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Sada aastat Eesti Vabariiki
8. kl õpilaste mõtteid vabariigi juubeliks
Läbi raskuste ja võitluste on Eesti
jõudnud 21. sajandisse ning saab vabana tähistada oma 100. juubelit.

Eesti on elamiseks väga hea koht, kuid
alati ei osata seda hinnata. Eesti on
väike riik, võib-olla sellepärast ta ongi
nii mõnus ja hubane. Meil on väga ilus,
omapärane, aga ka raske keel. Reisides
ja kaugemal olles saame aru, kui hea
on Eestis elada.

Eesti vabariik on kolmest Balti riigist
põhjapoolseim. Siia tuleb kevad küll
hiljem ja õiget suve nagu polekski,
kuid siin on imeline loodus. Talvel on
lumi maas ja puud härmas. Kevadeti,
kui lilled õitsevad, on neid kõik metsaalused täis. Kohe ilus on vaadata!
Mõnikord saad oma silmaga ka mõnd
metslooma näha.
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Eesti saab veebruaris 100-aastaseks,
kuid meie riik ei ole kõik need aastad
vaba olnud.
Vabaduse ja iseseisvuse eest on tulnud
võidelda.
Käesoleval aastal tähistab Eesti oma
100. juubelit. Möödunud aastatesse on
jäänud nii raskusi kui rõõme. Soovin
Eestile palju ilusaid aastaid ka edaspidiseks.
Aitäh, Eesti, talviste tuiskude, langevate lumehelveste ja jää eest, mis talvel
katab nii tiike kui ka järvi! Aitäh soojade kevadtuulte, tärkavate lillede, ärkavate loomade ja ojavulina eest, kui jää
on sulanud! Tänan Sind soojade suveilmade, kiirgava päikese ja helesinise
taeva eest, kus lendavad ringi pääsukesed! Tänan sügiseste värviliste lehtede
eest, mis kuhjuvad puude alla, kattes
talvekülmi ootavat maapinda! Tänan
Sind kõige selle ilu eest, mida saame
siin elades nautida! Aitäh!
Toimetajad: Kersti L eit, Johanna Sarik, Lauri Sügis, Merli Mari Utsal, Mairo Reinsaar, Sirlen Vodi, Taavi Lilloja

Direktor kiidab:
* Avaldan kiitust Mattias Antsovile
hea tulemuse eest bioloogiaolümpiaadil
Võru
Gümnaasiumis
03.02.2018. a. Tänu õpetaja Leelo
Viidule.
*Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võrumaa suusasarja I
etapil 17.01.2018 Haanjas järgmistele õpilastele: Andrika-Anete Sokale, Kusti Järgile, Merli Mari Utsalile, Kristjan Sokale.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest NK/KT maakondlikul
suusavõistlusel 22.01.2018. aastal
Haanjas järgmistele õpilastele: Andrika-Anete Sokale, Keili Liis Koobakesele, Merli Mari Utsalile, Miia
Heleene Utsalile, Kristjan Sokale.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Balti sõjamängudel 24.27.01.2018 Leedus järgmistele õpilastele: Merli Mari Utsalile ja Miia
Heleene Utsalile.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võrumaa suusasarja II
etapil 17.01.2018 Haanjas järgmistele õpilastele: Andrika-Anete Sokale, Kusti Järgile, Hugo Rüütlile, Johann Talis Utsalile, Merli Mari Utsalile, Kristjan Sokale.
* Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Kaitseliidu MV suusatamises 03.02.2018. a Haanjas järgmistele õpilastele: Andrika-Anete
Sokale, Kusti Järgile, Hugo Rüütlile, Kertu-Liis Ihatsile, Sädeli Sädele, Janete Talole, Katriine Mõttusele, Keili Liis Koobakesele, Miia
Heleene Utsalile, Merli Mari Utsalile, Kristjan Sokale. Tänu õpetaja
Kadri Partsile.
* Avaldan kiitust Mattias Antsovile
hea tulemuse eest matemaatikaolümpiaadil Võru Gümnaasiumis 07.02.2018. a. Tänu õpetaja
Ülle Mõimele.

EV100

tähistamine koolis

Balti sõjamängud Leedus
24.-27. jaanuarini toimusid Balti sõja-

22. veebruaril toimub Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva tä- mängud, millest ka meie kooli õpilased
histamise raames koolipäev osa võtsid.
Eesti Maanteemuuseumis. Üri- Kolmapäev, 24. jaanuar
tusel osaleb kogu koolipere.

