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1. september 

1. septembri hommik Vara koolis oli ärev ja pidulik. Õpetaja Helle Korsari poolt rõõmsalt 

kaunistatud saali kogunesid õpilased 2. - 8. klassini, õpetajad, külla tulnud vallavanem ja 

lapsevanemad. Ukse taga ootasid 1. klassi lapsed käsi 9. klassi õpilaste kindlas peos, et reipa 

muusika saatel saalisolijatega ühineda. Algamas oli 2009/2010 õppeaasta avaaktus. 

Sel aastal alustab Vara põhikoolis oma esimest kooliaastat 16 uudishimulikku poissi – 

tüdrukut, kes hakkavad tarkust koguma koos õpetaja Juta Saaringuga. Peale nende alustab sel 

aastal taas Vara koolis inglise keele õpetaja Tiina Rull, kes on ka 4. klassi juhataja ning 

matemaatika õpetaja Jaana Pärn, kes juhatab 8. klassi.  

Aabitsad kaenlas, lilleõis peos ja põnevus hinges läksid nüüd juba Vara kooli 1. klassi 

õpilased oma esimesse koolitundi. Mis muud kui jaguks seda põnevust ja uudishimu veel 

pikaks ajaks.  

 Head kooliaastat kõigile! 

 

Pokumaal 

21. septembril käisime 2.-3. klassi lastega Põlva Talurahvamuuseumis ja Pokumaal. Kohale 

jõudes mängisime mängu “Üks peremees võttis naise”. Edasi läksime talumajja, kus vanasti 

elati. Mulle meeldis muuseumis, sest seal tegime meeste töid – saagisime kahemehesaega 

puud, koorisime palki, niitsime vikatiga heina. Tüdrukud said punuda näpunööri.  

Pokumaal tähistasime kõige vanema Poku sünnipäeva. Ta oli nii lahe poku. Ta tegi nalja ja 

muudkui lobises. Käisime ka matkamängurajal. Seal õppisime taimi tundma ja pidime 

tähtedest lahendussõna kokku saama. 

Mulle meeldis reis. See oli tore päev.  

Älis Rooma ja Karlis Vohla 

3. klassi õpilased 
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Sügise sünnipäev 

23. septembril tähistasime algklasside õpilastega sügise sünnipäeva luuletuste lugemise ja 

sügislaadaga. Luuletused olid koolist ja sügisest. Sügislaadal sai müüa ja osta. See oli väga 

tore. Seal sai osta muffineid, õunu, vahvleid ja õunamahla. Tervitasime sügist 

sünnipäevalauluga ja sügis kostitas meid ploomidega. 

Egert Enno 

3. klassi õpilane 

 

Emajõe-Suursoos 

RMK sügiskampaania raames käisid 8. ja 9. klassi õpilased Emajõe-Suursoo looduskeskuses.  

Meile tutvustati looduskeskuse hoonet, mis oli 14.  sajandil rajatud linnusena Tartu 

piiskopkonna kaitseks. Põhjalik ülevaade anti  Emajõe-Suursoost ja video abil ka Endla 

looduskaitsealast. Õpilastel oli võimalus tutvuda huvitava näitusega kaladest. Kui tubased 

tegevused olid tehtud, siis asuti matkarajale, et tutvuda otseselt Emajõega. Õppeprogramm 

võeti kokku töölehtede täitmisega. 

 

Leivanädal 

Leivanädal  5.-9. oktoober. 

6. oktoobril olid tikuvõileivad pidulaual - laua kattis 3.klass. 

8. oktoobril toimus erinevate leibade degusteerimine ja kõige maitsvama leiva valimine. 

Saime teada "Keda kiita leiva eest?" 1.-4. klassi laste esituses.  

Toimus omaloominguliste luuletuste konkurss teemal LEIB. 

Nädala jooksul oli võimalik lahendada ristsõnu ja mõistatusi leivast. 

Jätku leiba! 

 

Isadepäev 

Meie koolis peeti isadepäeva. Mina käisin koos vanaisaga. Pidime end riietama piraatideks ja 

hakkasime aaret otsima. Meile anti aardekaart, mida mööda liikudes pidime lahendama 

vahvaid ülesandeid. Igas punktis anti meile üks “kalliskivi”, tegelikult üks täht, millest saime 

lõpuks kokku sõna. See oli tore üritus. 

Egert Enno 
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Kadripäev 

Me valmistasime kadripäevaks juba mitu päeva ette. Kõigepealt õppisime kadrikava pähe, siis 

hakkasime tantsu õppima. See oli algul raske, aga kui selgeks saime, oli päris kerge. 

Kadripäeval läksime 2. ja 3. klassi õpilastega lasteaeda katri jooksma. Seal olid armsad 

väikesed lapsed. Meile anti suur kott maiustusi. Koolis esinesime 1. klassi lastele ka. Saime 

komme ja õunu. Pärast jagasime annid ära ja hakkasime maiustama. See oli nii tore päev. 

Maiu Vau 

Teatris 

Käisime 1.-5.klassi lastega teatris. See oli lahe.  Enne etendust saime teatri fuajees  

meisterdada karpe ja kaunistada piparkooke. Küll piparkoogid olid magusad! Algas etendus 

“Detektiiv Lotte”. Lotte ja Bruno olid toredad. Mulle meeldis väga draakon. Ta oli nii 

naljakas. Lotte ja Bruno hakkasid detektiivideks, et üles otsida oma isa suhkrumasin, mille 

elukad ära varastasid. Nendega juhtus teel palju seiklusi. Lõpuks leidsid nad üles ka Bruno 

isa, kes oli koos vasaraga minema lennanud ning nüüd maandunud mullahunnikusse. 

