
Üritused 2015/2016 õppeaasta 

JUUNI 

18. juuni - Lõpuaktus kell 13.00 

13. juuni - Valikeksam. 

8. juuni - Matemaatika lõpueksam. 

3. juuni - Õppeaasta viimane koolipäev. 

3. juuni - Vallavanema hr. Lennart Liba vastuvõtt tublidele õppeaasta lõpetajatele. 

1. juuni - Eesti keele lõpueksam. 

MAI 

31. mai - 1.-4. klassi õpilaste õppeekskursioon Elistvere loomaparki. 

30.-31. mai - 5.-8. klassi õpilaste õppeekskursioon Viljandimaale Valma Seiklusparki. 

28. mai - Uma Pido Põlvas Instsikurmus. 

27. mai - TUTIPÄEV 

25.-26. mai - 6. klassi õpilaste KEAT laager Valgemetsa Puhkelaagris. PÄEVAKAVA 

24.-26. mai - Jalgrattamatk Muhu saarele. Osalevad: Sten-Marten Helerand (2.kl.), Karoliina 

Lihtsa (2.kl.), Aleksander Ansip (2.kl.), Lisete Laan (3.kl.), Adele Aliis Anderson (4.kl.), Albert 

Ansip (4.kl.), Ralf Malin (5.kl.), Karlis Narusk (5.kl.), Markus Laan (7. kl.), Kevin Siim (7.kl.), 

Morten Saarna (8.kl.), Rasmus Roosi (8.kl.). Õpilaste saatjateks on kehalise kavastuse õpetaja 

Reet Johanson ja spordijuht Mai Nigul. 

19. mai - Mudilaskoor (1.-4. klass) Uma Pido proovis Põlvas. 

19. mai -  6. klassi tasemetöö kolmandas aines. 

18. mai - 18. mai on VABARIIKLIK VORMIKANDMISPÄEV. Ka meie 

kooli NOORKOTKAD JA KODUTÜTRED panevad sellel päeval selga oma ilusa piduliku 

vormi. 

17. mai - 8. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine. 

17. mai - Noorkotkad ja Kodutütred orienteerumas. Väljasõit kooli juurest kell 14.20. 

17. mai - 3. klassi tasemetöö matemaatikas. 

16. mai - 7.-9. klassi õpilased  Tartus kinokeskus Cinamon, vaatamas filmi Angry Birds: Kurjad 

linnud.  

http://www.vkuuste.edu.ee/files/documents/paevakavaKEAT%20laager%2025-26%20mai%20info%20koolidele.pdf


13. mai - Direktor Inge Kalle, vanemõpetaja Malle Mägi ja IT-juht Indrek Illus Tallinnas 

HITSA koolituse lõppseminaril. Esitatakse  digitaristu arengukava. 

12. mai - 6. klassi tasemetöö matemaatikas. 

13. mai - 1.-2. klassi ja 7.-9. klassi õpilaste  õuetund vee-elustiku teemal. Algus kell 9.00 

ja  11.00  

12. mai -  3.-6. klassi  õpilaste õuetund vee-elustiku teemal. Algus kell 9.00 ja 11.00.  

11. mai - 3. klassi tasemetöö eesti keeles. 

10. mai - Noorkotkaste ja Kodutütarde orienteerumine Põlvas. 

10. mai - 6. klassi tasemetöö eesti keeles. 

9.-13.05.16 - Võõrkeelenädal. 

9. mai - 5.-6. klassi õpilased Moostes paintballi mängimas. Õpilaste saatjateks klassijuhatajad 

Egle Mäe ja Maret Raudvee. 

6. mai - Emadepäeva kontsert kultuurimajas. Kontserdi algus kell 17.00. Kohvilaud alates 

16.30st. 

6.-7. mai - Noorkotkaste ja Kodutütarde "Teeme ära" väilaager Lahe mõispargis. Õpilaste saatja 

rühmajuht Malle Mägi. 

