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Kangelased meie keskel

Kangelased meie keskel

Kas baleriiniks või m

ma ka kangelaslikkusele,
oli ju iga lihtsa inimese
kangelaslik tegu meie
Meie kodumaa 100. riigi sünni eelduseks.
juubelisünnipäev
pani Kangelased pole katahes-tahtmata rohkem dunud tänagi, kuigi vabal
mõtlema meie riigi väär- maal elades me alati nii
tusele ning neile, kes on ei mõtle. Aga arvan, et
andnud meile vabaduse, iga inimene meie keskel,
loonud oma kultuuri, kes paistab silma millegi
aidanud arendada ja säil- erilisega, ongi tänapäeitada meie emakeelt, ol- va kangelane. Ja neid on
nud meie riigi tugisam- meie ümber palju.
Käesolevas
ajalemasteks.
Iga koolilaps teab henumbris otsustasin kenimetada suuri nimesid skenduda minagi kangeajaloost ja tänapäevast, lastele, kes meid iga päev
keda võib julgelt pidada ümbritsevad. Ei, õnneks
Pildil õpetaja Eve Eljand 1995. aastal.
riigi sümboliteks. Kuid nad ei pea võitlema relriigi loob teatavasti rah- vaga vabaduse nimel,
Alati väga noorusliku lusoppides, et tuua meieni
vas, ja rahvas – need on kuid nad paistavad silma muusikaõpetaja Eve El- mõned tähendusrikkad
inimesed meie enda kes- omamoodi kangelastegu- jandi taktikepi all on meie verstapostid oma kärkelt, lihtsad kodanikud, dega, olgu selleks siis koolis laulnud ilmselt juba jääriredeli kujundamisel.
kes panustavad oma ig- silmapaistev koori- või tuhanded (kui arvestaapäevase töö ja pereelu- tantsurühma juhtimine, da lisaks koorilauljatele
ga kodumaa hüvanguks olümpiaadidel või ko- ka kõiki õpilasi, kes tema
väärtuslikke
minuteid, guni olümpial Eesti es- tundides on 36 tööaasta
tunde ja aastaid. Ikka sell- indamine. Kangelasi on jooksul käinud) noored
eks, et meil kõigil oleks meie keskel mitmeid, lauljad. Seetõttu pole ka
ka järgmiste sadade aas- keda meie väikses riigis ime, et 20. jaanuaril autatate jooksul sõnavabadus tuleks tunnustada. Sell- sustas Eesti Kooriühing
oma emakeeles, et me ele pühendub seekord ka meie lauluõpetajat aasta
saaksime, uhkustunne sü- meie koolileht pikemalt dirigent-muusikaõpetaja
dames, kokku laulukaare ning mis poleks parem väärika tiitli ja preemiaga.
aeg, kui teha seda praeall ja tantsustaadionil.
Kuid õpetaja Eve pole
Vabariigi suur juubel guses juubelihõngulises sünnist saati klaveriga
pani paratamatult mõtle- lehes.
kokku kasvanud, kuigi 17- aastane tulevane
muusik
vastupidist on meile, õpiTänase ajalehe väljaandmisel andsid oma
Kas oleksite uskunud
lastele, vist raske ette kujupanuse:
tada. Teame, et ta on väga või oskaksite pakkuda, et
Pille-Riin Merilo – toimetaja (XI b klass)
sportlik – tihti võib teda meie praegune muusikaõJanno Puurits – toimetaja assistent, küljendaja (XI b suusaradadel või metsa- petaja ning koorijuht tahtis
klass)
jooksul kohata, kuid kas lapsena hoopis baleriiniks
Laura Meigas – fotograaf (X klass)
muusikaõpetaja amet on saada? Kuid kahjuks peale
nelja aastat treeninguid
Marika Paavo - mentor
olnud tema eluunistus?
Tegin õpetaja Evele leidis see karjäär lõpu.
Suur aitäh kõigile, kes aitasid kaasa lehe valmimettepaneku
sorida natuke Algas teekond dirigendisele!
oma pildialbumites ja mä- iks saamiseni.
Autor: Pille-Riin Merilo
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muusikuks?

