Sa ärkad, tema sinuga ja kõike kaasa teeb.
Ta elab emast emani - su armas emakeel.
On eesti keele aasta, sest 100 aastat tagasi 4. juunil 1919. aastal räägiti esimest korda eesti keelest
kui riigikeelest. On laulupeo aasta, sest 150 aastat tagasi toimus Tartus esimene laulupidu. Ka
meie kooli märtsikuised tegemised on seotud mitmelgi puhul nende teemadega. Oleme sportinud
ja tantsinud, laulnud ja luuletanud, arvutanud ja arutanud. Aga nüüd kõigest järjekorras.

3. märtsil toimus Tori Spordiklubi ja Tori Põhikooli ühisel ettevõtmisel vahva vastlapäeva
üritus peredele. Sportlikke ja lõbusaid tegevusi jagus igale vanusele. Koos sõpruskonnaga
lahendati erinevaid meeskonnatöö ülesandeid, pandi proovile oma täpsus ja osavus. Kohal
oli Eesti Suusaliidu atraktsioon marumägi, kus julgemad said proovida suusahüppeid.
Loomulikult ei puudunud ka traditsioonilised kelgu- ja saanisõit, hernesupp ja vastlakuklid.
Meeleolu hoidis üleval päevajuht Venno Loosaar. Suur tänu Tori kooli õpilasesindusele ja
huvijuht Tessale võitlusliku lipumängu eest! Oli tore päev!
Andra Sõmer
5. märtsil osalesid meie kooli väikesed jalgpallurid Pärnumaa saalijalgpallivõistlustel 1.-3. kl
õpilastele, kus saavutati 3. koht. Tublid spordilapsed olid Robin Endrekson, Markus Dreimann,
Riiko Raap, Mathias Meidla, Arvi Tugedam, Raimond Koidumets, Aaron Nõmm, Karl-Martin
Rästa. (õp Anneli Raudsepp)
Vene keele päev Tori koolis toimus päikesepaistelisel 8.märtsil 2019.a.Esinesid kõik 6.-9.klassi
õpilased.Loeti jutte ja luuletusi, lauldi vene laule, esitati kahekõnesid, kuulati muusikat ja vaadati
teemakohaseid videosid. Tutvuti vene keele ja kultuuriga. Saali kaunistasid vene rahvuslikus
stiilis esemed, lilled ja värviküllased laste joonistused. Oli tujuküllane ja vahva päev, mille lõpus
pakuti kõigile osalejatele barankasid. Kõik esinejad olid väga tublid! (õp Helene Huik).
8. märtsil kogunes kooli aulasse õpilasi ja vanemaid, et osaleda ja elada kaasa
staarijäljendamise konkursil. Registreerunud oli 7 gruppi.
1.-3. klassi vanusegrupis esinesid:
* 3 B klassi trio Arabella, Emma ja Mirjam, kes imiteerisid laulu „Mamma Maria“. Žürii tõi välja
selle koosseisu kõige originaalilähedasema esituse. Väga hästi tehtud playback!

* 3 A klassi „Lootuselaul“ tõi lavale õpilased, õpetaja ja ühe julge isa. Suurepärane kaasatus!
Esitus pälvis koostöö ja huumori preemia.
* 2 A klassi laul „Meil on aega veel“ lõi ühtlase esinemisvormi, selge kõla ja erinevate stiilide
ühendamisega. Žüriile paistsid silma 2 julget räpipoissi Arvi ja Andero.
2 A klassi playback läheb selles vanuserühmas kooli esindama maakonna üritusele 23.03.19.

4.-6. klassi vanusegrupis esinesid:
* 5. klassi esindas Meril Adeela lauluga „Waka. Waka“ . Tantsuline esinemisnumber näitas
suurepärast rütmitunnetust ja tantsuoskust. Tegu oli tervikliku numbriga. Žürii hindas Meril
Adeelat parima naisartisti tiitliga.
* 4. klassi laul „Õhuloss“ tõi lavale hea tantsuoskusega ja publikuga suhtlevad õpilased Triin,
Sigrid, Pille- Riin, Ralf- Marcus, Anna Liisa ja Martten. Välja anti meeskonnatöö preemia. Žüriid
võlusid üllatavad tantsijad ja hea värske loo valik.
* 6. klassi esinemisnumber „Rasputin“ oli väga stiilipuhtalt esitatud. Hästi oli tabatud slaavi
temperamenti, liikumist ja riietust. Zürii oli üllatunud meesartistide kiirest ja sujuvast
habemevahetusest.
6. klassi playback läheb selles vanuserühmas kooli esindama maakonna üritusele 23.03.19.

