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LUGEMISÖÖ
Reedel ja laupäeval, 31. märtsil ja 1. aprillil toimus Ülenurme Güm-

naasiumi algklasside majas Tõrvandis nüüd juba traditsiooniks kuju-
nenud LUGEMIS – ja TEATRIÖÖ.  Noorte lugemise teema on väga ak-
tuaalne, sest Interneti igapäevaellu tungimise tõttu loetakse raamatuid 
üha vähem. Projekti põhieesmärgiks oli tutvustada õpilastele kirjanik-
ke ja näitlejatega kohtumise kaudu tuua lähemale raamatute ja teatri 
mitmekesist maailma. Õpilasi köidab kindlasti ka tutvumine uute sõp-
radega ja seetõttu oli meil külalisi Melliste Lasteaed- Algkoolist, Ardu 
Põhikoolist, Elva Gümnaasiumist, Nõo Noortekeskusest ja Ülenurme 
Pere- ja noortekeskusest.

Erinevate õpilaste ja juhendajate koostöös sünnib innovaatilisi ideid 
ja mõtteid, valmivad uued etendused ja põnevad jutukesed. Luge-
misöö külalisteks oli teatri „Vanemuine“ näitleja Karol Kuntsel ja kir-
janik Mika Keränen. Õpilased kuulsid lugusid näitlejaelust, põnevaid 
juhtumisi lavalt ning näitlejatöö rõõmu- ja murekülgi. Mika Keränen 
rääkis kirjanikutööst, tutvustas uusi raamatuid ja pani proovile ka õpi-
laste teadmised. Nupukamatele oli loomulikult auhinnaks raamat.

Õhtut juhtis Ragnar Kekkonen. Spordiüritusi kirjandusküsimustega 
organiseerisid õpetaja Heiki Sarapuu ja Siim Sarv. Tantsutöötuba ju-
hendasid projekti Noortelt Noortele raames Ülenurme Gümnaasiumi 
õpilased Grete Anete Karpov ja Merit Leiman. Draamatöötoas said lap-
sed end proovile panna leidlikkuse ja sõnaosavusega. Töötuba juhen-
dasid huvijuht Marit Rauk ja Ragnar Kekkonen. Noortekeskuse töötaja 
Kadi Laaneotsa juhendamisel valmisid laste enda päris raamatud.

Suur tänu kooli kokale Ene Veskile, kes hilistel õhtutundidel hoolit-
ses selle eest, et öölugejatel ikka vaimutoidu kõrvale ka maitsev söök 
laual oleks.

Aitäh kõigile organiseerijatele ja öölugejatele! Tänu aktiivsetele ja 
noorsootööd armastavatele inimestele on võimalik pakkuda meie õpi-
lastele midagi uut ja huvitavat. Ma usun, et osalenud õpilased mee-
nutavad põnevaid kohtumisi näitleja ja kirjanikuga ning meeleolukaid 
mänge veel aastategi möödudes.

MERJE AAVIK,
ÜG õppealajuhataja

Draamatöötoas said lapsed end kõigepealt tutvustada kõige lihtsa-
mal viisil ehk öeldes oma nime. Sai mängitud erinevaid sõnamänge 
ringis ja peaaegu kõik leidsid, et improviseerida on päris keeruline, 
sest mõte peab kogu aeg töötama. Eriti keeruline on teha improteatrit 
kell 01.00 öösel, kui mõte ei liigu just kõige kiiremini. Kõige enam 
meeldis vist õpilastele „Pildialbumi“ mäng, kus sõnadeta tuli anda 
edasi foto mõte.

Öösel kella kahe paiku tuli lastel esitada erinevates žanrites muinas-
jutte – näiteks tuli esitusele komöödia „Punamütsike“ ja action „Hunt 
ja 7 kitsetalle“ jne.

Kell 03.00 algas öörahu, mil lapsed olid vaikselt klassides või kes 
soovis, oli võimalus vaadata filmi „Muumia“.

Järgmisel hommikul enne hommikusööki toimus äratus ja tradit-
siooniline hommikvõimlemine ning siis juba asjade kokkupanek ja 
seejärel unine lahkumine, sest pikki unenägusid ei olnud viimasel ööl  
keegi kohalolijatest ilmselt näinud.

MARIT RAUK,
ÜG huvijuht

Ragnar Kekkonen – õhtujuht

Mika Keränen autogramme jagamas

Küsimustele vastab Karol Kuntsel
Fotod: Kelli Möksi
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MEIE TEGEMISTEST LÜHIDALT...