Miks on vaja lapsest saati õppida asju õigesti?
Vastus on lihtne, kuid lahendus mitte piisavalt.
Õppides mitu aastat vale
tehnikaga viiulit mängima, jätab see tulevikku
suure märgi. „Vaatamata parema käe tehnikaveale võeti mind G. Otsa
Muusikakooli vastu viiuli
erialale, kuid soovitati
paralleelselt asuda õppima
ka dirigeerimist. Nii mind
ühest eksamiruumist teise
Õpetaja Eve viiulit
toimetati.” Edasi toimusid
mängimas
õpingud kahel erialal kor„Mulle on alati meeld- raga, millest võitjana tuli
inud laulda ja niipalju, välja dirigeerimine.
kui ma üldse end mäletan, olen ma väikesest
Dirigeerimine
juba
plikast alates laulnud ning järgmise nurga taga.
mööda
laulukonkursse
Viiul jäi alati Evel liskäinud.“ Sellegi poolest
apilliks,
kuid edasine töö
ei osanud Eve mõelda, et
dirigeerimisega
muusika võiks tema elu- toimus
ning
juurde
tuli klaver.
kutseks saada. Tõsisem
muusikaga tegelemine sai „Dirigeerimisega polnud
alguse alles 3. klassis, kui mul kunagi probleemi,
võeti suund Georg Otsa mure tekkis klaverimännimelisse muusikakooli guga, milles tuli proffidele
viiulit õppima. Paralleel- järele jõuda.“
Jõudsime dirigeerimselt toimus tegevus võistlustantsuga, mille teekond ise algusaastatesse.
partneri puudumise tõttu
katkes. Samm lähemal dirigeerimisele.

Õpilasi dirigeerimas

Õpetaja Eve dirigeerimas lava ees 1997. aastal.

„Oma esimesest laulupeost mul mälestused
puuduvad. Olin siis veel
küllalt väike, mudilaskoori laps. Pärast seda
on minu elus olnud väga
palju laulupidusid ning
muljed on läinud mälestustes segi.” Emotsionaalsemad mälestused, mis Evel
meenusid, on seotud ärka-

Tallinnas laulupeol 1987. aastal

misperioodi laulupidudest, kui kõlasid esmakordselt Tõnis Mäe „Koit“ ja
„Palve“ ning teisedki eesti
inimest sügavalt puudutavad laulud.
Õpetajaga sirvis pilte
Pille-Riin Merilo.
Fotod: Eve Eljand
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Õpetaja arvab

Projektipäevad on tore võimalus õppimiseks...
…. nii arvasid üksmeelselt kõik meediaõpilased 10. ja 11. klassist, kes
tegutsesid jaanuarikuisel projektipäeval ainult
ajakirjanduslike tõdede
omandamisega. Ette sai
võetud lausa kuus tundi
üksikasjalikke õpinguid
erinevate meediažanritega. Vaatamata sellele, et
igapäevastes tegevustes
oleme jaganud oma grupi tele-, raadio- ja ajalehetegijateks, peavad meie
juhendaja Marika Paavo
sõnul kõik „ajakirjaniku
hakatised“ (õpetaja sõnastus) teadma elementaarseid algtõdesid meediast.

iseseisvalt õppima ja oma
tööde eest vastutama ning
annavad võimaluse teha
huvitavaid õppekäike või
tegevusi õppetunde segamata. Sama kinnitab ka
füüsikaõpetaja
Jaana
Mihailišina, kes hindab kõige rohkem selliste
õppepäevade korraldust:
õpilased lahendavad kodus ülesandeid ja õpetajad saavad neid interneti
teel hinnata. Emakeeleõpetaja Kirsti Vuks peab
seda aga huvitavaks väljakutseks nii õpetajale
kui ka õpilasele. „Sellel
aastal muutusi pole vaja
teha, aga järgmisel aastal
võiks olla nendel päevadel
Praktiliseks ülesand- rohkem grupitöid ja väleks pidime intervjueeri- jasõite,“ sõnab ta ja pakub
ma ühte õpetajat, küsides, välja ka selle, et õppeaaskuidas nad suhtuvad ta lõpus tuleks õpilastelt
projektipäevadesse
ja küsida kindlasti tagasisimida nad teeksid teisiti. det.

