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TOREDAT VAHEAEGA, KAUNEID JÕULE JA 
HEAD NING SÕBRALIKKU UUT AASTAT!

ÜLENURME 
GÜMNAASIUMI 

ÕPILASESINDUS – 
KES ME OLEME?

Õpilasesindusesse on kokku tulnud klas-
side esindajad ja aktivistid, kes tahavad 
muuta koolielu paremaks ja huvitavamaks. 
Meie oleme Ülenurme Gümnaasiumi õpi-
laste häälte võimendus. 

Meie õpilasesindusse kuulub üle 30 
aktiivse klassiesindaja ning juhtkonna 
moodustavad esimees Aron-Antti Vaino 
(11. kl), aseesinaine Killu Kolsar (9. kl), 
aseesimees Jan Keron Kalm (10. kl) ning 
sekretär Stella Ojalaid (11. kl). Aron-Antti 
on ka  Eesti Õpilasesinduste Liidu liikme-
tevaldkonna juht. 

ÜG õpilasesindus ei tegutse ainult koo-
lisiseselt, vaid võtab osa ka üleriigilisest 
sündmustest. Näiteks on meie kool esin-
datud Eesti Õpilasesinduste Liidus, selle 
üldkoosolekutel ja muudel noorteüritustel, 
kus jagatakse palju häid ideid. Ka riigiväli-
sest õpilasesinduste kohtumisest on jõutud 
juba osa võtta. 

ÕE on pikka aega tegutsenud vaikselt 
ning paljud koolis ei teagi, et selline ühen-
dus eksisteerib, aga oleme võtnud nõuks 
läbi ürituste ja üllatuste kasvada järjest suu-
remaks, julgemaks ja tublimaks, et viia läbi 
suuremaid ideid ning projekte, mis muu-
davad meie koolielu põnevaks. Meeldiv 
on näha, et viimasel ajal on meie tegevus 
tunnustust saanud ning aina rohkem õpi-
lasi liitub meie ettevõtmistega. Näiteks alles 
toimus meil üks stiilipäevadest, kus noor-
mehed kandsid sinist ja neiud punast või 
roosat. Ühel vahetunnil jäädvustasime ka 
selle digitaalselt. Kooli juubeli puhul toimus 
ka üle pika aja disko, millest lisaks õpilas-
tele võtsid osa ka õpetajad. Ja kõigile tuli 
diskost osavõtjate arv üllatusena. Plaanis 
on veel palju teisigi üritusi: jõuluhommi-
kud, sõbrapäev...

Õnneks liigub meie koolis ringi palju 
noori, kellel on häid ideid ja mõtteid, mida 
nüüd saab meieni tuua, et koos siis teoks 
teha.

STELLA OJALAID,
 ÕE sekretär

VAHETUSÕPILANE EMMA KEIZER
Sel õppeaastal õpib meie koolis kaks vahe-
tusõpilast. Koolileht vestleb sel korral Emma-
ga. Ta on õppinud-elanud Eestis augustikuust 
alates ja temaga on hea suhelda, sest ta on 
selle ajaga tubliks eesti keele kõnelejaks 
saanud. Järgnevas intervjuus on Emma vas-
tustes jäetud keeleline korrektuur tegemata. 

Kust sa pärit oled? Ma tulen Põhja-Saksa-
maalt. Hannoveri lähedalt.

Miks sa tulid Eestisse õppima? Ma tahtsin 
minna kuhugi, kus on rohkem huvitav kui näi-
teks USA. Midagi erinev. Teiseks ma tahtsin 
õppima uus keel. Mu ema on olnud Eestis ja ta 
soovitas mind ka minna Eestisse. Koht, mis on 
huvitav ajalugu ja ei ole sarnane kui Saksamaa.

Kas sa tunned ennast Eestis hästi? Jah, 
mulle väga meeldib.

Kuidas sul koolis läheb? Nii ja naa. Ma saan 
juba palju asjad aru, aga kool on ikkagi väga 
raske, sest ma pean kõik asjad eesti keeles teha 
ja ma ei oska seda väga hästi.

