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Liina Uudelt – mitmekülgne saksa keele 
õpetaja

Autor: Pille-Riin Merilo
Foto: Liina Uudelti era-
kogust

Otepää Gümnaasium-
is töötab septembrist sak-
sa keele õpetaja. Ta on 
pidanud erinevaid ame-
teid ja elanud erinevates 
riikides. Juba lühikese 
intervjuu käigus võib 
aru saada, et tegemist on 
sõnaosava, mitmekülgse 
ja huvitava isiksusega.

Kuidas sattusite 
Otepää Gümnaasium-
isse õpetajaks?

Otepää Gümnaasi-
umisse sattumine oli pi-
gem juhus – otsisin Lõu-
na-Eestis kohta õpetajana 
ning kuna OG otsis samal 
ajal saksa keele õpetajat, 
siis - nii me kokku saime!

Mis Teile meie kooli 
juures huvi pakub? Mis 
on eriline ning kas on ka 
midagi imelikku?

Meeldib, et selle koo-
li õpilaste hulgas tegele-
takse palju spordiga. Olen 
tähele pannud, et spordiga 
tegelevad inimesed on ti-
hti ka õppimises tublimad 
– jagades aega kooli ja 
trenni vahel, ei teki harju-
must aega niisama raisata. 
See on ka väga loogiline, 
arvestades, kui head 
võimalused siin sporti-
miseks on. 

Kui võrdlen OG-d 

Tallinna kooliga, kus ise 
õppisin, siis kindlasti on 
selle kooli õpilaste seas 
tugevam „meie“ tunne 
– paljudes suuremates 
koolides ei käi näiteks er-
inevate klasside õpilased 
üldse omavahel läbi ega 
tunnegi üksteist, Otepääl 
see nii ei ole. 

Kuidas Teist saksa 
keele õpetaja sai? Mille-
ga tegelesite enne õpeta-
jaametit?

Keskkoolis ega ka 
ülikoolis ei olnud mul 
otseselt plaani õpetajaks 
hakata. Kuid mulle on ala-
ti meeldinud võõrkeeled, 
eriti saksa keel. Selle tõttu 
läksin Hamburgi ülikooli 
saksa keelt ja kirjandust 
õppima ning seal olles 
sai saksa keel juba  nii 
omaseks, et tagasi tulles 
leidsin, et tahaksin seda ka 

teistele edasi anda. 

Enne õpetajaametit 
olen jõudnud olla „ig-
avene üliõpilane“, maa-
ilmarändur (olen elanud 
kokku neljas erinevas 
riigis) , aga ka näiteks 
iluvõimlemistreener, raa-
matukoguhoidja ja tõlki-
ja. Ma arvan, et noorena 
tulebki erinevaid asju 
proovida. Enne Otepää 
Gümnaasiumisse tulekut 
töötasin pikemalt ühes 
Tartu keeltekoolis koor-
dinaatori ja saksa keele 
õpetajana. 

Millega tegelete vabal 
ajal?

Vabal ajal armastan 
palju liikuda: talvel ui-
sutada, kevadel ja suvel 
olen lisaks jalgrattale 
avastanud longboard’iga 
sõitmise võlud. Reisi-

miseks otsin-leian ka alati 
võimalusi.

Mida Teie meie koolis 
muudaksite, et see pare-
maks kohaks muutuks 
nii õpetaja kui ka õpilase 
jaoks?

See ei käi ainult meie 
kooli kohta, aga koolis 
üldiselt võiks olla suurem 
paindlikkus ja rohkem 
valikuid. Ise valides tu-
leb ka vastutus, peale-
sunnituga mitte. Kool 
on ikkagi ettevalmistus 
hilisemaks eluks, kus kee-
gi ei ütle sulle ette, mida 
tegema pead. Kuidas seda 
ellu viia, on keerulisem, 
näiteks arvestada õpilaste 
soovidega tundide ülese-
hituses, söökla menüüs 
jne. Õpetajal aga on koolis 
hea, kui on õpilased, kes 
tema ainet õppida taha-
vad.  Nii lihtne ongi.

Liina Uudelt
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Jälle Otepää Gümnaasiumisse!
Autor: Kaur Nukka
Foto: Mariia Medvichu-
ki erakogust

Alates sellest kooliaas-
tast asus Otepää Güm-
naasiumisse mitmeid 
uusi õpetajaid. Üks neist 
on kooli oma vilistlane 
Mariia Medvichuk, kes 
on täna 2.a klassi õpeta-
ja. Uurisime, mida ta 
oma tööst arvab...

