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27.okt. vabariiklik õpioskuste 
olümpiaadil Pärnus saavutas 
meie kooli võistkond 15. 
koha. Tänu Inale, Marilile, 
Liisile, Andrele, Remile ja 
õpetaja Leelole.
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Kuidas üldse kõik alguse sai?
Mihkel: Alguses olid ainult 
Oliver ja mina ning kitarr. 
Oliver tahtis teha bändi, 
trummarit meil siis ei olnud 
ning siis tuli Mart. Varsti 
leidsime Sveni teise kitarriga ja 
Anatoli on meil ka...
Millist muusikat te teete?
Stiil  meil alles kujuneb välja, 

aga praegu me üritame 
Metallicat järgi teha.

Rääkige mõni naljakas seik 
oma proovidest?
Kõik koos: “Leho tuli laulma!”
Sven:  “See oli lihtsalt nii 
naljakas.”
Kes mida mängib?
Mart - trummid; Sven - 
rütmikitarr; Mihkel- bass,  
Oliver mängib soolokitarri ja 
Karl -August laulab.

meie ainus ja lahe

13.nov. isadepäevapidu- 
tore ja huvitav üritus. 
Kiitus 7. klassile ja 
meie kooli bändile.

17. nov. Valga maakonna koolide 
4.-5. klassiderahvastepalli 
karikavõistlused. Meie kooli 
poiste võistkond - Raimo, Madis, 
Rando, Richard, Magnus, 
Miikael, Markus, Taavi Imre ja 
Silver- saavutas  II koha.
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Kuidas ja kust te pillid 
saite?
Oliver sai sugulaselt, 
Mihkel ostis kasutatud 
basskitarri, Svenil oli 
endal olemas ja Mart 
ostis hiljuti alles...
Kas kool on teid ka 
aidanud kuidagi?
Kool võimaldas meile 
prooviaja, andis kasu-
tada oma igivana 
tehnika.
Kas te esinete ka kuskil 
või teete seda ainult 
enda lõbuks?
Praegu me teeme 
endale, aga tulevikus 
võiks kindlasti ka 
teistele näidata, mida 
me teeme. 
Sven: “Meil võiks olla 
korralik tehnika, siis 
oleks parem ja saaks 
rohkem paremat 
muusikat teha.”
Kas teil on mingeid 
mõ�eid, kuidas kool 
võiks teid toetada?
Pult, kaablid ja VÄGA 
palju teisi asju oleks 
veel vaja. 
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Kuidas Te meie kooli sa�usite?
Internetis oli kuulutus, et vajatakse poole 
kohaga ajaloo õpetajat. Tegelikult leidis 
selle kuulutuse mu ema ja pakkus välja, 
et kas ma ei tahaks proovida - see oli 
väga suureks plussiks ja abiks, et mu 
vanemad uskusid, et ma saan selle tööga 
hakkama.
Kus olete ise õppinud ja elanud?
1.- 6. klassini õppisin ma Aakre 
algkoolis, edasi aga Rõngu keskkoolis. 
Pärast Rõngu keskkooli astusin ma 
tegelikult Tartu Ülikooli bioloogia-
geograafiateaduskonda geoloogia 
erialale. Siis sai aga selgeks, et see pole 
ikka päris minu jaoks ning pärast paari 
kuu möödumist vahetasin eriala ja nii 
jõudisn lõpuks ajalooni. See oli väga õige 
otsus, mida rohekem ma ajalugu õpin, 
seda põnevamaks see muutub.

Intervjuu ajalooõpetaja Sigridiga
Millega Te lapsepõlves tegelesite ja kelleks 
tahtside saada?
Kui ma noorem olin ja vabaaega rohkem oli, siis 
ma joonistasin palju. Ma usun, et kui ma praegu 
ajalugu ei õpiks, siis õpiksin ma kindlasti kunsti. 
Päris väiksena tahtsin ma väga kosmonaudiks 
saada.
Missugune muusika Teile meeldib?
See, millist muusikat ma kuulan, oleneb väga 
palju tujust. Muusikastiilidest vaieldamatu 
lemmik on kindlasti jazz.
Kuidas Te olete kodunenud meie koolis?
Ma arvan, et olen väga hästi kohanenud 
Pühajärve koolis. Alguses oli kindlasti väga raske 
inimeste nimesid ja nägusid kokku viia. Kooli 
personal on väga abivalmis ja sõbralik olnud.
Mis Teile eriti meie koolis meeldib?
Mulle väga meeldib, et Pühajärve põhikoolis 
inimesed hoiavad kokku, nii õpilased kui 
õpetajad. Koolis on väga kodune tunne. Ja kool 
näeb väga kena välja.

  I�� M������

Mis on Soome koolil ja Eesti kooli erinevat , 
mis teile silma jäi?
Soome koolis ei kasutata sisejalanõusid. 
Tunnikord on rahulikum. Kirjutatakse tava-
liselt hariliku pliiatsiga. 
Igal teisipäeval on hommiku avamine, õpila-
sed kogunevad saali ja on esinemine teatud 
teemal ühe klassi poolt. Vahetundides peab 
minema välja,  isegi siis, kui sajab vihma. 
Vahetunnis on korrapidaja õpetaja, kes 
hoiab silma peal et ei tehtaks pahandust.

Kas teile meeldis meie kooli külastada? 
Miks?
Jah, meeldis, sest see on Soome koolist päris 
palju erinev ja sai tutvuda Eesti kooliga, mis 
on muidugi teistsugune.

