
MAMMUT
Valga põhikooli koolileht / mai 2016

Lendude sõbralikuimad õpilased:

1. klassid – Kertu-Lisete Pinte
2. klassid – Heleriin Kuus
3. klassid – Maarja Kurvits
4. klassid – Kristella Sikk
5. klassid – Säsil Johanson
6. klassid – Rasmus Susi
7. klassid – Erika Rääk
8. klassid – Sandra Püvi
9. klassid – Marell Erikson

Lendude sõbralikuimad õpetajad:

1. klassid – Kristi Lee
2. klassid – Kairi Voode
3. klassid – Urlika Koop
4. klassid – Anneli Lõoke
5. klassid – Pille Olesk
6. klassid – Eve-Mall Kirt
7. klassid – Maimu Vismann
8. klassid – Anne Rätsepp
9. klassid – Marika Riit

Kooli kõige sõbralikumad –  ELKE OLESK JA MERILI 
TREUFELDT

ANNABEL VOITKA 
8.a klassi õpilane, koolilehe peatoimetaja

Sõbrapäeva paiku korraldasid 
meediaringi õpilased küsitluse, et 
selgitada välja kooli sõbralikuim 
õpetaja ja kooli kui ka iga lennu 
sõbralikuim õpilane. Sõbralikuimaks 
õpetajaks peetakse geograafiaõpeta-
jat Elke Oleskit ja sõbralikumaks 
õpilaseks Merili Treufeldti 7.e klassist.

Iseloomusta end mõne lausega

Merili: Olen iseseisev ja väga vastutus-
tundlik. Mulle meeldib tegeleda loomin-
guliste ülesannetega ja pigem ikka rüh-
matöös. Olen inimene, kes on kõigile 
avatud ega karda oma eksimusi tunnistada.

Elke:  Mulle meeldib mõelda, et olen 
optimist ja loodan tulevikult parimat. 
Pean elus väga tähtsaks head nalja. Mulle 
meeldib vahel ka tõsiseid asju naljaks pöö-
rata. Mind on palju aidanud võime vaa-
data olukordi teise inimese vaatevinklist. 
Nii töös kui isiklikus elus püüan vaadata 
suurt pilti ja mitte takerduda pisiasjades-
se, kuigi see on mõnikord väga keeruline.

Mis paneb sind olema sõbralik?

M: Minu arvamus on see, et kui mina 
olen sõbralik ja heatahtlik, on ka teised 
minu suhtes samasugused. Mulle meeldib 
teistele abi pakkuda, olenemata inimesest.

E: Austus teise inimese suhtes on minu 
jaoks elementaarne, olgu tegemist lap-
se või täiskasvanuga. Mind ärritab tõ-
siselt ebaviisakus ja vääritu käitumine, 
aga leian, et selle vastu saab võidelda  
ise väärikaks jäädes, olukorra üle nalja 
visates. Iga olukord on erinev, käitun
sisetunde järgi. Kindlasti on koolis het-
ki, kus tuleb sõbralikkus asendada jõu-
liste ja konkreetsete sõnade ja žestidega.

Milliseid vempe tegid väiksena?

M: Olin pigem rahulik ja tubli laps, 

Fotol Merili Treufeldt

kes kuulas sõna, kuid sellegipoolest on 
olnud meil üks juhtum, mis on kõigil 
hästi meelde jäänud. Olin juba kolme-
aastaselt väga iseseisev, endale taldriku 
peale toidu panemine ja hiljem kahvli 
või lusikaga söömine oli mul selge. Kui 
söök sai söödud, pidi kõik nõud ilusti ära 
panema. Arvasin, et kõige õigem lahen-
dus mustade nõude jaoks on prügikast. 
Lõpuks oligi nii, et prügikast oli nõusid 
täis ja kapist polnud enam midagi võtta.

E:  Eriline vembumees ma polnud. Väi-
kelapseeas keeldusin minemast lasteaeda. 
Vanematele olin üsna raske laps, ajasin 
oma jonni ja nõudsin õigust. Lasteaias 
ja koolis paistsin vaikne ja rahulik. Mee-
nub, et jäime õega mõlemad muusika-
koolis 4. klassi istuma, kuna otsustasi-
me heliredelite arvestuste asemel minna 
hoopis moodsasse tantsutrenni. Samal 
aastal aga muutus õppekava ning pidime 
seetõttu viie aasta asemel kaheksa aas-
tat Valga muusikakoolis akordioni õppi-
ma. Ajad olid teised, õpilane ise vastu-
tas oma asjade eest rohkem kui praegu.

Mida pead sõprade juures oluliseks?

Kes on sinu eeskuju?

M: Minu suureks eeskujuks on mu vana-
ema, kuna ta oskab igas olukorras alati 
mingi lahenduse leida. Samuti on ta mul-
le palju eeskujuks köögi poole pealt, just 
temalt on tulnud mulle kokkamise kirg.

E: Minu eeskujuks on julged ettevõtlikud 
inimesed, kes mõtlevad suurelt ja viivad 
oma ideed ellu, muutes sellega ka teis-
te inimeste ja kogu ühiskonna olukorda 
paremaks. Minu enda õpetajatest 
on kuidagi siiamaani tähenduslikud 
emakeeleõpetaja Aili Ojamäe, minu esime-
ne õpetaja Virve Sinisalu ja keemia õpetaja 
Merike Madal. Huvi looduse vastu süven-
dasid kindlasti õpetajad Lisel Helbrodt ja 
karismaatiline Inge Kamenik. Praegu tun-
dub, et igas õpetajas, kes minuga kooliajal 
tegeles, on midagi sellist, mida imetleda.

Kuidas on kujunenud sinu väärtused?

M: Eluks olulised väärtused on kuju-
nenud välja kogemustest. Kõik koge-
mused ja läbielamised on näidanud, 
mis väärtused just mulle olulised on.

E: Väärtused kujunevad välja ikkagi 
eelkõige kodus ja vanemate mõjul. Hil-
jem on kindlasti tugevaid mõjutusi güm-
naasiumi- ja eriti Tartu ülikooli aegadest. 
See seltskond, kes ülikoolis kokku saab, 
muudab inimest isegi siis, kui tal ühest-
ki loengust midagi meelde ei jääks. Usun, 
et oma roll on ka loetud raamatutel.

Fotol Elke Olesk

Lemmikfilm: «Sügislegendid» (Legends of  Fall). 

Brad Pitiga peaosas.

Lemmiklaul: Autos kuulan Lenny Kravizit, Maian 

Kärmast, Terminaatorit, vendasid Johansone.

