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Кooliolümpiaadid 
 Novembrikuus toimusid koolis mitmed 

kooliolümpiaadid. 

5AB klassis toimus integreeritud elektroonne 

olümpiaad, mis koosnes viiest 

ainest:matemaatikast,loodusõpetusest,eesti, 

inglise ja vene keelest. Tulemused: 

1 koha saavutas 5B klassi õpilane Daniils 

Petrovs, 2 koha 5A klassi õpilane Anastassia 

Aleksandrova ja 3 koha 5B klassi õpilane 

Angelina Paršina. 

8 – 9 klassi õpilastele toimusid  olümpiaadid 

keemias ja füüsikas. Tulemused 8 ja 9 klassi 

füüsikas: 

1 koht- Sabrina Dubova ( 8A ),  

Nikita Birjukov ( 9A ) 

2 koht- Adelina Rozinfeld ( 8A ),  

Alina Petrova ( 9B ) 

3 koht- Daniil Talvik ( 8A ),  

Viktoria Smirnova ( 9B ) 

8  klassi keemia tulemused: 

1 koht- Daniel Talvik ( 8A ) 

2-3 koht- Sabrina Dubova ( 8A ),  

Adelina Rozinfeld ( 8A ) 

9  klassi keemia tulemused: 

1 koht- Nikita Birjukov ( 9A ) 

2 koht- Viktoria Smirnova ( 9B ) 

3 koht- Alina Petrova ( 9B ) 

Veel toimus matemaatika olümpiaad 6 – 9 

klassi õpilastele. Tulemused: 

1 koht- Jevgenia Falei ( 6A ),  

Vladislav Jefimov ( 7B ),  

Adelina Rozinfeld ( 8A ),  

Vjatšeslav Stiba ( 9A ) 

2 koht- Nikita Chernov ( 6A ),  

Polina Hatsajuk ( 7A ), Sabrina Dubova ( 8A ), 

Nikita Birjukov ( 9A ) 

3 koht- Eliza Morozova ( 6A ),  

Galina Brovarets ( 7A ), Daniil Talvik ( 8A ), 

Konstantin Lebedev ( 9B ) 

Veel toimus  maakondlik eesti keele olümpiaad, 

kuid selle olümpiaadi  tulemused pole veel 

protokollitud. Tänan kõiki õpetajaid 

olümpiaadide ettevalmistamise ja läbiviimise 

eest ning õpilasi aktiivse osalemise eest. 

Airi Mägi 

Õppealajuhataja 

Пусть сто маленьких желаний,  

Сто волшебных огоньков  

Загорятся над домами,  

Выше звёзд и облаков!  

Пусть исполнятся мечтанья  

Тот же час, когда придёт  

В каждый дом без опозданья  

Самый лучший Новый год!  

Дорогие ребята, приглашаем вас  

на Новгодние праздники, которые  

состоятся: 

    18 декабря 
   в 12.00 для 1 классов 

   в 16.00 для 6-9 классов 

    21 декабря 
   в 10.00 для 2-3 классов 

   в 13.00 для 4-5 классов 



November – Kunstikuu 

„Usk. Lootus. Armastus.“  
     Valga linnas korraldadatakse 

juba 25. aastat novembris kunstikuud, mille 

raames  esitletakse  Valga linna kunstike 

loomingut.  Sellest kantuna tekkis idee 

korraldada ka meie koolis loominguline kuu, 

mis oleks pühendatud kunstile. Kunstikuu 

eesmärgiks oli aga tuua kunst meile lähemale ja 

muuta see nähtavaks, tutvustada erinevaid 

kunstistiile ja kunstnikke, muuta meie koolipere 

ja -maja linnapildis veelgi nähtavamaks. 

Kunst ei tähenda küll mitte ainult maalikunsti 

vaid need on kõik kaunid kunstid: arhitektuur, 

skulptuur, muusika, luule, näitekunst, 

tantsukunst, mood jne. Sel aastal oli pearõhk 

maalikunstil ja – kunstnikel.  

Kunstikuu avamine toimus 2. novembril koos 

kõigi asjaosaliste osavõtul. Kohal olid kõik 

kunstikuul osalevad kunstnikud ja õpetajad: 

Reet Heinla, Viktor Fjodorov, Jüri Freiman, 

Ülla Blaasen, Juta Vaher, Kalle Kornel jt. 

Muusikalise tervitusi tõid 1.a, 3.b ja 4.b klassi 

koondansambel  Marika Lalini juhendamisel ja 

õpilased, kes õpivad Valga Muusikakoolis, keda 

juhendasid ja saatsid õpetajad Lenel Rand ja 

Vaike Pikk. Kunstikuu avas meie kooli direktor 

Marina Krotova ja üritust juhtisid 8.b klassi 

õpilased Arina Japrintseva ja Kirill Lepman. 