Hommikul kell kaheksa alustasime sõitu.
Läti teed olid üsna auklikud. Leedus tegime lõunapausi ning paari tunni pärast
jõudsime Ignalinasse, kus võistlused toimuma pidid.
Viisime kogu suusavarustuse hoolderuumidesse ja vaatasime radu. Seal olid üsna
korralikud künkad.
Edasi sõitsime ööbimiskohta. See oli mingisugune kaitseväeosa. Selgus, et võist23. veebruar
luskohta sõitmiseks kulub üks tund ja 15
11.00 - pidulik lõuna
minutit. Sõime õhtust ja siis näidati mulle
11.30 – mälestushetk Vabaja Janetele relvi, kuna pidime järgmisel
dussõja mälestusmärgi juures
päeval ka laskesuusatamises võistlema.
12.00 - pidulik aktus Haanja
Neljapäev, 25. jaanuar
rahvamajas
Ärkasime vara, kuue paiku. Sõime ja hakkasime Ignalinasse sõitma. Stardid lükkusid edasi. Esimene võistlusala oli teatevõistlus murdmaasuusatamises. Mina olin
Minu Eestile
esimeses vahetuses. Kuna eriti suurt konkurentsi polnud, sain vahe sisse. LõpetasiMulle meeldib see maa.
me esimesena.
Inimesed on siin r õõmsad. Järgmine võistlus oli individuaalne laskesuusatamine. Mina polnud kunagi biatlonis võistelnud, see oli natuke võõras, aga
Neile meeldib luuletada,
kokkuvõttes tulin esimeseks. Meie koolist
võistlesid veel Miia Heleene Utsal ja
Uusi asju välja mõelda,
Kristjan Sok. Miia Heleene saavutas ka
esikoha.
Er iti veel laulda.
Kui võistlused läbi said, sõitsime ööbimiskohta, sõime ja läksime magama.
Eesti, kuula nüüd!
Reede, 26. jaanuar
Soovin sulle palju õnne!
Ärkasime jälle hommikul kell kuus. Pärast söömist sõitsime võistluspaika. Kavas
Tänan sind, et hoiad
oli laskesuusatamise teatevõistlus ja individuaalne murdmaasuusatamine. Teatemind.
võistluses sai meie meeskond esimese
koha. Murdmaasuusatamises sain mina I
Isamaa sa oled mulle.
ja Miia Heleene II koha, ka teistel läks
hästi.
Lähen, kasvan, suur eks
saan.
Õhtul oli Vilniuses bankett, kus toimus
autasustamine.
Eestit ma ei unusta.
Laupäeval, 27. jaanuaril, hakkasime koju
Urmas Veeroja,
sõitma.
Haanja Kooli direktor
Sanel Štein, 7. kl
Merli Mari Utsal, 8. kl
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Muuseumis pakutakse õpilastele võimalust saada huvitavat
infot, tutvuda püsiekspeditsiooniga, meisterdada ning
mängida. Kõik saavad osaleda
viies erinevas töötoas.
Muuseumipäev algab kell 9.00
ja lõpeb 13.00.

Toimetajad: Kersti Leit, Johanna Sarik, Lauri Sügis, Merli Mari Utsal, Mairo Reinsaar, Sirlen Vodi, Taavi Lilloja

Minu Eestile

NK ja KT noortekogu

Mur u on Eestis kõige r ohelisem.

4. jaanuaril toimus Taevaskojas NK ja KT noortekogu, kus ka ise kohal käisin. Noorkotkaid ja kodutütreid oli päris palju, nii et meist moodustati grupid, et oleks lihtsam töötada. Panime kirja, milliseid tegevusi võiks erinevates laagrites olla. On
hea, et meil on võimalus kaasa rääkida. See töö
võttis mitu tundi aega, aga sai lõpuks tehtud. Vahepeal saime veel süüa ning seejärel läksime tõukerattamatkale. Meeldis, et sai nautida ilusat loodust
ning käänulistest mägedest alla sõita. Sain aru, et
Taevaskoda on tõesti väga ilus koht. Vahepeal tegime ka pause. Siis räägiti meile sellest erilisest kohast, kus olime peatunud ning kuulasime kohalikke legende. Jõime ka allikavett. See
kõik oli tore ning noortekogul osalemine oli kindlasti järjekordne väga põnev kogemus.

Ilmselt on ka taevas siniseim.
Nii er inevad inimesed on siin.
Uhkeid on ja töökaid on.
Elanud oleme siin pär is kaua.
Eestis on olnud nii häid kui halbu aegu.

