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Direktori tervitus kooliperele
Jahmatav jaanuar on seljatatud ja vapralt veereme
veebruaris. Ajalooks on saanud uue aasta
lubadused, mis ei pidanudki täituma ja
harjumuseks kujunenud lubadused, millele
pühendume ja mis toetuvad meie väärtustele.
Mis on väärtused? Väärtused on soovide objektid
või sisemised tõekspidamised, mis juhivad meie
toimimist ja näitavad, mida me tähtsaks peame või
hindame. Seega on väärtused suhtelised s.t nad on
väärtused kellegi jaoks. (Harro-Loit, H., Jung, N.,
Sutrop, M. eetika.ee, 31.01.22 ja teeviit.ee,
31.01.22)
Väärtusi saab jaotada mitmel moel, üheks
võimaluseks on eristada järgnevaid tüüpe:

- bioloogilis-füüsikalised väärtused (elu, tervis,
keskkond jt),
- sotsiaalsed-poliitilised väärtused (vabadus,
õiglus, sallivus, kultuuriline mitmekesisus,
õiguspõhisus,
võrdõiguslikkus,
rahvuslus,
patriotism, keel, demokraatia jt),
- moraalsed väärtused (ausus, hoolivus, headus,
töökus, väärikus, lugupidamine, perekesksus,
sõprus jt), esteetilised väärtused (ilu, kunst,
muusika) jne. (Harro-Loit, H., Jung, N., Sutrop, M.
eetika.ee, 31.01.22)
Väärtustest lähtume tegelikult iga päev. Mis
mõttes, küsite? Mõelge nt olukorrale, kui olete
valiku ees, kas kuulata sõpra ja “lasta koos temaga
tund üle” või soovite jääda ausaks, peate lugu oma
õppeedukusest ja kohusetundest ning jääte kooli.

Milliseid väärtusi siit leiate? Mille alusel valiku
teete? Vastus on väärtuste hierarhia ehk väärtuste
tähtsuse järjekord teie enda jaoks. Mis väärtus on
selles ajahetkes teie jaoks olulisem (kas sõprus või
kohusetunne, kas sõbra heakskiit või õppeedukus,
kas kuuluvus või sinu enda vajadused vms), selle
alusel teetegi valiku. Ehk me tõepoolest teeme iga
päev otsuseid, mis lähtuvad meie väärtustest,
hoolimata sellest, kas me sellele mõtleme või mitte.
Miks on siis oluline oma väärtustest ja kooli
väärtustest teadlik olla? Suudame ju otsustada
sellele mõtlemata? Nimelt aitab väärtustest
teadlikkus aru saada, miks me ise nii käitume, miks
õpetajad midagi nõuavad või miks on miski
olulisem kui teine. Miks me kasutame just neid
õpetamise võtteid, miks me käime just sellistel
õppekäikudel, miks me korraldame just selliseid
sündmusi. Kõikide nende valikute aluseks on
väärtused, mis koolis on kokkuleppelised ning
ühiselt sõnastatud. Meeldetuletuseks meie kooli
väärtused:
 võimetekohane õppimine
 individuaalne areng
 koostöökeskkonnahoid

Sõbrapäeva disko
Sõbrapäeval toimus koolis mitmeid põnevaid
tegevusi. Vahetunide ajal mängiti Kahooti ja terve
päev oli üleval sõbrapäeva postkast, mis oli päeva
lõpuks pungil kirju täis. Kui tunnid olid lõppenud,
suundusid õpilased spordihoonesse, kus toimus
sõbrapäevadisko. Ürituse õhtujuhtideks olid
õpilased Kerli ja Anette. Diskot alustati
mängudega: “Ajalehetants”; “Kirjutamise mäng”
ja “Otsi paariline…”, millest võeti väga hoogsalt
osa. Kui mängud olid mängitud, siis edasi toimus
kõige peamine osa päevast, mida kõik õpilased
juba kärsitult oodanud olid, selleks oli loomulikult
disko, kus õpilased tantsisid või siis mängisid oma
mänge. Peale diskot jagati auhindu sõbralikkudele
õpilastele ja kooli kõige sõbralikumale õpetajale.
Sellega lõppeski sõbrapäevdisko ja kõik läksid
rõõmsameelselt koju, oodates järgmist lõbusat
koolipäeva. Loodetavasti saab sõbrapäeva diskost
tore traditsioon.
Kerli Kapsi

Millised on sinu väärtused? Millised on sinu pere
väärtused? Arutlege kodus koos perega selle üle ja
uskuge, te võite paljustki hoopis paremini aru
saada:)!
Pirjo Pall
UUDISED
Koridorides on uued istumiskohad
Koolimajja on saabunud uued toolid, kus õpilased
saavad vahetunni ajal mõnusalt aega veeta. Toolide
populaarsus on suur ja ainult kiiremad jõuavad
esimesena kohad ära võtta. Istumiskohad-toolid
vaigistavad ümberringi toimuva ja sellepärast on
seal eriti hea istuda. Kaks rohelist tooli on
ühekohalised ja üks suur on kolmekohaline.