Detektiivid leidsid viimaks üles suhkrumasina. Etenduse lõpus lendas masinast ilutulestik 

välja. Suur pauk oli! 

Karlis Vohla 

 

Teadusbuss 

Teadusbuss "Suur Vanker"  külastas meie kooli tuleetendusega. Õpilased said palju huvitavat 

tulest teada. Nii tule tekkimisest kui ka kustutamisest. Põnev oli seegi, et matkale tuleks kaasa 

võtta terasvilla, millega on väga hea lõket alustada. Etendus lõppes ikka suure pauguga. 

Täname Vara Maanaiste Seltsi, selle põneva ürituse korraldamise eest. 
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Vana uus aasta Annelinna Gümnaasiumis 

Vara Põhikoolist käis 13.jaanuaril igast klassist paar õpilast Annelinna Gümnaasiumis, mis on 

ka meie sõpruskool. Tegemist on vene kooliga ning 13.jaanuaril peavad nemad vana kalendri 

järgi vana-aasta viimast päeva. Selleks puhuks olid ette valmistatud põnevad etteasted. 

Lavastati tuntuid teadlasi, kelleks olid Leonardo Da Vinci, Dmitri Mendeleejev, Archimedes, 

Wilhelm Conrad Röntgen ja teised. Kõik oli viimase peal – lava kujunduse järgi võis juba aru 

saada, kellest jutt käib. Õpilased olid riietunud just sellistesse kostüümidesse, mis sobisid 

vastava isikuga. Etteastetes tantsiti ka hoogsaid tantse ja ka kõhutantsu. Ning alati ka 

lauldakse ja ka sel korral. Kõige rohkem torkas silma see, kuidas poisid võtavad kõigest osa, 

nad laulavad ja tantsivad. Meie koolis juhtub seda harva, eriti suuremate seas. Ka publik oli 

tore. Saalitäis inimesi elasid plaksutades kaasa. Venelastel on hoopis teistsugune kultuur kui 

meil. Arvan, et kõik, kes etendust vaatasid jäid rahule ja lõpetuseks said suu ka kommiga 

magusaks! 

Kristel Rohusalu 

9. kl 

 

Nukilugu 

1. - 5. klassi õpilastele toimus muuseumitund muinasjutust "Nukitsamees". Külas oli  O. 

Lutsu majamuuseumi kuraator Liivi Rosenvald. Tutvuti  raamatu erinevate trükkidega, 

lavastuste ja filmide tegelastega ning rühmatöös pandi end Iti ja Kusti rolli. Vaadati filmilõike 

ja vesteldi muinasjutust. 

 

Turvalise Interneti päev 

Euroopa Liidus ja veel 40 riigis tähistati 9. veebruaril turvalisema Interneti päeva. Selle päeva 

eesmärk  oli suurendada Interneti kasutamise turvalisust ning toetada võitlust ebaseaduslike 

või kahjulike materjalide ja tegevusega. 

Tänavuse turvalise interneti päeva moto oli „Mõtle enne, kui midagi teed!”.  

5. – 9. klassi õpilastega toimusid rühmatööd, kus arutati vaba aja veetmist ja suhteid 

Internetis. Õpilased pidid joonistama ja iseloomustama head sõpra ja kas need omadused 

kehtivad ka sõbrale Internetis. Seejärel toimus erinevate olukordade analüüs. Nendest 

olukordadest pidi õpilastele meelde jääma, et enne mõtle, kui teed.  

Täiendavat lugemist  http://www.peremeedia.ee/ 

 

http://www.peremeedia.ee/
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Tere, Kevad! 

Meie koolist hakkasid loodust vaatlema ja  kevade saabumist jälgima 1. ja 2. klassi 

loodusringi ning 5. klassi õpilased. 

Täiendavat lugemist http://tere.kevad.edu.ee/. 

 

Lustakas spordipäev 

30. aprillil toimus Vara Põhikoolis “Lustakas spordipäev kogu perele”. Üritus oli mõeldud 

algklasside õpilastele ja nende vanematele. Seal oli palju vahvaid võistlusi. Lõpus pidime 

moodustama oma võistkonnaga püramiidi. Tore õhtu oli! 

Egert Enno 
 

 

Tere, Kevad! 2010 

Meie kooli loodusesõbrad, kes osalesid projektis "Tere, kevad!", on selleks aastaks oma 

tegevuse lõpetanud, sest pole ju enam mida oodata. Kevad täiesti käes ja suvigi juba oma nina 

välja pistnud. 

Vaatlused tegid elu põnevaks ja nii mõnigi lapsevanem hakkas koos lapsega märkama, kuidas 

kevad pärale jõudis. Igal juhul loodan, et kasu oli sellest ootamisest - jälgimisest kõigile ja 

uuel kevadel oleme taas kõik hakkamas. Selle aasta tegemised lõpevad meie kooli kõige 

tähelepanelikumatele väikestele kevadeootajatele vabariikliku suvelaagriga Haanjamaal, mida 

me võtame erilise tunnustusena. 

Mõnusat suve kõigile ja ka suvel toimub looduses kogu aeg midagi, nii et tasub alati silmad - 

kõrvad lahti hoida. 

 

Õp. Juta Saaring 

 

http://tere.kevad.edu.ee/