16. veebruaril toimus Ülenurme Gümnaasiumi aulas 9.- 12. klassi 
õpilastele Janno Seederi koolitus, mis jõudis noorteni just koostöös 
lastevanematega. Koolituse eesmärk oli häälestumine edule, sisemise 
motivatsiooni leidmine, aktiveerimine ja igapäevane kasutamine.

Ülenurme Gümnaasiumil avanes võimalus taaskord Aiesec Eesti 
MTÜ’ga koostööd teha ning pakkuda gümnaasiumi noortele võimaluse 
osa saada ettevõtluskursusest Youth Preneur. Nende pakutud projekti 
eesmärk oli anda Eesti noortele Eestis võimalus arendada ettevõtluses 
vajalikke oskusi rahvusvahelises õpikeskkonnas. Selle aasta projekti 
läbivateks teemavaldkondadeks oli loometööstus ja startupid. Töö-
tubasid viisid läbi ettevõtlusega seotud üliõpilased välismaalt, kes on 
läbinud AIESECi koolitajaõppe ning omavad ülevaadet mainitud vald-
kondade olukorrast Eestis. Vabatahtlikeks oli Shota Siradze, kes töötab 
IT-alases startupis ning õpib IT-d, ja Gulnari Giunashvili, kes töötab 
ajakirjanikuna. Mõlemad on pärit Gruusiast. Kolmanda liikmena oli 
kohal Choi, Ah-Leum Koreast, kes õpib ärindust. Esimesel sissejuha-
taval nädalal tutvustati oma riike ja rahvusvahelist ettevõtlusmaastikku, 
teisel sukelduti start-up-firmade maailma. Kolmandal nädalal jagati 
tarkuseterasid loomemajanduse teemadel. Neljandal nädalal tegeleti 
äriplaanide kokkupanekuga, kasutades kogu eelmistel nädalatel saa-
dud teadmisi, ning viiendal nädalal viimistleti oma äriplaani ning kaitsti 
seda teiste ees. Usinamad osalesid märtsis Tallinnas toimnund ette-
võtluse suurkonverentsil LEAP.

11. märtsil toimus Rõngus Tartumaa XIV koolinoorte teatripäev, kus 
toodi lavale 13 erinevat lavastust, milles osales 97 näitlejat. Kohale 
olid tulnud noored Konguta Koolist, Valguta Seltsimajast, Kuuste Koo-
list, Ülenurme Gümnaasiumist, Kambja Põhikoolist, Laeva Põhikoolist, 
Rannu Koolist, Vara Põhikoolist ja Rõngu Keskkoolist. Etendusi hindas 
žürii, kelle kõige nimekam liige oli Eesti Harrastusteatrite Liidu tegev-
juht Kristiina  Oomer. Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli draamaring 
astus üles M. Ponna kirjutatud „Ooteruumiga“ ning õpilane Indria-
Kristine Ilves sai tunnustatud kui üks parimaid osatäitjaid. 

31. märtsil osaleti iseseisvalt ka kahepäevasel Elva Mitteteatrite Fes-
tivalil, kus tunnustust oma rolli eest sai Maarja-Liis Uri ning kohtunikel 
jätkus tagasisides Ülenurme grupile vaid kiidusõnu. 

14. märtil toimus Ülenurme Gümnaasiumis traditsiooniline emakee-
lepäevale pühendatud aktus, kus lisaks keele tähtsustamisele ja õpi-
lastele erinevate emakeelenädala raames toimunud võistluste puhul 
auhindade jagamisele soovis taaskord sõna saada ka Ülenurme Güm-
naasiumi õpilasesindus. Juba mitmendat aastat järjest on märtsikuus 
läbi viidud hääletus leidmaks kooli kõige lemmikumad õpetajad. Sellel 
aastal aga otsustati natuke hindamissüsteemi muuta ja hääli jagati ai-
nesektsioonide kaupa. Ning tulemused olid järgmised: eesti keele aine-
sektsioon – õp Piret Rannast, matemaatika – õp Külli Loos, võõrkeeled 

– õp Piret Tammar, kehaline kasvatus õp Koit Simso, loodusteadused 
– õp Marina Kamenskaja, sotsiaalteadused – õp Peep Reimer ning kau-
nid kunstid – õp Toomas Laan.

