„Kus Pühajärv ja rohetavad nõlvad,
seal aastasadu püsinud üks paik... ”
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Otepää Gümnaasiumi koolileht:

tu Tungal
„Ma mäletan, et see kirg ja missioonitunne leht trükki saada oli nii suur,
et selle nimel sai palju magamata öid veedetud.“ (Lk. 4)

Täna lehes:

*Koolilehe peatoimetajast maailmakodanikuks
*Koolikohviku taassünd
*Projektipäevad- poolt või vastu?
*Uus vallavõim- kas ka uued mõtted?
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Tänapäeva jumal – meedia Koolipuhvet on taas avatud
Meedia on tänapäeval muutunud nagu uueks võlusõnaks.
Meediast on saanud lapsehoidja, õpetaja, meelelahutaja, treener – nõnda võiks seda
sõnajada jätkata lõpmatuseni.
Tõsi ta on, et enne, kui laps
lugema õpib, oskab ta juba oma
sõrmi osavalt üle nutiseadme ekraani libistada ja sealt
meelepärase pildi endale ette
kuvada.
Koolis pole samuti meediast
pääsu – Otepää Gümnaasiumistki, nii nagu heale koolile
kohane, on saanud digikool:
meil on projektipäevad, kus
keskendutakse
iseseisvatele
digiülesannetele; ainenädalad,
mille käigus e-mängitakse ja
e-kirjutatakse; digitunnid, et
jumala eest lapsel koolitöö
ikka huvitav oleks, ja nii edasi
ja nii edasi.
Tundub, et kehtib põhimõte:
kui sa ei ole “DIGI”, siis sind
pole olemaski. Andsin minagi
käe meediakuradile. (Tsiteerides põhikoolis loetud Jaan
Rannapi teost “Agu Sihvka
annab aru”) Et kõik ausalt ära
rääkida, pean alustama sellest,
et valisin gümnaasiumiõpingute alguses muu hulgas ka
meedia mooduli. Ikka selleks,
et olla kaasaegne, et arendada
endas ajakirjanikuoskusi. Ja
mine tea, äkki tulevikus seda

ametitki proovida. Ja et elu
ikka vürtsikam oleks, seadsin
eesmärgiks hakata toimetama
kooli ajalehte, ikka seda digi-versiooni.
Ja siin ma siis nüüd olen
– teie kõigi ees oma digilapsukesega, mille sünnile aitas
kaasa ka minu hea klassivend
Janno ajalehe küljendajana.
Tänasest lehest saate lugeda nii
mõndagi digi-teemalist, aga ka
mitmetest muudest teemadest,
sealhulgas sellest, kuidas ma
vabariiklikus meedialaagris
teadmisi omandamas käisin ja
oma elu esimese arvamuslooga maha sain (mis ikka meediateemast räägib). Kaudne
tagasivaade on ka meie kooli
kui esimese maagümnaasiumi
110. sünnipäevale ja seda mitte
traditsioonilises võtmes, sest
sellest on lugeda saanud nii kodulehelt kui erinevatest ajalehtedest. Arvan, et kooli tugisambad on õpetajad ja hiljem ka
vilistlased, kes oma kooli laiale
ilmale tutvustavad.
Käesolev ajaleht ei tohi kindlasti jääda ühekordseks üllitiseks. Oma kooli tegemised
peaksid meile kõigile korda
minema ja oma kooli leht võiks
olla just see keskkond, kus
meie ühisest maailmapildist
rääkida.

Pille-Riin Merilo, vastutav toimetaja

1. novembril taasavati kaua
aega suletud olnud koolipuhvet. Menüüs rõhutakse seekord tervislikule, kuid siiski
maitsvale toidule.
Autor: Bärbel Moros
Iga päevaga võib leida
puhvetist järjest rohkem uusi
tooteid. Soolaseks kõhtutäiteks
saab sealt näiteks võileibu ja
salatit. Magusaks suutäieks
pakutakse hetkel jäätist,
muffineid ja palju muud.

ivad. Küsisime, kas tulevikus
võib loota ka suuremat einevalikut. „Juba varsti on tulemas
täidisega pannkoogid. Hiljem
tuleb menüüsse ka päevapraad,“
vastas müüja. Näksidest on
juurde tulemas Mesikäpa šokolaad, sussišokolaadid, vitamiinibatoonid.
Kõige populaarsemaks
kaubaks olid esimestel päevadel
dipitopsid, mis koosnevad
dipikastmega köögiviljadest.
Ostetakse ka palju küpsiseid.

