Igas (kooli)päevas on alati üks rõõmus sündmus või värvilaik, mis teeb päeva huvitavaks ja
meeldejäävaks.
„Igas raamatus on…“
Sellise pealkirja all toimus 5. aprillil lasteraamatupäevale pühendatud tunnike, kui kooli
aulasse olid kogunenud 1.-3. klassi õpilased. Peagi pärast seda, kui Mary Poppinsit kujutav
tegelane oli saali tuhisenud, ilmusid üksteise järel mikrofoni juurde need vahvad lapsed, kes
soovisid ka teistele tutvustada oma hiljuti loetud lemmikraamatut: Anna-Marii (2B), Andero
(2A), Robin ja Raimond (3B), Jakob, Roland ja Kristin (1), külalisesinejad Aile, Helerin ja
Sigrid (4). 3A klassi õpilased Marion Ida, Marten, Markus, Liis-Marii ja Karolina esitasid
koos õpetaja Janega koguni näitemängu. Veel julgesid oma lugemiselamusi teistega jagada
Hella-Liia (1), Mihkel (3B), Karolin (1) ja Karilin Heidi (2A).Leidus ka tublisid küsimustele
vastajaid. Igast loetud raamatust leiti just see suhkrutükk üles, mis teeb lugemise
mõnusaks.(D.J)
20.märtsil osalesid 1.-3.kl õpilaste Pärnu maakonna VARIA viktoriinil 3.b klassist Sander
Loite, Jakob Sanglepp ja Markus Dreimann ning saavutasid väga tubli 3. koha. Võistlusel
osalesid tublilt ka 3.a klassi õpilased Andre Mikk Abel, Romet Ansu ja Marion Ida Vinkler.
(Heli Mitt ja Jane Lumijõe)
5. aprillil oli Paikuse Põhikoolis järjekordne emakeeleolümpiaad 5.- 6. kl õpilastele. Meie
kooli esindasid 5. klassist Mai- Liis Põder ja Maribel Lauri, 6. klassist Oskar Martsoo ja
Johanna Mihkelstein. Oskar saavutas kolmekümne osaleja seas tubli 8. koha. Aitäh õpilastele,
kes tahavad ja viitsivad tavapärasemast raskemaid harjutusi ja ülesandeid lahendada.
Aprilli alguses korraldas Eestimaa Looduse Fond luulekonkursi “Hüppav konn”. Meie koolist
saatsid oma teemakohased luuletused 5. kl neiud Meril Adeela Alev ja Merli Johanna Alev.
(Merike Haas)
5. aprillil toimus Tori võimlas sulgpalli pereturniiri, kus võistkonna moodustasid Tori
Põhikooli õpilane koos oma pereliikmega. Osales neli vaprat võistkonda. Tulemused reastusid
järgnevalt: 1. Triin, Toomas ja Angela Toht, 2. Rasmus ja Andres Ulp, 3. Jacklyn Jaanimäe,
Ralf-Marcus Rohtla, 4. Markko ja Mathias Jesper Virkus.
(Andra Sõmer)
10. aprillil toimus vabariikliku inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaad oli
veebipõhine, kus iga registreeritud õpilane sai isikliku koodiga kindlal kellaajal juurdepääsu
olümpiaadi küsimustele. Aega lahendamiseks oli 60 minutit.
Meie koolist lahendasid olümpiaadi ülesandeid 5. klassist Liis Marii Sams ja Meril Adeela
Alev, 6. klassist Oskar Martsoo ja Keiro Tarn , 7. klassist Keidi Kask, Rasmus Ulp ning 8.
klassist Marii-Eliise Lumijõe ja Emma Rätsep.
