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Osula põhikool tähistab 245. sünnipäeva
Õpetajate Leht 16.04.2010
(avaldatud lühendatult)

Osula kooli 245. sünnipäeva kava 24. aprillil
Kell 15 registreerimine fuajees. Osalustasu 50 krooni.
Kella 15–16.30 videoﬁlmid kooli spordisaali avamisest
ja Sõmerpalu vallast.
Kell 15, 15.30 ja 16 koolimajaga tutvumise käigud,
kogunemine teisel korrusel õpilastööde näituse juures.
Foto- ja kroonikaalbumeid saab vaadata teisel korrusel
mälestuste toas. (õpetajate toa vastas).
Kell 17 kontsertaktus spordisaalis.
Kell 19 puhkeõhtu väikeses saalis.
Kell 19 endiste õpetajate ja töötajate kohtumine
õpetajate toas.

KRISTI HELME
kristi.helme@opleht.ee
Võru lähedal Sõmerpalu vallas asuvat 119 õpilasega Osula põhikooli
võib julgesti nimetada
elujõuliseks maakooliks.
Tublid
spordilapsed,
head tulemused olümpiaadidel, moodne võimla
ja käsitööklassid, aga ka
19 tublit õpetajat ja laste käekäigule kaasa elav
direktor.
Kool on oma pika ajaloo
vältel pesitsenud mitmes
majas. Alates 1994. aastast
õpitakse hoones, mis algselt ehitati Võhandu kolhoosi kontoriks. Maja on
ka koolilaste jaoks mugav
ja hubane, paari aasta eest
valmis uusehitis paari
klassiruumi ja võimlaga.
Kuna Sõmerpalu vallas pole kultuurimaja,
toimub koolis kogu küla
kultuuritegevus. «Vallas
elab vaid 2000 elanikku,
kuid leidub nii korv- kui
ka võrkpallureid, koorilauljaid, pillimehi, aeroobikavõimlejaid ja rahvatantsijaid,» ütles direktor
Anti Ossis.
Peaaegu kogu kooliga
laulu- ja tantsupeol
Viimasel
koolinoorte
laulu- ja tantsupeol osales Osula koolist 70 last:
mudilaskoor, lastekoor ja
kaks tantsurühma.
Viimasel peol käidi
ühe kooriga (kahasse Sõmerpalu kooliga), tantsijaid oli aga taas kahe
rühma jagu. Kool on
uhke ka legendaarse puhkpillimängijate juhendaja
Helmut Kostabi üle, kes
õpetab noori juba 1961.
aastast.

Kõik 15 aastat on vallavalitsuses töötanud Kaidi Järvpõld, Maia Müürsepp ja Lenhard Ermel.

Osula kooli paremad õppurid mullu preemiareisil Pärnumaal.
Direktor ise juhendab
korv- ja jalgpallureid. Eelmisel aastal said poisid jalgpalli
rahvaliigas teise koha, ﬁnaalis
kaotati napilt Viimsi koolile.
Korvpallis olid kuni 7.
klassi poisid Nike Cupil kolmandad, võrkpalli rahvaliigas Võru maakonnas teised.
Tüdrukud
tegelevad
Osulas rohkem võrkpalli ja
kergejõustikuga, edukalt on
võisteldud ETV «10 olümpiastardi» sarjas.
Ligi 90 protsenti Osula
kooli lastest käib vähemalt
ühes ringis, kas puutöös,
tantsimas, maletamas, laulmas, käsitöö- või kunstiringis. Et lapsed ei peaks pärast
tunde kuhugi sõitma, tulevad ringijuhendajad Võrust
ise kohale, vaid muusikakooli sõidetakse 12 kilomeetri
kaugusele maakonnakeskusesse.
Sõmerpalu vallas on direktori sõnul lapsi poolteise kooli jagu. 1990. aastatel
kolis Lõuna-Eesti pisikestest
küladest palju noori peresid
linna ja nii tühjenes ka Osula kant. Viimastel aastatel on
siiski ka tagasi tuldud.
Tööpuuduse järsk kasv
Osula kandi rahvast rängalt
tabanud ei ole, aga annab

direktori sõnul siiski tunda:
«Kui pere olukord on raske,
aitavad õpilastoetused, rahapuuduse tõttu lastel midagi
tegemata ei jää.»
Ekskursioone
kaugele
maale ei ole Osula koolis
plaanitud, küll aga käivad
nelja-viielised õpilased igal
aastal nn heade õppurite
reisil. Mõnikord on tublisid
õpilasi olnud lausa 50 ringis.
Ossis eelistab õpetajatena
omakandiinimesi: «Maa sool
ei saa 50 kilomeetri kauguselt tekkida. Juttudel, mis aetakse pärast tööaega, on suur
väärtus.»
Lähtetoetusega on kooli
tulnud noor algklassiõpetaja, sügisel loodab direktor
leida inglise keele lisaerialaga
klassiõpetaja. «Osula on küll
pisike, aga näiteks Võru kesklinnast jõuab autoga kohale
umbes kümne minutiga.
Viimsist Mustamäele sõidab
oluliselt kauem.»
Popid mälumängud ja
edukad olümpiaadid
Marianne Kanep, kes on ühes
isikus õppealajuhataja, vene
ja saksa keele ning inimeseõpetuse õpetaja, leiab, et
kool on igati heal tasemel.
Osaletakse kõikidel olümpi-