0,50€

Kohe esimesel päeval
torkasid silma varasemast
soodsamad hinnad. Mitmekihilise võileiva saab kätte juba
50 sendiga. Janu kustutamiseks
saab küllaltki soodsalt osta ka
klaasitäie mahla.
Soojaks toiduks pakutakse
panini`sid, mis on grillvõile-

Kohvikupidaja paneb
koolirahvale südamele, et läbi
puhveti ei käidaks sööklasse,
kuna selleks on siiski eraldi
koridor, ning selline liikumine
häirib kohvikutööd. Lisaks ei
ole kohvikus viisakas käia oma
toiduga.

OGTV sai hoo sisse

Koolivaheaja-eelsel nädalal sai
„purki“ selle õppeaasta esimene
koolitelevisiooni saade, mis
annab ülevaate kahe koolikuu
olulisematest sündmustest humoristlikus võtmes.

Selle aasta telemeeskond on särtsakas ja teotahteline, lisandunud on
uusi tegusaid noori, kel head ideed
ja julge pealehakkamine. Paljuski on
telesaate valmimine uue peatoimetaja abiturient Manana Kokhtashvili
ja tema asetäitja Valter Kulla (10.
klass) teene, kes jälgisid ülima täpsusega meeskonna töögraafikut ja
nõudsid järjekindlalt sellest kinnipidamist. Eriline tänu kuulub kind-

lasti 7. klassi noormehele Kelvin
Kivimaale, kes on saate monteerija,
sageli ka operaator ja helindaja ning
kelle käe all valmivad klipid lausa
„ülihelikiirusel“.
OGTV
saade
pälvis
väga
positiivset vastukaja nii õpilastelt
kui õpetajatelt. See innustab kindlasti noori teletegijaid uutele töövõitudele. OGTV meeskonda kuuluvad
lisaks eelpool nimetatutele Bärbel
Moros, Laura Meigas, Linda-Maria Urke, Joosep Saul, Kaur Nukka,
Janno Puurits, Henri Lindret ja Karl
August Soonberg.
Marika Paavo, meediarühma
juhendaja

OGTV meeskond (vasakult): Kelvin, Manana, Linda-Maria, Henri, Joosep,
Valter, Bärbel, Laura, Kaur, õpetaja Marika ja Karl August. Foto: Erakogu
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Eksperiment: Õpetaja ilma hääleta on kui...
Ühel novembrikuu päeval
eesti keele klassi uksest sisse
astudes avanes meile kummaline vaatepilt. Õpetaja Marika
Paavo seisis tahvli ees, nõutu
nägu peas, ja meie tervituse
peale näitas vaid tahvlile, lausumata ühtegi sõna.
Autor: Pille-Riin Merilo
Foto: Janno Puurits
Mis matslikkus see nüüd
on!? Nõnda mõeldes vaatasime
vaikides üksteisele otsa, oskamata kuidagi reageerida. Valgele tahvlile oli suurte punaste
tähtedega kirjutatud „TERE!“.
Ja õpetaja oli nagu kala kuival
– vaid maigutas ja ahmis õhku,
suutmata silpigi välja öelda.
Järgmisena ilmus tahvlile
lause: „Täna olen hääletu, üle- Õpetaja Marika kasutab nutika lahendusena klassiga suhtlemiseks tahvli abil.
sanded kirjutan tahvlile.“ Vot
sedasi siis! No mis sa oskad
kosta, aidata ka ei saa, aga kum- häält teha, paneb meid proovmaline oli see kõik küll. Noh, ile. Igatahes valitses neil päevil
eks ole ennegi ju ise vaikselt kabinetis 305 laudade taga
tööd tehtud, saab ka täna – lepiti suur vaikus: kõik nohistasid
mõttega. Aga ikka oli vaja mi- vaikselt tööd teha ja aeg-ajalt
dagi küsida või selgitust saada. vaatasid ikka õpetaja poole,
Õpetaja püüdis sosistada, siis et ega see mingit infot sosista.
korduvalt köhatada, ilm- „Täna
Kui õpetaja ühel
selt lootuses, et äkki olen hääletu,
päeval
jälle oma
ikka mõni piiksatusülesanded
kirjuhäälega
rääkis, oli
ki hääletorust tuleks,
tan
tahvlile.“
see
väga
harjumatu.
aga võta näpust – ei
Ise
kommenteeris
ta
midagi. Halenaljaks
15.
novembril
külastas suuri leeke ning teha võimaoma
„häälepuhkust“
nii:
oli see lugu küll. Kohati
Otepää
Gümnaasiumit
teadus- tuna tunduvat, näiteks panna
„Kõige
ekstreemsem
oli
7.a
ajas nagu naerma, aga ega ikka
teater, mille etteastete kaudu põlema jääd. Demonstreeriti,
klassi
tund,
kus
pidi
toimuma
julenud naerda ka – kahju ju
õpetati mänguliselt paremini kui palju erinevaid värvi leeke
vaesekesest! Tund lõppes het- etteütlus. Palusin appi teksti tundma tulega seonduvat.
on võimalik saada, põletades
keolukorrale omaselt: õpetaja lugema naaberpedagoogi KirsAutor: Kristo Mölder
erinevaid aineid, ning näidati
ti
Vuksi
ja
kui
koos
klassi
tuoli kirjutanud tahvlile: „Aitäh!
Foto:
Laura
Meigas
ka energia eraldumist kumlime,
vaatasid
meile
otsa
väga
Kohtumiseni!“ Ja nii me nelKohale
olid
tulnud
Tartu
mikarudest neid põletades.
ehmunud
näod.
Aga
veel
toreja tuule poole kadusimegi.
dam oli see, et hääletus muutus Ülikooli kolm tudengit, kes
Viimaseks etteasteks oli veEi olnud parem olukord selles klassis lausa nakkuseks, üheskoos viisid kooli aulas läbi
huvitavaid
katseid
ja
eksperidela
lämmastiku ja keeva vee
sest
7.a
poisid
hakkasid
minuka järgmisel ega ülejärgmisel
mente.
Nende
show
peamiseks
vaheline
plahvatuslik reaktsioga
samuti
sosistades
suhtlema,
päeval. Õpetaja muudkui sosisteemaks
oli
tuli,
seega
lavalt
on,
mille
käigus tekkis palju
vaatamata
sellele,
et
mina
juba
tas ja meie teritasime ainult oma
ei
puudunud
suured
leegid,
ärevust
tekitavat
auru. Etteaste
normaalselt
rääkisin.
Aga
gümkõrvu, et sellest hädisest häälest
plahvatused
ega
kärts-mürts.
pakkus
huvi
nii
suurtele kui
nasistid
väljendasid
ikka
pidemidagi aru saaks. Nii mõnelgi
väikestele
kohalviibijatele.
valt
muret
minu
tervise
pärast
tekkis juba mõte, et õpetaja on
Esinejad näitasid, kuidas
kavalpea, ei tahagi enam kõva ja seda oli nii hea tunda.“
on võimalik jahust tekitada