30. märtsil toimus Ülenurme Gümnaasiumi 9. klassidele mõeldud 
Maanteeameti riskivältimise koolitus - „Georgi ja Kaspari lugu“, mille 

eesmärgiks oli mõjutada koolinoorte liikluskäitumist. 2-tunnilist koo-
litust viis läbi TV3-st tuntud Märt Treier. Noorte sõnul oli tegu ühe 
mõjuvõimsama koolitusega, millel eales viibitud. Räägiti liiklusõnne-
tustest noortega - statistika, peamised põhjused, seadusandlus, vas-
tutus. Toodi välja ka noorte peamised liiklusriskid: joobes juhtimine, 
oma võimete ülehindamine, vähene sõidukogemus, turvavarustuse 
puudumine, vajadus teiste ees „silma paista“. Koolitaja viis läbi arutlu-
si õpilastega ning kasutas ka dokumentaalfilme. 

Äsja lõppesid gümnasistide uurimistööde ja praktiliste tööde kait-
mised, mis olid tehtud järgnevatel teemadel: ÜG LANi korraldamine, 
õppefilm „Kolmnurk“, ÜG aeroobkamissi valimised, personaaltreenin-
gu muutuste jälgimine, teadetetahvlite valmistamine valla erinevatesse 
alevikesse ning maailmameistrite tehnikate analüüs seitsmevõistluses. 
Juunis on oodata veel mitmete tööde kaitsmisi, aga esmalt tuleb haka-
ta valmistuma eksamiteks, mis juba kahe nädala pärast algavad. Alates 
17.04 saavad oma loovtöid kaitsma hakata kõik 8. klassi õpilased. 

12. aprillil toimus Ülenurme gümnaasiumimajas Elva, Luunja, Vari-
ku ning Ülenurme õpilasesinduste sõpruskohtumine, kuhu tuli kokku 
napilt üle 30 õpilase. Päeva esimese poole viis Merlin Ponna läbi kooli-
tuse vormis, kus lahati terminit „valge lärm“ ning mõeldi selle üle, kui-
das see meie elu mõjutab oma eesmärkide ja motivatsiooni leidmisel. 

Pärast lõunapausi tutvuti koolimajaga ning tutvustati üksteisele 
oma tegemisi õpilasesindus ning rühmatööna arutati selle üle, mis on 
erinevate õpilasesinduste koostegemiste plussideks ning miinusteks, 
jagades sealhulgas üksteistele soovitusi.  

Vahendas
MERLIN PONNA,

ÜG projektijuht

Näitering „Ooteruumiga“ Rõngus

Ettevõtluskursuse noored

Janno Seeder jagas näpunäiteid valikute tegemise kohta
Fotode: autor Merlin Ponna
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KES OLI PIERRE DE COUBERTIN?
19.-26. augustil 2017. a toimub Ülenurme Gümnaasiumis rahvusvaheline 

Pierre de Cobertini nimeline noortefoorum, mil Eestisse saabuvad välisriikidest 
Coubertini koolide võrgustikku kuuluvate õppeasutuste delegatsioonid. Kokku 
on oodata ligi 160 õpilast 25 erinevast riigist. Tegemist on sporditeemalise 
noortefoorumiga, kus üheskoos püüeldakse keha ja vaimu harmoonia poole, 
seega tuleb proovile panna nii füüsis, teadmised kui ka osavus. 

Sündmus on pühendatud Pierre de Coubertinile ja tema põhimõtetele, mil-
leks on sportimine, noorsoo arendamine, maailma rahu tagamine, sõprus eri-
nevate rahvaste vahel ning veel palju muudki. Aga kes Coubertin oli?

Ta oli aristokraatliku päritoluga prantslane ning väga mitmekülgsete huvi-
aladega mees, kes keeldus sõjaväelisest karjäärist ning õppis hoopis juurat 
ja politoloogiat ning võitles pedagoogiliste reformide eest Prantsusmaal. Ta 
armastas väga sporti ning julgustas noori sellega tegelema, pidades seda 
õpetamise sobivaks vahendiks. Sellepärast võitleski ta selle eest, et koolis 
oleksid kehalise kasvatuse tunnid.  Tänapäeval võib teda pidada kaasaegse-
te olümpiamängude rajajaks ja olümpialiikumise juhttegelaseks, kes rajas ka 
Rahvusvahelise Olümpiakomitee, saades ise selle presidendiks pärast esimesi 
olümpiamänge Ateenas 1869. aastal. Ta oli ka andekas kirjanik, muusik ning 
kunstnik. Coubertin võitis olümpia kuldmedali kirjandusteose „Ood spordile“ 
eest. Temale võlgneme olümpialipu, -tseremooniate tava, 

-vanded ning ametliku olüpialiikumise moto kiiremini-kõrgemale-tugevami-
ni!  - inimese pidev püüdlus täiuslikkuse poole toimub paremate soorituste abil.