Sigrid Mark`ile selline
töökorraldus meeldib ning
kuigi päris pisikestega ei
saa alati e-õppe ülesandeid täita, on need koolielule heaks vahelduseks,
ta ei muudaks midagi.
Asendus- ja pikapäevaõpetaja Karin Cowan ei
puutu projektipäevadega
eriti kokku, kuid arvab,
et kindlasti võiks lasta
neid hinnata õpilastel,
nende arvamus loeb. Inglise keele õpetaja Karmen Lauk näeb kõige
positiivse kõrval, mida
juba eespool mainitud, ka
asja negatiivsemat poolt,
nimelt on tööde ettevalmistamine ja nende parandamine väga aeganõudev
töö. Kuid võimalus õpetajatel koolis oma tööasju toimetada ja õpilastel
väljasõitudel käia kaalub
selle kindlasti üles.

Meie kooli õppealaju2.a
klassiõpetaja
Ka 1.b klassi juhataja
Pille Möll kinnitas, et
talle meeldivad projektipäevad, alguses lapsevanemad olid natuke skeptilised, eks nad natuke
kartsid. „Mulle meeldib
see, et lapsed saavad puhata, õpivad oma aega
planeerima ning areneb nende iseseisva töö
tegemise oskus, lisaks pakub see ka vaheldust. Kas
neid just nii tihti teha, selles pole ma kindel.“ Kooli
logopeed ja väikeklassi
juhataja Krista Aigro
kinnitab samuti, et projektipäevad on väga asjalikud, need õpetavad lapsi Õpetaja Karmeni heegeldatud pruudikimp.

hatajale Anneli Vetkale
väga meeldivad projektipäevad. Õpilastel on
võimalust tegeleda asjadega, mida tavaline koolipäev ei võimalda, eriti
on seda märgata algklasside seas, kellel on olnud
väga huvitavaid koolipäevi. Lisaks algklassidele tegelesid paljud
11. klassi õpilased jaanuarikuisel projektipäeval
oma uurimistööga, mis on
samuti positiivne ajakulutamine. Paljud klassid
kasutavad projektipäevi
ka õppekäikude tarbeks,
millel on mõlemapoolne
kasu: õpilased ei puudu
tundidest ning õpetajad
ei pea muretsema e-ülesannete pärast. „Õpilased, kes kodus on, saavad
samuti sellest kasu, kuna
iseseisev ajaplaneerimine
tuleb tulevikus kasuks.“
Kuna tegemist on esimese projektiaastaga, ei

