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Pihlakas 

Aivar Kokk kinkis kooliaasta alguse puhul Vara koolile pihlaka.  

Pihlakat on juba ammustest aegadest saati koduaedadesse istutatud, sest teda on peetud 

pühaks ning usutud tema maagilisse kaitsejõusse. Pihlaka puit on suhteliselt kõva ning 

seetõttu valmistati sellest vanasti tööriistu ja ka mööblit. Pihlakas aitab tõsta organismi üldist 

vastupanuvõimet ja seetõttu kasutatakse marju rahvameditsiinis. Paljudel pihlakatel jäävad 

ilusad marjad talveks külge ja neid söövad meeleldi linnud.  

6. septembril istutati kingitud puu koolimaja ette, et ta kosuks seal jõudsalt ja kasvaks 

tugevaks. 

 

 

 

Kohtume metsas 

Rahvusvahelise metsa-aasta raames pakkus RMK 2011.a. sügiskampaanial kõikidele 6. 

klassidele võimalust osaleda tasuta õppeprogrammil „Kohtume metsas!". Meie kooli õpilased 

käisid Elistvere looduskeskuses. Sõõru metsas õppisime tundma Eestimaa metsade eluringi 

ning metsatööde aastaringi, sest metsa-aasta väärtustab inimese rolli metsas ja metsa tähtsust 

inimesele.  
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Sügise sünnipäev 

Sügise sünnipäeva tähistasime seekord 22.septembril. Panime üheskoos välja toreda 

sügisnäituse. Lapsed olid aiast ja metsast leidnud põnevaid porgandeid, seeni, 

õunamemmesid, isegi sügisandisest tort ei puudunud. Sünnipäeva puhul oli pähe pandud 

sügisest inspireeritud müts või kübar. 1.klassi õpilaste sügispuude pildid kaunistasid koridori. 

Ja nagu peol ikka laulsime, mängisime, tantsisime, kuulasime luuletusi ja mõistatasime. Peo 

lõpus laulsime üheskoos sügisele sünnipäevalaulu ning siis kostitas sügis meid õpetaja Marina 

aiast korjatud õuntega. Tore pidu oli. 

 

2.klassi õpilaste mõtteid sügise sünnipäevapeost: 
Toimus sügise sünnipäev. Esinemine oli põnev. Mängud ja mõistatused olid ka põnevad. 

Egert  

Sügise sünnipäeval lapsed esinesid, meie valmistasime ette ja lugesime luuletusi ning 

kuulasime teisi. Tegime vahtralehtedest kaelakeesid ja kaunistasime mütse või kübaraid 

tammetõrudega. 

Annika  

1.-4.klass tähistasid sügise sünnipäeva. Me laulsime „A-ram-sam-sam" ja mängisime 

sügisemänge. 

Johannes  

Mulle meeldisid kõige rohkem laulmine ja mõistatused ja luuletused. Eriti meeldis mulle 

4.klassi laul. 

Keicy  

Meil oli sügise sünnipäeva puhul näitus, kus olid vahvad lilled ja porgandid ja õunamemmed. 

Peol olid vahvad mõistatused ja laulud ja luuletused. Peol olid lahedate mütsidega lapsed. 

Margot  

Sügisnäitus oli lahe ja mulle meeldis pidu. 

Marjeta  

Mulle meeldisid sügise sünnipäeval laulud ja luuletused ja mängud. 

Sven  

Mulle meeldis mängida käte plaksu mängu ja tantsida koos 1.klassiga. Lõbus pidu oli. 

Aleks  

Mulle meeldis, kui ma esitasin luuletust sügise sünnipäevaks. Sügis tõi meile õunu. Mulle 

meeldisid 3.klassi haikud. 

Regiina  

Mulle meeldis laulda ja mütsi meisterdada. 

