
 

             GL    
 

PEATOIMETAJA  
           VEERG 
 
Ja ongi jälle üks veerand läbi 
saamas. Meie koolis on nüüd 
110 õpilast ja 30 õpetajat. 
Direktor Miia Pallasel on uus 

tiitel ette näidata – ta on aasta 
õpetaja. Palju õnne kogu 
koolipere poolt!  
Meie kooli direktor ütles: 
"Kool on nagu orkester ..." 
See on täiesti tõsi. 9. klassi 
õpilased, kes  3. oktoobril 
õpetajad olid, võivad seda 
kinnitada. Ütluse 
tõsiduses saime sel päeval 
omal nahal veenduda. Mida 
parem koorijuht/koolijuht on, 
seda parem on ka 
orkester/kool. Meie võime 
öelda, et õpetaja Miia on väga 
hea koolijuht.  
Õpetajate päeval  veendusime 
ka selles, et ega Karl-
Augustki talle palju alla jää. 
See  päev oli 9. klassi jaoks 
väga hea ja kordaläinud päev. 
Veel toimus meil matk „Tere, 
kool“, mis on väga 
meeldejääv, ning iga-aastane  
mihklilaat ja rebaste 
ristimine.  
Suured õnnesoovid lähevad 
koolilehe ja kogu koolipere 
poolt meie kõige väiksematele 
-  lasteaia lastele: Pühajärve 
Põhikooli lasteaia rühm Pipi 
sai 10. oktoobril 15-aastaseks. 
Soovime kogu lasteaiaperele 
ikka jaksu ja lõbusaid tunde 
meie roosas lasteaiamajas. 
Kõigest muust huvitavast, mis 
esimesel veerandil toimunud, 
lugege sellest ajalehest.  
Soovime teile kõigile värvilist 
vaheaega. Puhake ja koguge 
energiat jõuluveerandiks!   
BIRGIT KÕIV 

PÜHAJÄRVE  KOOLI  JA  PIPI

ESIMENE KOOLIPÄEV

Nagu igal aastal tuleb 1. septembril kooli minna ja usinasti õppima 
hakata. Meie kooli üheksanda klassi õpilased tõid kõige nooremad 
koolijütsid aulasse. Sel aastal täienes meie koolipere kuue  noore 
koolijütsiga. Seekord kontrolliti nende kõigi lugemisoskust. 
Cärolinil oli au laulda Eesti hümni. Lugemisega said kõik väga 
hakkama. 9. klassi õpilased kinkisid oma armsaks saanud 
mänguasjad kõige noorematele koolilastele.
mänguauto ja õpetaja Maie sai hüppenööri.
 Sel aastal
etteaste. Nad laulsid la
korvpalli ja keerutasid hularõngast.
meie kooli
Pärast etteastet
sõnu, kui armas ja
 Meie kooli tuli sel aastal ka kaks
õpetaja Urve Sarv ja logopeedina töötab õpetaja Enda Aljes.
 Soovime teile ajalehetoimetuse poolt edukat ja liikumisrohket 
õppeaastat.
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ESIMENE KOOLIPÄEV 

Nagu igal aastal tuleb 1. septembril kooli minna ja usinasti õppima 
hakata. Meie kooli üheksanda klassi õpilased tõid kõige nooremad 
koolijütsid aulasse. Sel aastal täienes meie koolipere kuue  noore 
koolijütsiga. Seekord kontrolliti nende kõigi lugemisoskust. 
Cärolinil oli au laulda Eesti hümni. Lugemisega said kõik väga 
hakkama. 9. klassi õpilased kinkisid oma armsaks saanud 
mänguasjad kõige noorematele koolilastele. Mõni sai nuku,  mõni 
mänguauto ja õpetaja Maie sai hüppenööri. 
Sel aastal on meie koolis olümpia-aasta. 9. klassil oli ka oma 
etteaste. Nad laulsid laulu "Olümpiale", samal ajal mängisid 
korvpalli ja keerutasid hularõngast. Laul "Olümpiale" on seotud 
meie kooli olümpia-aastaga. Etteaste oli väga lõbus ja energiline. 
Pärast etteastet anti sõna direktorile. Ta meenutas presidendi
sõnu, kui armas ja kallis me kool on. 
Meie kooli tuli sel aastal ka kaks uut õpetajat. Ajalugu õpetab 
õpetaja Urve Sarv ja logopeedina töötab õpetaja Enda Aljes.
Soovime teile ajalehetoimetuse poolt edukat ja liikumisrohket 
õppeaastat. 
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         Lasteaia suur pidupäev
 

Ühel reede hommikul tulid 
kõik lapsed lasteaeda 
uhkete kleitide ja 

ülikondadega,  nägu naerul. 