Kuidas su eesti keele õpingud lähevad? Ma 
arvan keskpäraselt. Aru saada on üpris hea, aga 
kõik teised on mitte väga hea. Lugeda on väga 
raske, sest ma ei saa aru, mis see tekst tahab 
öelda, ainult mõni sõnad.

Mis on Eestis teisiti kui on Saksamaal? 
Kuidas inimesed teevad asjad on erinev. Eestla-
sed on tagasihoidlik, kui palju sakslased ei ole. 
Eestlased ei plaani nii kaua enne, nad on roh-
kem spontaanselt, sakslased plaanivad sageli 
aasta enne. Keel on muidugi erinev, traditsioo-
nid on ka. Vist peaaegu kõik on erinev.

Vaikne on talvel
tuppa toome kuusepuu
kauniks toa teeme

LII LOPP, 6.c klass

Lõpuks jõulud käes
kingitused kuuse all
toredad on need

ÜLER KÄRNER, 6.c klass

Jõulupäev on hea
kuna tuleb jõulumees
tuba laule täis

MARKOS LAASIK, 6.c klass
Joonistas Karl Roven Kattai, 1. b klass

Kuidas sulle meeldib Eesti ilm? Toit? Mulle 
väga meeldis lumi ja ma ootan nüüd kuni paks 
lumi tuleb, aga Eesti on ka väga külm ja siin on 
olnud juba väga külm ja siin on olnud juba nii 
külm kui Saksamaal ei lähe.
Erinev toite mulle meeldib ka. Eestil on väga 

palju toit, mis Saksamaal ei ole. Kohuke, man-
navaht ja need väiksed kommid. Kama, puder ja 
joogijogurt ka. Mulle meeldib kõik need asjad, 
ainult joogijogurt mitte.

Kus sa Eestis käinud oled? Ma olin Tartus 
juba sageli käinud. Kaks korda ma läksin Tal-
linnas, kus ma olen näinud meremuuseumis, 
Paks Margarethe ja Tallinna sadam ja meri. Üks 
päev ma läksin ka Paldiskis matkama. Koos 
grupiga ma matkasin Suur Munamägi juures. 
Pärnus ma olin ka.

Millega sa vabal ajal tegeled? Minu vabal 
ajal ma mängin jalgpalli ja viiuli muusikakooli 
orkestris. Ma lähen Tartu loodusmajas ja õpin 
basskitarri mängida.

Kelle juures sa elad? Ma elan Lea, Lauri ja 
Lii juures.

Võrdle Eesti ja Saksamaa kooli. Eesti kool 
on õpilastele lihtsam kui Saksamaa kool. Õpi-
lased ei pea nii palju kooli jaoks teha. Vähem 
kontrolltööd, vähem kodutööd ja saad lihtsam 
viied. Saksamaa hinde süsteem on ka erinev 
kui Eesti oma. Saksamaal on 1 parim hind ja 
6 on halvim. Vaheaeg on ka erinev. Suvis meil 
on ainult kuus nädalad vaheaeg, aga sügisel ja 
kevadel meil on kaks nädalad. Jõuluvaheaeg on 
sama. Mõnikord meil on kaks vaba päeva näda-
las, kui on kristluse püha.
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KIRJANIKUD KOOLIS

Kirjanikud raamatupuu all  Foto: Ave Vigel

DETSEMBER ALGAS MATEMAATILISELT

Sudokude lahendamise võistlus           Foto: Mall Aso

SÜGISENE SOOMAA
30. oktoobri hommikul asusid kolm 6. klassi tee-
le Soomaa rahvusparki, et veeta päev loo-
duses ja õppida seda ka lähemalt tundma. 
Soomaa looduskeskuses ootasid lapsi gii-
did, kes tutvustasid neile ühte huvitavamat 
ökosüsteemi – raba. 

