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G L O B U S 
Jaanuar-juuni 2015 

 

  
Vastlapäev Piiril 

17. jaanuaril sõitsid meie kooli  kõikide klasside õpilased 

Piirile vastlapäevale, mille  korraldas 7. klass. Teise ja 

kolmanda tunni ajal olid seal 1.-4. klassi õpilased, pärast 

kolmandat  tundi 5.-9. klassi õpilased. Kõik sõitsid 

täpsusliugu kaunistatud kelguga, said lasta pikimat liugu ja 

sõita slaalomit.  

Täpsuslius oli  1.-4. klassi arvestuses kõige täpsem 3. klass -- 

täpselt 10 meetrit. 5.-9.  klassi õpilastest said  kõige 

täpsema tulemuse 9. klassi õpilased --  9,5 meetrit.  

Pikima liu laskmise võistluses olid  parimad 1. klassist 

Gerret, 2. klassist Paula, 3. klassist Kristelle, 4. klassist Heidi, 

5. klassist Sofia, 6. klassist Oliver, 8. klassist Laura ja 9. 

klassist Remo.  

Slaalomis sai 1.-4. klassi arvestuses kõige parema tulemuse 

4.  klass -- 2.07; 5.-9. klassi arvestuses 9. klass -- 1.59. 

Ilm oli väga hea, kuigi natukene tuuline. Oli väga huvitav ja 

kõigile meeldis see päev. Järgmine päev oli kuulda ainult 

positiivset tagasisidet. 

 

Karl-Markus Toover 

 

 

Meie kooli külastas Jaapani 

kultuuriatašee 

3. veebruaril külastas meid Tokyost pärit 

Jaapani kultuuriatašee Takashi Ato. Ta 

rääkis jaapani ja inglise keeles ning tal oli 

kaasas tõlk. Alustuseks rääkis ta meile 

Jaapani asukohast ja tutvustas Jaapani 

tuntumaid paiku, näiteks Fuji mäge, mis 

on riigi kõrgeim tipp (3776 m),  see on 

Suurest Munamäest ligi 12 korda kõrgem.  

Ta küsis, mida me teame Jaapani 

kultuurist. Teati ikebanat, sumot, Hello 

Kittyt, džuudot ja animet. Lisaks näitas ta 

slaide võitluskunstidest ja rääkis 

kalligraafiast.  

Takashi Ato tõi näiteid, kuidas on Jaapan 

ja Eesti omavahel seotud. Eesti president 

käis hiljuti Jaapanis visiidil ja kohtus 

Jaapani peaministriga. Eestis ja Jaapanis 

on laialt kasutusel Skype. Baruto, Arvo 

Pärt ja Paavo Järvi on tuntud nii siin kui 

seal. 

Lõpetuseks näitas ta meile videot Jaapani 

koolist. 

 

Liis Antsi ja Hanna Liis Kiho 
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Matemaatikanädal  2015 

Traditsiooniline matemaatikanädal toimus 26.-30.jaanuaril. Tegevusi korraldasid 9.klassi õpilased koos 
klassiõpetajatega ja oma matemaatikaõpetajaga.  

Kui eelmisel aastal võeti mõõtu segavõistkonniti, siis sel korral individuaalselt klassiti. Toimus VIIEVÕISTLUS. 
Alad võisid klassiti erinevad olla – arvutamismäng (pranglimine erinevatel väljakutel vm), tähelepanumäng 
(kõigil oli arvude otsimine, kas aega 1,5 min või kui kaua), arvutimäng (digiduell tahvelarvutil, banaanijaht, 
kahurist laskmine, konnade hüppamine, memoriin vm), täpsusmäng (korvpallivabavisked või 
krõpsupallivisked), hindamismäng (igaühe meeter), õnnemäng (täringute viskamine), lennukimäng (oma 
paberlennuk ja kui kaugele), konstrueerimismäng (kuubi kokkupanemine 2.kl). 

Punktiarvestust peeti sel viisil, et õpilane sai kirja oma kohanumbri kui punktid ning mida vähem punkte 
kogunes, seda parem tulemus (5.klassis oli oma süsteemiga punktiarvestus).  

Suur kiitus 2.kl Berytile (koos õpetaja Evega) väga aktiivse ja eduka kaasategemise eest. Lennukimängus 
viskas 8.kl Romet supertulemuse 25 meetrit (8.kl Ekkel õnnestus võimlas oma lennuk läbi korvirõnga saata). 
Banaanijahil (10 katset) sai parima tulemuse 46 6.kl Simon. Pooleteise minuti jooksul leidsid 25 arvu üles 
9.kl Anete, 8.kl Romet, 7.kl Kenter. Üle 1400 punkti kogusid pranglimise ühel alal 6.kl Joonas ja 8.kl Mirjam. 
Korvpallivabavisete täpsuses olid teistest üle 4.kl Maria (tabavusprotsent 80), 6.kl Marten ja Madis 
(tabavusprotsent 60 ja 50). Ühe meetri hindamisel olid kõige täpsemad 9.kl Marie ja Hanna Liis ( eksimus 2 
cm ja 4 cm).  
VIIEVÕISTLUSE PARIMAD 
1.klass – Gert (21 p), Kerret Robin ja Ruuben ja Henri (23p) 
2.klass – Dmitri (13p), Silver (16p), Marek Ander ja Katriin (17p) 
3.klass – Tuule Liis (14p), Kristelle (14p), Aneth Kaileen (19p) 
4.klass – Pipi (18p), Rasmus (19p), Mattias (21p), Mairo (21p) 
5.klass – Sofia (32p), Andreas (29p), Liisa Mari (24p) 
6.klass – Simon (13p), Annabel (21p), Joonas (25p) 
7.klass – Karl Markus (10p), Hendrik (12p), Cärolin (14p) 
8.klass – Mirjam (18p), Jane (21p), Romet ja Laur (25p) 
9.klass – Anete (14p), Hanna Liis (18p), Liis (24p) 
Nädalast osavõtjad said energiakulu taastamiseks ja tänuks klassi peale kommipaki, parimad lisaks veel 

