
Pühajärve  Põhikool 
LÄBIVAD  TEEMAD ÕPPEKAVAS KUI VÕIMALUS 
KOOSTÖÖKS 

EESMÄRK 

Kujuneda kooliks, mis on isiksust arendav, koostööd  

soosiv koos turvalise õpikeskkonnaga, mis kujundab  

õpilaste õpimotivatsiooni ning võimaldab omandada  

head põhiharidust, et tulla toime oma elu ja tööga 

 

Üheskoos arutlemine, mõtlemine ja plaanitu elluviimine 
eeldab huvitavaid koolipäevi ja ühisüritusi, millega 
muudetakse koolielu põnevaks ja meeldejäävaks.  



Kooli põhiväärtuste dokument 
 
• Muutumine algab iseendast 
• Tähtis pole mitte oskus kohaneda maailmaga, 

vaid tahe ja oskus muuta maailma paremaks, oskus 
tunda rõõmu elu üle ja rõõmustada teisi 

• Pere väärtustamine – kodu ja kooli tõekspidamiste 
ühtsus kui hea kasvatuse eeldus 

• Oma kooli tunne – tuleme kooli rõõmuga, räägime 
väljaspool oma kooli kohta ainult head 

• Tervise väärtustamine 
• Iseloomu ja vastutuse võtmise  kujundamine  
• Õppija kujundamine 
 



Läbivad teemad kooli õppekavas 
+ iga kooliaasta on pühendatud ühele teemale.  

Veerandi  viimastel päevadel toimuvad rühmatööd  ja    

planeeritakse kohtumised huvitavate inimestega 

+ tagasiside sisehindamise nõustajalt  

 2002/2003; 2007/ 2008; 2012/2013    TURVALISUS 

 2003/2004; 2008/2009; 2013/2014    LIIKUMINE 

  2004/2005; 2009/2010; 2014/2015    KESKKOND 

 2005/2006; 2010/2011                           MEEDIA 

 2006/2007; 2011/2012                           KARJÄÄR      



TURVALISUS  2002/2003 

moto – Mõtlen Sinule: „Ära tee teisele seda, mida Sa ei 
taha, et Sulle tehakse!“ 

Mida tehti? ÕOV viis läbi küsitluse“Ei vägivallale“, tehti 
muudatusi kooli kodukorda, vahetati välja vana plärisev 
koolikell uue meloodilise vastu. Alustati kooli rahulolu-
uuringutega, küsitleti õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. 
Alustati preventiivset projekti „Valik on Sinu“ ning liituti 
Comenius-projektiga „Turvatunne koolis“, millest võttis osa 7 
välisriigi kooli. Õppeveerandid lõppesid filmide „Kevade“, 
„Lepatriinu jõulud“ ja „Naerata ometi!“ ühisvaatamistega ja 
õpilaste rühmatööde ettekannetega.  

 



TURVALISUS  2007/2008 

EESMÄRK:  kasvatada lapsi liiklejateks, kes tunnevad 
liikluseeskirju ja näevad enda kõrval ka teisi inimesi.  

• Õppeveerandite lõpupäevad sisustasid politsei ja Lõvi Leo, 
kohtumised tsiviil- ja sõjaväelenduriga (liiklus õhus). 

•  Külastati maanteemuuseumi, rajati liiklusõppeväljak 
jalgratturi eksami sooritamiseks 

• Viidi läbi liiklusalaseid joonistus– ja jutuvõistlusi 

• Toimus liiklusteemaline jõulupidu  

• Toimusid turvateemalised koolitused 

• Võeti osa Vigurvända võistlusest Valgas. 

 



TURVALISUS 2012/2013 

 moto -  HOOLIN. ? !    
• Kooliaasta avaaktuse külaline oli Lõvi Leo 
• Toimus seenelkäik metsa, kus õpiti seeni tundma ja 

metsas orienteeruma. Käidi rabas, saadi teada sealsetest 
ohtudest ja käitumisreeglitest. Õpiti tundma meie 
metsade taimi. 