7.-9. klassi vanusegruppi esindas 1 number:
* esitusele tuli erinevate klasside tüdrukute (Liis Marii, Angelika, Laura Liis, Aria, Marii- Eliise,
Marie) ühisnumber „Party for everybody“. Oli hoogu ja sära, ülihead jäljendamisoskust.
Preemia anti tervikliku ja kaasahaarava esituse eest. Marii- Eliise oli selle õhtu säravaim täht.
Kava „Party for everybody“ esindas selles vanuserühmas meie kooli maakonna üritusele 23.
märtsil
Žüriisse kuulusid tantsuõpetaja Andra, õpilasesinduse liige Sander ja direktor.

9. märtsil toimus matemaatika piirkondlik olümpiaad keskastme õpilastele.
4.klassist võistlesid südikalt Guido Tael, kelle tulemuseks oli 6.-7. koht ning Helerin Lilleväli
jagas 10.-15. kohta. Kokku osalejaid 28.
5.klassis jõudsid hea tulemuseni Liis-Marii Sams ja Jakob Ergezinger, vastavalt 3. ja 5. koht.
Osales 25 õpilast.

6.klassi esindasid edukalt Johannes Ergezinger ja Oskar Martsoo, kes said vastavalt 5. Ja 10.
koha 27 osaleja hulgas. (õp Vilja Jansen)

Lasteaias oli avatud näitus „Vana aja asjad“ ja 11. märtsil käis 3. A klass koos oma õpetajaga
käis seda näitust uudistamas.
Lisaks näituse vaatamisele kuulasime ka lasteaiaõpetaja Kairi lugemispala, tänu millele neil
tekkis idee seda näitust korraldada. Lugemispalasse olid lisatud ka mõistatused, mida lapsed
arvata said. Pärast näitust külastasime 3. rühma ja lapsed said meenutada aega lasteaias. Nii
mõnigi oleks tahtnud sinna lõunauinakule jääda! (õp Jane Lumijõe)

2. a ja 2. b klassi ühine klassiõhtu kulges hoogsalt ja lõbusalt. Nautisime hoogsaid
muusikapalasid ja klassinäidendeid ning võistlesime humoorikas teatevõistluses. Nüüd võib küll
väita, et lennuki voltimine ja muumia mähkimine on kõigil päris selge!
Suur tänu rõõmsameelsetele kaasalööjatele!

Programmi „Kiusamisest vabaks“ metoodika puhul soovitatakse lastele õpetada lihtsaid
massaaživõtteid. Massaaž on osa laste mittesõnalistest headest suhetest. Läbi selle paraneb
õpilase enesetunnetus ja sallivus.
Naistepäeva eel käis 2. a klassi lastele lihtsamaid massaažinippe tutvustamas Johanna Mirelli
ema. Johanna ema oskas suurepäraselt kõiki kaasata, lapsed osalesid õppes väga aktiivselt ning
tund möödus lennates. Lisaks pakkus külaline kõigile veel maitsvat värsket vahtramahla! Aitäh,
Johanna Mirelli ema Evi, vahva ja turgutava tunni eest!
(õp Astrid Roosileht)

12. märtsil osalesid 1.-3. kl ja 4.-5. klassi võistkonnad RIMI jalgpalli osavusfestivalil Pärnu
Spordihallis.
Tori Põhikooli 1-3. kl solistikonkurss toimus 12. märtsil. Kokku esines viie klassi peale 24
andekat lauljat. Publik oli kaasaelav ja toetav ning üritus meeleolukas. Osad julged lavaleastujad
ei pidanud paljuks end ka kostüümidesse panna, et ikka karakterisse 100% sisse elada. Diplomi ja
suu magusaks said kõik osalejad, žüriile jäid sel aastal silma Amalie Ergezinger lauluga “Ema”,

Eleanora Salben lauluga “Tip-tap päikeseratas” ja Loore Kallaste lauluga “Miks” , nende kolme
jaoks veel võistlus läbi ei ole, sest pühapäeval 14. aprillil toimub Sindi seltsimajas valla
lauluvõistlus, kus nad oma laule taaskord esitada saavad. Soovime neile edu! (õp M. Vare)

11.-13. märtsil toimus veebipõhine informaatika olümpiaad, kus igast klassist tohtis osaleda
vaid üks õpilane. (õp Silver Silluta)

11.- 15. märtsil oli koolipere seotud emakeelenädalaga.
1.-2. klassi emakeelenädal kandis seekord sõnumit „Rikas keel“. Nii tähistasime meiegi omal
moel eesti keele aastat. Klassides selgitati välja tähelepanelikumad lugejad ja nutikamad
sõnavaratundjad, tähelepanu pöörati ka ilusale kirjale ja kaunimale emakeele vihikule.
Kõige põnevamaks ettevõtmiseks osutus ilusa eestikeelse sõna leidmine. Ega seda kõige
ilusamat välja ei selgitatudki! Lihtsalt on tore tõdeda, et meil on kaunid sõnad nagu õunamoos,
sünnipäevakook ja vikerkaar, aga lapse jaoks kõige südamelähedasem tundub olevat siiski sõna
„ema“. Emakeelenädala lõpetas lõbus „Mutionu pidu“, kus loeti luuletusi ja mängiti, jagati
kiidukirju ja maiustati puuviljadega. (Klassiõpetajad Astrid Roosileht ja Heli Lilleste)

5.-9. kl õpilased kirjutasid emakeelenädalal etteütlust, osalesid ka e-etteütluse kirjutamisel.
Luuletasime emakeelest ja Eestimaast, loodusest ja kodust.