magusaid auhindu. Tänan 9.klassi korraldamise eest - suur kummardus aktiivsuse ning vastutustundlikkuse 

eest Liisile, Hanna Liisile, Taavile ja Remole ning Liisi tänan erilise töökuse eest, sest tema koostas 4.klassi 

tegemistest huvitava ja ülevaatliku google dokumendi. Kõiki teisi klasse tänan kaasalöömise ja pingutamise 

eest ning oma kolleege abi ja mõistva suhtumise eest. Samuti suur tänu nendele abivalmitele 3.kl ja 8.kl 

õpilastele, kelle tahvelarvutid olid hädavajalikud digiduelli läbiviimisel.  

 

Karin Järv 

Pühajärve põhikooli matemaatikaõpetaja 
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Huvitav päev  

Pühajärve põhikooli päev nägi 10. veebruaril välja teistsugune kui tavaliselt.  

Pärast kolmandat tundi sõitsid õpetajad  projekti „Õppeprotsess digiajastul“ raames Konguta kooli.   

Õpilastel algas sportlik tegevus õues. Lastega tegelemiseks oli palutud appi lastevanemaid. Kõik klassid olid 

valinud erineva tegevuse. 2. klass külastas suusamuuseumi ja kelgutas Neljakase mäel. 3. ja 7. klassi õpilased  

käisid Otepää Winterplace tuubimäel ja uisutamas,  

1. ja 4. klass käis suusamatkal Käärikul. Sinna läksid ka 9. klassi õpilased, osa neist jalgsi, osa suuskadel. 5. klassi 

lapsed matkasid Gen-Marteni poole. 6. klass kelgutas kooli juures. 8. klassi  õpilased käisid Pühajärvel uisutamas 

ja Kuutsemäel suusatamas.  

Suur tänu kõigile, kes lastega tegelesid ja aitasid nende päeva toredaks  muuta. 
Täname koolitöötajat Silvi Ainsood  ja järgmisi lastevanemaid: Klaarika Vaiknemets, Taavi Veermets, Piret 
Plotnik, Kristi Tuhk, Kati Puksov, Adam Alliksaar, Kaido Truupõld, Karin Sallok, Heino Paul, Anneli Aart, Teet 
Reedi, Urmas Aaliste, Tiia Ilves, Priit Valdson, Helle Rahnel. Suur tänu ka Jana Maele suusamuuseumist ja 
Otepää Winterplace´le.  
 
Pühajärve põhikool 
 

 

 

 

 



4 
 

  

Sõbrapäev 

13. veebruaril toimus Pühajärve Põhikoolis sõbrapäev. Selle 
korraldas 8. klass, kes valmistas päeva ette juba eelmisel õhtul, 
jäädes kauemaks kooli. Terve nädala jooksul küsitleti õpilasi ja 
õpetajaid, et selgitada välja kooli sõbralikum klass, õpilane ja 
õpetaja.Hommikul kooli tulles avastas iga klass oma klassiruumist 
kommipaki, mis jagati sõbralikult klassikaaslaste vahel. Lisaks 
kaunistasid 8. klassi õpilased koolimaja seinad värviliste 
südametega ja igasse klassi riputati armsa tähendusega 
sõbrapäeva-teemaline sõnum või luuletus, mida kõik lugeda said. 
Esimesel vahetunnil koguneti aulasse, et selgitada välja meie 
kooli kõige sõbralikum õpetaja, õpilane ja klass. Kõige sõbralikum 
õpilane on Hanna-Liis Kiho 9. klassist. Kõige sõbralikumaks 
õpetajaks osutus kehalise kasvatuse õpetaja Janika Kilk. Kooli 
kõige sõbralikumaks klassiks kuulutati 8. klass. Võitjad said endale 
8. klassi kujundatud diplomi, šokolaadi ja pisikese 
südamekese.Teise vahetunni ajal mindi aulasse, et teha üks suur 
kalliring, kus kalli liikus kalliga järgmisele. Pärast seda said kõik, 
kes soovisid, ka üksteisele veel kalli teha. Kokkuvõttes võib öelda, 
et päev oli väga tore ja meeldiv! 

Anet Künnapuu ja Iti-Riin Jaagant 

  

 

 

 

Maakondlik Spelling Bee 
häälimisvõistlus 

26. veebruaril toimus meie koolis 
maakondlik häälimisvõistlus 4. ja 5.klassi 
parimatele inglise keele sõnade 
häälijatele. Võistlus toimus esmakordselt 
ja osavõtjaid (kokku 29 õpilast) oli 
peaaegu kõikidest Valgamaa koolidest: 
Puka Keskkoolist, Hummuli Põhikoolist, 
Valga Põhikoolist, Lüllemäe Põhikoolist, 
Otepää Gümnaasiumist, Valga Vene 
Gümnaasiumist, Tõrva Gümnaasiumist, 
Tsirguliina Keskkoolist, Riidaja Põhikoolist, 
Keeni Põhikoolist ja muidugi meie oma 
Pühajärve Põhikoolist. 