Plahvatusi täis koolipäev
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Otepää Gümnaasiumist maailmarändu

„Ma arvan, et väikesest
koolist tulemine on kindlasti mind teinud enesekindlamaks ja loomingulisemaks, olen alati
saanud tegeleda nende asjadega, mis tahtnud olen.
Otepää Gümnaasium andis mulle nii palju võimalusi,“ nõnda väidab kunagine koolilehe peatoimetaja
Ly Aunapu, kes 12 aastat
tagasi meie kooli lõpetanuna asus Tartu Ülikoolis
õppima just ajakirjandust.
Praeguseks on temast
saanud ärinaine, kelle
töö viib teda erinevatesse
maailmapaikadesse.
Aktiivsest koolilapsest maailma vallutavaks
ettevõtjaks
Ly Aunapule meeldis
ajakirjandus sedavõrd, et
omandas selles valdkonnas magistrikraadi, aga
elu viis teda hoopiski internetiturundusse. Sellest aastast on noor naine
alustanud oma äriga, mis
tegeleb naiste nõustamise
ja koolitamisega erinevates riikides. Kirjutamist
kui oma lemmiktegevust
pole Ly siiski unustanud.
„Kui mina koolis käisin,
olid populaarsemad sellised klassikalised ametid, keegi ei tulnud selle
pealegi, et näiteks Facebookis olemise eest võib
raha saada ja arveid maksta. Olen alati juhindunud
sellest, mis mulle meeldib,
ja kuulanud oma südame-