3. mai - Noorkotkaste ja Kodutütarde orienteerumine. Õpilaste saatja rühmajuht Malle Mägi. 

APRILL 

29. aprill - Vastse-Kuuste Koolis toimub  maakonna ettevõtlike koolide põhikoolitus. 

Räägitakse ettevõtliku kooli metoodika rakendamisest ja võimaluste paljususest. Koolituse 

algus kell 9.00 ja  kestab 8 tundi.  

28. aprill - 3.-4. klassi õppekäik Tartu Zoloogiamuuseumi. 

26. aprill - Koolis fotograaf. 

25.-29. aprill - Loodusnädal.  

 Tutvume loodus- ja teadusajakirjadega. 

 Paneme end proovile Eesti taimede ja loomade tundmisel. 

 uurime vee-elustikku        (vihmase ilma tõttu lükkub üritus 12.-13. maile) 

22. aprill - Kooli sünnipäeva tähistamine. Aktus kell 12.00         Pilte sünnipäevast vaata 

SIIT 

21. aprill - 5. klassi õpilaste kino ühiskülastus - "Džungliraamat". 

https://www.flickr.com/photos/97294079@N08/sets/72157665142959813


20. aprill - KOOLIUUSIKUTE PÄEV   

2016. aastal kooli tulevate laste tutvumine kooliga. Kogunemine kell 10.00 lasteaia 

rühmaruumis. Pärast väikest sissejuhatust toob klassijuhataja Piia Liblik lapsed ja nende 

vanemad koolimajja tutvumiskäigule. Kohtumise lõpetab infotund lastevanematele.  

18.-22. aprill - Nädala raames ootame vilistlasi, lapsevanemaid, vanavanemaid või kooli sõpru 

kõikidesse klassidesse andma ühte koolitundi (45 minutit). Igas klassiruumis on võimalik 

näidata esitlusi ning soovi korral kasutada ka tahvelarvuteid. 

7. aprill -  - 8.-9. klassi õpilaste etenduse Tappa laulurästast ühiskülastus. Etendus toimub 

Tartu Sadamateatris. 

5. aprill - KEAT loend teemal Keskkonnahoid. Loeng on planeeritud 5.-6. klassi õpilastele. 

4. aprill - Inglise keele olümpiaad Värskas. 

MÄRTS 

Mikitamäe Kool kuulutas välja filmikonkursi 1.-9. klassi õpilastele. I koha kategoorias "My 
Schoolday" saavutas  Vastse-Kuuste Kooli 8. klass.  

29. märts - KEAT loeng teemal Meelemürgid. Loeng on planeeritud 5.-6. klassi õpilastele. 

23.-25. märts - 9. klassi õpilaste õppeekskursioon Peterburi. 

18. märts - Alo Savi tutvustab  8.-9. klassi õpilastele Põlva Riigigümnaasiumi. Üritus toimub 

kolmanda tunni ajal. 

18.-19.03.16 - Noorkotkaste ja Kodutütarde õppelaager Moostes. Õpilaste saatja rühmajuht 

Malle Mägi. 

17. märts - Tartu Kutsehariduskeskuses toimub lahtiste uste uste päev, millest võtavad osa 9. 

klassi õpilased. 

17. märts - KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on 

mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased 1.-9. 

klassini. Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse 

õpilaste kohta individuaalselt.  

KÄNGURU 2016 PRE-EKOLIERIDE võistlusest võttis osa 5390 õpilast.  Parima tulemuse meie koolist 

saavutas 2. klassi õpilane Anne-Marii Kalmus (2452) 

KÄNGURU 2016 EKOLIERIDE võistlusest võttis osa 5509 õpilast. Parima tulemuse meie koolist saavutas 4. 

klassi õpilane Adele Aliis Anderson (1285) 

KÄNGURU 2016 BENJAMINIDE võistlusest võttis osa 4337 õpilast. - Parima tulemuse meie koolist saavutas 

5. klassi õpilane Täheli Hestia Sinivee (1018) 

KÄNGURU 2016 KADETTIDE võistlusest võttis osa 3313 õpilast. Parima tulemuse meie koolist saavutas 8. 

klassi õpilane Ringo Kürsa (760). 