• Toimusid kohtumised  Politse ja Punase Risti töötajatega 
• Kaitseliidu abiga viidi läbi orienteerumismäng.  
• Loengud:  „Targalt internetis“ ja  „Turvaline kool ja kodu“ 
• Toimus ülekooliline tulekahjuõppus. 
  



LIIKUMINE   2003/2004  

moto – Liikumine on   TERVISE ja ILU PANT 

Traditsioonilistesse  kooli üritustesse seoti kõik 
spordi – ja liikumisega seonduvad ettevõtmised. 
Tutvustati uut tervistavat liikumisviisi - kepikõndi. 

 

• Toimusid klassidevahelised teatejooksuvõistlused 

• Toimus korvpallivõistlus „Laps ja õps“ 

• Alustati jalgpallitreeningutega meie koolis,  FC 
Elva ettevõtmisel. 



LIIKUMINE 2008/2009 

moto - TÄHTIS POLE VÕIT, VAID OSAVÕTT 

Kooli I olümpiamängud 

• Sügisel loodi kooli olümpia komitee, määrati vastutajad 

• Iga klass võttis enesele ühe riigi, mida tutvustati kooliperele ja  
tehti seinaleht 

• Toimus ujumisvõistlus koos sõpruskooli Raudna  põhikooliga 

• Toimusid konkursid olümpialogole ja –laulule, maskott Hugo 

• Iga õpilane ja õpetaja kaunistas logoga oma T-särgi 

• Jaak Mae avas kooli olümpiamängud ja süütas olümpiatule  

• Olümpiamängudest  valmis film – autoriks 8. klassi tütarlaps 
Ingrid Kelder 

• Osalemine üleriigilises heategevusteatejooksus alates 2005. a  

 



LIIKUMINE 2013/2014 

moto -Sport.Hasart. Meisterlikkus. 
 Loodi KOM komisjon 
 Külas käisid Tartu Kalevi vehklejad ja Eesti Spordimuuseum. 
  Õpilased koostasid stende ja ettekandeid taliolümpial 

toimuvatest spordialadest.  
 Toimusid kooli II OM, tule süütas Sotši Taliolümpiamängudel 

osalenud kahevõistleja Kristjan Ilves  
 Olümpiamängude lõpetamisel esinesid kõik õpilased ja  

õpetajad liikumiskavadega. Olümpiamängudest valmis film – 
autoriks kooli vilistlane Andres Raave 

  Suur rõõm kooli rahvatantsurühmast, kes pääses Eesti 
Üldlaulu- ja Tantsupeole.  

  
 



KESKKOND   2004/2005 

moto - OMA  SILM  ON  KUNINGAS 

• Algas koolis eesmärgistatud keskkonnaalane 
tegevus.  

• KIK projektid aitasid viia õpilased kooliseinte 
vahelt välja.  

• Paigaldati linnu pesakasti veebikaamera.  

• Koolile ja lasteaiarühmale hangiti binoklid.  

• Algatati igaaastast vanapaberi kogumise aktsiooni.  

• Osalesime esmakordselt projektis „Kaunis kool“  



TIITEL „Eesti kaunis kool 2007“ 
 Alates 2005. aastast alustasime ideede kogumisega, mida 

muuta koolimaja sees ja väljas, et meie koolipäevad oleksid 
huvitavad ja arendavad. 

 Õuesõppimise tunnid vastavalt KIKi projektile  
  Veebikaamera paigaldamine pesakasti: Tihase Tiina ja 

metstiku Märdi „Veebibeebi” 
 Rajati kiviktaimla kooli muredekividele, kuhu paigaldati ka 

koolilogo ja tuulelipp 
 Toimusid korrastustööd koolirannas ja koolimaja ümbruses  
 Käidi metsa istutamas  
 Algas traditsioon - uute töötajate puude istutamise 

traditsioon 
 



KESKKOND 
Eesti kaunima kooli tiitel  2007. tiivustas projekte  

kirjutama. 2008. aasta keskkonnateadlikkuse õpilasprojekt 

“Mõtle-Hoia–Hooli-Hinda” tõi meie koolile Keskkonna- 

teokese auhinna. Ilmus 6. kooli almanahh. 