häält. Kirjutamine on mul
alati veres olnud, ükskõik,
mida mu ametinimetus ka
poleks väljendanud.“
Otepää Gümnaasium
kui tore periood tulevase
ajakirjaniku elus
G ü m na a siu m ia a st a d
mõjusid Ly`le küllaltki viljastavalt, andes tema enda
sõnutsi aktiivsele noorele
palju võimalusi. „Usun,
et meie keskkond väga
toetab või piirab meie
arengut, samas oled see
ikkagi sina ise, kes teeb
asjad teoks. Kui oled laisk
ja pole teotahet, on koolil
väga raske sind tagajalgadele sitsima panna,“
meenutab ta mõnusa nostalgiaga oma kooliaastaid
talvepealinnas ja lisab,
et just gümnaasiumiaeg
oli üks kõige toredamaid
perioode, kuna tegeles
nii paljude erinevate huvialadega, olles nii-öelda
tüütu aktivist, kes igale
poole oma nina toppis. Ly
kasvas üles teadmisega,
et sa oled nii-öelda iseenda õnne sepp. „Otepääl
elades (vähemalt siis, kui
mina noor olin) ei olnud
mul valida, kas tahan minna balletikooli või hakata
naisjalgpalluriks.
Pidid
ikka minema suusatrenni
või siis lauda sõitma. Suusatamas käisin küll, aga
mingit sportlast minust ei
saanud.“ Ja kuigi tol ajal
olid võimalused kindlasti piiratumad kui praegu,

Ly Aunapu läbi viimas koolitust, foto: Marita Mones

saamise ja kümnendike Otudeks ristimisega.
Praegune
koolimeedia
juhendaja õpetaja Marika Paavo meenutab, et
just Ly Aunapu juhtimiÕpetajaid ärritanud sel hakkasid koolilehes
eksperiment
puhuma värsked tuuled:
„Ly oli väga loominguline
Kui veerand sajandit ta- inimene, ta oli ja on praegasi kooliajaleht paberväl- gugi üks armas päikejaandena stabiilselt il- setüdruk, kellel on alati
muma hakkas (erinevaid probleemidele lahendus.
leheversioone ilmus aas- Just see teda tegutseda on
taid varemgi), kandis see aidanudki. Tema sisemine
aastaid lihtsat nime Otu, sära aitab ka teistel
mis peegeldaski seost es- inimestel särada.“
imese klassi Otikesteks
avaldas see tulevasele ajakirjanikule just positiivset
mõju, kuna tekitas ise endale võimalusi, et elu huvitavaks teha.

urist ärinaiseks

KUULUS VILISTLANE
kirjutatud ning uudis
hakkas kulutulena linnas
liikuma. Direktori arvates kahjustas see kooli
mainet, meil muidugi oli
lõbu kui palju“.
Reisikirg andis tõuke
maailma avastamiseks

Asjaosaline meenutab
seda perioodi nii: „Võin
väga kindlalt väita, et
koolilehe
toimetamine
oli minu jaoks üks parimaid kooliaja mälestusi.
Ma mäletan, et see kirg
ja missioonitunne leht
trükki saada oli nii suur,
et selle nimel sai palju
magamata öid veedetud.
Samuti mäletan, et sai
koolilehe jaoks tehtud erinevaid eksperimente, mis
ikka õpetajate seas tekitas
pisut intriige. Üks neist oli
selline, et panime veega
täidetud viinapudeli klas-

si ja siis jälgisime, kuidas
õpetaja sellele reageerib.
Katse tekitas palju pahameelt ning pidin direktorikabinetis asju silumas
käima.“

Ly mäletab, et juba
väikesena unistas ta rändamisest, istudes tundide
viisi vanaisa voodil, vaadates maailmakaarti ja
kuulates tema seiklusi.
Juba siis unistas tüdruk
New Yorgi külastamisest
ja seitse aastat tagasi saigi
see unistus täidetud. „Unistasin alati suurlinnadest ja
elu on mind viinudki sellistesse kohtadesse – olen
elanud näiteks Berliinis,
Londonis ja hetkel Sydneys. Samuti elasin mõnda
aega Indoneesias ja Taanis. Samas pean ütlema, et
pole mitte midagi paremat
kui jõuda Otepääle, istuda
Pühajärve ääres ja koduaia murul paljajalu ringi
kõndida.“ Ta tunnistab,
et ükskõik, kui kaugele
elu pole teda viinud, lööb
ikka see Otepää tüdruku
veri välja, sest just väiksed kohad on omamoodi
armsad. „Nüüd ma enam
suurlinnadest ei unista,
kuigi elu kannab mind
ikka nendesse. Stabiilsus
on elus oluline ja pidevalt
ringi reisides ei suudaks
ma oma eesmärke ja unistusi ellu viia.“

