
a
0ktoober

2014

Ulenurme kooli leht

6 (33)

t

ULENU RME GUMNAASIUMI 30 AASTAT
Keskmis€d l!aemused vald&onniti

Mateeaaaik:

Ie,e tool 34o
terti
o[aD 494

528

516

496

,{a!rtun tal.ni xn iu.

0.1

2,1

a.ie tool 4,5 al,6
testl 11,9 s4,2

oEco 21.3 54,3

63,2

51,t
53,6

18.:

23,1

,,M. olen cma kootaga r.hrl." {%)

lr&nLn B:eni

200

0

2472 2013 1074

Kooli.0pikeskkond on muutunud jarjest kaasaegsemaks ja turvalise-
maks. Ulenurme Giimnaasiumi rekonstrueerimise ja laienduse I etapiga
aastal 2010 valmisid uus raamatukogu ia so(jkla, poiste ia tijdrukute
kasitddklass, 0ppekddk ja k0lm uut matemaatikaklassi. KOik koolihoo-
ned on varustatud uue tulet6rje hairesignalisatsiooni ja evakuatsi00ni-
valgustusega. Ulenurme Gi.lmnaasiumi 6ppekorpuse teise ja kolmanda
korruse fuajee uste asemel 0n tuletokkekardinad. Nimetatud fuajeed
0n muutunud valgemaks ja koolimaja avaramaks. Kool ei vanane, vaid
muutub aastatega rl ha kaunimaks.

Ulenurme Giimnaasium pakub oma opilastele mitmekUlgset haridust
tdnu neljale suunavalikule gUmnaasiumis: reaal-, humanitaar-, loodus- ia
spordisuund. Algkoolist saavad alguse sp0rdi- ja terviseedenduslik 6pe
ning srlvendatud muusikaope. Alates 1. klassist on Opilastel vOimalik
0saleda varase keele6ppena inglise ja saksa keele aineringides. p6nevat

v66rkeelemaailma 6pitakse tundma laulude, mangude ja liikumise baasil.

l\,4eie 6pilased osalevad aktiivselt maak0ndlikel, vabariiklikelja rahvus-
vahelistel v6istlustel o[]mpiaadidel ning konkurssidel. Au sees on koolj
traditsioonilised iiritused.

Ulenurme GLimnaasiumi moto 0n ,,6pija arene". Vallavanemaja kooli
juhtkonna vastuvotul osales eelmisel 6ppeaastal iga kolmas opilane.
Tunnustati parimaid 6ppureid ja sportlasi, jagati auhindu ning diplomeid.
Parimad igas 0ppeaines said tunnustuseks klaasi ,,Parim ainetundja".
Giimnaasiumi tublidele makstakse jatkuvalt stipendiumi.

Suureparased olid meie 6pilaste PISA testi tulemused. Rahvusvahe-
line test moodab iga kolme aasta tagant 1s-aastaste opilaste teadmisj
ja oskus matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustss.
Tagasisidet Ulenurme G0mnaasiumile naitab jargmine tabel.

Kasvanud on kooli rahvusvaheiisus. Ulenurme Giimnaasium on Pierre

de Coubertini ko0lide ja UNESCO iihendko0 ide liige. lvleie 6pilased 0n

0salenud no0rtefoorumil 2011. a Pekingis ja 2013. a Lillehammeris.
Tenavu toimusid,uba 8. rahvusvahelised koolio,rlmp amangud Ulenur-
mel k00s Norra ja Lati koolide vOistkondadega. Lisaks oma 6pilastele on
sellel 6ppeaastal Lilenurme G[]mnaasiumis 6ppimas kaks vahetusdpilast
vdlismaalt - Saksamaalt ja Jaapanist.

Koolis toimuvad pidevalt uuendused. Tanavu oleme pdhikoolis rile
leinud veerandipdhiselt hindamiselttrimestrpdhisele hindamisele, mis
tAhendab seda, et hinnete k0kkuvotteid teeb kool k0lm k0rda 0ppeaastas:
1. detsembril, 1. mansil ja 6ppeaasta l0pus juuni alOUl. Kdik hindamis-
perioodid 0n vdrdse pikkusega ehk kolm kuud. Alates 1. septembrist
on Ulenurme GLimnaasiumis kasutusele v6etud uus e-peeviku veebi-
rakendus ..Stuudium". L septembril alustas lJlenurme Gilmnaasium
iihena kaheksast-Eestimaa koolist pilootprojektina 1. a klassis uhiuue
Lotte Aabitsaga. 0piku autorite arvates arendab Lotte Aabits enam laste
loovust ja eri rollides t0imetulekut.

oleme j6udnud t6demuseni, et (jhtne koolivorm r6hutab 0pilaste
olulisust ia ko0lip€re rihtekuuluvustunnet. Sellest 6ppeaastast on kasu-
tusel 1.-5. klassi 6pilastel Ulenurme Gtimnaasiumi l0g0ga k0olivormi
elemendid.

lJlenurme Giimnaasium on 30 aasta jooksul toestanud siit saadava

mitmektlgse hariduse vadrtust. Siia on tuldud ilha enam ja enam. Kooli
opetajaskono t0etab 0ma dpilasialati. Tanaseks on Lilenurme Gumnaasiu-
mil 1215 vilistlast, neist 16 kuldmedaliga ja 36 h0bemedaliga l6petanut.