Võistlusel pidi kuulmise järgi häälima (ehk 
ingliskeelsete tähenimede kaupa ütlema) 
15 ingliskeelset sõna, hindajateks olid kõik 
õpilasi saatvad õpetajad. Võistlus oli 
tasavägine ja pingeline, kuid lõpuks 
selgusid võitjad: 

4.klasside arvestuses     
1.koht Janeli Raidsalu Hummuli PK 
2.koht Jako Voolaid Otepää G 
3.koht Maria-Helena Lüüs Tõrva G 

5.klasside arvestuses 
1.koht Ernst Põder Valga PK 
2.koht Engel Valk Valga PK 
3.koht Piia Mari Lepp Lüllemäe PK 

Meie koolist saavutas Pipi Õun 4. klasside 
arvestuses 4. koha.  

Võistlust aitas organiseerida õpetaja 
Lembi Oja ja oma panuse sõnade 
ettelugejana andis Anet Künnapuu 
8.klassist. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et päev läks 
korda ja laste arvamus oli, et sellist 
võistlust võiks ka edaspidi korraldada. 

Inglise keele õpetaja Lembi Oja 
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Sihva Sabak 

11. märtsil toimus Pühajärve Põhikoolis 19. korda 
Sihva Sabak. Ürituse avasõnad laususid Anet ja Iti-Riin. 
„Kägara“ sai ühiste jõududega tantsitud ning oligi järg 
külaliste käes. 
 
Aegade jooksul on meil käinud huvitavaid esinejaid nii 
Värskast, Võrust, Viljandist kui ka Kanepist. Sel korral 
olid meie üllatuskülalised Otepää Gümnaasiumi 
rahvatantsijad kavaga „12 aastat tantsusammul“. See 
oli suurepärane võimalus nautida rahvatantsu 4. 
klassi, 7. klassi ning „Nuustaku Noorte“ esituses. 
Publik oli võlutud tantsijate emotsionaalsusest. Eriti 
suure aplausi osaliseks said „Neiokõsõd“, sest 
tütarlaste tantsu ilmestas seelikus noorhärra, ja 
stiliseeritud meestetants „Raha naerab“. Kava kulges 
hoogsalt, pannes pealtvaatajate silmad särama ning 
jalad kaasa kõpsuma. Pärast küsis nii mõnigi, et millal 
meie neid vahvaid tantse tantsida saame. 
Ja oligi käes „Sabatantsu“ kord. Ühises kolonnis 
liikusid kõik tantsurühmad läbi koolimaja aulasse, kus 
neid ootas pisike kehakinnitus. Seejärel tänusõnad, 
ühine sõprusring ja hüvastijätt külalistega. Kuid 
sellega polnud pidu veel lõppenud. Nüüd said oma 
oskusi näidata ka meie väikesed ning suured 
tantsulapsed. Lõpetuseks mängisime ühise 
ringmängu. Rõõmsatelt nägudelt võis lugeda, et pidu 
oli õnnestunud. 
Täname kõiki Pühajärve kooli töötajaid, kes meie 
ürituse kordaminekule kaasa aitasid. Täname 
esinejaid Otepää Gümnaasiumist ja nende juhendajat 
Kaire Ojaveed. Sel korral võime öelda, et mitte ainult 
tantsides, vaid ka vaadates kasvab tantsu-isu! 

Krista Sumberg 
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Näitemänguga „Mats von Kartohvel“ esineti nii 
koolis kui ka festivalil 

Mitu kuud õppisid meie kooli noored 
näitemänguhuvilised Dajan Ahmeti naljamängu „Mats 
von Kartohvel“. Naljamängu tegevus leiab aset 18. 
sajandil, lugu räägib aednikupoisi armumisest 
mõisavalitseja tütresse. 

Erinevaid rolle kehastasid Iti-Riin Jaagant (preili Liisa), 
Gabriel Õun (aednik Mats), Mirjam Leopard (paruni 
ema), Tanel Marjapuu (krahv Karl von Rosen), Aksel 
Joonas Reedi (tsaar Peeter I), Ats Rästa (parun Alfred de 
Luze), Anet Künnapuu (krahvi õde), Liisi Prans 
(kosjamoor) ja Romet Reino (krahv von 
Ungernsternberg). 
Kodus harjutati oma rolli hoolega ja iga proov läks üha 
paremini ning osa jäi kindlamalt meelde. Huvi näidendit 
õppida oli väga suur. Osatäitjad olid muretsenud ka 
uhked kostüümid, mis selle ajastu  
sündmuste edasiandmiseks väga hästi 
sobisid.Esietendus toimus meie koolis. Enne lavale 
minekut oli kõigil närv sees ja seetõttu veidi kiirustati. 
Enamikul osatäitjatest oli nii pika rolli esitamine ikkagi 
esmakordne. 
Teatrikuule pühendatud festival, millest osa võtsime, 
toimus Elvas. Esinesime rahvusvahelisel teatripäeval. 
Festivalil astusid üles nii lasteaedade kui ka koolide 
näitetrupid mitmest Lõuna-Eesti maakonnast. Kokku 
esitati kahel päeval üle 30 etenduse. Oli huvitav näha, 
mida ka teised on lavale toonud. 
Näitetruppide esinemisele andis hinnangu 
kolmeliikmeline žürii. Meie koolist pälvis preemia Aksel 
Joonas Reedi. 
Suur tänu kõikidele osatäitjatele, kes olid vahvad ja 
ainulaadsed. Väikeste apsudega sujus kõik ja näidend 
tuli suurepäraselt välja. 
Tore on teha näidendit lastega, kes on sellest huvitatud 
ja tunnevad, et laval olemine neile meeldib. 