Õnneks mingeid suuri probleeme ei tekkinud
ja Ly väitel olid neil head
suhted õpetajatega. Teine
ekstreemne lugu meenub
täidega. „Kord kuulsime
koolis, et osa lastest on
täidega kimpus ning uurivate ajakirjanikena hakkasime kohe asja uurima.
Ja kuigi Eestis jääb mulSellest sai koolilehte lugu je, et üha rohkem noori

pühib oma kodumaa
tolmu jalgelt, on hea Ly
suu läbi kuulda, et Eesti
on tema jaoks alati kodu
ning ta soovib ühel päeval
ka rohkem Eestis paikne
olla. „Austraalias elades
olen märganud, kuidas igatsen eestilikku otsekohesust. Eestlased ei ütle asju
niisama, kui nad seda ei
mõtle. Siin on tavaline, et
öeldakse asju suusoojaks
ja lihtsalt viisakusest.
Eestlaste ausus ja otsekohesus on minu arvates
maailmas harva levinud
omadused.“
Noortele soovitab Ly
Aunapu järgida sisetunnet
ja kui on soov ringi reisida
ja maailma avastada, siis
võiks seda ka teha. Samas
kinnitab noor naine oma
kogemustest, et rohi ei
ole rohelisem teisel pool
maakera. „Teisel pool on
teistsugune, aga mitte rohelisem. Ka Eestis elades
on võimalik palju avastada. Kui on võimalik käia
ülikoolis õppides semester
välismaal, siis seda soovitan kõigile. See annab palju juurde ja on kogemus,
mis jääb elu lõpuni meelde.“

Autor: Pille-Riin Merilo
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Otepää vallavolikogu aseesimees pole kunagi olnud „vinguviiuldaja“
3. oktoobril tähistas
meie kool 110. sünnipäeva, olles Eesti
esimene maagümnaasium. Väärikas juubel
pani rohkem vaatama ka praeguse hetke
seljataha. On ju selle
kooli lõpetanute hulgas
palju nimekaid vilistlasi. Juubelihõngulisel
ajal ei teadnud me veel,
et uut vallavolikogu
hakkab juhtima lausa
kaks meie kooli vilistlast: esimehena Jaanus
Barkala ja aseesimehena Rando Undrus.
Verivärske Valgamaa
Aasta Isa Rando Undrus oli lahkesti nõus
praeguste kooliõpilastega oma mõtteid jagama.
Olete kunagi lõpetanud Otepää Keskkooli
67. lennu hõbemedaliga, see viitab Teile
kui eeskujulikule õpilasele. Mis ajendas
Teid tol ajal nõnda õppima?
„Eks iga inimese liikumapanevad jõud on
sarnased, sõltumata sellest, kas me seda teadvustame või mitte. Minu
jaoks kehtisid ilmselt 3
olulist jõudu. Esiteks:
soov teada, teiseks: soov
olla keegi st kuuluda
ehk olla aktsepteeritud
ja kolmandaks: soov
olla armastatud. Samas
olen vist kodust saanud
kaasa teadmise, et kooliajal oli õppimine minu
enda vastutus, kohustus
ja peamine töö ja kuidagi nii läkski, et püüdsin
asjadest alati aru saada
või vähemalt aru saada,
et ma ei saa aru. Hinded pole mu esimene

prioriteet olnud, vaid
pigem ikkagi asjadest
aru saamine. Ja sama
mõtet olen püüdnud ka
oma lastele edasi anda.
Eks suhtlemisjulgus nii
õpilaste kui õpetajatega
on alati abiks olnud raskustest ülesaamisel.”
Mida põnevat ja
huvitavat meenub Teile
oma
keskkooliajast,
näiteks huvitavaid juhtumeid õpetajatega?
Mille poolest paistis
silma 1990ndate aastate Otepää kool?
„Sel ajal ma ei tunnetanud väga palju keskkoolide erinevusi- võibolla ei räägitud sellest
ühiskonnas nii palju kui
täna. Peamiselt valiti
ikka kodulähedasi koole
ja suurem osa õpilasi
läkski peale põhikooli
edasi keskkooli. Sangaste (Keeni kooli) õpilaste jaoks oli Otepää
seetõttu loogiline valik.
Mis meenub? Eks ikka
legendaarsed
õpetajad Urve Volmer, keda
Volliks kutsuti, Heino
Mägi, Riina Raja, Tiiu
Maasik, Tiiu Sander,
Helle ja Ilder Tallo, seda
jada võik pikalt jätkata.
Meie lennu klassijuhatajad olid Ene Ever ja
paralleelikatel Marika
Paavo. Nii, et äratundmisrõõmu jagub tänastelegi õpetajatele. Direktoriks oli siis Harry
Sepp. Koolijärgsel ajal
olen elus kõige rohkem
kokku puutunud hoopis Ursula Erikuga, kes
oli meie inglise keele
õpetaja.”
„Väärt asi, mida
toonane Otepää kool
kaasa andis, olid autojuhiload, nii B- kui

Rando Undrus- Otepää vallavolikogu aseesimees ja Valgamaa Aasta Isa.