Avamisel viibis hulgaliselt külalisi ja 

kunstnikke. 

On hea meel, et meie linna 

kaks kunstnikku soostusid 

oma näitused tooma meie 

koolimajja. Reet Heinla 

isikunäitus „Lase pilgul 

peatuda...“ kaunistas I 

korruse fuajeed ja 

rõõmustas  naiselikkuse-, 

ilu- ja armsusega oma vaatajaid.  Eriti läksid 

vaatajatele hinge kaunid merevaated ja lilled. 

Maalidel kasutab kunstnik palju heledaid toone, 

mis teeb kunsti rõõmsaks ja lummavalt 

nauditavaks. 

Viktor Fjodorovi isikunäitus „Flora-Vita“ oli 

üleval kooliaulas. Maalidel kujutati hulgaliselt 

loodusvaateid-ja maastikke. Maalidel on palju 

Karula kandi vaateid, aga ka Väike-Emajõgi, 

Koiva jõgi, Ka kodulinna Pedeli jõgi ja selle 

ümbrus. 

Tabavad olid kunstniku enda autoporteed, üks 

1995., teine 1986.aastast. 

Kunstikuu avamisel rääkis kunstnik endast, 

kuidas talle oli juba lapsest saati meeldinud 

joonistada. Kuid kunstikooli ta sisse ei saanud. 

Kunsti õppis ta Tartu Kusntimuuseumi 

kaugõppekursustel ja Valga Kultuurimaja 

kunstiringis.  

Kolmas suurem väljapanek asus teisel korrusel, 

kus oli Läti Valka Kunstiooli õpilaste tööde 

näitus. Näituse eest suur aitäh õpetaja Jüri 

Freimanile, kes arvas, et sellised õpilastööde 

näitused võiksid koolides ringi käia 

aastaringselt! Töödel segunesid 

harmooniaotsingud värvide ja vormide vahel, 

vaatajate ja loojate vahel, iseenda ja ümbritseva 

vahel.  
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Neljandal korrusel võis näha meie kunstiõpetaja 

Ülla Blaaseni õpilaste töid. Mõne pildi puhul 

tekkis tunne, et tegemist on  professionaalse 

loominguga! Joonistustel oli kujutatud 

autoportreesid, natüürmorte, sügislehti jne. Taas 

sai nautida valguse-varjude mängu. Õpetaja 

enda professionaalsus ja oskused kajastuvad ka 

õpilaste joonistusoskuses. 

Meie käsitöö- ja tööõpetuse õpetajate Juta 

Vaheri ja Kalle Korneli õpilaste näpu-ja 

käsitöid presenteerisime II korruse huvijuhi 

kabinetis. Poisid olid valmistanud jõuluehteid ja  

kauneid puidust kujukesi, tüdrukud aga toredaid 

kudumeid ning linikuid. Suur tänu õpetajatele, 

kelle käe all meie õpilased nii kaunist käsitööd 

loovad! Sel kevadel saatsime Aafrika Ghana 

Logre põhikooli lastele oma joonistusi. MTÜ 

Mondo vabatahtlike toel saime meiegi nüüd 

vaadata Aafrika laste joonistusi. Logre 

põhikooli õpilaste tööd olid I korruse fuajee 

stendidel.  Ainus erinevus laste töödes oli see, 

et meie õpilaste joonistustel oli neli aastaaega, 

Aafrika laste piltidel kujutati aga kahte 

aastaaega. Nii nagu need aastaajad erinevatel 

mandritel ikka on! 

Kunstikuul toimus mitmeid huvitavaid tegevusi 

ja üritusi. Kõik klassid võtsid osa tuntud 

maalikunstnike tööde reprodutseemisest.   

Loodi vapustavalt sarnaseid ja 

originaalilähedasi situatsioone.  
Kuigi fotokonkursile laekus väga vähe töid, olid 

nad kõik väga armsad ja südamega tehtud. 

Äramärkimist väärib 8A klassi õpilase Laura 

Berkise foto „Usk. Lootus. Armastus.“  

Kogu koolipere, vilistlaste, lapsevanemate ja 

külaliste toel täideti meie kooli süda 

armastusega ning see muutus värviliselt 

rõõmsaks nagu meie isegi! 
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Meie kooli kõik õpilased said nautida 

kunstinäitusi koos tublide giididega ja nende 

asjakohaste kommentaaridega. Giidideks olid 

8.b klassist Arina Japrintseva, 9.a klassist Denis 

Bitus, Vjatšeslav Stiba, 9.b klassist Alina 

Petrova, Nadežda Karasjova, Viktoria 

Smirnova, Konstantin Lebedev ja Ivan 

Manajev. 

Kunstikuul valmistati hulgaliselt jõuluehteid. 