aadidel, eesti keeles ja bioloogias on häid tulemusi saavutatud üle-eestilisel võistlusel.
Matemaatika ja eesti keele
õpetamine on Osula koolis
diferentseeritud. «Enne töötas ka parandusõppe rühm,
aga pärast tunde olid lapsed
väsinud ja lisatund oli neile
justkui karistus. Diferentseeritud õpe annab paremaid
tulemusi, tugevamad saavad
keerulisemaid
lisaülesandeid, B-rühmas kogevad
eduelamust ka need, kes seda
muidu tunda ei saaks,» ütles
õppealajuhataja.
Koolis on väga populaarne nn sajamäng, mida mängib igast klassist üks õpilane.
Vastavalt vanusele on tulemus erinev, nt 1. klassi õpilane võib teenida viisteist, 9.
klassi õpilane sada krooni.
Õpilased teevad küsimused,
viivad viktoriini läbi ning
teenivad UNICEFi kaartide
müügi ja jõululoteriiga mängu jaoks ise raha.
Juba üle kümne aasta
mängitakse õpilaste hulgas väga populaarset meediapõhist mälumängu, mille
rändkarikas – öökull – elab
aasta võitja juures. Mäng kujundab õpilastes harjumust
meediat jälgida: loetakse

Puhkeõhtu kava
Tantsuks mängib ansambel Hea Story. Puhkpilliorkester, noorte rahvatantsurühm Tiri aga Tõmba. Oksjon − osalemisega toetad kooli õpilasüritusi! Karaoke.
Kooli sööklas töötab puhvet. Lendude pildistamine
spordisaalis kella 19–20.30.
Oma klassi– ja koolikaaslastega saab aega veeta sööklas, väikeses saalis või mõnes klassis.

lehti ja kuulatakse uudiseid.
Iga aasta jaanuaris mängime
seda nädalas korra. Ürituste
korraldamisel on suureks
toeks kooli õpilasesindus.
Kodutütred-noorkotkad
Osula kool on Võru maakonnas üks vähestest, kus on
valikaineks karjääriplaneerimine. 8. klassi õpilased õpivad tundma iseennast, käivad
koolides ja ettevõtetes, tutvuvad töömaailma seadustega.
Põhiliselt 2. klassis astuvad paljud lapsed noorkotkaks või kodutütreks, kuid
see võimalus on neil ka hiljem. Peaaegu pooled õpilastest nende organisatsioonide
liikmed. Rühmajuht on õpetaja Kaja Parker. «Isamaaline
kasvatus on tähtis, samas
otsustavad lapsed ise kodutütreks või noorkotkaks astumise,» ütles Marianne Kanep. Kool võtab osa tervist
edendavatest ning käsitööja kunstiprojektidest ja veebipõhisest projektist «Tere,
kevad!».
Õppealajuhataja tunneb
vahel puudust koolipsühholoogist ja logopeedist. «Oleme seni kasutanud Võru
õppenõustamiskeskuse abi,
aga lapsed ei taha sinna min-

na. Eks see on natuke valehirm, nõu küsima pole
harjunud lapsed ega vanemad.»
Õpilased lähevad hinge
Lõpetanutest läheb enamik õppima Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi,
mõned ka Nõo reaalgümnaasiumi või Hugo Treffneri gümnaasiumi.
Kutsekoolidest valitakse
Vana-Antsla kutsekeskkool või Tartu kutsehariduskeskus. 16st eelmisel
aastal lõpetanust valis
kutsekooli neli. «Elan
südamega kaasa kõikide
laste edasisele kooliteele.
Küsin ikka direktoritelt,
kuidas meie lastel läheb,»
ütleb Anti Ossis.
Kooli peatse juubeli
puhul kutsutakse külla ka
kuld- ja hõbelennu, 50 ja
25 aastat tagasi lõpetanud.
Õpilasomavalitsus teeb
tunnistused, kus on peal
tollaste vilistlaste hinded.
«Tunnistust
kätte
andes teen tuttavatele
vilistlastele nalja, näiteks
et käitumine oli mitterahuldav või ei osatud üldse
matemaatikat vms,» naerab direktor.