C- kategooria osas. See
võimaldab mul täna olla
ka alarmsõiduki lisakoolitusega vabathatlik päästja Sangastes.
Otepää kooli uut majaosa veel ei olnud, vanas
majas olid kunstitunnid
ja ühikas, pidime maalastena ootama õhtust
bussi, mis läks koju õhtul poole kaheksa
paiku.”
Olles nüüd Otepää
vallavolikogu aseesimees, millisena näete
Otepää Gümnaasiumi
tulevikku? Missugune
peaks olema tuleviku
Otepää valla hariduselu?
„Üldiselt olen arvamusel, et kõige lähemal peaks kodule olema

lasteaed ja põhikool.
Gümnaasiumi
puhul
pole kodulähedus enam
primaarne. Küll peaksime meie uutes piirides valla puhul suutma
leida koolide ja lasteaedade vahel nutikaid
koostöövorme, näiteks
õpetajate või koolide
muude tugevuste jagamist, mis aitaks meie
piirkonna koolidel muutuda piirkonnana terviklikult ühtsena silma
paista. Gümnaasiumi
puhul on oluline tekitada see miski “säde”, mis
motiveerib oma piirkonna õpilasi eelkõige, aga
miks mitte ka teiste
maapiirkondade
õpilasi just siia tulema.
Euroopa Liidus on lisaks tavalistele ainetele
üha olulisem arendada

võtmepädevusi,
mis
üldiselt aitavad eluga
kaasaegses maailmas
paremini toime tulla,
alates suhtlemisoskusest kuni digitaalse kirjaoskuseni.”
„Üheks kõige olulisemaks omaduseks ja hakkamasaamise eelduseks
tulevikus on oskus isennast, eelkõige oma
elu segavaid tundeid,
mõtteid, arvamusi juhtida. Sisuliselt tähendab
see teadlikkuse arendamist.”

Autor: Pille-Riin
Merilo
Foto: Erakogu

ÕPETAJA KUJUNDAB KOOLI NÄO
Otepää Gümnaasiumi sünnipäevale tagasi mõeldes meenub tore juubeliaktus 3. oktoobril, kus laulis ja tantsis suur
osa meie kooli õpilastest. Pidupäevaks valmistuti kogu septembrikuu ning juhendajad – õpetajad muretsesid, kas ikka
kõik saab viimistletud, et kontsert meeldiks nii endile kui ka vilistlastele. Sel päeval ülistati meie kooli. Aga ... seesama
kool koosneb inimestest, kes just loovadki MEIE KOOLI NÄO. Õpetajad on kindlasti selle maja tugisambad. Aga nad
pole sünnist saati olnud õpetajad, nemadki olid kunagi koolilapsed oma toredate mälestustega. Enamusel selle lehekülje
kunagistel koolilastel on mälestused seotud just selle paigaga, mis on meilegi, praegustele õpilastele, südamelähedane.
Õp. Heivi: Käisin mõisakoolis, kus oli pargis ja kooliaias alati
väga palju tööd. Võib öelda, et õpikute viimastes peatükkides kirjutatust ei tea meist keegi midagi, sest me riisusime kevadel pargis lehti, kaevasime peenraid, ladusime puid, istutasime metsa,
sügisel aga olime kuu aega kolhoosi kartulipõllul. Samas olime
palju õues ning saime eluks vajalikke oskusi.
Õp. Kaidi: Minu 1982. aasta koolilõpp erines tavapärasest: suvevaheaeg ei alanud mul mitte 1. juunil, nagu teistel koolilastel,
vaid juba mai alguses. Joostes kolmandalt korruselt allapoole, tegi
jalg korraga mingi jõnksu. Koju jõudes polnud veel midagi aru
saada, kuid õhtuks oli jalg altpoolt kummaliselt paks. Järgmisel päeval külastasin polikliinikut, mis tol ajal asus Lille ja pärna
tänava nurgal eriti kitsastes tingimustes. Arstikabinetist lahkusin
juba kolmel jalal: terve jalg ja kaks karku, sest olin saanud kipsi
terveks maikuuks. Tollel ajal kipsis jalaga koolis ei käidud.