Oli ka põhjus, miks 
rõõmustada - lasteaial oli ju 
sünnipäev! Reedel, 10. 
oktoobril sai Pühajärve 
lasteaed Pipi 15-aastaseks.  

            Suur juubelipidu 
peeti  maha koolimaja 
aulas. Kohale olid kutsutud 
kõik lasteaia endised 

töötajad, tähtsad vallaonud 
ja lasteaia suured sõbrad. Et 
külalistel igav ei hakkaks, 
esinesid lasteaia väikesed 

Pipid muusikaliga „Pipi 

peab sünnipäeva”.  Igati 
teemakohane etendus. 
Pisikestele 

lasteaiakasvandikele oli 
appi palutud lasteaia 
vilistlastest moodustatud 
neidude ansambel. 

Ühekoos laulsid nii suured 
kui ka väikesed Pipi 
Pikksuka filmist tuntud 
hittlaule.  

             
 

Pärast etendust jõudis kätte 

 sünnipäevapeo kõige 
magusam osa. Otse 
loomulikult oli see kinkide 

saamine ja sellele järgnev 

tordi söömine. 
Lasteaialastele oli tordi 
söömine eriti huvitav, sest 
nemad said maitsta torti 
koos päris Pipi Pikksukaga, 

kes sõitis Segasumma 
suvilast neile külla. See oli 
laste jaoks suur ja tore 
sünnipäevakingitus. Kogu  

õhtupooliku mängisid 
väikesed Pipid koos päris 
Pipiga huvitavaid mänge ja 
lõpuks kui mängimine oli 

lapsed ära väsitanud, 

otsustati istuda diivanile ja 
lihtsalt telekast Pipi 
Pikksuka tegemisi jälgida. 

See imetore 10. 
oktoober on nüüdseks 
möödas ja kirjutatud 
lasteaia ajalukku, aga mina 

usun, et sünnipäev oli üks 
äärmiselt vahva üritus, mis 
siiani on kõigil meeles ega 
unune niipea.                  

KEITY KIMMEL

        „Tere, kool“ matk 
                                                                              
Igal aastal käime kogu 
kooliga septembri 
esimesel nädalal n-ö 
väljas. See on saanud 
meie kooli traditsiooniks  
ja õpilased ootavad seda 
päeva sama palju kui 
esimest septembrit või 
jõule. Sel päeval käime 
matkal "Tere, kool!". 
Sellel aastal sõitsime 
Tartu lähedale Emajõe 

Suursohu. 1.- 5. klass said 
sinna minna juba 4. 
septembril, 5.-9. klass 5. 
septembril. Päev oli kõigil 
ühtemoodi. Emajõe 
Suursoos saime läbida 
väikese matkaraja (3 km), 
millel pidime täitma 
erinevaid ülesandeid.  
Raja lõpus otsustas 
õpetaja Peeter Kangur, et 
annab meile veel ühe 
ülesande: poisid pidid 

   
AVALIK INFO 

 

Huviringid: 
Jalgpall- Marek Naaris,  
T, K 14.10-15.10, 
 R 13.10-14.10 
Rahvatants 2.-3. kl- 
õp. Maie ja õp Anneli, 
R 5.-6. tund 
Rahvatants, neiud-  
õp Krista T 7. tund 
Tütarlaste ansambel ja 
solistid- õp Lii,  
N 7.-8. tund  
Meediaring-  õp Ülle, 
K pärast 6. tundi 
Meisterdamine 1.-4.kl- 
õp Margit, E 7.-8. tund 
Võrkpall- õp Ene,  
R 19.00-21.00   
Kabering- õp Peeter,  
E 7.-8. tund 
Arvutiring 4. kl-  
õp Peeter, R 4. tund 
 

Peotants: 
Peotantsuring algab 
teise veerandi esimesel 
kolmapäeval. Eesmärk 
on õppida tantsima 
peotantse. 
Tantsupartnerid tuleb 
ise otsida. Mõelda on 
vaja ka sellele, kuidas 
pärast tantsutundi koju 
saab, sest 
peotantsutunnid 
toimuvad  hilja. 
Peotants hakkab olema 
kolmapäeviti kella 
neljast kuueni. 5. 
novembril, kui kohale 
tulete,  saate täpsema 
info. Igaühel palun 
kaasa võtta 10 krooni. 
Tulge kindlasti, ärge 
laske seda võimalust 
käest! 
              SIGNE TÄÄR 