10. märts -  Võrumaa töötukassa esindaja  tutvustab 8. ja 9. klassi õpilastele  olukorda tööturul. 

8. klassi töötuba algab  kell 10. 55 ja 9. klassi töötuba kell 12. 45. Töötoad kestavad 45 minutit.  

9. märts - 2. klassi õpilaste õppeekskursioon Tartu. 

8. märts - Lõuna päästekeskus korraldab 1. klassi õpilastele tunniajalise veeohutusalase 

koolituse.  

8. märts - 6. klassi õpilastel jätkub projekt "Kaitse end ja aita teisi". Projekti raames 

propageeritakse eluterveid mõtteid ning tervislikku, ohutut ja keskkonnateadlikku elustiili. 

Projekti I-etapi raames viiakse läbi  loengud teemadel: esmaabi, tegutsemine erinevates 

ohuolukordades (tuleohutus, veeohutus), liiklusohutus, meelemürgid, OLE tutvustus, 

matkatarkused ja orienteerumine, keskkonnahoid ja turvalisus. 

Projekti II-etapp ehk projekt lõppeb õppeaasta lõpus ohutuslaagriga, kus projekti raames 

koolitust saanud kuuendate klasside komplekteeritud võistkonnad saavad omavahel võrrelda 

ohutusalaste teadmiste taset ning selgitatakse parimad ohutusala asjatundjad. 

7.-11. märts - Emakeelenädal. 

 Esmaspäev, 7. märts - TARK MEES TASKUS. Kirjanduslik viktoriin interneti abiga. 

Võistkonnas 3 liiget  (4.tund 5.-9. klass). 

 Teisipäev, 8. märts - Plakatite kujundamine (5.-9. klass). Loomalugude kirjutamine (1.-

9. klass). 

 Kolmapäev, 9. märts - Etluskonkurss. Loeme Heljo Männi luuletusi (4. tund 1.-4. klass). 

 Neljapäev, 10. märts - Raamatukogus  ajakirjanik ja rändur Marko Kaldur ja tema koer 

Valge Tähekiir. (4. tund 1.-4. klass; 5. tund 5.-9. klass). 

 Reede, 11. märts - Jaan Rannap "Agu Sihvka annab aru" kuulamine vahetundides. 

 Emakeelepäev, 14. märts - Emakeelepäeva etteütlus (4.-9. klass).  

Etteütluses oli kooli parim Hele-Mai Semjonov (4.kl) 

Kirjandusliku viktoriini võitis 9. klass (Ragnar Soggar, Roger Märtin, Mairo Lodjak). 

Etluskonkursi parimad olid: Katriin Saarniit (1. kl), Lisete Laan (3. kl), Piibe Pree (4, kl) 



10. märts - Publitsist, ajakirjanik ja rännumees Marko Kaldur 

koos oma sõbra Valge 

Tähekiirega kohtub kooli raamatukogus  Vastse-Kuuste Kooli õpilastega. 

9. märts - Noorkotkaste ja Kodutütarde laskevõistlus Põlvas. 

7. märts - Noorkotkaste ja Kodutütarde lasketreening Põlvas. 

1.-2. märts - Suusalaager Piiri Spordi ja Puhkekeskuses. 

VEEBRUAR 

26. veebruar - Rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring IEA ICCS 2016, 8. klass. 

 Ajavahemikus 22. veebruar kuni 18. märts toimub Eestis rahvusvaheline kodanikuhariduse 

uuring IEA ICCS 2016. Meie koolis osaleb uuringus kogu 8. klass. 

