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26. sept. murdmaajook-
su karikavõistlustel Tõr-
vas saavutas meie kooli 
võistkond II koha
29. sept. infootsingu 
võistlusel Valgas 
saavutasid Sven, Ahto 
ja Karl 9. klassist
11.koha
2. okt. toimus Palupera 
CUP. Meie jalgpallurid 
said III koha. Parim 
mängĳa Lauri R., 3 
väravat lõi Heido, 
ausamängu auhind läks 
Hansule.
7.okt. toimus Valgas 
õpioskuste olümpiaad. 
Remi, Ina, Andra, 
Marili ja Liis 6.klassist 
said II koha ja pääsesid 
edasi vabariiklikule 
olümpiaadile.
6.okt. toimus meie 
koolis õpetajate päev. Suur 
tänu 9.klassile ja teistele 
korraldajatele, kes selle 
reedese päeva nii eriliseks 
tegid.

Karjääri-aasta 2006/2007
nr 1/2006

Karjääri
nr 1/2006

Karjääri

L��� K�����
küsimustele vastavad: direktor Miia, õppealajuhataja Karin küsimustele vastavad: direktor Miia, õppealajuhataja Karin küsimustele vastavad: direktor ja I 
klassi õpetaja Maie.

Millised on uue õppeaasta märksõnad?
õp. Miia: Karjääriaasta, projekti, ühinemine e-kooliga 
õp. Karin: Karjääriaasta, aktiivne klassiväline tegevus, e-kool 
õp. Maie: sõbralikus, abivalmidus, taktitunne 

Soovid uueks õppeaastaks?
õp. Miia: Palun lapsed ärge lõhkuge koolimaja, ärge viige kooli 
mainet alla bussĳaamades lärmates, naeratage iga päev. 
õp. Karin: Et peetaks üksteisest lugu ja arvestataks, et hinded 
vastaksid võimetele, et seatud plaanid täituksid. 
õp. Maie: Hea läbisaamine õpilastega, 1 klassi lapsed õpiksid 
korralikult lugema, õpilased käituksid taktitundeliselt.

Selle õppeaasta suurimad sündmused?
õp. Miia: kooli kokku tulek, lõpuaktus, karjääriga seotud 
üritused.
õp. Karin: kooli kokku tulek, traditsioonilised peod, veerandi 
lõpu ühisüritused 
õp. Maie: kooli kokku tulek, tantsupidu, 1. klassi jõuluõhtu

Palun öelge 1 soov selleks õppeaastaks?
õp. Miia: Ära tee teistele seda, mida sa ei taha et sulle tehakse 
õp. Karin: Häid hindeid nii õpilastele kui õpetajatele! Igaüks 
andku endast parim!

Kõik  kõik on uus, septembrikuus

ÜRITUSTE PLAAN 2006/2007
oktoober
27. okt. Veerandilõpu ühisüritus
november
13. nov. isadepäev – 7.klass
24. nov. kadripäev algklassidele 
– 6.klass
25. nov. kodanikupäev

detsember
08. dets. “Käbid ja kännud”
11. -22. dets. jõuluaeg
jõululaat, töötoad, 
päkapikumaa
21. dets. JÕULUPIDU
päkapikumaa
21. dets. JÕULUPIDU
päkapikumaa

22. dets. veerandilõpuühisüritus

ÕPILASOMAVALITSUS 2006/2007
Grete Kõiv- president, Hanna 
Nõgel- asepresident, Keity Kim-
mel- sekretär, Raimo Teder, Richard 
Kõiv, Eve Kurvits, Marili Vihmann, 
Birgit Kõiv, Leho Libov, Uku Tiisler, 
Egne Raba, Kristi Liivamägi, Maido 
Raidsoo.
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„Tere kool“ matk toimus 
neljapäeval, 7. septembril. 
Hommikul viisid bussid kõik 
Pühajärve kooli ja lasteaia lapsed 
Pähni looduskaitsealale ja seal 
oli matkalaagri asukoht.  Niipea 
kui me olime kohale jõudnud, 
asusime klasside kaupa matkarajale. 
Iga klassiga oli saatjaks üks 
loodusspetsialst, kes rääkis metsa 
kohta palju huvitavat ja vastas laste 
ning õpetajate küsimustele. Matka 
lõpus, kui olime tagasi laagriplatsil, 
ootas meid soe söök. Enne lahkumist 
toimus veel 5. klassi ristimispidu ja 
siis võeti suund kooli poole. Päev oli 
selleks korraks läbi.