Fotod: Kerli Kapsi
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Igaüks vajab sõpra

Horoskoop tiigriaastaks

Õpilasomavalitsuse liikmed Kerli ja Anette viisid
läbi klassides küsitluse sõbrapäevaga seoses. Küsiti
õpilaste käest kolm küsimust.

Jäär mõtleb sel aastal paljude asjade üle järele ja
seab endale uusi eesmärke. Pühendab ennast
õppimisele või tööle. Veedab palju aega enda
sõprade seltsis ja külastab uusi põnevaid kohti.

Mis teeb sõbrast sõbra? See küsimus on huvitav ja
vastuseid palju: kui ta hoolib sinust ja teil saab
palju nalja koos ja see, kes ei räägi saladusi välja.
Aga ka, et sõbrad jagavad süüa koos teineteisega,
nad ei tülitse. Sõbrad kaitsevad üksteist, mängivad
koos, nad kutsuvad teineteist külla ja jagavad
omavahel asju. Sõber ei räägi sinust halbu asju,
koos naerame ja meil on tore.
Kes on sinu klassis kõige sõbralikum õpilane?
Vastustest selgus: 1. kl kõige sõbralikum õpilane
on Eleri, 2. kl Trevor, 3. kl Karoliin, 4. kl CarlRobin, 5. kl Lisette, 6. kl Kaur, 7. kl Berith-Ly, 8.
kl Algis ja 9. kl Kaarel.
Kooli kõige sõbralikumaks õpetajaks valisid
õpilased õpetaja Aira.
Kokkuvõtte tegi Kerli Kapsi

Sõnn leiab midagi väga uut enda jaoks. Sõnnile
võib tulla ka mingi uus pakkumine, kuid ärge kohe
vastu seina peaga jookse, vaid mõtisklege selle üle
natuke.
Kaksikud, teie ellu satub sel aastal väga palju uusi
tuttavaid, aga valige nende seast need õiged. Vene
keeles hakkavad teil ka hinded paranema, püüdke
ja suudate!
Vähk, mõtlete tuleviku peale rohkem, kuid ärge
kartke - kõik läheb plaanipäraselt. Seiklushimu on
teil suur ja teid huvitab kõik, mis teid ennast
kõnetab.
Lõvi, katsetage erinevaid asju, see võib teile kasu
tuua. Ärge hoidke end tagasi, vaid rääkige täpselt,
mida mõtlete. Soovituslik oleks muusikaga
tegelema hakata, rääkige enda mõtetes sel teemal
meie kooli muusikaõpetaja Jaanusega :)
Neitsi peab lugu moest ja ilust. Võite julgelt sel
teemal rääkida kunsti õpetaja Kariniga. Ärge
muretsege üleliia. Hoidke enda lähedasi ja veetke
aega nendega. Reisige kuhugi, kus varem käinud
pole, kasvõi reis enda sõbra poole on reis.
Kaaludel on sel aastal palju õnnestumisi. Teil on
suur uudishimu kõige vastu, aga ärge sellega
liialdage. Külastage teatreid ja kinosid.
Skorpionil on soovitav palju looduses jalutada, see
inspireerib ja rahustab. Aasta, kus oleks mõistlik
kuulata iseennast ning Ahja kooli õpetajaid.
Ambur peaks rohkem lugema raamatuid. Kui teil
tuleb pähe häid ideid, siis pange need otsekohe
kirja ja hakake ellu viima. Matemaatikas on teil
suur edu aasta, kasutage seda.
Kaljukits, kui teil on mingi võimalus, siis haarake
sellest võimalusest kinni. Hoolitsege enda eest ja
tegelege asjadega, mis teeb teid õnnelikuks.
Näiteks sport ja kehaline kasvatus.
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Veevalaja saavutab sel aastal midagi suurt enda
jaoks. Teile võib ette juhtuda ka armusuhteid. Õpite
enda aega paremini planeerima.