 
Ülle Tomson 
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  Südamenädala tegevused 

Südamenädala tegevused toimusid meie koolis 20.-24. 
aprillil. Selle raames riputasime kooli aula seinale üles 
õpilaste endi poolt joonistatud 
terviseteemalised plakatid. 
Kokku sai lepitud, et muudame ka tavatunnid 
aktiivseks, ehk et tõuseme aeg-ajalt tunnis oma 
toolidelt püsti, sirutame endid veidi ja teeme kümme 
kükki vms.                                         
Klassijuhatajate eestvedamisel toimusid  klassidel 
matkad loodusesse. Nädala alguses leidsid aset ka 
pendelteatejooksud, milles osalesid 1.-4. klassi ning 5.-
9. klassi segavõistkonnad. Kolmapäeval osalesime 16 
tubli jooksjaga Valgamaa koolinoorte murdmaajooksul 
Tõrvas. Neljapäeval toimusid koolisisesed 
jalgpallivõistlused poistele (1.-3. kl, 4. kl, 5.-6. kl ning 
7.-9. kl). 
Reedel tuli meile kooli külla medõde, kes viis 2.-3. kl 
õpilastele läbi esmaabitunni. Eriti vahva ja põnev oli 
jälgida neid sidumist õppimas ja praktiseerimas. Peale 
seda pidas medõde kogu  koolile veel ka 
terviseteemalise loengu ning 4. ja 7. kl osalesid 
vererõhu ja pulsi mõõtmisel. 
Kuigi oma tervise peale tuleks ikka iga päev mõelda, 
siis loodetavasti südamenädal aitas veelgi enam kaasa 
sellele, et me tähtsustaks igapäevast liikumist ning 
selle positiivset mõju meie tervisele ja heaolule. 

Janika Kilk 

 

 

 

 

Emakeelenädal 

Meie koolis toimus 9.-13. märtsini emakeelenädal, 
millest võtsid osa nii õpilased kui õpetajad. 
Teisipäeval oli viktoriin. 1-4. klassi viktoriini 
koostasid  ja viisid läbi 8. klassi õpilased Mirjam, Iti-
Riin  ja Jane. Suuremate klasside viktoriini küsimused 
koostas eesti keele õpetaja Ülle ja viktoriini aitasid 
läbi viia 9. klassi õpilased Liis ja Essi. Küsimustele 
vastamine käis võistkondades, millele igaüks ise nime 
pani.  
Neljapäeval toimus etteütlus. Iga aine õpetaja sai 
selle ette lugeda õpilastele, kes tema tunnis olid. Veel 
tegi asja huvitavaks see, et esimene klass 
kirjutas ühe, teine klass kaks, kolmas klass kolm ja 
näiteks kaheksas klass kaheksa lauset. Õpetajad pidid 
kirjutama juba 10 lauset. 
Toimus ka luulekonkurss, kus loeti Juhan Liivi 
luuletusi. 
Reedel toimus aktus, kus loeti luuletusi, lauldi ja 
räägiti meie emakeelest. Pärast aktust premeeriti 
viktoriinide võitjaid, kõige tublimaid etteütluse 
kirjutajaid ja luuletuste lugejaid.   

Iti-Riin Jaagant 
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Õpilaskonverents 

24. aprillil toimus Pühajärve Põhikoolis  
õpilaskonverents, kus 8. klassi õpilased esinesid oma 
uurimistöödega. See tähendab seda, et iga 8. klassi 
õpilane oli võtnud endale vabalt valitud teema ning 
tööd hakati tegema  juba oktoobrist alates. Kaks poissi 
ei jõudnud siiski oma uurimust kaitsmise ajaks valmis. 
Ettekandeid kuulasid 4.-9. klasside õpilased. 

Kõik teemad olid erinevad. Oli uuritud nii vana aja 
koolilugusid kui ka erinevate Eesti koolide koolivorme 
ja kodukordi, nii Pühajärve Põhikooli laste kodudes 
kasvatatavaid lilli, õpilaste sportlikke harjumusi kui ka 
meie enda kooli traditsioone.  
TEEMAD Laura ,,Pühajärve Põhikooli õpilaste arvamus 
koolivormist’’, Iti-Riin ,,Tõutsi külas elavate eakate 
koolitee’’, Mirjam ,,Laste õigused ja kohustused kooli 
kodukordades’’, Jane ,,Pühajärve Põhikooli üritused 
aastatel 2004-2014’’, Anet ,,Ilmjärve küla elanike 1960. 
aastate koolelu’’, Romet ,,Õpilaste teadlikus 
tervislikust toidust’’, Liisi ,,Milliseid lilli kasvatatakse 
Pühajärve Põhikooli õpilaste kodudes’’, Laur ,,Õpilaste 
talvised sportlikud harjumused’’, Reili ,,Pühajärve 
Põhikooli ja Keeni Põhikooli koolilõuna’’. 

Esinejate sõnul oli enne ettekande esitamist närv nii 
suur, et käed hakkasid lausa higistama, kuid kui juba oli 
ette mindud, kadus närv kiiresti. 

