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Ammulaskmine 

Reedel, 12.oktoobril 2012,  käis  Vara kooli vilistlane Meelis Pällo meile  tutvustamas 

ammulaskmist ja erinevaid laskeriistu. Kooli staadionil visati oda, nuga ja sõjakirvest. 

Proovida sai ka vibu ja teha viikingi testi.  

Ühe tunni ajal rääkis  ta  7.-9.klassi õpilastele  oma spordipisiku algusest just siin selles koolis 

ja siin sellel staadionil. 

Ta kinkis koolile oma Euroopa Meistrivõistluste meeskondliku ammulaskmise pronksmedali  

koopia aastast  1994. 

Huvilisi jätkus, nii kätt proovijaid kui ka pealtvaatajaid.  

 

 

Viktoriinide sari „TERVIS” 

Vara Põhikoolis hakkas toimuma viktoriinide sari „Tervis”. Võistkonnad on 5-liikmelised, 

igast klassist (5.-9.kl.) üks õpilane.  Võiskonna kapteniks on 8.klassi õpilane, kes moodustas 

endale ise võistkonna. Viktoriinid hakkavad toimuma  teemade kaupa ja regulaarselt. Esimese 

viktoriini teema oli „Süda”. 

Laste hinnangud: said teadmisi, oli huvitav ja põnev. Meeskondade moodustamine ei olnudki 

raske. Viktoriin arendas koostöövaimu. Ja esimese vikroriini võitja meeskonna hinnangul 

tegid nad head koostööd. 

Viktoriin toimus doonoripäeval, 26. novembril 2012 ja ikka sellepärast, et paremini seoseid 

luua.  Siinkohal suur tänu kõigile doonoritele, ka neile kes kavatsesid verd loovutama tulla, 

kuid millegipärast seekord veel ei saanud. Doonoribuss hakkab Vara kooli külastama 

regulaarselt. 
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Vana Uus Aasta Annelinna Gümnaasiumis 

Selle aasta 10. jaanuaril oli Vara Põhikooli õpilastel võimalus minna vaatama Annelinna 

Gümnaasiumisse jõuluetendust „Talveõhtu Tartus”. Peategelasteks olid Tartu üliõpilased. 

Etendus oli kakskeelne ja rääkis armastusest. Laval lauldi palju ja esitati hoogsaid tantse. 

Kui saabus aeg koju minna, oli meil kurb meel, et see nii kiirelt möödus. 

 

Kristiina Arold 7.klass 

  

Mida arvasid meie kooli õpilased  

 Mulle meeldis seal väga, lahe oli, meeldisid igasugused trikid 

 Kõige rohem meeldis robottants ja Gangnam style 

 Mulle meeldis kõige rohkem tantsimine, minu arust oli see kontsert super! 

 Oli huvitav, meeldisid breigivennad 

 Esitati ilusaid laule ja tantse. 

 Minule meeldisd kõige rohkem tantsud. Ka jõuluvana oli äge. Valgustus, lavakujundus 

ning esinejad olid väga tasemel. Mina läheksin järgmine aasta tagasi. 

 Väga võimas lavaline kujundus, esinesid väga andekad inimesed, hästi kokkupandud 

kava. Meeldis väga, et etendus oli kakskeelne ja hästi arusaadav. 

 Väga huvitav oli. Võiks enda koolis ka midagi sellist teha. Tantsudel oli väga hea 

koreograafia ning õpilased tantsisid väga hästi. Ka ühel peategelasel tüdrukul oli väga 

ilus võimas hääl. Kujundus oli ka nagu päris teatris. 

 Kogu etendus oli suurepäraselt korraldatud. Sealsed õpilased tundusid ettevõtlikud. 

Meeldis väga , kui tüdruk laulis, sest tal oli võimas hääl. 

 Mulle meeldis kõige rohkem varjuetendus, kuid siiski kõik oli väga põnev ja 

kaasahaarav.  Väga hästi olid tehtud ka kõik teised laulud ja tantsud. 

 See oli lahe. Läheks teine kordki. 

 Mulle meeldisid kõik sealsed etteasted. Jäin sellega väga rahule. 

 Kõik , mis seal oli meeldis mulle.  

 Üks parimaid, mida näinud olen. 

  

Arvamused pani kirja Raili Säks Vara põhikooli õpetaja 
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Kodutütred pidasid sünnipäeva 

Selle talve külmarekord, 28,7 kraadi ei heidutanud kodutütreid, kes just sel päeval, 

19.jaanuaril, pidasid oma järjekordset sünnipäeva. Kõik Tartumaa ringkonna liikmed olid 

peole kutsutud. 81-aastase organisatsiooni pidulikule aktusele olid kogunenud nii praegused 

kui endised, esimese Eesti Vabariigi aegsed kodutütred ja nende sõbrad. Üheskoos meenutati 

möödunud toredat ja sündmusterohket aastat. See on aeg, mil tublimad saavad oma tehtud töö 

eest tunnustatud. Meie rühmast said laulja erialamärgi Darja Ivanova, Liis Reinomägi ja 

Airiin Vaasa. Matkaja märgi väärilised olid seekord Älis Rooma ja Elis Udumets. 