Kui vana Te olete?

Olen 23. aastane. 

Millal võtsite vastu 
otsuse, et tahate saada 
algklassiõpetajaks? Mis 
ajendas Teid just selle 
ala valima?

Algklassiõpetaja mõte 
tekkis 12 klassi lõpus. Ma 
hakkasin välistama neid 
erialasid, mida ma kohe 
kindlasti tulevikus teha 
ei tahaks. Kontoritöö oli 
näiteks üks nendest. Mulle 
meeldib rohkem inimeste-
ga suhelda, seletada ja 
arutleda. Mõtlesin pi-
gem sellele, et tööpäevad 
poleks rutiinsed. Klassiõ-
petaja töö oli seega minu 
jaoks sobivaim. Iga päev 
on midagi uut. 

Kui saaksite valida 
ükskõik millise muu töö-
koha, siis mis see oleks 
ning kas vahetaksite 
kohe selle pedagoogi am-
eti vastu?

Mulle meeldib lastega 
tegeleda. Üks variant on 

proovida ka lasteaiaõpeta-
ja tööd. 

Mis on algklassiõpeta-
ja töö juures raskeim?

Arvan, et enda ke-
htestamine, sealjuures 
distsipliini hoidmine. 
Varasemalt puutusin 
klassiõpetaja tööga kok-
ku praktikal, kus ma pidin 
ainult tunde andma. Nüüd 
pean korralikult tundi ette 
valmistama, mis nõuab 
samuti aega. 

Te pole päris ‘’puhas’’ 
eestlane. Mis rahvuse 
verd teis veel voolab?

Ei ole jah. Ma sündisin 
küll Eestis, aga mu mõle-
mad vanemad on ukrain-
lased. 

Kas Teie sõbrad võta-
vad Teid nüüd, kui olete 
õpetaja,  ka tõsisemalt 
kui varem? Kas mõni 
neist suhtuvab teisse 
rohkem täiskasvanuli-
kumalt?

Naerukoht. Sõbrad ei 
võta, aga mõned tuttavad, 
usun, et suhtuvad küll tõ-
sisemalt. Näiteks minu 
oma vanemad. Nende ja-
oks on harjumatu, et aeg 
nii kiiresti lendab ning 
olen iseseisvam. Usun, et 
kolleegid samuti. 

Mis olid Teie lem-
mikained kooliajal  ja 
millist ainet Teile nüüd 
meeldib enim õpetada? 

Algklassides meeldis 
mulle kõige rohkem mate-
maatika ja kunst. Mulle 
meeldis väga kirjalikult 
liita ja lahutada ja kui kor-
rutustabeli selgeks sain, 
siis see oli ka üks lemmi-
kutest. Ainuke, mis mulle 
matemaatikas ei meeldi-
nud, olid tekstülesanded. 
Mulle meeldis ka väga 
maalida, eriti vesivärvide-
ga. Kooliajal ei meeldinud 
mulle üldse looduseõ-
petus, nüüd aga meeldib 
mulle seda  õpetada. Ma 
saan lastega arutleda eri-
nevatel teemadel, näidata 
pilte ja erinevaid loodus-
videosid. 

Millega tegelete vabal 
ajal?

Vabal ajal käin jõusaa-
lis ja rühmatrennides ning 
nädalavahetusel veedan 

aega pere või sõpradega.

Kas Te teete midagi, 
et noored õpilased oleks 
vähem nutitelefonis nii 
tunnis kui ka tunniväli-
selt? 

Õpilased on teadlikud, 
et nii tunnis kui ka vahe-
tunnis ei tohi telefonides 
istuda. Vahetunnis palun 
neil koridoris mängida 
ja liikuda. Samuti olen 
hankinud klassi mänge, et 
nad omavahel mängiksid. 

Naljakaim seik sellest 
kooliaastast?

Kahjuks ei tulegi meel-
de naljakaim seik. See 
kooliaasta algus on minu 
jaoks väga töine olnud. 

Mariia Medvichuk



4 Inga Kotkamäe – OG õppekorralduse spetsialist
Autor: Karl Gustav 
Krüünvald
Foto: Inga Kotkamäe 
erakogust

Alates septembri al-
gusest töötab Otepää 
Gümnaasiumis särav 
daam Inga Kotkamäe. Ta 
on meie kooli õppekor-
ralduse spetsaialist, kes 
leiab, et kuna ametikoht 
on koolile uus, on see 
väljakutse nii talle endale 
kui ka Otepää Gümnaas-
iumile.  Saame lähemalt 
tuttavaks. 