Kui kõik esitused olid kuulatud, läksid õpetajad 
esinejaid hindama. Kuna kellelgi sassi ei läinud ja kõik 
olid palju vaeva näinud, saadi esinemise eest väga 
positiivne tagasiside. 

 
Iti-Riin Jaagant 

 

 

Kodundusklassi avamine ja huvitoa sünnipäev 

Kolmapäeval, 1. aprillil oli Pühajärve põhikoolis 

kodundusklassi avamine ja viimane huvitoa 

sünnipäev. Viimane sellepärast, et nüüdsest on klass, 

mida enne kasutati huvitoana, tüdrukute käsitöö-  ja 

kodundusklass.  

Päeva ettevalmistus algas juba teisipäeva õhtul 

sellega, et Hanna-Liis, Anet ja Iti-Riin jäid peale tunde 

kooli ja küpsetasid tervele koolile kooki. Kolmapäeva 

hommikul valmistati sama kooseisuga veel üks kook 

õpilasesindusele, sest nemad organiseerisid kogu 

ürituse. Kook pandi peale teist tundi pidulikult uude 

ahju ja iga klass andis üle kingituse. Kolmandal 

vahetunnil tulid kooki sööma 6.-9. klassi õpilased ja 

neljandal vahetunnil  1.-5. klassi õpilased. 

Õpilasesinduse liikmed maitsesid aga kooki peale 

viiendat tundi. 

Kokkuvõttes oli tore, tavalisest päevast natuke 

erinev päev. Kuuenda tunni ajal rääkis õpetaja Urve 

meile koolikiusamisest ja seitsmenda tunni ajal tulid 

8.-9. klassi õpilastele oma kooli tutvustama juurde 

Elva Gümnaasiumi direktor ja kaks õpilast. 

Iti-Riin Jaagant 
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Muusikakooli kontsert 

Kolmapäeval, 29. aprillil toimus meie koolis Otepää 
Muusikakooli õpilaste kontsert. Kuulda sai väga palju 
erinevaid pille, nt klaverit, klarnetit, trombooni, 
plokkflööti, trompetit jt. 
Lood olid väga erinevad. Mängiti nii rahulikke ja 
laulvaid kui ka kiireid ning julgeid palasid. Esitati 
Langfordi, Bachi, Waigneini jt heliloojate loomingut. 
Peale soolopalade esines ka kolm ansamblit: klaveri- 
(Laura, Mirjam), vaskpilli- (Roland, Rasmus, õpetaja 
Arno ja õpetaja Külli) ning klarnetiansambel (Mirjam, 
Marie, Laura, õpetaja Külli). 
Lood olid igaühele keerulised ning oli aru saada, et 
kõik lapsed olid tublisti harjutanud. 
Selle ilusa elamuse eest tuleb tänada Otepää 
Muusikakooli õpetajaid ja klaverisaatjat, kes on vaeva 
näinud selleks, et nende õpilased saaksid lood 
selgeks. 
 
Mirjam Leopard 
 

 

Marimbakontsert 

Teisipäeval, 28. aprillil  toimus meie 
koolis  marimbakontsert. Esinesid kooli vilistlane ja 
Elleri Muusikakooli õpilane Gertrud Leopard (Raivo 
Rebase löökpilliklass) ning kontsertmeister Andre 
Hinn. 
Löökpillikontserdil sai kuulata Bachi, Glennie, Rosauro 
ja teiste kuulsate heliloojate loomingut. Peale 
marimba mängis Gertrud ka vibrafoni ja ksülofoni. 
Gertrud ja Andre alustasid kontserti lõbusa ja 
meeleoluka K.Abe-i “Frogs”-iga. Kuulajatele pakkus 
huvi E.Séjourné “Kontsert vibrafonile ja orkestrile”. 
Selles loos ei mängitud ainult pulkadega, vaid ka 
poognatega. Viimaseks palaks oli ilus ja rahulik “Väike 
palvetaja”. 
Kontserdil esitatud muusika oli väga kaunis ja andis 
meile palju erinevaid emotsioone. 
 
 
Mirjam Leopard 

  

 

 

Külaskäik Olustverre 

Peale esimest tundi asusime teele Olustvere poole. Sõit kestis poolteist tundi.                     

Meid võttis vastu Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppealajuhataja Helle Aunap. Ta tutvustas meile 

kooli ja erinevaid erialasid, mida seal on võimalik õppida.     

Meile näidati ka uut õpilaskodu. Seejärel oli aeg minna lõunat sööma. Kinnitasime keha sööklas, kus toite aitavad 

valmistada oma kooli õpilased.                                                                 

Siis külastasime õppetööstust, kus õpilased valmistavad juustu , liha- ja kalatooteid, jooke ning pagaritooteid.  

Olustverele kuulub  Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks  29 ehitise ja rajatisega. Meiegi saime 

mõisat külastada. Tegime väikese ringkäigu ning käisime ka uhkes mõisa peahoones.  

Tallis saime vaadata erinevaid loomi. Veel käisime klaasikojas, kus meile tutvustati,  kuidas tehakse klaasist asju.  

Ja päev oligi lõpule jõudnud. See oli olnud väga vahva ja huvitav päev.  

Kooli töötajad olid väga sõbralikud ja võtsid meid hästi vastu.  Soovitan kindlasti kõigil võimaluse korral 

Olustveres käia.   

Soovin veel tänada õpetaja Miiat ja õpetaja Peetrit, kes selle külakäigu teoks tegid.  