Emadepäeva pereõhtul tunnustatakse emasid meene ja kaardiga
Tänavu on Sõmerpalu vallavalitsusel plaanis emadepäeva kontserdil ja perepäeval
tunnustada meie valla tublisid emasid tänukaardi ja
väikse meenega.
Vallavalitsus ootab vallaelanikelt tunnustust väärivate emade kandidaate. Tubli

ema nimi ja tutvustus saatke
või tooge vallavalitsusse hiljemalt 3. maiks. Kandidaat
peaks olema ka ühiskondlikult tegus ning osalema kooli
ja/või lasteaia tegemistes.
Vallavalitsus ootab abi ka
emade jaoks toredate-praktiliste meenete meisterdamisel.

Meened palume tuua hiljemalt 4. mai lõunaks Maarika
Rosenbergi või Kersti Karu
kätte.
Emadepäeva kontsert algab Sõmerpalu klubis 6. mail
kell 17. Pärast kontserti, emade tunnustamist ja õnnitlusi
jätkub perepäev töötubades.

Koos perega saab meisterdada ehteid, kaarte, karpe, lilleseadeid, võistelda ja tutvuda mitme ﬁrma toodetega.
Avatud on välikohvik. Infot
saab Maarika Rosenbergilt
või Külli Karrolt.
SÕMERPALU VALLAVALITSUS

Sõmerpalu valla 2010. aasta eelarvega
saavad vallaelanikud tutvuda valla
kodulehel www.somerpalu.ee,
vallavalitsuses või raamatukogudes.
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Lugemisaastal silmast-silma Aunastega
LIINA VALPER
15. aprillil oli Osulas sealse raamatukogu kutsel külas Maire
Aunaste. Osula põhikooli väikeses saalis ütles ta tere neile, kes olid
teda tol pärastlõunal
kuulama tulnud.
Külalist tutvustas Osula
raamatukogu juhataja
Ülle Ermel: «Ajakirjanik,
teletäht. Kirjanik. Teravmeelsust ja kuulsust
kiirgav naine. Inimeste ärakuulaja. Ema...»
«Varsti vanaema!» paneb tutvustatav rollide
loetelule hoogsa punkti.
Tööle
televisiooni
läks ta pärast ajakirjanikudiplomi
saamist
Tartu Ülikoolis 1983.
aastal. Suurem tuntus
tuli ülipopulaarse saatega «Reisile sinuga». Veel
on meeles sarja «Meie»
lood, ehkki saatesari lõppes kaks aastat tagasi.
Sellel hooajal jõudis
vaataja ette elulisi probleeme käsitlev «Mida
teie arvate?».
Osulas saab saatejuht
ka tagasisidet kuulda:
hariv saade!. «See on
saade, kus saab hariva ja
meelelahutusliku kokku panna,» ütleb Maire

Maire Aunaste kohtus Osulas oma talendi austajatega.
Aunaste. Paraku, masu annab tunda kõikjal, ka televisioonis: eelarvet kärbiti,
saadet tuleb teha ülimalt
kokkuhoidlikult.
Maire Aunaste on ajakirjanik, kes teeb nii telekui ka raadiosaateid ning
kirjutab. Ainus selline, kinnitab ta ise.
Raadiosaatel «Teisipäeval teiega», kus lisaks jutule saab ka head muusikat
kuulata, on kahtlemata
väljakujunenud kuulajaskond.
Kuhugi ettepoole jääb
põige kirjutavasse pressi:
Maire Aunaste oli ajakirjade Kroonika ja Nädal sünni

juures esimese peatoimetajana. Nüüd kirjutab ta
päevakajalisi arvamuslugusid Maalehe lisasse Tera.
Raamatutest ja lugemisest. Enesekriitiliselt ütleb
külaline, et on väga halb
lugeja. Huvi pakuvad elulood. Lemmikkirjanik on
Hemingway. «Just tema
lühijutud. Kuidas ta lühikese lausega suudab öelda nii
hästi, nii täpselt!» imetleb
ta meistri stiili.
Eesti üks populaarsemaid saatejuhte on kolme
raamatu autor. «Iseennast
kuulates» (1997) koondab
kaante vahel lühilood: mõtiskused elust. «Viis aastat

peidus» (2008) kajastab
Ameerika-aastaid. «Kui mu
elus ei oleks olnud neid viit
Ameerika-aastat, siis poleks
olnud seda mõõdet, millega elu mõõta,» leiab Maire
Aunaste.
Värskeim raamat «Mitte
ainult meestest» (2009) viib
meid rännule läbi autori
eluseikade, Tartu Tammelinna isepäise tüdruku
eneseotsingutest – ikka end
ära lüües ja kriimustades –
kuni selle Maire Aunasteni,
keda Eesti vaataja-kuulajalugeja täna tunneb.
Kas rohkem meeldib
kirjutada või teha raadioja telesaateid? Sellele kü-