Missugused omadused 
ja eeldused õppekorral-
duse spetsialistina tööta-
miseks olema peavad? 

Olen lõpetanud 2016. 
aastal Tartu Ülikoo-
li sotsiaalteaduskonna 
hotellijuhtimise eriala 
(cum laude), kuid saanud 
õpingute jooksul väga 
head baasteadmised eri-
nevatest valdkondadest, 
mis täna toetavad minu 
töötamist õppekorralduse 
spetsialisti ametikohal. 
Eelnevalt olen töötanud 
20 aastat turismi- ja teen-
indusettevõttes teenindus-
juhina. Viimastel aastatel 
olen mõelnud teha elus 
muutus ja huvi tundnud 
just haridusvaldkonnas 
töötamise vastu. Tänaseks 
olen esimesed sammud 
astunud. 2017. aastal läbi-
sin Tartu Ülikoolis peda-
googika kursuse ja tööta-
sin Otepää Gümnaasiumis 
osakoormusega pikapäe-
varühma kasvataja/õpeta-

jana ning läbi konkursi 
sain 2018/2019. õppeaas-
tast siia tööle – õppekor-
ralduse spetsialisti ameti-
kohale. Plaanis on jätkata 
õpinguid ülikooli magis-
triõppes.

Kindlasti on sellel am-
etikohal töötamiseks va-
jalik olla usaldusväärne, 
kohusetundlik, täpne, 
kriitilise ja loova mõtle-
misega, hea stressitalu-
vusega ning peab olema 
huvi ja tahe osaleda koo-
lielus. Minu puhul on 
need kriteeriumid täide-
tud ja lisaks võin öelda, 
et olen väga positiivne, 
koostööaldis ja valmis 
täiendama oma teadmisi, 
et tööd veelgi efektiivse-
malt teha. Teadmised 
tulevad õppides ja koge-
mused tööga. 

Mis on teie peamised 
tööülesanded Otepää 
Gümnaasiumis? Millist 
rolli kooli toimimises täi-
date?

Õppekorralduse spetsi-
alist tegeleb igapäevaselt 
õppetöö assisteerimisega 
ja koolielu korraldamise-
ga. Minu ülesanneteks 
on aidata õppealajuha-
tajal korraldada koolis 
tasemetöid, eksameid, 
kaitsmisi; protokolli-
da õppenõukogu, õpi-
lasesinduse, hoolekogu 
koosolekuid; protokollida 
loovtööde ning uurimis- ja 
praktiliste tööde komisjoni 
tööd ja kaitsmisi; tagada 
õppetöö õigeaegne ja 
nõuetekohane dokumen-
teerimine ja registreeri-
mine; korraldada uudiste, 
teadete avaldamine kooli 

infokanalites; pidada õp-
petööalast statistikat; olla 
koolipoolseks partneriks 
uuringute läbiviijatele 
ja viia koolis läbi uurin-
guid; aidata korraldada 
õppetööalaseid kohtumisi, 
teabepäevi, koolisiseseid 
üritusi; vormistada õp-
petööalased reeglistikud ja 
korrad; vajadusel korral-
dada õpetajate asendamist 
ja olla ka ise asendusõ-
petaja. Siia lisanduvad ka 
teised jooksvad tööüle-
sanded. 

Kuivõrd puutute oma 
töös kokku õpilastega? 
Kellega kolleegidest 
enim kokku puutute?

Minu otsene vahetu 
juht ja mentor on õppea-
lajuhataja Anneli Vetka, 
kuid iga ettevõtte efek-

Inga Kotkamäe

Õpetajad
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tiivse toimimise sh ka 
kooli puhul, on tähtis 
meekonnatöö (üksteise 
mõistmine, toetamine) 
ning seega tuleb koostööd 
teha kogu kooliperson-
aliga. 

Nii nagu õpetajad õp-
pekorralduse spetsialist 
õpilastega igapäevaselt 
kokku ei puutu. Kuid 
siiski olen kolme kuu 
jooksul kohtunud õpi-
lastega kooliruumides, 
asendustundides, pikapäe-
varühmas ja ühisüritus-
tel. Kogemused on ainult 
positiivsed. Kellel on kü-
simusi või kohtumissoov, 
see leiab mind spordi-
hoone ruumist 105.  

Uuest aastast hakkan 
gümnaasiumiastmes and-
ma turismimooduli õpilas-
tele ainekursust „Etikett ja 
teeninduskultuur“.