Osaleti edukalt maakondlikul noorteüritusel 

KOOLIMOOD. Õpetaja Anna Gutovskaja 

õpilased olid eetris raadiosaadetega kunstist, 

muusikast, poeesiast.  

Meie näitusi külastasid lasteaed PÄÄSUKE 

lapsed, meie kooli vilistlased ja paljud 

lapsevanemad.  

Tänavuse kunstikuu kordaminek annab usku ja 

lootust, et see muutub meie koolis traditsiooniks 

ja meie õpilastel kasvab armastus kaunite 

kunstide vastu! 
Täname kõiki, kes osalseid ja andsid oma panuse Valga 
Priimetsa Kooli I Kunstikuu „Usk. Lootus. Armastus“  
kordaminekul! 

Kodanikupäeva aktus  

 26. novembril toimus meie koolis 
kodanikupäeva pidulik aktus.  Tänavuse 
kodanikupäeva moto on „Muusika ühendab“.  
Piduliku meeleolu lõid õpetaja Marika Lalini 
laulupased. Vahetekste luges Arina 
Japrintseva. 

Pidulikul aktusel tervitas kooliperet Valga 
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Reet Heinla, Viktor Fjodorov, Valka 

Kunstikooli õpilased, Jüri Freiman, Lenel Rand, 

Vaike Pikk, Ülla Blaasen, Juta Vaher, Kalle 

Kornel, Anna Gutovskaja ja tema luuleringi 

õpilased, Jelena Nilendere, Olga Bobõreva, 

Jelena Mašnitš, Tatjana Stiba, Alina Petrova, 

Nadežda Karasjova, Arina Japrintseva,  

Kirill Lepman, Denis Bitus, Vjatšeslav Stiba, 

Viktoria Smirnova,  

Konstantin Lebedev, Ivan Manajev, Ilja 

Parmenenkov, Vera Võlegžanina, Filipp 

Võlegžanin, Daniel Võlegžanin, Adelina 

Rozinfeld, Marika Lalin,  

kõik õpetajad ja õpilased! 

Aitäh meie töökatele tädidele Tatjanale, 

Nataljale, Svetlanale ja Lenale! 

Aitäh aitamast, meie töökad töömehed Jaan ja 

Viktor! 

Pilvi Pindma 

 

aukodanik ja kodanikupäeva aumärgi 
laureaat major MEELIS 
KIVI. 
Käesolevast aastast 
saab meie koolis 
alguse veel üks 
traditsioon. Igal aastal 
kodanikupäeval 
tunnustatakse ühte 
õpetajat või õpilast, 
tegu, kollektiivi või 
organistatsiooni, kes 
on andnud panuse 
kooli- ja ühsikonnaelu 
edendamisele ning  kes 
on silma paistnud 
koolielu üldisele 
arengule 
kaasaaitamisega või  

kooli jaoks oluliste saavutustega.  
Esimese  aunimetuse „Valga Priimetsa Kooli 
2015. aasta aukodanik“  pälvis 
eesti keele õpetaja KÜLLI  HÜTT 
noorte isamaalisel ning aatelisel 
kasvatamisel. 

Õnnitleme! 
Pilvi Pindma 



Первый день 

 
 Во время месяца искусств ученики 8В и 

9-х классов проводили экскурсии со 

школьниками по выставкам. Всего было 4 

пары гидов. Каждый день нужно было 

провести одну экскурсию. Так получилось, 

что первую экскурсию мы проводили у 1А 

класса. 

 Искусство - это не только живопись. 

Искусство охватывает многие сферы нашей 

жизни. Это музыка, фотография, ораторское 

искусство, мода. Искусство окружает нас. 

Мы надеемся, что благодаря этим выставкам, 

вы познакомитесь с искусством поближе и, 

возможно, откроете в себе художника, 

творца. 

Девиз месяца искусств этого года “Вера. 

Надежда. Любовь”. Три прекрасных слова. 

Вера-Надежда-Любовь дают нам силы и 

согревают сердца. Вера в себя, надежда на 

светлое и лучшее будущее, любовь к 

ближнему – всё это необходимо нам сегодня. 

«Прислушайтесь, остановитесь на мгновенье 

у произведений искусства и найдите среди 

них три прекрасных слова»,- с такими 

словами мы начали нашу экскурсию. Так как 

мы были в этом деле новички, нам было 

страшно, мы волновались и часто 

запинались. Часто нам было неуютно, что 

столько людей смотрели и слушали нас. Но 

мы перебороли этот страх, и остальные 

экскурсии у нас прошли, как нам показалось, 

легко и непринужденно. В фойе мы 

рассказывали о персональной выставке работ 

Реэт Хейнла. Она работает в нашем городе и 

давно занимается живописью. Её картины 

проникнуты женской нежностью, теплом и 

сердечностью. На выставке представлены 

картины, объединённые темой «Останови 

взгляд». Они нас завораживают, дают 

возможность помечтать, заставляют 

остановить свой взгляд и увидеть красоту 

рядом с собой. 

