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UUS ALMANAHH

Esmaspäeval, 7. septembril tutvustati kooli kuuendat 
almanahhi. Selle tutvustamisel mängis puhkpillimuusika. Äsja 
ilmunud almanahhi koostamisest rääkis Ly Aaviste. Direktor 
Miia Pallase ütles, et järgmise jaoks hakatakse materjali 
koguma juba praegu. Kooli almanahh ilmub iga kahe aasta 
tagant.  Kunstiõpetaja Ave Kruusmaa hoolitses selle eest, et  
almanahhi kunstiline pool oleks ilus. Iga meie kooli õpilane sai 
 uue almanahhi, milles on palju meie kooli õpilaste kirjutatud   
jutte ja toredaid pilte.               Elina Eensoo

Ja peagi ongi 2009/2010. õppeaasta 
esimene veerand lõppemas. Meie koolis on 
99 õpilast ja 20  õpetajat. Ning muidugi ka 
meie hea direktor Miia Pallase. Sellel aastal 
on toimetuses peatoimetaja – mina 
( Merylin), küljendaja Signe, 5. klassi 
fotograafid Martin ja Kevin ning reporterid 
Kärol, Elina, Hendrik, Liis, Remi, Marili ja 
Mait.
 Meie kooli õppealajuhatajal Karin Järvel on 
ette näidata tiitel „Aasta õppija 2009“. Ma 
arvan, et ta tõesti väärib seda tiitlit. 
Pühajärve koolis on ta au ja uhkuse all. 
Õnne talle! Sellest on rohkem juttu kõrval.
 2. oktoobril toimus meie koolis järjekordne 
õpetajate päev. See oli üks 
meeldejäävamaid, kuna seekord tuldi välja 
näidendiga. Võib öelda, et see päev läks 
edukalt, kuigi mõningate tagasilöökidega. 
Meie uus lühiajaline koolijuht Ina oli väga 
edukas. Rohkem sellest 2. leheküljel.
 Selle aasta algul toimusid nagu igal aastal 
„Tere, kool!“ matk, rebaste ristimine ja 
mihklilaat. Nagu ikka oli kõik ilus ja läks 
hästi.
Muust, mis on toimunud esimesel veerandil, 
saate lugeda sellest ajalehest.
 Me loodame, et teil kõigil on hinded head 
ning soovime teile ilusat veerandilõppu ja 
lõbusat vaheaega. Puhake hästi!
                        Merylin Tihomirova

 Tänavune Valgamaa aasta õppija on meie kooli väga tubli Karin Järv. 
Õnnitleme! Ta on küll erialalt matemaatik,  kuid on ka olude sunnil 
õpetanud teisigi erialasid, näiteks füüsikat ja geograafiat. Kõike, mida 
ühes väikekoolis on vaja olnud, on ta ka teinud. Selle eest talle veel üks 
kiitus.
 Tegime temaga väikese  intervjuu. 
 Mida õppisite/õpite?
Õp Karin: Täiskasvanute koolitusel Pühajärve Haridusseltsi rahvakoolis 
õppisin inglise keelt ja IT-d. 
Kui palju aega võttis/võtab Teil õppimine?
Õp Karin: Inglise keele kursus toimub kord nädalas, mis sisaldab 2 
akadeemilist tundi (45 minutit) ning IT-koolitusi oli kokku 10.
Miks võtsite käsile inglise keele ja IT?
Õp Karin: Inglise keelt on vaja igal pool. Seda peab oskama. Kõikidel 
internetilehtedel ja mujal. Põhiline põhjus oli selles, et osata kasutada 
ingliskeelseid õppematerjale. IT- koolitustele läksin aga sellepärast, et 
ka seda on vaja ja oma koduleht oli mu unistus. Ja lihtsalt on hea tunne 
osata kõike J
Kas Teil on soov minna veel kuskile koolitustele või midagi õppida?
Õp Karin: Inglise keelt õpin kindlasti edasi. Hetkel pole mingit               
    võimalust midagi veel õppida.                   Merylin Tihomirova



                                                                                            
                                                                                 

                                                                                          

