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Pühajärve kooli ja pipi
Lasteaia oma ajaleht

           

 

Peatoimetaja
       veerg

  Taas kord hakkab üks osa kooliaastast 
otsa lõppema. Seekord on selleks III 
veerand. Kevad hakkab juba vaikselt 
peale tulema, kuigi seda päris õiget 
kevadet lubati alles maiks. Kõik juba 
kindlasti ootavad kevadvaheaega ja mis 
seal salata, mina ka. Kuid kõigepealt  on 
vaja korda teha oma hinded ja pingutada 
veerandi lõpul endast viimanegi välja, et 
vaheajal jälle kosuda.
            Endiselt on töös meie kooli 
veebileht / blogi, mille aadress on 
http://www.pyhajarvepk.ucoz.com/ . Käige 
seal ikka lugemas ja siis olete koolieluga 
kursis. Loomulikult ootame ka endaga veel 
liitujaid, kui kellelgi huvi on.
            Sel veerandil on olnud palju 
olümpiaade ning meie koolil on läinud väga 
hästi. Kokkuvõtet olümpiaadidest loe 
sellest lehest. 
Olge tublid ja aktiivsed, nautige vaheaega 
ning käige palju väljas! :) 
         
                                Merylin Tihomirova

lumelinn

Lumelinna ehitamine toimus 12. veebruaril. Meie koolist osales kaks 
võistkonda: Joeli ja Timo võistkond. Joeli võistkonnas olid Kenno, Andres, 
Georg, Kevin, Laur, Ekke, Romet ja Tanil. Timo võistkonnas osalesid Siim, 
Rivo, Arnold, Karl, Martin ja Joonas. 
Lumelinna läksime ehitama peale neljandat tundi. Kõikidel olid kaasas 
kühvlid  või labidad. Timo meeskond ehitas elevandi ja Joeli meeskond tegi 
kilpkonna. Me ehitasime umbes kolm tundi. Meil olid abiks õp Peeter ja 
Silvi.
Peale meie olid seal veel teiste koolide lapsed. Nad ehitasid  kindlusi ja 
koopaid. Sinna oli tehtud ka üks väga suur lumememm.
Meie mõlemat võistkonda premeeris kool kommidega. Eriauhinna 
(bowling) sai elevandi ehitis.
                                                                             Martin Täär
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  KOKKUVÕTE piirkondlikest 
             OLÜMPIAADIDEST

 
Nagu te kõik teate, on meil piirkondlikel olümpiaadidel väga hästi läinud. 
Kõigepealt oli 23. jaanuaril eesti keele olümpiaad, kus meie koolist osalesid Ina Mononen 9. klassist,  Andre Ostrak 9. kl  ja Taavi 
Aaliste 8. kl. Tulemused olid sellised, et Taavi sai 4.-6. koha, Andre 5. koha ja Ina 6. koha.
Järgmisel nädalal toimus keemia piirkonnavoor, millest võtsid osa Remi Leopard,  Andre Ostrak, Ina Mononen ja  Taavi Aaliste. 
Tulemused oli suurepärased - Remi 1. koht, Andre 2. koht, Ina 7. ja Taavi 11. koht.
6. veebruaril käisid meie koolist matemaatika olümpiaadil 4. kl - Karel Kaupmees, 5. kl – Karl Kimmel, Priit Peterson, Joonas 
Rello, 6. kl – Andres Aaliste, Anu Saaremäe, 7. kl – Merylin Tihomirova,  8. kl -Taavi Aaliste, Markus Narusk,  9. kl – Andre 
Ostrak, Remi Leopard. Ja nagu ikka, olid kõik vaimustavalt tublid. Andre sai 1. koha ja edestas Remit kõigest 2 punktiga, kes sai 
2. koha. Karl sai 3. koha, Priit 5.-6. koha ja Joonas 7.-8. koha. Andres saavutas 15.-16. koha ja Anu 20.-21. koha. Merylin sai 3.-
4. koha, Taavi 9. ja Markus 10.-11. koha.
13. veebruaril oli piirkondlik bioloogia olümpiaad ja meie koolist osalesid 6. klassist Marika Almar, Andres Aaliste, 7. klassist 
Merylin Tihomirova, Mait Peterson, 9. klassist Joel Süldre, Liis Kangur, Timo Kopli. Ka seekord olime väga tublid. Mait sai 1. 
koha, Merylin 5. koha. Andres saavutas 13. koha ja Marika 13. koha. Liis sai tubli 10. koha, Joel 12. ja Timo 22. koha.
20. veebruaril käisid meie koolist ajaloo olümpiaadil Anu Saaremäe, Signe Täär, Kärol Belov, Remi Leopard, Esper Naruski. 
Tulemused: Anu sai 12.-13. koha, Kärol saavutas 7.-8. koha, Esper oli väga tulbi ja sai 2. koha, Remi aga 7. koha.
Palju õnne kõigile, väga tublid olete!
                                                                                                                                              Merylin Tihomirova

