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G L O B U S 
September-detsember 2014 

 

  
"Tere, kool!" matk 
 

Pühajärve põhikooli traditsiooniline matk toimus 4. septembril. 

Kargel septembrikuu hommikul kogunesid elevil õpilased juba 

varakult kooli ette. Kui kõik kohal, räägiti veel kord marsruudist, 

mis kulges ümber Pühajärve sealseid matkaradu mööda,  ning 

jagati kätte ülesannete lehed ja kaardid. 

Alustasime matka kooli eest ning kõndisime Väikese Emajõe 

algusesse. Jõgede ja ojade juures oli vaja mõõta vee temperatuuri. 

Edasi liikusime Mülke ojast mööda ja matkarada pidi Nüpli ojani. 

Veidi maad edasi kõndides jõudsime päris Pühajärve äärde välja. 

Poslovitsa rannas ootas meid ees õpetaja Peeter. Ta selgitas, et iga 

vette visatud rõnga all on peidus (kuld)kala, mille püüdmiseks 

olid kaldal erinevad õngeridvad. Õnge abil pidi ära tooma 

hularõnga. 

Kui kala püütud, võisime edasi liikuda Armuallikale. Parimate 

vaadetega kohtadel pidime pildistama Pühajärve saari, esimestena 

jäid objektiivide ette Kloostrisaar ja Sõsarsaared. Tee kulges läbi 

sügisandidest pakatava metsa. Ka allikal pidi mõõtma vee 

temperatuuri. 

Kiigemäelt avanes kaunis vaade auravale järvele. Sammusime 

edasi mööda Pühajärve idakallast põhja poole ehk liikusime 

mööda Kolga  lahest ja jõudsime peagi Otepää looduskeskusesse. 

Seal ootas meid rõõmsameelne Margit Turb. Looduskeskuses 

saime lahendada  ristsõna. Infot sai saali seintel olevatelt tahvlitelt 

ja piltidelt. 

Looduskeskuse ees pidasime lõunasöögi ja puhkepausi. Jätkasime 

matka, minnes läbi Pühajärve rannast. Seal tegime grupipildi, 

taustaks rohetavad Lepassaarte tammed. Mööda kergliiklusrada 

liikudes jõudsime Sõjatammeni. 

Pärast pikka jalutuskäiku jõudsime Angunina poolsaarele. Sealt 

tegime pildi Kolga poolsaartest ja Sõsarsaartest. Viimaks jäi meil 

veel pildistada Innussaart ja juba paistiski meie armas koolimaja. 

Ring ümber Pühajärve oli meeleolukas, väsitav, kuid kõigile 

jõukohane. Matk avardas paljude silmaringi ning sisaldas 

põnevaid kohti ja matkaradu, kuhu poldud varem satutud. 

 

Liis Antsi 
 

Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu 

karikavõistlused 2014 

26. septembril toimusid Tõrva gümnaasiumi 

pargis Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu 

individuaal-võistkondlikud karikavõistlused 

TP D,C,B,A,J vanuseklassidele. 

Meie kooli võistkonnas oli 21 vaprat 

krossijooksjat: Mattias Toover, Andreas 

Peterson, Andreas Kiivit, Gen-Marten Paul, 

Annabel Eensoo, Isabel Võrk, Marten Belov, 

Oliver Kiho, Harald Raave, Simon Nõgel, 

Hendrik Aaliste, Karl-Markus Toover, Iti-Riin 

Jaagant, Jane Ilves, Liisi Prans, Remo Almar, 

Karel Kaupmees, Danel Prans, Romet Reino, 

Kenter Freimanis, Taavi Vihmann. Kõik 

esindasid oma südika jooksuga edukalt kooli 

ning tõid sellega ka koolile punkte. 

Võistlustelt õnnestus koju tuua ka 2 säravat 

medalit: PD vanuseklassi Valgamaa 

koolinoorte murdmaajooksu 1000 m võitis 

Andreas Kiivit ajaga 3.38,1. PB vanuseklassi 

Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu 

meistriks tuli Karel Kaupmees 1000 m ajaga 

3.04,0. Üldkokkuvõttes saavutasime 

maakoolide arvestuses 250,5 punktiga tubli III 

KOHA!  

Janika Kilk
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Ühine spordipäev Otepää gümnaasiumiga 

17. septembril toimus Tehvandi staadionil kolmas kahe kooli 

ühine spordipäev 2.-9. kl õpilastele. Soojendus tehti ühiselt 

mõnusalt tantsides. Meeleolu hoidis üleval hea muusika. 

Võisteldi klassiti pendelteatejooksus (5T+5P), 60 m jooksus, 

kaugushüppes, palliviskes või kuulitõukes. Ilm oli super, 

loodetavasti ka tulemused. 

Janika Kilk 

 

Sõpruskohtumine Sompio põhikooliga 

jalgpallis 

Meie koolil oli 9. septembril külas Sompio 

põhikool Soomest. Nende kool asub Helsingist 

mõnekümne kilomeetri kaugusel põhja pool. 