Õpetaja Heivi Truu I klassi
Õpetaja Kaidi Palmiste (paremal)
meremeeste ansambli liikmena. Õp. Marika: See neljakümne aasta tagune foto pärineb samast koolisaalist, kus me praegugi kõik pidulikel hetkedel kokku saame. Ainult et aastal 1977 polnud meie aula nii uhke, selle
põrand oli mitmekümne värvikihi all muutunud künklikuks ja
krobeliseks ning lavalaudadelt võis nii mõnigi kord pinnu jalga
saada. Aga võimas ja uhke tunne oli seal üksi seista, kõva häälega
päheõpitud ülipikki luuletusi kogu koolile ette kanda ja teenitud
aplausi oodata. Olin sellega väga harjunud, sest pidin alati aktustel etlema. Muuseas, sel ajal õppis meie koolis 600 õpilase ringis
ja algklasside majast ei osanud me veel unistadagi.
Õp. Ene: Minust sai Otepää Keskkooli 1. a klassi õpilane 1970.
aastal. Esimese koolipäeva ootuses sattusin ärevusse, sest ma ei
suutnud välja mõelda, mida peaksin tegema, et ema mulle esimesel koolipäeval lehvi pähe ei seoks. Ma lausa vihkasin seda
keset pealage ja veel vähem jutte, et väikesed tüdrukud peavadki
lehviga olema, sest siis on nad ilusad ja pidulikud. Püüdsin küll
sõna sekka öelda, et võin ka kole olla ning pidulikkuseks piisab
valgest pluusist ja valgetest sukkpükstestki. Aga ei, enne koduuksest väljumist kinnitati ikkagi lehv minu õhukeste juuste külge
ja koolitee võis alata. Õnneks isa lubas, et iga päev ei pea seda
Õpetaja Marika Paavo koolila- kandma, sest koolimütsi alla ei saa lehvi panna. Peale pidulikkuÕpetaja Ene Vister (vasakul)
val luuletust esitamas.
aktust ja õues pildistamist õnnestus mul see peast ära tirida ja
klassiruumis keskmisse ritta istuma tormates sain end juba päris
hästi tunda. Nii minu koolitee algas. Istusin kõik 11 kooliaastat
ühe ja sama pinginaabriga ja minu esimene klassiruum oli seesama, kus praegugi töötan.
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TULEMUSED

Matemaatika pole kuiv ega igav
6.-10. novembrini toimus meie koolis matemaatika
nädal. Igas klassis selgitati välja parim peastarvutaja. Selleks, et matemaatika ei oleks kuiv ja igav,
toimusid erinevad mängud:
•
QR-koodide taha oli peidetud huvitavad matemaatilised ülesanded;
•
Nuputamisvõistlusel said õpilased panna proovile
oma teadmisi ja kiirust;
•
Kahoot-mängudes said pinginaabriga koos panna
proovile oma teadmised.
Meie kooli parimad peastarvutajad on:
5.a Sandra Paalman
5.b Carina-Stella Hurt
6.a Martin Mõttus
6.b Fred Järv
7.a Kaspar Veere
7.b Janser-Jax Lang
8.a Mia Pakkanen
8.b Uku Sau
9.a Kaur Veere
9.b Lauren Mae
11.a Kaur Nukka
11.b Geir Kudu
12 Karl August Soonberg
Nuputamisvõistluse tublimad:
7.a klass- Andres Luik, Martti Sarv, Mairo Majak, Marie
Loog
7.b klass- Janser-Jax Lang, Kaur Loigu, Emily Parve
9. klassI koht Lauren Mae, Erik Sume, Mattias Maranik, Liisabet
Urm
II koht Romek Andreas Reigo, Markus Gregori Kullamaa,
Ants All, Markus Mõttus

QR-koodi mängu tulemused:
5. klass
I-II koht Rauno Juhkam, Hans Kristjan Kullamaa,
Mark Luca Volter
I-II koht Geiri Liivamägi, Rasmus Jeret, Robin
Mathias Müür
III koht Morten Oscar Orussaar, Marlen Männiste,
Harry Kroll
6.a klass
I koht Martin Mõttus, Annmarie Sofie Kuittinen,
Tormi Klais
6.b klass
I-II koht Heliisa Theadora Sunts, Kadi Vindi, Gerda
Järv
I-II koht Mark Ragnar Pikk, Romet Silm, Fred Järv
8. klass
I koht Liisi Ruuven, Merelle Liivamägi, Robin Värk
II-III koht Ragne Jaama, Crista Kutsar, Kaile
Kuusik
II-III koht Kreete Kuusk, Kristjan Kattai, Martin
Punder

Mäng Kahoot:
11.a klass
I koht Kaur Nukka, Martin Kotkamäe
II koht Ketrin Kivimaa, Daniela Puura
III koht Laura Mootse, Katriin Mets
11.b klass
I koht Geir Kudu, Katre Krüünvald
II koht Pille-Riin Merilo, Annabel Täär
III koht Kelly Šamarin, Sandra Kutsar
12. klass
I koht Karl August Soonberg, Kristo Mölder
II koht Linda-Maria Urke, Heidy-Liisbet Kukk
III koht Kevin Padar, Henri Lindret