Tänu KIKi toetusele  oleme käinud Matsalu ja Lahemaa 

Rahvusparkides, Loode-Eestis Noarootsis, Pärnu- ja 

Läänemaal, tutvunud Peipsi järve ja selle ümbrusega ning 

 nautinud lodjasõitu Emajõel.  

Igal aastal toimuvad meil matkad “Tere kool”, mis on 

lõimitud kooliaastate läbivate teemadega. 

  



UUS on unustatud VANA 
2009/2010     SÄÄSTLIKKUS 

• Eesmärk on viia kooli õppekavasse  loodusõpetuslik  
õppesuund (loodus- ja keskkonnaõpetus) 

• Säästukuud – paber, energia, müra. „Masukarneval“ 

    * Klasside jõulupuudeks kuivanud rondid, mis disainiti ja 

    ehiti taaskasutatavate  materjalidega 

    * Huvitavad külalised, loodusteemalised stendid, kõikide 
klasside uurimistööd esitletakse  õpilaskonverentsidel 

    *  nn seiklusraja rajamine kooli ümbrusse 

    * Loovtöö “Meie puud” ilmusid kaartide komplektina 

• KIK esseekonkursi võitja Marilin „Meie kooli prügiprojekt“ 

 



KESKKOND  2014/2015 

moto – Hoiame kokku 

 matk „Tere kool“ toimus ümber Pühajärve (2014 - 
liikumisaasta) 

 Viktoriin Pühajärvest 

• Toimuvad arutelud ja töötoad, mis aitavad kujundada 
säästlikku mõtteviisi (ressursside mõistlik kasutamine), 

 Käitumine looduses ja suhtumine ümbritsevasse 
loodusesse 

  Taaskasutamine- külaskäik Otepää jäätmejaama, 
vanapaberi kogumine ja külaskäik Räpina paberivabrikusse 



    
                                  
 

MEEDIA   2005/2006  

moto: Kui Sa endast ei anna teada, siis ei ole 
Sind olemas! 

• Ilmavalgust nägi kooli ajaleht GLOBUS, rakendati 
tööle kooliraadio, anti välja kooli 5. almanahh ja trükis 
rahvusvahelistest projektidest aastatel 1999- 2006. 

• Kooli külastasid ajalehe Postimees ajakirjanik Priit 
Pullerits ja ajakirja Spunk peatoimetaja Siiri Lelumees, 
kelle sulest ilmus Spungis koolist väga vahva artikkel.  

• Kevadel külastati ETV maja. 

 



MEEDIA    2010/2011 

moto – Taba õige hetk. 
• Külalised: loodusfotograafid Arne Ader ja Sven Zacek, 

Elmari raadio saatejuht Piret Laos (kooli vilistlane), ETV 
saate „Osoon“ saatejuht Vladislav Koržets, Robootika teater 
ja töötoad, Heino Seljamaa kohvriteater. 

• Lugemisaasta lõpetas kohtumine lastekirjanik Heikki 
Vilepiga 

• Toimus kooli loodusteemaline fotokonkurss 
• Aktiviseerus meediaklubi tegevus, blogi 
• Kevadise maastikumängu raja juhend oli riputatud 

blogisse. Lisaülesandeks tuli pildistada oma tegemisi terve 
raja jooksul. 

 



KARJÄÄR   2006/2007 

Enese ja töömaailma tundmine aitavad planeerida 
karjääri 

• Matk „Tere kool“ Pähni Looduskeskusesse. 

• Õuesõppetund talvel Karula Rahvuspargis.  