 

Taavi Vihmann 

 

 



10 
 

 

  
Playback 

Neljapäeval, 2. aprillil  toimus Pühajärve põhikooli 

aulas playback. Esinejaid hindas  žürii koosseisus 

õpetaja Eve, Erik, Hendrik, Iti-Riin ja Liisa Mari.  

Playbackil osales 12 gruppi alates 1. klassist kuni 

õpetajateni välja. Kui kõik olid esinenud, pidi žürii 

otsuseid langetama. Seda oli  raske teha, sest 

esinejad olid väga head, žürii liikmed jäid paljus 

eriarvamusele.  

Kõige paremate  kostüümide auhinna sai 5. klass. 

Kaks kõige silmapaistvamat esinejat olid Sonja ja 

Tanel. 1.-4. klassi arvestuses olid parimad 1. klassi 

poisid looga ''Tiiu talutütrekene''.  

Auhinnavääriliseks pidas žürii  Berityt koos 9. klassi 

poistega.  

Kõik grupid said osalemise eest diplomi. Üritus 

kestis poolteist tundi. 

Tagasiside oli väga positiivne ja loodame, et 

järgmisel aastal on veelgi rohkem osalejaid. 

Hendrik Aaliste 

7. klass 

 

Tantsupidude võtmes 

Mai lõpp oli Pühajärve põhikooli rahvatantsijatele 
väga kiire aeg. 

23. mail toimus Valgamaa tantsupidu, millest võtsid 
osa nii 1.-2. klassi, 3.-4. klassi kui ka 6.-8. klassi 
tantsurühmad (juhendajad Anneli Teder, Aili Mägi, 
Krista Sumberg). Juba eelneval päeval harjutasid 
suuremad oma tantse Tehvandi staadionil, kõige 
väiksemate proov oli aga peo päeval. Ilm küll kahjuks 
meie tegemisi ei soosinud, kuid rõõmuga tantsitud 
tantsud hajutasid lõpuks ka vihmapilved. Hingele sai 
sellel päeval tehtud suur pai! 

Jalad polnud veel eelnevast paranenud, kui tuli hakata 
valmistuma uueks peoks. 30. – 31. mail toimus Põlvas 
Kagu – Eesti II tantsupidu „Meie inimesed“. 
Ettevalmistused selleks peoks oli alanud juba 
septembris, videoülevaatus läbiti aprillis ja nüüd oligi 
3.- 4. klassi ning 6. – 8. klassi rühmadel aeg asjad 
pakkida ning teele asuda. Ees ootasid kaks tegusat 
päeva täis tantsimist. 

Esimesel päeval tegid liigid oma väljakutel proove. 
Mõlemad rühmad olid väga tublid, kuulasid nii saatjaid 
kui ka liigijuhte hoolikalt. Õpetajad Janika, Anneli ja 
Silvi jäid oma hoolealustega väga rahule. 

Teisel päeval olid kõik rühmad koos Intsikurmu 
laululaval, kus toimus peo montaaž ja peaproov. 
Peaproovis tabas meid üllatus, kui saime teada, et 
meie kooli 3.- 4. klassi tantsurühm oli oma liigis nelja 
maakonna hulgas parim „Lambatantsu“ tantsija. 
Auhinnaks oli kast jäätist. 

Pidu kulges rõõmsalt ja hoogsalt, kaks tundi möödusid 
märkamatult. Suur rõõm oli vaadata, kuidas meie 
õpilased silmade särades tantsumurule ilusaid 
jooniseid tekitasid. 

Aitäh kõigile tantsijatele, nende vanematele ja 
saatjatele – meie inimestele. Ilus pidu oli! Loodame 
kõigi tantsulastega kohtuda juba järgmisel õppeaastal, 
sest ees ootavad uued peod. 

Krista Sumberg 
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Kevadpidu 

Reedel, 15.mail toimus Pühajärve põhikoolis kevadpidu. Selle 
aasta teemaks oli "Kevad maailmas". Idee autor oli Annabel 
Eensoo. 
Iga klass valis endale riigi ning koostas selle põhjal sobiva 
esituse. 1.-2. klass valis Eesti, 3. klass Inglismaa, 4. klass 
Saksamaa, 5.klass Norra, 6. klass Itaalia, 7. klass Hispaania,   
8. klass Venemaa ja 9. klass Soome. 

Kõige meeldejäävamate esituste hulka kuulusid kindlasti 1.-2. 
klassi näidend, 5. klassi tants, 6.klassi humoorikas etteaste ja 8. 
klassi laulukoor. Kuulajaid võlus ka õpetajate esinemine, nemad 
esindasid Setumaad. Kõik elasid vahvalt kaasa nende laulule ja 
tantsule. 

Kevadpidu tuli väga hästi välja. Suur aitäh kõikidele 
korraldajatele ja esinejatele. 

Cärolin Trik 

 

 

Tutipidu 

Reedel, 22. mail toimus meie koolis 9. klassi 

tutiaktus. Seal esinesid lisaks lõpetajatele ka  

1. klassi lapsed, kes mängisid kannelt, laulsid 

ja lugesid teemakohaseid luuletusi.  

9. klassi õpilased, kes olid riietunud 1. klassi 

lasteks, laulsid ja tegid muusika saatel 

püramiide.  

Tutipeol näidati  pilte, mille vaatamise ajal 

hakkasid nii mõnelgi pisarad voolama. 

Õpetaja Maie Eensalu meenutas lõpetajate 

algklassiaega. 9. klassi õpilased kinkisid 

õpetajatele lilli, tänades neid õpetamise 

eest.  

