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Direktori sõna

Septembrikuu koolis on möödas ja oi, kui palju 

põnevat ootab ees. 

Mida oleme jõudnud juba korda saata ja mis uudist 

ka on? Meil on uued koolitöötajad, kellega te olete 

ilmselt juba jõudnud kohtuda ja tuttavaks saada:). 

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja pilliõpetuse 

ringijuht on Roomet Feigenbaum ja kokaks Elle 

Haan. Uued kohustused said endale Rita Lutsar, 

Annely Tubin ning Tiia Tenno, kelle vahel läksid 

jagamisse õppekorraldaja, arendusjuhi ning 

õppejuhi tööülesanded. 

Uudis on eKooli asemele asunud Stuudium. Nii 

õpilased kui õpetajad ja enamus lapsevanematest 

on jõudnud juba Stuudiumisse sisse logida, vaadata 

õppimisi, lugeda kirju jmt. Kasutage Stuudiumit 

hoolega ja siis ei pea muretsema, et miski jääb 

tegemata või vastamata või mõni kooliüritus 

külastamata. 

Ja nüüd väga oluline ja pidulik uudis! Friedebert 

Tuglase nimelise Ahja Kooli väärtused on: 

õpihimu, koostöö ja ettevõtlikkus ning meie 

visioon: me oleme õpihimulise inimese 

kujundajad.  

   Selles lehes: 

 

* Direktori sõna 

*  Tere, kool! 

* Meie kooli väärtused 

* Uudised 

* Intervjuu 

* Õpetajate päev 

* Õppereis 

* Suvelugemisest 

* Raamatusoovitus 

* Kaunid fotod 

* Uued tegijad 



Väärtuste avastamise ja sõnastamise kallal 

alustasime koos teiega tööd juba eelmisel 

õppeaastal. Mängisime koos väärtuste mängu 

(õpetajad, õpilased, hoolekogu liikmed), tegime 

väärtuste aardejahti (23.02 Mõ-Su-Li), 

joonistasime kooli nägu (kevadisel Mõ-Su-Lil, 

hoolekogu liikmed ja õpetajad aprillis) ning lõpuks 

viimistlesime kõik need mõtted koos 

koolitöötajatega 25.-26. augustil EL Struktuuri ja 

investeerimisfondi rahastuse toel kooli väärtusteks 

ja visiooniks. Seni oleme väärtusi kujundades 

korda saatnud järgmist:  

* võtsime arvesse õpilaste arvamust vahetunni 

veetmise võimaluste avardamise kohta ning tõime 

kooli lauamänge, mis arendavad koostööoskusi, 

suhtlemisoskust, eneseväljendusoskust ning 

loovust;  

* 11.09.2022 korraldas meie 4. klassi õpilane 

Karolin vanavanemate päeva puhul jalutuskäigu 

ning viktoriini;  

* 13.09 toimus selle õppeaasta esimene 

koostööprojekt Ahja noortekaga - 

Maailmakoristuspäev Ahjal;  

* 22.09 toimus ettevõtlikkust ja koostööoskusi 

arendav koolikohvik;  

* 28.09 toimus koostööoskusi arendav ja õpihimu 

ergutav spordipäev;  

* lisaks jätkame eesmärgistamisega, mis on oluline 

ettevõtliku inimese oskus. Kirjutage alati meie 

ühine eesmärk ka oma eesmärgi märkmikusse ning 

lisage kindlasti juurde ka mingi isiklik eesmärk. 

Teie ise olete enda tuleviku loojad!  
* Koolitoidu “+” ja ”-” kaardistamisel võtsime 

arvesse õpilaste tagasisidet ning viisime söökla 

korraldusse ja toitlustusse muutusi sisse. Käige 

söömas ja avastage, mis on muutunud:). 

 

Õpihimulist, koostöist ja ettevõtlikku uut 

õppeaastat meile kõigile! 

direktor Pirjo Pall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UUDISED 

5. klassil on uus algus 

5. klassil on uus klassijuhataja. Ta on meie kehalise 

õpetaja Kervin. Enne oli meil ka väga hea 

klassijuhataja. Olime rõõmsad, kui saime teada, et 

Kervin on meie klassijuhataja, sest ta on hea ja 

ettevõtlik õpetaja. 

