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Meie kooli õpilasesindusest 
 

Õpilasesindusse tulevad hakkajad 

noored, kes pakuvad välja huvitavaid ideid 

ja on aktiivsed kõiges kaasa lööma. 

Korraldame üritusi, arutame probleeme 

ning tuleme välja uute ideede ja 

projektidega. Suureks abiks on meile 

õpetaja Eve, kes aitab meid igati ja hoiab 

kõiki kahe jalaga maa peal.  

Õpilasesinduses saab tunda end 

vabalt, olla sina ise ning avaldada oma 

arvamust. Meie seltskond on tore ja kõik 

saavad üksteisega hästi läbi. 

Alice Raidmets 

 

Spordipäev 

 

Pühajärve kooli spordipäev toimus  

12.septembril Tehvandi staadionil. Osa 

võtsid Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve 

põhikooli õpilased ja ka mõned õpetajad 

Kui spordipäev algas, hakati võistlema. 

Alad olid pendelteatejooks, pallivise, 500 

m jooks ja kaugushüpe. Tehvandi 

staadionil oli väga hea võistelda. 

 Laura Mootse ja Iti-Riin Jaagant 

Intervjuu Maike ja Riekega 

1.Kas teile meeldib meie kool? Jaa, 

meeldib. 

2. Mis on teie Saksamaa kooli ning 

Pühajärve Põhikooli suurimad erinevused? 

Saksamaal on meil oma klassiruumid. 

Kool on suurem, kui siin. Siin on koolitoit. 

3. Mis kohti Eestis olete jõudnud 

külastada? 

Tallinna, Tartut, Pärnut, Kablit ning 

muidugi Otepääd. 

4. Kas eesti keel on raske? Mis on kõige 

raskem? 

Jah, on. Kõige raskemad on käänded. 

5. Kas teil on koduigatsus? 

Ei. 

6. Mida arvate meie koolist ? 

Siin tunnevad kõik kõiki. 

7. Kus te elasite Saksamaal? 

Maike: Hannoveris 

Rieke: Bremerhavenis 

8. Mis on kõige raskem tund? 

Ühiskonnaõpetus 

Küsitlesid Ketryn Õun ja Marika Almar 



Intervjuud uute õpetajatega  

Õpetaja Peeter Mändla 

 

1.Kuidas teile meeldib Pühajärve 

Põhikool? 

Väga meeldib. Siin on asjalikud õpilased. 

2. Kas õpilased käituvad teie tunnis hästi? 

Õpilased on väga asjalikud ja käituvad 

tunnis hästi. 

3. Kas Pühajärve Põhikooli  tööõpetuse 

tehnika on hea või  vajaks uuendamist? 

Vajab uuendamist, aga kõige kehvem  

pole. Modernsemat sisustust oleks vaja. 

4. Miks te teete kahes koolis tööd? 

Huvi pärast ja et töönormi saaks kätte ja 

muidugi et ära saaks elada. 

Küsitles Martin Täär 

 

Krista Kapp 

1. Kus te oma karjääri alustasite? 

Otepää Gümnaasiumis. 

2. Kus te varem töötasite? 

Otepää Gümnaasiumis 

3. Kui kaua te juba töötanud olete? 

18-19 aastat. 

4.  Miks te siia kooli tulite? 

Kutsuti, sest siin oli õpetajat vaja. 

Küsitles Iti-Riin Jaagant 

 

KÄISIME „TERE, KOOL!“ MATKAL 

Käisime 6. septembril Vastseliina 

piiskopilinnuses.   

 Jõudsime kohale kell kümme. 

Giididelt saime teada, et Vastseliina 

linnuse rajamist alustati 1342. aasta märtsis 

Riia-Pihkva sõja- ja kaubatee äärde. 

Vastseliina tähendab uut linna ehk inglise 

keeles New Yorki. Matkasime ning 

lahendasime mitmesuguseid ülesandeid. 

