Kooli silm
Kääpa Põhikooli häälekandja aastast 2004
Intervjuu ajaloo-ja
ühiskonna-õpetaja
Kadri Oleskiga
Kuidas
meeldib
Kääpa Kool, selle
õhkkond
ja
inimesed?
Siin on sõbralik ja
vaba õhkkond. Vahetunnid meeldivad,
sest ei ole suurt kisa võrreldes mõne
teise kooliga. Õpilased on sõbralikud
ja rahulikud.
Millises koolis olite enne õpetaja?
Suuremõisa Põhikoolis, Hiiumaal. See
on väike, 100 õpilasega, mõisakool.
Miks hakkasite õpetajaks?
Plaani ei olnudki. Enne olen õppinud
teoloogiat ja mulle anti võimalus olla
õpetaja. Tegin ära vajalikud kursused.
Milline peaks olema hea õpetaja?
Hea õpetaja peaks oma ainet hästi
tu nd ma, o l em a rah u lik , hea
huumorimeelega. Peaks tundma laste
hingeelu ja olema koostööaldis.
*
*
*
Intervjuu esimese klassi klassijuhataja Piret Kahrega
Mille poolest on see esimene klass
eriline?
Nad on eriti õpihimulised ja
püüdlikud.
Miks hakkasite algklasside
õpetajaks?
Vanemate ja klassijuhataja soovitusel
ning loomulikult ka enda tahtel.
Kas eripedagoogi töö on raskem kui
algklassi õpetaja amet?
Õpetaja töö on õpetaja töö. Ei ole
vahet, sest lapsed on ühtemoodi.
Missugune peaks olema hea õpetaja?
Head õpetajat iseloomustab väga
palju inimlikke häid omadusi. Kõiki
olulisi ei jõuagi üles nimetada. Hea
õpetaja on heatahtlik, usaldusväärne,
mõistev,
õpihimuline,
koostöövõimeline.
Hea õpetaja
tunneb hästi õpetatavat ainet ning
tema tunnis tahavad õpilased õppida.
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Sügis

Sügis aias

Sügisäike

On sügisilm nii keeruline,
kui sibul kuldne, viiruline.
Lehti langeb sahinal
ning vihma kallab pahinal.

Sügisel lehed on kollased,
kartulid pealt on mullased.
Kõrvitsad aias on suured,
peedil punased juured.

Olen metsas,
korjan seeni,
kasvult ise väike.
Taevas tilgub,
valgus vilgub,
see on sügisäike.
Jooksen koju,
märg kui roju,
mõtlen ,
kus on jäänud päike?

Taevas tume nagu öö
lastel klassis kibe töö.
Kui lõpuks käes on vahetund,
siis välja kutsub lehekuld.

Andri Adson

Cristofer Kaur

Marcus Ojaperv

Porgand
Porgand kasvas aiamaal,
Suureks tahtis sirguda.
Terve suve võttis hoogu,
kasvas jõudsalt omasoodu
ning kui kätte jõudis sügis,
porgand maa seest välja trügis
ja siis kolis otse keldri,
talvituma kevadeni.
Romer Raamat

Saagikoristus
Kartul, kapsas, porgand, peet,
põllult keldri poole teel.
Veavad neid käruga isa ja poeg,
ema ootab keldris ja koormaid loeb.
Lõpuks kui tehtud on koristustöö,
kogu pere juurviljahautist sööb.
Pehmeks on keenud porgand, kapsas ja uba
ja söömiseks pole vaja küsida luba.
Karmen Tobreluts

Sügisilm
Vaatan välja, sajab vihma,
plätudega õue enam minna ei tihka.
Seljas mul keep ja jalas kummikud,
õues on suured vihmavee ummikud.
Tuul pidevalt pilvi kokku keerutab,
see kaugelt tormi tulekut meenutab.
Päevad muutuvad lühemaks ja pikaks venivad ööd,
inimestel käsil on viimased põllutööd.
Sügis teil kõigil olgu ilus ja hea
ning ilmade tõttu ärge norgu laske pead.
Nautige vihma, tuult ja sügisäikest,
küll siis peagi näete taevas säramas päikest.
Marit Murumaa