RMK looduskeskused on erinevate õppe-
programmidega tulnud õpetajatele appi lastele 
looduse mitmekesisuse tutvustamisel ja õpe-
tamisel. Õppeaasta alguses on võimalik regist-
reeruda mõnele tasuta õppeprogrammile ning 
loodusainete õpetajad kasutavad seda võima-
lust agaralt ära. Kõige lähem looduskeskus 
Ülenurme õpilastele on Emajõe-Suursoo loo-
duskeskus, kus ka mitmel aastal käinud oleme. 
Sel aastal otsustasime minna kaugemale ja nii 
olimegi ühel oktoobrikuu udusel hommikul 
Soomaal Riisa rabas. Lapsi oli palju ja väike 
hirm oli põues, et kas nad ka väljaspool klassi-
ruumi kuulavad ning kuidas käituvad. Meeldiv 
üllatus nii õpetajatele kui ka giididele oli see, et 
tavalisest suuremate gruppidega oli võimalik 
tööd teha ja lapsed olid tõesti huvitatud sel-
lest, mida nägid ja kuulsid. Õpetaja jaoks pole 
midagi meeldivamat kui rõõmus ja teadmisja-
nuline õpilane. Olime Soomaal sel hooajal vii-
mane grupp ja looduskeskuse töötajate sõnul 
süstisid meie lapsed neisse optimismi ja jõudu 
kevadel taas õppetööga alustamiseks. Seda oli 
tore kuulda – aitäh, kuuendikud!

EVELYN KOSTABI,
loodusõpetuse õpetaja

Ma usun, et matemaatika ei ole vaid 
distsipliin, mida me õpime.

Matemaatika on midagi meis endis, meie 
vaim on samuti matemaatiline.

Meis on mingi sisemine varjatud 
matemaatika, mida kuidagimoodi suudame 

väljendada valemites, teoreemides, 
definitsioonides, ent võib-olla ka muusikas, 

luules, tantsus.

Jaan Kaplinski

30 aastat oleme korraldanud meie 
koolis matemaatikaüritusi, millest on 
välja kujunenud iga-aastased matemaatikanä-
dalad. Jõulukuu esimene nädal tõi kokku ma-
temaatikahuvilised 6.-12. klassini. Tegevust 
jätkus kõigile huvilistele. 
Esmaspäeval lahendasid 6.-9. klassi õpilased 
nuputamisülesandeid. Paremad olid

6. – 7. klass
I koht – 6.c Ülleri Kärner, Gerda Kõvamaa, 

Adele Karolina Kõre, 
II koht – 7.a An Priks, Lotte Vahelaan, Elina 

Ribelus,
III koht – 7.b Maria Tamm, Merilin Miks, 

Karl-Erik Zeiger.
8. – 9. klass
I koht – 8.a Brita Lii Sei, Iris Vaask, Saskia 

Rozental,
II koht – 8.c Koit Reinkubjas, Karl Kõiv, Karl 

Markus Kõivastik,

III koht – 9.b Märt Rosenthal, Egert Tiidor, 
Jaspar Pallum.

Teisipäeval pakkus pinget sudokude lahen-
damise võistlus. Osa võttis 21 võistkonda. 
Võitjaks osutusid

PÕHIKOOLIS
I koht – 8.a Brita Lii Sei, Saskia Rozental, 

Anett Nurmsalu,
II koht – 7.a Lotte Vahelaan, An Priks, Elina 

Ribelus,
III koht – 7.b Emili Tammur, Janeriin Abro-

simov, Liisbet Jõesaar.
GÜMNAASIUMIS
I koht – 11.b Egert Jõesaar, Kaur Rooden, 

Karl Saarman,
II koht – 10.a Emma Keizer, Liisbet Rannast, 

Pilleriin Vesi,
III koht – 12.b Gretlin Isoborn Raud, Andri 

Poolakese, Mikk Hõim.

Kolmapäeval tuli gümnaasiumiõpilastel 
hakkama saada anagrammide lahendami-
sega.

