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2013/2014. õppeaasta moto:  
Sport. Hasart. Meisterlikkus 
Läbiv teema: LIIKUMINE 
 
Rebaste ristimine 
 
1.oktoobril toimus rebaste ristimine. Päev algas 

sellega, et pidime oma koolikotid vahetama  

prügikottide vastu. Seejärel tehti meile 

näomaalingud. Pärast seda oli  

hommikvõimlemine.  

Teisel vahetunnil jagunesime kaheks tiimiks. 

Algul pidime kümme tiiru keerutama, siis  

slaalomiraja läbima, ühe jala peal olema ja 

küsimusele vastama. Võistkond, kes kaotas, 

pidi suurte garderoobi ära koristama.  

Kolmandal vahetunnil ootasid meid kausid, 

milles olid õunad, rosinad ja käärinud   

kasemahl.  

Sealt pidime käte abita õunatükid kätte saama.  

Neljas vahetund oli meil vaba vahetund.  

Viiendal vahetunnil pidime läbima takistusraja  

ja seda tuli teha üksteise külge kinniseotuna. 

Lõpuks lugesime rebaste vande. See oli tore ja 

naljakas päev. 

 

Annabel Eensoo 

 

Sügispäev Sangastes 
 

8. oktoobril oli 2. ja 3. klassi õpilastel  

võimalus osaleda loodusprogrammis, 

mis toimus Sangaste metsapargis.  

Kõigepealt tegime grupipildi kollase aknaraami 

juures. Seejärel kallistasime tammepuid,  

et meil oleks jõudu matkaraja läbimiseks. 

Giidid tutvustasid meile Sangaste lossi ja 

metsapargi ajalugu.  

Saime teada, et esialgu oli lossis 99 tuba.  

Ukse juures võlvide all saime salajuttu rääkida. 

Lossi taga on hästi suur tamm. Selle ümber- 

mõõt on üle 6 meetri. 

Metsapargis kuulsime palju huvitavat puudest. 

Krahv Berg oli puid toonud väga erinevatest  

kohtadest üle maailma ja parki istutanud.  

Mängud „Toiduahel“ ja „Mis mul peos on?“ 

meeldisid meile nii väga, et tahtsime neid veel 

mängida.  

Klassi kolm kõige kiiremat puulehtede korjajat- 

tundjat said hea hinde. 

Krahv Berg oli Sangaste rukki aretaja.  

Mängisime laulumängu „Me lähme rukist 

lõikama“ ja maitsesime rukkileiba. Tutvusime  

ka teiste teraviljadega ja saime teada, mida 

nendest valmistatakse, ning täitsime töölehe. 

Oli tore sügispäev. 

 

2. klass  
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Traditsiooniline „Tere, kool“ matk 
 

Neljapäeval, 5. septembril käisid meie kooli 

õpilased ja Pipi lasteaia lapsed  tavapärasel  

„Tere, kool“ matkal.  

Seekord võeti suund Viljandimaal asuvasse 

Lilli looduskeskusesse. Kohapeal jagati  

kõik eraldi rühmadesse. Kõige väiksemad 

vaatlesid loomi, läbisid väikse metsaretke ja  

meisterdasid.  

2.-5. klassi õpilased osalesid maastikumängus, 

mis viidi läbi tõukeratastel, ning läbisid 

programmi „Okkalised kaaslased“.  

Vanemate klasside õpilased siirdusid Teringi 

rappa. Pühajärve koolilastele on raba juba  

tuttav koht, kuid igal rabal on oma eripära ning  

midagi uut sai igaüks kõrva taha panna.  

Pärast pikka ja põnevat programmi söödi  

ühiselt suppi ja kooki, tänati juhendajaid ning  

seejärel asuti koduteele.  

Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, 

kes  meile sellise huvitava päeva võimaldas.  

 

Karl Kimmel  

 

 

 

 

 

 

 

Mõtteid „Tere, kool“ matkast 
 

Tore oli lambaid toita, pisut isegi kartsin.  

Pärast meisterdasime männikäbist 

lamba, mis nägi välja nagu päris. 

Metsast leidsime suure vägeva kivi, mille 

ümbermõõdu määrasime paelaga mõõtes. 

Pael läks katki ja nii me õiget mõõtu  

ei saanudki. 

Metsaretkel leidsime metsamuhklite onne, aga 

muhklid end meile ei näidanud.  

Puuokstelt leidsime linde, kes laulsid.  

Õppisime tundma puukoristajat, 

leevikest, varblast, sinitihast, musträstast.  

See oli tore. 

Mängisime nahkhiire mängu, kus kõik lapsed 

tahtsid olla nahkhiired. Vahva oli 

ka teatevõistlus -- ämbris olevad puude  

viljad tuli kanda ühekaupa õigesse ämbrisse, 

millel oli puu leht küljes.  