ÕPETAJATE PÄEV

  Meile (9. klass) algas töö rügamine juba neljapäeval. Päev varem oli valmis saadud näidendi 
kava. Ina jooksis siia-sinna ning kamandas poisse näidendisse. Asja sellest sai ja publiku sõnul 
oli näidend päris hea. Ideid oli palju (sest ka meie õpetajad on oma olemuselt erinevad) ja isegi 
üleliia – niisiis jäigi õpetaja Leelo oma taevaste appikarjetega välja. 
 Päeva alguses külastasime kohe meile määratud õpetajate tuba. Kindlasti oleks te kõik tahtnud 
kas või selle toa pärast ise ka õpetajad olla – muffinid, puuviljad ja karastusjoogid laua peal 
käeulatuses, teleri taha ühendatud XBOX 360 koos kümne mänguga ja tänu taevale – ei mingit 
kohvi haisugi. Niisiis me kaitsesimegi seda tuba päev läbi teatud seitsmendike rüüsteretkede 
eest.
 Igal üheksandikul oli oma ülesanne. Jaotatud olid isegi lasteaiakasvatajate kohad ning kellatädi 
oma. Mina olid 4. klassi õpetaja. Kell 9 vajutas kellatädi Janar nuppu ning algas esimene tund. 
Kõik tunnid kestsid 35 minutit. Kuna see tund oli mul vaba, käisin ma paaris klassis ringi ja 
jälgisin õppetööd. Vilksamisi nägin, kuidas meie direktor Ina, Timo ja Joel endiseid õpetajaid 
vaibasaalis üles rivistasid. Mul tekkis tunne, et nad kasutasid õpetaja Peetri nippi, kui ta meid 
praktilise töö eel üles rivistab. Seejärel suundusin 3. klassi. Sealsed õpetajad Esper ja Siim 
püüdsid oma õpilastele selgeks teha, kuidas korrutada arve 1-ga. Nendega olid liitunud 
algklasside kehalise õpetajad Kenno ja Urmo. Igatahes kontroll klassi üle oli rangelt nende käes. 
Käisin veel läbi inglise keele tunnist, mida andis õpetaja Andre. 
 Kui kell helises, teadsin, et kohe tuleb minu õpetajakarjääri algus. Kasutasin erakordset juhust, 
et asendada oma sinine pastakas punasega. Ja ma astusin 4. klassi uksest sisse. Pabistasin 
natuke ja unustasin klassil istuda käskida. Paar esimest minutit möödus seistes. See oli 
matemaatika tund ja teemaks oli korrutamine. Klass oli tubli ja nende seniste teadmiste tase 
korrutustabeli kohta ei olnud sugugi kesine. Aga 121:0 õnnestus mul nad siiski haneks tõmmata. 
Klass meeldis mulle – nad pidasid ennast hästi üleval. Järgmine tund oli eesti keel, ka see 
möödus oluliste viperusteta.
Vahetunnis aga siiski õnnestus Hendrikul keldrikorrusel üks aken ära lõhkuda. Viimane tund oli 
mul muusika. Saladuslikul kombel oli muusikaklassi võti kadunud, nii et tund toimus aulas. Kuna 
minu klaverimängu oskused on kesised, abistasid mind selles tunnis Marili ja Esper.
 Päev  läks edukalt korda ja kindlasti meeldis see kõigile. Aga mind tüütaks kindlasti õpetajaelu 
ära, sest kontrolltööde parandamine ja tundide ettevalmistamine rööviks ilmselt pool mu elust.
                                                                                       
                                                                                                                   Remi Leopard
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 ”Tere, kool!” matk

  3.-4. septembril toimus meie kooli "Tere, kool!" matk. Seekord käisime
Kiidjärvel ja Taevaskojas.
Sipelgate kuningriigis saime teada, et sipelgad sarnanevad väga paljus inimestega, nagu näiteks 
sõdade pidamises. Taevaskojas nautisime kaunist loodust ja saime ka
natuke oma fantaasiat kasutada "vanakuradi leidmiseks". Algklassidel
õnnestus näha haruldast jäälindu.
Selle aasta ”Tere, kool!” matkal toimus ka rebaste ristimine. Kõik viiendikud ootasid seda  väga, 
sest neid ristiti kooli "suurteks" õpilasteks.                   
                                                                                Signe Täär ja Kärol Belov