Paremad olid ja maksimumpunktid 
saavutasid 

11.a Grenelin Herlis Raud, 
12.b Gretlin Isoborn Raud ja Andri 

Poolakese.
Neljapäeval korraldasime kõikidele 

klassidele matemaatikaolümpiaadi. Võit-
jateks osutusid 

6. klassidest I koht Reena Seeba, II 
koht Gerda Kõvamaa, III koht Adele Ka-

rolina Kõre,
7. klassidest I koht Maria Tamm, II koht 

Mihkel Marius Jezierski, III-IV koht Jakob 
Evestus, Rasmus Karu,

8. klassidest I koht Brita Lii Sei, Koit Rein-
kubjas, Lauri Lopp,

9. klassi I koht Sigrit Säga, II koht Jaspar 
Pallum, III koht Margit Kalk.

Gümnaasiumis I koht Egert Jõesaar, II koht 
Andri Poolaakese, III-IV koht Carol Kottisse, 
Karl Saarman.

Matemaatikahuvi pakub rõõmu ka õpetaja-
tele. 8. klassi võistkond koosseisus Britta Lii 
Sei, Iris Vaas ja Johanna Eliise Hiiemäe tulid 
maakonna Riskimängu meistriteks maksi-
mumpunktidega. 

MALL ASO,
matemaatikaõpetaja

5. novembril 2014 toimus Ülenurme Güm-
naasiumi raamatukogu juhataja Ave Vigeli 
eestvõttel kohtumine kolme tuntud Eesti kir-
janikuga. Gümnaasiumi õpilastele tutvustasid 
oma loomingut ja uusi ettevõtmisi lastekir-
janik Mika Keränen, kellel valmivad varsti ka 
täiskasvanutele mõeldud korvpalliromaan 
ning lastekrimka „Kuldne Lurich“. Lastekrim-
ka etendub ka Eesti Draamateatris. „Kuldne 
Lurich“ on järjekordne Supilinna salaseltsi 
Rampsi ettevõtmine, kus noored uurijad aita-
vad üles leida Eesti Spordimuuseumist varas-
tatud Georg Lurichi kullast kuju.

Teisena astus noorte ette naiskirja-
nik Mare Sabolotny. Noorte lugejate 
seas on teos „Kirjaklabritest vöö“ 
muutunud bestselleriks. Pole ka 
imestada, kuna 2006. aastal võitis 
teos noorsooromaanide võistlusel 
teise koha. Tegemist on looga, kus 
naispeategelane puutub kokku elu 
halbade külgedega juhuse tahtel ja 
tal ei õnnestu oma probleeme la-
hendada. Teos lõppeb puändiga, mis 
teeb lugemise eriti nauditavaks. 

Kolmandana tutvustas oma loomin-
gut kirjanik, helilooja ja filmimees 
Vahur Afanasjev. Ta tutvustas lähe-
malt oma luulekogu „Kuidas peab 
elama“. Kuulajate seast esitatud ot-
seküsimusele „No kuidas peab siis 
elama?“ vastas kirjanik otsekoheselt, 

et peab kujundama endale isikupärase elustiili, 
leidma omad väärtused ja oskama elu nautida. 

Kirjanikud nentisid, et raamatuid loetakse 
vähe, küll aga brausitakse nutiseadmetes ja 
põhiline kultuuritekstidega tutvumise mee-
dium on film. Nende autorite looming, kelle 
tekstid on visualiseeritud, leiab ka lugejaid. 
Kohtumine jättis õpilastele hea mulje ja andis 
mõtteid edaspidiseks. 

GRETA VILJAK,
11.b klass
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KOOGI- JA SPORDIRALLI 

ÜLENURME GÜMNAASIUMIS

11.b torti tegemas (vasakult Sten-Erik Klaos, Hannes Kruuse, Kaspar Kalpus, 
Hendrik Jürgenson)            Foto: Keithy Tulik ja Elisabeth  Saar

VEEBI-
VIKTORIINID

Ülenurme Gümnaasiumi õpilastele 
meeldivad veebiviktoriinid, sest vastus-
te otsimisel internetist on nad nutikad ja 
kiired.

Tartu maavalitsuse ja Europe Directi 
Valgamaa euroinfopunkti koostöös kor-
raldatud Euroopa Liidu veebiviktoriinile 
laekus Tartumaalt 331 vastust 13 koolist 
ja Valgamaalt 224 vastust 11 koolist. 