Lemmikraamat: Mika Waltari «Sinuhe, egiptlane»

Lemmik tsitaat: «Ainuke tee kiusatusest vabanemi-

seks on sellele järele anda» – Oscar Wilde

Suurimad hirmud: Mõnikord kardan asjade pärast, 

mis ei sõltu minust ja on seotud minu lähedastega. 

Loodusteadusliku mõtlemisega inimene ei karda 

maailmalõppu ega 13. kuupäevaga reedet. 

Eeskuju: Julged ettevõtlikud inimesed, kes mõtlevad 

suurelt ja viivad oma ideed ellu.

Lemmikfilm: «LOL»

Lemmiklaul: James Arthuri esituses Impossible.

Lemmikraamat: «See teine tüdruk»

Lemmik tsitaat: «Olukord on sitt, kuid see on meie 

tuleviku väetis.»

Suurimad hirmud: Minu suurimad hirmud on ük-

sindus ja pimedus.

Eeskuju: Minu suureks eeskujuks on minu vana-

ema, kuna ta oskab igas olukorras alati mingi lahen-

duse või väljapääsu leida.

M: Sõprade juures on kõige oluli-
sem usaldus. Muu kõik pole nii tähtis, 
sõpru hinnatakse muidugi ka iseloo-
mu järgi, kuid kuna suhtlen niivõrd 
erinevate iseloomudega inimetega, siis ma 
ei saa väita, et valin sõpru iseloomu järgi.

E: Kõige olulisem on see, et nad on ole-
mas päriselt, mitte ainult sotsiaalmeedias.

M: Tõeliselt vaba saab olla vaid siis, kui leiad 
oma elule eesmärgi ja suundud sinnapoo-
le. Samuti pead leidma endale tugipunk-
tid, kuhu aeg-ajalt toetuda, sõbrad ja lä-
hedased on selleks suurepärane võimalus.

E: Mõtle sellele, kui palju häid asju on 
Sinuga juhtunud. Usun, et inimene 
saab kriitilistes olukordades hästi hak-
kama ainult siis, kui ta  on vaimselt ja 
füüsiliselt terve ning puhanud. Selleks 
tuleb lihtsalt piisavalt magada, liikuda 
(mitte istuda tundide kaupa arvuti taga), 
normaalselt süüa ja lõbustada ennast 
heade sõprade seltsis. Mina soovitan 
virtuaalsuhtluse asemel päriselu elada.

Kuidas mitte muretseda ebaolulise pä-
rast?



2 ARVAMUS

Õpilase d  k o gunevad garderoobide 
juures olevatele aknalaudadele ja veedavad 
sedasi oma koolipäeva. Põhjuseks, miks 
nad tundides ei käi, on teistega võrreldes 
tavapärase s t  kehvemad kodused tingimused.

«Garderoobi õpilasi» seob ühine minevik 
ja ühised tegevused. Paljud neist pole 
tunda saanud kodusoojust ega vanemate 
armastust. See tegur lükkab lapsed käituma 
nii nagu tänapäeva noored seda teevad. 
Lapsele on vaja turvatunnet, kasvu-
keskkonda ja kui kodu seda ei paku, ei leia 
nad seda tihti ka mujalt, sest nad ei tea, 
mida «turvatunne» ja «kodu» tähendavad. 

L a i a l d a s e l t  v a a d e l d e s  v õ i b  m õ n e s k i  k o o l i s  n ä h a 
tundide aja l  õpi lasi  klassir uumi asemel  hoopiski  garderoobis  aega 
ve e t m a s .  S e l l i s e i d  õ p i l a s i  n i m e t a t a k s e  g a r d e r o o b i d e  õ p i l a s t e k s .

MERILI TREUFELDT 
õpilasesinduse president, 7.e klass

KÜSITLUS: Millega 
tegeletakse pärast 
kooli?

Kasvamiseks vajatakse armastust

Kevadisel ajal on raske leida motivatsiooni, 
eriti kui õues paistab päike. Tekib tahtmine 
kohe koolitööde tegemine lõpetada ja lihtsalt 
õue ilma nautia minna. Motivatsioon oma-
korda aga tõmbab alla meie keskendumist 
õppetööle. Parimaks ravimiks siinjuures on 
aja võtmine iseendale. Peab tegelema asja-
dega, mis pakuvad huvi ja toovad naeratuse 
näole, sest kui motivatsiooni jagub, on tuju 
hea, õppimine tundub lihtsam ja läheb palju 
kiiremini. Ära ole nii palju kinni igapäevastes 
kohustustes ja kiires elutempos. Leia aega 
enda tundmaõppimiseks ja arendamiseks.

Diana Beaver on öelnud, et tänapäe-
va ühiskonnas on keeruline, sest isegi kui 
me tahaksime vahel seisatada ja vaada-
ta, kuidas pilved taevas liiguvad, linnud 
lendavad või kuidas päike tõuseb ja loo-
jub, ei saa me seda teha, sest kui kellelegi 
“mõttetu” passimisega vahele jääksime, 
öeldaks meile, et “raiskame” aega. Kui 
me ei võta aega ja tormame kogu aeg rin-
gi, siis kuidas me saaksimegi õppida asju 
õigesti nägema ja elust rõõmu tundma?! 

Tihti mõeldakse, et pole aega ja sellega 
jäetakse endalegi mulje, et kogu aeg on vaja 
midagi teha. Tegelikkuses see nii siiski pole. 
Aega on, kohustusi lükatakse lihtsalt kerge-
käeliselt edasi, kuna need tunduvad hetkel 
tegemiseks liiga rasked. Kui teha oma asjad, 
ka õppetöö, kohe ära, kas siis poleks hiljem 
lihtsam? Proovi ükskkord nii, et koolist koju 
jõudes õpid kohe ära. Proovi seda muutust 
– kui saad hakkama ning jääd rahule, tun-
ne rõõmu, et suutsid endas midagi paran-
dada ja leida rohkem aega meelepärasega 
tegelemiseks. Edu viimastel jõupingutus-
tel nende päikseliste kevadpäevade saatel!

KUHU KAOB
MOTIVATSIOON?