Koolis on 7.-9. klassid (igas klassiastmes 10 

klassi), kokku üle 700 õpilase. Kooli 

spordikallakuga 9.   klass on sel nädalal Eestis, 

siin meie kandis elavad nad Käärikul. Eile 

tutvusid külalised meie koolimajaga ning kell 

16-17 toimus vihmane ja põnev  sõprusmatš 

jalgpallis. Meie meeskond lõi kolm väravat 

külaliste nelja värava vastu. Väravate löömisel 

oli väga edukas 7. klassi Hendrik (kaks 

väravat). Väga suur tänu elamuste eest 

meeskonna kõigile liikmetele!  

Janika Kilk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgamaa koolide maastikuteatejooksu 

karikavõistlused 

18. septembril toimusid Tõrva Gümnaasiumi staadionil ja pargis 

Valgamaa koolide 2014. a võistkondlikud karikavõistlused 

maastikuteatejooksus. Võistlusklassid, milles meie kool võistles, 

olid 1.-5. kl, 6.-9. kl. Võistlusaladeks olid pendelteatejooks 

10x60m (5P ja 5T), kus võistlust alustas poiss, ning 

maastikuteatejooks 5Tx300m ja 5Px 500m, kus alustajaks oli 

tüdr. Joosti  vaheldumisi. Võistkondlik arvestus peetakse eraldi 

1.-9. klassi rühmade maa- ja linnakoolide  võistkondadele. 

Maakoolide 1.-9. kl arvestuses saavutas meie kool II koha. 

Edukasse 1.-5. kl võistkonda kuulusid Elisabeth Marleen 

Peterson, Eeva Mai Eensalu, Tuule-Liis Jaagant, Aneth Kaileen 

Peterson, Maria Lohk, Rasmus Leopard, Andreas Kiivit, Gen-

Marten Paul, Mattias Toover, Andreas Peterson. 6.-9.  kl 

edukasse võistkonda kuulusid Jane Ilves, Hanna Liis Kiho, Iti-

Riin Jaagant, Liisi Prans, Laura Mootse, Taavi Vihmann, Danel 

Prans, Karel Kaupmees, Romet Reino, Remo Almar. Kõigile 

tublidele osalejatele suured tänud kooli esindamise eest ning 

jõudu ja jaksu edaspidiseks! 

Janika Kilk 

 

 

Sõpruskohtumine korvpallis 

25. septembril toimus meie kooli ja Keeni 

põhikooli sõpruskohtumine korvpallis. 

Ettevõtlikud ja teotahtelised poisid eesotsas 

Taavi ja Brandoniga soovisid mängida 

korvpalli. Tunnustan õpilasi, kes ise 

vabatahtlikult organiseerisid sõpruskohtumise 

ja osalesid sellel. On ainult rõõm, et selliseid 

õpilasi ikka veel leidub ning mina omalt poolt 

püüan ka igati kaasa aidata.  

Janika Kilk 
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  Aiasaaduste ja nunnunäitus 

Meie koolipere tervitas tänavust sügist aiasaaduste ja nunnunäitusega. Näitusele oli toodud suuri porgandeid, peete, 

kapsaid, tomateid, kurke, ubasid, küüslauku, sibulaid, paradiisiõunu, ebaküdooniaid, viinamarju. Seina ääres seisis tohutu 

kõrge päevalill. Laual poosetas Sofia ja Sonja toodud hiiglasuur kaunistustega kõrvits, millel nimeks "Sipelga kõrvits". Tädi 

Elve aiast olid näitusel viguriga sibulad ja porgandid. Kõige eksootilisem oli laste jaoks kollane patisson. Kuues klass sai 

loodusõpetuse tunnis patissoni maitsta. Nende meelest oli see maitsetu. Tšillipipart maitses aga Gabriel, kellel pärast silmad 

vett jooksid. Nii kahju oli tal piprast. Suurte koridoris saavad kõik õppida vene ja inglise keeles erinevate aiasaaduste 

nimetusi. See on lõiming keelte ja loodusõpetuse vahel. Kiitus kõikidele, kes näitusele huvitavaid aiasaadusi tõid.  

Auhinnalised kohad: 

Kõige eksootilisem aiasaadus -- ogaõun (Karl-Markus) 

Kõige vigurilisem aiasaadus -- sibul (tädi Elve aiast) 

Kõige suurem aiasaadus -- kõrvits (Sofia ja Sonja), päevalill (Karl-Markus) 

Kõige värvilisem aiasaadus -- sipelgakõrvits (Sofia ja Sonja) 

Pille Kangur 
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Seenenäitus Otepää Looduspargis 

18. septembril ootasid kolmanda ja neljanda klassi õpilased põnevusega 

õppekäiku Otepää Loodusparki. Planeerisime külastada seenenäitust.  

Päev algas seiklusrikkalt – nimelt unustasime koolimajja lapse, kelle 

olime saatnud teisi otsima. Õpetaja Janika abiga jõudis lõpuks ka 

Kristelle Otepääle. 