Soovin k6igile palju Onn€ kooli 30. aastapdeval!

K0htumiseni Lilenurme Giimnaasiumi aastapeeva 0ritustel. Jiirgmine
tehelepanuvearne aasta on 2016. mil tehistame Ulenurme valla haridus-
elu 250. aastapaeva.

OLEV SALUVEER,
0 le n u rm e G ii m naas i u mi di reno r

ik
1984. aastal kerkis Ulenurme aleviku k6rvale p0llumaale tanane k0o-

limaja 350 6pilasele, 0lles Re0la 8-klassilise k00li jarglaseks. Kui t0llal
0Iid Ulenurme maadel viljakandvad pdllud, siis tena 0n nendet p0ldudel
viljakandvad pered.

.. 0leme kool, mille 6pilaste arv kiiresti suureneb. Sel 0ppeaastal 0pib
lJlenurme Grlmnaasiumis 768 6pilast, neist giimnaasiumis 163 6pilast.
See on Lile 150 opilase enam kui viis aastat tagasi. oma Opilaste arvult
oleme teist aastat jArjest suurim kool lartumaal. Esimest korda Llle-
nurme G[imnaasiumi ajal0os on koolil ne]i esimest klassi. 0ma esimest
kooliteed alustas tanavu 83 6pilast, mis 0n samuti Tartumaa suurim
esimese klassi 6pilaste arv...Pr0gn0oside k0haselt sLlnnistatistika jiirgi
on juba kolme aasta piirast Ulenurme Giimnaasiumis opilaste arv ijleta-
mas tuhande 0pilase piiri.

iilenurmeciimna6siumi6pilastearvu diinaamika
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Nagu tulemustest ndha, on Ulenurme 0pilaste tulemused tublisti rjle
Eesti keskmise ja see on tunnustus meie 0pilastele ja 6petajatele.

I estis LUriti ka Op laste rahulolu oma ko0ltga. Ulenurme Gtlmnaasiuris
0n rahul oma kooliga 86,4% 6pilastest ja 6nnelikud 68,1% 0pilastest.

,,M. oleh looli, 6nnelil."{%)
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5. AASTAT UNESCO UHENDKOOL

UNESC0 iihendkoolide v0rgustik loodi 1953.

aastal, sinna kuulub rohkem kui9900 haridus-
asutust 180 riigist (2014. a septembri seisuga),
s.h 20 kooli Eestist. Vorgustiku eesmark on

edendada UNESCo pOhimOtteid juhtprojektide

kaudu. t0etades seelabi laste ja noorte 21. sajan-

dile kohaste teadmiste, oskuste ja padevuste

arengut. UNESCo iihendkoolid p00ravad erilist
tahelepanu maailmaharidusele ja jiitkusuutlikku

arengut toetavale haridusele.

lJlenurme Giimnaasium on viiendat aastat
UNESCo Llhendkool. Esimesel aastal oli taht-
siindmuseks kohtumine valisministeeriumi
asekantsleri Marina Kaljurannaga.Teisel aastal

toimunud kdikvdimalikele kohtumistele ja ilri-
tustele lisaks votsid meie kooli opilased K. Peet-

salu ja L. L0pp 0sa rahvusvahelisest noortefoo-
rumist ,,Vesi ja maailmaperand' Krimmrs ninq
9. a klassi poisid tegid 20'12. aastal Euroscola
projekti ,,KOrge vanuseni tegus ja toimekas" ja

10. klasside 6pilastena kaisid nad Euroscolal
Strasb0urgis Prantsusmaal. UNESC0 maailma-
parandi konventsio0ni 40. aastapaeva tahistati
maailmakultuuriperandi makettide valmistami-
sega.8. a klassitiidrukud K. Peetsalu, L. llves
ja lvl. lvlanglus 0salesid vabariiklikul konkursil
tddga,,Unqari loodusparand", mis ehib kooli-
maia sddklaesist seina. Kolmanda tegevusaasta
suurprojektiks oli osavott Euroopa Komisjoni
generalions@ school projektist. 0pilased k0h-
tusid kohaliku kogukonna erinevate inimestega
ja tegid projeKi ,,lvl6tlemine viib hea motteni,
hea mOte viliaka te0ni". Toimusid mOttekojad

- kiilalised reekisid, lapsed kiisisid, keis elav

debatt. Neljandast tegevusaastast on enam
meelde jaanud Ukraina kriisi teemal toimunud

kohtumine M. lvlihkelsoniga ja 0pilaste edukas
osavott Euroopapeeva internetiviktoriinist, kus
keskkooli osas saavutas I koha vabariigis K.-C.