Sylvester  

Mulle meeldis muusika. 
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Õpioskuste olümpiaad 6. klassidele 

Meie kooli õpilaste võiskond koosseisus: Karoliina Arold, Anastasia Kaurson, Kätlin Kukk, 

Hardi Soome ja Jaan Eerik Tilgar võttis osa õpioskuste olümpiaadi piirkondlikust võistlusest 

Nõos. Õpilasi valmistas olümpiaadiks ette õpetaja Tiina Rull. Olümpiaad koosnes 

enesetutvustusest ja olümpiaadi tööst, mis kestis 2 tundi. Võistkonnasiseselt tuli jagada 

ülesanded ja maksimaalselt aega ja oskusi kasutades otsida neile vastuseid teatmeteostest ja 

teistest allikatest. Alati tuli lisada ka allikas, kust andmed pärinesid. Meie lapsed olid igati 

tublid, kuid tuli tunnistada teiste võistkondade kiiremat ja asjalikumat tööjaotust. Alati pole 

tähtis võit, vaid osavõtt. Tubli kogemuse võrra rikkamad on meie kooli esindanud lapsed ikka. 

Suur tänu lastele ja neid juhendanud õpetajale olümpiaadiks valmistumise eest.  

 

 

Noore vabatahtliku nädal  

Kes on noor vabatahtlik?  

See on noor,  

 kes tegutseb vabast tahtest, mitte kohustuslikult ega sunniviisiliselt;  

 kes ei saa rahalist ega materiaalset tasu, kuigi võib saada palju kasu ning siirast tänu; 

 kelle tegevus toimub väljaspool oma kodu ja perekonda, kellegi teise või laiemalt 

ühiskonna hüvanguks. 

Sügisesel koolivaheajal, 24.-28. oktoobrini, kui käimas oli noore vabatahtliku nädal, olid Vara 

kooli kodutütred abilisteks meie valla lasteaedades, seda nii Koosal kui Varal. Koos 

kasvatajatega said tüdrukud terve nädala jooksul osa lasteaialaste ning kasvatajate töödest-

tegemistest. Lisaks olid nad ka suureks abiks erinevate koristustööde tegemisel.  
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Vara  Põhikooli isadepäev 

Vara Põhikoolis toimus 11.11.2011 isadepäeva üritus. Seal rääkis Vara valla abivallavanem 

Tarmo Kivi oma tööst. Ta töötab kontoris. Tema on Vara vallas kõige tähtsam mees number 

2. Tema näpunäidete järgi valmistasime tipikastet, koorisime porgandeid ning segasime 

kokku morsi. 

Oma tööst rääkis puutöömes Aivo Vaasa. Tema on väikestviisi skulptor. Tema teeb 

puukujusid ning teisigi huvitavaid puidust asju. Tema abikaasa Aivi Miilitsaga meisterdasime 

me peremärgiga puust medali, kus peal pidid olema isa ja lapse nimetähed. Aga tingimus oli 

see, et ei tohtinud olla sama tähte mitu korda. Korduvad tähed tuli maha tõmmata. Peremärk 

tuli medalile peale põletada.  

Kui kõik tegevused tehtud ja meisterdamised meisterdatud, läksime õpetaja Ruth’i klassi. Seal 

pidid lapsed tegema isekivistuvast massist õnnenööbi. Ja selle nööbi peale tuli veel muster 

torkida. Isad pidid voltima ühe karbi.  

Minule ja minu isale meeldis see üritus väga, aga karbi meisterdamisega isa päris ise hakkama 

ei saanud. Õpetaja Ruth aitas teda. 

  

Rhett Perve  

Vara Põhikool 

3. klass 

 

Muinasjutuvestmise päev Elvas 

20.01.2012 toimus Elva koolis muinasjutuvestmise võistlus. Seal käisid 1. klassist Sander 

Pärna, 2. klassist Egert Koppel, 3. klassist - mina, Rhett Perve ning 4. klassist Kristi Soome. 

 

Sander, Egert ja Kristi said diplomi tubli esinemise eest. 

 

Mina aga sain 1. koha ning meile kõigile meeldis võistlus. Seal nägime me  eelmist Vara 

Põhikooli õppealajuhatajat. Sain kokku ka oma lasteaiasõbraga, kes Varalt ära kolis. 

 

Ühesõnaga- oli väga väga tore! 

 

Rhett Perve 

3. klass 
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Küünlapäeva luulekonkurss 

3.veebruaril toimus Nõo Põhikoolis KÜÜNLAPÄEVA LUULEKONKURSS. Iga võistleja 

pidi I vooruks pähe õppima, paberile kirjutama ning illustreerima ja ette kandma ühe Leelo 

Tungla luuletuse. II voorus tuli esitada kohapeal loosiga tõmmatud luuletus. Meie koolist 

osalesid Kirke Soome 1.klassist, kes saavutas 5.koha; Johannes Petmanson 2.klassist, kes tuli 

auhinnalisele III kohale; Meris Pärna 3.klassist ja Darja Ivanova 4.klassist, kes saavutas 

6.koha. Osavõtjaid innustas ja julgustas Vanemuise teatri näitleja Merle Jääger. 