Kas ja mil viisil olete 
Otepää Gümnaasiumi-

ga enne seda õppeaastat 
kokku puutunud?

Olen Otepää Gümnaa-
siumi 63. lennu vilistlane, 
lõpetanud kooli hõbemed-
aliga ja võin julgelt väi-
ta, et saanud siit koolist 
väga hea hariduse, mis on 
toetanud mind kõikides 
ettevõtmistes ja õpingutes. 
Minu kooliajast töötavad 
täna koolis õpetajad Eve 
Eljand ja Ene Ever. (NB! 
Tänu õpetaja Ene Everile 
võin ka täna vabalt lahen-
dada erinevaid matemaa-
tikaülesandeid)

Samuti on minu lapsed 
saanud hea hariduse 
Otepää Gümnaasiumist ja 
Otepää alalise elanikuna 
olen alati huvi tundnud 
kooli käekäigu ja arengu 
vastu. Seega olen kooli 
tegemistega pidevalt kur-
sis olnud.

Nagu eelnevalt juba 
mainisin, olin eelmisel 

õppeaastal OG pikapäe-
varühma kasvataja. See 
oli väga hea ja positiivne 
kogemus, mis andis kin-
nitust, et koolikeskkond ja 
õpilased sobivad mulle. 

Miks soovite meie 
koolis töötada? 

Otepää elanikuna, koo-
li vilistlasena, kogukonna 
liikmena ja kooli töötaja-
na tahan anda oma panuse 
Otepää Gümnaasiumi 
haridustegevuse korral-
damisse ja parendamisse.  

Olete oma ametit 
OG-s juba neli kuud 
pidanud? Mida head 
või huvitavat on silma 
jäänud. Mis üllatas heas 
või halvas mõttes?

Tore on tõdeda, et koo-
lipere on ühtne ja sõbra-
lik, koolielu huvitav ja 
aktiivne. Palju toimub 

ühisüritusi, teabepäevi, 
õppekäike, huvitavaid 
ettevõtmisi ja algatusi 
nii õpetajate kui õpilaste 
poolt. Koolis on loodud 
kaasaegse võimalused õp-
pimiseks – keelteklass, ar-
vutid, iPadid jne. Õpilas-
tel on võimalik osa võtta 
erinevatest huviringidest 
ja õpetajatel koolitustest. 

Millega tegelete vabal 
ajal?

Vabal ajal meeldib 
tegeleda spordiga, käia te-
atris ja lugeda raamatuid. 
Lisaks olen vabatahtliku-
na Kaitseliidu allorgani-
satsiooni Naiskodukaitse 
Valga ringkonna juhatuse 
liige ja Otepää jaoskonna 
aseesinaine, ning seega 
annan läbi organisatsiooni 
oma panuse riigikaitsesse 
ja ühiskonna arengusse.

Õpetajad
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Lahe koolipäev “Aeg kinkida aega”
Autor: Laura Meigas
OG õpilasesinduse liige
Fotod: Lahe Koolipäev 
Facebooki leht

21. novembril toimus 
Tallinnas Alexela kont-
serdimajas noortekonv-
erents Lahe Koolipäev. 
Sel õppeaastal kandis 
konverents pealkirja 
“Aeg kinkida aega”. Ka 
meie kooli õpilasesinduse 
liikmed võtsid sellest üri-
tusest osa.

Konverentsi külasta-
jatele oli see motiveeriv 
ja elamusi täis päev, mis 
inspireeris võtma vas-
tu julgeid ja kaalutletud 
otsuseid. Sel aastal oli 
põhiteemaks aja väärtu-
stamine, oskus oma aega 
planeerida ja juhtida. Üles 
astusid mitmed mainekad 
eestlased: Eesti Vabariigi 
President Kersti Kaljulaid, 
rahvusvahelise identifitse-
erimisfirma Veriff asutaja 
ja tegevjuht Kaarel Kot-
kas, ettevõtete Aus Design 
ja Upmade asutaja Reet 
Aus, kirjanik Andrus Ki-
virähk, Aasta Meesartisti 
ja Aasta Popalbumi tiitli-

ga tunnustatud Karl-Erik 
Taukar, tubli kergejõus-
tiklane Rasmus Mägi, 
ESTCube-2 tehniline juht 
Hendrik Ehrpais ja lava-
kooli juht Jaak Prints.
 