Katriini võistkond võitis ja nad said esimesena 

kommi. 

 

See oli äge, vinge ja lahe koolipäev. 

 

1. klass 
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Metsapäev 
 

Reedel, 20. septembril käisime metsapäeval. 

Metsapäeval osalesid 7. ja 8. klassi õpilased.  

 

Kohale jõudes sattusime väikesesse metsatukka, 

mida läbis teerada.  

Rada pidi kõndides jõudsime lagendikule.  

Seal kasvasid väikesed kuusekesed, mis olid 

ümbritsetud kõrgest heina- ja anger- 

vaksamüürist.  

Asusime kuusekeste ümbert rohtu maha tallama.  

 

Lagendikule oli kuused istutatud  ridamisi.  

Alguses jagati igale õpilasele oma kuusekeste 

rida, mille pidi korda tegema.  

 

Tallasime väikese kuusekese ümbert heina 

 maha ja sammusime järgmise juurde. Ja nii  

ikka uuesti ja uuesti.  

 

Niiviisi tegime lagendikul tööd umbes kaks  

tundi. Vahepeal tuli ka väikesi vihma- 

sahmakaid. 

 

Oli huvitav ja saime juurde uue, põneva 

kogemuse. 

 

Liis Antsi 

 

 

 

Pühajärve Lasteaia Pipi 20. juubel 
 

Juba 20 aastat on Pühajärve Põhikooli juures 

tegutsenud lasteaiarühm hoolitsenud kooli 

taimelava eest. Suurim muudatus toimus  

27. septembril 2013, mil lasteaed sai  

nõuetele vastavad rühmaruumid ning avati  

sõimerühm.  

 

Meie sõimerühma „pisikeste Pipide“ eest 

hoolitsevad  rühmaõpetajad Inge Vissak, 

Solveig Raave ja õpetaja abi Riina Laiva.  

 

Lasteaia liitrühma õpetajad on Taivi Rästas,  

Lii Peterson ja õpetaja abi Kaili Ostrak.  

 

Uuendusi on palju alates töökorraldusest ja 

lõpetades toitlustamisega.  

Püüame võtta vanast parima ja kohaneda 

 uute oludega. Hoiame elus lasteaia  

traditsioone ja oleme avatud  uutele ideedele. 

Kuidas me kohanenud oleme, võib ehk  

küsida õppeaasta lõpus.  

 

Tööd on palju: sisse tuleb seada metoodiline 

kabinet, täiustada ja süstematiseerida  

õppevahendid, muuta paremaks infovahetus 

lastevanemate ja toitlustaja vahel.  

 

Kõike seda oleme valmis rõõmuga tegema 

uutes ja paremates tingimustes.  

 

Täname Pühajärve Põhikooli direktorit Miia 

Pallast, kes on hea seisnud  

Pühajärve Lasteaia käekäigu eest.  

 

Suur tänu ka Otepää vallale, tublidele 

ehitajatele ja loomulikult lapsevanematele,  

kes otsustavatel hetkedel on toeks ja abiks 

olnud. 

 

Lii Peterson                                                   
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Sügisandide näitus 
 

Meie koolis korraldati aiasaaduste näitus ehk 

nunnukonkurss. Osalesid kõik klassid. Kõige  

rohkem tõid aiasaadusi algklasside õpilased. 

Enim toodi kartuleid ja õunu.  

Auhinnad said suurima, väikseima, kõige 

eksootilisema ja huvitavaima viguri  

kujuga „nunnude“ omanikud.  

Näitus jäi üles mitmeks päevaks.  

 

Cärolin Trik 

 

Intervjuu 
Janika Kilk on meie uus õpetaja.  

 

 Kui kaua olete kehalise kasvatuse tunde 

andnud? 

 

- Kehalise kasvatuse tunde andsin eelmisel 

kevadel ühe kuu ja nüüd olen andnud kaks  

kuud. 

 

 Millal hakkasite üldse spordiga tegelema? 

 

 - Noo, päris ammu ikka, sest juba siis, 

 kui ma  esimeses klassis käisin ja kaugust 

hüppasime,  siis ma hüppasin üle selle 

 liivakasti. 

 

 Milline on kõige sportlikum 

 klass praegu meie koolis? 

 

 - Kõik on sportlikud, ma üritan paljud ikka 

võistlustele saata. Aga rohkem siiski  

8. ja 9. klass.  

 

 Miks teile meeldib see amet? 

 

 - Tunnen, et alad, mida ma olen õpetama 

tulnud, on lastele head. 

 Annan endast parima, et õpilasele meeldiks 

sporti teha ja on hea,et õpilane ise tahab ja  

teeb kaasa. 

 

 Milline on teie lemmikspordiala? 

 

 - Ujumine ja kergejõustikualadest kaugus. 