Kohapeal kohtusime looduspargi töötajatega. Saime mikroskoobi all 

vaadelda seente eoseid ja torukesi. Isegi õpetajatele oli see uudne 

kogemus. Seejärel siirdusime näitusele. Meile tutvustati seeni, nende 

kasvukohti ja märgistamiseks kasutatavaid leppemärke. Tarkused 

kogutud, mängisime mängu, mille käigus otsisime seeni, nuusutasime 

neid ja pakkusime, missuguse lõhnaga on tegu. Kõige haisvam 

eksponaat – tanuseen – oli peidetud purgi alla. Seda ei soovinud keegi 

nuusutada. Lõpetuseks täitsime töölehte.  

Kooli jõudes tuli neljandal klassil jätkata seente uurimist arvutiklassis. 

Looduspargis veedetud aeg oli väga arendav. Kogemusi sai jagatud nii 

kaaslastele kui ka pereliikmetele. 

4. klass ja õpetaja 

 

Rebaste ristimine  

Meie 5. klassil tuli hommikul kell 8.15 koolis 

olla. Kõigepealt pidime laste pissipotis näo 

ilusasti ära pesema. Seejärel tehti meile 

näomaaling.  

Koolikotist tuli kõik asjad kandikule valada 

ning meie kotid viidi kuhugi ära. Kogu päeva 

pidime  kandikutega ringi käima.  

Peale esimest tundi seoti meid nööriga kokku, 

nöör ei tohtinud katki minna. Teisel vahetunnil  

pidime sööma mingeid kastmeid. Peale 

kolmandat tundi tegime spordiülesandeid. 

Topispall tuli viia trepist alla käsi kasutamata. 

Seejärel põrgatasime tennisepalli koridori 

lõppu. Seal ootas meid järgmine ülesanne. 

Pidime jalga panema suured kummikud ja 

palliga koolimaja ette hüppama.  

Meile anti õhupallid ja me läksime nendega 

aulasse. Seal pidime õhupallid katki tegema. 

Meile räägiti, kuidas rebane käituma peab.  

Neljas tund lõppenud, läksime rebaste lauluga 

sööma.  

Koolipäeva lõpus lugesime rebaste vande ja 

meid ristitigi ära.  

 

Gen-Marten Paul 

 

Õpetajate päev  

Õpetajate päev toimus reedel, 3. oktoobril. Päev algas aktusega, kus 

esinesid 9. klassi õpilased. Õpetaja Aili Mägile anti üle aasta õpetaja 

tiitel.  

Toimus pidulik direktori saua üleandmine noorele direktorile Hanna Liis 

Kihole. Pärast seda suundusid õpilased koos oma uute õpetajatega 

tundidesse.  „9.  klassi õpilased“ said osaleda õpetajate päeva viktoriinis, 

mis oli pühendatud selle aasta läbivale teemale - keskkonnale.  Võitis 

võistkond, mille koosseisu kuulusid Ülle Tomson, Pille Kangur ja Krista 

Sumberg. Algklassidele andsid tunde Essi Pusa, Anete Kannik, Marie 

Leopard ja Remo Almar. Aineõpetajad olid Taavi Vihmann (ajalugu), 

Kevin Kaur (inglise keel), Karel Kaupmees (matemaatika), Liis Antsi 

(bioloogia, geograafia ja loodusõpetus), Danel Prans (kehaline 

kasvatus). Eesti keele õpetaja äkilise haigestumise tõttu viisid tunde läbi 

need noored õpetajad, kellel juhtus vaba tund olema. 

Lasteaias olid abiks Reili Valdson, Liisi Prans, Iti-Riin Jaagant ja 

Annabel Eensoo.  

Päev möödus rahulikult ja ilma suuremate vahejuhtumiteta. Õpetajad 

said oma ülesannetega hästi hakkama. Saime jälle kogemuse võrra 

rikkamaks ning oskame nüüdsest õpetajate tööd paremini väärtustada.  

 

Hanna Liis Kiho ja Liis Antsi 
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Pipi lasteaia 21. sünnipäev  

15. oktoobril sai Pipi lasteaed 21-aastaseks. Aasta eest 

kolisime uutesse rühmaruumidesse. Nüüd saame öelda, et 

lasteaia elukorraldus on muutunud paremaks ja lastele 

mugavamaks. Pidusidki on kergem korraldada, sest aulasse, 

kuhu kaks rühma lahedalt ära mahub, saame astuda 

lasteaiaruumidest üle ukse. Sünnipäevapidu alustasimegi 

aulas, kus direktor Miia Pallase andis üle kingitused 

mõlemale rühmale. Sel aastal üllatasid lasteaialapsi sõbrad 

Pühajärve põhikooli 3. klassist koos klassijuhataja Maie 

Eensaluga, kes olid ette valmistanud näidendi „Pipi läheb 

kooli“. Kui näidend vaadatud, head soovid ja tervitussõnad 

öeldud, võisid lasteaialapsed koos 3. klassiga tantsima ja 

mängima hakata. Peo käigus selgitati välja kõige kiiremad 

ratsutajad. Kuna hobust polnud käepärast, toimus võistlus 

kepphobustel. Ühiselt otsiti kadumaläinud asju ja tantsiti 

„spungitantsu“, toimus mänguline moedemonstratsioon. 