Uuringus on igal õpilasel 3 vihikut ja nende täitmiseks on aega umbes kolm õppetundi. 

Teadmiste test - 45 min täpselt. 

Küsimustik demokraatiaga seotud väärtuste ja õpilaste ühiskonnas osalemise kohta- 40 min või 

natuke rohkem. 

Euroopa küsimustik- õpilaste suhtumisest Euroopa tänastesse väärtustesse ja tulevikku-20 või 



natuke rohkem. 

Uuringu läbiviija on haridusosakonnast. 

23. veebruar - Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud ülekooliline TERVISEMATK. 

PÄEVAKAVA: 

         Kell 11 päeva avamine vallamaja ees, matk Veskijärve äärde. 

         Kell 12 Päästeameti loeng vee- ja jääohutusest. 

         Kell 13 – 14.30 erinevad tegevused:  Remek Meel jagab loodustarkusi, Põlva 
Talurahvamuuseum tutvustab endisaegseid püügiriistu, saanisõit jm. 

         Lõunasupp, kuum tee. 

         Kella 15ks jõuame Vastse-Kuustesse  tagasi. 
  

22. veebruar - Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulik KONTSERT-AKTUS kell 

12.00 muusikaklassis. 

22. veebruar -  Noorkotkaste ja kodutütarde lasketreening Põlvas. 

17. veebruar - Matemaatikavõistlus "Nuputa". 

15. veebruar - Noorkotkaste ja kodutütarde lasketreening Põlvas. 

9. veebruar - Sportlik vastlapäev. 

8. veebruar - Noorkotkaste ja kodutütarde lasketreening Põlvas. 

8.-12. veebruar - Sõbranädal. 

 Esmaspäevast neljapäevani toimub kooli kõige sõbralikuma tüdruku ja 

poisi  valimised. 

 Kolmapäeval kell 13.40 toimub kunstikeldris õpetaja Kersti Lillo juhendamisel 

sõbrapäeva meenete valmistamine . 

 Reede-  
 riietus  punane või roosa; 

 kell 10.50 toimub kogunemine, kus tunnustatakse kooli kõige sõbralikumat tüdrukut ja 

poissi; 

 kell 13.00 - 15.00 toimub kultuurimajas  pannkoogikohvik ja disko. 

Vahetundidel kõlab sõbrapäevale sobilik muusika. I ja II korrusel sõbrapostkastid. 

KÕIGE SÕBRALIKUMAKS TÜDRUKUKS VALITI 9. KLASSI ÕPILANE MAIGI 

SÕDUR JA  POSIKS 8. KLASSI ÕPILANE MORTEN SAARNA 

2. veebruar - Matemaatikanädala lõpetuseks tuleb Vastse-Kuuste Kooli õpilastele külla 

PSÜHHOBUSS. Proovile saab panna oma keskendumisvõime, jälgida  ajuaktiivsust 



ülesannet täites, õppida oma meeli koordineerima.. Ajulabori töötoad toimuvad muusikaklassis 

3. tunni ajal 5.-9. klass ja 4. tunni ajal 1.-4. klass. 

JAANUAR 

30. jaanuar - Matemaatikaolümpiaad. 

29.-30. jaanuar - Noorkotkaste ja Kodutütarde õppelaager Tilsi Põhikoolis.  

25.-29. jaanuar - Matemaatikanädal. 

 Esmaspäeval saavad kõik kooli õpilased osaleda ARITMEETIKA KONKURSIL. 

Konkurss viiakse läbi iga klassiga eraldi matemaatikatunnis, selgitatakse välja iga klassi 

parim peastarvutaja. 

 Teisipäeval toimub 2. tunni ajal 3.-9. klassi õpilaste SUDOKUDE lahendamise võistlus. 

 Kolmapäeval tuleb valida üks geomeetriline kujund ja joonistada A5 formaadis pilt. 