Selle maa pealinn on Tallinn.
Tar tus pole ülikoole palju.
Ilmselt on neid kunagi rohkem.
Laulupeod on meil uhked.
Ei häbene ükski eestlane oma maad.
Karl Markus Hannust, 7. kl

Sirlen Vodi, 8. kl

Vastlapäev
13. veebruaril peeti Haanja koolis vastlapäeva. Ürituse korraldasid õpetaja Leelo Viidu ja 5. klassi õpilased. Tegelikult algas vastlapäev juba lõunasöögiga, milleks oli traditsiooniline hernesupp. Päris üritus algas loomulikult hiljem. Meid jagati võistkondadesse ning pidime alla laadima ühe äpi. Vastasime erinevatele küsimustele, mis olid seotud vastlapäevaga. Sain teada, et üks Rootsi kuningas oli surnud, kuna ta sõi liiga palju vastlakukleid, neid oli
14. Saime ka proovida vastlavurri tegemist. Ülesanded viisid meid ka õue, kus tegime lumemäe otsas
pildi. Lõpuks pidime omavahel kelgutamises võistlema. Vaatasime, kes sai pikema liu. Päeva lõpetuseks saime süüa vastlakukleid ning juua sooja teed.
Mulle meeldis see üritus sellisena ning on hea, et
prooviti midagi uut. Jäin väga rahule.
Sirlen Vodi, 8. kl
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Toimetajad: Kersti Leit, Johanna Sarik, Lauri Sügis, Merli Mari Utsal, Mairo Reinsaar, Sirlen Vodi, Taavi Lilloja

Kunstinädal Eesti 100
15.–24.01. toimus Haanja Koolis 20. kunstinädal
Esimene päev
Pruun – must – valge
Talves on värve
Talves ei ole värve, on ainult must ja valge! Sa vaata lähemalt. Mine õue ja vaata kuusepuud, võib-olla
sa näed okste sees punase kõhuga leevikest. Sinitihane lendab helehallis taevas, tumepruun orav hüpleb
puul. Lumi sädeleb, jää on helesinine ja sidrunkollane päike vaatab pilve tagant. Kollane tihane on linnumajas ja sööb musti teri.
Kleer Vodi
Teine päev
Eestimaa – minu kodu
Sinine, must ja valge looduses
Missuguse linnu tiival on sinist, musta ja valget
värvi? Vastus: pasknäär.
Raamatute näitus: Eesti esiajalugu, muinasjutud ja
müüdid.
Töölehed: Eesti – minu kodu, pere, sugupuu
Kolmas päev
Eesti toidu päev
Sinised toidud: sinine tee, sinine kartul
Millal hakkasid eestlased kartulit sööma? Vastus:
1870. aastatel.
Tõnisepäev ja laua katmine kooli sööklas
Tõnisepäev on vanarahval olnud talve keskpaiga
näitaja, see tuletas meelde toiduvarude kulutamist ja
manitses ühtlasi kokkuhoiule. Tõnisepäeval valmistati toite sealihast ja viidi ande tõnnivakka. Vanasti
usuti, et igal elaval ja mitteelaval on oma kaitsja.
Karja ja põldude kaitsjaks oli Tõnis.
Meie klass kattis lauda. Kõik toolid pidid olema täpselt reas, noad ja kahvlid sama mustriga ja taldrikud
täpselt ühe joone peal, siis panime laudadele valged
ja punased salvrätikud. See töö tundus üsna väsitav,
aga pärast oli ilus vaadata.
Sinise tee proovimisel tekkis lausa järjekord. Mõned
arvasid, et see on toiduvärviga värvitud vesi, tegelikult oli see kassinaeritee. Kui kassinaerist parajalt
teevette panna, saame sinise tee, kui paned veidi
rohkem, muutub sinine tee üsna ruttu roheliseks.

Neljas päev
Maarahva talutööd, aastaring Eesti looduses
Sinised taimed maarahva põllul: rukkilill ja lina
Rukkilillest saab sinist värvi, kuidas seda taluperes kasutati? Vastus: värviti lõnga ja riiet, see
värv ei pleekinud.
Kas sa tunned teravilju (rukis, nisu, oder, kaer)?
Põllul pesitseb lind, keda vanad eestlased nimetasid
põldude haldjaks, kes see on? Vastus: rukkirääk.
Meil kasvab siniseõieline lina. Kus kasvab valge
puuvill? Vastus: puuvill kasvab troopilistel ja lähistroopilistel aladel.
Hobune oli taluperes väga vajalik loom, hobuse tervist tuli hoida. Millal hakati hobuseid rautama? Vastus: rautama hakati üle 1500 aasta tagasi.
Raamatute näitus: maarahva elu, toit, rahvariided,
talutööd, põllud, niidud, metsad.
Töölehed: linatööd, taimed meie ümber, rahvariided.
Viies päev
Elu linnas
Esiajaloost tänapäevani
Sinise värvi ajalugu
Sinine ja roheline värv ajaloos, kultuurides ja looduses
Raamatute näitus: Eesti esiajalugu, hansalinnad.
Kuues päev
Eesti 100
Inimese elu lugu
Raamatud: Eesti inimeste elulood, lahkumine Eestist 1944.
Seitmes päev
Eesti 100
Riigijuhid, kirjanikud, muusika, teater, kino,
sport
Raamatute näitus: Eesti inimeste elulood.
Töölehed: kirjanikud, muusika, teater.
Kaheksas päev
Raamatute näitus: värviline maailm ja värvid meie
elus, värviteraapia.
Pintsliga maalitud Eesti, Eesti kunstiajalugu.