В прошлом году на персональной выставке 

Р.Хейнла было представлено более 40 работ, 

часть из них вы видите здесь, в нашей школе. 

Мы видим, как художник любит цветы: 

тюльпаны, лилии, пионы. С какой любовью и 

нежностью она передаёт все оттенки этих 

удивительных созданий природы! 

Часть коллекции составляют пейзажи, в них 

мы узнаём знакомые и близкие каждому 

ландшафты и, конечно, море. Красочная 

палитра соответствует тематике картин. 

Яркие, свежие краски наполняют их 

жизнью, радостью, приглашают 

наслаждаться искусством. Во время 

экскурсии мы не только рассказывали о 

художниках, но и о наших школьных 

мастерах.  

Нам было очень интересно и познавательно 

попробовать себя в роли гида, и мы даже не 

подозревали, что это может быть так 

сложно. Во время экскурсий мы развивали 

свое ораторское искусство. Многие ребята 

нас слушали, а некоторые дополняли 

своими словами. Были и такие, к счастью, 

их немного, которые не слушали и 

баловались. Особо "отличились" ученики 7Б 

класса. Хоть это было и сложно, нам 

понравилось быть гидами, и мы надеемся, 

что такие мероприятия будут проходить и 

дальше.  

 Наши выставки посетили ученики всех 

классов, а также дети из детского садика 

“Pääsuke” и ученики 10 класса Валгаской 

гимназии. Нашим выпускникам очень 

понравились эти выставки. 

Алина Петрова 9В 
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Музыка объединяет 

 Музыка - одно из величайших 

творений человека. Она выражает чувства, 

которые автор хочет донести до слушателя. 

Музыка способна пробудить и чувства 

слушателя. Она способна заставить человека 

задуматься, сопереживать, может 

развеселить, может огорчить. Музыка 

помогает нам расслабиться и снять стресс 

после тяжелого рабочего дня. Поистине, она 

способна творить чудеса - музыка, которую 

любят все. 

 Я думаю, что каждый хотя бы раз 

ходил на концерт своих любимых 

исполнителей. Сотни, тысячи людей 

собирались в огромном зале вместе с 

другими любителями музыки. Публика 

ждала, когда выйдет на сцену её любимая 

группа с завораживающими песнями и 

исполнит их вживую. Все восхищенными 

криками и аплодисментами приветствовали 

группу. И вот наступил момент, которого 

все зрители ждали, – зазвучала музыка, и 

певцы начали петь.  

Зрители слушали песни и радовались, что им 

удалось попасть на концерт, что смогли 

услышать эти восхитительные мелодии, эти 

слова, содержащие глубокий смысл. На 

припеве в людях накопилось столько 

эмоций, что они начали подпевать, и зал 

ожил. Произошло то, что этим людям 

хотелось сделать уже давно, но они ждали 

того самого момента, когда сердца начнут 

стучать в унисон, когда все смогут принять 

участие в исполнении. И в этом еще одна 

прелесть музыки - она объединяет людей. 

Это то, что музыка может сделать с нами 

всеми - заставить переживать одно и то 

же чувство сотни, тысячи людей 

одновременно. Это подвластно только 

музыке. Она как цепь, которая объединяет 

сердца и души всех тех, кто слушает и 

наслаждается мелодией. Все люди 

становятся братьями и сестрами - здесь нет 

чужих, нет тех, кому были бы непонятны 

общие чувства. Все люди в зале стали 

едины, а объединила их всех музыка. 

 Люди отдают предпочтение различным 

музыкальным жанрам. Кто-то любит 

классическую музыку, кто-то тяжёлый рок. 

Но их всех объединяет одно - любовь, 

переходящая порой в страсть. 

Мне нравится слушать различную музыку. Я 

хочу узнать как можно больше о её 

направлениях, много слушаю, читаю, 

интересуюсь альтернативным роком, хочу 

быть музыкально грамотным человеком. 

Музыка делает нас духовно богаче, 

заставляет трудиться наши души. Может 

быть, именно благодаря этому мы 

становимся добрее, терпимее, легче 

отзываемся на чужую боль. Может быть, в 

этом и состоит объединяющая сила  

музыки – сохранять в нас человечность? 

Вячеслав Стиба 9А 

 

 25 ноября мы с Ольгой Вячеславовной 

ездили в Таллинн на церемонию вручения 

наград за сочинение на тему «Музыка 

объединяет». Сочинение я написал на 

конкурс в рамках проекта Minu Riik. Всего в 

этом конкурсе приняли участие 266 работ и 

только 19 были награждены.  