 

 

 

igaüks ühe puuoksa 
metsast välja vedama, 
tüdrukute ülesandeks jäi 
aga üles otsida puu otsa 
roninud "karu", mis 
osutus hoopis  karu 
kujuks, kuigi lootsime 
näha päris elusat 
karupoega.  
Kui rada läbitud, saime 
süüa ja seejärel 
suundusime majja, kus 
võisime niisama ringi käia 
ja majaga tutvuda, hiljem 
vaatasime kahte filmi. 

Tänu nendele filmidele 
saime teada palju 
huvitavat Suursoo 
ajaloost, lindudest ja 
loomadest: Aga kui me 
juba Emajõe Suursohu 
tulime, siis pidime ikka 
kalad ka üle vaatama. Nii 
mõnigi leidis endale uue 
ja huvitava  lemmikkala.  
Päev oli pikk, huvitav ja 
õpetlik. Usun, et kõik jäid 
sellega rahule.  
               BIRGIT KÕIV

Õpetajate päev
Juba nädal aega oodati seda 
ühte päeva, mil koolimaja 

on tühi kõigist päris- 
õpetajatest. See päev sai 
teoks reedel, 3. oktoobril. 
Hommikul esimese tunni 

alguses toimus võimu 
üleandmine uutele 
õpetajatele -- 9. klassi 
õpilastele. Sõna võtsid nii 
vanalt kohalt üheks päevaks 
vallandatud direktor Miia 
Pallase  kui ka uus tööle 
võetud direktor Karl-August 
Raave.  

Uued õpilased olid ette 
valmistanud laulu, mida 
nüüd kogu kooliperele 
esitati. Kui kõik soovijad 
olid sõna võtnud, mindi 

klassidesse. Eks me kõik 
lootsime, et tuleb selline 
eriline päev, kus me lihtsalt 
peame tundides istuma ja 
siis võime koju minna. 
Lootuseks see jäigi, sest 
kord oli väga karm ja mingit 
niisama istumist tunnis ei 
olnud, selleks ei antud 

lihtsalt võimalust. Me 
pidime kõik tööd tegema ja 

see, kes korrale ei allunud, 
saadeti kohe direktori juurde 
seletuskirja kirjutama.   
Võib öelda, et uued õpetajad 
olid väga tublid ja andsid 
endast parima, et me  hea 
hariduse saaksime. Paljud 
said alles õpetades aru, et 
polegi see õpetajaelu nii 
kerge. Millegipärast oli isegi 
söök sellel päeval väga hea, 
ei tea, kas see oli tingitud 
õpetajate päevast. Võib 
arvata, et õpetajate toas oli 
see veelgi parem, aga see jäi 
saladuseks, sest meil ei 
õnnestunud sinna pääseda. 
Õpetajate tuba oli väga 
salajane koht ja õpilastest ei 
teadnud keegi, mis seal 
toimus.  
Kõik uued õpetajad ja 
direktor olid tublid. 
Loodame, et neilegi meeldis 
see päev väga. Jääme 
ootama järgmist õpetajate 
päeva ja loodame, et see 
tuleb sama vahva.  
 

     MARILI VIHMANN

 
 
 

 
 
 

Kooli spordipäev 
 
Nagu igal aastal, 
toimus meie koolis ka 
seekord spordipäev. 
See oli 23. septembril. 
Pärast kolmandat 
tundi istusid bussi 
väikesed, kes sõitsid 
Käärikule sportima, 
suuremad pidid veel 
ühe tunni veel 
kooliseinte vahel 
olema ja õppima. Kui 
kell helises vahetundi, 
tormasid paljud 
garderoobi, et riided 
võtta ja bussi joosta. 
Osa lapsi hakkasid 
jala Kääriku poole 
liikuma. Paljud 
loobusid isegi oma 
lõunasöögist. 
Kohale jõudes nägime 
veel väikesi viimaseid 
kaugushüppeid 
tegemas, jooksmas ja 
palli viskamas, aga 
peagi nad lõpetasid 
ning Kääriku staadioni 
vallutasid  meie kooli 
vanemate klasside 
õpilased -- tulevased 
olümpiasangarid. 
Paljud võistlesid võidu 
nimel, osa üritas head 
hinnet saada ja oli ka 
neid, kes läksid 
spordipäevale lihtsalt 
nalja tegema.  
Päev jõudis üsna ruttu 
õhtusse ja  kui 
viimased jooksjad olid 
finišisse jõudnud, 
läksime  bussi. 
Kindlasti jäid nii 
väiksed kui suured  
päevaga väga rahule --  
olime seda ju nii kaua 
oodanud. 
                                                 

BIRGIT KÕIV 



 

 

 

INTERVJUUD ÕPETAJATEGA 

 

 Õpetaja Urve
Kuidas Te meie kooli 

sattusite? 