sabak

3.märtsi õhtul kell 18 toimus Pühajärve koolis traditsiooniline tantsuüritus Sihva SABAK. Õhtu korraldajad olid õpetajad Krista ja 
Anneli. Neid aitasid õpetaja Maie, kes kutsus kohale Viljandi rahvatantsugrupi  "Vabajalg" ja õpetaja Lii oma laulukooriga. Lauljateks 
olid Pühajärve kooli 5-9. klassi poisid ja tüdrukud, kelle väga heas esituses kõlas laul "Isamaa ilu hoieldes". Loeti ka luuletust. 
Peale Pühajärve kooli etteastet esines külaliste tantsugrupp "Vabajalg". Nad esitasid erinevaid tantsustiile. Tantsisid mehed ja naised, 
koos ja eraldi. Meie esinejad olid supertublid. Kohe oli näha, et nad tantsisid rõõmu ja südamega. See oli vaimustav! Kui nende 
esitus lõppes, olid nad kõik võhmani väsinud, kuid rõõmsad. Publik oli vaimustuses, kõik plaksutasid kõvasti ja kiljusid. Pärast oli 
kommentaaridest kuulda, et kõigile väga meeldis. Huvijuht Eve oli valmis pannud ilusa laua, kust sai valida endale midagi 
meelepärast. Laual oli kooki, kommi, puuvilja ja juua. Dekoratsioon oli samuti väga ilus. 
Igal juhul õnnestus 2010. aasta Sihva SABAK taas kord väga hästi. Täname Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi ja Otepää 
vallavalitsust toetuse eest.
                                                                                                                                                Signe Täär

vastlapäev

16. veebruaril toimus meie koolis vastlapäev. Vastlapäev toimus Väike-Trommil. Seal käidi gruppidega. Algul läksid 1.-4. klass ja 
pärast suuremad. Korraldajaks oli 5. klass. Vastlapäev kestis kokku  2 tundi. Kummalgi grupil oli seal aega olla 45.minutit. 

Mis siis tehti? Tubli 5. klass korraldas erinevaid võistlusi. Näiteks pidi nii palju inimesi kui võimalik mahutama ühele 
salvokelgule. See oli igati tore võistlus ja mis peamine -  kõik kelgud jäid terveks. 
Edasi läksime mäele, kus iga võistkond pidi tegema 5 minuti jooksul nii mitu liugu kui jõuab. Jõuti teha umbes 5-6 liugu. Muidugi ka 
oli pikima liu võistlus. Aga väikestel oli see võistlus natuke teistsugune kui muidu. Kuna 1.-4. klassi õpilased on väikesed, siis võitja 
oli see, kes tegi kõige lühema liu. Suurtel oli võitja see, kes tegi pikima liu. Võistlus oli tore. 

Kuna suurtel olid vaid vähestel kelgud kaasas, siis tegime ka lumeingleid. Muidugi mitte selliseid, et hüppad lumme, vehid 
käte ja jalgadega ja ongi valmis, vaid iga võistkond pidi tegema mingisuguse kuju. Kõik said üpriski lumiseks. 
           Kokkuvõttes oli vastlapäev tore ja lõbus ning muidugi ka lumine. Suured kiitused 5. klassile!
                                                          
                                       Signe Täär
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   JAANUAR
 SÄÄSTUKUU