Matk „TERE KOOL „ toimus Pähni looduskaitesealal
Küsimustele vastavad Pühajärve lasteaia lapsed.
Mis teile meeldis matka juures kõige rohkem?
Laur: „Mulle meeldis kõige rohkem matkarada.“
Romet: „Mulle meeldis aga part.“
Gabriel: „Mulle meeldis see maja, mille keskel oli 
auk ja kus me sõime.“
Liisi: „Mulle meeldis ka see maja.“
Ekke: „Mulle meeldis muuseumis olev 
trükimasin.“
Gabriel: „Mulle meeldisid veel rohutirtsud mis 
olid klaasi sees nõelaga kinni.“
Anet: „Seal muuseumis olid ka mootorsaed.“
Liisi: „Muuseumis oli ka põder.“
Annabell: „Mulle meeldis see, et part tuli meiega 
igale poole kaasa.“ 
Kokkuvõ�eks võib öelda et lasteaialapsed jäid 
matkaga väga rahule.
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6.oktoobril, õpetajate päeval, 
käisid meie koolis koos oma 
saatjaskondadega ka presiden-
did Arnold Rüütel ja Toomas 
Hendrik Ilves. Veel külastas 
meie kooli Otepää  vallavanem 
Aivar Pärli. 
President Arnold Rüütel kut-
sus kõiki üles leidmaks endale 
huvitavaid harrastusi ja suuri 
eeskujusid.Veel pööras härra 
president meie tähelepanu sel-
lele, et  me peaksime kasutama 
oma noorust et avastada maa-
ilma tema rikkuses ja panna 
iseennast proovile. Oma kõne 
lõpetas president lausetega 
Head õppurite päeva! Vaban-
dust õpetajate päeva!
President Toomas Hendrik 
Ilves alustas oma kõnet sõna-
dega: “Lugupeetud daamid ja 
härrad, ladys and gentlemans”.

Härra pre-
sident pidas 
vajalikuks 
euroopa-
likku kooli, 
kus hooli-
taks kõigist 
kodanikest, 
kus austa-
taks õppuri 
vabadusi 
ja seadusi 
inimese ha-
ridustasemest, soost ja vanusest 
hoolimata. President viitas veel 
asjadele, millele MINA saan 
juhtida tähelepanu. Aga mida 
MINA ei saa lahendada, vaid 
mille lahendamise garant ma garant ma garant
saan olla. President lõpetas oma  
kõne tunnustatud euroopa 
vanasõnaga: ”Mida Jonny- boy 
ei õpi, seda John ei tea!”   
Vallavanem Aivar Pärli pööras 
oma kõnes tähelepanu aasta 

erilistele hetkedele. Veel avaldas 
ta lootust, et seljataga olevate 
lugematute põlvkondade elu ja 
töö ning eilsed ja tänased te-
gemised  selle jätkuvuse nimel 
jätkuksid. Oma kõne soovis 
vallavanem lõpetada ridade-
ga Jaan Kapilinski luuletusest 
„Hinge tagasitulek”: “Saagem 
selleks, kes me päriselt oleme. 
Meie kodu on siin. Siin on meie 
elu ja armastus”.

Õpetajate päev Pühajärve koolis

Õpilasomavalitsus jagab nänni



Nädal aega Tuusulas, Soomes
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8. - 14. oktoobril viibisid 
kaks meie kooli õpilast 
ja kaks õpetajat projekti 
koosolekul Hyökkälän 
koolis. See visiit oli üks 
osa meie rahvusvahelisest 
projektist, kus koolid 
veel Inglismaalt, Itaaliast, 
Hispaaniast, Türgist, Poolast 
ja Soomest. Eestist on 
meie kool. Eelnevalt oleme 
praeguse 8. klassi õpilastega 
käinud Hispaanias eelmisel 
aastal.

Soome kool on meie omaga 
võrreldes väga suur - õpilasi on 
800 ja õpetajaid 80. Erinevust-
est peale suuruse torkas silma 
noorte meesõpetajate rohkus 
algklsside juhatajatena. Koolis 
ollakse klassiruumides sokkide 
väelja kahel vahetunnil peavad 
kõik õpilased viibima õues. 
Kooliaasta jooksul tuleb igal 
õpilasel olla õues koristamas, 
siis sööklas ja ühel päeval tuleb 
koolimaja koridore pühkida. 
Seda tehakse vastu vaidlemata 
ja heal meelel.
Sööklas on iseteenendus.  