Nüüd annab Kervin 5.  klassile klassijuhataja- ja 

kehalise tundi. Ta teeb kehalise tunnis ägedaid 

mänge. Me saame tunnis häid hindeid ja see teeb 

meid rõõmsaks. 

Meie klassile tuli juurde veel  uusi õpetajaid ja uusi 

tunde. Näiteks õpime esimest aastat kirjandust, 

meediat, ajalugu. Uued õpetajad on samuti toredad.  

Äge on olla 5. klassi õpilane. 

Annabel Kraavi 5. klass  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Georg Erik Org 

Meil on uus kokk 

Ahja kooli tuli sellel sügisel uus kokk. Tema nimi 

on Elle Haan. Kui meie läksime 2. septembril 

sööma, siis oli see suur üllatus, et on uus kokk. Uus 

kokk on tumedate juustega ja naerul suuga. Ta on 

lahe ja tark. Õpilastele meeldib, et ta teeb head 

süüa: kartulid, magustoidud, makaronid, 

pelmeenid. Olen juba maitsvat toitu nautinud ja 

soovitan: „Palun käige rohkem söömas!“ 

Oskar August Aasmäe 5. klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: erakogu 

Remont sai tehtud                                    

Meie koolis algas koolimaja remont juba eelmisel 

sügisel. Seega on koolipere pidanud tolmu sees 

elama juba kaua. Remont toimus koolis sees ja 

väljas ning kestis üle ühe aasta. Paljud töömeestest 

olid ukrainlased. Koolimaja soojustati väljast ja 

vahetati aknad ning parandati akna ümber olev 

sein. Kui ma kooli tulin, siis ma nägin, et kool oli 

väljast nii ilus ja seest veel ilusam. Nüüd on kool 

soe ja väljast nagu uus. Kõikides klassides on uued 

aknad ja meil on võimalus igal ajal oma ruume 

tuulutada. Kõige parem meel on ikka selle üle, et 

majas pole enam tolmu.  

Õpilaste arvates võiks järgmisena korda teha 

ventilatsioonisüsteemi, et meie õppimine toimuks 

värskes ja puhtas õhus. 

Kristelle Laevik 5. klass  
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Intervjuu 

pikapäevaõpetajaga 

Õpetaja Ülla Narusbek, kui kaua olete        

F. Tuglase nimelises Ahja Koolis töötanud? 

Ahja koolis olen olnud aastast 1990, s.o üle 

30 aasta. 

Mida teete siis, kui koolis tööl ei ole? 

Mul on küülikud, kanad, peenrad, 

kasvuhoone ja olen tihti ka lastelastega. 

Meeleldi käin teatris ja loen. 

Mis on Teie lemmikraamat? Kas mäletate, 

mis oli esimene raamat, mille lugesite läbi? 

Lemmikuks on vist Tammsaare „Tõde ja õigus“. 

Eriti esimene osa, olen seda lugenud viis-kuus 

korda ja alati leiab sealt midagi uut. Esimene 

raamat vist oli see Pöial-Liisist, sealt õppisin ka 

lugema. Üks raamat tuli veel meelde, mida lugesin 

– „Minu esimesed triibulised“. 

Millist muusikat kuulate? 

Kuulan igasugust muusikat. 

Mis on lemmiksöök? 

Lemmik otseselt puudub, ma pole väga valiv. 

Mis on maailmas kõige parem asi? 

Kõige parem asi on see, kui keegi sind ootab. 

Milliseid nutiseadmeid Teil tänapäeval vaja on? 

Mida kasutate? 

Vajalik on arvuti ja telefon, eks neid kasutan. 

Kui koolis käisite, siis milline õppeaine oli lemmik? 

Arvan, et matemaatika, hiljem ka keemia. 

Mida ütlete meie kooli õpilastele? 

Meie õpilastele ütlen, et õppige hoolega ja olge 

sõbralikud. 