 

Räätsadega rabas 

Käisime 15.veebruaril Vara Põhikooli kodutütarde ja noorkotkastega Valgesoos räätsamatkal. 

Sinna on Varalt päris pikk maa ja pidime peaaegu tund aega bussiga sõitma.  

Algul ronisime vaatetorni. Ainult mina ja õpetaja Marina jäime alla, kuna kõrgel olemine ajab 

meil pea ringi käima. Seejärel läksime mööda laudteed rappa. Hiljem saime proovida, mis 

tunne on lume peal räätsadega kõndida. Ei vajunudki põlvini sisse. Retkejuht tutvustas meile 

rabataimi, vaatasime jälgi lumel ja „lugesime“ loomade märke puudel. Matkasime räätsadega 

peaaegu 2 tundi. Tagasi kindlale maale jõudes tegid tüdrukud lõkke üles. Jõime kuuma teed, 

küpsetasime vorste ja vahukomme. Mmm, küll oli maitsev! 

 

Kristi Soome 

Vara rühma kodutütar 

 

Otepääl tuubitamas 

Vastlapäeva tähistasime sel aastal Otepää tuubimäel. Ilm oli juba hommikust peale tuisune, 

kuid see ei vähendanud liulaskjate rõõmu ja indu. Mäed, mida Vara kandis tikutulega otsida 

tuleb, olid siin nii kõrged. Õnneks viis mäkke üles võluvaip ehk eskalaator, mis vallatlejate 

hoogu veidi pidurdas. Kuid iga järgnev liumägi oli nii ahvatlevalt kutsuv. 

Koolis ootas meid lõunasöögiks hernesupp ja vastlakuklid teega. Nagu ikka vastlapäeval. 
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Eesti vabariigi aastapäevale pühendatud 

viktoriin algklassidele 

23.veebruaril toimus meie koolis Eesti vabariigi sünnipäevale pühendatud viktoriin. Kogu 

ürituse eestvedamise võtsid enda peale kodutütred. Viktoriini valmistas ette Airiin. 

Viktoriinist võtsid osa 1.-3.klassi 3-liikmelised võistkonnad. 4.klassi õpilased osalesid 

viktoriinil individuaalarvestuses.  

Kõigepealt rääkisid Liis ja Älis Eesti vabariigist, sümboolikast ja Vara vallast. Seejärel viis 

Airiin läbi viktoriini. Peale viktoriini tutvustasid Kristi ja Darja kodutütarde organisatsiooni ja 

selle tegevust. Samal ajal kontrollis žürii, kuhu kuulusid Sandra, Kätlin ja Älis, vastuseid.  

I koha saavutas võistkond „Kolmik“ koosseisus Regina, Johannes ja Kretlin; II kohale tuli 

võistkond nimega „EST 94“ koosseisus Rhett, Egert ja Kirke; III koha said „Rukkililled 

emale“ koosseisus Mette-Marit, Margot ja Karina. Kõik esikolmikusse jõudnud said Liisi 

valmistatud diplomi ja kommi. 

Airiin Vaasa 

Vara rühma kodutütar 

 

Emakeelenädal 12.-16.märts 

Ettevõtmisi sai lõpuks nii palju, et emakeelepäevast kasvas välja lausa emakeelenädal. 

Algklasside õpilased võtsid seekord mõõtu kirjatehnikas. Kristjan Jaak Petersoni poolt 

legendaarseks kirjutatud read Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles 

igavikku omale otsida tuli ilusas käekirjas lehele kirjutada ja illustreerida. 5.-9.klassi õpilased 

olid seekord hindajateks. Parimateks osutusid Mari Valts I klassist, Keicy Tulis II klassist, 

Regina Karise ja Meris Pärna III klassist. 