Kui rahmeldamisest kõht tühjaks läks, ootas pisikesi 

päevakangelasi ja külalisi ühine sünnipäevalaud. 

Sünnipäevatordi ja vahvad näpunukud said lasteaiarühmad 

kingituseks sõprusklassilt. 

Lii Peterson 

 

Halloweeni pidu  

31. oktoobril toimus meie koolis 1.-5. klassini halloweeni 

pidu. Selle korraldasid 6. klassi õpilased. Üritus toimus 

vahetundide ajal ja koolipäeva lõpus.  

Alustasime pidu 2. vahetunni ajal tseremooniaga, kus 

osalejaid pritsiti püha veega. Iga klass pidi kaasa võtma 

kõrvitsa, mida 5. tunni ajal kaunistati. Korraldati ka 

erinevaid võistlusi, näiteks luuaga ümber postide jooksmist, 

ajalehetantsu ja kivikujumängu.  

Kõik nautisid üritust ja tagasiside peo kohta oli hea. 

6. klass 

 

Jaan Lattiku mälestusjooks ja -kõnd 
 

29. oktoobril toimus Lüllemäel  kirjaniku, riigi- ja 

kirikumehe, Eesti Vabariigi haridus- ja välisministri, meie 

noortekirjanduse ühe rajaja, „Meie noorte“ juttude autori 

Jaan Lattiku  136. sünniaastapäeva tähistamine. Selle 

raames viidi läbi  XVI Jaan Lattiku mälestusjooks ja  

-kõnd „Teejuht 2014“, millel ka meie oma kooli 

võistkonnaga juba mitmendat aastat järjest osalesime.  

Võistkonda kuulus kaheksa 7-16-aastast Meie Noort 

(võistkonnas oli I kooliastmest 2 õpilast, II kooliastmest 3 

õpilast ja III kooliastmest 3 õpilast. Nende seas pidi olema 

vähemalt 3 tüdrukut).  

Jooks ja kõnd toimus Jaan Lattiku ühe parima noortejutu 

„Teejuht“ jälgedes. Vastavalt jutule kulges rada Jaan 

Lattiku sünnitalu Mäkiste teeotsas asuva mälestuskivi 

juurest Lüllemäe põhikooli juurde. Raja pikkuseks oli 

kokku 5,5 km, rajal asus 8 kontrollpunkti. Tegu oli 

teatejooksuga, kus igal osalejal tuli läbida erineva 

pikkusega maa.  

Meie kooli võistkonnas jooksid järgmised õpilased: I 

etappi jooksis (150 m) Tuule-Liis; II etapp oli distantsilt 

kõige pikem (1600 m) selle läbis väga tublilt Karel, jättes 

kõik teised võistkonnad seljataha; III etappi (800 m) 

jooksis Marten, IV etapi läbis (1050 m) Andreas Kiivit,  

V etapi (250 m) Aneth, VI etapi (400 m) Hanna Liis,  VII 

etapi (900 m) Karl-Markus, kes oma südika jooksuga viis 

võistkonna esimeseks; VIII etapi läbis (300 m) Rasmus, 

kellel võit oli lihtsalt vormistamise küsimus. 

Kui jooks joostud, pakuti osalejatele suppi ja teed ning 

kuna autasustamiseni oli omajagu aega, siis sai koolimaja 

taga staadionil aega parajaks tehtud (kes mängis palli, kes 

turnis niisama jne). 

Ilm oli väga ilus ning seega head lõpptulemust soosiv. 

Kokku osales jooksul 6 teatevõistkonda, kelle hulgast 

õnnestus meie koolil sel aastal saavutada I koht! Autasuks 

oli aastaks Rändav Jaan (Jaan Lattiku mälestuskivi väike 

koopia) ja kotitäis auhindu (lauamängud, raamatud), lisaks 

loositi välja hulk päevaauhindu.  

Suur tänu  korraldajatele ja meie tublidele osalejatele! 

 

Janika Kilk 
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Mihklilaat 

29. septembril oli meil koolis mihklilaat, korraldajateks   

5. klassi õpilased. Eelnevalt sai järele uuritud, kui palju 

kauplejaid laadale müüma tuleb. Meie üllatuseks ja rõõmuks 

oli neid üle 20.  

Laada avasime 6. tunni ajal aulas. Kõigepealt lasime ostjad 

ja müüjad aulasse sisse ning siis kuulutasime mihklilaada 

avatuks, lõigates pidulikult läbi lindi. Seejärel läks 

kauplemine suure hoo ja mölluga lahti.  

Väga südantsoojendav oli näha, et paljud tublid õpilased 

koos oma tublide vanematega olid näinud suurt vaeva ning 

valmistanud laadal müümiseks  maitsvaid küpsetisi. Ei 

puudunud ka vanad filmid, mudelautod jms. Omalt poolt 

viisid korraldajad läbi loosipiletite „Iga loos võidab“ 

müümise. Iga loosi ostnu osales hiljem ka peaauhinna 

loosimises, milleks oli tahvelarvuti.   

Igatahes oli üks meeleolukas ja edukas laat! Täname kõiki 

kauplejaid ning ostlejaid!   