Kõik lahendajad olid hästi tublid. Väga hästi läks olümpiaad 8. klassi neiul Marii-Eliisel, kes
saavutas Pärnumaa piirkonnavoorus III koha. Tubli tulemuse tegi Oskar Martsoo 6. klassist,
kes jagas 4.-5. kohta, jäädes II kohale alla vaid ühe punktiga, Keidi Kask 7. klassist saavutas
4. koha, kolmas koht oli käega katsutav ja jäi kõigest ühe punkti kaugusele. Suured tänud
kõigile julgetele osalejatele! (Kai Kukk)
11. aprillil kutsus muinasjututaat Jaak Känd neljandat korda Pärnumaa õpilasjutuvestjate
konkursile. Selle aasta teemaks olid "MUISTENDID. LEGENDID. EEPOSED". Meie

koolist osalesid 6. kl noormehed Oskar Martsoo ja Johannes Ergezinger. Johannes esitas
legendi Kalevipojast M. Eiseni kogumikust “Esivanemate varandus”. Oskar jutustas loo A.
Musta raamatust “Põrgu värk”. Oskar saavutas 6.-7.kl jutuvestjate seas 1. koha.
Samal päeval korraldasid Pärnu muuseumi ja Pärnu Keskraamatukogu töötajad järjekordse
nutimängu 5. klassidele. Lapsed pidid otsima vastuseid erinevatele küsimustele nii
muuseumis kui ka raamatukogus. Lõpuks pandi oma teadmised proovile Kahoot mängus.
Meie kooli esindasid 5. kl õpilased Meril Adeela Alev, Liis Marii Sams, Jakob Ergezinger ja
Rain Viira. Laste arvates oli nutimäng teistsugune ja huvitav.
Aitäh õpilastele, kes tahavad ja viitsivad tavapärasemast raskemaid harjutusi ja ülesandeid
lahendada ning tegeleda vabal ajal omaloominguga!
(Merike Haas)
11. aprillil 2019 toimus taas projekti „Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“ raames
töötuba, mis seekord toimus Tuka talus Muti külas.
Teemaks oli Tori- Jätkusuutliku ettevõtluskeskkonnana turismisektoris.
Tuka talu perenaine Ave Mürel võttis meid lahkesti vastu, töötoa esimeses pooles rääkis ta
õpilastele Tori ajaloost, ettevõtetest ja vaatamisväärsustest. Turismist ja ettevõtlusest läbi oma
kogemuse, sellest kuidas käituda turistidega ja olla ettevõtja ning giid. Lühidalt said õpilased
ülevaate MTÜ Soomaa Turism tegevusest.
Ave Mürel koostas õpilastele Aliase põhimõttel mängu, kus tuli ära arvata Toriga seotud kohti
ja inimesi. Mäng osutus populaarseks ning kõige enam õigeid vastuseid sai Arko Saar!
Seejärel tutvustas Ave oma Tuka Talu lugu, talus elamist ja talu muutumist alates 19.
sajandist tänaseni. Rääkis ning näitas põnevaid vanaaegseid esemeid, millel kõigil oli oma roll
taluelus.
Aitäh talu perenaisele meid vastu võtmast! Projekti rahastab LEADER-programmi kaudu
PRIA.(Erika Nõmm noorsootöö nõunik, “Kooliõpilased loodusturismis 2017-2019“
projektijuht)
VARIA viktoriinil 12.04.Lihulas osales 21 võistkonda. Meie kooli võistkond vastas 25-st
küsimusest 22 õigesti ja saavutas 4.- 7. koha. Võistlus oli väga tasavägine!