Tänan lapsi, õpetajaid, koolitöötajaid osalemise ja
Kertu Vaher, Liisa Urb abi eest!
Esimest näitust „Meresool“ saab näha 19. veebruaRaamatute näitus: kokaraamatud, toidukultuur maal rist märtsi lõpuni.
Õp Malle Truija
ja linnas, kohvikud ja restoranid.
Töölehed: leib meie laual.
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Toimetajad: Kersti Leit, Johanna Sarik, Lauri Sügis, Merli Mari Utsal, Mairo Reinsaar, Sirlen Vodi, Taavi Lilloja

Sõbrapäeval sõpradega Tartus
Algklasside traditsiooniline talvine õppereis Tartusse teatrisse toimus seekord sõbrapäeval. Nagu ikka,
oleme lisaks teatrielamusele veel midagi lisaks vaadata, uurida soovinud. Seekord sai otsustatud etenduse „Lapsepõlvebänd“ ja hilissuvel avatud Tagurpidi Maja kasuks. Pettuma me ei pidanud. Tagurpidi
Maja pakkus tohutut elevust ja lusti ning teatrietendus sõbrapäevale kohast sõbratemaatikat põimituna
rohke muusikaga.

paha, aga ei hakanud. Seal oli hoopiski huvitav ja
tore.
Täheli: Tagurpidi Maja ei olnud mitte ainult tagurpidi, vaid ka veidi kaldu. Sõit oli veidi liiga pikk.
Sädeli: Mulle meeldis bussisõit.

Õnnõlõim: Mul hakkas Tagurpidi Majas natuke paha, aga tahaksin ikka seal veel käia. Mulle meeldisid
Tagasiteel koju panid asjaosalised nähtust, tehtust, etendusest laulud.
kuuldust kirja oma mõtted. Kirjutajad sattusid seda- Andrika-Anete: Mulle meeldis etendus väga. See oli
võrd hoogu, et päris kõigini paber ja pliiats ei jõud- nagu muusikatund.
nudki. Enne sai teekond otsa. Oma mõtteid jõudsid
avaldada Adeele, Emily, Aviola, Kertu, Kert, Keili
Õpetaja Anne Heier
Liis, Katriine, Kleer, Kai Liis, Täheli, Sädeli, Liisa,
Andrika-Anete, Johann Talis ja Juhan. Kirjutistes ja
vestlustes jäi kõlama, et reis oli tore ja huvitav. Toon
siinkohal ära valiku õpilaste mõtteid kärbitud kujul.
Minu Eestile
Adeele: Etendus oli kõige naljakam lõpus, kui üks
poiss tegi Mariale musi.
Minu isamaa.
Kertu: Olin Tagurpidi Majas juba käinud, aga uusi ja Ilus Eestimaa.
naljakaid mälestusi ning ka muidugi pilte sain ma
juurde. Etenduses oli tore vaadata, kuidas teised kla- Noor ed kotkad, kodutütr ed
verit mängivad, sest ka mina mängin seda pilli.
Ustavad on Sulle.
Kert: Etenduses oli minu jaoks liiga palju muusikat.
Keili Liis: Alguses ma arvasin, et mul hakkab Ta- Eestimaa...
gurpidi Majas paha, aga tegelikult ei hakanud. Ühe
koha peal hakkas natukene pea ringi käima, aga Eestimaa,
muidu oli okei.
Sind ma igavesti ar mastan.
Katriine: Tagurpidi Majas oleks võinud sahtlite ja
kapi uksed lahti käia ja seal oleks võinud asjad sees Tallinn on su pealinn,
olla. Etenduses oleks võinud rohkem laule olla, aga Ilus Eestimaa.
taust oli vägev.
Laulupeod ja Vabadussõda
Kleer: Tagurpidi Maja giid oli väga tore. Mulle
meeldisid king, mis laes rippus ja külmkapp, kus Elavad su ajaloos.
olid asjad tagurpidi. Kui läksid ostukoti alla, siis tunMattias Antsov, 7. kl
dus, nagu kukuksid asjad pähe. Teatrietenduses oli
minu lemmiktegelane Maria (Maria A nnus).
Kai-Liis: Kõik rääkisid, et Tagurpidi Majas hakkab

Ilusat vaheaega!
Kohtume 5. märtsil.
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