Õpetaja arvab
oska õppealajuhataja veel ootuspäraselt meeldivad mänge ning Xboxi. „Armingeid muutusi prog- talle psühholoogiaga seo- mastan ka fotograafiat,
noosida.
tud teemad.
kuid ainult siis, kui hoog
peale tikub.“ Sarnaselt
Lisaks projektipäevade
Puslede kokkupanek ei Sigridiga kulub temagi
hindamisele
püüdsime ole sugugi laste tegevus, aeg valdavalt ülikoolis õpõpetajatelt välja meelita- ka õpetaja Sigrid harrast- pimisele.
da ka mõne huvipakkuva ab seda tegevust lisaks
infokillukese - kas neil laulmisele ja jooksmisele.
Õppealajuhataja
on mingi huvitav hobi Kõige suurem pusle, Anneli kogub väikseid
või tegevus, millega nad mille ta on kokku pan- piklikke
suhkrupakke.
sisustavad vaba aega? nud, koosneb 2000 tükist. Selline põnev hobi sai alSaime teada nii mõndagi Selveri
linnajooksudel guse küllaltki juhuslikult,
üllatavat.
võib teda samuti kohata. kuid nüüd on tema sõnul
„Mu eesmärk on joosta sadadest erinevatest suhÕpetaja Pillele meeld- Eesti sajanda aastapäe- krupakikestest võimalik
ib ristsõnu, aga eriti sudo- va puhul 100 kilomeetrit. juba näitus teha. Sellele
kusid lahendada. „Kev- Talvel jätan jooksmise pi- huvitavale hobile on abiks
adel teen kepikõndi, veel gem ära, sest käin kooris olnud ka tema sugulased
meeldib mulle käia metsas laulmas ja häält on vaja ning kolleegid. Kui tal
raamatuid lugemas. Mulle hoida.“ Sigrid Mark on aga tuleb peale loominmeeldib tohutult olla oma elukestva õppe hea näide: gupuhang,
meisterdab
perega koos, see on üks nii, nagu mõned teisedki ta käsitöökaarte. Samas
suurimaid
maandajaid tema kolleegid, otsustas ta aitab see ka pingelistest
koolitööst. Mõtleme alati veel ühte haridust oman- töömõtetest eemale saada
põhjuseid, miks koos olla, dada, mis võtab omajagu ning argipäeva vaheldust
näiteks peame oma maja vabast ajast. Ka õpeta- tuua.
sünnipäeva.“
Õpetaja ja Jaana hobi on tuttav
Krista püüab võtta enda paljudele lastele: nimelt
Kes oskaks aga arvata,
jaoks aega ja lihtsalt õues mängib ta igal võimalikul et õpetaja Karmen on havaikust kuulata, et koo- vabal hetkel arvutimänge. riduselt ka käsitööõpetaja
lilärmist puhata. Täiesti Samuti naudib ta laua- ning tema lemmiktegevus
Vahetult enne vabariigi suurt juubelit, 20. veebruaril toimus kooli aulas
peoõhtu, mis oli ühtlasi
ka järg 7. veebruaril toimunud ajarännakule.
Kohale olid tulnud nii
õpetajad kui ka õpilased.
Pidu algas kerge kehakinnitusega: joodi teed,
söödi küpsiseid ja soolaseid suupisteid. Peoõhtu
avati ametlikult avakõnega, mille esitas õpetaja
Heivi Truu. Peale kõnet
läks lahti tants ja trall.
Erinevaid tantse õpetas

on heegeldamine. Ta kiidab omatehtud traatkonstruktsioonile heegeldatud
lambikuplit, mis heidab
toredaid varje seinale ja
lakke, kui tuli põlema
panna. Karmeni jaoks on
kõige südamelähedasem
aga isetehtud pruudikimp, mis kukkus oodatust
palju kenam välja. Ta on
meisterdanud ka titeloomi
ja kui heegeldamisest vaheldust tahab, restaureerib
mööblit.
Õpetaja Kirsti ütleb,
et erilist vaba aega tal ei
ole, sest selle sisutab tema
väike 3- aastane laps.
„Peaks ütlema, et temaga
mängimine on väga huvitav tegevus, eriti igasugused rollimängud, mida
ta harrastab.“
Janno Puurits, koolilehe
küljendaja (11.b)
Foto: Viivi Järve

Piduõhtu 1918. aastate stiilis

pidulistele õpetaja Kaire
Ojavee. Õhtu jooksul tehti üheskoos veel palju
huvitavat, näiteks lauldi
ja kuulati sama ajaperioodi muusikat. Üritus
lõppes filmi vaatamise ja
viktoriiniga. Küsimused
põhinesid enamasti filmis näidatul ja üleüldiselt
Eesti ajalool. Tublimad
teadmiste näitajad said
meened.
Autor: Janno Puurits
Foto: Janno Puurits

Pidulised tantsimas.
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Ajarännak

„Las need lollid ise võitlevad, meie saame
vabaks…“
Nii kõlas üks lause meie
kooli aulas 7. veebruaril,
kui Otepää Gümnaasiumi
õpilased ja õpetajad said
end kujutleda kooli aula
asemel hoopiski pritsimeeste seltsimajja aastasse
1918. Toreda ja õpetliku
ajarännaku olid ette valmistanud
ajalooõpetajad
Heivi Truu ja Kaja Raud
koos tublide õpilastega,
kellel kõigil oli oma kindel
ajalooline roll.

Kohale olid tulnud nii
„kommunistid“,
„põliseestlased“ kui ka „sakslased“. Õhkkond oli väga
ehe, mis tegi ürituse eriti
meeldejäävaks. Koolikoridoris tuli nii mõnigi neiu
vastu pikas vanaaegses
kleidis ning noormehed
olid vanaisade pintsakud
selga visanud. „Oli tore
vaadata, kui mitmed õpilased olid ajastu-kohase
riietusega kaasa läinud.