Erinevused koolide vahel
Intervjuu Hanna-Liisa ja Olliga

Isadepäeva pidu Pühajärve koolis
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13. novembril toimus 
meie koolis isadepäeva 
pidu, mille korraldas 7. 
klass. Seal esines esimest 
korda meie kooli bänd, 
pärast seda toimusid 
saalis teatevõitlused, 
jalgpall ja korvpall. Enne 
võistlusi võimeldi. Pärast 
võistlusi toimus buzzle 
kokkupanemine. 
Isad arvasid, et oli igati 
hästi korraldatud pidu. 
Isadele meeldis väga, 
et koolil on nüüd oma 
bänd, aga nad eelis-
taksid siiski natuke 

rahulikumat muusikat. 
Aga noored peavadki 
noorte muusikat tegema, 
arvasid nad. Isadele 
meeldis eriti korvpall 
ja jalgpall, mis sellest, et 
nad kaotasid. Mängida 
oli ikkgi tore! Natuke 
halb on see, et kõik 
kohaletulnud papsid ei 
võtnud võistlustest osa. 
Aga muidu oli igati tipp-
topp üritus. 

Oma mõtteid jagasid õp. 
Peeter, Hanna-Liisi, Sil-
veri ja Linda ning Georgi 
isa.



Huvitavad huvialad
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Globuse toimetusel on plaanis  teha 
intervjuusid Pühajärve intervjuusid Pühajärve interv kooli õpilas-
tega, kes tegelevad  väljaspool õppetööd tega, kes tegelevad  väljaspool õppetööd tega, kes tegelevad  väl
erinevate  huvitavate tegevustega.  
Seekord vestlesime 6.klassi poisi Ants 
Tiidoga, kes tegeleb judoga.

Ants alustas judotrennis käimist ka-
heksa-aastaselt. Isa küsis, mis alaga tahaks 
Ants tegelema hakata ja ta vastas, et see 
võiks olla judo. Enne ei teadnud Ants 
judost midagi.  Tänaseks on Ants Tiido 
koahekordne Eesti mesiter. Venemaal 
võisteldes on ta kaks korda kolmandaks 
tulnud.  Hoiame Sulle pöialt, et ka edas-
pidi võidud Sinu õue tuleksid!

A�� K�������
Pool õppeaastast on märkama-
tult seljataga, selle aja jooksul 
on suur suvi, värvikirev sügis ja 
nutune detsember endast õpi-
laste loometöödesse oma jälje 
jätnud. Suure hoole ja armas-ätnud. Suure hoole ja armas-ä
tusega on valminud suuremate 
ja väiksemate õpilaste vahvad 
käsitööesemed ja kunstilooming. 
Traditsiooniks on saanud, 

et jõulude ajal kõulude ajal kõulude ajal k ik see silmailu 
ka kogu koolile ja küka kogu koolile ja küka kogu koolile ja k lalistele 
väljanäitusele pannakse. Näitu-
seruumis saab näha tütarlaste- ja 
poiste käsitööd, algklasside kuns-
tiloomingut ning meisterdusi. 
Põhikooli kunstitööde paremik 
on välja pandud kunstiklassi. 
Eraldi tähelepanu väärivad 9. 
klassi fotoprojekti käigus val-

minud tööd. Tööd. Tööd. T de üldnime-
tajaks on „Tee Ise Oma Valik”  
(sõnum 9. klassi kujundatud 
selle aasta koolipäevikult). Juba 
viiendat aastat on üheksas klass 
hakkama saanud mahuka üles-
andega, mille jooksul valmivad 
igal õpilasel vastavalt ettean-
tud teemale fotod. Ülesanded 
on küon küon k ll ühed, aga iga õpilane, 
lähtudes enda isikust, mõtestab 
need lahti erinevalt. Tänu sel-
lele on tulemused alati väga hu-
vitavad ja erinäolised. Õpilased 
täiendavad oma pildid ka lühi-
kese tekstisõnumiga, et pare-
mini ennast vaatajale arusaada-

vaks teha. Kõige huvitavam ongi 
hetk, kui autorid oma vormista-
tud tööd üles riputavad ja kogu 
klassi fotod moodustavad ühtse 
terviku. Tervik koosneb väga 
paljudest erinevatest mõtetest ja 
ideedest, mida lugedes-vaadates 
on kuhjaga äratundmisrõõmu ja 
üllatusi. Üllatusi töö teostajaile 
enestele, veel rohkem aga kõr-
valtvaatajaile.

Näitustest meie koolis



Armas koolipere!
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Märkamatult ongi aasta läbi 
saanud. Viimased pingutused ja 
vaheaeg võib alata. 
Õppeaasta algusesse tagasi 
vaadates näen mitmeid 
toredaid ettevõtmisi- sügisene 
matk Võrumaal, mihklilaat, 
supervahva õpetajate päev,  
isadepäevapidu ja meie kooli 
bändi esimene avalik esinemine, 
6.kl.poolt ettevalmistatud 
kadrikarneval.
Miski ei tule iseenesest ja iga 
ürituse taga on tegijate vaev ja 
pingutused. Mul on hea meel, 
et meil on selliseid õpilasi ja 
õpetajaid, kes on alati nõus 
kaasa lööma ja aitama. 
 Uuel aastal on ees ootamas 
traditsioonilised üritused 
– matemaatikanädal, vastlapäev, 
valentinipäev, iseseisvuspäeva 
kontsert, munapühadenädal, 
võõrkeelenädal, nõiapidu, 
kevadpidu. Kui kellelgi aga 
tekib mõni vahva idee, siis nii 
mina kui ka õpilasomavalitsus 
aitab seda hea meelega ellu viia.

Soovin kõigile ilusat jõulu, 
lustakat aastavahetust ja 

lumist koolivaheaega!

Liis Kangur, 6. klass
linoollõige isetehtud paberil