 Neljapäeval 3. tunni ajal toimub 3.-9. klassi õpilaste NUPUTAMISVÕISTLUS. 

 Reedel 1. tunni ajal toimub muusikaklassis NUTIKATE VIKTORIIN, kus osalevad 4.-

9. klassi õpilased. 

Matemaatikanädala TUBLIMAID vaata SIIT 

29. jaanuar - Emakeeleolümpiaad. 

20. jaanuar - Põlvamaa Rajaleidja keskus korraldab 9. klassi õpilaste karjäärikoolituse (2.-3. 

tund). 

DETSEMBER 

22. detsember - Vastse-Kuuste Kooli õpilaste JÕULUPIDU kell 12.00 kultuurimajas. 

01. detsember - 1.-6. klassi õpilaste õppekäik Mooste Folgikotta, kus vaadatakse etendust 

Päkapikk. 

NOVEMBER 

30. november - 7.-8. klassi õpilaste õppeekskursioon Tartu. (Filmi Pilapasknäär 2. osa 

vaatamine). 

26. november - Raamatukogus toimub algklasside ettelugemispäev. 

25. november - Kell 13.30 -15.30 toimub Vastse-Kuuste kultuurimajas  1.-5. klassi õpilastele 

kadri-mardi KARNEVAL. Toimub viktoriin, mängitakse mänge, lahendatakse mõistatusi. 

Parimale kadri ja mardi kostüümile auhind. Disko 

25. november - Keskkonnaameti poolt korraldatud  jäätmetekke vähendamise viktoriin Põlva 

Ühisgümnaasiumis. Osalevad 6.-7. klassi õpilased. Õpilaste saatja Egle Mägi. 

24. november - Põlva maakonna muusikaõpetaja ainesektsiooni poolt korraldatud 

õppeekskursioon Pärnu Endla Teatri ja etenduse Peeter Paan ja Valge Lind Wendy 

http://www.vkuuste.edu.ee/files/documents/Matemaatikanadala%20tublimad%202016%20.pdf


vaatamine.  Osalevad 4. klassi õpilased Leandra Olesk, Adele Aliis Anderson, Piibe Pree ja 3. 

klassi õpilane Lisete Laan. 

19.-20. november - Vastse-Kuuste Kooli õpilased (Kevin Siim, Henri Sinivee, Kaja Sasi ja 

Melissa Habonen) matemaatikalaagris Vastseliinas. Õpilaste saatja matemaatikaõpetaja Malle 

Mägi. 

13.-14. november - Noorkotkaste ja Kodutütarde laager Vastse-Kuuste Koolis. 

9. november - 2.-3. klassi õpilased alustavad ujumise algõpetust Põlva ujulas. Ujumised 

toimuvad veel 16.11; 23.11; 30.11 ja 7.12. 

9.-13. november - Muusikanädal. 

Esmaspäev - 8.00 Kogunemine muusikaklassis 

Esinevad: mudilaskoor (Mi, mi, millepärast?), 5. klass (Muusika me ees ja ümber), poistekoor (Müra 

pole muusika) 

Kolmapäev - 9.00 5.-9. klass MoKS : Heliloojad ja helikunstnikud kooli -  külalised Moostest  

  

Neljapäev - 10.00 võimlas: tantsustuudio Triiniks Nõost 

Reede - 9.00 muusikaklassis: keha kui pill, rütm kui mäng. 

Esinevad: Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu 

Kontserdil kõlab pärimusmuusika tänapäevases helikeeles: akordioni, torupilli, kehapilli ning 

löökpillide esituses.  

9. november - PEREPÄEV. Üritus toimub Vastse-Kuuste Kooli muusikaklassis kell 17 - 19. 

Esineb mustkunstnik Kevin-Chris Tõnissoo. Õpetaja Malle Mägi juhendamisel QR-koodi jaht 

koolimajas. Lõpetuseks kringel ja tee. 