Osalesid Marie Tominga 9.kl, Marii-Eliise Lumijõe 8.kl, Jacklyn Jaanimäe 7.kl, Johannes
Ergezinger 6.kl, Ragne Rohtla 5.kl. (Daivi Jõerand, Tessa Meltsas)
13. aprillil korraldas Sindi Avatud Noortekeskus traditsioonilise võimlemispeo. Sindi
seltsimajas esinesid Sindi, Kilingi-Nõmme, Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Tori kooli võimlejad ja
tantsijad ning üllatusesinejad Verical Fitness Dance Stuudiost. Tori kooli 1.-3.klassi rühm
esitas tantsu „Rulli, rulli” ja 4. klassi rühm tantsu nimega „Liblikad”. Avatud oli
heategevuslik kohvik, mille tulud annetati kodutute loomade toetuseks. Oli tore Sindis esineda
ja näha teiste rühmade põnevaid kavasid. (Andra Sõmer)
Tori kooli õpilased esinesid valla laste lauluvõistlusel imeilusasti. Aitäh! Tekst Urmas Saard:
„Uue lauluvõistluse ellu kutsumise eesmärgiks on oma valla lastele hea esinemisvõimaluse ja
lavakogemuse andmine. Sindi seltsimajas aset leidnud tänasele ligemale nelja tunni pikkusele
võistulaulmisele eelnesid eelvoorud, mida korraldasid koolid ja lasteaiad iseseisvalt.
Suurel laval hinnati lauluoskust seitsmes kategoorias. Eelkooliealised jaotusid kahte
vanuserühma: kolme-, nelja- ja viieaastased ning kuue- ja seitsmeaastased. Kooliealised jagati
viide kategooriasse: III kategooria – 1.-2. klass; IV kategooria – 3.-4. klass; V kategooria – 5.-

6. klass; VI kategooria – 7.-9. klass ja VII kategooria moodustasid gümnaasiumi astme
õpilased, aga selles eas lauljaid sedakorda lavale ei tulnud. Osaleda võisid kõik lapsed, kes
omavad sissekirjutust Tori vallas, õpivad Tori valla koolides või käivad Tori valla
lasteaedades. Iga haridusasutus võis esitada ühte kategooriasse kuni kolm lauljat.
Laule hindasid Sindi muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk, Tori abivallavanem Jana
Malõh ja lauluvõistluse „Sindi ööbik 2013” võitja Sandra Siil. Nende ülesandeks oli igast
vanuseklassist kolme parema solisti valimine. Samuti selgitati välja kaks rahva lemmikut:
eelkooliealiste seast Keven Parts Sindi lasteaiast ja kooliõpilaste hulgast Grete Reinsalu Pärnu
Kunstide majast.
Kolme- kuni viieaastaste esimeses kategoorias hinnati parimaks Sindi lasteaias käiv Markus
Ollep, kes esitas laulu „Kõnnin Eestimaa külas”. Teise koha võitis Helin Tohv, Are lasteaed ja
kolmanda Mia Kiil, Sindi lasteaed.
Teise kategooria parimaks tunnistati Keven Parts Sindi lasteaiast, valitud lauluks oli „Laps
õpib”. Järgnesid Johanna Vinkler, Tori lasteaed ja Kristeli Krusemann, Are lasteaed.
Kolmandas kategoorias oli esimene Paikuse põhikooli õpilane Ramon Uibo lauluga „Poiste
laul”. Teine Annabel Tamme, Sindi muusikakool ja kolmas Siim Kosenkranius, Sindi
muusikakool.
Neljanda kategooria võit kuulus Sindi muusikakooli õpilasele Grete Reinsalule lauluga „Laul
pajule”. Teine koht Merili Linnas, Sindi muusikakool ja kolmas Marin Tiits, Sauga põhikool.
Viienda kategooria esikoht kuulus Sindi muusikakooli õpilasele Mirtel Metsmaale („Sindi
ööbik 2018”), kes esitas laulu „Grazy”. Teine oli Kaari Kasemaa, Sindi muusikakool ja
kolmas Ebe-Triin Reinsalu, Pärnu Kunstide maja.
Kuuenda kategooria parim laulja oli Tori põhikooli õpilane Marii-Eliise Lumijõe lauluga
„Kaks kuukiirt”. Teine Keili Parts, Sindi gümnaasium ja kolmas Mirelli Loite, Tori põhikool.