Õppeaasta läbiv teema ja moto on kaasa toonud mitmesuguseid säästutegevusi. Jaanuaris teadvustasime energia säästmise 
võimalusi (lülitada välja enda järelt mittevajalikud valgustid vm elektriseadmed; säästa õpetaja energiat ehk järeltöid ei tehta, 
pärast tunde õpitakse ette vm).
Valmis põnev teemastend 5.klassi eestvõtmisel, kus jagati nõuandeid igapäevaseks energia säästmiseks ja anti klassidele 
erinevaid ülesandeid: kes pidi kirja panema oma kodused elektrimasinad, kes pidi andma nõuandeid vm, 9.klassi ja õpetajate 
klassi ülesanne oli loendada oma samme. Mina tegin pärast oma sammude loendamist järelduse, et koolipäeva jooksul teen 
laias laastus 5000 sammu, kodust-kooli ja tagasi kokku ligikaudu 3000 sammu. Päeva sisse mahub istumist ikka ka päris 
omajagu ja et saada päevas kokku 10 000 sammu, siis on vaja veel näiteks jalutada läbi kasvõi koolitee või liikuda muul viisil. 
Stendilt ja kooli meediaringi veebilehe uudistest sai lugeda kokkuvõtet detsembris tehtud rühmatöödest "Meie säästame 
energiat KODUS/KOOLIS", milles osalesid 5.klass, 7.klass ja 8.klass. Kõige erilisemad mõtted olid minu arvates "kellalaskja 
peaks lugema raamatut televiisori vaatamise asemel", "kool ostab endale päikesepaneelid".
5.klass ühines energiasäästuprogrammiga , mille kodulehel on registreerunud koolidele kättesaadavad mitmesugused 
energiasäästmist käsitlevad õppematerjalid, lisaks veel lõbusad materjalid, näiteks mängud, viktoriinid, küsimustikud ning 
võimalus osaleda energia säästmise tegevustes ja plakativõistluses. 
Loodan, et lülitate alati välja ilma kasutuseta elektriseadmed ja -vidinad, sest iga seade võib kasutada küll vähe, aga kokku 
liites on see suur hulk raisatud energiat.
Soovin teadlikku energiasäästu nii koolis kui ka kodus!
                                                                                                                                                         ÕP. KARIN 

            Eesti 
Iseseisvuspäeva
          aktus

23. veebruaril toimus kolmanda tunni ajal aktus. Külalisena esines Marko Tiirmaa (Otepää kiriku õpetaja). Tal on ees ülikooli 
lõpetamine, õppimise kõrval tegeleb näiteks riigikaitse õpetamisega Otepää koolis, on aktiivne kaitseliidu malevlane. Külaline 
rääkis kaitseväest ning kaitseliidust. Ta on oma rahva üle uhke ja et hea tunne on oma riiki kaitsta ning selle eest võidelda. Oma 
vormil tutvustas märke ning selgitas, mida need tähendavad. Näiteks eesti lipp tähendas, et ta on eestlane ja oli ka veregrupi 
kleeps, mis on eriti tähtis.
Piduliku meeleolu tekitas meie kooli ansambli esinemine. Kokku on seal umbes 30 inimest, 5.-9. klassist ja ka terve rida poisse. 
Laulsime Eesti hümni, Kooli hümni, "Palve" ja "Isamaa ilu hoieldes". Laulude vahele lugesid Priit, Merylin, Signe isamaalisi 
luuletusi. Aktus lõppes paljude-paljude magusate auhindade jagamisega ning kokkuvõte tehti ka matemaatikanädalast.
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  Magnus Leopard
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LUULEKONKURSS

19.veebruaril toimus Valga Keskraamatukogus luulekonkurss, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale. Iga õpilane pidi 
esitama kaks luuletust: ühe loodusteemalise ja teise isamaateemalise. Osales 19 õpilast 5 koolist: Pühajärve Põhikoolist, 
Tsirguliina Keskkoolist, Valga Põhikoolist, Valga Gümnaasiumist ja Tõrva Gümnaasiumist. 

Meie koolist esinesid Arnold Sumberg, Priit Peterson, Signe Täär, Merylin Tihomirova, Elina Eensoo ja Kärol Belov. Seekord oli 
konkursil kaks vooru. Teise vooru valis žürii kuus paremat etlejat. Meie koolist pääsesid kuue sekka Priit Peterson ja  
Merylin Tihomirova. Teises voorus tuli võistlejatel esitada üks luuletus. 