Alates 2003. aastast on ikka ja jälle räägitud sellest ajaloolisest inimesest 
Ülenurme kontekstis, kuna meie gümnaasium kuulub Baltikumis ainukesena 
Coubertini koolide võrgustikku. Saame  uhked olla, et meie kooli nii erilise 
inimesega seostatakse. 

ÜG Noortefoorumi vabatahtlikud

Noortefoorumi tegemistel saad silma peal hoida järgmistel lehekülgedel: 
• http://www.yle.edu.ee/uldinfo/projektid/pierre-de-coubertin-youth-forum-

2017-ulenurme-estonia 
• https://www.facebook.com/CIPSyouthforumEST 

KOOLIPINGIST ÕUE!
11. aprillil kogunesid Tõrvandi spordihoone juurde 1.-3. klassi õpila-

sed erinevatest Tartumaa koolidest. Oli algamas Tartumaa tervist eden-
davate koolide õppemäng “Koolipingist õueIII”.

Ülenurme Gümnaasium kuulub tervist edendavate koolide võrgus-
tikku alates 1993. aastast. Mäng toimus juba kolmandat korda ja on al-
guse saanud Puhja Gümnaasiumist, mis on samuti üks esimesi tervist 
edendavaid koole Tartumaal.

Õppemängu eesmärgiks oli kinnistada ja kasutada keskkonna- ja 
tervisealaseid teadmisi praktiliste õppetegevuste kaudu. Igast koolist 
osales 3-liikmeline võistkond, kus oli üks õpilane 1., 2. ja 3.klassist. 
Tegevused toimusid Tõrvandi spordihoone ja staadioni ümbruses. 
Koolide meeskondadel tuli 12 õppepunktis sooritada erinevaid ülesan-
deid, mis lähtusid I kooliastme inimese-ja loodusõpetuse  ainekavast. 
Näiteks tuli tunda Eesti kaarti, lahendada salakirja, sorteerida prügi, 
mõõta pulssi, tunda liiklusmärke, liigitada kodu- ja metsloomi, rüh-
mitada toiduaineid ning tunda puid ja nende vilju. Mängus tuli kasuks 
meeskonnatöö ja kaaslastest hoolimine. Pärast mängu pakuti kõiki-
dele osalejatele mitmekesist ja tervislikku toitu Tervisekohvikus, mis 
asus meie kooli sööklas.

Õppemängul „Koolipingist õue III” osales 10 kooli Tartumaalt. Kõige 
paremad tulemused ja I koha saavutas Ülenurme Gümnaasiumi võist-
kond, kuhu kuulusid Erik Lagodjuk, Jette Riin Luik ja Annaliisa Jalak.

Kogu õuesõppepäeva ettevalmistus ja läbiviimine oli meie algkooli-
maja suur meeskonnatöö.

Eriline kiitus asjalikele ja abivalmis 5. klasside õpilastele, kes olid 
õpetajatele abiks. Suured tänusõnad kuuluvad õpetajatele, kes val-

mistasid ette ülesandeid ja korraldasid tööd õppepunktides. Need olid 
õpetajad Kalli Ird, Sirle Kikerpill, Airi Kahar, Annika Kiili, Raili Avastu, 
Ardo Heinmaa, Merje Anier, Marit Rauk, Heiki Sarapuu, Siim Sarv, Koit 
Simso ja Merje Aavik.

Õppemängu „Koolipingist õue III” toetasid ruumide ja meenetega 
Tõrvandi Pere- ja noortekeskus, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Ülenur-
me Vallavalitus ja Tartumaa Tervisetuba.

KAIRE ROONURM,
õpetaja

 “Koolipingist õue III” projektijuht

Tervist edendavate koolide kohtumine Ülenurmel
Foto: Merlin Ponna
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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.eeÜLENURME KOOLI LEHT

Olevik

 ALGKLASSIMAJA TEGEMISED SPORDIS
Spordirindel on olnud päris tegusad viimased paar kuud. Oleme 

osalenud paljudel maakondlikel võistlustel ja korraldanud koolisise-
seid osalejate rohkeid mõõduvõtte. 