Kokkuvõtte tegi õpetaja Kaidi Palmiste

ÕPILANE ARVAB

Projektipäev – uus nähtus Otepää Gümnaasiumis
Sellest õppeaastast
toimuvad meie koolis
projektipäevad, mille
käigus saavad õpilased käia õppekäikudel, korraldada erinevaid töötubasid või
siis lahendada kodus
e-ülesandeid.
Tänaseks on toimunud kaks projektipäeva, millest esimene, 11. oktoober,
oli õppekäikude ja
retkede poolest väga
mitmekülgne. Käidi
ajaloolis-kirjanduslikul ekskursioonil
Vargamäel ja Paide
ajakeskuses,
Taevaskoja matkarada
avastamas,
Rõngu pillimuuseumis,
Tõravere
Observatooriumis, Luke
farmimeiereis ja H.
Prosti Põllutöömasinate muuseumis.
P ud r uprog ram mi

raames käis kooli õppeköögis algklassiõpilaste vilgas
tegevus.
Teisel projektipäeval
(23. novembril) sai
valdav osa klassidest
siiski
kogemuse
e-õppes, sest õpetajad osalesid kooliruumides mitmel erineval töökoosolekul.
Vaid mõned üksikud
kollektiivid „pääsesid“ kohustuslikust
nutiseadme kasutamisest: mõned käisid
Riias ja Jurmalas
jõulureisil, teistel oli
tore koolipäev külalise seltsis ning mõned
tegelesid
õpingute
ja eksamiks harjutamisega klassiruumis.
Need, kes eelpool
nimetatud põnevate
ettevõtmistega pol-

Väikeklassi õpilased Rõngu Pillimuuseumis uudistamas. Foto: Krista Aigro

nud haaratud, veetsid koolipäeva kodus
oma nutiseadmega,
lahendades õpetajate
poolt saadetud ülesandeid.
Abiturient
Jaagup
Hinn jagas oma kogemust esimesest projektipäevast: „Kahjuks sattusin sellesse
õpilaste gruppi, kes

2.a klass naudib omavalmistatud putru. Foto: Pille Möll

e-õppepäeva
oma
nahal esimest korda
tundma pidid. Ma
võisin päeva rahulikult alustada, ei kulutanud energiat kooli
sõiduks, sain mõnuga
hommikusööki süüa
ja ka mõned minutid
kauem magada.
Õpetajad ei olnud
just tööülesannetega
koonerdanud, nii et
algul ajas plaanitav
õppetöö hirmu nahka. Samas arvasin,
et aega mul jagub
ja kui tööd mõistlikult jaotada, peaksin hakkama saama.
Enam-vähem nii ka
läks. Sain õpiaega ise
kujundada ja tööle
keskenduda. Segavat
koolikella ja kiiret
ümberhäälestamist
järgmiseks, hoopis
erinevaks teemaks ju
polnud. Eks selline

õpiviis nõuab endalt
rohkem
enesedistsipliini, ikka tekib
veidi kiusatusi käia
arvutis või telekast
mõnda filmi vahtida.
Sellepärast ma kahtlen, kas e-õpe sobib
alg- ning põhikooli õppuritele. Oma
kogemustest mäletan, et kui õpetaja ei sundinud ega
vanemad kontrollinud, proovisin ikka
kergemalt läbi saada.
Vanemas astmes, kus
õpilased on rohkem
motiveeritud, sobib
e-õpe minu arvates
päris hästi. Mina pakuksin välja prooviks
terve nädala e-õpet,
võiks päris huvitav
tulla. Usun e-õppele
suurt tulevikku.“
Autor: Pille-Riin
Merilo
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Kaur Nukka ja õpetaja Maive Pulles poseerimas Tammsaare vahakuju kõrval.
Foto: Katrin Rüütli

Fotouudis:
On olukordi, kus väsimus ja koolikoormus murravad korraga maha kogu 11.b klassi. Küll on hea, kui õpetaja on
nii mõistev, et lubab kõigil silma looja lasta ja lõõgastavat muusikat kuulata.

17.11.2017 Kirjanduse tund. Foto: Janno Puurits

Tänase ajalehe väljaandmisel andsid oma panuse:

Pille-Riin Merilo – toimetaja (XI b klass)
Janno Puurits – toimetaja assistent, küljendaja (XI b klass)
Laura Meigas – fotograaf (X klass)
Marika Paavo - mentor
Suur aitäh kõigile, kes aitasid kaasa lehe valmimisele!
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