Küsimused koostas 6. klass: Oliver, Lisette ja 

Karlos. Intervjuu viis läbi Oskar August ja foto 

tegi Georg Erik 5. klassist. 

 

 

6. ja 7. klass korraldasid koolis kohvikupäeva. 

Karlos, Oliver ja Lisette tegid  hinnasilte ja samal ajal 

küpsetas õpetaja Ilvi õunakooki. Oliver oli juba kodus 

ilusad muffinid valmis teinud. Samuti oli kodus Jan-

Joosep vahvleid küpsetanud. 7. klass küpsetas veel 

muffineid ning koos tegime ka võileibu. Meelis tõi 

kaasa mahlaseid õunu ning õunamahla. Sööki oli 

palju.  

Koos sättisime koridori kohvikule kohaseks – 

paigaldasime lauad ja toolid, kuhu külastajad saaksid 

istuda. Ilvi tõi maki, millest tuli muusikat, et meeleolu 

oleks veelgi sobilikum. Kui kohviku avamiseni oli 

aega 15 minutit, tõime müügilauale toidu. Toit oli 

ahvatlev. Kellahelina järgi tulid õpilased kohale. 

Tunni aja pärast oli toit, peale võileibade, müüdud. 

Muffineid oleks võinud rohkem olla.  

Kohvik läbi, hakkasime koristama. Lisette puhastas 

lauad ära ja poisid tassisid need klassi kohale. Prügi 

panime prügikasti ja kõik sai korda, koridor puhtaks 

ning tundsime rõõmu kordaläinud päevast. 

Koolikohvik oli lahe, parim kohvik üldse. Plakat ka 

oli ilus.  

Lisette, Oliver ja Karlos, 6. klass 

Õunakook enne ja pärast küpsetamist.  

Fotod: Ilvi Suislepp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahja sai jälle puhtamaks! Osalesime taas 

Maailmakoristuspäeval ning andsime oma panuse 

kodukoha korrastamisse. Hoiame ikka loodust ja 

kodu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotod: Oskar August Aasmäe ja Ilvi Suislepp 

  



ÕPETAJATE PÄEV toimus ka sellel aastal. 
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Fotod: Ilvi Suislepp 

Ahja kooli õpilasesindus 

12. septembril toimus õpilasesinduse koosolek. Meil 

oli üksteisega tutvumine ja töö planeerimine. 

Kokkusaamine toimus õpetajate toas kell kümme. 

Koosolekul olid kohal õpilasesinduse liikmed ja 

õppekorraldaja Rita. ÕE liikmed on Marleen, 

Tristian, Georg, Kristelle, Algis, Lissette. ÕE teeb 

kooli paremaks, lõbusamaks ja huvitavaks. 

Õpilasesindusse saab sisse hääletamise teel, oma 

klassi häältega. Õpilasesinduses on võimalik saada 

presidendiks ja asepresidendiks. Sellel aastal on 

õpilasesinduse president Kristelle ja asepresident 

Georg Erik. Õpilasesinduses olla on huvitav. 

Georg Erik Org 5. klass           



MEEDIARING TOIMETAB 

Fotod: Georg Erik Org ja Oskar August Aasmäe 



Meie kooli 5. – 9. klassi õpilased käisid õppekäigul 

Tallinnas, et kasvatada õpihimu, saada osa 

meeskonnast ning olla ettevõtlikud. Kõik sujus 

suurepäraselt ja tagasiside ning meenutused on vaid 

head. „Meeldis kõik sellel käigul ja ei olnud midagi 

ebameeldivat,“ on kokkuvõte ühe õpilase töölehelt.  

Alustasime Riigikogust, kus saime põhjaliku 

ülevaate nii majast 

kui sealsest 

töökorraldusest. 

Meil vedas eriti, 

sest pääsesime 

hetkeks kuulama 

täiskogu istungit. 

Tunne oli tähtis, 

põnev, huvitav, erakordne – nagu märkisid õpilased. 