Emakeelenädalal külastas meie kooli tuntud lastekirjanik Mika Keränen. Meeleolukat
mõtteavaldust raamatutest, kirjutamisest ja ka teistel päevakajalistel teemadel kogunesid kooli
aulasse kuulama 4.-8. klassi õpilased. Kuna kirjaniku raamatud ei olnud õpilastele võõrad ja ka
Supilinna salaseltsi liikmete tegmistega olid paljud lapsed kursis, jätkus kirjanikule ka hulganisti
küsimusi. Lastekirjanik lubas kindlasti külastada Tori kanti uuesti. (D. Jõerand)

15. märtsil toimus Sindi gümnaasiumi aulas 9. klassidele mõeldud ühiskonnaõpetuse viktoriin.
Tori kooli kolmeliikmelist võistkonda esindasid Carl Aadam Vihrov, Henry Veeväli ja Sander
Aas. Viktoriini teemadeks olid valimised, Eesti Vabariigi põhiseaduslikud institutsioonid,

maksud ja eelarve ning Eesti vabariik 100. Kaheksa võistkonna hulgas saavutati tubli 5. koht. (õp
E. Jansen- Mann)

17.-22. märtsini olid meie kooli 9. klassi õpilased ja 6 õpetajat Erasmus + projekti WONDER
raames külas partnerkoolil Kreekas. Veedeti aega sõpruskooli õpilastega, uuriti märgala,
uudistati Kreeka vaatamisväärsustega.

21. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru. Võistlus viiakse läbi
matemaatikahuvilistele 1.-12. klassini. Osalejad on jaotatud vanuseastmeti 6 rühma. Meie koolist
osalesid Pre-Ekolierid(1.-2.kl), Ekolierid(3.-4.kl.), Benjaminid( 5.-6.kl.) ja Kadetid (7.-8.kl.),
kokku 39 õpilast. Lahendada on vaja testi vormis kahes nooremas vanuseastmes 24 ja ülejäänutel
30 ülesannnet.
Tulemused saame teada maikuus, sest need parandatakse ja tehakse kokkuvõtted Tartu
Teaduskoolis.(õp V. Jansen)

26. märtsil saavutasid meie võrkpallipiigad Kooliliiga 6.-9. klassi neidude võrkpallivõistlustel
piirkonna finaalkohtumisel Häädemeestel 3.koht!

28. märtsil toimus Pärnu kontserdimajas alustati laulupeo eelproovide teise ettelaulmisega.
Tori kooli tüdrukud osalevad sel aastal maakonna 4 H kooris. Koori juhatab Kalli Rõõmusaare.
Lastekooridel tuli kohustusliku lauluna esitada Karl August Hermanni “Lauljate
tervitus”. Hoiame pöialt, et kooril õnnestub pääseda suvel laulupeole.

29. märtsil toimus Tori kooli 4.-9.kl solistide konkurss. Sellel aastal oli valmis ennast ületama
ja publiku ette astuma 9 julget laulutüdrukut. Õigeks päevaks murdis aga külmetus 2 neist maha
ja osales 7 vaprat laululast. Need olid Keitlin Heily ja Aile 4. klassist, Berit ja Liis Marii 5.
klassist, Mirelli ja Jakclyn 7. klassist ning Marii-Eliise 8. klassist. Kõis osalejad said oma
etteastega hästi ja väga hästi hakkama ning valisime ka mõned laululinnud Tori valla solistide
konkursile meie kooli esindama. Nendeks on Liis Marii, Mirelli, Jakclyn ja Marii-Eliise. (õp A.
Rätsep)

29. märtsil toimus veel ka Robomadin 2019 Pärnu Ülejõe Põhikoolis. Tori Põhikool oli kohal
kahe meeskonnaga - ToriDozers ja ToriRobo Tiim. Võislusaladeks RoboSumo, kus vastase peab
ringist välja ajama, ja Joonejärgimine, kus robot peab vigadeta mööda etteantud joont sõitma.
Kui auhindu oleks jagatud vanuseklassi, mitte robotiklasside kaupa, oleksime esimesed, kuid
sellegipoolest oli tulemus super, sest nii vajalikku võistluskogemust koduklassist ei saa. (õp
Silver Silluta)
Nii jõudsimegi talvest märkamatult kevadesse.
Päike särab, rohi tärkab
metsakünkal üksik lill,
meil on kevad ja aprill.
Märtsikuu tegemised kogus kokku Merike Haas