Ühepajatoit
Porgand, kaalikas ja kapsas,
alles põllul olid reas.
Nüüd neid ühes pajas hautan,
küll see toit saab ülihea.
Ragnar Ojaveer
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Sport
20. septembril toimus Võrus teatejooksuvõistlus.
C klassi pendelteatejooksus jäi Kääpa 6. kohale.
TB 4x100 m teate-jooksus sai Kääpa 3. koha.
Esimest korda jooksid C klassi tüdrukud 4x100 m
– tublid! PB 4x100 m teatejooksus olid poisid 6.
kohal.
26. septembril toimusid Kubjal murdmaajooksuvõistlused. TD grupis osales 89 võistlejat.
Meie koolist saavutas selles vanusegrupis kõige
parema koha Kelly Olesk - 19. koht.
PD vanusegrupis oli 76 võistlejat. Meie kooli
õpilane Joosep Järvpõld sai 3. koha.
TC vanusegrupi 500 m jooksus tuli Maarja-Liis
Raamat 85 võistleja hulgast 4. kohale.
PC vanusegrupi 500 m jooksus saavutas Hugo
Punnar 10. koha.
Õpilasesinduses arutatakse koolielu
teemade üle. Igast klassist on valitud
esindama kaks õpilast. Koosolekud
toimuvad vastavalt vajadusele.
Õpilasesinduse president on Krislin Rätt
ja protokollija on Joonatan Huma.
Ülesanneteks on kooliürituste
korraldamine ja info levitamine koolis.
Kui kellelgi on muresid või probleeme,
siis pöörduge oma klassi esindajate
poole. Meie aitame alati. Õpilasesindus
teeb koostööd õppenõukoguga.
Krislin Rätt
Tõravere ekskursioon
Neljapäeval, 25.oktoobril kogunesime
kella kolmeks kooli juurde. Algas sõit
Tõraverre. Meie reisi eesmärk oli
tutvuda Tõravere Observatooriumiga.
Tõraveres töötavad täheteadlased ehk
astronoomid, kes uurivad taevast. Nad
tutvustasid meile oma tööd. Sain teada,
et umbes 4 miljardi aasta pärast ei ole
enam Päikest. Meile näidati arvuti
kaudu kolme planeeti. Nende nimed
olid Merkuur, Veenus ja Marss. Saime
teada, et Kaali järv on tekkinud
meteoriidi
kokkupõrke
tagajärjel
Maaga. Tegime tutvust teleskoobiga.
Kahjuks oli taevas pilves ja me ei
saanud seda vaadelda läbi teleskoobi.
Põnev oli uurida tähtkujusid. Neid on
taevalaotuses
kaheksakümmend
kaheksa.
Loodusõpetuses
olime
õppinud
Päikesesüsteemi, seepärast olid paljud
asjad tuttavad, näiteks Päikese ja Kuu
varjutus, planeetide asetus. Mulle
meeldis Tõraveres väga. Lisaks õpitule
saime teada palju uut ja huvitavat.
Randel Päästel
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TB 500m jooksus oli meie parim Gaidleen Nedo - 7.
koht.
PA vanusegrupi 1000 m jooksus osales 30 võistlejat.
Meie kooli kõige parem oli Risto Kahre - 11. koht.
27. septembril toimus maakondlik koolinoorte
jalgpallivõistlus, kus saavutati 6. koht. Võistlesid
Kristjan Krillo, Mihkel Liping, Rain Lõiv, Koit Roots,
Mallor Mikson, Risto Kahre, Kristjan Vaarend ja
Raivo Meidla.
4. oktoobril käis sama võistkond sõprus-kohtumisel
jalgpallis, kus omavahel mängisid Vastseliina
Gümnaasium, Vastseliina Internaat-kool, Misso ja
Kääpa kool.
Risto Kahre