Veel võistlesid õpilased emakeele tundmises. Nüüd olid hindajateks õpetajad ning iga klassi 

parim sai viktoriinis küsimuste abil välja selgitatud. Kõige paremad emakeele tundjad oma 

klassi arvestuses on Sander Pärna I klassist, Marjeta Jürisoo II klassist ja Rhett Perve III 

klassist. 

Neljapäeval käisime Tartus end hingeliselt harimas - vaatasime Pärnu teatri etendust 

„Aladdini imelamp“. 

Reedel tegime nädalast kokkuvõtte, tuletasime veelkord meelde ja rääkisime üle eesti 

lastekirjanduse suured tegijad ning pidasime tublimaid meeles. 
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Vara kooli tervisenädal „Hoolin endast!“  

Oma tervise heaks midagi ette võtta pole kunagi hilja. Ühtki üritust, kuhu on kaasatud palju 

inimesi ja mis on suunatud tulevikku vaatavalt, ei saa korraldada üleöö. Siit tulenevalt ka 

meie tervisenädala aeg 5.-9. märts 2012 , mis kahjuks osaliselt langes kokku õpetajate 

üleriigilise streigiga. Meie eelkokkulepped olid kõik juba sõlmitud kui Eesti õpetajad 

otsustasid streikida, nii et tervisenädala viimastel päevadel pidime toime tulema 3 õpetajaga ja 

külalisesinejatega.  

Inimene, kes ütleb, et ta hoolib endast, tahab millesti loobuda või hoopis alustada, ei tohiks 

öelda, et ma teen kui... Sellel real ei tohi olla tingimust, vaid tuleb kuulata oma sisemist häält 

ja tegutseda vastavalt. Nii pakkusime meiegi oma kooli lastele välja erinevaid loenguid ja 

väljakutseid, märkamaks tervislikke eluviise ja –toitu, püüdmaks avada omi mõtteid ja 

tegutseda. 

Juba nädal aega enne andsime lastele võimaluse alustada oma mõtete kirjapanemist. Lapsed 

kirjutasid oma elamustest, oskusest olla terve, raskelt põetud haigusest, oma perest ja kodust. 

Jutuvõistluse „Mina...“ parimad olid. I kooliaste: Henri Lillestik, Kirke Soome ja Ergo 

Reinomägi. Kõik 1.klassist. Eripreemia oma mõtete eest sai veel Kaupo Laanesaar 1.kl. II 

kooliaste: Karoliina Arold 6.kl., Elis Udumets 5.kl., Jaan-Hendrik Jaanipere 4.kl. Eripreemia 

said veel Älis Rooma ja Maiu Vau 5.kl. III kooliaste: Airiin Vaasa 7.kl., Sandra Kukk 8.kl., 

Janar Kõivik 8.kl. Eripreemiad läksid Karl-Madis Tilgarile 8.kl. ja Ingrid Kook 9.kl.  

Korraldasime koolisööklas lemmiksalati konkursi kahe nädala jooksul koolitoiduks olnud viie 

salati hulgast. Lemmiksalatit valida said kõik, kes neid olid söönud. Komisjonile laekusid 

täpselt saja inimese hinnangud. Parimaks osutus tomati-hiinakapsasalat, mis sai 37 häält. 

Teise koha sai avokaado-tomati-värskekurgisalat ning kolmandaks jäi porgandisalat. Kõik 

salatid olid head ning kõigile jätkus ka tunnustust. Eriline tänu koolikokale Erika Sirgule. 

Seda, et raha tuleb „seina seest“ ja „piima saab poest“ teab iga laps, kuid kuidas valmistada 

ise tervislikku ja maitsvat toitu. Selleks valisid 4.-8.kl. klassijuhatajad välja 20 last, kes said 

minna Tartu Kutsehariduskeskuse õppekööki tervislikku toitu valmistama. Ma arvan, et nii on 

ka kodus, et laps oskab küll võileiva valmis teha, kuid keegi teine peab noa ära pesema ja 

tema järelt kööki koristama kui seal on noor kokk askeldanud. Ei saa ju öelda, et mina pole 

seda puutunud, vaid edaspidises elus tuleb kasuks oskus märgata ilu enda ümber ja hoida 

puhtust.  