Награждение проходило в одном из залов 

Рийгикогу. Нас встречали члены жюри и 

председатель парламентской комиссии по 

культуре Лайне Рандъярв В зале был 

приготовлен фуршет, на котором были 

различные угощения и напитки. В 12 часов 

началось награждение. Помимо участников, 

были и учителя, кто смог приехать. После 

награждения нам провели небольшую 

экскурсию по зданию. Мы даже смогли 

попасть на заседание, где было несколько 

депутатов и гостей. После приёма мы 

ходили по Таллинну, а потом поехали 

домой. Я рад, что участвовал  в этом 

конкурсе и был отмечен специальной 

премией Рийгикогу. 

Вячеслав Стиба 9А 6 



Мы вошли в историю! 
Однажды в класс пришла Елена 

Владимировна и сказала: «Здравствуйте! Я 

хотела вам предложить участвовать в 

«KOOLIMOOD». Впервые разрешили 

участвовать в нём с 1-х классов. Тема: «Вера. 

Надежда. Любовь». Кто хочет?» Подняли 

руки 6 человек.  

Спустя некоторое время мы начали 

делать костюмы. Делали дома и в классе. 

После мы репетировали дефиле и в школе, и 

в Доме культуры. А костюмы выполняли из 

креповой бумаги, из картона, коробок и из 

новогоднего дождика. Костюм ёлочки делали 

из искусственной ёлки и вешали на неё 

новогодние шарики. И вот совпадение: у 

Владика-ёлки как раз в этот день был день 

рождения! Все костюмы были посвящены 

теме «Подарки». Мы решили, что «Мы верим 

в чудеса! Надеемся на лучшее! А любовь 

часто выражаем в виде подарков!» С этой 

идеей  и пошли на «Koolimood». Все очень 

волновались. Ведь костюмы могли не 

выдержать нашей активности! И правда, они 

рвались, но мы находили выход!  

Наша команда пришла в Дом 

культуры задолго до выступления. Все 

переоделись и  сделали макияж! МЫ БЫЛИ 

ГОТОВЫ! ВЫСТУПИЛИ! 

ВОЛНОВАЛИСЬ! 

 У нас была категория с 1 по 4-й 

класс. В ней было две команды. Все с 

нетерпением ждали решения жюри… И вот 

они пришли! Мы внимательно, с 

нетерпением, слушали: кто первый? 

 И… УРА!!! МЫ ПОБЕДИЛИ! 

 Все хлопали, кричали! Мы были 

очень, очень, очень рады! Нас 

фотографировали! Ещё долго все мы, шесть 

человек, шесть победителей, не могли 

отойти от впечатлений. За нас радовались 

Елена Владимировна, родители и взрослые, 

которые нам помогали. УРА!!! 

Мы благодарим нашего классного 

руководителя, Елену Владимировну 

Нилендере, за идеи в подготовке к 

выступлению. 

Эвелина Кортель, Валерия Никитина, Лана 

Буркевича, Полина Михайлова, Максим 

Виродов, Владислав Апрелков—4 А класс 

Праздник « Лучший папа» 
6 ноября школа отмечала День пап. Пришли 

многие папы, и некоторые мамы. Мы играли, 

выступали и веселились. Папы мерились 

силами: они с детьми тянули канат. Еще 

выступал 3A класс с частушками, Ученики 

1A  и 3B классов 

рассказали  стихи. 

Потом началась игра  

« Баскетболист». Дети 

бросали мячик, а папы 

их ловили корзиной. 

После этого была 

викторина по сказкам 

Андерсена. Когда 

викторина 

закончилась, вручили 

медали с надписью 

«Лучшиий папа». После вручения медалей 

все папы пошли к сердцу в фойе школы, 

чтобы разукрасить по одному фрагменту. 

Потом все, кто были с папами, пошли 

домой. 

Элина Мельникова 3А класс 

Сания Вейцмане 3А класс 7 



Noortekohtumised „Võimalused 

tööturul” Pala Põhikooli ja Valga 

Priimetsa Kooli 

ühisprojekt  

Valga Priimetsa Kooli 

ja Anna Haava nimelise Pala Kooli ühistööna 

saab 2016. aasta alguses teoks projekt, mis 

annab suurepärase võimaluse keeleõppeks ja 

sellest tulenevalt laiemaks karjäärivalikuks. 

Lisaks annavad noortekohtumised suuremat 

informatsiooni õppimisvõimaluste kohta Eestis, 

samuti  oskusi oma karjääri planeerida. 

 Kust idee alguse sai? 

Valga Priimetsa Kool otsis omale sõpruskooli. 

Pala kool jäi meile silma õpilaskodu, kauni 

looduse ning suusa-, ratta- ja matkaradadega. 