Kodutütarde laager
Saaremaal toimusid esimesed kodutütarde olümpiamängud
14.-15. septembril. Seal osalesid Kääpa Põhikoolist Laura ja
Eilika. Esimesel päeval toimus avatseremoonia, kus toimus
rongkäik, olümpiatõrviku süütamine ja lipu heiskamine. Sel
päeval oli tohutult suur tuul ja vihm. Kodutütarde peavanem
rääkis, et meid pannakse proovile, kuidas me vihmaga
hakkama saame, samamoodi nagu 10 aastat tagasi
toimunud Võrumaa Ernakesel, kui seal oli suur vihmasadu.
Järgmisel päeval oli vihm üle jäänud ning meie hakkasime
võistlema mitmel erineval alal. Pärast võistlusi oli
autasustamine ning lipu langetamine. Seejärel hakkasime
sõitma tagasi Võrumaale, kuid enne käisime veel väikesel
ekskursioonil. Esimesed olümpiamängud olid väga
meeldejäävad.
Laura Kaiv ja Eilika Bendi
Norra reis
Hommikul vara sõitsime rongiga Tallinnasse, Siis laevaga
Stockholmi. Sealt sõitsime bussiga Norra. Esimene
ööbimispaik oli Viubratan Oslo lähistel. Sõitsime Oslost läbi.
Siis hakkasid tulema esimesed tunnelid. Reisil sõitsime
kokku läbi üle saja tunneli. Mäed läksid aina kõrgemaks.
Nägime tee peal palju kärestikke ja jugasid. Varsti oli juba
mägedel lund näha. Peatusime ühe platoo juures. Seal oli
lumi maas ja järv jääs, kuigi oli juunikuu. Siis läksime
käänulist rada mööda alla. Peatusime ka ühe püstpalkkiriku
juures, kirik oli üle tõrvatud. Peatusime ka mõne fjordi
juures. Sõitsime läbi 24,5 km pikkusest tunnelist. Käisime
ühe kose juures. Teine ööbimiskoht oli Bergeni lähedal.
Järgmisel päeval jõudsime Bergenisse. Seal olid majad
küngaste peale ehitatud. Käisime linna mööda ringi ja pärast
läksime mägiraudteega üles. Lahkusime Bergenist ja läksime
uuesti mägedesse. Mäe külje peal oli kitsas tee, kus mahtus
sõitma vaid üks auto. Olime nii kõrgel, et käisime pilvedes
ära. Kolmas ööbimiskoht oli kõrgel platool. Platool võib talvel
lume kõrgus olla 3-4 meetrit. Seal oli kõige parem majutus.
Platool peatusime kohas nimega Dyranut. Siis sõitsime alla
ja peatusime ühe joa juures. Selle alt sai läbi minna.
Sõitsime tagasi Oslosse ja ööbisime jälle Viubratanis.
Viimasel päeval sõitsime tagasi Rootsi ja siis laevaga tagasi
Eestisse.
Raido Kiss
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Andre Asser: Õpetajate päev on tore päev, see on nagu sünnipäevgi – üks kord aastas. Seda päeva peab nautima
ning sooviksin, et oleks rohkem õpetajate päevi. Olin õpetajate päeval turvamees ning hoidsin korda esimesel
korrusel. Väga hea ja uhke tunne oli, kui ka mul oli koolis sõnaõigust. Kahjuks ei saanud ilma pahandamata, kuna
mõned õpilased rikkusid korda. Midagi hullu õnneks ei juhtunud ja lõppkokkuvõttes oli mul tore õpetajate päev.
Raivo Meidla: Õpetajate päev on lahe. See päev võiks kesta terve nädal. Ma käisin vaatamas, kuidas kuues ja
seitsmes klass käitub. Kõige tublimad olid seitsmenda klassi õpilased, sest nad tegid tööd ega lollitanud.
Krislin Rätt: Päev algas suure saginaga. Kell 8.00 oli aktus, mis sujus üsna hästi. Mina olin 4. klassi klassijuhataja
ning andsin neile eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt. Oli väga tore ja lõbus. Mina jäin päevaga väga rahule.
Annika Pindis: Päev algas aktusega, kus lauldi, viidi läbi viktoriine ja jagati meeneid õpetajatele nende tubli töö eest.
Pärast aktust läksid kõik oma klassidesse. Mina sain olla kolmanda klassi klassijuhataja. Kolmas klass oli väga usin
ja kõik töötasid rahulikult kaasa. Mina igatahes jäin kogu päevaga igati rahule ja teiste jutu järgi nemad ka.
Rebeka Vider: Selle aasta õpetajate päev oli palju huvitavam, kui eelmised on olnud, sest sel aastal saime me ise
õpetajad olla. Päev algas aktusega, kus esinesime nii meie kui ka mõned teised klassid. Toimusid viktoriinid
õpetajatele ja õpilastele. Ma ise sain proovida eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametit. Tundi andsin ma