Foto: Sander Apars 

ANNABEL VOITKA 
8.a klassi õpilane, koolilehe peatoimetaja

ANNABEL VOITKA 
8.a klassi õpilane, koolilehe peatoimetaja

Karmen Karpov (5.b klass): Tavaliselt 
kas klaverimängimise või tantsimisega JJ-
Street tantsukoolis.
Sten Vairon Sarapuu (5.b klass): Käin 
kergejõustiku trennis.
Maša Bõstrova (9.d klass): Pärast koo-
li lähen koju, teen süüa, koristan ja vaatan 
telerit.
Saskia Simone Kotkas (5.c klass): Pärast 
kooli käin maadlustrennis.
Anna Komarova (6.b klass): Pärast kooli 
käin muusikakoolis ning Läti kunstikoolis, 
kus õpin keraamikat ja kunstiajalugu. 
Grete Laine (4.a klass): Käin pärast kooli  
huviringides, näiteks rahvatants, kodukul-
tuur, muusikakool.
Joonas Hunt (4.b klass): Pärast kooli 
peamiselt õpin ja kui siis aega üle jääb, käin 
õues ja kui seal midagi teha pole, olen ar-
vutis.
Engel Valk (6.e klass): Pärast kooli tege-
len huvialadega. Käin tantsimas ja muusi-
kakoolis.
Kertu Taldrik (6.e klass): Pärast kooli 
käin vahel kergejõustikus ja veel muusikalis.
Laura Põder (9.b klass): Koju jõudes õpin 
võimalikult palju, siis lippan maadlurstrenni 
ja pärast jätkan veel tegemata töödega.

Koolilehe valmimisse panustajad

ANNABEL VOITKA 
peatoimetaja, 8.a klass

Ülesanne: Olla vastutav koolilehes ka-
jastatava eest, motiveerida ja aidata mees-
konda artiklitega. Jälgida tähtaegu ning 
reporteritele neid meelde tuletada. Pla-
neerida ja juhatada koosolekuid ja kok-
kusaamisi. Lahendada meeskonnas tek-
kida võivad tülisid ja probleeme. Olla 
toetav, abivalmis ja hoida  häid suhteid.

KADY-MARLEEN LEOTOOTS 
tegevtoimetaja, 7.b klass

Ülesanne: Olla peatoimetajale abiks koo-
lilehes kajastavate teemade väljaselgitami-
sel,  tähemärkide ja sisu paikapanemisel. 
Samuti aidata peatoimetajal planeerida 
koosolekuid, teha kokkusaamistel aktiivselt 
protokolle. Abistada tähtaegade jälgimisel 
ja neid reporteritele meelde tuletada. Sa-
muti abistada meeskonna heaolu tagamisel.

LAURA-MARIA KIISER 
fotograaf, 8.a klass

ANGEELIKA LÕIV 
reporter, 7.b klass

Ülesanne: Pidada kontakti reporteritega 
ja hoida kursis, keda-kus-kuna on vaja pil-
distada. Fotograafi otsustada on, kas läheb 
ise või koos reporteriga pildistama. Samu-
ti tuleb reporteril öelda, milline peab pilt 
välja nägema või kus tehtud olema. Pärast 
pildi tegemist tuleb pilt edastada reporte-
rile, võib olla mõistlikul määral töödeldud.

Ülesanne: Olla valvas ja valida endale 
väljavalitud teemadest lemmikud. Oluline 
on pidada läbirääkimisi intervjueeritava-
ga, mõelda välja küsimused, saada kokku 
ja intervjueerida ning kirjutada lugu kok-
ku. Enne loo saatmist peatoimetajale tu-
leb üle kontrollida faktid ja õigekiri. Täh-
tis on mõelda enda loo pildile pildiallkiri. 

Kes või mis on 
Mammut?

Esmapilgi l  sõna «mammut» lugedes 
maname silme ette pildi suurest elevandi 
sarnasest ürgaja loomast. Teatakse, et kõige 
suurem mammut oli oma olemuselt viis 
meetrit kõrge ning kaalus kaksteist tonni.
Varasematel aastatel Valga põhikooli 
ajalehe  nime all ilmunud koolileht on 
teinud läbi pisikese värskenduskuuri ning 
kannab tänavu uut nime – Mammut.Antud 
nimi sümboliseerib koolipere suurust ja 
märgib ära, et tegu on Eestimaa suurima 
põhikooli koolilehega. Ühtlasi ootab 
koolilehe toimetus enda sekka uusi huvilisi!

EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja

Me kõik vajame  hoolivust

Igaüks on väärtus

Need õpilased otsivad probleemidele 
lahendust läbi alkoholi ja nikotiini, kuna pole 
teistmoodi harjunud. Sellise käitumisega 
pole  nad kül l  kõige pos i t i ivsemas 
nimekirjas, ent sellegipoolest pidevalt 
tähelepanu keskpunktis. Tähelepanu 
saamiseks käituvad nad seepärast nii, et 
on eelnevalt olnud kõrvalejäetud ja püüavad 
seda parandada. Kõik, mida tegelikkuses 
otsitakse, on armastus, hoolimine, märkamine. 

Kaasõpilastele ja mõnele õpetajalegi 
jääb mulje, et kui õpilased tundides ei 
käi ja veedavad aega garderoobis, on nad 
teadmiste poolest vähem võimekad. See ei 
pruugi alati nii olla. Inimene jääb inimeseks 
ja paljud lihtsalt ei näe nende sisse.

«Garderoob ide  õp i l a sed»  t eavad 

Käituda tuleks lähtuvalt indiviidist. 
Spordihuvilistel aidata end arendada 
spordis, loodushuvilistel bioloogias, 
geograafias, kunstilembelistel s e l les 
valdkonnas jne. Tihtipeale kinnitavad 
paljud neist endale, et ei vaja teadmisi, 
mida kool neile võimaldab. Ent edaspidises 
elus loeb paljuski koolitunnistus ja 
karistusregister ning alles pärast nende 
korrasolu tutvutakse inimese endaga.

S e e  « g ä n g »  e i  k u j u t a  o m a 
tulevikku ette, kuna kodus on seda 
teemat vähe puudutatud või kui 
s i is  a inult  helgemat poolt .  Sel le 
kaasmõjul tunnevad nad end üksiku ja 
kõrvalejäetuna ning otsivad endasuguseid. 
Kahju on sellest, et nad ise ei vaevu 
pingutama ega haara ka abistavast käest, 
vaid leiavad ettekäändeid, miks mitte 
proovida ning mõtlemata annavad sellega 
halba eeskuju noorema l e  p õ l v k onnale.

mõningatest asjadest sootuks rohkem 
kui teised, nad on enesekindlamad 
n i n g  n e n d e  p l a a n i d  s i h i t l e t u d .
Nad teavad vahel isegi paremini, mis 
on meeskonnatöö ja suudavad paljudest 
olukordadest edukalt välja tulla. Neid 
tuleks rakendada töösse teisiti ja seletada, 
et nad pole üksi. Selleks, et «garderoobi 
õpilased» õpiksid ja oleksid õppetööst 
huvitatud, tuleks lähtuda nende tugevustest.



HARIDUS 3
Nutisõltuvus on tagajärg lapse

vähesest kaasamisest ühistegevusse
Üha suuremat probleemi valmistab noorte kinniolemine nutiseadme-
tes ja seda enam mitte ainult kodus või tänaval, vaid ka koolitundides.

EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja

Täna ei võta me luubi alla nutiteh-
nika kasutamist õppetöö teise osa-
na, vaid pigem selle poole, kus suu-
rem osa 45minutilisest koolitunnist
ollaksegi omavoliliselt facebookis, twit-
teris, instagramis, pannakse meeldimisi, 
jagatakse või lihtsalt suheldakse. Ja mis 
kõige hullem – õpilane jätkab nutisead-
mes olemist ja teistega suhtlust pärast koo-
li täpselt sama aktiivselt, selle asemel, et 
päevast päeva siseruumis viibimise asemel 
jalutada värskes õhus või teha sporti. Te-
gelikkuses on siin oma roll ka eeskujudel.

Meie vanemad ja vanavanemad on 
omal ajal pidanud suuresti pingutama 
füüsilise tööga, sest aeg oli selline. Nad 
käisid oma vanematega pidevalt käe- Nutiseadme keelamine tekitab tusatuju

Põnevad vahetunnid kooli
Olles rääkinud kooliõpilastega, kuulen üha sagedamini, et vahetunnid on liialt 
mürarikkad ja igavad. Tõepoolest vahetund on selleks, et ainetunnist puhata ja 
uueks ette valmistuda, aga sellegipoolest leiavad õpilased, et lihtsalt koridori-
des istumise asemel võiks toimuda erinevad tegevused või (võistlus)mängud.

EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja
 
ANGEELIKA LÕIV 
7.b klassi õpilane, reporter

Vaja läheb: inimesi ja ularõngast
Mängu käik: Inimesed seisavad ringis kä-
test kinni. Üks inimestest paneb enne kätest 
kinnivõtmist ularõnga endale üle õla. Kätest 
kinni võttes tuleb ularõngaga teha ringile tiir 
peale, nii, et see liiguks kogu aeg aheldatuna 
edasi. Käsi vahepeal lahti lasta ei tohi. Män-
gu saab läbi viia ka kahes erinevas ringis, 
kus peab olema sama palju osalisi ning siis 
saab seda korraldada võistlusmomendina.

AHELKETT

PÖIDLAMATŠ

Vaja läheb: inimesi, stopperit
Mängu käik: Osalejad võtavad end paa-
ridesse ja «seovad» üksteise käed vas-
takuti, nii, et mõlema osaleja pöidlad 
vaatavad üksteisele otsa. Stardiga an-
takse käsklus pidada maha pöidlamatš 
ehk selgitada välja, kes tuleb piiratud aja 
jooksul meistriks. Näiteks antakse ajaks 
30 sekundit ja selle jooksul peavad pöid-
lad pidama turniiri, kes jääb «maadluses» 
enim kordi peale või kes suudab vastase 
pöialt terve selle aja vältel oma pöidla all 
hoida. Käsi vahepeal lahti lasta ei tohi.

KALA, LIND, LOOM

Vaja läheb: inimesi
Mängu käik: Mängujuht määrab juhtmän-
gija, teised istuvad ringselt. Juhtmängija 
kõnnib mööda ruumi ja räägib: «Kala, loom, 
lind, kala, loom, lind ...» Äkki jääb ta kellegi 
ees seisma ja ütleb ühe neist kolmest sõnast, 
nt «loom». Mängija peab kohe nimetama 
looma, nt „karu”. Kui mängija sellega toime 
ei tulnud või nimetas linnu või kala, saab 
kaotuspunkti ning mäng jätkub. Öeldud 
sõnu korrata ei tohi ja mängija peab juhile 
koheselt vastama. Nooremate osalejate peal 
saab proovida niiviisi, et mängujuht loeb 
näitek värve «punane, kollane, sinine, lilla, 
roheline..» ja siis peab osaleja ühel värvil pea-
tudes ütlema ühe asja, mis on küsitud värvi.

Fotod: Internet

KÜSITLUS: MIS ON 
KOOLIS HÄSTI JA 
HALVASTI?

Maša Bõstrova (9.d klass): Siin on palju 
sõpru. Õpetajad on väga sõbralikud. Õpe-
tajad teevad tunni väga põnevaks, tehes 
erinevaid katseid. Negatiivne on see, et ko-
dutööd on liiga palju. Mõned inimesed on 
väga vägivaldsed. 
Saskia Simone Kotkas (5.c klass): Koo-
lis on hästi see, et siin on palju huviringe. 
Ja soovitusena, et makaronide asemel võiks 
midagi muud olla.
Kaisa Vene (6.c klass): Mulle meeldib 
koolis inimeste rohkus. Halvasti on see, et 
suuremad klassid suitsetavad ja vahel kiusa-
takse teisi.
Joonas Hunt (4.b klass): Mulle meeldivad 
kooli õpetajad. Halvasti on ehk see, et vahe-
peal esineb kiusamist.
Engel Valk (6.e klass): Mulle meeldib 
koolis olev seltskond, see on hea. Miinuseks 
see, et meid on ehk veidi palju koos.
Laura Põder (9.b klass): Heameel, et meil 
on imetoredad ja kokkuhoidvad klassikaas-
lased. Negatiivne pigem see, et sööklasse 
on alati tormijooks ja kui kõnnid, jõuad toi-
duga lauda alles vahetunni lõpuks. Ja veel 
see, et õpetajad ei arvesta õpilaste huvirin-
gide ega kaaskolleegide poolt antavate ko-
dutöödega.
Hannely Luik-Stogov (direktor): Posi-
tiivne on, et lastele meeldib siin õppida ja 
sõpradega olla. Negatiivne, et lapsed ei jul-
ge oma soovidest ja ootustest rääkida.
Ester Kukk (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 
õpetaja): Koolis on hea keskkond ja mait-
sev toit. Halb on, et puudub vastutustunne.

Samm sammu ja päev päeva järel väheneb 
verbaalse suhtluse oskus – ei leita õigeid 
sõnu vestluse alustamiseks, ei osata teise-
le vastata ega reageerida, samuti ei juleta 
üksteisele otsa vaadata; väheneb mees-
konnas töötamise oskus; puudub julgus 
küsida ja vastata, julgus ennast väljenda-
da; kaob taju reaalse ja ebareaalse vahel. 
Tulles tagasi koolitundi, kus nutiseade on 
tänapäeval parima sõbra tiitli vääriline, 
võib üsna tihti tekkida olukordi, kus õpi-
lasi keelates muutuvad nad närviliseks, 
lähevad endast veel rohkem välja, ei allu 
kuulekusele, solvavad kaasõpilasi kui ka 
õpetajaid – just selliseid emotsioone võib 
tekitada nutiseadme keelamine või sootuks 
äravõtt ainetunni vältel. «Meil paluti mõn-
da aega tagasi ühes tunnis telefonid ühi-
sesse kohta asetada, algul olid kõik vastu, 
aga lõpuks viidi need juba ise õpetaja juur-
de,» tõdes 8.a klassi õpilane Kenert Pruli.