Valga Priimetsa Kool tegi Pala koolile 

ettepaneku koostööks. Kahe kooli vahel toimub 

väga tihe suhtlus telefoni, meili ja Skype’i 

võrgustiku kaudu. Toimus kohtumine kooli 

juhtkondade vahel Palal, kus seati esialgsed 

eesmärgid.  

Noortekohtumise elluviimise vastutus jaguneb 

mõlema partneri vahel võrdselt. Organiseerime 

ühiselt keelõppetunde , töötubasid. Vastastikku 

võõrustame ning jagame vastutust. 

Noortekohtumised toimuvad veebruaris ja 

aprillis Palal, märtsis Valgas. Valga Priimetsa 

Koolist osaleb 12 õpilast ja Pala Koolist 12 

õpilast 9. klassidest vanuses 15 – 16.  

 Projekti laiemaks eesmärgiks on pakkuda 

võimalusi erineva kultuuritaustaga ja eri keelt 

kõnelevate noorte omavaheliseks tutvuseks, 

arendades nende omavahelist suhtlemist ja 

teineteisemõistmist. Oluline on projekti juures 

see, et noored on ise pakkunud välja neid 

huvitava teema ja näidanud välja soovi sellega 

põhjalikumalt tutvuda. Antud projektiga 

tutvustatakse osalevatele noortele erinevaid 

edasiõppimise ja töötamise võimalusi Eestis, 

rõhutades oskusi ja pädevusi, mida on tarvis 

edukaks karjääriks. Nii arendatakse noortes 

koostööoskusi, ettevõtlikkust ja algatusvõimet, 

eesmärkide seadmist ja planeerimist (sh 

ajaplaneerimist), aga ka praktilisemaid oskusi, 

näiteks elulookirjelduse ja motivatsioonikirja 

koostamine. Oluliseks on nii eesti kui vene 

keele õppimine suhtluspraktika ja -keele 

töötubades, mis samuti tagab laiemad 

võimalused Eestis õppimiseks ja töötamiseks. 

Omandades vajalikke oskusi ja pädevusi ning 

avardades silmaringi Eesti karjäärimaastikul, on 

projektis osalevatel noortel võimalik teha 

teadlikumaid valikuid ning soodsamad 

tingimused elukestvaks õppeks.  

 Kolme kohtumise üheks eesmärgiks on 

keelekümblus, nii eesti kui ka vene keele oskus 

on tööturul tänapäeval väga oluline. 

Tegevused 9. klasside õpilased avaldasid soovi 

kogeda praktilisemat ja motiveerivamat 

karjääriplaneerimist, harjutada eesti ja vene 

keeles keeles suhtlemist, võtta omavahel mõõtu 

spordis, tutvustada üksteisele oma kultuuri. 

Õpilastele pakuvad huvi inimeste edulood, 

lähem tutvumine erinevate erialadega ja 

ametitega. Samuti on soov külastada kohalikke 

ettevõtteid ja erinevaid kutsehariduskeskuseid 

ning sooritada praktilisi harjutusi, mis aitaksid 

paremini siseneda töömaailma (näiteks CV 

koostamine). Koostöös õpetajatega sündis 

idee vormida sellest karjäärinädal, mille 

eestvedajateks on noored ise. 

Esimese nädala eesmärk on koostööoskuste 
ja meeskonnatöö omandamine läbi spordi. 
Sport õpetab ka eesmärkide seadmist ja 
kuidas neid saavutada. Noorte ülesandeks on 
ise välja mõelda, milliseid ühiseid võistlusi 
korraldada, et see oleks meeleolukas ja 
tekitaks pinget. 
 Noortekohtumise osalejad planeerivad 

karjäärinädalat ise – lepivad kokku neid enim 

huvitavate erialade, ametite, ettevõtete ja kutse-

hariduskeskuste esindajatega.  

 Täiskasvanute (õpetajad, grupijuhid, koo-

lide juhtkonnad) ülesandeks on noori vajadusel 

abistada ja suunata ning olla neile julgustajateks 

ja motiveerijateks. 

 Projekt oleks algus ka uutele sõprusside-

metele. Järeltegevuste raames saame hinnata, 

kas edaspidi kaasata ka nooremaid õpilasi. 

Tulevikus loodame leida lisaks juurde kol-

manda partnerkooli. Loodetavasti kujunevad 

välja ühised traditsioonilised üritused, mis aita-

vad kaasa nii keeleõppele kui ka karjäärivaliku-

tele. 

 Noortekohtumise läbiv teema on 

karjääriplaneerimine ja elukestev õpe, mis on 

jaotatud kolme alateemasse: 

1. Paremad tulevikuvõimalused läbi koostöö.  
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Sport õpetab meeskonnatööd, koostööd, 

eesmärkide püstitamise ja nende saavutamise 

oskust. 