Veebiviktoriinil olid tublisti osalemas 
ka meie kooli õpilased. Nooremas vanu-
serühmas (V-VIII klass) saavutas I koha 
Alex Kolsar 7.a klassist, II koha Karl Kõiv 
8.c klassist, IV koha Robert Laas 6.b klas-
sist, V koha Lauri Lopp 8.c klassist ja VII 
koha Kristen Orin 8.c klassist. Vanemas 
vanuserühmas kuulus I-VII koht Ülenur-
me õpilastele Killu Kolsarile, Sandra-Ly 
Zeigole, Kaija-Liisa Orasele, Janeli Ja-
omaale, Aleksandra Jürgensonile ja Ma-
riela Põhjalale 9. klassidest. Kümnenda 
koha sai Egle Kaljumäe. 

Auhinna saavad mõlema vanusegrupi 
10 paremat vastajat kummastki maakon-
nast. Esikolmikule on auhinnaks raama-
tupoe kinkekaardid, neljandast kümnenda 
kohani Europe Direct teabekeskuse mee-
ned. Meie kooli lapsed saavad auhinnad 
kätte jõuluaktusel.

Ülenurme õpilased osalevad ka Eesti 
ühiskonnaõpetuse meistrivõistlustel. 
Viktoriin on detsembriks lõppenud. Meie 
kooli osalejate viktoriinipunktid on head 
ning koolist osavõtjaid palju. Parimad 
vastajad on siiani olnud Artur Ratmanov, 
Henri Hokkonen, Killu Kolsar ja Margit 
Kalk. Detsembrist märtsini mäng jätkub 
ja see eeldab juba majandusalaseid tead-
misi. Õpilased peavad tegema majandus-
tehinguid: virtuaalselt ostma aktsiaid või-
malikult odavalt ja müüma neid kallimalt. 
Meistrivõistluste viktoriini küsimused, 
käik ja tulemused on lugeda leheküljel 
www.tuulberg.ee

Kodanikupäeva viktoriinil 26.11–5.12. 
2014 osalesid õpilased samuti aktiivselt, 
kuigi seekord oli palju raskem vastata, 
sest küsimused olid rasked ja õiged vas-
tused tuli leida võimalikult kiiresti. Tule-
mused selguvad 15.12.2014 ja need leia-
me aadressil www.meis.ee.

MILVI TISLER,
ajalooõpetaja

Lapse suu ei valeta!
Päeva alguses ei osanud ma midagi sellest 

ekskursioonist oodata.
Meil oli kaasas viis õpetajat ja hea tuju.
Meile räägiti, kuidas peab rabas käituma, 

mida tohib taha ja mida mitte, ning reegleid oli 
palju, sest lisaks meile olid seal loomad ning 
me ei tohtinud neid kisamisega häirida.

Juba jõudes parklasse, oli kohe tunda värs-
ket õhku.

See raba, kus me käisime, oli Riisa raba.
Oli tore päev, sain teada, et on olemas soo-

taim nimega põdrakanep. Mind üllatas, et mul 
lubati käia soo peal. Tuju oli hea.

Sain teada, et ka kits ja ilves on sooloomad. 
Saime kinnitust sellele, et arusisalik on imetaja 
ja et jõhvikas kasvab soos. Alguses oli natuke 
igav, aga pärast läks huvitavaks.

Me tegime pilte ja püüdsime õpetajatele 
märgade puude otsast vett pähe raputada.

Sain teada, et mõnes kohas võib rabas kõn-
dida. See oli suur üllatus. Sain teada, kuidas 
teerada raba peal püsib. Mõtlesin, kui palju 
tööd ja vaeva selle tegemiseks on nähtud. Veel 
jäid silma ämblikuvõrgud, neid oli huvitav lä-
hedalt vaadata. 

Sain käes hoida ninasarvikpõrnikat.
See, kuidas päike udust paistis, oli väga 

ilus, ja kuidas metsad kumasid läbi udu!
Soomaal pole mürgiseid marju, saime ühte 

isegi maitsta. Jõhvikad olid kahjuks ainukesed 
marjad, mida me maitsesime, rääkimata näge-
misest.