5. november - Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimub Põlvamaa noortekonverents „Mis 

vaevab noorte südant?”. Konverents käsitleb sellel aastal Põlvamaa noorte jaoks kõige 

aktuaalsemaid teemasid: koolikiusamine, suhted perekonnaga, tervis ja karjääriplaneerimine. 

Tänavune noortekonverentsi sisu toetab põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava läbivat 

tervise ja ohutuse, väärtuste ja kõlbluse ning karjääriõpetuse teemat. Osaluskohvikus saab kaasa 

rääkida hariduse, tervise, ettevõtluse, rände, pagulaste ja teistel teemadel. Eesmärk on läbi 

noortekonverentsi ja osaluskohviku aidata kaasa noorte kultuuri-, väärtus- ning sotsiaalse ja 

kodanikupädevuse kujunemisele. 

Sündmust korraldab Põlva Maavalitsus koostöös Põlvamaa Noortekoguga ja Meediasüsti 

noortega. Vastse-Kuuste Koolist osalevad 7.-9. klassi õpilased. 

3. november - Kell 11.00 kohtuvad algklassiõpilased raamatukogus lastekirjaniku Grethe 

Rõõmuga 



2. november - 1. klassi õpilased koos klassijuhataja  Kätlin Jõesaarega Tartus Vanemuise 

väikeses .majas vaatamas teatrietendust BURATINO.  

OKTOOBER 

26.-30. oktoober - Lahtiste uste nädal. Terve nädala jooksul saavad lapsevanemad külastada 

tunde, suhelda õpetajatega, juhtkonnaga, teiste lastevanematega.  

27. oktoober - Alexela Meistriliiga ja Naiste Meistriliiga klubide mängijate näidistund, kus 

õpetatakse erinevaid korvpalliharjutusi. Ürituse algus kell 12.00 kooli võimlas. 

16. oktoober - Simunapäeva laat algusega kell 12.00 

9.-10. oktoober - NK ja KT laager.  

2. oktoober - On vähe elukutsete esindajaid, kes saavad tähistada OMA PÄEVA. Õpetaja on 

üks neist. Õpetajate päeva tähistatakse 5. oktoobril. Koolis tähistame õpetajate päeva 2. 

oktoobril. Sel päeval vahetavad õpetajad ja 9. klassi õpilased korraks oma rollid.  Lisaks 

kehastuvad 8. klassi õpilased lasteaiaõpetajateks ning lähevad tööle  lasteaeda "Kaari". 

Aktus  kell 11.00.  Õpetajaid tervitas sel kaunil päeval lillede  ja kaunite sõnadega Vastse-

Kuuste vallavanem hr.Lennart Liba. Kolleegipreemia pälvis õpetaja Malle Mägi. 

SEPTEMBER 2015 

30. september - Lastevanemate üldkoosolek. 

28. september - 5.-6. klassi õpilaste õppeekskursioon Karula Rahvusparki. 

23. september - 1.-2. klassi õpilaste õppekäik Taevaskotta. 

21.-25. september - Stiilinädal Vastse-Kuuste Koolis. Esmaspäev - AMETID; Teisipäev - 

SUVI; Kolmapäev - LIPSUD; Neljapäev - PID�AAMA; Reede - VASTASSUGU 

21. september - 3.-4. klassi õpilaste õppeekskursioon Karula Rahvusparki. 

17. september - Vastse-Kuuste Kooli Noorkotakaste ja Kodutütarde BINGO-orienteerumine 

Põlvas. 

15. september - 4.-5. klassi õpilaste õppekäik Eesti Maanteemuuseumi. 

7.-13. september - SPORDINÄDAL 2015 (Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli 

tunnustas Vastse-Kuuste Kooli kui sporti ja liikumisharrastust väärtustavat õppeasutust) 

8. september - 7. klassi õpilased õppekäigul Põlva Keskraamatukogus. 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