Kuna eelmisel päeval olid lapsed õhtuni 

kooli jäänud ja juba traditsiooniks saanud 

seinamaalingu teinud, siis oli vaja see 

pidulikult avada. Pildil oli värviline 

kameeleon. Iga õpilane oli ühe osa sellest 

endale meelepäraseks värvinud. 

Oli väga põnev ja kordaläinud üritus. 

Iti-Riin Jaagant 
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Maastikumäng 2015 
26. mail 2015 toimus Pühajärve Põhikoolis kevadine maastikumäng. Seekord oli teemaks „Vana aja tööd“. 
Mängima asusid 8 segarühma 4-8 klassist.  
Soojenduseks tuli võistkonnal õigesti kokku panna hakklihamasin. Uskumatu, aga tõsi – tänu Gabrieli isale 
– oli meil laua peal 8 töökorras hakklihamasinat. Seejärel andis õpetaja Peeter nöörijupi ja tuli harjutada 
seasõra tegemist. Kasutada võis kõiki vahendeid, kes googeldas, kes helistas vanematele.  
Teises punktis oli ülesanne niita vikatiga sületäis heina. Koolitädi Elve näitas, kuidas luisatakse vikat 
teravaks ja kordamööda hakati niitma. Lahe oli vaadata, kuidas linnapoiss Tanel oma võistkonna eest 
niitis. Vova oli osav niitja, tema olla kodus seda tööd teinud. Kolmandas punktis ootas õpetaja Krista lapsi 
sagamisrauaga. Ülesanne oli omaniidetud heinast valmistada seale söök.  
Neljandas punktis oli kohtunikuks õpetaja Lembi, kelle täpse silma all tuli kahemehesaega saagida 15 cm 
pikkune lepapakk. Täpseim oli võistkond Auruvedur, kelle pakk oli pikkusega 15-16,5 cm. Samal ajal kui 
kaks võistkonna liiget sulle-mulle-saega saagisid, mõistatasid ülejäänud tööriistu. Need olid saetera 
painutajad.  
Viiendas punktis küsis õpetaja Krista puusepa tööriistu. Taustaks krooksusid konnad ja siristasid linnud. 
Järgmises punktis ootas õpetaja Olga palgikoorimise tööriistadega. Järgmisse punkti minnes oli kaunis 
vaade Pühajärvele ja Juusa järvele. Kaheksandas punktis olid Solveig ja Taavi musta pesuga ja kõik said 
proovida pesulauaga pesemist.  
Järgmine punkt oli imekauni vaatega Pühajärvele ja saartele. Kergliiklusteel tuli õpetaja Karinile näidata, 
kuidas arvelauaga saab tehtud järgmine tehe: Pühajärve Põhikooli õpilaste arvule liita Riigikogu liikmete 
arv ja lahutada Eesti maakondade arv. Peast tehtav, aga kuidas arvelauaga õige vastus saada? Kui 
arvelauaga oli vastus käes, siis need, kes ei usaldanud oma pead ja arvelauda, kontrollisid tulemuse 
kalkulaatoriga üle. 177 oli õige vastus.  
Üheteistkümnendas  punktis ootas õpetaja Janika pulgaga, mida lapsed arvasid taignarulliks. Vedruga 
taignarull. Paluti vihjet. Õpetaja Janika ise ongi vihje. Uuriti veel ja kui jõuti painutamiseni, saadi teada, et 
see oli kehalise tunnis kasutatav käte jõutrenni tegemise vahend, mida tuli ettevaatlikult kasutada, et 
juuksed vahele ei jääks.  
Õpetaja Peeter ootas oma punktis koos margapuuga. Koti sisu tuli margapuuga ära mõõta. Kõigil 
ühesugune kott, ühesugune margapuu, aga tulemus oli 1,1 kg kuni 10 kg.  
Tunnetusrajal otsisid võistkonnad turbasammalt ja uurisid, milleks teda vanasti kasutati. Eelviimases 
punktis tunti sirpi ja perekonna mutrivõtit ning viimases punktis oleks pidanud olema lammas, kelle peal 
oleks proovitud lambakääre. Ehkki lammast ei olnud, sai ka rohtu lõigata, proovimaks, kuidas lambakäärid 
peavad olema kokku pandud, et lõigata saaks. Lõpuks tuli villa kraasida. 
Maastikumäng lõppes ja vihma hakkas sadama. 

Võitis sõprus, aga punktide järgi olid paremad järgmised võistkonnad:  
I koht   VELLOD        Laura, Erik, Gabriel, Mairo, Vova   
II koht  GOOGLE AITAB      Laur, Jane, Riinu, Mattias, Madis                                 
III koht 6         Romet, Gen Marten, Kenter, Mirjam, Liisi                               

Suured tänud Pipi ja Gabrieli isale Priit Õunale, kes on vanavarahuviline ja tõi 8 hakklihamasinat ja palju 
vanu tööriistu; Elvele niitmise, seasöögi ja lamba tööriistade eest;  
Margitile pesulaudade eest; Solveigile ja Taavile, et lubasite oma koduaias pesupesemist proovida; 
kontrollpunktides olnud õpetajatele ja kõikidele maastikumängust osavõtjatele. Tublid olite!  