5. klass 

 

 

Pühajärve lasteaed Hellenurme vesiveskis 

Selle veerandi viimasel päeval külastas Pühajärve 

lasteaia liitrühm Hellenurme vesiveskit, mis on ainus 

töötav vesiveski Eestis. Veskiemand Mae Juske lahkel 

juhatusel jalutasime pea 150-aastase vesiveski ümber 

ja kuulasime vee rahustavat kohinat. Perenaise enda 

sõnutsi käib ta kose kohal iga päev närve rahustamas, 

suvel on tal aga tasuta spaa koos massaažiga omast 

käest võtta.  

Edasi suundusime leivakotta, kus leivaahi mõnusalt 

soojaks köetud ja leivaastja pisikesi leivategijaid 

ootamas. Kahe kivi vahel jahvatatud jäme ja tume 

rukkijahu, juuretis, vesi ja sool - rohkem komponente 

me ei vajanud. Meie leivataigna segas ja sõtkus 

õpetaja Taivi Rästas. Väärikalt tegi ta taignale ka 

ristimärgi, mis nii tegijat kui sööjaid kaitseb. Nüüd 

võis iga laps vormida endale väikese kakukese ja 

kaunistada selle omatahtsi. Peaasi, et igaüks hiljem 

ahjus võetud leivakese ära tunneks. Seejärel pani 

veskiemand Mae kakukesed 100-aastase leivalabidaga 

otse ahju põrandale küpsema.  

Siis oli aega teha veskis väike ringkäik. Veskis 

kohtasime sõbralikku ja muhedat möldrit - endist 

matemaatikaõpetajat, kes meid kähku kokku loendas 

ja kiirelt arvutas, millise arvuga jagub. Aga 

arvutamisoskust on möldritel vaja läinud kõik see 150 

ja rohkem aastat. Kui vanasti tuli veskile üks talumees 

neljakümne viljakotiga, siis tänapäeval saabub 40 

turisti, kaasas 1 kott leivavilja, et oma silmaga näha, 

kuidas looduse jõud vesiveski tööle paneb ja vilja ära 

jahvatab.  

Saime meiegi tunda, kuidas vana vesiveski rappub, 

hammasrattad ja rihmad nagisevad, kui vesi turbiini 

käivitab. Iga laps sai püüda viljateri või püüli otse 

peopeale ja maitsta nii rukist kui nisu. „Kas meie 

leivakesed ahjus ära ei kõrbe?“ küsis Jaarek, kellele 

meenusid järsku ahju pandud leivad. „Kõik on 

kontrolli all,“ rahustas veskiemand. Tagasi leivakotta 

jõudes tundsime leiva lõhna – meie kakukesed olid 

valmis. Jäi soovida vaid „Jätku leiba!“. 
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Õppekäik   

 
13. novembril sõitsid meie kooli algklasside lapsed 

Tartusse. Meid ootas ees põnev päev – õppeprogrammid 

Tartu Loodusmajas ja kino ühiskülastus. 

Tartusse jõudes jagunesime kahte gruppi. 1.-2. klassi lapsed 

läksid uurima taimede ja loomade talvenippe ehk kuidas 

taime- ja loomariik talveks valmistub ning külma aastaaja 

üle elab. 3. ja 4. klassi ootas ees lemmikloomaprogramm.  

Esialgu tutvustati meile punakõrv-ilukilpkonni. Saime 

teada, missuguseid tingimusi nad eluks vajavad, mida 

söövad ning kas nad ka kilbi seest välja saavad tulla. 

Tutvusime põnevate võõramaiste taimedega nagu õlipuu, 

ananass, ingver, kaktused. Paljudele oli uudiseks, et laste 

üks lemmikvili – banaan – ei kasvagi puus, vaid on hoopis 

maailma suurim rohttaim. Eriti huvitavaks läks siis, kui 

jõudsime lemmikloomade juurde. Kohtusime küüliku, 

merisea, kuldhamstri, tšintšilja, deegude, akvaariumikalade, 

viirpapagoide ja madagaskari prussakatega. Saime teada, 

kuidas nende eest hoolitseda, kust nad on pärit ning millega 

peaks arvestama lemmiklooma võtmisel.  

Muljetest tulvil, seadsime sammud kinno, et vaadata  filmi 

„Amazonia“. Tegime koos pisikese tsirkusepärdikuga kaasa 

põneva seikluse ürgses Amazonase vihmametsas. 

Vaatamata ohtudele, kohanes inimeste juures kasvanud 

loom metsiku keskkonnaga ning leidis tee oma 

hõimukaaslaste juurde. Loodus oli imekaunis ning tänu 3D 

formaadile tundus kõik käega katsutav. Filmi muutis 

eriliseks teksti puudumine, piirduti ainult muusika ja 

loodushäältega. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et meie õppekäik oli hariv ja 

samas ka emotsioone pakkuv. Mõtlemist ja 

arutlemisteemasid jätkus veel kojusõidu ajaks. 