Ühtäkki on kõik inimesed ja teod, mis ei 
lähe kooskõlla õpilaste soovidega, halvad 
ja nõmedad. Milleks aga täita kogu orga-
nism negatiivsuse ja vihaga? Kellele see 
kasu toob? Tegelik kahjutegur peitub õpi-
lase enda suhtumisel õppetundi ja uue info 
omastamisse. Kui me ei laseks end vooluga 
nii lihtsasti kaasa viia, saaksid ka igapäeva-
sed «nutisõltuvuses» olijad aru, et nende 
tegu on väär ega pälvi tähelepanu. «Tunnis 
telefonide ärakeelamise pluss on see, et 
siis kuulatakse rohkem õpetajat, on pa-
remad hinded ja tunnid huvitavamad, 
sest kõik võtavad osa,» leiab Kenert.

kõrval karjas, metsas marjulgi, aitasid ko-
dutöödega. Tänu sellele on nendes väl-
ja kujunenud tööharjumus. Küll aga on
vajakajääk selles, et seda tööharjumust 
pole edasi pärandatud tänasesse põlv-
konda. Kogu aeg küll räägitakse, et mil-
legi saavutamiseks on vaja teha tööd, 
ent last pole kaasatud harjumuse kujun-
damisse. Tihtipeale seistakse vastamisi 
olukorraga, kus tänapäeva noor ei tule 
teoga toime ja see tehakse tema eest ära. 
Sellega omakorda kinnitame lapsele, et 
temast pole kasu, ta ei saa nagunii hakka-
ma – aga tuleb lasta vähemasti proovida!

ANNABEL VOITKA 
8.a klassi õpilane, koolilehe peatoimetaja

ANGEELIKA LÕIV
7.b klassi õpilane, reporter

Foto: Egle Kõvask

SÕRME TWISTER

Vaja läheb: vähemalt kahte inimest,
mängualust
Mängu käik: Üks osalejatest või sootuks 
kolmas mängija hakkab järgemööda ni-
metama erinevaid sõrmi (pöial, nimetis-
sõrm, keskmine sõrm, nimeta sõrm, väike 
sõrm) ja ütleb ühe värvi (punane, sinine, 
kollane, roheline). Mängujuht kontrollib, 
et nimetatud sõrm asetatakse nimetatud 
värvile. Võidab see, kes on edukam ning 
kellel annab sõrmedega käike soorita-
da ilma kätt mängaluselt üles tõstmata.
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EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja

Naiste ülerõivaste rätsepast kooli käsitöö- ja kodunduse
õpetajaks

Kõike, mida me igapäevaselt teeme, 
võib nimetada kunstiks. See sõltub vaid 
sellest, millise piiri paneme meie mõis-
tele «kunst». Eneseväljendamisoskus 
on samuti kunst – kirjutamine, rää-
kimine, näitlemine. 8.a klassi õpilane 
Kristians Freimanis on enda parimaks 
väljendusviisiks leidnud joonistamise.

Peamiselt tegeleb ta fantaasia ja muinas-
juttude temaatikal joonistamisega. «See 
meeldib mulle, sest mind väga inspiree-
rivad arvutimängud, filmid ja raamatud.» 
Kristians räägib, et kogu tema huvi kuns-
ti vastu pärineb isalt, kes kunstikoolis õp-
pinud ja nüüd suisa õpetajana töötab.

Joonistamisega tegelemine tuleb kasuks 
mitmetes valdkondades. Näiteks on kuns-
titeraapia kaudu võimalik uurida inimese 
sisemaailma. See pakub võimalust väljen-
dada raskeid või segadusttekitavaid tundeid 
turvalisel viisil. Tihti puudub väikestel lastel 
piisav sõnavara, oskus, julgus enda väljen-
damiseks ja seetõttu on siinjuures soodne 
lasta neil oma tunded ja emotsioonid pa-
berile joonistada ja hiljem nende üle arut-
leda. «Lisaks arendab kunstiga tegelemine 
fantaasia- ja ettekujutlusvõimet, mis tuleb 
kasuks ka kirjanduses ja teisteski ainetes.»

Alati tuleb joonistades oma töödele 
mõelda lugu. «Joonistustes peab peituma 
isiksus, keda arendada ning selle läbi töö-
tan ka enda arendamisega. Fantaseerimine 
ja joonistuste arendamine annab mulle uue 

elu loomise tunde.» Näiteks on ühel tema 
joonistusel kujutatud päkapiku moodi va-
nemat meest, kes sümboliseerib vanadu-
se intelligentsust ning minevikumõtteid.

Meeldib ka taaskasutus

Ajaliselt panustab Kristians joonistamisele 
kaks tundi päevas, sest fantaseerimine vä-
sitab. Korraliku joonistuse valmimine võib 
võtta terve nädala. «Enim aega võtab tee-
ma väljamõtlemine. Kui joonitus on poo-
leli, juhtub vahel, et mõtlen sinna midagi 
juurde, mis omakorda pikendab protsessi.»

Veel nendib ta, et kunst võib olla kulukas 
valdkond, oleneb mida teha – joonistada, 

maalida, konstrueerida. «Minu jaoks see kal-
lis pole, sest joonistan ainult harilikuga. Ja 
kallis ei saa olla ka seetõttu, kuna oma tule-
mustega rahuolemine on tähtsam kui raha.»

Kristiansile meeldib lisaks joonistamisele 
tegeleda ka vanaraua disainiobjekti loomise 
ja mööbli taastamisega. Kui uurida, millest 
töökeskkonnast ta kunstialaselt unistab, üt-
leb poiss, et joonistamiseks talle kunstituba 
vaja pole. «Ma ei soovi peale joonistuslaua 
midagi, see on kõik, mida joonistamiseks 
vaja. Kui aga räägin disainiobjekti loomi-
sest, siis unitan töötoast, kus oleks palju 
ruumi ja erinevad tööriistad. Lisaks soo-
vin, et töötuba oleks turvaline ja et seal 
saaks rahulikult tegeleda keevitamisega.»

Õpilasesindus on õpilastest koosnev esin-
dus, mis aitab korraldada kooli elu. Õpi-
lasesindusse kuuluvad 5.-9. klassi õpila-
sed. Iga õppeaasta alguses on võimalik 
saada õpilasesinduse liikmeks. Soovitus-
lik arv igast klassist on 1-3 liiget. Õpi-
lasesindus korraldab kooli õpilastele 
üritusi, aitab kaasa kooli sisesel info liiku-
misel ja kaitseb õpilaste huve ja arvamusi.