 

 Birgit Helian Rahnel 

4. klassi jalgrattamatk 
 

Reedel, 13. septembril toimus meie klassi 

jalgrattamatk. Peale neljandat tundi  

kogunesime koolimaja õuele, kontrollisime  

üle varustuse ja asusime teele.  

Üksteise järel reas sõitsime Arula teed mööda 

Madsa spordibaasi poole. Ilm oli ilus 

päikesepaisteline ja kõigil oli tuju väga hea. 

Kohtusime kooli endise kehalise kasvatuse 

õpetaja Maretiga.  

Poole tee peal avastasime, et Sofia rattal on 

kumm tühi. Oh! – 13. Ja reede!  

Kõigil tekkis mõte – mis nüüd saab? Palusime 

ühes teeäärses talus rattapumpa, aga sellest 

polnud abi, sest ratta ventiil oli katki.  

Sofial tuli teekonda jätkata jalgsi.  

Mäest ikka üles ja alla sõites jõudsime peagi 

peatuspaika. Poisid tegid lõkketule üles ja 

tüdrukud katsid piknikuks laua. Uurisime 

laagripaika.  

Seejärel õnnitlesime suve sünnipäevalapsi. 

Pärast väikest einestamist toimusid  

loodusmängud. Küll tuli puid ära tunda, õige 

värvitooniga loodusobjekte leida,  

looduspilte kokku seada ja nuputamis-

ülesandeid lahendada.  

Lõkkes grillisime vorstikesi ja vahukomme. 

Väga lõbus oli mängida trihvaad  

ja noolemängu.  

Ja oligi aeg tagasi sõita. Korjasime kodinad 

kokku ja asusime teele. Tagasisõit möödus 

viperusteta. Oli väga tore matk! 

 

4. klass 

 
 

 

     4  1 



Lasteaia ja 1. klassi õpilaste e 
 

 

 

  
 

Puukoga metsas 

 

 
Pokumaal 

 

 
 

Looduspilte imetlemas 

 

 

ühine õppekäik Pokumaale 
 

 

 

 
Edgar Valteri töötuba uudistamas 

 

 
Kes on lammas ja kes on kits? 

 

 

 
Lapsed aida ees einestamas 

 

Meile kõigile meeldis see retk väga. 
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Käisime Otepää looduspargis 
 

17. septembril korraldati meile  

õuesõppe päev, mis algas sõiduga Otepää 

loodusparki.  

Meie giid oli Margit Turb, kes tutvustas uut 

näitust. Seejärel pidime täitma töölehel  

olevad ülesanded. Meie teadmisi kontrolliti ka 

„Kuldvillaku“-sarnases mängus, see oli väga 

huvitav.  

Edasi suundusime Pühajärve sõjatamme 

juurde. Saime kuulda selle tamme huvitavast  

ajaloost. Pistsime ka mõne tammetõru endale 

taskusse.  

Järgmine sihtpunkt oli Harimäe torn. 

Ronisime torni tippu ja uudistasime ümbrust. 

Torni lähedal pidasime ka väikest piknikku. 

Kõht täis, asusime uuesti teele. 

Jõudsime Märdi veski juurde.  

Väikese Emajõe ääres nägime haruldasi 

korgipuid, mis tundusid katsudes nii pehmed.  

Päeva lõpetasime mänguga„Kullid ja varesed“. 

Ja oligi aeg suunduda tagasi koolimajja. 

Päev toimus tänu Lilli Looduskeskuse KIKi 

projektile.  

 

Cärolin Trik 

 

 

 

Õpetajate päev  
 

Õpetajate päev on olnud  igal aastal eriline. 

Sel päeval asendavad õpetajaid põhikooli 

lõpuklassi õpilased. Meile oli see väga 

oodatud päev. 

Hommikul toimus aktus, kus 9. klass esitas 

muusikalise tervitusena plaatpillidel  

J. Pachelbeli kaanoni. Direktor andis 

võimusaua üle oma asendajale ning uus 

direktor pidas innustava kõne. 

Esimeseks tunniks oli õpetajate jaoks ette 

valmistatud viktoriin telesaate „Eesti mäng“ 

põhjal. Pärast teist tundi lahkusid õpetajad 

koolist ning vastutus oli meie, 9. klassi 

õpilaste õlul. Meie õpetajate tuba oli täis 

kõike head-paremat raskeks ja 

kohustusterikkaks päevaks. Üritasime olla 

võimalikult õpetajalikud,  klassijuhataja oli 

meile südamele pannud, et me asja tõsiselt 

võtaks. Tõepoolest, eelmistel aastatel on see 

päev nii mõnigi kord olnud pigem 

naljaviskamine kui töötegemine. 

Õpetajate sõnul saime oma tundidega hästi 

hakkama. Klassi ees olemine oli meie jaoks 

üsna vajalik kogemus. Huvitav oli teada 

saada, mida tunneb õpetaja  klassi ees. 

 

Priit Peterson ja Joonas Rello 
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