• Õppeekskursioon Räpina Paberivabrikusse  

• Veerandite lõpupäevadel esinesid erinevate tööalade 
esindajad: päästeamet, politsei, turvafirma, vallavalitsus, 
sepp, keevitaja, jumestaja, kosmeetik, muusik. 

 

 



KARJÄÄR   
                 2010/2011    Meie kätes on tulevik 

 Kooli külalisteks kooli vilistlased, kes andsid ülevaate 
oma õpingutest ja tööst.  

 Karjääriõpe 8. klassis, külaskäik Valga Kutseharidus-
keskusesse 

 Karjäärialane karneval/jõulupidu/kevadpidu 

 Lastevanemate juhendamisel toimusid erinevad töötoad 

 Traditsiooniline 9. klassi õpilaste töövarjupäev  

Kooli vilistlased esinesid loengutega ja andsid tunde, sest 
maikuu viimasel laupäeval toimus kooli 155./ 237. 
aastapäevale pühendatud III vilistlaste kokkutulek. 

• Ilmus kooli 7. almanahh „Koolilood“ 

 

 

 



Huvitavad kooliaastad 
 Meie koolis õppisid 2012/2013 õ-a 9.klassis 2 tütarlast 

Saksamaalt, Maike ja Rieke, kes valisid meie koolis 
õppimise Eesti YFU vahetusõpilaste programmis. Nad 
elasid meie õpilaste peredes, osalesid kõikides 
ainetundides. Lisaks olid neil tunnid, mis tutvustasid 
meie maad, traditsioone ja koolikorraldust. Neid 
juhendas  pensionil olev inglise keele õpetaja. 

 2014. aasta kevadel lõpetas kooli noormees, kes läbis 
III kooliastme kahe aastaga. Praegusel hetkel õpib 
Tartu Hugu Treffneri Gümnaasiumis. 

 



SUURED  PLUSSID 
 On kujunenud süsteem ja korraldatud õppeveerandi 

lõpupäevad 

 On kogunenud õppematerjalid õppekava läbivateks 
teemadeks 

 On leitud võimalused viia õpilased koolimajast välja 

 On teadlikult kujundatud õpilaste väärtushinnanguid 
ja oma-kooli -tunnet 

 On õpetatud õpilased projekte kirjutama 

 On loodud võimalused esinemisteks 

 Oleme saanud toetusi erinevatelt projektidelt 

 



Nii saavadki meie koolis vastused küsimustele: 
 

 Kuidas kujundada õpilastes õigeid väärtushinnanguid 
ja suhtumist ümbritsevasse? 

 Kuidas õpetada rühmatöös tegutsemist ja 
analüüsimisoskust? 

  Kuidas anda algteadmisi projektide 
kirjutamisoskustest? 

  Kuidas leida õpilastele jõukohaseid esinemisvõimalusi 
nii koolis kui ka väljaspool kooli? 

  Kuidas kasvatada õpilastes omakoolitunnet? 

 



Meie saavutused 
 2007. aasta tiitel  “Eesti kaunis kool” 
 2008.  auhind “Aasta keskkonnateoke” 
 2009. EOA aukiri   “Oma kooli olümpiamängud” 
              HTM “Väärt tegu” tunnuskiri 
• tiitel „Koolitussõbralikum kool“ 
• 2010.  EDUKO uuringus kool „Innovaatilise kooli mudel“ 
•  2011. Eestimaa õpib ja tänab auhinna kandidaadid 
     2011. aasta hääle aukiri PÜHAJÄRVE KOGUKOND 
• 2012. 2. koht rahvusvahelises eTwinningu projektis  
             „Read.Draw.Play“  
    2013. Eesti Pranglimise võistlustel saavutas 4.klass 
             auhinnalise koha 
 
 



Meeskonnatööst 
 

Ära kunagi kahtle selles, et väike grupp  
pühendunud inimesi suudab muuta  
maailma.  
 Ainult sellised ongi maailma kunagi  
muutnud. 
                                          Margaret  Maedi     
 
 
 
 
 
 
 
                       
 