Kahjuks meie koolist keegi küll esikolmikusse ei saanud, aga väga tublid oldi ikkagi. 
Esimese koha sai Kadrian Possul Tsirguliina Keskkoolist, teise koha Hardo Adamson Tõrva Gümnaasiumist ja kolmanda koha 
Liina Suur Tsirguliina Keskkoolist. 
Selle aasta luulekonkurss pakkus kuulajatele väga suure elamuse.
 ,,Tase on eelmiste luulekonkurssidega võrreldes tunduvalt tõusnud," ütles žürii liige Helle Ritso.

                                                                                                                                                        Signe Täär

   Luuletuste
 kirjutamise
    võistlus

Kodu- ja kodumaateemaliste luuletuste kirjutamise konkurss oli pühendatud  meie riigi aastapäevale. Osa võtsid 5.- 9. klassi 
õpilased. Konkursile esitati väga toredaid ja südamlikke luuletusi. 
Parimaks luuletuseks hinnati Merylin Tihomirova luuletus „Kodumaa-armastus“. Merylin esines selle luuletusega ka Valga 
Keskraamatukogu korraldatud konkursil ning pääses seal teise vooru. 
Kooli konkursil märgiti paremate luuletuste kirjutajatena ära veel  Karl Kimmel, Joonas Rello, Ketlin Veidemann, Dennis Prans, 
Kärol Belov ja Ina Mononen.

                    ÕP. ÜLLE 
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    MATEMAATIKA- 
         NÄDAL

9. klassi korraldada jäi meie koolis traditsiooniks saanud matemaatikanädal. Kuna selle ürituse raamesse jäid ka 
toredad külmapühad, siis toimus matemaatikanädal ühe nädala asemel kahe nädala jooksul.
Matemaatika nuputamine ja lahendamine käis iga päev. Me korraldasime vahetunnis nii suurtele kui väikestele nuputamist, käisime 
klassides ja saatsime ka õpetajate kaudu ülesandeid. Meie eripära: lasime õpilastel ka arvutites rühmadena ülesandeid lahendada. 
Janar ise lõi selle matemaatikalehe ja ma arvan, et ka õpilastel oli seal huvitav ülesandeid lahendada.
Igatahes me loodame, et matemaatikanädal pakkus natuke vaheldust tavapärasele nädalale. Meil ise oli üritusi läbi viia väga uhke 
tunne, sest meie koolis oleme me matemaatikas ikkagi ju kõige targemad. 
Kokkuvõtted teeme ka, eks siis näete, kui hästi teil läks. =)
       
                                                                                                                                               Marili Vihmann



Intervjuu õp.Urvega

Tegin intervjuu õpetaja Urvega tema lapsepõlve kohta.
 Kus te väiksena elasite?
Õp Urve: „Arulas, asub siin Otepää kandis.“ 
 
Kas Teil oli tore lapsepõlv?
Õp Urve: „Jah, ikka.“
 
Kas Te mäletate mõnda huvitavat või eriti lõbusat seika oma lapsepõlvest?
Õp Urve: „Nii otseselt kohe ei meenugi. Ma olin maalaps ja meil seal ümbruses ei olnud eriti palju lapsi, kellega 
mängida, aga minul olid vend ja õde, kellega mängisime. Kõige toredamad mälestused on rebaseurgudest, kus oli 
mõnus, hea liiv ning kus me õe ja vennaga tegime liivalosse. Ma mäletan nii hästi, et ehitasime neid losse ja tegime nagu 
oma kuningriigi, kus elasime. See oli väga tore.“  
 
Millega Te tegelesite lapsepõlves?
Õp Urve: „Väiksemana põhiliselt mängides ja ka vanemaid aidates.“
 
Kelleks Te väiksena tahtsite saada?
Õp Urve: „Tahtsin saada juristiks. Läbisin isegi ülikoolis eksamid, kuid läks nii, et sain siiski õpetajaks.“
 