2. Keeleõpe ja praktika. Nii eesti kui vene keele 

oskus on väga oluline, et konkureerida 

tänapäeva tööturul ning laiendada oma 

võimalusi karjääris. 

3. Karjäärinõustamine. Edasiõppimisvõimaluste 

tutvustamine, karjäärinõustamine nin praktiliste 

oskuste ja pädevuste arendamine mitmekesistab 

noortel võimalike tuleviku valikute hulka, 

julgustab neid tegema valikuid, mis just neile 

sobivad, aidates seeläbi teha noortel oluliselt 

teadlikumaid valikuid. 

Projektitegevused, mille kaudu arendame 

erinevaid pädevusi 

*Suhtlus emakeeles ja võõrkeeles.  

Noored suhtlevad omavahel kolmes keeles – 

eesti, vene ja inglise keeles, arendades nii oma 

emakeelt kui ka võõrkeeli. Samuti osalevad nad 

õppetöö raames keeletundides.  

*Isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja  

kodanikupädevus.  
Sportlike tegevuste ja võistluste kaudu ar-

endame noorte sotsiaalset pädevust. Koos selle 

ning võõrkeeles suhtlemise kogemusega jul-

gustame noori suhtlema eri taustaga inimestega, 

mis arendab isiklikku ja kultuuridevahelist 

pädevust. Erinevate erialade esindajate ja 

ettevõtete leidmine, kontakti asumine ja kooli 

kutsumine, aga ka kutsehariduskeskuste 

külastamine aitab noortel osaleda ühiskonnaelus 

ning arendab ka kodanikupädevusi.  

*Algatusvõime ja ettevõtlikkus.  

Noored planeerivad ja viivad projektis olevaid 

tegevusi läbi ise ning tegutsevad koos oma 

ideede elluviimise nimel. Praegune kogemus 

annab neile ka edaspidi julguse algatada erin-

evaid ettevõtmisi ning arendab neis loovust ja 

uuenduslikkust.  

*Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväl-

jendus. Läbi sõpruskontsertide, muuseumi ja 

teatri külastuste, eesti, slaavi ja ukraina kul-

tuurile pühendatud päevade arendame noortes 

kultuuriteadlikkust ning julgustame ennast kul-

tuuriliselt väljendama. 

*Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. 

Noored kohtuvad erinevate eriala ja ametite es-

indajatega, ettevõtjatega, koolide ja kutseha-

riduskeskustega. Laiendades võimalike valikute 

ringi, suuname noori elus tegema teadlikumaid 

valikuid karjääris.  

Tegevuse, kogemuse ja õpitu analüüs 

  Iga päeva lõpus toimuvad reflektsiooniringid – 

kokkuvõtlikud nõupidamised, kus noored 

arutlevad nii suuremates kui ka väiksemates 

gruppides. Esiteks analüüsitakse seda, kuidas 

kogu päev möödus. Teiseks arutletakse, mida 

päeva jooksul õpiti, milliseid kogemusi saadi 

ning milliseid oskusi ja pädevusi arendati.   

Kolmandaks arutletakse, kus saadud kogemusi 

ja oskusi kasutada – kus läheb neid tarvis 

igapäeva elus, millistes olukordades või ka   

millistel erialadel neid eriti tarvis on. 

  Suuremad mõttetalgud on iga kohtumise     

viimasel õhtul. Arutatakse õnnestumisi ja 

leitakse lahendusi tekkinud kitsaskohtadele.  

Tehakse ettepanekuid koostöö parandamiseks ja 

jätkamiseks.  

  Samuti toimuvad iga kolme päeva tagant keele 

töötoad, kus analüüsitakse päevade jooksul   

õpitud uut sõnavara, pannakse see kirja ja     

korratakse üle. 

Praktiline korraldus ja turvalisus 

  Esimene ja kolmas kohtumine toimuvad Pala 

Koolis. Valga Priimetsa Kooli noored 

majutatakse õpilaskodusse, mis asub 

koolimajast 100 meetri kaugusel ning kus on 

tagatud kõik tingimused ööbimiseks. 

Toitlustamine toimub kooli sööklas. Valga 

Priimetsa Kooli noored saabuvad Palale 

renditud bussiga. Noortekohtumise ajal toimuv 

vajalik transport tagatakse Pala valla bussiga.  

  Teine kohtumine toimub Valga Priimetsa 

Koolis. Pala Kooli noortele pakutakse majutust, 

kus on tagatud kõik tingimused ööbimiseks. 

Toitlustus toimub koolisööklas. 

  Noorte turvalisus tagatakse täiskasvanute 

järelvalvega (grupijuhid, õpetajad). 

  Noortekohtumise töökeelteks on eesti keel ja 

vene keel, seda nii grupijuhtidel kui noortel. 

Vajadusel kasutatakse inglise keelt. Grupijuhid 

valdavad kõiki kolme keelt. 