Hoolsuspaela võivad oma  pluusile õmmelda Liis Reinomägi ja Airiin Vaasa. 

Ringkonnavanema tänukirja said Annika Vaasa, Margot Laanesaar ja Regiina Mänd, kes on 

kodutütreid esindanud mitmel maakondlikul üritusel.  

Seejärel võeti vastu uued tüdrukud kodutütarde ridadesse. Vara rühma vastsed kodutütred on 

Annika Vaasa ja Margot Laanesaar, kes väga tublilt ka sellel aktusel lauluga esinesid.  

Ees ootab uus tegus ja toimetusi täis aasta. 

  

Ruth Pari, 

kodutütarde rühmavanem 
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Viktoriinisari "Tervis" 

Vara Põhikoolis hakkas toimuma viktoriinide sari „Tervis". Võistkonnad on 5-liikmelised, 

igast klassist (5.-9.kl.) üks õpilane.  Võiskonna kapteniks on 8.klassi õpilane, kes moodustas 

endale ise võistkonna. Viktoriinid hakkavad toimuma  teemade kaupa ja regulaarselt. Esimene 

viktoriini teema oli „Süda". 

Laste hinnangud: said teadmisi, oli huvitav ja põnev. Meeskondade moodustamine ei olnudki 

raske. Viktoriin arendas koostöövaimu. Ja esimese vikroriini võitja meeskonna hinnangul 

tegid nad head koostööd. 

Viktoriin toimus doonoripäeval, 26.11.2012 ja ikka sellepärast, et paremini seoseid luua.  

Siinkohal suur tänu kõigile doonoritele, ka neile kes kavatsesid verd loovutama tulla, kuid 

millegipärast seekord veel ei saanud. Siis lubame, et me kutsume doonoribussi endile 

regulaarselt  külla. 

Teise viktoriini teema oli „Toit" ja see toimus 31.01.2013. Taas oli vaja teadmisi ja enese 

proovilepanekut. Võistkonnad olid  eelnevalt saanud ülesande teha luuletus,  rasvadest, 

valkudest, mineraalidest, süsivesikutest, vitamiinidest  ja veest.  

Alvi Pärn 

  

RASVAD 

„Rasvad paksuks teevad meid 

ärge palju sööge neid!" 

  

VALGUD 

„Loomseid valke saame lihast, munast, piimast kalast. 

Valke vajab kasvuks keha, aga mitte liialt!" 

  

VESI 

„Vesi see maitsetu, lõhnatu, 

meres ja ookeanis põhjatu. 

Vesi on taevas, vesi on mullas, 

kõrbes hind tal suurem on kullast!" 

  

VITAMIINID 

„Vitamiinid on pudelis, 

 aga tahavad raha. 

Saatsin seenele proviisori,  

panin taime maha. 

Suvi otsa kastnud, rohind... 

Sügisel ma võtsin sealt  

porgandi ja kaalika, 

redise ja herne hea. 

Sain vitamiinid tasuta!" 
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2013.a Tartumaa matemaatikaolümpiaad 

Laupäeval, 19. jaanuaril, toimus Lähte ÜG Tartu maakonna matemaatikaolümpiaad. 

Olümpiaadil osalesid Nõo PK, Lähte ÜG, Alatskivi Kk, Luunja Kk, Elva G, Kõrveküla Pk 

jne. 

Vara Põhikoolist osalesid 9 tublit õpilast. Vaatamata vabale päevale ja kõvale külmale (-28 

kraadi) tulid kõik osalejad kohale.  

4. klasside 38 osavõtja seast said I koha meie kooli õpilane Rhett Perve ja III koha Regina 

Karise.  

5. klassi esindasid meie koolist 3 õpilast: Aiko Vaasa, Kaspari Belisaar ja Jaan-Hendrik 

Jaanipere. 41 osaleja seast saavutas 5. koha Aiko Vaasa, 25. koha Kaspari Belisaar ja 39. koha 

Jaan-Hendrik Jaanipere. 

7. klassist osalesid 2 tublit tüdrukut: Karoliina Arold ja Kätlin Kukk. 26 osavõtja seast said 

nad täpselt võrdse arvu punkte ja jäid jagama 5. kohta. 

8. klassi esindas Airiin Vaasa. 23 õpilase hulgast võttis ta 16. koha.  

9. klassi arvestuses jõudis esikuuikusse Kristiina Arold 22 konkurendi seast. 

Täname kõiki tublisid õpilasi, kes esindasid kodukooli ja andsid oma parima! 

Täname ka bussijuht Atsi, kes sõidu võimalikuks tegi. 