Uus ja erakordne kogemus oli ka see, et meile juba 

tuttav Liina Kersna oli külalislahke ning viis meid 

Reformierakonna fraktsiooni saali pika 

nõupidamistelaua taha. Liina Kersna julgustaval toel 

said õpilased proovida mikrofonidesse rääkimist ja 

nautida põnevat hetke – olla nagu riigikogu liige.  

Edasi liikusime Toompealt Eesti 

Kunstimuuseumisse. Õues oli ilus maaliline 

sügisilm, täis 

värvisära ning 

võiks esitada 

küsimuse, kas 

seda pilti suudab 

miski ületada. 

Oma silm on 

kuningas ning 

õpilased 

avastasid kauneid 

teoseid. Konrad 

Mägi 

maastikumaalid 

pakkusid 

kahtlemata õues 

olevale konkurentsi.  

Õpilased kirjutasid: „Meeldis „Võrumaa maastik. 

Valgjärv“. Muljet avaldab, kuidas pilved on tehtud 

viie erineva värvitooniga. Roheliste puudega armas 

suvemeenutus, kodused pilved, järved ja põllud. 

Palju rohelist värvi ja  sügavsinised järvesilmad. 

Detailide piirjooni on rõhutatud tumedate joontega.“ 

Esile toodi ka „Maastik punase pilvega“. „See on 

sügist meenutav pilt, süngete toonidega, 

külmatundeline, aga samas ka helge, lootusrikas. 

Silmatorkav taevas on värviline ja muudab pildi 

rõõmsamaks, pildi ees olevad lilled on tähelepanu 

äratavad.“ See on ainus Eesti autori töö, mis on 

toodud raamatus „1001 maali, mida elu jooksul peab 

nägema“. Ja meie oleme selle ära näinud!  



Muljet avaldav pilt oli ka Oskar Kallise „Kalevipoeg 

laudu kandmas“. „Pilt on ilus, maalitud tumedate 

toonidega, kasutatud on ka sinist, valget ja punast 

värvi. Kalevipoeg tundub tugev, töökas, ettevaatlik. 

Pilt tekitab süngeid ja jõulisi tundeid.“ „Johann 

Köleri „Truu valvur“ meeldib, sest see kujutab 

sõprust koera ja tüdrukuga. Sõprus on pildis sees ja 

see on ilus.“ Evald Okase „Uus linn“ kohta toodi 

välja: „Muutuv, mitmetahuline, keerukas, köitev, 

liikuv teos. Väga sirged jooned, sügavad värvid, 

industriaalsed elemendid ja nende rõhutamine 

vasksete, kuldsete toonidega. Filigraanne teos, hästi 

liikuv, meisterlik, detailsus muutub kaugelt vaadates 

ja lähedalt, läbivalt kasutatakse tumedaid toone.“  

Muljeid oli palju. Kumu oli õpilaste sõnul 

inspireeriv, tekitas uudishimu ning tõdeti, et 

külastaks Kumu veel, sest seal oli ilus, oli põnev 

kunsti vaadata ja on palju pilte avastada. 

Õppekäigule 

pani punkti sõit 

vaaterattaga 

Skywheel 

(taevaratas). 

Juba enne sõitu 

oli ootusärevus 

suur. Tõusime 

gondliga T1 

katusel 120 

meetri kõrgusele 

ning nautisime 

vaadet 12 

minutit.  

„Esimesel 

ringil oli 

jube, edasi 

aga äge.“ 

Kokkuvõttes 

õpilaste 

sõnadega: 

„Meeldis 

õppekäigul 

kõik. Kool on 

hea. Ootused 

õppekäigule 

olid väga 

suured ja me 

ei pidanud 

pettuma. 

Poepeatus tekitas vabaduse tunde, pakkus rõõmu, 

võimaldas magusat. Ka lõunasöök oli hea ja 

maitsev.“ 

Ilvi Suislepp 

Suvelugemise väljakutse 

Suvelugemise väljakutses osales 11 raamatute 

lugejat, nende hulgas kolm õpetajat. Kokku loeti 72 

erinevat raamatut. Kõige rohkem lugemisbingo 

lahtreid täitis Oliver, kes luges läbi 16 raamatut. 

Kaks raamatut vähem luges õpetaja Ülla Narusbek. 