Krista Sumberg 

 

 

Võistkondlikud karikavõistlused rahvastepallis 

       
7. novembril 2014 toimusid Pühajärve koolis (tüdrukud) ja 

Otepää Gümnaasiumis (poisid) maakonna 4.-5. klasside 

võistkondlikud karikavõistlused rahvastepallis. Võisteldi 

kahes alagrupis.  

Kolm paremat võistkonda tüdrukute osas olid Tõrva 

Gümnaasium, Valga Vene Gümnaasium ja Valga 

Põhikool, poiste osas Valga Põhikool, Keeni Põhikool ja 

Tõrva Gümnaasium. Meie kooli tüdrukud saavutasid 6. 

koha (võistkonda esindasid Liisa Mari, Elisabeth Marleen, 

Sofia, Kaisa, Riinu, Reelika, Maria, Pipi), poisid 9.-10. 

koha (võistkonda esindasid Andreas, Gen- Marten, Mairo, 

Rasmus, Vladimir, Andreas, Jorgen Arne, Mattias).  

Miia Pallase, tüdrukute võistluse peakohtunik 

Tutvumine animatsiooniga 

24. novembril käis meie koolis  külas Roland Seer. Ta 

rääkis meile animatsioonist ja sellest, kuidas seda 

tehakse. Roland näitas enda tehtud erinevaid 

animatsioone. Ta on teinud ka muusikavideoid. Huvitav 

oli teada saada, et  viiesekundilise video tegemiseks 

läheb umbes kaks nädalat.  

Roland Seer on meie kooli vilistlane. Praegu õpib ta 

Taanis. Ta on  meil varemgi  külas käinud. Oma tööst 

rääkis ta väga huvitavalt. 

Annabel Eensoo, Isabel Võrk ja Oliver Kiho 

 

Kodanikupäeval külastas meie kooli  raamatu 

„Minu Keenia“ autor  

Teisipäeval, 25. novembril käis meie koolis raamatu "Minu 

Keenia“ autor Janika Tamm. Ta rääkis meile, kuidas ta on 

käinud Keenias ja millega seal tegelenud. Mõte sinna 

minna tuli tal varakult, kuigi ta ei teadnud selle riigi kohta 

mitte midagi. 2009. aastal läkski Janika Keeniasse 

vabatahtlikuks ning aitas seal kaasa MTÜ Mondo Keenia 

koostööpartneri WEFOCO organisatsiooni loomisele ja 

arengule. Janika näitas meile põnevaid pilte Keenia elust ja 

sealsetest elanikest. Iga pildil olnud inimese kohta oli tal 

rääkida nende lugu ja see, kuidas neil praegu läheb. Usun, 

et kõik said midagi uut ja huvitavat teada ja tekkis huvi 

selle riigi vastu. 

Liis Antsi 
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Kadripäev 

25. novembril toimus kadrikarneval. Ürituse korraldas           

6. klass. Karnevalist võtsid osa 1.-4. klassi õpilased. Kõik 

riietusid valgeteks toredateks kadrideks.  

Iga klass esitas laulu või tantsukava, mille eest nad said 

porgandeid. Toimusid vägevad võistlused, nagu näiteks 

huvitav viktoriin, põnev mäng „Simon ütles“, munavõistlus 

(meie sõnul toore munaga, aga tegelikult oli keedetud 

muna), ja  huvitav takistusrada. Enne takistusrada tegid Ats 

ja Tanel soojendusvõimlemise, mis kõigile meeldis.  

Kokkuvõttes õnnestus üritus väga hästi. Ainult et peaksime 

rohkem harjutama koostööd.  

 

Isabel Võrk, Harald Raave ja Oliver Kiho 

 

 

Isadepäeva kontsert 

10. novembri õhtul toimus meie kooli aulas isadepäeva 

kontsert. Rahvast kogunes üle ootuste palju. Enne aulasse 

pääsemist tuli isadel panna end proovile ning ära arvata, 

palju kaalub vuntsidega kõrvitsmees. Vahva idee pakkusid 

välja ja teostasid 5. klassi õpilased koos 

klassijuhatajaga. Ürituse avas direktor Miia Pallase, 

õnnitledes meie kooli lapsevanemat Priit Jaagantit, kes oli 

sel aastal üks Otepää valla aasta isa nominentidest.  

Kontserdil oli esinejaid kõikidest klassidest. Laulud, 

kandlepalad, luuletused ja kahekõned vaheldusid laste 

poolt kirja pandud mõtetega isast, mida lugesid ette 

Annabel ja Harald. Katriin koos oma isa Aivariga esitas 

laulu „Aastaajad“.  Mairo isa Mati laulis Mairo ja 

Andreasega siili autost ja seiklushimulisest pikkade 

pükstega poisist  

Uhke kõrvitsa omanikuks sai Veiko Võrk, kes eksis kõrvitsa 

kaalu arvamisel ainult 100 grammiga.  

Suured tänud kõigile, kes kontserdi korraldamisele kaasa 

aitasid. Meie eriline tänu kuulub kahele julgele isale, 

Aivarile ja Matile, kes muutsid ürituse meeldejäävaks. 

Maitsva koogi eest täname Eve Koserit.  