Kas Teile meeldis nooruspõlves ka õpetada?
Õp Urve: „Ma ei ütleks, et ei meeldinud, lihtsalt see polnud mulle eesmärgiks. Ma ei mõelnud üldse sellele. Tahtsin 
saada juristiks.“
 
Mis muusikat Te kuulasite, milline meeldis?
Õp Urve: „Oijah. Selline 80-ndate muusika nagu ikka. Modern Talking, Boney M, Abba.“
 
Kas Te lugesite palju raamatuid? Millised on/olid lemmikkirjanikud?
Õp Urve: „Jaa, meeldis väga lugeda. Üks lemmikutest oli Charlotte Brontë „Jane Eyre“. Lugesin hästi palju 
kriminaalromaane. Tohutult meeldisid. Nüüd enam üldse ei loe neid. Ju siis lugesin isu   täis.“
 
Kas Te sooviksite vahepeal jälle olla väike laps, olla noor?
Õp Urve: „Muidugi sooviks.“
                                                                                                                         

 Merylin Tihomirova
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Jäljed lumel

Teisipäeval, 2. veebruaril toimus 1.-4. klassil matk kooliümbruses. Juhendasid Margit, Jan ja õpetaja Maie. 
Alustasime matkaga kooli eest ja läksime sealt edasi männiku poole. Teel männikusse nägime jälgi – need olid rebase 
omad, ta oli sügavas lumes hüpanud. Veidi maad edasi kõndides nägime, kuhu ta oli läinud. Rebase jäljed viisid otse 
asfalttee poole.
Meile räägiti palju huvitavat huntidest. Saime teada, et hundid lähevad kõik täpselt esimese hundi jälgedes. 
Kõndisime edasi ja meile näidati metskitse jäljerada. Metskits oli käinud noori võrseid otsimas. Meil oli kaasas ka 
seemneid. Need panime ühe mahamurdunud kase alla lume eest varju. Lõikasime metsas lahti ühe punga ja uurisime 
selle sisu. Seal olid õite ja lehtede siiruviirulised alged. 
Sumpasime edasi ja leidsime männikust lumelt käbisoomuseid – orav oli   käbiseemneid nosimas käinud. 
Läksime taas kooli poole ja kogunesime kooli ette. Rääkisime, mida uut me matkalt teada saime, ning tänasime 
juhendajaid toreda matka eest. 
                                                                                                                                         Liis Antsi

Natuke sõbrapäevast

Reedel 12. märtsil toimus meie koolis sõbrapäev. Sel päeval võis igaüks riietada ennast väga sõbralikuks inimeseks. 
Samuti sai ka koos sõbraga sõbrapäeva pilte teha. Selleks oli spetsiaalselt tehtud koht. Aulas lava peal oli diivan ja seal 
oli patju, kübaraid jne. Kuna 6. klass korraldas igas klassis küsitluse, kes on klassi kõige sõbralikum inimene, siis sel 
päeval said kõige sõbralikumad endal suu magusaks teha. Nimelt neile õpilastele anti pulgakomm. Samuti saadeti ka 
sõbrapäeva kaarte. Selleks oli tehtud postkast. Sõbrapäeva kaarte sai teha ka inglise keele tunnis. Ning pärast kleebiti 
need kaardid inglise keele klassi uksele. See päev oli igati vahva ja lõbus.
                                                                                                                                              Signe Täär
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Kuidas säästa energiat 
         kodus/koolis?

KODUS
1.kodust lahkudes kustutada tuled ja lülitada kodumasinad välja 

2. kui ei taha enam olla arvutis, vaadata telekat, kuulata raadiot, 
siis lülitage need välja 