Väga tubli oli ka Karolin, kes läbis väljakutse 13 

huvitava raamatuga. Pooled lahtrid täitis ehk 10 

raamatut luges Villu. Mõni õpilane jõudis läbi lugeda 

vaid ühe raamatu ning ka see on kiitmist väärt ja kõik 

lugejad on teeninud suure aplausi.  

Aitäh osalemast, Villu Adari, Karolin Maisvee, 

Sander Kade, Annabel Kraavi, Kristelle Laevik, 

Georg Erik Org, Oliver Rood, Ülla Narusbek, 

Pirjo Pall, Aira Ojala! 

Mida loeti? Kõige rohkem loeti raamatut, mille on 

kirjutanud eesti autor ja ka neid, milles on rohkem 

kui 70 lehekülge – mõlema korral täiteti 

bingolahtreid seitse korda. Seitse korda loeti 

raamatut ka voodis ja üks lugeja märkis, et luges kõik 

raamatud voodis. Seekordsel suvelugemise 

väljakutsel ei loetud kordagi uuesti oma 

lemmikraamatut. 



Mõned näited, et saada osa nendest huvitavatest 

valikutest. Teosed, mille pealkirjas on kellegi nimi: 

„Taaniel Teine“, „Onu Moritza sõnaraamat“, „Harry 

Potter and the Chursed Child“, „Hulkur Rasmus“, 

„Lõvi Lõrr ja jänes Jass“, „Amanda patsid“. 

Raamat, mille kaanel on loom: „Loomade elu. 

Konn“, „Unustamatu Ööbiku villa“, „Head und, mu 

kullake!“, „Koeralaps Berta seiklused“. 

Raamat, mis tundub esmapilgul igav: „Mirabell“, 

„Armastuseöö“, „Hundid ja kitserahvas“. 

Raamat, milles on salapära: „Kolme päeva saladus“, 

„Rigeli silmad“, „Operatsioon Kilekott“, „King nr 

40“, „Siniste huntide linn“. 

Raamat, kus on juttu sõprusest: „Kasuõed“, 

„Autopõnn Anto ja uus tüdruk“, „Minu Gruusia“. 

Pereliikmete soovitatud raamatud on „Nullpunkt“ ja 

„Vesta-Linne, kohe voodisse!“. 

Luuletusi on raamatutes „Kui ma olin väiksekene“, 

„Kirsikivimaja“ ja Suumani luulekogu. 

Raamatud, milles on rohkem pilte kui teksti: 

„Hirmus nahkhiir“, „Rõõmsad röövikud“, „Wall E“.  

RAAMATUSOOVITUS 

Seekordse lugemissoovitused leiame suvelugemise 

väljakutse bingotabelist. Karolin luges Reeli 

Reinause raamatut „Täiesti tavaline perekond“. 

Raamat räägib kahe lapsega perekonnast, kus kõik on 

pealtnäha korras, ent 11-aastase poisi jaoks tunduvad 

mitmedki seigad veidrad. Nendest tähelepanekutest 

kirjutabki Tim oma blogis ja see lugemine on väärt 

kogu perele.  

Jaanus Vaiksoo „Miku ja Mirjami kuus kummalist 

kohtumist“ on väga tore raamat, milles on kuus 

seikluslikku juttu. Õde ja vend ehk Mirjam ja Mikk 

satuvad huvitavatesse juhtumitesse või kohtuvad 

mitme salapärase tegelasega. Kohtumised on 

muinsjutuhõngulised ning ootuspäraselt õnnelikud. 

Lugeda on lõbus ja kui juhtub, et otsid lugemisele 

vaheldust, siis on võimalik seda teost ka 

Vikerraadiost kuulata (vikerraadio.err.ee).  

Kokkuvõtte koostas Ilvi Suislepp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolipressi toimetasid 

Georg Erik Org,  

Oskar August Aasmäe,  

Ilvi Suislepp 

 

Täname 

Pirjo Pall, Rita Lutsar, Ülla Narusbek,  

Kai Neemsalu, Kervin Kull 

 

 

 

 