Järeltegevused 

  Projekti läbiviimise tulemusel tihenevad Pala 

Kooli ja Valga Priimetsa Kooli sõprussidemed, 

mille raames plaanime ühiseid tegevusi 

lähitulevikku. Sama projektiga on kindel plaan 

jätkata ka järgnevatel õppeaastatel. Võimalusel 

soovime leida omale kolmanda partneri või 

kaasata meie sõpruskoole välismaal, muutes 

kohtumised rahvusvaheliseks ja teha nii ka 

rahvusvahelisi noortevahetusi. 
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Noortekohtumise nähtavus 

Projekti tutvustatakse ja kajastatakse 

mitmekülgselt: 

*noortekohtumise ning karjäärinädala info ja 

tutvustus pidevalt olemas mõlema kooli 

kodulehekülgedel  

*reklaamiks ja info levitamiseks kasutatakse ka 

sotsiaalvõrgustikke (Facebook, Twitter, 

Instagram)  

*kohalikes ja maakondlikes ajalehtedes ilmub 

nii eelinfot kui ka järelkaja 

*infot aitavad levitada kohalikud 

noortekeskused ja kultuurimajad 

*noortekohtumist ja karjäärinädalat levitatakse 

koolide, noortekeskuste, kultuurimaja ja asulate 

infoseintel 

 Anna Haava nimeline Pala Kool asub 

Jõgeva maakonnas Pala vallas. Koolis õpib 

käesoleval õppeaastal 94 õpilast. Koolil on välja 

kujunenud oma kindlad traditsioonid 

(jõulukontserdid, kevadpeod, suusa- ja  

rattamaraton, laulukarussell, tantsupäevad, 

A.Haavale pühendatud luulekonkursid jne). 

Koolil on suurepärane  

spordibaas (täismõõtmetega võimla, staadion, 

mänguväljakud, osaliselt valgustatud 

suusarada). Kooli juurest algavad loodus, suusa- 

ja rattarajad. Igal aastal toimuvad Pala Kooli 

korraldamisel ülevabariigilised noorte suusa- ja 

rattamaratonid, samuti iga-aastased valla  

tantsupeod. Koolis tehakse märksa rohkem, kui 

nõuab igapäevane töö, mille tulemusena on  

saavutatud palju häid kohti nii aineolüm-

piaadidelt kui ka erinevatelt konkurssidelt  

maakonnas ja vabariigis. Samuti on koolis  

järjepidevalt tegeletud rahvatantsuga.  

Tantsurühmad osalevad alati tantsupidudel nii 

vallas, maakonnas kui vabariigis. 

   Pala kooli ümbritseb kaunis ja mitmekesine 

loodus. Vabariigi president on tunnustanud 

kooli “Kauni kooli” tiitliga. 

http://www.palapk.edu.ee/ 

 

 Valga Priimetsa Kool töötab ja õpib  

põhikoolina esimest aastat. Kool loob õpilastele 

võimaluse põhihariduse omandamiseks, eesti 

keele õppeks ja koolikohustuse täitmiseks. 

Kooli õppekeeleks on vene ja eesti keel, 

keelekümblusklassides toimub õppetöö eesti 

keeles. Kooli õppetöö on muuhulgas 

suunatud Eesti riigi ja rahva traditsioonide 

õpetamisele ja omaksvõtmisele. Valga 

Priimetsa Koolis on tähtsal kohal erinevate 

väärtuste  

kasvatamine ning multikultuurse arengu  

toetamine. Kogu koolipere ülesandeks on  

kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab 

erinevatest rahvustest inimesi, nendevahelist 

koostööd ning häid suhteid. 

   Tulenevalt Valga Priimetsa kooli ülesannetest 

arendab koolipere läbi tegevuste ja projektide 

õpilastes erinevaid väärtusi ning integratsiooni 

eesti ühiskonda. Kool teeb koostööd kohalike 

üldhariduskoolidega ning otsib  

koostööpartnereid kaugemalt. Üheks 

suurepäraseks võimaluseks on osaleda  

projektides, mis võimaldavad õpilastel tutvuda 

edasiõppimise võimalustega eestis, samuti  

tutvuda eesti kultuuri-, traditsioonide-, spordi-, 

keskkonna- ja loodusega. Viibides  

pikemaajaliselt eestikeelses keskkonnas, saavad 

õpilased paremini omandada ja praktiseerida 

eesti keele oskust ja tutvuda erinevate  

mõtteviisidega eesti ühiskonna arengutest ja 

suundadest. Projektis osalemine annab  

õpilastele suurema ettekujutuse edasiõppimise 

võimalustest, võimalustest luua uusi tutvusi 

ning leida sõpru. 

http://vpmk.edu.ee/valgavg/ 

Pilvi Pindma 
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