 Parimate õppurite
   Reis Tartusse 
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  Teisipäeval, 8. septembril käisid meie kooli parimad õppurid Tartus preemia- ja huvireisil. Hommikul mindi bussiga 
Tartusse Eesti rahva muuseumi, kus jaotati grupp kaheks. Kõigepealt läksid 1.-5. klassi parimad püsinäitusele ja 6.-
9. klassi parimad läksid oma Hugo olümpiasärki kaunistama eesti rahvusmustritega. Pärast vahetati kohad
 Püsinäitusel räägiti, kuidas elasid eestlased varasemal ajal. Näidati rehielamut ja selle osasid, eestlaste tööriistu 
ja käsitööd ning varasema aja masinaid. Reisilised täitsid ka töölehti, giidi abiga muidugi. Õpilastele see meeldis.
 Sellel ajal kui ühed olid püsinäitusel, kaunistasid teised oma Hugo särki eesti rahvusmustritega. Giid rääkis, kuidas 
ja mida teha. Üheskoos segati kokku tekstiilivärvid, tehti tempel värviga kokku ja hakati muudkui oma särkidele 
vahvaid mustreid tembeldama.   
Kui arvati üks pool särgist valmis olevat, triigiti see ilusasti ära, et värv kinnistuks, ja asuti teise poole kallale. 
Nalja sai palju. Kõigile paistis meeldivat. Ja muidugi oli pärast huvitav vaadata kõiki neid kaunistatud särke.
 Peale kahetunnist programmi oli lõunasöök, milleks oli frikadellisupp ja väga ilusa välimuse ja maitsega saiake, 
kõrvale sai juua morssi. Kui kõigil oli söödud, siis sibliti ja vaadati veel ringi. Mõned poisid olid hämmeldunud, nähes, 
et kümnekroonine mälestusmünt maksis 400 krooni.
 Kui kõik olid lõpuks valmis saanud, asuti jalgsi teele Raekoja platsi poole. Plaan oli minna sinna jäätist sööma. Tee 
peale jäi Toomemägi ja mindi kahe kuulsa silla alt läbi ning sellel ajal rääkis kooli direktor Miia Pallase palju 
huvitavat nende sildade kohta. 
 Käidi ka Tartu Ülikooli peahoone juures. Kui jõuti kohta, kus kavatseti jäätist süüa, võeti istet ja hakati suure 
isuga jäätist ootama. Õpilaste ette toodi taldrikutel kolm jäätisepalli, kus oli veel igasuguseid puuviljatükke. Osad 
sõid suure isuga, aga osad nagu punnitasid seda jäätist endale sisse. Kõigile maitses, lihtsalt mõnel oli kõht liiga 
täis.
 Jäätise söömisega lõpule jõudnud, asusid õpilased Emajõe äärde bussi juurde kõndima. Peagi  alustati kojusõitu.
                                                                                                                                                          Merylin Tihomirova



   TORE 

17. – 19. septembrini käisin Ina, Joeli ja õpetaja Evega (kusjuures juba kolmandat korda) TORE 
koolitusel. TORE tähendab Tugiõpilaste oma ringi Eestis. Koolitused oli väga meeleolukad ja lõbusad. 
Saime mängida, teha rühmatööd, joonistada ja ka palju teadmisi ning hiljem analüüsisime seda, mida 
tegime.
 Kolme koolituse jooksul: saime teada, mis see TORE üldse on ning missugused on TORE eesmärgid,  
sellega seoses oli palju huvitavaid  rühmatöid ja mänge, nii nagu iga teema juureski. Seoses 
suhtlemisega  rääkisime ja kirjutasime erinevatel teemadel;  õppisime konflikte lahendama ja analüüsima 
ning samas enda ja teiste sisse vaatama; arendasime oma suhtlemisoskust; tegelesime abistamise teema 
ja abistaja meelespeadega, õppisime meeskonnas töötama. Meil veel mitmesuguseid teemasid ja palju 
muud huvitavat.
 Endale saime me TORE-st väga palju: julgust, enesekindlust, paremat väljendusoskust, tolerantsust, 
kuulamis- ja rääkimisoskust, kogemusi jpm.
 Nüüd on meie koolis ees ka laienduskoolitused.

TORE ühingu eesmärgid: 

 tugiõpilasliikumise põhimõtete tutvustamine ja teadvustamine Eesti avalikkusele; 
 tugiõpilasliikumise arendamine ja toetamine kõigis Eesti koolides; 
 tugiõpilaste, nende juhendajate ja koolitajate koolituste korraldamine; 
 temaatiliste ürituste ja aktsioonide korraldamine tugiõpilasliikumise toetamiseks ja propageerimiseks 

Eesti Vabariigis.

T.O.R.E. on Sinule, kui sa tahad: 

olla edukas ja igapäevaselt toimetulev, 
paremat suhtlemisoskust ja -julgust, 
tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma, 
kujundada eneseväljendusoskust, 
arendada ja austada iseend, 
toetada eluterveid väärtusi, 
olla parem sõber ja klassikaaslane.