Mere ja pohikoolist I koha K. Kuusk.

Kiiesoleval aastal on edukalt toimunud rah-

vusvahelised kooli okimpiamengud, 17. sep-

tembril toimus rahvusvahelise demokraatia
peeva puhul niiidisveitlus meie kooli jaTreff-

neri kooli 11. klasside opilastele ning L klas-

side 6pilaste 0ppeekskursi0on Stenbocki majja
ja Riigikogusse.

10. ja ll.klasside 6pilased vdtavad osa
Euroscola projeldist,,Euroopa arenguk0ostdd

aasta 20'1 5". 0ppeaasta j00ksul tehistame k00lis
URO teemapAevi, 0saleme lM0ndo proieKides
ja korraldame kohtumisi erinevate kultuuride
ja rahvaste esindajatega, jatkame ainetevahe"
list l6imingut, et paremini kesitleda jatkusuut-

liku arengu ja vastustundliku maailmakoda-
niku kasvatamise teemasid. Nii nagu eelnevate

aastatel, osalevad opilased ka sel dp_peaasta

UNESCo vabariiklikel suuriirtustel - LJR0 in!-
liskeelsel simulatsi0onil Jijri Grimnaasium s ;a

uurimist66de konverentsil l\4oostes. Uhendk0c
tegevust koolis juhivad ja viivad lebi aialoo-.
ilhiskonnaopetuse-. geograafia-. bioloogia..
kunsti- ja keelteopetajad. Heaks toeks pr0jek-

tide lebiviimisel on kooli direktsioon ja Ees:

Vabariigi poolt Eesti UNESCo koolide rahvLsl (
koordinaator Johanna Helin.

UNESC0 Llhendkoolina pddrame juba vler-
dat aastat r0hkem Uhelepanu sallivusele. so -

daarsusele, kestlikule arengule ia maa lma-
haridusele.

MILVI TISLER.

ajalaodpetaja

Oma kool
Kolmkiimmend aastat - inimiga - on

aeg, mis on mondagitoestanud. Kolme-

klimne aasta jooksul on dpilaste arv
kahekordistunud. 0pilasi on olnud ja

0n Virust V6runi. Kui kooli algaastail

oli kool p6llumajandusliku kallakuga
ja I6petajad omandasid loomakasvataja

elukutse ning laiahaardelise mehha-

nisaatori oskused, siis tinapiieval on

erikursuste ja 6ppesuundade arv [isna
muljetavaldav.

Praegune 6pilane ei ole enam see,

kes oli koolilaps 30, 20, 10 aastat
tagasi. lsad-emad ka ei ole enam need.

Vist ei peagi enam olema. Suur jogi

peab allikate aset maletama. Loodan,

et vilistlaskond on seda usku.

Tervitades

TARMO KERSTNA

TAGASI KOOLI
Kooli lopetamise paeval ei olnud ma veel

kindel, kes minust saab, kuid maletan, et 0len-
gul, mis sellele piievale jergnes, oli mul vaike
jutuajamine oma klassiiuhataia [4aia Uibo ia
paralleelklassijuhataia Piret Rannastiga. Nii
nemad kui ka mu vanemad hiljem soovitasid
mul proovida Viljandisse 0ppima minna. 0pe-
taia Rannasti sonul olevat ma,,linnukesega"
inimene ja Kultuuriakadeemias 0pivadki ainult
sellised. Nii ma veitsin sisseastumisel ka seal-
sele direKsioonile.

Nende nelja aasta iooksul Viljandis huviiuhiks
6ppides ei olnud mul plaani, et kooli l0ppedes
lehen tagasi illdhariduskooli, et seal 5 pAeva

nddalas hommikust 6htuni tddtada. Vahemalt
siis ei teadnud, et kooliks vdiks osutuda minu
enda kool, kus 12 aastat ,,n iih itud sai koolipinki".
Panustasin oma tddelus draamapedago0gikale,
millele olin spetsialiseerunud. Mul 0nnestus
kohe parast kdrgk00li l0ppu erialavalise t0d
kOrvalt iilikoolis rlht draamameetodi kursust labi
viia ja seda mitu aastat jarjest. Kuid noortega ia
erinevate stndmuste korraldamisega olin ikka
pidevalt seotud.