Ülevaade ajarännakul osalejatest.

sakslastest mõisaomanikud (esindaja Karl-August Soonberg), kes oma
maadest loobuda ei soovinud. Esialgse rahumeelse
diskussiooni lõikasid läbi
punaste käelintidega vormikandjad, kes eestimeelseid mehi arreteerima tulid.
Ajas said rännata kõik
kolm kooli vanuserühma ning lisaks väitlustele said nad kirjutada ka
enda soovid noorele Eesti
Vabariigile. Nende hulgas
kõlasid tugevad sotsialist-

Kaur Nukka kõnet pidamas.

Põnev oli vaadata ka
kolmanda vanuseastme
näitemängu,“ ütles abiturient Linda-Maria Urke.
Ajarännak hakkas pihta üheskoos nn ajamasina
käivitamisega, kui saalisviibijad lugesid üheskoos
kümnendite kaupa aega
tänasest tagasi, kuni jõudsimegi aega 24. veebruar 1918. Kõigile tuntud
ühiskonnategelane Gustav
Wulff-Õis (Kaur Nukka)

luges ette iseseisvusmanifesti, millega võeti vastu
Eesti iseseisvus. Peagi algas tuline sõnelus kolme
erineva rahvuse vahel.
Leidus eestlasi, kes said
rõõmustada iseseisvumise
üle, kuid ometigi oli kohal ka tuliste sõnadega
Jelena (abiturient Manana
Kokhtashvili), kes ülistas
Nõukogude Liitu ja polnud sugugi Eesti Vabariigi poolt. Sõnakad olid ka

likud mõtted, kuid peale
jäid siiski rahu ja võrdsus,
eesti riigi ja keele püsimine, kultuuri hoidmine,
demokraatia ning mis
peamine - vabadus. Kõlas
armastatud laul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“
lootuses, et sellest kunagi
meie riigi hümn saab, ning
mõistagi ei jäänud kõrvale
ka meie kandi armastatud
laul „Õrn ööbik“.
„Oli väga tore ja hariv
üritus, sada aastat tagasi
ei osanud ilmselt keegi
Karl Gregor Ong kõnet pidamas.
unistada nii helgest rii-

Reportaaž
gist, nagu on tänane Eesti,“ võttis abiturient Manana, kelle rollitäitmine
oli niivõrd ehtne, kokku
ajarännaku plussid. Tõesti - aastal 2018 saame kõik
olla uhked oma vabaduse

ja Eesti riigi 100. sünnipäeva üle.
Ajarännaku lõppedes
loeti ajamasina abil taas
ennast tagasi tänapäeva
ning peategelased said ennast ja kõiki osalisi täna-

da väga õnnestunud ja Mootse igati rahul õpetlimeeldejääva, teistmoodi ku koolipäevaga.
toreda koolipäeva eest.
„Üritus oli tore ning
Essi Anni Alisa Pusa
andis ka hea ülevaate sell(ajarännaku reporter)
est ajastust ja päevast,“ oli
Fotod: Laura Meigas
11nda klassi õpilane Laura

Autor: Janno Puurits
Foto: Janno Puurits

varasemalt olen ma Intellektikal käinud 2 korda ja
nii suurt osavõttu pole ma
neil kordadel näinud. Viisin oma jope riidehoidu
ja mõtlesin, mida edasi
teha. Otsustasin võtta asja
rahulikult ja alguses tegin
lihtsalt ruumile tiiru peale
ning siis hakkasin külastama endale huvi pakkunud
bokse.

väikese viktoriini ja selle
eest endale välja valida
kas kaelasalli, kirjutusvahendi, kaelapaela, helkuri
või mõne muu meene.

voldikuid täis ja taskus
paras ports pastakaid,
vaatasin kella ja nägin, et
aeg on hakata liikuma tagasi bussi.