Loomi on rabas üsna palju: seal on putu-
kaid, konni, sisalikke, rästikuid, linde ja ime-
tajaid. 

Älved on need kohad, et kui sisse astud, 
tõmbab see koht sind maa sisse. Väga huvita-
vad olid älved ja laukad, need on väga ohtlikud 
ja sinna meid ei lubatud.

Kõige ägedamad olid älved ja kõige lahedam 
oli Aafrika savanni meenutav vaade, ainult 
sebrad ja kaelkirjakud olid puudu.

Kõige rohkem meeldis mulle mööda laud-
teid käimine.

Leidsin väiksest rabalombist mingi imeliku 
asja, tuli välja, et see on mingi linnu kont.

Kui giid pulga maapinda torkas, seda keeru-
tas ja siis välja võttis, oli näha erinevaid mul-
lakihte.

Soomaal erinevalt ülejäänud Eestist on viis 
aastaaega: suvi, sügis, talv, kevad ja suurvesi.

Rabas on viies aastaaeg üleujutus.
Mulle meeldis kõige rohkem vee ja soo peal 

jooksmine!
Metsatukast välja jalutades muutus rada 

libedaks. Kuna rada oli kallaku peal, siis lasti 
meil mööda rada alla uisutada.

Pärast rabaretke läksime matkamajja, kus 
tegime kuivatatud taimedest järjehoidja raa-
matule. 

Juhtus ka palju nalja: ühel mu klassivennal 
jäi saabas rappa kinni.

Saime süüa saiakesi ja juua teed.
Täitsime looduse teemal töövihikut ja vaata-

sime Soomaast filmi. 
Õnneks keegi ära ei kadunud, tagasi sõites 

oli kõigil bussis sõber kõrval.
Tagasisõit oli palju rahulikum, kuna kõik 

olid nii väsinud. 
Ma poleks arvanudki, et soos võib nii ilus 

olla. 
Õppisime palju uut ja huvitavat.

Reedel, 19. septembril 
2014. aastal tegid 6.-
12. klasside õpilased 8. 
kooliolümpiamängude 
pidulikuks lõpetamiseks 
sööklas küpsisetorti. 
Tegevus toimus 1. ja 
2. tunni ajal. Igast 
klassist valiti välja kõige 
paremad koogimeistrid, 
kes torti valmistama 
asusid. Paljud olid 
lisaks koolis pakutud 
dekoratsioonidele 
kaasa toonud ka uhkeid 
lisakaunistusi.

Samal päeval toimusid 
ka Ülenurme Gümnaasiu-
mi kooliolümpiamängud. 
Kohal olid külalisvõist-
lejad Norrast, Lätist ja 
Nõost. Spordipäev oli lõbus ja kõik olid väga 
võistlushimulised. Kokkuvõttes tuli gümnaa-
siumi alagrupis võitjaks 11.a klass, kes oli 
teistest võistkondadest peajagu ees, teiseks 
jäi 10.a ning kolmanda koha sai 10.b klass. 
Köieveo peavõitjaks tulid 11.b klassi jõume-
hed ilma ainsagi kaotuseta! 

Autasustamistseremoonial, mis toimus 
kooli sööklas, sõid kõik hommikul valmistatud 
küpsisetorti ning parimad sportlased said kät-
te diplomid! Igati tegus päev oli.

KEITHY TULIK JA ELISABETH SAAR,
11.b klass
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Peagi on lõppemas juba teine 
veerand sellel õppeaastal. 
Koolinädalad on olnud sisutihedad, 
mahutades endasse nii õppetööd kui 
põnevaid tunniväliseid tegevusi. 

Ülenurme Gümnaasiumi väikese maja rah-
vas sai septembrikuu keskel osa võtta järje-
kordsetest kooliolümpiamängudest, võõrus-
tades päev enne ka naaberriigi õpilasi Lätist. 
Kooliolümpiamängude raames toimusid ka 
omapärased võistlused lastevanematele koos 
nende lastega. Võisteldi nii saapa nööri külge 
viskamises, noolemängus, vabaviskes kui ka 
täpsuslaskes. Meeldiv oli näha, et sellel aastal 
võtsid lapsevanemad väga tublisti võistlustest 
osa. 