Näiteks mõõtsime jõe voolukiirust ja 

murdsime pead ristsõna kallal. Ronisime 

Vastseliina linnuse torni, kus praegu 

elavad ka mesilased.  Meile räägiti  

huvitavaid legende keskajast. Hiljem 

läksime muuseumi, kus näidati raudrüüd ja 

keskaja riideid. Raudrüüd sai ka selga 

proovida. Muuseumis olid erinevad 

teematoad. Eriti pakkus huvi 

piinamisriistade vaatamine.  „Tere, kool!“ 

matk oli väga põnev, saime juurde palju 

uusi teadmisi Vastseliina linnuse kohta. 

Marie Leopard, Liis Antsi 

 

 

 

 



 

Meediaseminar 

Neljapäeval, 13. septembril käisime 

Valgamaa koolinoorte meediaseminaril  

„Minu teekond meediasse”.  

Seminar algas kell 10.  Kui kõik olid 

kohal, tegime videokõne Urmas Vainoga. 

Ta rääkis, kuidas tema hakkas tegelema 

meediaga ja kuidas jõuda nii kaugele, nagu 

on jõudnud tema. Järgmiseks pidime 

tutvustama iseennast, ütlema, kes me 

oleme, kust tuleme ning millega tegeleme. 

Meile anti ka aega tutvuda igaühega eraldi.  

Kui olime end ära tutvustanud, oligi aeg 

rääkida oma kooli ajalehest või raadiost. 

Meie rääkisime oma koolilehest Globusest. 

Kui kõik said oma koolilehe või raadio 

tutvustatud, sai minna sööma. Tagasi 

tulnud, tegime videokõne Marko 

Reikopiga. Pärast videokõnet hakkasid 

erinevad inimesed rääkima raadio-, 

ajalehe- ja TV-tööst. Ajalehetööd tutvustas 

Valgamaalase peatoimetaja Sirli Homuha. 

Filmitööst rääkis meile Kerli Adov. ERR-

st tuli kohale Igor Talo, kes andis ka kolm 

pastakat  neile, kes küsisid kõige enne 

kolm küsimust. Raadiotööd tutvustas Aet 

Arula.Pärast seda olid erinevad töötoad, 

kuhu me kahjuks minna ei jõudnud, aga 

sellegipoolest oli väga huvitav päev! 

Marika Almar ja Ketryn Õun 

 

Rebaste ristimine  
 
    Rebaste ristimine toimus matkapäeval - 

neljapäeval, 6. septembril. 

Kooli ees toimus kogunemine ja 5. klass 

kutsuti kõigi õpilaste ette. Neile joonistati 

rebase nina ja vurrud. Ristimine jätkus 

Vastseliina linnuse juures, kus rebased 

seoti lindiga kinni. Lõpuks võeti lint ikkagi 

ära, sest nii oli neil halb matkata. Kahjuks 

hakkas vihma sadama ja rebaste ristimine 

jäi pooleli. 

    Ristimine jätkus 11. septembril 

koolimajas. Õpilasesinduse liikmed 

joonistasid 5. klassi õpilastele uuesti nina 

ja vurrud ning sidusid nad lindiga kinni. 

Kahes esimeses tunnis istusid "rebased" 

lindiga kinniseotult. Seejärel pidid nad 

vande lugema ning potist jooma limonaadi, 

mille sees olid batoonikommid. 5. klassile 

meeldis nende ristimine väga. 

Cärolin Trik 

 

Mihklilaat 

Mihklilaat toimus 28. septembril. Selle 

valmistas ette 5. klass. Mihklilaadal oli 

palju ostjaid ja müüjaid. Populaarsemad 

asjad, mida müüdi, olid ehted ja erinevad 

koogid.  

5. klassi õpilased olid kogunud erinevaid 

esemeid ja kõik, kes loosipileti ostsid, 

võitsid midagi. Saadud raha annetati 

loomade varjupaigale.  

Mihklilaat oli väga tore. 

Cärolin Trik 

 



Valgamaa aasta õpetaja Karin Järv 

Karin Järv asus Pühajärve Põhikooli tööle 

1987. aastal. Esimestel koolis oldud 

aastatel nägi ta koolielu õppealajuhataja ja 

direktori kohuseid  täites. Praegu töötab 

Karin matemaatikaõpetajana. Ta on 

võimekas õpetaja ja oma aine väga hea 

valdaja. Tema juhendatud õpilased on 

edukalt esinenud  

matemaatikaolümpiaadidel ja pranglimise 

võistlustel. Karin korraldab pranglimise 

võistlusi Valgamaal.  