Õpilasesindus on korraldanud palju 
toredaid üritusi näiteks halloweeni disko, 
sõbranädala, koormusvõistlused ja veel  
mitmeid. Samuti osales õpilasesindus koo-
lilaadal, kus usinad liikmed müüsid muf-
fineid ja viisid läbi küsitlust. Õpilasesin-
duse liikmetel on kohustus käia igakuistel 
koosolekutel ja saadud info edastada oma 
klassikaaslastele. Õpilasesindusse kuulu-
vad juhtkond pluss liikmed. Juhtkonda 
kuuluvad president, asepresident, sekretär, 
kultuurijuht ja meediajuht. Iga õppeaasta 
lõpus toimuvad uue juhtkonna valimised.

Juhtkonna ülesanded:

- Presidendi ülesandeks on korraldada ja 
juhtida koosolekuid.
- Asepresidendi ülesandeks on 
vajaduse korral asendada ning ka abistada 
presidenti.
- Sekretäri ülesandeks on protokollida 
koosolekuid ning neid avalikustada.
- Kultuurijuhi ülesandeks on korraldada 
üritusi.
- Meediajuhi ülesandeks on plakatite 
koostamime ja nende avalikustamine.

KoolieluS on roll 
ka õpilasesindusel
MERILI TREUFELDT 
õpilasesinduse president, 7.e klass

ANNABEL VOITKA 
8.a klassi õpilane, koolilehe peatoimetaja

Foto: Laura-Maria Kiiser

Lii Luts on Valga põhikooli käsi-
töö- ja kodunduse õpeataja, kel-
le meelistegevuseks on õmblemine.

Lii tuli huvi käsitöö vastu tuli juba noo-
rena. Oma professionaalsuse säilitami-
seks püüab ta iga nädal õmmelda, mui-
du kaob täpsus ära. Enamasti õmbleb 
Lii omale mantleid, kleite ja kostüüme.

Kõik riideid, mis tal seljas on, on ta enda õm-
meldud, välja arvatud sulejope. «Ühe eseme 
õmblemiseks kulub umbes üks tööpäev ehk 
kaheksa tundi ja eks see ole ikka kulukam töö, 
kuna kangad on praegu suhteliselt kallid.» 
Uurides, mida piisava õmbluskogemuse-
ga naine veel juurde soovib õppida, lisab 
ta, et tegelikkuses käib ta mööda kauplusi 
ja teeb tööstusspionaaži. «Vaatan, mis on 
moes ja kuidas need tehnoloogiliselt õm-

meldud on ning proovin järgi teha. Lõigete 
konstrueerimist olen õppinud ning lõige-
te järgi tegemine põhilõikest pole raske.»

Kooli õpetajaks sattus Lii täiesti ootama-
tult. «Ma poleks iial arvanud, et hakkan koolis 
õpetajana tööle, kuna minu unistus oli saa-
da rätsepaks. Kui ma lõpetasin õpitud eriala 
– naiste ülerõivaste rätsep – siis see õpetaja, 
kes Valga I Keskkoolis õpetas, läks pensio-
nile ja tulin tema asemel tööle,» sõnab ta.

Õpilaste käelised oskused on kesised

Õpilaste käsitöölised ja üldse käelised 
oskused on Lii arvates läinud nõrge-
maks ja ka aineprogramm on viidud nii 
miinimumi kui võimalik. «Mulle tundub, 
et alguses on kõikidel huvi olemas, aga 
püsimatus on. Nad tahavad seda kohe ja 
ruttu valmis saada. Ma ei tea, kas see on 
halb või hea omadus, aga ma olen äärmi-
selt praktiline inimene, sellessuhtes, et kui 
õpilane teeb midagi, siis sel asjal peab ole-
ma minu jaoks väärtus, et ma tihkaksin seda 
koju saata. Mingeid nikerdisi ma ei taha, 
et nad teeks.» Käeliste oskuste nõrgene-
mist on eriti hästi näha kodunduse tunnis.

«Nuga on selline töövahend, millega 

tegelemine on üpris raske,» toob Lii esile, 
lisades, et näiteks kartulikoorimise oskus 
on peaaegu olematu. «See on nii sellepä-
rast, et kodudes ei teha midagi. Vajadus 
puudub, sest leib ja vorst on viilutatud, 
juust on riivitud. Salatikuubikutena saab 
asjad osta ja pole vajadust midagi teha. 
Vanemal on kergem osta viilutatud asju, 
kui õpetada last vorsti lõikama,» tõdeb Lii.

Tulles tagasi koolitundi, jääb Liile mul-
je, et lapse käelistele oskustele ei pööra-
ta kodudes piisavalt tähelepanu. «Nalja-
kas on see, et õpilasele ostetakse telefon, 
mis maksab 600€, aga samal ajal kui ta 
peab kulutuse tegema käsitöötundi, siis 
neid kodus pole ja kusagilt ei saa. «Need
riidetükid, mida tunnis kasutame, olen 
kõik ise kellegi käest küsinud ja otsinud 
või on keegi mulle toonud,» nendib ta.

Lii räägib, et kauplustest riideoste te-
hes on oluline vaadata, millistest kiu-
dudest on ese tehtud. «Näiteks võtame 
kasmiirvillased kampsunid, mis on kõi-
ge kallimad. Kui sellel kampsunil on alg-
hind 250€ ja kui ma saaks selle poole 
hinnaga ehk 125€, on mõeldav osta, aga 
esialgse hinna eest ma teda ei ostaks.»

Kunstis on rahast tähtsam rahulolu 
protsessi ja tulemusega
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Squash on hea viis enese
mitmekülgseks arendamiseks

«liikumine 
on like!»

KADY-MARLEEN LEOTOOTS 
7.b klassi õpilane, tegevtoimetaja

EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja

7.a klassi õpilased Karl-Robert
Mõttus ja Kaisa Aab tegelevad squas-
hi ehk seinatennisega. Kolm aas-
tat tagasi valiti squash maailma 
kõige tervislikumaks spordialaks.

Tegu on kaheheitlusega, kus vastasega 
seistaks külg külje kõrval ja võideldak-
se palli pärast. Põhiliselt vaadatakse, kel-
le pall kiiremini seinale ja tagasi põrkub. 
Mäng käib kümne punktini. «Palli tuleb 
lüüa nii, et vastane seda kätte ei saaks, 
muidu on punkt tema,» sõnab Kaisa.

Karl-Robert räägib veidi squashi trennist. 
«Trenni alguses teeme mõned jooksuhar-
jutused, et lihased soojaks saada, siis löö-
me drive'e (palli löömimine sirgelt) ja crosse 
(palli löömine teise äärde), millega mängu 
harjutame ja lõpuks mängime.» Varustuse 
kohta räägitakse, et oluline on jalale mugav 
ja sobilik jalats, kuna jalgadetöö on mängus 
väga oluline. Reket valitakse tunde järgi, 
kuid esimest reketit valides soovitatakse 
küsida nõu. Olulised on ka kaitseprillid, 
mis aitavad hoiduda silmatraumade eest. 
Riietuseks on tavaliselt trennipüksid ja -pluus.