kaheksandas, seitsmendas ja viiendas klassis, kellest kõige tublimad olid 7. klassi õpilased, kes suutsid tunni lõpuni
rahulikult kuulata. Mina arvan, et õpetajate päev on väga tore üritus ja hea võimalus lasta õpilastel proovida õpetaja
ametit.
Kriss Oha: See oli eriline päev, kuna sel aastal saime ise olla õpetajad. Mina olin geograafia ja 6. klassi
loodusõpetuse õpetaja. Kui aktus läbi sai, oli meil enne tööpäeva 15 minutit vahetundi. Tunnid läksid mul enamvähem hästi. Oli igasuguseid õpilasi – tunnis korralikke ja lollitajaid. Kokkuvõtteks võis õpetajate päevaga rahule
jääda.
Koit Roots: Mina olin koos Rainiga kehalise kasvatuse õpetaja. Esimene tund oli vaba. Teises tunnis olid õpilased nii
laisad ja edvistasid pidevalt. Ülejäänud tunnid läksid nagu lepase reega. Tunnid said ruttu läbi ja mina kui uus
õpilane, sain noorematest klassidest sõpru.
Annika Adson: Minu õpetajate päev oli väga tore. Ma olin teise klassi klassijuhataja. Mulle meeldis väga oma klass,
kelle ma sain ning mulle meeldis neid õpetada. See oli väga hea kogemus ja minu klass oli väga tubli, sest nad
jõudsid ära kõik ülesanded, mis õpetaja oli neile valmis pannud. Panin lastele palju häid hindeid ja nad olid selle üle
väga õnnelikud. Meie kui asendusõpetajad saime kasutada ülemist õpetajate tuba, kuhu tavaliselt õpilased minna ei
tohi. Minu arvates olid kõik asendusõpetajad väga tublid ja meil oli väga palju turvamehi, kes hoidsid koolil silma
peal.
Laura Kaiv: Sellel aastal olime õpetajad meie. See oli väga huvitav, kuna saime korraldada õpetajate päeva, mis
algas aktusega, kus uus direktor pidas kõne ja uued õpetajad tutvustasid end. Aktuse lõppedes saatsime vanad
õpetajad kooki sööma ja kohvi jooma. Päev möödus väga hästi. Tunnid tegime lühemad kui tavaliselt. Kõigil klassidel
olid tunnid juba kella üheks läbi ning nad said koju ära minna. Õiged õpetajad läksid kell kaks ekskursioonile.
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Risto Kahre: Õpetajate päev oli väga tore, kellelgi polnud mingeid tülisid ega suuri probleeme. Muidugi oli mõni poiss või tüdruk,
kes arvas, et on kõva vend või tüdruk ning töid tegema ei pea, kuid rahuliku röökimisega hakkas temagi tööle. Veel meeldis mulle
aktus ning lõputu söömine vahetundide ajal.
Anna-Maria Toome: Selle aasta õpetajate päev oli minu jaoks väga põnev ja lahe. Eelnevatel aastatel on see päev minus tülpimust
tekitanud, on olnud tunne, et see on nii mõttetu. Kuid sel aastal oli see kõik hoopis teistsugune. Nii aktus kui ka tunnid olid täis
rõõmu ja mulle meeldis see väga!
Keidy Olesk: Olin 1. klassi õpetaja ja esimesed muljed, kui ma klassi läksin, olid väga toredad. Üks väikestest oli hämmingus ja
ütles: “Oo“. Teised sosistasid, et nii lahe! Mul endal läks ka kohe tuju veel paremaks! Nad olid töökad ja kuulasid väga hästi.
Lõpetuseks võib öelda, et nemad meeldisid mulle ja mina neile.
Rain Lõiv: Õpetajate päev algas aktusega, kus pidas kõne uus direktor Risto. Pärast seda pidas kõne Lasva Vallavanem Juris
Juhanson. Kui aktus läbi sai, läksime Koiduga oma kabinetti ja panime kohvivee keema. Kohvi valmis tehtud, läksime klassidesse
vaatama, mis seal toimub. Kohvi jätsime muidugi jahtuma. Enamik õpilasi tegid tööd usinasti kaasa ja kuna nad tahtsid juba
vahetunnis alustada ja töötasid kiiresti, jäi neil pärast palju aega üle. Kõik läks hästi, kuna enamus õpilasi võtsid õpetajate päeva
nagu tavalist koolipäeva.
Mari-Liis Tigasoo: Kääpa kooli õpetajate päev toimus viiendal oktoobril, kus üheksas klass korraldas meeldejääva aktuse. Tunde
andsid õpetajate asemel üheksandikud ning endised õpetajad said nautida vaba päeva. Sel aastal oli õpetajate päev erakordne,
sest üheksandikud olid varasematest aegadest tõsisemad ning ei teinud tunde naljaga. Sel aastal oli õpetajate päev tõesti ülilahe.
Laager BALTIC GUARDS 2012 Cesises