Pühajärve Põhikool on e-arenguvestluste 

läbiviimise pilootkool ja selle tegevuse eest 

vastutab õpetaja Karin. Ta on koolis e-

arenguvestluste eestvedaja ning näitab ise 

igati eeskuju. Karin  on ka e-kooli 

administraator ning eestvedaja Tiigrihüppe 

koolituste läbiviimisel koolis. 

Arvutitundmises võib Karinit tuua 

kõikidele teistele eeskujuks. Hea nõuga 

aitab ta alati teisigi.  

Karin on aktiivne ja ettevõtlik õpetaja. Ta 

julgeb ja tahab võtta vastutust ning ei löö 

kunagi käega, vaid püüab alati igale 

probleemile lahenduse leida. Ta on väga 

uuendusmeelne ja tema uued ideed leiavad 

rakenduse õppetöös.  

Karin on oma õpilastest hooliv õpetaja. 

Kooli vilistlased meenutavad, kuidas ta 

aitas neid matemaatikas järele isegi 

puhkepäevadel. Lastel pidid võileivad 

kaasas olema ja nii see õppimine õpetaja 

Karini käe all käis.  

Karin on ka klassijuhataja ja käesoleval 

õppeaastal on tema juhendada 9. klass. 

Õpilased hindavad teda kui arvutit väga 

hästi tundvat, abivalmis ja järjekindlat 

õpetajat. Nad teavad, et kõik tööd peavad 

alati tehtud saama.  

Karini päevad ei piirdu ainult koolitööga, 

vaid ta leiab aega ka oma hobidega 

tegelemiseks. Nendeks on fotograafia ning 

sulgpallimäng. Sulgpallivõistlustelt on ta 

koju toonud päris kõrgeid kohti. 

Enesetäiendamist peab Karin väga 

oluliseks. 2009. aastal pärjati ta aasta 

õppija tiitliga. Eriti tunneb ta huvi inglise 

keele õppimise vastu. Kolleegidele on 

Karin hea kaaslane. Ta on alati 

rõõmsameelne ja optimistlik ning lööb 

aktiivselt kaasa õpetajate ühisüritustel.  

Õnnitleme õpetaja Karinit Valgamaa aasta 

õpetaja tiitli saamise puhul.  

Pühajärve Põhikooli kollektiiv 

Sügis 

Rohelus on kadumas. Suvest väsinud puud 

langetavad oma kirkaid lehti. Savikarva 

taevast langeb tihedalt vihmapiisku. 

Maapinna lohud täituvad pruunika 

vihmaveega. Metsaaluseid kaunistavad 

nüüd rohked seenekübarad. Õunapuude 

okstel on lehtedele seltsiks punakad õunad. 

Külm õhk on võimust võtmas. Kollaste 

lehtedega kaunistatud kased kohisevad 

sügistuule käes. Tumerohelisel 

samblavaibal punetavad kaunid 

pohlamarjad. 

 Priit Peterson 

 



Seeneretk 

Koostöös Otepää Looduspargiga 

toimus 13. septembril seeneretk Paluveski 

metsa. Osa võtsid Pühajärve kooli esimese, 

teise ja kolmanda klassi õpilased ning 

mõned seenehuvilised Otepäält. Meiega  

tulid metsa kaasa kaks seeneteadlast. Enne 

metsa minekut räägiti, kuidas seeni korjata 

ja kuidas metsas ringi liikuda. Olime väga 

põnevil. Igaüks meist asus seeni noppima. 

Seeneteadlased seletasid meile, millised on 

söögiseened, millised mitte. Leidsime 

palju pilvikuid, kitsemampleid, 

männiriisikaid, kukeseeni. Sekka paar 

prisket puravikku ja mõned murumunad. 

Nägime ka valgeid ja kollakaspruune 

kärbseseeni, mis on surmavalt mürgised. 

Neid me muidugi ei korjanud. Jätsime 

metsa kasvama ka vöödikud ja limanutid, 

mida söögiks ei korjata.Ootamatult 

märkasime tee ääres kolme suurt sirmikut. 