3. paneme üleliigsed tuled kustu

4. kui lahkume ruumist, kustutame tuled

5. ei lase lambil niisama põleda

6. telekas lülitada nupust välja 

7. ei lase kodumasinatel niisama töötada

8. ei koorma liialt pistikuid

9. ei osta nii palju tehnikat, sest see koormab liialt elektrit 

10. ole rohkem väljas kui arvutis ja teleri ees 

11.kasutame säästupirne 

12.säästupirnid kogu aeg sisse lülitatud

13.vaata televiisorist ainult seda, mida sa tõesti vajad/tahad

14.ei raiska kütust

15.uuendada küttesüsteemi

16.öösel ei kuluta elektrit 

17.ei lase kraaniveel niisama joosta

18.kui pesed hambaid, siis ei jäta vett niisama jooksma

19.pea pesemisel kuivatad juuksed käterätikuga mitte fööniga

20.käia vannis, mitte dušši all

21.kasutada kahe režiimiga WC potti

22.kasutada nõudepesumasinat

23.kui sul on olemas puuküttega ahi, siis kasutada seda, mitte 
elektripliiti

24.voolu ära olekul kasuta küünlaid, mitte taskulampe 

25.kui pesta pesu öösel või nädalavahetusel, siis ei kulu nii palju 
energiat

26.ei pane pesumasinat paari riidehilbu pärast käima

27.ei jäta pesumasinat tööle

28.pesu kuivatada nööril

29.ei jäta niisama elektriradiaatorit sisse

30.taskulampidele laetavad patareid

31.kasutada elektritulede asemel küünlaid

32.kui ilmad on soojad, siis pole vaja kütta

33.kui väljas on päikesepaisteline ja kui toas on valge, ei pea tuld 
põlema panema

34.tuumajaamade ehitamine on soodne

35.puuküttega saun

36.süüa rohkem külma toitu

KOOLIS

1.ruumist lahkudes kustutame tuled

2.vahetunniks kustutame tuled

3.tunni ajaks koridoris tuled kustu 

4.kui on klassis valge, siis tulesid mitte kasutada

5.kui väljas on päikesepaisteline ja kui toas on valge, ei pea 
tuld põlema panema

6.ei lase kraaniveel niisama joosta 

7.kasutame säästupirne

8.ei paljunda ebavajalikke asju

9.ei kasuta elektrilist tunnikella

10.arvutiklassist lahkudes lülitame arvutid välja (kui 
õpetaja on käsu andnud)

11.arvutiklassis peaks arvutid vahel kinni panema 

12.arvutiklassis pole hea, kui kõik arvutid töötavad

13.kui õpetajad enam arvuteid ei kasuta, siis tuleks arvutid 
välja lülitada

14.ei kasuta arvutit

15.ei kasuta kogu aeg elektrilisi vidinaid (mp-3, lap-top vm)

16.ei kuivata käsi puhvriga, vaid lasen niisama kuivada

17.kui ilmad on soojad, siis pole vaja kütta

18.kui pole jahe, siis kütet ei raiska

19.võtta kasutusele kahe režiimiga WC potid 

20.kellalaskja peaks lugema raamatut televiisori vaatamise 
asemel

21.telefonid lülitame välja 

22.küttevahendid ilma elektrita 

23.kool ostab endale päikesepaneelid

24.tuumajaamade ehitamine on soodne

25.õpime pimedas

Kokkuvõte rühmatöödest dets 2009 (osales kokku 10 rühma 5.kl,7.kl,8.kl)

Vot nii - võta või jäta!

õp. Karin
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    Koomiks, ristsõna, naljad 

naljad

1)Elevant ja hiir on luurel. Järsku 
hakkab vaenlane tulistama. "Rooma 
sina üksinda edasi," ütleb hiir 
elevandile, "mind on märgatud."

2)Juku ütleb: "Kes arvab ära, mitu 
õuna on minu kotis, see saab kõik 
need kolm õuna endale." 

3)Blondiin helistas autobussijaama ja 
küsis: „Kui kaua kestab reis Tallinnast 
Tartusse?“
„Üks hetk...“
„Tänan,“ ütles blondiin ja pani toru 
hargile.

4)Blondiinid omavahel:
"Peaks vist kohe mitu pudelit Fairyt 
ostma!"
"Aga misjaoks?"
"Dieedi jaoks - reklaamis lubati, et 
lahustab hästi rasva!"

5)Kaks blondiini sõidavad maanteel.
Üks ütleb: "Vaata, mets!"
Teine: "Kus? Ma ei näe, puud on ees"

     Naljad valis: Kärol Belov

1.

3.

2.

4.

      8

1) sõbrapäev
2) roos
3) auto
4) kool
5) roller
6) lühikesed püksid
7) mobla 
8) paat
9) ratas

10) isamaa
11) paekivi
12) seelik
13) T-särk
14) kleit

Signe Täär


