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Tütarlapsed said
uue käsitööklassi
Krootuse koolis sai
II veerandi alguseks
renoveeritud tütarlaste käsitööklass.
Õpetaja Ele Kõivu
sõnul on see unistuste klass – just täpselt
sellist ta tahtiski.
Uues ruumis on kööginurk töötasapinna,
kraanikausi, keraamilise pliidi ja vajalike
kappidega.
Õppevahendite ja
õpilaste töövahendite hoidmiseks ehitati mahukad lükandustega seinakapid.
Oma näputöid saavad
tüdrukud valmista- Ele on töötanud käsitööõpeda suure ovaalse laua tajana 30 aastat, kuid nii head
ümber. Mõeldud on ja ilusat klassi pole tal seni
isegi proovikabiinile, veel olnud.
mis on õmblustööde tegemisel üks väga vajalik koht.
Uus käsitööklass on üsna hinnatud ka valla naiste
seas. Novembrikuus alustas tegevust käsitööring, mis
osutus nii populaarseks, et tööd tuleb teha lausa kahes
vahetuses. Enne, kui tüdrukud oma uut klassi proovida
said, küpsetasid koolivaheajal emad-vanaemad seal pitsat ning omandasid leivategemise kunsti.
Käesolev klass sai teoks tänu projektile, mida toetas
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu PRIA Leader Eesti meetmest. Käsitööklassi projekti valmistas ette ja viis ellu
MTÜ Krootuse Kultuuriselts.

Krootuse kooliõpilased Lõuna-Politseiprefektuuri juhtimiskeskuse tööd jälgimas.

Pahadel onudel
raiuti päid
16. novembril võis
Krootuse koolimajas
liikumas näha mundrites korravalvureid,
nendega kaasas olid
vahvad politseikoerad.
Tegemist ei olnud ootamatu koertenäitusega, vaid
politsei teostas reidi, kontrollimaks keelatud ainete
olemasolu.
Kuigi kutsud leidsid
kaks narkootilise aine pakikest, ei olnud siiski tegemist meie kooli õpilaste
kraamiga. Nimelt olid politseinikud need eelnevalt
koridori lillepoti alla ja ühe
õpilase kotti “sokutanud”.
Niisugune üritus oli aga
sissejuhatuseks
põhjalikumale projektile “Kolme
peaga lohe”, mis manitseb
tubakatooteid, alkoholi ja
narkootilisi aineid mitte
kasutama. Kogu üritus sai
teoks noorsoopolitseinik
Pilvi Liivamägi eestvõtmisel.
Et noor inimene ei taha
alati uskuda, mida talle
räägitakse, siis 19. novembri hommikul algas 7.-9.
klasside õpilaste õppeekskursioon Tartusse, esimeseks peatuspaigaks ülikooli vana anatoomikumihoone. Esimesed veerand tundi kuulati giidi juttu hoone
ajaloost, seejärel asuti uudistama väljapanekut inimese kehast. Paras annus

Rühmatöö tulemusena valmis plakat, mille autorid on
Egle Laane, Michel Ojarand, Egert Rossmann.
šokiteraapiat kuulus asja
juurde.
Päev jätkus palju meeleolukamalt Lõuna Politseiprefektuuris. Meie ekskursioonijuht Ivar Dubolazov
tutvustas kõigepealt maja.
Peale tööruumide kuuluvad ühe korraliku politseimaja juurde ka ruumid
puhkuseks ja sportimiseks.
Päris pikalt viibiti lasketii-

rus, julgematel lubati isegi
relva käes hoida ja sellega
märklaua pihta sihtida.
Üks põnevamaid kohti
politseimajas oli kindlasti
juhtimiskeskus. Jälgisime
klaasseina taga töötavaid
politseiametnikke, kes telefonikõnesid vastu võtsid
ja abi õigesse kohta suunasid. Kolmeteistkümnelt ekraanilt sai jälgida otsepilti

Tartu linna tänavatel toimuvast.
Päeva lõpetas noorsoopolitseinik Maarja Punak,
kes rääkis tuttaval teemal:
alkohol, tubakatooted, narkootikumid. Meie kooli
lapsed teavad väga hästi
seadusi ning on kursis karistustega.
Üllatus oli paljudele aga
see, et kui alaealine tarbib
alkoholi, ei pea joobe tuvastamiseks kindlasti alkomeetrisse puhuma või vereproovi võtma, piisab ka
ainult tunnistaja ütlusest.
Noorsoopolitseinik rõhutas, et meelemürkide
kasutamist on väga raske
kellelegi keelata, sest keelatud vili on reeglina magus.
Kasutada või mitte - see on
SINU valik. Tähtis on see,
et sa oskaksid elus õige valiku teha.
Surmahoop lohele anti
30. novembri keskpäeval,
kui õpilasgrupid kogunesid rühmatööks, et teha
kokkuvõte taolise ürituse
eesmärkidest.
Kolme- kuni viieliikmelised grupid joonistasid
plakateid, millel andsid
edasi oma sõnumi eakaaslastele. Pilvi Liivamägi jagas lastele meeneid ja tänas
kõiki projektis osalenuid.
Ka kool on tänulik võimaluse eest osaleda sellises ettevõtmises.

Aime Sabre

Krootuse kooli vilistlane, praegune PõllumajandusKaubanduskoja juhataja Romet Sõrmus saab oma
endiselt klassijuhatajalt Rita Punningult pisikese
meene.

Oktoobrikuu oli
„Hea õpetaja kuu”
Oktoobrikuus tähistati üle vabariigi „Hea õpetaja
kuud”. Avalöök anti hea õpetaja joonistamisega 1.
oktoobril, kus kõigile õpilastele toimus korraga kunstiõpetuse tund, mille raames kujutati head õpetajat.
Valminud töödest pandi üles näitus.
Samal päeval pandi koolides välja ka postkastid „Kiida õpetajat”. Terve kuu vältel oli nii praegustel kui ka endistel õpilastel võimalik tänada oma õpetajaid. Krootuse
koolist kogus kõige rohkem kiidusõnu nooruke inglise
keele õpetaja Pille Granovski. Esimese veerandi lõpus tänati teda pidulikul aktusel kiituskirja ja kommikarbiga.
9. oktoobril käisid meie kooli õpetajad end harimas
Ähijärve matkaradadel. Päev lõpetati ihuharimisega tõelises suitsusaunas.
Nimetatud kuusse mahtusid veel järgmised üritused:
„Lapsevanem koolis” ja „Tagasi kooli”. Esimene kutsus
lapsevanemaid kooli tutvuma oma laste tegemistega nii
tunnis kui tunnivälisel ajal. Kahjuks jäi osavõtt tagasihoidlikuks, kuid kiidusõnu võib lausuda nooremate õpilaste isadele-emadele. Teine üritus tõi kooliseinte vahele
meie vilistlased Romet Sõrmuse ja Kristel Panksepa.

Aime Sabre