Need kõrge varre otsas suure kübaraga 

seened olid imetlemist väärt.Tagasi bussi 

juurde jõudes oli igaühel korvis erinevaid 

seeni. Seeneteadlased kontrollisid meie 

korvid üle, et neis ei oleks mürgiseid 

seeni.Tore oli uusi ja tundmatuid seeni 

leida ning neid tundma õppida. Mõned 

meie leidudest viidi koguni seenenäitusele.  

Pühajärve kooli 3. klass 

 

 

 

Õpetajate päev  

 

5. oktoobril toimus meil õpetajate päev. 

Päev algas aktusega, kus uus direktor Rivo 

võttis sõna ning selle päeva 9. klassi 

õpilased olid ette valmistanud laulu. Meil 

oli valminud film „Lapsesuu ei valeta“, kus 

õpilased rääkisid, mida nad  õpetajatest 

arvavad. Õpetajad ei võtnud seda tõsiselt, 

vaid naljaga, mis oligi filmi mõte. Järgnes 

tavaline koolipäev. Õpetajatel oli oodatust 

raskem tundides hakkama saada. Tuli palju 

seletuskirju. Õpilased, kes käitusid tunnis 

hästi, said osa ka õpetajate toa rõõmudest.  

Seletuskirja kirjutajad taipasid, et kui teha 

pahandusi, saavad nad nii õpetajate tuppa 

ning siis seal süüa. Vahetundide ajal oli 

õpetajate tuba täis õpilasi, kes tahtsid 

seletuskirju kirjutada. Väga palju rahvast 

ootas järjekorras  ukse taga.  Kui hiljem 

lugesime seletuskirju, jäi paljudel juhtudel 

arusaamatuks,  miks õpilased pidid 

seletuskirju kirjutama:  nad ei olnudki 

midagi  teinud.Õpetajatele kõige 

raskemaks klassiks osutus seitsmes klass, 

kes otsustas  õpetajate korraldusi eirata, 

kuid tänu neile said uued õpetajad end 

proovile panna. Kuid kuna see ongi 

rohkem naljapäev, siis saavad kõik 

õpilased oma pahandused andeks.  

Marika Almar ja Ketryn Õun  



 

Karikavõistlused 

maastikuteatejooksus 

18. septembril toimusid Tõrvas koolide 

karikavõistlused maastikuteatejooksus. 

Võisteldi  kahel eri distantsil:  60 m 

teatejooksus ja maastikuteatejooksus, kus 

poistel oli vaja joosta 500 m ja tüdrukutel 

300 meetrit. Osalesid 2.-9. klassi õpilased.  

Maakoolide arvestuses saime  teise koha. 

Nuputamine  

1. Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei 

mädane. 

2. Ükski ei saa ütelda, kes ma olen, kui 

ainult ma ise. 

3. Üks hani kaks kaela. 

4. Kõrvetab, aga ei pane põlema. 

5. Susi nurgas, suu ammuli. 

6. Käib ööd, käib päevad, ei väsi ilmaski. 

7. Valge põld, must seeme. 

8. Käib kõik maailma läbi, aga ise seisab 

ühe koha peal.                                                              

Mõistatused valis Marie Leopard 

Anekdoodid 

Õpetaja: "On see sinu pall, Juku?" 

Juku: "Kas koolimaja aken on katki?" 

Õpetaja:"Minu teada mitte." 

Juku: "Sel juhul on see minu." 

 

Juku helistab kooli: "Tere! Kahjuks Juku 

täna kooli tulla ei saa! Tal on kõrge 

palavik!" 

Õpetaja: "Vabandage, kes räägib?" 

Juku: "Minu ema!" 

 

Jukul oli koolis matemaatika hinne 2. 

Kümne aasta pärast saavad Juku ja õpetaja 

kokku. Juku tunneb õpetaja kuidagi ära ja 

õpetaja tunneb ka kuidagi Juku ära. 

Õpetaja küsib: "Noh, Juku, millega sa siis 

tegeled?" 

Juku ütleb: "Ma olen nüüd ärimees." 

Õpetaja: "Kuidas sa äri saad teha, kui endal 

oli matemaatika koolis tugev 2?“ 

Juku ütleb: "Noh ostan ühega ja müün 

neljaga, mind see 3% täitsa rahuldab.“ 

 