Kohtumiseni järgmisel aastal! Millega me siis üllatame, 

jäägu praegu saladuseks. 

Õpilasesindus  
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Huvitav koolipäev 
 

Neljapäeval, 18. detsembril juhtus meie koolis nii mõndagi 

põnevat.  

Esimese tunni ajal valmistati ette jõulukohvikut. Kui 

kohvik sai valmis, kuulasime Iti-Riini ja Pipi  

klaverimängu. Kohvikust sai osta piparkooke, pikkpoisse, 

kaerahelbeküpsiseid ja teed.  

Külla tuli fotograaf  Arne Ader, kes rääkis meile kaunist 

Eesti  loodusest, samal ajal näitas ta  oma  fotosid.  

Tegime videovestluse Tallinna Ülikooli ökoloogi Mihkel 

Kanguriga. Ta ütles, et jõuluaeg on rohkem andmise kui 

kinkide  saamise aeg.  

Vaatasime filmi vihmametsade päästmisest. 

Kirjutasime  rühmades, mida teha tuttavale 

jõuludeks  kingituseks, kui pole üldse raha või on seda 

vähe -- häid mõtteid tuli palju. 

Tegime viktoriini, mille võitis Liisi võistkond. Koolipäeva 

lõpus saime kätte tunnistused. 

Minu arvates oli see päev huvitav ja  andis ka uusi 

kingiideid järgmiseks aastaks. 

 

Mirjam Leopard 

 

Õuesõppepäev  

Esmaspäeval, 15. detsembril veetsid neli klassi, 5.-8. klass, 

vahva päeva Tartus. Kõigepealt käisime elamusi saamas 

4D kinos, kus sai valida õudustemaja, lumesõidu, Hiina 

müüri või dinosauruste filmi. Õudustemajas pidime rinda 

pistma tontide, ämblike, hiirte ja nahkhiirtega.  

Pärast kino oli võimalus minna uisutama või seiklusparki 

ronima. Kaheksandast klassist käisid uisutamas Romet, 

Laura ja Liisi.  

Seejärel tuli vaba aeg ning 8. klassi kõik õpilased läksid 

Mac-i. Klassijuhatajat me kaasa ei kutsunud, kuna kõik 

oleksid pidanud  tellima vene keeles. Tegelikult ei tellinud 

keegi vene keeles ja põhjuseks toodi müüjad, kes ei osanud 

vene keeles rääkida.  

Paljud ostsid kinke, sest koolis on jõululoos ja taheti 

midagi ka koju viia. Päev oli kõigi jaoks väga tore ja 

huvitav. 

7. klass ja 8. klass 

 

Advendikontsert 

Esmaspäeval, 1. detsembril toimus meie koolis advendikontsert, kus esinesid Andreas Lend ja Ralf Taal. Kontserdil sai 

kuulata Luigi Boccherini, Frederic Chopini, Claude Debussy ja Niccolo Paganini loomingut nii tšellol kui ka klaveril. 

Enamik lugusid olid kiired, tantsulised, jõulised, aga siiski olid mõned rahulikumad ning laulvamad. 

See muusika andis väga ilusa alguse advendiajale.  

 

Mirjam Leopard 
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Loeng 8. ja 9. klassile 

8. detsembril käis Teet Reedi 8.-9. klasside õpilastele 

rääkimas motivatsioonist. Loeng toimus Pühajärve 

Haridusseltsi projekti alusel. Teemaks oli "Noorte 

aktiivsuse ja enesekindluse tõstmine".  Sama projekti 

raames saime ka tutvuda joogaga Merle Antoni 

juhendamisel.  

Teet Reedi jutt oli huvitav ja ta rääkis muhedalt oma  

isiklikest kogemustest. Näiteks sellest, kuidas ta mitu aastat 

järjest pingutas Vasaloppeti (90 km) medali nimel. Et 

medalini jõuda, läbis ta Vasaloppeti viis korda.  

Tema jutu ilmestamiseks olid  lahedate illustratsioonidega 

slaidid.  

Teet Reedi soovitas meil kirja panna oma eesmärgid 

tulevasteks aastateks. Jälgisime, et seal oleks olemas ka 

täpsus ja ajagraafik. Näiteks  kui tahetakse sooritada 

eksameid, peab seadma endale kõrgema eesmärgi, mille 

nimel pingutada. Kui on mõtted paberile kirja pandud või 

kellelegi neist räägitud, hakkavad need ka teostuma.  

Tuleb meeles pidada, et ka keerulistes olukordades on vaja 

säilitada positiivne mõtlemine, sest nii jõuab palju 

kaugemale.  

Tunnid, mis veetsime loengul, olid õpilaste meelest 

põnevad, sest meil oli vahva lektor. Saime uusi teadmisi ja 

huvitavaid mõtteid.  

Essi Anni Alisa Pusa ja Liis Antsi 

 

Mõniste päkapikumaal 

Neljapäeval, 11. detsembril ootasid Mõniste Päkapikumaa 

päkapikud meie kooli algklasside ja lasteaia vanema rühma 

lapsi suurele päkapikkude laulu- ja tantsupeole.  