Tasuta toitu saavad ainult kõige 
nooremad õpilased, teistel tuleb 
toidu eest tasuda. Koridorides 
on televiisorid, mille ekraa-
nidelt saab päeva infot lugeda. 
Meie, õpetajad, pidasime 
koosolekuid, külastasime tunde 
ja andsime ise tunde. Õpetaja 
Aili õpetas rahvatantse kolmes 
klassis. Andra ja Marili osalesid 
õppetöös ja elasid peredes. 
Teise veerandi esimesel nädalal 
on Soomest kaks õpilast ja õp-
etajat oodata ka meie kooli.
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Laupäeval sõitsime bussiga Tallinnasse ja sealt 
laevaga Soome. Laevas oli ärevus suur. Tuusula 
hotelli juures ootasid meid pered, tutvusime 
projekti korraldajatega ja sõitsimegi oma uutesse 
kodudesse.  Meid võeti vastu väga hästi, pered 
olid lõbusad, sõbralikud ja hoolivad. Maja oli 
suur ja uhke. Perekonda kuulusid isa esa, ema 
Ritva, 12. a. tüdruk Eveliina, tema 16. a. õde 
Katariina, vend Mathias (17.a) ja Juhana (18.a.). 
Koolis olid lapsed samuti sõbralikud ja õpetajad 
veel rohkem. Koolis olid hästi suured klassid ja 
kool ise oli meie koolist väga palju suurem. Aga 
söögid polnud seal nii head, kui meie koolis. 
Käisin tundides ning vaatasin ja tegin kaasa, mis 
oskasin. 

Üritusi toimus palju: Heureka, muusemukülas-
tused, koolis oli Aleksis Kivi mälestuspäeva 
kontsert. Perega käisime rastutamas, korvpalli 
vaatamas, poodides. 
Soome kooli erinevused meie kooliga võrreldes: 
koolis käiakse sokkides, jalanõud ja joped jäe-
takse ukse taha; õpetajaid kutsutakse eesnimede 
järgi; tunni kell läheb ainult sisse, tunni lõpetab 
õpetaja; vahetunnis tuleb õpilastel olla väljas; 
igas klassis on telekas koos videomakiga, on 
arvuti, õpppevahendid; on võimalus raha eest 
üürida oma kappi. 
Muljed sõidust on väga head ja positiivsed.
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VÄIKE FOTOREPORTAAZH 
ÕPETAJATE PÄEVASTÕPETAJATE PÄEVAST



RINGID 2006/2007 

Jalgpall*  T,K 14.10-15.10 
Marek Naaris  R 13.10-14.10 
Pallimäng 6. - 7. kl  E  6. tund 
Maret Rogenbaum    
Rahvatants 1. - 2. kl  E  5. - 6. tund 
Maie Eensalu, Anneli Teder    
Rahvatants 3. - 4. kl  N 6. - 7. tund 
Krista Sumberg, Aili Aigro    
Neidude rühm  T 7. - 8. tund 
Krista Sumberg, Aili Aigro   
Tütarlaste ans+  N 7. - 8. tund
solistid, Lii Peterson   
Mudilaskoor  K 6. tund
Anneli Teder   
Näitering  alustab oktoobrist
Ly Haaviste  -jälgi infot!
Meediaklubi   
Ave Kruusmaa  jälgi infot!
Kunstiring  Kunstiring  Kunstiring N 7. - 8. tund
Ave Kruusmaa   
Meisterdamine1. - 4. kl  E 7. - 8. tund
Margit Rello   
Loodusring  K kell 15.00Loodusring  K kell 15.00Loodusring
Peeter Kangur   
Võrkpall  R kell 17-19
Ene Kelder   Ene Kelder   Ene Kelder
Kabering  N 7. - 8. tundKabering  N 7. - 8. tundKabering
Peeter Adler   Peeter Adler   Peeter Adler
Sulgpall  E 15.30 - 17.00
Peeter Adler   Peeter Adler   Peeter Adler
Arvutiring 4.kl.  R 4. tund
Peeter Kangur   
Korvpall Tulemas - jälgi infot!

  LAHENDA  SALAKIRI

Uued näod meie koolis
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Küsitlesin kahte uut õpilast, Heidot ja Hanna-
Liisat, kes tulid meie kooli sellel õppeveerandil.
Kas Teile meeldib meie koolis?
Heido: Jah, sest kool on väike.
Hanna-Liisa: Jah, meeldib küll. See on tore ja 
lahe kool.
Mis on meie kooli plussid ja miinused?
Heido: Plussiks, et õpetajad on sõbralikud ja 
koolis on vähe õpilasi.
Hanna-Liisa: Ei oska öeida, sest olen nii vähe 
käinud koolis.
Kas Teil on koolis palju sõpru?
Heido: Jah
Hanna- Liisa: Ma ei tea. No mitte eriti palju, aga 
ikka on.

KOOMIKS

Vastus:

Koomiksi autor Birgit Leopard, salakirja autor Keity Kimmel.

TOIMETUSEST
Sinu käes on jälle koolileht. Meie eesmärgiks 
on anda välja õppeaasta jooksul 4 numbrit. 
Loodame, et leiad siit lõbusat lugemist, 
äratundmishetki, informatsiooni selle kohta, 
mis koolis tehtud, mis teoksil. Ühtlasi oled 
alati oodatud uute mõtete ja ideedega, 
arvamuste ja kommentaaridega. 
TOIMETUS : Grete, Ina, Gerli, Kristi, Birgit, 
Kadri, Keity, Keity, Keity Liis, Eve, Marili, juhendaja Ave.