Võistulauljad valmistasid esinemisküpseks juhendajad Ülle Ots, Tiina Männik, Ester
Murrand, Airi Allvee, Margrit Kits, Anne Rätsep, Mairi Vare, Marika Pähkel, Jelena
Kuvšinova, Aita Kaaver, Helle Salumäe, Ülle Kruusemann.
Laululastega vestles ja julgustas neid suurele lavale minema Astrid Lindgreni raamatust välja
astunud Ronja, kodanikunimega Pille Amur.“
18. aprillil toimus Tori koolis arvult kaheksas erinevaid aineid lõimiv päev, mis kandis
üldpealkirja „PRANTSUSMAA ILU JA VÕLU“. Lõimingupäev oli ühtlasi ka ettevalmistus
ERASMUS+ projekti raames Prantsusmaa partnerkooli College Barbey d'Aurevilly
vastuvõtuks.
Päeva eesmärgiks oli pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist ning luua õpilastele enne
prantslaste võõrustamist pilt prantsuse keelest, loodusest, kultuurist ja eluolust.
Prantsusmaa teemat käsitleti õpitubades läbi erinevate õppeainete. Õpetajad olid selleks
päevaks kokku pannud 12 õpikoda. Õpikodades kuulati prantsuse muinasjutte ja laoti
tangrame, õpiti prantsusekeelseid sõnu ja väljendeid, uudistati prantsuse arhitektuuri ja kunsti,
meisterdati Eiffeli torne, maaliti Moneti vesiroose, lauldi Frere Jacquesi (Sepapoisse), saadi
teada, miks on sõpruskoolil selline nimi, tantsiti prantsuse tantse ja mängiti prantsuse mänge,

degusteeriti viinamarjasorte ja tehti viinamarjade sensoorset analüüsi, st maitsti kahte erinevat
viinamarjasorti ning koostati individuaalne sensoorse analüüsi profiilikaart. Üle kooli kõlas
prantsuse muusika ja levisid prantsuse croissantide lõhnad. III kooliastmele tegi põhjaliku ja
toreda ülevaate Prantsusmaast ja prantsuse keelest Mall Haas, videotervituse Prantsusmaalt
saatis Maarja Kallit. Päeva lõpuks, enne kui koolimaja vaikseks jäi, kõlasid üle koridoride
eestipärase aktsendiga sõnad Bonjour, Merci, Merci beaucoup, Au revoir, Salut sa va.
(Kai Kukk)
Traditsiooniline jüriöö rahvajooks startis Tori alevikus 22. aprilli õhtul. Läbiti kahe
kilomeetrine ring ümber Tori kalmistu ja mööda Tori põrgu kaldapealset vallamaja aasale.
Kokku osales jooksul üle saja tervisesportlase, nende hulgas ka suur hulk Tori kooli õpilasi,
õpetajaid ja lapsevanemaid. Paremusjärjestust sellel jooksul traditsiooniliselt ei selgitata. Iga
lõpetanu sai mälestuseks rinnamärgi ning kosutuseks sooja teed ja maiustuse. Auhinnad
loositi välja kõigi osalejate vahel. Oli imeliselt soe õhtu, palju õhetavaid põski ja rõõmu
liikumisest!
Tori sulgpalli noorem põlvkond sisustas oma koolivaheaega otse loomulikult sulgpalli
mängides. Kõik, kes polnud perega maale sõitnud, osalesid Pärnu Spordihallis toimunud
"Sulesellide" turniiril. Medalitega tulid koju Triin Toht (tüdrukute E-liiga I koht) ja RalfMarcus Rohtla (poiste C-liiga II koht). Hästi mängisid ka Carmen-Liz, Jan-Matis, Rasmus ja
Toomas. Elagu Tori tublid sulgpallurid!
Aitäh, õpetaja Tuuli-Mai! (Andra Sõmer)
Koolivaheaega jäid ka lihavõttepühad ja palju päikest.
Meie aga jääme ootama uusi värvilisi koolipäevi ja külalisi Prantsusmaalt.
Aprillikuu tegemised kogus kokku Daivi Jõerand