Suur osa mängust põhineb jooksmisel 
ning palli tagaajamisel ja kättesaamisel. Selle 
läbi arendab see tähelepanu, vastupidavust 
ja kiirust. «Mängu sisseelanuna peab jälgi-
ma, et ei lööks palli vastu lage, see on üks 
suurimaid ohte. Teiseks on seinal väikese 
vahega eraldatud kaks joont. Palli ei tohi 
lüüa ei kõrgemale ülemisest ega madala-
male alumisest joonest ning peab jälgima 
ka põrkumiste arve. Selja taga on klaassein, 
millest väljaspool seisab treener, kes sinu 
lööke hindab ja nõu annab,» räägib Kaisa.

Kust kõik tekkis?

Squashi kohta räägitakse, et esimene kord 
tuleks piirduda 30-40minutilise treeningu-
ga, sest see mõjub eriti tundlikult tuharali-
hastele. Üle pingutades võib mõned päevad 
olla treppidest käimine ebameeldiv. Üle-

üldse peetakse selle spordiala tekkekohaks 
üht Londoni vanglat, kus võlgnikest vangid 
harjutasid seest õhuga täidetud palli löömist 
reketiga vastu seina ja nii sai alguse mäng
«Rackets». Aastatega mäng arenes ning jõu-
dis ka Inglismaa koolidesse ning sai nimeks 
squash. Squashi on mängitud juba üle 140 aasta.

Karl-Robert on squashiga tegelenud kok-
ku neli aastat, kuigi vahepeal otsustas män-
gimise pooleli jätta. «Minul tuli soov ema 
ajendil. Kuna squashi treener käis minu 
emaga samas rahvatantsurühmas, mõtles 
ema, et paneb mind squashi trenni.» Kaisa 
on end treeninud aasta. «Tahtsin mingi-
sugust jooksvat trenni. Algselt mõtlesin 
tennisele, aga Valgas pole seda võimalust. 
Siis leidsin squashi, läksin vaatama ja meel-
dis.» Squashiklubi tekkis Valga linna 2015. 
aasta alguses ja see asub Maleva 5b. Infot 
saab kodulehelt http://valgasquash.ee/.

Uurides, kuidas vastast salakavalalt alista-
da, sõnab Kaisa pärast väikest mõttepausi, 
et tuleb olla kiire ja teha näiteks pettelööke, 
näidates, et lööd ühelepoole, tegelt aga teis-
es suunas. «Esmalt tuleks kätte sisse harju-
tada hoopiski õige liigutus. Selles mängus 
tuleb lüüa vabalt, mitte jõuga,» tõdeb Kaisa.

Kes teeb, see jõuab

Arstid ja psühholoogid räägivad, et squash 
on igati tervislik spordiala ja kasulik nii 
südamele kui ka füüsilisele vormile. Kaisa 
mõtleb enda ja teiste tänapäeva noorte 
füüsilisele aktiivsusele ning tõdeb, et ala-
ti võib rohkem liikuda ja teha, sest enda 
liigutamine tuleb ainult kasuks. Siinjuu-
res mainib ta ära oma soovidest – saa-
da paremaks kõiges, mida praegu teeb.

Kui Kaisa on käinud võistlemas Pärnus, 
siis Karl-Robert tõdeb, et on saanud juu-
niorite etapis teise koha ja Valga juuniorite 
võistlustel neljanda koha. Lisaks squashile 
on mõlemal teisigi hobisid. Karl-Robert 
tegeleb veel käsipalli ja kabe-malega ning 
Kaisale meeldib kunsti ja mängib klaverit.

Hinnad: 
Reket: 16–166 €
Jalatsid: 23–125 €
Kaitseprillid: 13,5–25 €
Pallid (12 tk pakis): 24–39 €

Aprillikuu on tervisekuu ning selle 
raames kuulutas koolipere 1.-9. klassi 
õpilastele, töötajatele ja vilistlastele väl-
ja fotokonkursi «Liikumine on like!».
Konkursile oodati pilte erinevates sport-
likest tegevustest, olgu selleks jooksmi-
ne, rattasõit, pallimäng, tants, kõndi-
mine või muu teemaga sobiv ala. Kuna 
konkursi hääletus toimus facebooki 
vahendusel, selgitati publiku lemmik
välja kõige rohkem «meeldib» saanud fo-
tode seast. Ka žürii valis enda lemmikud.

I koht – Priitin Rebane «Rööbaspuud»

II koht – Margaret Peterson «Suusatamine»

III koht – Oskar Illak «Uus kevadsport?»

Publiku lemmik – Laura Põder
«Naistemaadlus»

orienteerumis-
võistlus

21. aprillil toimus koolis õpilasesinduse 
poolt korraldatud siseorienteerumine, 
mille raames testiti erinevates punk-
tides tervislikkuse alaseid teadmisi 
ning pandi proovile kehalised võimed.

Allikas: www.valgapk.edu.ee

Orienteerumist vedas eest õpilase-
sindus, kelle poolt olid välja mõel-
dud ka rajal esinevad ülesanded.
Kokku tuli läbida kuus punkti: toidupüramii-
di tundmine, korvpalli vabavisked, ühe mi-
nuti loeng targalt sportimisest, takistusrada, 
jookides suhkru koguse määramine ja tervi-
se ning spordi teemaline joonistamise alias.

Võistluse korraldamiseks saadi toetust 
Valga linnavalitsuse noorte omaalgatuslike 
projektide toetusvoorust. Projekti kirju-
tas 7.e klassi õpilane Merili Treufeldt, oma 
ideedega panustas ka 6.e klassi õpilane 
Kertu Taldrik. Kokku osales 12 võistkonda.

Margaret Peterson (6.e klassi osaleja): 
Mulle meeldis kõige rohkem pildi alias ehk 
sõnade äraarvamine kellegi joonistuse järgi. 
Seal sai nalja, kuna pilte tõlgendati valesti. 
Kasulikkuse mõttes õppisin uue asjana 
jooke suhkrusisaldustaseme järgi reastama.

Ergo Kommer (6.a klassi osaleja): 
Siseorienteerumine meeldis mulle väga, 
sest seal oli kõige tähtsam koostöö! Kõik 
ülesanded olid väga õpetlikud ja hu-
vitavad, sest paju läks vaja ühiseid ot-
suseid langetada ja punkte koguda.