Lõpuks otsustasin liikuda ka teise halli. Sealt
avanes mulle sarnane
pilt esimesega. Kõndisin suures ruumis ringi,
püüdes meelde jätta kohti,
kuhu parasjagu hiljem tagasi tulla. Märkasin ka
oma kooli boksi ja teretasin sealseid kaasõpilasi,
kelle ülesandeks oli huvilistele meie kooli tutvustada. Siiski teadsin, et
siingi on veel õppeasutusi
ja organisatsioone, kelle
tööga ma tutvuda tahaksin, ning liikusin edasi.
Kui kõik huvipakkuv uudistatud, käsi paksult info-

Oma kohale maandudes
oli enesetunne super:
tundsin, nagu oleks seljataga pikk tööpäev, aga
mis peamine - mul on hea
meel, et tutvusin paljude
erinevate edasiõppimise
võimalustega pärast gümnaasiumit. Ja, mis seal
salata, eks oli ju tore oma
kooli esindust ka uusi õpilasi värbamas näha. Kas
nüüd selliselt ürituselt
saadud info põhjal keegi
just gümnaasiumit valib, on omaette küsimus.
Mulle tundus, et pigem oli
see suunatud ikka gümnasistidele.

Reportaaž sellest, kuidas ma kutsevalikuga tutvumas käisin
On reede, 9. veebruar
2018, ärkan ja vaatan aknast välja, mulle paistab
sealt vastu ilus talvehommik. Panen riidesse, söön
hommikust ja juba asungi
jalutama bussipeatusesse,
et minna koos klassikaaslastega Tartusse Intellektikale. Bussi astudes pühin
jalad puhtaks, teretan teisi
Mõnes neist ainult tutja otsin endale vaba koha. vustati kooli või anti lihtsalt komm ja pastakas,
Pärast lühikest bussis aga oli ka õppeasutusi
loksumist ja kaaslaste- või
noorteorganisatsioga suhtlemist jõuame one, kus näiteks küsiti
lõpuks Tartu Messike- vanust, infot kooli ja minu
skuse juurde. Astun bus- enda kohta. Neid viimasilt maha ja jalutan koos seid külastasin hea meelteistega hoone esiukse ega, kuna sai vestelda ja
ette. Sealt sisse astudes uusi tutvusi leida. Mõnes
märkan esimese asjana boksis sai ka lahendada
suurt rahvahulka, teiseks
piletikassat ja kolmandaks
suurt rahvamassi koridoris
liikumas. Jään ootele, et
meiega kaasas olev õpetaja Maive saaks rahaasjad
piletimüüjaga aetud.
Ja nüüd lubatigi meil
minna tutvuma kahe suure
halliga, kus oli esindatud palju erinevaid koole,
sealhulgas ka meie enda
Otepää
Gümnaasium.
Imestasin endamisi, et
siin on nii palju rahvast, Intellektika 2018
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Töö kiidab tegijat

Kes on kaheksa tantsurühma juhendaja Kaire Ojavee?
Kaire Ojavee hoogsal juhendamisel on rahvatantsupisikuga
nakatunud ilmselt sajad meie
kooli praegused ja kunagised õpilased. Tema
kangelastegusid on õnneks
märgatud ka kodupaigast
kaugemal.
Möödunud
aastal nimetas Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts Kaire Ojavee
2017. aasta tantsujuhiks
ja kinkis talle Lokulauad.
Õpetaja Kaire pälvis ka
Valgamaa Kultuuripärli
stipendiumi ning Niina ja
Alfred Raadiku fondi stipendiumi. Silmapaistev
on seegi, et eelmise aasta
noorte tantsupeol „Mina
jään“ tantsis lausa kaheksa Kaire juhendatud rühma.
Õpetaja Kaire Ojavee
on paljude õpilaste lemmik, kuid mis on tema
enda lemmikud?

Kõikidele olid nimed
pandud, minu indiaanlase
nimi oli Vihmapilv.
Kuna
olen
üles
kasvanud Nõuni järve
ääres, siis palju aega veedeti järves ujudes ja järve
ääres. Põnev oli aeg, kui
venda tabas sukeldumise
ja vanade asjade otsimise
huvi. Nii ta leidiski sõbraga vanaaegse tammepuust
paadi, kus minagi sain
selle vana ruhi väljatõstmisel abiks olla.