Kalad, mõelge positiivselt, küll teil kõik õnnestub!
Oled sa mõelnud, et sa ei peagi valima - sa võid
kõik saada, kui vaid tahad.
Kerli Kapsi

Mu lemmik koht on raamatukogu,
seal on raamatuid terve roduneile kõikidele võiks ma pakkuda
kodu.

Lugeda on vahva!
Mulle meeldib lugeda,
see on vahva tegevus.
Nii ma palju teada saan,
nii mul palju meelde jääb.
Kui mul igav tunne on,
võtan kätte raamatu.
Asun seda lugema,
tuju kohe parem on!

Mulle lugeda meeldib iga päev,
seda teen sageli koduteel.
Vahel olen lugenud isegi kelgumäel.
Lugedes mul heaks läheb meel.
Parim raamat on "Pipi Pikksukk",
seda lugedes ei tule peale tukk.
Kristofer Kangur 6. klass

Oliver Rood 5. klass

Raamatusoovitused lugemiseks
Seekord soovitame raamatuid
kooli lugemisnurkadest.
Fotod: Ilvi Suislepp

Lugeda on vahva, vahvam kui kirjutada.
Raamat peab olema huvitav,
siis on vahva lugeda.
Kirjutada tuleb ka vahepeal,
sest kui ei kirjuta,
ei muutu käekiri paremaks.

Meelis Lepik 6. klass

Intervjuu kehalise kasvatuse
õpetaja Kerviniga
-Miks Te siia kooli õpetajaks tulite? Tänu spinni
grupile. Kuna mul oli võimalus tulla, siis ma tulin.
-Kas Teile meeldib Ahja koolis õpetada? Jah,
siin on kerge, kuigi mõnes mõttes on raske, kuna
tundi on keeruline läbi viia, kui klassis on vähe
õpilasi ja ei saa eriti midagi teha.
-Kas Teil on mingi kindel asi, mis Teile üldse siin
ei meeldi? Ei ole, siia on hea lähedale tulla.
-Kas Teil on lemmik klass ka tekkinud juba? Ei
ole, sest igal klassil on omad plussid ja miinused.
-Kas Teil on klass, kes Teile ei meeldi? Ei ole, ma
olen selline suht chill.
Intervjuu koostas Anette Saar
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KiVa programm Friedebert Tuglase
nimelises Ahja Koolis
KiVa eesmärgid:
 KiVa
Kiusamisvaba
kooli
programm. Soomes Turu Ülikooli
poolt välja töötatud.
 Meie eesmärgiks on õpetada lastele,
kuidas kiusamist ära tunda, sellega
toime tulla ja mis moodi vältida.
Asetame
põhirõhu
õigele
ja
turvalisele
käitumisviisi
omandamisele.
Õpetame
lapsi
rahumeelselt olukordi lahendama,
hoiduma
kiusamissituatsioonidest
ning suhtuma teistesse arvestavalt.
 Meie KiVa eesmärk on harida õpilasi,
nii et vaikse heakskiidu või kiusaja
julgustamise
asemel
hakkame
toetama ohvrit ja näitame sellega, et
ei luba kiusamist.
Kiusamine on olukord, kui samale õpilasel
korduvalt ja tahtlikult kahju tehakse, ohvril on
raske ennast kaitsta.
 Füüsiline kiusamine: löömine,
tagumine, tõukamine, takistamine,
näpistamine, togimine, jala
ettepanemine, isiklike asjade
kahjustamine, asjade peitmine/ära
võtmine.
 Psühholoogiline kiusamine:
sõimamine, narrimine, ähvardamine,
väljapressimine, pilkamine,
naeruvääristamine, solvamine,
hüüdnimede panemine,
tagarääkimine, tõrjumine, kuulujutud
jne.
 Suhetega seotud kiusamine: grupist
kõrvale jätmine, tõrjumine,
hülgamine, mitte väljategemine jms.
 Küberkiusamine - veebis või
telefonis.

Mida teha?
 EI, LÕPETA või ÄRA KIUSA!
 Ära vaata peale, sekku. Kutsu abi.
 Räägi
õpetajale,
täiskasvanule
vanematele, ära vaiki.
 Räägi juhtunu kohta tõtt.
 Ütle kiusajale, et sulle ei meeldi tema
käitumine. Tee selgeks, et kiusaja
tegeleb kiusamisega ja et sulle see ei
meeldi.
 Mine ohutusse kohta.
 Ära vasta vägivallaga.
 Mängi kaaslasega, keda kiusatakse,
ole tema sõber.
 Vajadusel salvesta kiusaja saadetud
sõnumid/videod.
 Kasuta udutamistehnikat. Nõustu
kõigega mida kiusaja ütleb.