Veri ja doonorlus on käsikäes käivad sõnad. Verd ei suuda asendada üksi preparaat ja seda 

saab üksnes teine inimene loovutada. Tegime üleskutse kogu valla rahvale tulla doonoriks 

7.märtsil. Teha üks heategu! Meil on ääretult hea meel öelda, et heade soovidega tulid 31 

inimest, kellest 20-st said doonorid. Kõige staažikam doonor Varal on Oleg Konovalov, kes 

loovutas verd juba 53-ndat korda. Ka meedikud olid otsustanud toetada õpetajate streiki 

toetusstreigiga 7.märtsil kella 12.00-13.00, siis paraku doonoribussi liikmetel see ei 

õnnestunud, sest tööd vereloovutajatega oli nii palju ja keegi ei söandanud öelda, et me 

toetame streiki ja doonoriverd ei vajaks. Ära kulus peaagu kõik kolm tundi. Doonoribussile 

hakkas Vara meeldima, nii et nad lubasid oktoobris tagasi tulla. Kes seekord mingil põhjusel 

ei saanud tulla, saavad seda teha ehk järgmisel korral. Suur tänu kõigile, kes leidsid oma töö 

juurest tee tunnikeseks aeg maha võtta ja teha üks heategu. Doonoribussiga läbirääkimiste 

pidamise eest suur tänu kooliõele Alla Astrahantsevale. 
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Peale doonoribuss ära sõitmist tulid koolimajja Kutsehariduskeskusest kutsutud 

juuksuriõpilased oma töövahenditega. Hea tervis ei ole üksnes salati krõmpsutamine ja 

liikumine värskes õhus, vaid väline ilu ja puhtus on olulised. Õpilastele tutvustati käte ja 

küünte hooldust ning juuste ja peanaha tervishoidu. Juttu pikalt ei aetud, asuti kohe praktiliste 

tegevuste juurde. Üksteise järel valmisid juuksuriõpilaste käe all üks uhkem soeng kui teine. 

Ka laste käed ja küüned vaadati selles saginas üle. Lapsed kõndisid sõnul seletamatute 

nägudega ja olid justkui pikemaks kasvanud. Kui oluline on vahel oma igapäevasest rollist 

välja saada ja näha seda, et väikeste vahenditega on võimalik oma välimuse eest hooliseda. 

Tagasisidena lastelt saime ainult kiitvaid hinnanguid. 

„See oli väga tore! Minu arust tehti kõigile ilusaid soenguid ja sellega ei läinud eriti kaua 

aega. Suur-suur aitäh!“ (3.kl.) 

„Väga lahe oli! Nii kenad soengud! Mulle tehti merelainetetaolised lokid. Loeng oli väga 

huvitav ja ma sain teada palju uusi asju, mida ma enne ei teadnud.“ (7.kl.) 

Neljapäeval ja reedel töötasime vähendatud jõududega. Ka lapsi oli koolis tavalisest vähem, 

kuigi olime teatanud, et õppetöö toimub.  

Neljapäeval rääkis toitumisspetsialist Urmas Kokassaar 7.-9. klassi lastele kümnest reeglist, 

mida peaks toitumises arvestama, kui oma tervisest hoolida.  

Sel päeval oli veel teinegi külalisesineja, Raivo Rõõm, kes jagas orienteerumise algteadmisi. 

Pärast loengut toimus kohe viktoriin teada saamaks kui palju lastele meelde jäi. Praktiline 

õppus toimub kevadel kui lumi on sulanud. 

Reedel toimusid koolis aga õpitoad, kus igas klassis oli erinev teema. „Veri ja doonorlus“, 

„Tervislik Eesti toit“ ja „Tuli ja tervis“. Vaadati õppefilme ja iga töötuba lõppes viktoriiniga. 

Lõpuks said 15 parimat auhinnad. Tervisenädala lõpetas Vara valla spordiinstruktor Aivo 

Noormets, kes tegi õpilastele sportlikud jalutuskäigud ümbruskonnas.  

Terve nädala jooksul propageerisime liikumist värskes õhus. Elades sellises kliimavöötmes, 

kus ilm on just parasjagu selline nagu ta on, tuleb siiski liikuda. Ei ole halba ilma on ainult 

sobimatu riietus. Palju värskes õhus viibivad lapsed on terved ja tugevad. Kasvuhoones 

kasvanud taim ei saa alati hakkama eluga väljaspool oma sooja kodu piire. Seega tuleb taimi 

karastada, ehk muuta neid tugevamaks. Nii on ka inimesega, noores eas palju sporti teha ja 

liikuda annavad vanemas eas hea liikumise, seega hea elukvaliteedi. Praegu me vanadusele 

veel ei mõtle, aga peaksime. Kõik me tahaksime eakatena käia sirge seljaga ja tunda elust 

rõõmu. Kõige rohkem kogus värskes õhus veedetud kilomeetreid 1.klass, klassijuahataja Pille 

Narits ja logopeed Õnnela Lea.  