Üritusel jäi kajama 
mõte “Leia aega iseen-
dale”. Oskus õigel hetkel 
välja lülituda ning oma 
aega targalt planeerida on 
ülimalt oluline. Tuleb lei-
da päevas vähemalt pool 
tundi, et keskenduda is-

eendale ja oma mõtetele, 
puhkamisele. 

Mina olen üpris halb 
ajaplaneerija. Tihti juh-
tub, et asjad kipuvad jää-
ma viimasele minutile, 
kuid siiski saavad tehtud. 
Süsteem, mille mina olen 
enda jaoks loonud, on 
tegelikult lihtne: asjad tu-
leb kirja panna tähtsuse 
järjekorras. Esmatähtsad 
tegemised listis ette, teise-
järgulised viimaste hul-
ka. Keskendun ühele te-
gevusele korraga ja teen 
seda pühendunult. Nii ei 
teki ebavajalikku ajakulu 
ning tehtava töö tulemus 
on hea. 

„Aeg kinkida aega“ 
pani mõtlema enda aja 
kasutamise peale. Jagan 
oma mõtteid ka hea luge-
jaga. Mul kui gümnaasi-
umi õpilasel on kindlasti 

üks prioriteetidest kool 
ja õppimine. See võtab 
suurema osa minu ajast 
ja energiast. Kuna pere 
on minu elus samuti väga 
tähtsal kohal, pean leid-
ma tasakaalu pere ja kooli 
vahel. Aega tuleb leida ka 
sõpradega aja veetmiseks 
ning muude meelistege-
vuste jaoks. Teistega koos 
aja veetmine aitab maha 
võtta aega, astuda välja 
oma tavapärasest ruti-
inist ja kogeda positiiv-
seid elamusi. Leides aega 
ka teiste jaoks, eelkõige 
pere ja sõprade, annan 
neile mõista, kui olulised 
nad minu jaoks on. Olen 
valmis oma aega neisse 
panustama ning sellest 
rõõmu tundma. Iga hetk 
pere seltsis on oluline ja 
selle üle tuleks olla väga 
tänulik. Koos oldud aeg 
on väärtus, mis on meie 
elus jääv.

Ürituse maskott

President Kersti Kaljulaid lahedal koolipäeval
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Kodanikuks olemine – kellele ja mille jaoks?
Autor: Pille-Riin Merilo
Fotod: Laura Meigas

Kodanikuks olemine 
on meie igapäevane 
roll, kuidas ja kunas 
seda täidetakse, oleneb 
juba hetkest ning ajast. 
Üheks heaks olukorraks 
on kodanikupäev, mida 
on Otepää Gümnaasi-
umis juba aastast aas-
tasse mitmete üritustega 
tähistatud.

Selle aasta 26. novem-
bri kodanikupäev toimus 
Otepää Gümnaasium-
is kolmes eri osas. 1.-4. 
klasside õpilased, jagu-
nesid erinevateks ühis-
konnagruppideks, mille 
kaudu vaadati Eesti elu 
läbi erinevate silmade – 
selgitatud said üiskonnas 
olulised tööd ning rollid, 
mille tähendust koos last-
ega arutati. Diskuteeriti 
ka selle üle, mis juhtuks, 
kui ühte või teist nendest 
meie ühiskonnas enam ei 
eksisteeriks. Mõtted, mis 
arutluse käigus tekkisid, 
vormistati plakatiteks ja 
postriteks ning leidsid 
koha algklasside maja väl-

japanekul.

5.-7. klasside poisid ja 
tüdrukud kohtusid koo-
li endiste õpilaste Laura 
Danilase,  Silver Rõõmus-
saare, Siim Kalda, Jorma 
Riivaldi, Merilin Kir-
bitsaga ning lisaks veel 
Jaak Maega. Õpilased 
said koguda vajalikke 
näpunäiteid ning kuulata 
teiste kogemusi, lisaks oli 
neil ülesanne kanda mõt-
ted plakatile.

8.-12. klassi õpilased 

said  osa teadliku valija 
päevast, mille modeeri-
jaks oli Valdur Sepp.

Kutse tulla meie kooli 
õpilastele oma erakon-
na seisukohti, mõtteid ja 
püüdlusi rääkima võtsid 
vastu esindajad kuuest 
erakonnast. Need olid 
EKRE, Eesti Reformier-
akond, Isamaa, erakond 
Eesti200, Eesti Keskera-
kond ja erakond Eestimaa 
Rohelised. 