Lugeda on vahva
Lugeda ei ole vahva, kui ei ole raamatuid.
Lugeda on väga vahva, kui on palju suuri pilte.
Minu ema lemmiksari seiklusjutte „Maalt ja
merelt“.
Mulle raamatud ei meeldi, aga lugema neid
pean.
Jan-Joosep Roots 6. klass

KEVAD HIILIB LÄHEMALE 😉

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest
teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!
Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära
hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.
Meie KiVa meeskonda kuuluvad:
Sotsiaalpedagoog, tiimijuht Ave Plakk,
ave.plakk@ahjakool.ee
KiVa tiim:
Leili Rood
Tiiu Lokk
Ülle Jõesaar
Rita Lutsar
Pirjo Pall
Meil kõigil on oma osa täita selles, vaid koostöös
kooli, pere ja õpilastega saame olukorda muuta!
KiVa on abivahend võitlemiseks kiusamise vastu.
Eesmärk on lahendus, mitte süüdlase leidmine.

See ongi KiVa mõte.

Naljanurk
Ema on vannitoas ja kreemitab ennast ühe ja teise
kreemiga. Väike Juku pärima, mida emme teeb.
"Teen
ennast
ilusaks,"
vastab
ema.
Veidi aja pärast tuleb ema vannitoast välja ja Juku
uurib teda huviga ning küsib siis asjalikult: "Noh,
ei tulnud välja, jah?"
Küsimus: Mis on maailma kõige igavam amet?
Vastus: Ekskavaatori juht, sest tal on juba
hommikust saadik kopp ees.
Küsimus: Miks Vormel-1 MM-võistlused pole
siiani toimunud Venemaal?
Vastus: Sest 5 sekundi jooksul ei võeta seal autol
maha mitte ainult kummid, vaid need jõutakse juba
ka maha müüa.
Naljad märkis üles Kaimar Ilus 7. klass

Ave Plakk

Eesti keele vajalikkusest räägivad 6. ja 7. kl
õpilased
Miks on eesti keel mulle tähtis?
See on minu igapäevane keel, mida pean
rääkima nii koolis, kodus, poes ja mujal.
See keel on tegelikult väga raske ja seda
rääkida osata on paras pähkel.
See on minu emakeel ja on väga
ainulaadne.
Eesti keele võrra on maailm rikkam.
Meie riik on väike ja saame uhked olla, et
meil on oma keel.
Ilus keel, mida on hea rääkida.
See on minu emakeel ja ma olen sellega
üles kasvanud.
Ma räägin oma emakeelt iga päev.
See on mulle südamelähedane.
Eesti keelt peab rääkima, muidu sureb see
keel välja.
Mulle on eesti keel oluline, sest ma elan siin
ja igal riigil peaks olema oma keel. Meie
esivanemad võitlesid selle maa nimel ja see
kõik on üleüldiselt ka mulle tähtis.
Ilvi Suislepp

Fotod: Ilvi Suislepp

Kas sellist Eestit tahangi?
Olles eestlane ja eestlast teades, siis on meil alati
millestki puudus. Alati leiab põhjust, mille üle
viriseda.
Selleks võib olla kasvõi ilm. Kui paistab päike ja
on väga soe, siis on meil põhjust viriseda selle üle,
et on liialt palav. Soojal ajal unistatakse sellest, et
võiks olla ometi juba talv. Talvel jällegi, kui sajab
liiga palju lund või on liiga külm, on meil põhjust
taas nuriseda.
Tegelikult peaksime olema rahul, et meil on värske
ja puhas õhk ning ei ole suuremaid
looduskatastroofe, nagu on tornaadod või
tsunamid. Õnnelikud peaksime olema ka loomade
üle, et meil pole surmavalt mürgiseid putukaid või
madusid. Uhked peaksime olema Eesti
haridussüsteemi üle, mis on üks maailma parimaid.
Neid asju on palju veel, mille üle me ei peaks
virisema, vaid peaksime olema tänulikud, et need
meil olemas on.
Arvan, et selline Eesti on tegelikult väga hea ja
paremat ei oskaks tahtagi. Tuleb lihtsalt ajaga
kaasas käia ja osata tunda uhkust selle üle, mis on
hästi.
Kerli Kapsi
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