 

Õp. Külli Merivee ja õp. Iivi Raud 
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Mudilaskooride võistulaulmine 

 

Vara Põhikooli mudilaskoor võitis 8. veebr. 2013 Kõrvekülas M. Härma nim. Tartumaa 

mudilaskooride võistulaulmisel 1. koha! 

Aitäh tublidele lauljatele! 

Dirigent Laidi Heinmets ja klaverisaatja Marina Kasemaa. 

 

 

Pühade eel 

 

Vara koolis korraldati pühade eel käsitöö õpitoad, kus lihtsate vahenditega sai iga soovija 

endale pühadekaunistuseks midagi meisterdada. Käsitöötund oli planeeritud 4.-9. klassi 

õpilastele, kuid ka nooremad soovijad said kätt proovida.  Valmistati lustakaid munade 

hoidjaid, disainiti mune, tehti lumikellukesi ja jäneseid. Valida sai ka aeganõudvat 

fookuseeritud kaartide valmistamist. Ürituselt ei puudunud ka mehine käsitöö.  

Ühe kogemuse võrra rikkamaks saavad ainult need, kes tahavad midagi uut proovida ja 

seeläbi eduelamust kogeda. Üritust korraldasid õpetajad: Iivi Raud, Krista Tõnnov, Ruth Pari, 

Kaisa Põld, Vallo Madar ja Marten Karise ning täname kõiki, kes pühad endile natuke 

lähemale tõid.  

Alvi Pärn 

  

http://zope.eenet.ee/vara/ajalugu-1/arhiiv/suendmused-2012-2013/mudilaskooride-voistulaulmine/image/image_view_fullscreen
http://zope.eenet.ee/vara/ajalugu-1/arhiiv/suendmused-2012-2013/puehade-eel/image/image_view_fullscreen
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MTÜ „Vara Kooli Sõprade Selts” 

Mittetulundusühingu „Vara Kooli Sõprade Selts” asutamisaeg ulatub aastasse 2007. 

Seltsi põhieesmärgiks sai igakülgne kaasaaitamine Vara Põhikooli arengule, materiaalsete ja 

vaimsete ressursside leidmine selleks ja toe pakkumine KOV-le ning kooli juhtkonnale. Nagu 

iga organisatsiooni korral saame  ka antud MTÜ puhul rääkida parematest ja halvematest 

aegadest. Algusaastad olid rasked, esimeseks vabatahtlikult kokkutulnud inimeste 

jõupingutuste tulemuseks sai seltsi põhikirja ja teiste alusdokumentide kokkupanemine ning 

seltsi registreerimisega seotud toimingute läbiviimine. Lühikesele mõõnaperioodile järgnes 

tõus 2011.-2012. aastal, kui sai alguse uus hingamine seltsi tegevuses. Esimesed rahastatud 

projektid nagu „ Vara Põhikooli Olümpiamängude korraldamine” ja „ Vara Valla 

Kogukonnakeskuse sisustamine” aitasid kaasa ka seltsi tegevuse struktuursete muudatuste 

tegemisele. Uuendatud sai põhikirja, valiti uus juhatuse koosseis ja seati sihid edasisteks 

tegevusteks. Viimaseks märkimistväärivaks ülesandeks on MTÜ võtnud endale rahastaja 

leidmise Vara Põhikoolis asuva kuulsa klaverimeistri R. Rathke poolt 1905. aastal valminud 

kontsertklaveri restaureerimiseks. Antud projekti positiivse lahenduse korral võivad 

restaureeritud klaveril mängitavatest helitöödest rõõmu saada nii Vara kooli õpilased kui ka 

kogu Vara valla rahvas, sest unikaalse klaveri asukohaks saab olema vastvalmiv Vara Valla 

Kogukonnakeskus. 

Kutsun siinkohal üles kõiki aktiivseid Vara valla inimesi astuma MTÜ „ Vara Kooli Sõprade 

Selts” liikmeks, sest mida arvukam on seltsi liikmeskond, seda tugevam on organisatsioon, 

seda rohkem on võimalik leida uusi ideid ja lahendusi, mis üheskoos viivad meie kõigi elu 

edasi ja võimaldavad meil tunda uhkust nii oma kooli kui valla hea käekäigu üle. Liikmeks 

astumise avaldus on leitav Vara valla kodulehelt klikates kõigepealt lingil „ Omaalgatus ja 

vabaühendused”, seejärel lingil „MTÜ Vara Kooli Sõprade Selts”. 

Samas on võimalik kõigil teha annetusi seltsi tegevuse toetamiseks  MTÜ „Vara Kooli 

Sõprade Selts” arveldusarvele 221037799435. 

  

Vara Põhikool, 

Rein Lepik 

 

http://zope.eenet.ee/vara/dokumendid/vksspohikiri.pdf
http://www.varavald.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=622&Itemid=86