Päeva alustasid era-
kondade esindajad enda 
tutvustamisega – välja 
toodi erakonna ideed, mis 
tagaksid Eesti jätkusuut-
likuse piirkondades ning 
majanduses. Räägiti ”ro-
helisest” ning mahedast 
kodumaast ning mitme-
kesisest elukeskkonnast, 
keskenduti haridussüs-
teemile ning tulevikule, 
kus oleks ka tulevastel 

põlvedel hea elada.

Päeva teises pooles 
toimuvas väitluses said 
õpilased võimaluse ”pom-
mitada” poliitikuid kü-
simustega. Kõige enim 
puudutati haridus- ning 
maksusüsteemi, lisaks 
tunti huvi ka keskkonn-
ateemade vastu. Õpilas-
tele oli see hea võima-
lus arendada endale 
kindlaks jäämist ning ju-
lgust. Kui mõnele polii-
tikule oli diskussioon 
päeva ebamugavaim osa, 
siis õpilastele kujunes see 
meeldivaimaks.

Teadliku valija päev 
lõppes varivalimistega, 
mille võitis Eesti Reform-
ierakond, kellele järgnes 
Eesti värskeim erakond 
Eesti200. Teiste erakon-
dade hääled jäid kesise-
maks.

Otepää Gümnaasiumi kodanikupäeval osalenud erakondade esindajad

Diskussioon rühmades
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“Ajakirjandus algab koolimeediast”
töödega peale. Grupi-
juhiks on meil noormees 
Tomi-Andre, kes kõige-
pealt räägib meile fo-
tograafiast üldiselt ning 
ka tuntuimatest fotograa-
fidest.

Pärast toimetuste tööd 
valmistume näidendiks, 
mille peame ise ette antud 
sõnade ja fraasiga välja 
mõtlema. Saime sõnad 
„Nublu“, „kartulivõtt“, 
„Danske pank“ ning fraa-
si „Ma pole nõus kuluta-
ma aega, vaidlemaks, kes 
unustas hommikuhelbed 
osta“. Pärast pooletun-
nist vaidlust saame ühele 
nõule ning näidend val-
mib. Näidend räägib Eest 
räpparist Nublust, tema 
vaidlusest ema ning ven-
dadega selle üle, miks 
kodus hommikuhelbeid ei 
ole.

Õhtul, pigem ikka öö-
sel kell 00.00 hakkab 
jooksumäng, mille käigus 
peame hiiglasliku ning 
võõra koolimaja peal tun-
ni ajaga 12 punkti üles 
leidma ning igas punktis 
ülesande täitma. Pidime 

ise räpi kirjutama, sušip-
ulkadega makarone tõst-
ma, etendama pildi len-
nukiõnnetusest ning palju 
muud. Magama jõudsid 
sellel õhtul mõned alles 
kell kolm öösel.

Hommikul algab taas 
toimetuste töö. Lähme 
välja Kadrinat avastama 
ja pildistama. Möödume 
staadionist, laululavast 
ning jõuame rongijaama. 
Saame tee peal palju häid 
pilte, ka nalja saab kül-
lalt. Seejärel tuleb meid 
külastama kaks tuntud 
noort ajakirjanikk:- Tiina 
Kaukvere ja Anette Park-
sepp. Mõlemad räägivad 
huvitavalt oma ajakirjani-
kuelu rõõmudest ja valud-
est.

Õhtul läheb kiireks: 
paljud toimetused tulevad 
viimasel minutil enne 
lugude tähtaega meilt 
veel pildistamist küsi-
ma. Peame kiiruga pild-
istama, pildid arvutisse 
saama ning sealt need 
õigetele inimestele saat-
ma. Lõpuks saame siiski 
kõigega hakkama. Olen 

päevast väsinud ning 
lähen kohe pärast toime-
tuste tööd magama, kuigi 
kõik ülejäänud lähevad 
aulasse mänge mängi-
ma. Magasin nii sügavalt, 
et isegi ei kuulnud, kui 
teised kaasõpilased vood-
isse jõudsid.

Hommikul liigun 
viimasele toimetuste ko-
gunemisele, kus räägime 
üle, mida laagri jooksul 
korda saatsime. Seejärel 
paneme üksteisele paber-
id selja peale, kuhu kir-
jutame komplimente või 
vahvaid lauseid, millega 
üksteisele meelde jäime. 
Aulas jagatakse auhindu 
parimatele uudistele ning 
aktiivseimatele laagril-
istele. Ühe parima uudise 
tiitli saab Otepää Güm-
naasiumi õpilane Laura 
Meigas, kes tegi meelela-
hutusliku testi, mille käi-
gus said laagrilised teada, 
millise juhendajaga nad 
kõige enam sarnanevad.
Pakime asjad kokku ning 
alustame sõitu Otepää 
poole. Laagrilised olid 
lõpuks nii väsinud, et kõik 
magasid autos tunnikese.