 „Kuna õppisin ajalugu ja 
teie kool vajas parasjagu 

uut õpetajat, siis avaneski 
mulle võimalus tulla siia 
kooli õpetajaks.“  
Kus olete õppinud ja elanud? 

 „Elanud ja õppinud olen 
Otepääl.“  
Millega Te lapsepõlves 

tegelesite ja kelleks tahtsite 

saada? 

 „Minu meelisharrastuseks 
on olnud lapsest peale 
sport. Koolis tegelesin 

iluvõimlemisega, nüüd juba 
kümme aastat tegelen 

aeroobikaga. Lapsena 
tahtsin aga saada juristiks.“  
Kuidas olete meie koolis 

kohanenud? 

 „Üsna hästi. Kool on 
sõbralik ja igati meeldiv. 
Kuna siin töötab ja õpib 
mulle juba varem tuntud 

inimesi, siis on kohanemine 
ladusalt toimunud.“  
Mis meie koolis eriti 

meeldib? 

 „Mulle meeldib kaunis ja 
avar koolimaja, sõbralikud 
kolleegid ning toredad 
õpilased. Samuti võimalus 

tegeleda spordiga, näiteks 

liitusin sulgpallitreening- 
grupiga.“  

                 LIIS KANGUR     

(Foto: Liis Kangur) 

 Õpetaja Enda  
Kuidas Te meie kooli 

sattusite?                   

“Tööotsingu läbi.” 
Kus olete ise õppinud ja 

elanud? 

“Õppisin ja elan Tartus.” 

Millega Te lapsepõlves 

tegelesite ja kelleks tahtsite 

saada? 

“Tegelesin spordiga ja 
mõelnud sellele, kelleks 
tahan saada.”  
Kuidas olete  meie koolis 

kohanenud? 

 “Hästi.” 

Mis Teile meie koolis eriti 

meeldib? 

 “Meeldivad kolleegid ja 
õpilased ning meeldib 
õpetada.” 
 

                      SIGNE TÄÄR

Õpetaja Nele
See aasta on Teil viimane 

aasta 9. klassiga. Rääkige, 

mida soovite sel aastal 9. 

klassile? 

Jõudu õppimisel ja et nad 
enne lõppu alla ei annaks. 
Kas lähete järgmisel aastal 

edasi 4. klassiga? 

On sellised plaanid küll. 
Leping pole veel ametlik, 
aga on suusõnaline 
kokkulepe. 
Mida ootate lõpupeolt? 

Peaks olema lihtne, lühike 
ja ametlik. Meeldiks, kui 
klassiga lõpetaks ühisel 
üritusel koos õpilaste ja 
vanematega. Kool siis 
lõppekski seal. 
 Mis tunne on olla 9. klassiga 

viimast aastat koos? 
Emotsionaalselt raske ja 
keeruline, kuid väga 
meeldiv. Iga hetk hoiavad 
mind vormis. 
Te olete 9. klassiga koos 

olnud 7 aastat, 

klassijuhatana kolmas aasta. 

Milline on meeldejäävam 

sündmus või tund nendega? 

Väga on meeles see kord, 
kui ma pidin 7. klassis 
Karli ja Hansu 3. klassi 
kapist välja otsima. Kõige 
rohkem aga meeldis 
eelmise aasta klassi 
jõuluõhtu.  
GERTRUD LEOPARD 
                 (BIRGIT KÕIV)
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                                            KÄROL BELOV JA KEITY KIMMEL, PILDID KE

 
Mihklilaat 
 
29. septembril seitsmenda 
tunni ajal toimus aulas 
mihklilaat. Oli palju müüjaid, 
samuti ka ostjaid. Osteti, 
müüdi ja vahetati igasuguseid 
asju. Müüdi lilli, erinevaid 
näkse, riideid, mänguasju, 
mängukaarte jms. 