Pille ja Peeter Kangur  

maastikumängu organiseerijad 
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Muuseumipäev 

Tähetorn 

Esmaspäeval, 18. mail käisime Tartu Tähetornis. 
Giid tutvustas meile hoone ajalugu ja seejärel 
asusime ruumidega tutvuma. Saime teada, 
kuidas vanasti maad mõõdeti. Igas ruumis oli 
midagi huvitavat ja uut. Giid tutvustas meile 
kõige vanemaid teleskoope, mis selles majas 
olid. Räägiti, kuidas on astronoomia aastate 
jooksul arenenud. Saime vaadelda meteoriite, 
teleskoope, tähtede pildistamise masinaid ning 
päikesesüsteemi planeetide liikuvat mudelit. 
Ühes ruumis asus vana kell ning seal saime 
teada, kuidas vanasti teateid edasi anti. Põnev 
vaade avanes tähetorni rõdult. Õues uurisime, 
kuidas toimub päikese- ja kuuvarjutus. Lugesime 
infotahvlitelt, millal käisid eestlased esimest 
korda päikese- ja kuuvarjutust vaatlemas. Oli 
väga tore päev, sest saime teada palju põnevat ja 
uut astronoomiast. 

4.klass 
 

 

Ekskursioon Eesti Spordimuuseumi 

6. mail külastas 3. klass Eesti Spordimuuseumi, mis asub 

Tartus. Kõigepealt vaatasime lennukimudeleid. Seejärel näidati 

meile vanu uiske, kelke ja suuski. Väga huvitavad olid ühed 

väga vanad hobuse sääreluust tehtud uisud.  

Saime teada, et esimesed spordivõistlused toimusid Roomas. 

Nägime palju erinevaid medaleid. Giid rääkis, et vanasti oli 

diplom palju väärtuslikum kui medal, sest diplomil oli võitja 

nimi, aga medalil ei olnud. Näitusel oli ka kaks hästi vana 

jalgratast. Vanaaegsed jalgrattad tehti puust. Hiljem tehti juba 

rauast, aga need olid väga kallid. Jalgratas pärandati isalt pojale. 

Nägime ka hästi vanu suuski. Saime teada, et vanasti kasutati 

ainult üht suusakeppi.  

Ühes ruumis oli kuulsa eesti maadleja ja jõumehe Georg 

Lurichi kuju, palju erinevaid sangpomme ja tõstekange. Nägime 

ka mitmete eesti sportlaste medaleid, karikaid ja 

olümpiamängudel osalejate riietust. Ühes ruumis kuulsime 

nõukogudeaegset muusikat. Giidi jutu järgi pidid töötajad 

vanasti hakkama võimlema, kui see muusika käima pandi.  

Tegime ka köievedu. See ei olnud tavaline köievedu, vaid 

seinal oli ekraan ja pidime seina küljes olevat köit tõmbama. 

See oli vahva, sest seal ekraanil olnud inimesed kukkusid, nagu 

köit tõmmates ikka vahel ette tuleb. Toas olid ka erinevad 

jõusaali treeningvahendid, mida me siis proovida saime. Oli 

väga tore päev. 

 

3.klass 

 

 

 

Heategevuslik teatejooks Otepää 
keskväljakul 

Meie kooli 5.-9. klassi võistkonnad osalesid 7. 
mail heategevuslikul teatejooksul, mis toimus 
Otepää keskväljakul. Päev oli vihmane, kuid 
õnneks jooksude ajal ilm soosis meie üritust ja 
seega keegi märjaks ei saanud. Nagu igal aastal, 
tehti ka sel korral enne soojendus. Seekord 
näitasid võimlemisharjutusi noormehed Otepää 
suusakoolist.  
Meie kooli õpilastel läks kõigil väga hästi ja kõik 
said hea tujuga koju minna. 

Essi Anni Alisa Pusa ja Mirjam Leopard 
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Osalesime lastekaitsepäeval Otepääl 

1. juunil osalesime lastekaitsepäeval Otepääl. Meie 
koolist võtsid antud üritusest osa lasteaed ja 2.-8. 
klassi õpilased. Mõned klassid sõitsid Otepääle 
bussidega, 4.-5. klass tegid jalgrattamatka.  

Üritus toimus Otepää Gümnaasiumi staadionil. 
Seal olid kohal päästeamet, politsei, Kaitseliit. Sai 
lustida vahupeol, teha näomaalinguid, sõita 
hobuse või poniga. Proovida sai ka sõitu 
tõukerattal. JJ Streeti tantsurühm esines ning 
pakkus hiljem võimalust kõigile soovijatele õppida 
ühte tantsu. Kui üritus hakkas lõppema, 
suundusime gümnaasiumi sööklasse lõunat 
sööma. Pärast seda sõitsime ratastega tagasi oma 
kooli. Oli lõbus, meeleolukas ning meeldejääv 
päev! 

Andreas Kiivit  

 

 

 

Lõpuaktus 

12. juunil oli meie koolis kaunis ja südamlik 

lõpuaktus. Lõputunnistuseni jõudis kümme õpilast: 

Remo Almar, Liis Antsi, Anete Kannik, Hanna Liis 

Kiho, Kevin Kaur, Riho Padrik, Marie Leopard, 

Danel Prans, Essi Anni Alisa Pusa ja Taavi Vihmann.  

Kõige paremad õpitulemused olid Hanna Liisil, kes 

lõpetas kooli kiitusega. Heade tulemuste eest 

kiideti ka teisi tublisid õppureid.  

Pärast aktust õnnitleti lõpetajaid kooli õuel. 

Seejärel mindi koos täitma ammust kivi uputamise 

traditsiooni.  

Ülle Tomson 
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