Novembri alguses to-
imus Kadrina keskkoolis 
meedialaager. Seekord 
käsitleti koolilehe tegem-
ist. Meie koolist osales 
laagris neli õpilast – Lau-
ra, Kaur, Janno ja mina, 
Bärbel. Järgnevalt toon 
teieni laagrielamused 
enda vaatenurgast. 

Alustame Kadrina poole 
sõitu reedel, 2. novem-
bril, kell 12. Pärast kahe 
ja poole tunnist sõitu 
jõuame pärale, kuid võim-
lasse, kus järgmised kaks 
ööd veedame, saame alles 
pooleteise tunni pärast. 
Madratsid paika seadnud, 
liigume oma toimetust-
esse. Mind on pandud 
fototoimetusse. Kuna 
lootsin pääseda meelela-
hutustoimetusse, oleksin 
kaamera peaaegu koju jät-
nud. Pean tänama õnne, et 
seda siiski ei teinud. 

Esmalt mängime tut-
vumismänge, nagu igale 
õigele laagrile kohane. 
Siis hakkame toimetuste 

Autor: Bärbel Moros

Tänase lehe valmimisele andsid oma panuse:
Pille-Riin Merilo (XII b klass)
Kaur Nukka (XII a klass)
Laura Meigas (XI klass)
Bärbel Moros (XI klass)
Karl Gustav Krüünvald (X klass)
Janno Puurits (XII b klass)

Suur aitäh kõigile, kes aitasid kaasa lehe valmimisele!
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“Kui ma oleksin võlur....”
Jõuluaeg on maagiline aeg, kus unistame ja soovime, usume soovide täitumisse ja paremasse homsesse 

ka ilma soovimata. Otepää Gümnaasiumi esimesed klassid kirjutasid sellest, mida nad teeksid, kui neil oleks 
võluri võimed. Jagame vahvaid võlumissoove ka Otu Tungla  lugejaga.

• aitaks talvel loomi, kellel süüa napib (An-
dreas),
• otsiks armastust (Oliver),
• tahaksin kuningaks saada (Ander),
• aitaksin vaeseid inimesi (Lisette),
• ostaksin Ferrari (Robert),
• aitaksin haigeid lapsi (Anete),
• teeksin endale tossutava reka (Simo),
• ostaksin kõige kallimad kuldsed tossud (Gret-
tel),
• saaksin politseinikuks (Kristjan),
• tahaksin osata lennata (Liisbet, Miia)
• jõuaksin kõike tõsta (Simon),
• teeksin nii, et oleksin alati rõõmus (Pireta),
• muutuksin nähtamatuks (Kristina),

• kõnniksin asjadest läbi (Mattias),
• teeksin nii, et kõik oleksid rõõmsad (Lisette),
• tahaksin ennast teleportida (Joosep, Sebas-
tian),
• tahaksin võimet, et saaksin vett käte peal hoida 
(Romet),
• tahan võluda kõike, mida tahan (Liisbet),
• laseksin asju jäässe (Kaspar),
• läheksin reisile (Mette Marii),
• teeksin nii, et oleksid soojad ilmad (Ann-Ma-
rii),
• teeksin nii, et iga päev oleks minu sünnipäev 
(Randar),
• jookseksin kiiresti (Pippa).

Jõulude tähistamine 
on Otepää Gümnaasi-
umis traditsioon. Küll 
aga varieerub tähista-
mise viis. Selle õppeaas-
tal korraldati koolimajas 
kuuetunnine jõuluõhtu, 
mille jooksul sai külaline 
kuulata, vaadata, maits-
ta, osta, meisterdada, po-
seerida ja tantsidagi. 

Õhtu avas abiturientide 
esinemine aulas. Luuletu-
stesse ja lauludesse olid 
põimitud nende mõtted 
lapsepõlvest, kohustust-
est, headusest ja inimlik-
kusest. Publik sai kuula-
ta Otepää gümnaasiumi 
koorilaule, instrumen-
taalpalasid ja vaadata 

lauluoskust jõulukaraokel. 
Loomulikult ei puudunud 
ka jõuluvanad. Õhtu lõp-
pes ja koolivaheaeg algas 
uhke tule-show’ga karges 
talvepealinna talveöös. 