Kõikidele viktoriinidel ja konkurssidel edukalt esinejatele jätkus auhindu. Ka kõigile abilistele 

jagus tunnustust oma aja ja teadmiste panustamise eest Vara kooli õpilaste arendamisel. Kuid 

mis olid auhindadeks? Auhinna sai alati ise valida, kas värsket salatit või kurki. Mis saaks 

veel parem auhind olla tervisenädalal? Kogu tervisenädala „Hoolin endast!“, projekti toetas 

Tartu Maavalitsus, Grüne Fee AS ja Vara Vallavalitsus. Eriline tänu koostöö eest Tartu 

Maavalitsuse tervisetoa perenaisele Lea Saulile ja kooli tervisenõukogu esimehele Ester 

Naabrile. 
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Kevadpühad 

Teisel ülestõusmispühal tähistasid algklassid kevadpühasid omal kombel. Hommikul panid 

õpilased klassidesse välja tõeliselt kaunid  ja vahvasti värvitud munad. Peale lõunat toimus 

kooli staadionil  munajooks, kus võistkonnad pidid erinevatest punktidest otsima üles 

küsimused ja seejärel neile vastama. Kõik küsimused olid loomulikult seotud munapühadega. 

Kõige lõppu jäi aga munaveeretamise võistlus. Mune tuli veeretada läbi toru – kui said teisele 

munale pihta, oli muna sinu, kui aga muna veeres mööda, jäid sellest ilma. Nii lihtne ja lõbus. 

Koolimajas said lapsed veel mõõtu võtta munakoksimises. Oli meeleolukas päev. 

 

 

Emadepäev Vara koolis 

Tuleb tunnistada, et õpetajate pead on täis igasuguseid lahedaid ideid! 

 Seekord oli emadepäevale pühendatud üritus lahendatud töötubade näol, nagu oli seda ka 

isadepäeva üritus. 

 Algul oli väike etteaste kooli õpilastelt ja siis suundusime kodutütarde juhendamisel alla 

kooli sööklasse „omi asju ajama“.  Emad aga, nii vähe kui neid ka oli, kogunesid klassi 

kuulama ja vaatama, kuidas saab ise kodus kreemi valmistada. Kursuse lõppedes sai iga ema 

kingituseks kaasa ka väikse topsi kreemi, mida nüüd minu ema kiidab ja igal õhtul kätele 

määrib. Igatahes temale  see kreem nii väga meeldib ja  sattus küll asjast niisugusesse 

vaimustusse, et  lubas endale  koju ka need asjad muretseda, et ise kreemi tegema hakata. Ju 

siis läks jutt asja ette!  Sellega ei olnud veel kõik - emad pidid kodust  veel kaasa võtma ka 

riidepuu ja veidi riiet, seda oli vaja selleks, et õppida riidepuud kaunistama. Õpetaja Ruth oli 

kokku pannud lausa videomaterjali, kuidas asja tehakse ja milline võib tulemus olla. Küll seal 

oli ikka väga nutikaid ja lihtsaid lahendusi, kuidas saab ehtida seda tavalist asja näiteks 

kingituseks kas väikelastele, pruutpaarile või lihtsalt kodus  kleidi riputamiseks. Aga ega meie 

emadest nobenäpudki suurt alla jäänud - neil oli ka väga ilusaid töid välja kukkunud!  

Selleks ajaks oli meil sööklas neile kena laud kaetud, tegime nii soolaseid kui ka magusaid 

suupisteid ja morssi.  Ja iga pidu lõppeb ju tordi söömisega! 

 Minu emale üritus väga meeldis ja tunneb kaasa neile emadele, kel see kõik ilus ja tore oma 

silmaga nägemata jäi! Ja siit ka  soovitus - võtke ikka üritustest aktiivsemalt osa, kaotada pole 

midagi, aga võita küll!!! 