maailmas, kuid koos oma ühise laua taga.
abikaasaga. Oleme palju
reisinud.
-lõhn
Meeldib muru niitmise
-ajaveetmisviis
lõhn, värskete metsmaasMulle meeldib väga luge- ikate lõhn, suvehomda ja kududa. Kudumiseks miku lõhn, vihma lõhn,
on midugi aina vähem värskete tomatite lõhn
aega, aga vahel kohe tun- kasvuhoones- oi neid on
nen, et nüüd tuleb var- veel ja veel.
dad ja lõng välja otsida.
Kevadel ja suvel meeldib -raamat
mulle aias toimetada.
Raamatuid meeldib mulle
väga lugeda. Väga am-aastaaeg
mune lemmik on CharKõik aastaajad meeld- lotte Brontë „Jane Eyre“.
-koht kodus
ivad. Meeldib kevad oma Põnevusega lugesin InMinu diivaninurk, kus värskuse ja looduse tärka- drek Hargla „Apteeker
saab pärast pikka päeva misega, suvine soojus ja Melchiori“ raamatuid.
mõnusalt „kerra kerida“.
maasikad, sügis oma värviliste lehtedega. Kõige
-paik Eestis
vähem meeldib vist talv, Kaire Ojavee mõtted liiMinu kodu, Kikka-Sannu sest olen tõeline külmava- tis tervikuks Pille-Riin
talu.
res.
Merilo
Fotod: Kaire Ojavee
-asukoht maailmas
-hetk päevas
Ükskõik missugune koht Kõik hetked, kui pere on

ÕPETAJA KAIRE OJAVEE LEMMIK:
-mälestus, lapsepõlvehetk
Eriliselt on meelde jäänud
sõidud jõulude ajal vanavanemate juurde. Talved
olid siis aga paksu lumega
ja Antslasse jõudmine oli
aegavõttev ja auto lumest
väljakaevamist oli teinekord päris palju.
Samuti meenuvad hetked, kui kõik Kullipesa
lapsed koos mängisid.
Meenub, et minu vend ja
tema sõber olid indiaanipealikud ja väiksemad
olid ka mängu võetud. Reis Hiinasse tantsuansambel Kuljus koosseisus.

Siseuudised

Õpi tundma parimat olümpiaadilist
Autor: Bärbel Moros
Foto: Susann Vahrušev

mõjutanud eelmisel õppeaastal minu pere juures
elanud
vahetusõpilane
Uurisime meie kooli Andrea, kes muutis minu
ühelt parimalt aineolüm- maailmavaadet nii mõnepiaadidel käijalt Susann gi asja suhtes;
Vahruševilt täpsemalt
tema õppeedukuse, vaba *nõu 5 aasta tagusele
aja ning tulevikuplaa- iseendale oleks: kuula
nide hulka. Susann on rohkem iseennast ja astu
sellel õppeaastal osanud enda ja teiste eest välja;
seitsmel erineval olümpiaadil.
*tulevikuplaanide hulka kuuluvad ümbermaaMinu: ...
ilmareis, sellest raamatu
kirjutamine ja prantsuse
*hea õppeedukuse sala- keele õppimine.
dus on tunnis kuulamine,
mitte telefonis passimine; *raamatusoovitus teistele oleks: Markus Zusaki
*lemmikmälestus koolist „Raamatuvaras“: sobib nii
on kevadistel klassiõhtu- ajaloohuvilisele, romantitel koolihoovis klassiga kule kui ka psühholoogile;
trihvaa mängimine;
*lemmikõppeaine
on
*vaba aeg kulub põhili- ajalugu, sest see on minu
selt lugemisele;
jaoks see aine, millega
olen nõus tundide viisi
*elu on kõige rohkem tegelema.

Vaheldusrikas matemaatika
Matemaatikatund
meenub ilmselt aastate
pärastki veel nii-öelda kuiva trennina, mis
koosneb
korrutustabeli
ja kümnete, kui mitte sadade, valemite rakendamisest. Ei mingeid emotsioone: tund ja uus teema,
järgmine tund ja jälle uus
teema. Igapäevasel tahvli
juures ülesannete lahendamisel ei tundu lõppu
tulevat. Küll on aga vahelduseks tore üllatus, kui
matemaatika klassi tulles
leiad eest hoopis teistsuguse õpetaja, kui tavaliselt

harjunud oled.
23. jaanuaril käis
12.klassile
matemaatikatundi andmas tudeng
Lauri Rauk Tallinnast.
Lauri õpib hetkel Tallinna
Tehnikaülikoolis.
Tundi alustaski ta TTÜ-st
rääkides: milliseid alasid
seal õppida saab, kui palju võimalusi seal on ning
millistele inimestele TTÜ
sobib.
Pikka loengut Lauri siiski ei pidanud ning
asus kiirelt stereomeetria
ülesannete juurde. Lauri
lahendas ülesandeid tah-