Nagu suurte pidude puhul tavaks, pidime kõigepealt 

repertuaari selgeks õppima. Lauludest tulid esitusele 

„Konnakaanon“ ja „Tiliseb, tiliseb aisakell“. Tantsuks oli 

„Tule loits“. Pingelistele proovidele järgnes väike puhkus 

päkapikkude 33-klassilises koolis. Puhkusest küll asja ei 

saanud, sest Pätu – päkapikk ärgitas kõiki padjasõda 

pidama. Nii lõbus pole meil vist tükk aega olnud. Kui 

olime öörahu rikkumise eest pisut noomida saanud, 

asusime rongkäiku ja jõudsime lõpuks nii tantsuväljakule 

kui ka laulukaare alla. Laulupidu juhatas Jõulutaat ise koos 

maestro Gustav Ernesaksaga. Lõpulaulule järgnes 

ilutulestik ning kinkide jagamine. Lonks sooja teed, magus 

kook ning oligi aeg koduteele asuda.  

Kõigile meeldis päkapikumaal, seal oli huvitav ja lõbus! 

4. klass ja õpetaja Krista 
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17. detsember ehk nn pikk koolipäev 
 

Pikk koolipäev algas tegusalt. Sellel aastal said õpilased ise  kooli 

kaunistamisel kaasa lüüa. Selleks jagati tööülesanded nii, et kõik 

saaksid ehtimisest ja pühademeeleolust osa.  

8. ja 9. klasside tüdrukud said koos Margit Relloga ette valmistada 

käsitööde näituste eksponeerimise. Poisid said aga Ain Aarti 

juhendamisel võimlasse püstitada uhke kuuse ja kaunistada saali.  

6. ja 7. klass sättis valmis aula, mis oligi selle päeva kõige tähtsam 

ruum. 

Koolimaja ehtisid kaunid pabereist lumehelbekesed ja kaunistatud 

klaaspurgid, mis lõid akendele hubase küünlavalguse kuma.  

Kooliperel käisid ka külalised, kelleks  oli Eesti parim õpilasfirma 

Kolm Põrsakest. Nende poolt nägime põnevat etendust,  millest ei 

puudunud ka värvilised leegid.  

Toimusid töötoad, kus  võis hüpitada käest kätte leegitsevat palli ja 

ehitada rühmadena kõige kõrgemat spagetitorni. 1.-4. klassi õpilased 

said osaleda ka vahvas animatsiooni-teemalises töötoas.  

Kui kõigil olid klassid kaunistatud, võis jõulutunne meieni jõuda. 

Jõuluproovi ajal oli koolimajas kuulda jõululaule ja -luuletusi, mida 

korrati veel hetk enne jõuluvana tulekut.  

Enne jõulupidu sätiti selga kleidid või ette lipsud, süüdati veel 

viimased küünlad ja oligi kõik valmis.  

Jõulupidu, mis algas kell viis õhtul, toimus mööda kooli liikudes.  

Aulas lugesid luuletusi ja laulsid tublid esimese kuni neljanda klassi 

õpilased.  

Edasi liikus rahvas vaibasaali, kus õpilased mängisid kanneldel tuntud 

jõululaule, mida said kõik tütarlasteansambli abiga kaasa laulda. 

Saalis, kus oli ka suur kuusk, lõid tantsu nii väiksed kui suured 

rahvatantsijad. Pärast said  soovijad tantsida jenkat, mis lõi kõigil 

silmad särama ja suu naerule. 

Siis liiguti tagasi aulasse, kuhu oli vahepeal jõudnud ka jõuluvana.  

Algklassid said laulda koos tütarlaste ansambliga südantsoojendava 

laulu "Heade soovide kaudu". Koos esitati ka "Jõulupopurrii". 

Jõuluvanale, kes jagas tublimatele kingitusi, loeti ette luuletusi, lauldi 

ja tantsiti. 

Õhtu muutsid vahepaladega terviklikuks Annabel, Gabriel, Iti-Riin, 

Ats, Laura ja teised. Kuid kõige suurem osa oli  peo korraldamisel 

õpetajatel, kes tegid tänuväärset tööd. 

Pidu oli sisutihe, meeleolukas ja  hästi korraldatud. 

 

Liis Antsi 
 

Valgamaa koolinoorte 2014. a 

sisekergejõustiku meistrivõistlused 

 

Meie kooli tublid spordilapsed Laura, Jane, Iti-

Riin, Hanna Liis, Liisi, Karel, Erik, Hendrik ja 

Karl-Markus käisid 11. detsembril  Valgas 

sisekergejõustiku meistrivõistlustel. 

Kõik olid väga tublid, aga eriti märkimisväärseid 

tulemused saavutasid Erik, kes PB vanusegrupis 

sai 1000 m jooksus II koha, ja Karel, kes püstitas 

isikliku rekordi ja võitis esikohad PA 

vanusegrupis 1000 m jooksus ja kaugushüppes 

ning tubli III koha 60 m jooksus. 

Võistlus oli hästi korraldatud ja meeldis kõigile! 

Laura Mootse ja Iti-Riin Jaagant 
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