Peale ostmise ja müümise 
valiti välja lahedam kostüüm. 
Auhinnaks oli viis jäätist. 
Loositi välja viis paremat ja 
igaüks sai ühe jäätise. Oli 
palju huvitavaid kostüüme, 
näiteks koka, baleriini, nõia 
kostüüm jm.
Laada lõpus toimus rebaste 
ristimine. See oli tõeliselt 

 

SUUR FOTOREPORTAAZ 

HIIUMAA REISIST 

 

OL BELOV JA KEITY KIMMEL, PILDID KEITY KIMMEL

Peale ostmise ja müümise 
valiti välja lahedam kostüüm. 
Auhinnaks oli viis jäätist. 
Loositi välja viis paremat ja 
igaüks sai ühe jäätise. Oli 
palju huvitavaid kostüüme, 
näiteks koka, baleriini, nõia 
kostüüm jm. 
Laada lõpus toimus rebaste 
stimine. See oli tõeliselt 

lahe. Pidi sööma sibula
sidrunivõileiba, jooma paljast 
siirupit. Peale selle oli veel 
palju huvitavaid ülesandeid.
Selle aasta mihklilaat oli 
tõeliselt lahe ja lõbus. Suured 
tänud viiendale 

KÄROL BELOV

 

ITY KIMMEL 

lahe. Pidi sööma sibula- ja  
sidrunivõileiba, jooma paljast 
siirupit. Peale selle oli veel 
palju huvitavaid ülesandeid. 
Selle aasta mihklilaat oli 
tõeliselt lahe ja lõbus. Suured 

 klassile.           

KÄROL BELOV



 

Ristsõna
1. Kus toimuvad 2012. aastal olümpiamängud?
2. Esimene eestlane, kes võitis olümpiamängude kulla, oli Alfred ...?
3. Olümpiamängud on pühendatud antiik...
4. Mis alal toimusid 1980. aastal Eestis suveolümpiamängud?
5. Kõige rohkem võitis 2008. aasta suveolümpiamängudel medaleid 
Michael...? 
6. Milline riik võit
7. Esimene eestlane, kes jõudis sõudmises esikuuikusse, oli …?
Vastus: Meie koolis on sellel aastal .... aasta.
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ÕNNITLEME!  

1. klass: 
Romet Lemmats 
2. klass: 
Mirjam Leopard 
(13. nov) 
4. klass: 
Priit Peterson  
(21. dets) 
6. klass 
Mait Peterson 
(29. nov) 
5. klass: 
Grete-Laura Loo 
(21. nov) 
Marika Almar 
 (12. dets) 
Ketlin Veidemann 
(16. dets) 
Rivo Kopli  
(31. dets) 
7. klass: 
Linda Purgats  
(19. nov) 
8. klass: 
Timo Kopli  
(12. nov) 
Ingrid Kelder  
(29. november) 
Ina Mononen  
(13. dets) 
9. klass: 
Keity Kimmel  
(4. nov) 
Sulev Paalo  
(16. nov) 
Allar Ostrak 
 (16. nov) 
Heido Västrik 
 (21. dets) 
Lasteaed 
Vladimir Mihhailov 
(28. nov) 
Sofia Nämi 
(3. dets) 

Õpetajad 
Maie Eensalu 
(01.  nov) 
Tiiu Normet 
(24. nov) 
Pille Kangur 

(24. dets) 

            GERTRUD 
LEOPARD 

 

Ristsõna 
1. Kus toimuvad 2012. aastal olümpiamängud? 

eestlane, kes võitis olümpiamängude kulla, oli Alfred ...?
3. Olümpiamängud on pühendatud antiik... 
4. Mis alal toimusid 1980. aastal Eestis suveolümpiamängud? 
5. Kõige rohkem võitis 2008. aasta suveolümpiamängudel medaleid 

6. Milline riik võitis 2008. suveolümpiamängudel kõige enam medaleid?
7. Esimene eestlane, kes jõudis sõudmises esikuuikusse, oli …?
Vastus: Meie koolis on sellel aastal .... aasta. 

                                                                                                  EVE KURVITS

Koomiks 

GERTRUD LEOPARD

  

   

  

      

      

       

       

       

       

       

      

    

  

  

 

eestlane, kes võitis olümpiamängude kulla, oli Alfred ...? 

 
5. Kõige rohkem võitis 2008. aasta suveolümpiamängudel medaleid 

is 2008. suveolümpiamängudel kõige enam medaleid? 
7. Esimene eestlane, kes jõudis sõudmises esikuuikusse, oli …? 

EVE KURVITS 

GERTRUD LEOPARD 