  

Mette-Marit Poltan  
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Lõuna-Eesti on kõige ilusam riik maailmas 

… 

25.mai hommikul olid algklasside õpilastel seljakotid pakitud ning sõit algas säravas 

päikesepaistes Lõuna-Eestisse. 

Esimene tagasilöök tabas meid, kui me ei leidnud üles sipelgate kuningriiki. Ega midagi, 

nautisime siis lihtsalt niisama kaunist Ahja ürgorgu, kuulasime linnulaulu ning sõime 

jänesekapsaid. 

Varbuse maanteemuuseumis ootas meid aga väga põnev ekskursioon. Saime näha erinevaid 

teetöömasinaid ja muidu lahedaid vanu autosid. Teekonnal saime laadamüüja käest teada, 

kuidas vanasti erinevaid tööriistu nimetati, mille külge hobused kinnitati, millist vilja müüdi 

ja mida kõrtsmik kõrtsis pakkus. Vahva oli laadakarusselliga sõita. Kioskis pakkus tädi meile 

korralikke talvesaapaid lausa leti alt, nagu seda tol ajal ikka tehti.  

Õpetlik atraktsioon oli sõit 7km tunnikiirusega vastu kujuteldavat takistust. Õnneks 

turvavööga kinnitatult. See oli päris ehmatav kogemus nii lastele kui ka õpetajatele. Pärast sai 

suure ehmatuse peletamiseks selle eest mitte küll suhkruvett, vaid hoopis šokolaadimedali.  

Liikluslinnakus sai iga laps endale selga helkurvesti, pähe kiivri ja liiklemine võis alata. Enne 

seda olime loomulikult meelde tuletanud liikluseeskirjad, kuid ikkagi kippus mõni liikleja 

vasakul pool sõitma ning teisele tõukeratturile otse ette jääma. Nagu päris eluski juhtuda võib. 

Edasi viis tee Taevaskotta. Kui piknik peetud, astusime matkarajale. Neitsikoopa juures täitsid 

lapsed joogipudelid allikaveega, sest see kosutas tänasel kuumal päeval tõesti hästi. 

Imetlesime loodust ning jäädvustasime seda iseenda ja fotoka mälukaardile. 

Valgesoos saime päriselt näha, milline on soo – märg, aga ilus. Nägime ka kuklase-pesasid ja 

üritasime kuklastele mitte jalgu jääda. Vaatetornist sai aga tõepoolest nii kaugele näha nagu 

silm seletas. Ja lõpuks küpsetasime lõkkel vahukomme. Mmmm… 

Meie retk oli päris pikk ja raske, kuid siiski meeldejääv. Loodetavasti kauaks. 

 

Robi 
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Ekskursioon suvepealinna Pärnusse 

Teisipäeval, 29.mail tegime ühiskülastuse suvepealinna Pärnusse. Ekskursiooni korraldas 

Raili Säks. Väljasõit kooli juurest toimus pool üheksa. Kuigi ilm sel päeval oli üsna pilves, oli 

kõigil rõõmus meel ning naeratused näol. 

Pärnusse jõudsime poole kaheteistkümne paiku. Meie giid oli ajaloo õpetaja Krista Tõnnov, 

kes näitas ja rääkis meile tähtsatest ehitistest ja kirikutest ning ühte kirikusse saime ka sisse 

minna.  

Mõni tund hiljem sõitsimegi veeparki, mis kandis nime Tervise Paradiis. Enne Tervise 

Paradiisi minekut tegime ka ühispildi, kuhu püüdisme kõik ära mahtuda.Kui pilt tehtud sai , 

läksime Tervise Paradiisi, kus oli palju atraktsioone. Kõige rohkem meeldis mulle must toru, 

millest oli väga kihvt alla lasta. Peale veeparki saime kooli poolt saiakesi, mis olid väga 

maitsvad. 

Natukese aja pärast sõitsime Rimi poe juurde ning meile anti üks tund vaba aega poes 

šoppamiseks. Pärast tunniajalist šoppamist olid kõik väsinud ning me hakkasime Varale tagasi 

sõitma . Kohale jõudsime kella kaheksa paiku. 

Mulle väga meeldis see ekskursioon ning järgmisel aastal võiks teha samasuguse. 

 

Triin Vau 

7.klass 

 


