
HOIAME KOKKU 

 

2014/15 õppeaasta moto – hoiame kokku – oli kahetähenduslik: toetada üksteist kogukonnana 

ja säästlik mõtteviis. Tegevused toimusid  nendest põhimõtetest lähtuvalt. 

Aastaid oleme sügiseti kooliaastat alustanud väljasõiduga. Seekord ei sõitnud, vaid tegime 

matka ümber Pühajärve. Selleks, et huvitavam oleks tuli täita ülesandeid: pildistada, mõõta 

vee temperatuuri, hularõngast kalu püüda, looduspargis infot leida. Enamus nautis kaunist 

ilma ja kaaslasi, aga oli ka neid, kes enda ja õpetajaga võideldes lõpuni vantsisid. Õnneks oli 

kõigil lõpus hea meel: hakkama saime! Eriti meeldis matkata 2-3 klassile ja seetõttu võtsid 

nemad veebruaris ette matka rätsadega Valgesoo rappa.  

Aiasaaduste näituski täitis tänavu mitut ülesannet – silmailu, võistlusmoment ja võõrkeelte 

õppimine - selgeks said tavalisemate aedviljade nimed vene ja inglise keeles. 

Õpetajate päeva traditsiooniline väljasõit toimus Moostesse. See koht on meile eeskujuks 

kogukonnana tegutsemisest ja keskkonnale mõtlevast majandamisest. Eriti suurt 

äratundmisrõõmu tundsime taaskasutuskojas. 

I veerandi viimasel päeval pani Kati Orru Tartu Ülikoolist meid mõtisklema selle üle, mida 

ma ise saan teha keskkonna heaks. Algul õpetajad pabistasid, kuidas klassides koostöö sujub. 

Asjata. Rühmatöödena valmisid noorematel plakatid ja vanemal kooliastmel küsitlused. 

Seejärel jaotasime kogu koolipere loosiga segavõistkondadeks ja toimus Pühajärve fotode, 

legendide, maalide kohta viktoriin. Matkal kogetu aitas palju.  

Isadepäeva kontsert oli õppeaasta motole kohane. Kontserdil esinesid isad oma lastega. Väga 

lahe! 

Halloweeni ajal tassiti kooli suured kõrvitsad, sest 6. klass korraldas omaalgatuslikult 

algklassidele  toreda koolipäeva. 

Jõuluaegki oli eriline. Kogu koolimaja kaunistasid õpilased ise. Põhimõtteks taaskasutus – 

suur kuusk – vana, küünlaümbrised – purkidest, aknakaunistused - kasutatud paberist. Toimus 

liikumisega jõulupidu terves koolimajas – aulas, vaibasaalis ja aulas. 

Teise veerandi lõpus oli meil  külas Eesti parim õpilasfirma „Kolm põsakest“, kes andis 

toreda teadusteatri etenduse kogu kooliperele ja pärast said lapsed töötubades erinevaid 

teaduskatseid ka ise proovida. Populaarseim trikk oli tulega mängimine, mis sellel päeval oli 

koolimajas täiesti lubatud. Algklassid tegid meie vilistlase Roland Seeri juhendamisel ise 

multifilme. 

Teise veerandi lõpetasime jõulukohvikuga.  Talvist meeleolu tõi  Otepää fotograaf Arne Ader. 

Mihkel Kangur Tallinna Ülikoolist mõtiskles jõulude ja tarbimise teemadel Skype vahendusel 

toimunud telesilla abil. Viktoriin oli seekord jõuluhõnguline. Rühmatööna said lapsed 

ülesandeks mõelda keskkonnasõbralikke kingitusi. Omatehtud kingid, kallistused ja ühiselt 

veedetud aeg mõjuvad hästi nii keskkonnale, rahakotile kui hingele. 



Veebruaris külastasid õpetajad Konguta kooli ja tutvusid Juku Akadeemia, õppekohaks 

muutunud trepi ja muude põnevate tegemistega. Õpetajad olid ära, aga koolipäev ikka toimus, 

sest meil on eriliselt tublid lapsevanemad, kes veetsid lastega suusatades, kelgutades, 

matkates aktiivse päeva. 

Vastlapäeval disainisid  kõik klassid endale kelgud ja katsetasid nende sõiduomadusi Piiri 

Spordibaasis. 

Terve talve oli kooliperel uudistamist ja ka vastutus lindude ees, sest Lemmikmees OÜ 

valmistas lindudele ilusa söögilaua.  

Kolmas veerand lõppes QR-koodi jahiga koolimaja ümbruses. Küsimused olid loodusest ja 

emakeelest inspireeritud. 

Märtsikuu – teatrikuu tõi kaasa esietenduse. 6-9 klassi õpilased koos õpetaja Üllega esitasid 

"Mats von Kartohvel" näidendi.  

Aprillis, südamenädalal olid tunnid täis liikumist ja klassiti käidi matkamas ümbruskonna 

looduskaunites kohtades, et süda ja hing oleks terved. 

Playback ja Kevadpidu „Kevad maailmas“ toimusid terve koolipere kaasalöömisel. Saime 

kinnitust, et meil on väga andekad lapsed ja ühise ürituse nimel on kõik valmis pingutama. 

Mai lõpus toimus traditsiooniline maastikumäng. 26. mail võistlesid 3-8 klassi 

segavõistkonnad ja 27. mail lasteaia ning 1-2 klassi lapsed. Seekord oli teemaks vana aja tööd. 

Suur tänu Priit Õunale vanade tööriistade, eriti 8 hakklihamasina eest. Maastikumängu 

punktides tuli panna kokku hakklihamasin, kraasida villa, niita heina, teha seale sööki, 

kaaluda margapuuga, kedrata lõnga, osata lugeda vanaaja kirjaga teksti, pesta pesulauaga pesu 

ja tunda tööriistu. 

Hea koostöö oli Margit Turbiga Otepää Looduspargist, kes aitas erinevate ürituste 

läbiviimisel ja õpetas lasteaialastele seeni, 4-9 klassis viis läbi prügiprogrammi ja 8-ndas 

klassis sammalde-samblike programmi.  Putukaid õpetas 7. ja 8. klassile Villu Soon Tartu 

Ülikoolist. 

Parim näide õppeaasta moto paikapidavusest meie koolis oli Playbackil, kui 9-nda klassi 

poisid Danel, Remo ja Taavi tulid 2 klassi õpilasele Beritile appi esinema ning koolipere 

toetas kaasa lauldes. 

Hoiame kokku! 

Pille Kangur 

Pühajärve Põhikooli õpetaja 

 