Juunikuus toimus Lätis, Cesises Balti noortelaager. Sinna olid
tulnud kokku 15-19-aastased noored Eestist, Lätist ja Leedust.
Eestit esindasid 18 Võrumaa kodutütart ja 18 noorkotkast. Meie
koolist olid kohal: Laura, Helena, Maris, Risto ja Mallor. Ka
laagrilised Lätist ja Leedust olid sarnastest organisatsioonidest.
Laagris tehti erinevaid militaarseid asju. Esimesel päeval õpiti
näiteks laskmist, relva kokku-lahti panemist jne. Teisel päeval
toimus skaut-patrull võistlus, mis oli umbes 20 km pikk. Meid oli
jagatud 18 võistkonda, kuhu kuulusid 2 noort igalt maalt. Selle
võistkonnaga olime koos terve laagri vältel. Teisel päeval tulid ka
meile külla mereväelased Ameerikast. Pidasime koos lõkkeõhtut
ja toimus ka viktoriin NATO ja EL-i kohta.
Viimasel päeval toimus laagri lõpetamine ja autasustamine.
Samuti pidime minema Cesise linna Läti võidupüha paraadile, mis
ei olnud küll nii suur nagu meie oma, aga midagi ikka. Laager oli
kokkuvõttes väga äge.
Helena Kõivsaar

GLOBE’i konverents 2012
21.-22. septembril toimus Keila Koolis iga-aastane Globe’i Õpilaskonverents.
Tööd on looduse- või keskkonnateemalised. Konkursile laekus 27 tööd
erinevatest vanusegruppidest. Iga vanusegrupi esimese 5 töö autorid kutsuti
uurimistööd ette kandma. Mina sain oma vanusegrupis 4. koha ja minu
suureks rõõmuks valis Ameerika Saatkond minu töö oma lemmikuks. Kokku
tuldi üle Eesti ja konverentsi programmi kuulusid ka veel ekskursioon LääneHarjumaal ja oli ka võimalus käia ujumas Keila Tervisekeskuses. Oli üleüldiselt
tore ja nägin ka palju tuttavaid ja soetasin ka uusi sõpru.
Helena Kõivsaar
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