Susann Vahrušev

*playlist’i 3 parimat laulu on:
„Paradise“- Coldplay,
„Runaway“- Bon Jovi,
„If I die young“- The Band Perry;
vlil, küsis õpilastelt palju küsimusi ülesannete
kohta ning selgitas ka igat
oma lahenduskäiku. Aeg
möödus kiiresti ning abiturientidele väga meeldis
selline natuke teistmoodi
õppetund.

käigus lahendati teste. Õpilastel oli võimalus panna
enda teadmised proovile,
samas saades ka viivitamatut tagasisidet.
Tund oli huvitav ning
omapärane, muutes matemaatika vahelduseks ka
teistsuguseks. Tänu testide
Essi Anni Alisa Pusa lahendamisele kulges aeg
(12. klass) kiiresti ning teguderohkelt.
Kindlasti oleks tore koge31. jaanuaril külastas da veel huvitavaid tunde,
11.b klassi Kenneth Pohl, mis toovad koolipäeva vakes viis läbi matemaati- heldust.
katunni Foxcademy keskkonnas. Tunni teemaks oli
Pille-Riin Merilo
logaritmivõrrand, mille
(11. klass)
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Siseuudised/fotouudis

Muusikat täis nädal
Autorid: Geir Kudu ja
Mirjam Leopard
Foto: Mirjam Leopard
Jaanuari lõpus toimus
Otepää
Gümnaasiumis
muusikanädal, mille korraldasid oma praktilise töö
raames Geir Kudu ja Mirjam Leopard.
Esimesel päeval anti
1. - 4. klassidele ülevaade
Otepää
Muusikakoolis
olevatest pillidest. Lisaks oli kutsutud rääkima Heino Elleri nimelisest
muusikakoolist
metsasarvemängija. Teisel
päeval said oma oskusi näidata kõik soovijad
alates 4. klassist. Leidiski
aset omaloomingu üritus,
kus õpilaste ülesandeks
oli mõelda välja ise üks

lugu. Lisandus ka Geiri
ja Mirjami poolt mõeldud
pala ja ka sellel üritusel oli
külaline. Nimelt tahtsid
nad kutsuda kedagi sellist,
kes ka ise omaloomingut kirjutaks ja natukene
julgustaks õpilasi seda
tegema. Selleks inimeseks
osutus Margit Tali ning ta
rääkis tõesti väga veenvalt ja kaasahaaravalt oma
tegemistest.

val kõndisid inimesed, kes
kontrollisid vastuse õigsust ning kellel raja lõpuks
kõige rohkem punkte oli,
see võitis. Lõpus toimuski
autasustamine, kus kõik
said premeeritud.

Ablisteks olid oma pereliikmed ning muusikakooli õpilased ja õpetajad. Õpilased on andnud
muusikanädalale
väga
positiivset
tagasisidet.
Mirjam ja Geir tänavad
veelkord kõiki, kes nende
Muusikanädal
lõp- poolt korraldatud ettevõtpes kontserdiga, mille mistest osa võtsid.
põhilisteks
esinejateks
olid Mirjam ja Geir ise.

Järgmisel päeval oli
kavas lisaks muusikale
ka sport. Toimus sportlik
mäng, millest sai osa võtta
igast klassist vaid 2 õpilast. Mäng toimus Otepää
spordihoone saalis. Õpilased jaotati 4 võistkonda
ja kõigis oli 6 õpilast. Iga
osaleja pidi täitma ühe
sportliku ja ühe muusikalise ülesande. Radade kõr- Muusikanädalat reklaamiv plakat fuajees.

Fotouudis:

Teisipäeval, 16. jaanuaril toimunud riigikaitse tunnis tutvustati gümnasistidele sõjaajalugu. Foto: Laura Meigas