                                                                         Merylin Tihomirova

STIILI PÄEV Septembri lõpus oli meie koolis stiilipäev. Osavõtt  sellest jättis 
natuke soovida. Eriline kiitus Esperile (9. kl) ja Andresele (6. kl): 
nemad olid oma klassis olid ainukesed poisid,  kes panid selga 
ettenähtud värvi riided. 
Esimene klass pidi kandma siniseid, teine klass halle riideid. 
Kolmanda klassi õpilased olid roosade, neljanda omad kollaste 
riietega. Algklasside õpilased võtsid stiilipäevast aktiivselt osa. 
Viies klass oli koolis pruunide, kuues klass musta värvi riietega. 
Seitsmenda klassi õpilased kandsid valgeid, kaheksandikud punaseid 
ja üheksandikud lillasid riideid. Õpetajad olid rohelises riietuses. .
                                                               Hendrik Tiido
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    SÜNNIPÄEVAD
    “PALJU ÕNNE”

  SUVE SÜNNIPÄEVAD

1.KLASS
Harald Raave
4.juuni
Marten Belov
25.juuni
Oliver Kiho
23.juuli
2.KLASS
Cärolin Trik
7.juuli
3.KLASS
Laura Mootse
26.juuli
4.KLASS
Danel Prans
1.juuli
Karel Kaupmees
12.juuli
Essi Anni Pusa
21.juuli
5.KLASS
Kevin Juus
13.juuni
Martin Täär
1.juuli
Arnold Sumberg
10.juuli
Lisl Linda Oinus
10.juuni
Alice Raidmets
16.august
6.KLASS
Georg Erich Oinus
6.juuni
Anu Saaremäe
3.juuli
Karl Freimanis
16.juuli
Birgit Trik
4.august
Kevin Perle
26.august

7.KLASS
Teet Kubi
1.juuni
Silver Kiho
3.juuni
Helfart Täär
4.juuni
Imre Leopard
28.juuni
Rain Ilves
27.juuli
Elina Eensoo
12.august
8.KLASS
Rando Almar
8.august
Hanna-Liisa 
Lauriku
26.august
9.KLASS
Joel Süldre
9.juuni
Janar Võttin
17.juuni
Siim Paalo
17.juuni
Merit Fjodorov
4.juuli
Riinika Täär
25.juuli
Esper Naruski
7.august
Urmo Almar
8.august
ÕPETAJAD
Krista Sumberg
25.juuli

SEPTEMBRIKUU
 SÜNNIPÄEVAD
2.KLASS
Gabriel Õun
22september
3.KLASS
Jane Ilves
4.september
4.KLASS
Taavi Vihmann
23.september
5.KLASS
Tanil-Peeter Kangur
24.september
8.KLASS
Dennis Prans
23.september
Moonika Almar
24.september
9.KLASS
Ants-Hindrek Tiido
3.september
ÕPETAJAD
Silvi Ainsoo
15.september
Marge Kimmel
24.september

  OKTOOBRIKUU
  SÜNNIPÄEVAD

1.KLASS
Simon Nõgel
10.oktoober
Aksel Joonas Reedi
16.oktoober
3.KLASS
Liisi Prans
6.oktoober
4.KLASS
Kevin Kaur
13.oktoober
7.KLASS
SigneTäär
3.oktoober
Madis Vihmann
5.oktoober
8.KLASS
Richard Kõiv
25.oktoober
9.KLASS
Andra Leppik
11.oktoober
ÕPETAJAD
Peeter Kangur
14.oktoober

SÜGISLAAT

  Sellel aastal toimus sügislaat 29.septembril. Sügislaata 
korraldas 5.klass. Laadal oli üpris palju müüjaid ja 
ostjaid,müüdi igasuguseid asju: õunu,õunamahla ,erinevaid 
kooke,muffineid jne.Müüdi asju päris odavalt ühe plast- 
topsi õunamahla eest küsiti ainult üks kroon. Laadal ka 
kaubeldi päris palju. Ja saadi ka hinda alla. Mõned 
müüjad müüsid asju ka sõbra hinnaga.Selle aasta laat oli 
igati huvitav ja hästi korraldatud!
                                          Signe Täär
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Liis Kangur

Mait Peterson

 Õpetaja palub lastel tunnis 
nimetada oma neljajalgseid sõpru.
“Koer”ütles Kusti.
“Kass”ütles Mari.
“Voodi!”hõikab Juku.

Juku tuleb koolist.
“Kuidas läks?”küsis ema.
“Pole viga,sain kümne!”
“Aga kuidas?Tänapäeval ei panda 
ju koolis enam kümneid!”imestas 
ema.
“Ma sain viis kahte,”selgitas 
Juku.”Ja see teeb kokku kümne!”

Ema küsib Jukult:
“Mis sa selle raha eest sõid,mis 
ma täna sulle andsin?”
“Ise sa ütlesid,et see on 
söögiraha!”

Ema imestab:
“Juku mda sa küll tegis,et su 
käed nii mustad on?”
“Ma pesin nägu”

Kaks hullu söövad apelsine.
“Kas sa apelsine enne söömist ära 
ei koorigi?”küsib üks hull teiselt.
“Milleks!”ühmab teine.”Ma ju niigi 
tean mis seal sees on!”

                               Kärol Belov
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Koomiks,ristsõna 
    ja naljad