Jõulud on aeg, mil oot-
ame kuuske ja kommi, 
piparkooke ja päkapikke. 
On hea, kui ootuspärase 
juures on ka killuke uut 

ja huvitavat, värskenda-
vat ja vabastavat, loovat 
ja lummavat. Ehk täituvad 
iga lugeja jaoks read abi-
turient Geiri laulust: „Sel 
ööl, head sõbrad, vaikselt 
soovin,  teil olgu uue aasta 
algus, niisama pidulik ja 
kaunis kui kuusel kumav 
küünlavalgus.“

Autor: Janno Puurits
Foto: Laura Meigas

võimlemiskava ning ka 
show-tantsu. Pärast ava-
kontserti sai iga külaline 
valida endale meelepärase 
tegevuse. Õhtu jooksul 
vaadati Otepää Gümnaas-
iumis valminud jõulufilme 
või elati kaasa tuttavale 
Sidile „Jääajast“, meister-
dati töötoas, puhati lebo-
las, vaadati jõulunäidendit 
ja õpiti tundma vanu jõu-
lukombeid. Oluline osa 
oli heategevuslikul jõu-
lulaadal. Nii mõnigi ostja 
tõdes, et nii üllal eesmär-
gil tehtud laadalt lihtsalt 
peab ostma. Spordisaalis 
võis vaadata meie kooli 
rahvatantsurühmade esin-
emist. Julgemad publiku 
hulgast leidsid end kont-
serdi lõpul tantsupõran-
dalt. Samal ajal näitasid 
agaramad õpilased oma 

Teistmoodi jõulupidu

Abiturientide esinemine aulas.
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mastas seltskonda, seiklu-
seid ja põnevust. Lahedad 
ettevõtmised olid Valteri 
lühikese elu osa. Paljud 
meist imetlesid innukust 
ja lusti, mis täitis Valteri 
kas või selle nädala jook-
sul, kui kümnenda klas-
si otusid täieõiguslikeks 
gümnasistideks ristiti. 

Valter oli erinev, aga 
samas ka tavaline nooruk. 
Ta armastas seiklusi ja 
põnevust ning julges riske 
võtta. Valter nautis Dua 
Lipa muusikat ja teadis 
kõiki 5miinuse lugusid 

peast. Valter oli ka suur 
mootorrataste fänn ja aas-
tast 2010 Põlva maleva 
noorkotkas. 

Valter armastas koo-
lis käia ja õpilaskodu 
elu. Erinevalt paljudest 
gümnasistidest puudus 
ta üliharva. Ta armastas 
matemaatikat ja nautis 
pranglimist. Ta oli osav 
väitleja ja hea kõnemees. 
Kui koolis toimus midagi 
toredat, oli Valter kohal ja 
võttis aktiivselt osa. Tema 
väiksusest sai tema suurus 
OGTV filmides. Oma 

kasvu lubas ta rõõmuga 
stsenaariumisse kirjutada. 

Valteri usk ja vaprus 
on eeskujuks. Ta veetis 
pikki kuid haiglaseinte 
vahel, elas sotsiaalmee-
dia vahendusel kaaslaste 
tegemistele kaasa ja uskus 
– uskus oma paranemisse. 
Ja oma usuga nakatas ka 
teisi. 

Valter oli tõeline sõber 
ja hea kaaslane – väike 
rõõmus päikesepoiss, kes 
naeratab nüüd meile sealt, 
kus tal on kergem. 

2017. aasta sügisel 
tuli meie kooli 10. klassi 
Valter Kuld. Ta jäi kohe 
kogu koolirahvale silma. 
Valter nägi palju noorem 
välja, kui ta tegelikult oli, 
ja on esimene laps Eestis, 
kellele on siiratud kop-
sud. Kahjuks pole medit-
siin kõikvõimas ja aasta 
eelviimasel päeval jätsime 
Valteriga hüvasti. 

Mida kauem oli Valter 
koolipere liige, seda enam 
saime aru, et ta ei ole 
mitte niivõrd erinev kui 
eriline. Valter oli säravate 
silmade ja särava huumor-
isoonega julge kaaslane. 
Oma südamlikkusega 
puges ta paljudele hinge. 
Ta oli ülisotsiaalne, ar-

Valter Kuld
10.07.2001-28.12.2018

„See, mis sa naeratades kinkisid, võib kunagi otsa 
saada, aga naeratus jääb.“ (K. Ristikivi)

Autor: Laura Meigas
Foto:  Lõuna-Eesti posti-
mees/Arvo Meeks