Siis avastasin iihel paeval, et mu endine kool
otsib huvijuhti. See oli killl asenduskoht, kuid
siiski voimalus 6pitud eriala lerele proovida.

Tuttavate 0hutusel kandideerisingi. Sellel hetkel
ma veel ei teadnud, et tegu 0n Tartumaa (]he

suurima kooliga. lntervjuude ajal oli lkorruse
tuajee justkui kooli k0kkutuleku saal, kus eri-
nevaid tuttavaid lende kohata v0is. Aqa tundub,
et see ,,linnukese" jutt sobis ka selles koolis,
sest siin ma niliid olen.

Mis on teisiti? Kuijetta kOrvale selle ,,vaikse,
armsa maja" juurdeehitus, siis minu jaoks koige
naljakam ja p0nevam uus asi oli olla 6petajate
toas koos koigi pedagoogidega ja neha neid
0ppeainevdlises olekus. Need olid ju samad
0petajad, kes minu klassi ees, kriI napu vahel,
midagi kirglikult seletasid. Justkui,,opetaja-on-
ka-inimene" -ahhaa-mom€nt tekkis esimestel
nadalatel. Ning siiani on raskeja harjum-atu aeid
nimepidi kutsuda - on ju tegu minu opetaia-
tega. Teine Uhelepanek on kohvi tarvitamine
- sellel on illdharidusasutuses hoopis teine
tahendus. Kui satud olema dpetajate toas sel
hetkel, kui kellvahetundi leheb, siis vdid mar
gata kohvikruusi liikumas suunaga kannu poole
enne kui 6petajat ennast.

0len killl siin vdhe aega olnud, kuid mis kohe
silma jai, on 0pilaste passiivsus Uhiselt kooli-
elu p0nevamaks muutmisel. VOibolla vOrdlen
seda liialt oma klassiga, kes minu meletamist
md0da oli tais entusiaste - klassipulm, diskod
ja iduluiiritused said rlhiselt kokku pandud ia ara

korraldatud. Praegu tundub, et 0petajad peavad

liialt paluma, et keegi millestki osa v6taks. Aga
vOibolla toesti 0n praeguste 6pilaste kool valine
elu piisavalt pOnev, et voib need 0ppimisaastad
lihtsa suhtumisega motida saata.

Eks neid erinsvusi ole veelgi, kuid esialgu i0in
velia just need, mis selle vaikese ajaga sllma on
jeanud. Avastamisi ja ahhaa-efelde jatkub igasse
nddalasse. Tdd on p0nev, mitmekrllgne ja mahu-
kam, kui ette kujutasin. Ko0l on llus ja kolleegid
toredamad. olen tenulik selle v0imaluse eest
naasta tagasi oma armsasse koolimaija.

MERLIN PONNA,
XX lend
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8. Mis oti sinu temmikd[oeaine? Miks? tiivi: t\tinu temmikaine;s;i k]d*ir;. il;; ;:ffmeerdis jd meetdib srani raamaruid Juaeda.

i!';,Y:li,iffIi'#t:ll#lil'Jilfllli'i,ll,'tin-,f;1!',;fl,.:ii#r 
I ffig,:m,,,.,rffiixdili:illl,li",i,#i;litflrr,y,lL:if{fi:::;seadmisoskusele, nil et kirjandite kirjutamine oli n



4 Olevik KooLt LEHr

H ETKI KOOLI EREDAMATEST SUN DMUSTEST

Kaoli alitnpianingud an tainunud juba kaheksal karral Selsiigisel
siiitasid oliinpiatule Hans-Christian Hausenbetg ja Margil Kalk

lgal aastal taitnub dircktsioont r'asluv1t edukatele 1ppuritele - kingiks
parina a i netu nd ia klaas ia kal ender iaan lautl.

Ldbus hetk enne riiqieksanite al0usl - iheksandikud an ellu astumas!

UG kaoride kiruhetk on asalenine laulupeal- laulupaisld laulu)rrel. Load usha ru A pi lased p rag nm mis R Andav B ioklass

lOal kevadel on algkaali lapsed spordilaagris - UG tulevikuloatused. Algkaa I ilapsed kevad ises lau lulaagris.

Olevik Vaiaandja: U LEN U R [,'lE VALLAVAIITSUS, 61714 U LEN UR l\,lE, TARTU I/AAKoN D TEL 750 2600.

Koo ehe toimetaiar PIRET RANNAST. Keeleline k0rrektuur P REI RANNAST

l .L-E\DLS rA-qU{h Gdri>so- Lli.oo"0L..vv/r.-r,l.reo ee

'oLEV K' ON OTEMAS KA UTENUHME VALLA K0DULEHEL www ylenulme.eeULENUBME KOOLI LEHT