Tulemused:

I koht – 6.c klassi võistkond VIP
II koht – 6.e klassi võistkond Alamc
III koht – 6.a klassi võistkond Pekiviiner

Eripreemiad:

Kiiruse eripreemia – 6.c klassi võistkond 
Balabalabong
Noorimate osalejate eripreemia – 5.b klassi 
võistkond Popcorn

Foto: Karl-Gregoer Pruuli Foto: Maria Sikk

Merili Treufeldt (sündmuse eestvedaja): 
Kooliorienteerumine sai teoks tänud Valga 
linna noorte omaalgatusprojektide fondi-
le. Kuna mõttes mõlkus kogu aeg tervise-
nädal ja selle raames toimuvad sündmused, 
mõtlesin, miks mitte teha millegi tavapära-
se asemel orienteerumist ja seda kooli ter-
ritooriumil kui ka siseruumides. Kõik 
orienteerumispunktid olid väga harivad ja 
põnevad ning seotud tervisega. Juba jõu-
ti ka küsida, et kuna järgmine orienteeru-
mine toimub. Sündmuse läbiviimise juures 
olid suureks abiks õpilasesinduse liikmed.

Kommentaarid:



6 MEELELAHUTUS

Mõista-mõista

2. Mees maa all, habe maa peal?

3. Mulda läheb seeme väike, sellest sirgub 
kuldne päike?

4. Üks saks, sada mantlit seljas?

5. Üks ema, aga üheksa last?

6. Ümber ilma ulatub, ümber pea ei ulatu?

7. Kõigile teeb riided, aga ise alasti?

8. Ees käärid, taga tangid?

9. Heinamaa, kaks korda aastas niidetakse?

10. Missugused jalad ei kõnni?

11. Hea söök härrale, kaunis söök kuninga-
le, aga ei söö siga ega katsu koer?

12. Vihma kardab, külma ei karda.

13. Istub kui isand, tolmab kui tont.

14. Neli hobust tallis, viies jookseb ümber 
talli?

15. Must siga läheb lauta, ajab punased põr-
sad välja?

16. Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse?

Vastused: 1. lehmalüps; 2. kaalikas; 3. päevalill; 
4. kapsas; 5. kartul; 6. silmad; 7. nõel; 8. pääsu-
ke; 9. lammas; 10. sõnajalad; 11. sool; 12. kasu-
kas; 13. korsten; 14. sukavardad; 15. ahjuroop; 
16. kannel või viiul.

EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja

1. Neli neitsit tantsivad ühe saapasääre sees.

2. mai – 3.-4. klasside miniteaduspäevad 
„Loodus - lapse rõõmu allikas“
3. mai – koostööseminar „Noor ellujääja“
5. mai – heategevuslik teatejooks 5.-9. klas-
side õpilastele
12. mai – näidend „Õige sõber“  7.-9. klas-
sile
20. mai – inglise keele päev 7-9. klassile
21. mai – maakonna laulupidu
25. mai – tutipäev
28. mai – maakonna tantsupidu
1. juuni – põhikooli lõpueksam eesti keeles ja 
kirjanduses
1. juuni – direktori vastuvõtt väga heade õpi-
tulemustega 1.-2. klasside õpilastele ja nende 
vanematele 
1. juuni – direktori vastuvõtt väga heade õpi-
tulemustega 6.-9. klasside õpilastele ja nende 
vanematele
2. juuni – kooli laulu- ja tantsupidu
3. juuni – direktori vastuvõtt väga heade õpi-
tulemustega 3.-5. klasside õpilastele ja nende                                
vanematele
8. juuni – põhikooli lõpueksam matemaatikas
9. juuni – kolmanda kooliastme loovtööde jä-
relkaitsmine
13. juuni – põhikooli lõpueksam valikaines
15. juuni – toitumise ja liikumise õpetajaraa-
matu koolitus õpetajatele
18. juuni – Valga põhikooli lõpuaktus

Mis? Kus? Millal?

Lõpetajad Meenutavad kooliaastaid
Õigepea kõlab 9. klassidel lõpukell ja tuleb asuda eksamiteks valmistuma. 
Enne veel aga soovime teada, millisena jäävad lõpetajad üheksat kooliaastat 
meenutama.

SIIM UDRAS 
9.a klass

Lahedaimad vembud on olnud klassiga koos 
koolist koju minnes, kui püüdsime koos kanu ja 

kasse. Viiendas-kuuendas pidime Lembitu tänava 
koolist kehalisse kõndima ja siis tegime igasugu 
asju, et aeglasemalt kohale jõuda: lasime rakette, 
rääkisime võõrastega, tegime üldse kõike, mis 
pähe tuli. Kuuendas klassis üks poiss lennutas 
enda helikopteri matemaatika klassi ahju otsa 
ning seda me ei saanudki kunagi kätte. Samuti 

lendasid pähe lillepotid.

BERYT PAIDRA 
9.d klass

Sai tehtud palju põnevaid ekskursioone ja üritusi, 
kuid mulle meeldis väga

grillimisõhtu 8. klassi lõpus, sest saime aega tore-
dalt koos veeta ja juttu ajada. Oleme käinud ka 
kooliaulas muusikat kuulamas, kuid sealt visati 

meid mitmeid kordi välja.
Kahjuks saavad kõik lõbusad asjad ükskord otsa 

ja nii ka meie üheksa aastat põhikoolis.

MIHKEL MITT 
9.b klass

Oleme mänginud vahetunni ajal koridoris 
jalgpalli, saanud palliga õpetajatele pihta ja 
hiljem eest ära jooksnud. Oleme kella ette 
keeranud, et varem koju saada. Algklassis 
lasime ühele toolile liimi ja üks õpilane 
istus sinna peale – hiljem tuli suur jama 

sellest.

ADELIINA SUVI 
9.c klass

Kas suudad leida piltidelt 10 erinevust!
KRISTIANS FREIMANIS 
8.a klassi õpilane

EGLE KÕVASK 
meediaringi juhendaja

Kooliaastad on toredalt möödunud ja mida 
suurem klass, seda kiiremini aeg läheb. Kõige 

meeldejäävam vemp on aga siiski üks päev, kui 
klassivendadega õpetaja Ene Sõstra klassi
tossupommi panime. Üheksat kooliaastat 

meenutades toob ikka muige näole, kui mõt-
len meie klassi tundidele.

Kooliaastad olid väga 
lõbusad ja toredad. Tuleb 

kohe meelde naljakas juhtum, kus kõik 
õpilased magasid tunnis. Väga popp oli 
mängida tagaajamismänge, tüdrukute 

puhul keksu – mäletan, et õpetajatel oli 
meiega alati jant, kuna me ei suutnud 
vahetunnis koolitundi ümber lülituda.

RANDO 
RÄTSEPP 

9.e klass