Sportlikke sündmusi on jätkunud ka no-
vembrikuusse, mil leidis aset isadepäeva 
tähistamine Ülenurme Gümnaasiumi spordi-
hoones. Isad lastega võistlesid teiste isade ja 
laste vastu mitmel alal. Pinget kruttis üles isa-
de omavaheline köievedu ning isade ning laste 

rahvastepallimäng. 

Novembrikuu lõpus 
said kadrikostüümides 
sportlikult lustida 1.-3. 
klassi õpilased. 

Lisaks sellele 
on kooli jõudnud 
külastada ka kaks 
erinevat teatritrup-
pi, kes kõige noore-
mate ees üles astu-
nud. Ning jõulukuul 
külastas esimese 
klassi jütse ka eri-
nevatel advendiaegadel Lumehaldjas. 

Väikeses majas on 5. klassides valitud ka 
õpilasaktiiv, kes juba plaanib stiilinädalaid, 
korraldab klasside kaunistamise võistlust ning 
aitab korraldada ka traditsioonilist jõululaata. 

Lisaks eelmainitule on õpilased saanud 
osaleda ekskursioonidel ja õppekäikudel, mis 
ilmestavad koolielu veelgi. Kuid ees ootab veel 
palju huvitavaid ettevõtmisi. 

MERLIN PONNA,
ÜG huvijuht

Väljaandja: ÜLENURME VALLAVALITSUS, 61714 ÜLENURME, TARTU MAAKOND, TEL 750 2600.
Koolilehe toimetaja: PIRET RANNAST. Keeleline korrektuur: PIRET RANNAST. 
 KÜLJENDUS JA TRÜKK: Garisson Trükikoda OÜ, www.trykised.ee
“OLEVIK” ON OLEMAS KA ÜLENURME VALLA KODULEHEL www.ylenurme.ee

Olevik
ÜLENURME KOOLI  LEHT

ÕUDUSTE ÕHTU ÜLENURME GÜMNAASIUMIS

VÄIKESED, AGA TUBLID – TEGUSAD ALGKLASSID

Kes on tugevam?                      Foto: Merlin Ponna

Jõulutaat Jass ja jõulumemm Mann külastasid eelkoolilapsi       Foto: Merlin Ponna

Kätriin osalejaid võistkondadesse jagamas.                      Foto: Rasmus Kübe

28. novembril toimus 
Ülenurme Gümnaasiumi 
ruumides järjekordselt 
üritus nimega „Õuduste 
õhtu“, kust said võtta osa 
ainult 6. klasside õpilased. 
Kui eelmised kaks aastat 
on üritust läbi viinud 
Ülenurme Gümnaasiumi 
õpetajad, siis seekord olid 
korraldajateks 11. klassi 
õpilased Kaimar Kübe, 
Rasmus Kübe, Kätriin 
Nilbe ja Arthur Taavet. 
Õuduste õhtu algas kell 
17.00 ning lõppes pärast 
meeleolukat diskot kell 21.00.

Üritus juhatati sisse kooli aulas, kus osale-
jad jagati võistkondadesse. Sõna otseses mõt-
tes õudsetes kostüümides 6. klasside õpilased 

pidid läbima erinevaid ülesandeid hõl-
mava orienteerumisraja. Kooli peale 
laiali jaotatud punkte oli kokku küm-
me, igas punktis ootas võistkondi üks 
inimene. Vihje saamiseks järgmisesse 
punkti pidi iga võistkond sooritama 
vastavalt punktile ka ülesande. Punkti-
des võeti aega ning jagati punkte. 

Peale orienteerumist algas auhin-
dade jagamine. Premeeritud said 
„õudseima” kostüümi kandjad, pari-
mad tantsijad diskol ja üldkokkuvõttes 
parim võistkond. Disko ajal said kõik 
osalejad, korraldajad ja majas olevad 
õpetajad sööklas ka kõhu täis.

RASMUS KÜBE,
KAIMAR KÜBE,

11.a klass


