõukekelkudega pääseda jääväljale, tunda rõõmu liikumisest Soomaa suurimal
luhaalal ja kuulda matkajuhtide Algise ja Kaspari juttu sellest, mismoodi elu Soomaal kulgeb ja
millist tüüpi turismi on seal võimalik teha. Õiget „tõukekelguilma “ ootasime juba paar kuud ja
tundus, et seda ei tulegi, jaanuarikuus polnud jäävälja ja seejärel läks sulaks, aga lõpuks
ootamatult matk õnnestus! Meie projektipäev langes just täpselt sellele nädalala, mil ilmataat
külmutas paariks päevaks Halliste luhaala. Ei juhtu just sageli, et saad tõukekelguga sõita
jäävaibal keset vett. Projektis osalenud noored arvasid, et see on „täiega äge! “Keerutav jäävaip
oli tõusnud veepinnale Halliste jõe vana sängi põhjast. Jää tekkis eelmise madalama üleujutuse
järel, mil vesi vana sängi veega täitis ja hiljem külmus. Jäävaip oli ideaalne kelgutamiseks, sinna
pääsemiseks kasutasime kaht kanuud, millest üle ronides saime vaibale liugu laskma, sest jääkiht
luhal oli kõndimiseks liiga nõrk. Ajal, kui õpilased sõitsid luhal tõukekelkudega, rääkis
matkajuht, kuidas teha turismi sellises maastikus – talvel kelkudega, suvel jalgsi ja üleujutuse
ajal kanuuga; kuna Halliste luha puhul on tegu kõige sagedamini üleujutusvee alla jääva alaga
Soomaal, räägiti üleujutuse tekkimise põhjustest ja kirjeldati, kuidas see kulgeb ja mis sellega
kaasneb; koos õpilastega arutleti elu võimalikkusest Soomaal ajaloos ja tänapäeval. Kolm tundi
kelgutades ja matkates möödusid väga kiirelt, ilm oli imeilus, päike säras kevadiselt. Kosutuseks
valmistas Maigi meile suppi ja pirukaid. Projekti rahastab LEADER-programmi kaudu PRIA.
(Projektijuht Erika Nõmm)
3 B klassi õpilased osalesid koolitusprogrammis "Päästjatel külas" eesmärgiga saada
vajalikud teadmised ja oskused ohtu märgata ning õigesti käituda.
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“Tomatisõbrad”.

Üheskoos kasvatame hariliku tomati (Lycopersicon esculentum) väikeseviljaliste sortide ’Venus’
ja ’Vilma’ taimi. Projekti käigus võrdleme tomatitaimede kasvu. Kasvatamisel kasutame
erinevaid looduslikke väetisi. Lisaks ootavad ees iganädalased huvitavad viktoriiniküsimused,
nädala nipp, mitmed konkursid ja võistlused ning kevadine maitsev, tervislik ja värviline saak.
Kiusamisvaba kooli metoodika näeb ette nn sõbratunde erinevate klasside vahel eesmärgiga
luua kogu koolipere vahel usalduslikemaid sõprussuhteid. Seekord pidasid koos tundi 2 A ja 3 A
klass ja õpetajad. Mängiti ja räägiti, oli vahva!
Veebruarikuu sündmused pani kokku õp Kaja Maripuu