Veebruaris toimusid Tartumaa rahvastepalli meistrivõistlused Lähtel, 
mis on kõige populaarsem ja osalejaterohkeim palliturniir 1.-3. klassi 
õpilastele. Maakonna suurima koolina olime esindatud kokku 3 võist-
konnaga. Medalit seekord ei tulnud, aga lapsed olid tublid ja võitlesid 
kõvasti. Tüdrukute võistkond saavutas 6. koha. Poiste võistkonnad tu-
lid seitsmendale ja üheksandale kohale. Samas olime ainus kool 17-st, 
kes rahvastepalli eraldi ei harjuta, kuna kitsad olud võimlas seavad 
omad piirid. Kahjuks!

Märtsis oli  tihe graafik maakondlikel võistlustel.
Osalesime „Tähelepanu, start!“ maakondlikul II võistluspäeval Läh-

tel ja seda edukalt. Võitsime suurte koolide arvestuses etapi. Vabariik-
likule finaalvõistlusele pääsuks olnuks vajalik osaleda ka avaetapil, mis 
meil paraku paralleelselt toimunud koolisisese üritusega tegemata jäi. 

Tartumaa 1.-3. klasside korvpalli MV Nõos saavutas Ülenurme Güm-
naasiumi võistkond I koha! 

Võistkonda kuulusid: Emily Soo, Kirke Koolman, Villem Lubi, Joo-
nas Nuut, Kaspar Kruus, Kristjan Kruus, Taavet Daum, Mihkel Kooser, 
Richard Saaron, Silver Esnar. Lapsi treenivad Paavo Russak ja Kaspar 
Koolman. Samas toimunud viskevõistluse võitis poiste ees Kirke Kool-
man, ka teine koht tuli Ülenurmele Villem Lubi poolt!

Märtsi viimasel päeval toimusid Tartumaa 4.-5. klassi saalijalgpalli 
meistrivõistlused Elvas, kus meie poisid saavutasid 3. koha. Väga tub-
lid, arvestades, et turniiril ei kaotatud ühtegi mängu ning samaaegselt 
toimunud suurte turniiridega Lätis ja Tallinnas, mis „röövisid“ 2 mees-
konna jagu väga häid jalkakutte,  olime sunnitud osalema nn kolmanda 
koosseisuga. Tublid poisid!

Värskeim saavutus maakondlikelt turniiridelt on 4.-6. kl poiste korv-
palliturniiri II koht. Arvestades seda, et turniiri võitnud tugevasse Nõo 
PK võistkonda kuulub ka noortekoondise kandidaat, siis mängisid poi-
sid väga südikalt ja kaotus Nõole jäi alla 10 punkti. 

Koolisiseselt toimus kaks suurt üritust.

10. märtsil korraldasid 11. klassi õpilased Andreas Möksi ja Jaspar 
Pallum praktilise uurimistöö raames 1.-5. klassi õpilastele 3vs3 turniiri 
korvpallis. Kokku osales 42 vaprat poissi-tüdrukut. Diplomi ja magusa 
autasu said kõik turniiril osalenud. Parimaks osutus 3.-5. klasside ar-
vestuses võistkond, kuhu kuulusid Siim Henrik Saar, Sebastian Pungar 
ja Emily Soo.

1.-2. klasside arvestuses tuli parimaks võistkond, kuhu kuulusid Os-
kar Raudnagel, Timo Tomberg ja Taavet Daum.

Vahetult enne vaheaega toimus traditsiooniline saalijalgpalliturniir 

3.-5. klassidele, mida seekord korraldasid uurimistööna 10. kl õpi-
lased Mark Gerassimov, Martin Karv ja Gert Aren. Väga meeldiv on 
näha, et aasta-aastalt lisandub osalejate sekka aina rohkem tüdrukuid. 
Näiteks 3.d klass, kes kokkuvõttes tuli kolmandale kohale, koosnes  ai-
nult 2 poisist ja suisa 4 tüdrukust. Mänguderohke päeva lõpuks väljus 
võitjana 5.c klass, teise koha saavutas 4.b klass. 

Samuti olid võistlustules meie väikesed võimlejad klubist Rütmika 
ja FC Ülenurme jalgpallurid, aga nende tegemisi kajastavad klubi tree-
nerid eraldi.

Kuna aprill on südamekuu, siis rohket liikumist looduses ja spor-
diindu soovides

KASPAR KOOLMAN,
ÜG kehalise kasvatuse õpetaja

Foto: Rauno Voore

Foto: Kaspar Koolman

Foto: Kaspar Koolman

Foto: Kaspar Koolman