simusele kostab Maire
Aunaste pikemalt kaalumata: «Kirjutada!»
«Mitte ainult meestest» kirjutas Maire Aunaste mullu suvel Taireisil. Reisimine on tema
kirg.
Meeltes ja silme ees
on reis Costa Ricasse,
mis peab Osula-käigule järgneval nädalal
algama. Muidugi, tol
neljapäeval ei teadnud
Islandi tuhapilvest keegi
tuhkagi...
Nii need jutud veeresid. Elust ja ellusuhtumisest. Inimestest ja asjadest meie ümber. Kuulajad läksid jutuga kaasa,
aeg-ajalt saatis seda heasoovlik naerukõhin.
«Olen
ostusõltlane: konnad (ei-ei, mitte
need päriskargajad, vaid
disainerite väljamõeldud
vidinad-kujundid – L.V.),
plaadid, kingi umbes 300
paari, riideid kaks tonni,
kohtumistel kingitud
tasse ja raamatuid,» on
külalise
kommentaar
oma kodu kohta Tallinna lähistel.
Maire Aunaste kõige uuema raamatu võis
iga soovija kohtumiselt
koju kaasa viia, boonuseks sees autori autogramm.

Töötute vanemate tugigrupp
Alates veebruarist käib Sulbis
koos töötute lastevanemate
tugigrupp. SA Dharma projekti käigus toetatakse lastevanemate tugi- ja eneseabigruppe, et aidata vanematel
tööd saada või tööturult väljalangemist ennetada.
Tugigrupis nõustatakse
lastevanemaid viie kuu jooksul. Grupp käib koos kord
nädalas 2–3 tundi. Toimuvad loengud ja grupitööd
ning kokkusaamine lõpeb
alati käelise tegevusega.
Tugigrupis räägitakse peresuhetest, lastekasvatamisest, stressiga toimetulekust,
töö- ja pereelu ühitamisest,
tunnetest ja vajadustest,
seadustest, antakse näpunäiteid säästuajaks.
Käelise tegevusena oleme
meisterdanud kaarte, sõbrapäevakaunistusi, kudunud
kindaid ja pärlitega kätiseid,
valmistanud küpsetisi.
Koolivaheajal
toimus
projektis osalevate perede
väljasõit. Külastasime Võrumaa muuseumi ja Väimela
tervisekeskust.
Lastevanemate tugigrupp
käib koos juunini. Selle tegevust koordineerib Sulbi
maarahva selts.
Tugigrupp tegutseb Euroopa sotsiaalfondi toel SA
Dharma projekti «Koostöö=lahendused» raames.
REET KÄÄR, tugigrupi juht

Osula koolis avati tänavune Eesti orienteerumishooaeg
SIXTEN SILD,
orienteerumisklubi Võru
juhatuse esimees
Osula kool võõrustas 3. ja
4. aprillil 240 Eesti orienteerujat, kes kogunesid
traditsioonilisele
Karjalaskevõistlusele. See võistlus
on
orienteerumisjooksu
hooaja avapauguks Eestis.
Enamasti on osalejate arv
300–400 vahel. Tänavu vähendas osavõtjate arvu paks
lumi, mis ei ole suuremat
osa metsajooksuhuvilisi veel
metsa harjutama lubanud.
Samal põhjusel jäid tänavu
tulemata ka 20–30 püsiosalejat Lätist ja Soomest. Veel
hullem oli olukord mullu,
kui Karjalaskevõistlus lumerohkuse tõttu sootuks ära
jäi. Tänavu langetas klubi
lõpliku toimumisotsuse viis
päeva enne võistlust.
Karjalaskevõistlust
sai
Osula ja Sõmerpalu vahelises
Mällipalo metsas pidada tänu
sellele, et klubi oli eelmisel
sügisel tellinud võistluskaardi oma ala tunnustatud
asjatundjalt ja Võru klubi
ammuselt sõbralt, leedulaselt

Juozas Smalinskaselt.
Orienteerumiskaart on
täpseim kaart, mida metsamaastiku kohta koostatakse.
See kajastab kõiki vähemalt
meetri-kahe suurusi püsivaid maastikuobjekte. Kõige
keerulisem ja samas orienteerujatele enim huvi pakkuv osa kaardist on reljeeﬁ
ehk pinnavormide kujutis.
Mällipalo on pinnavormide
poolest mimekülgne ja pakub asjatundjaile põnevust.
Kaardi valmimisel oli
suureks abiks ka Osula kool:
direktor Anti Ossis ja kehalise kasvatuse õpetaja Aive
Pähn aitasid kaardistajat
majutada.
Kuna valminud kaart
hõlmab maa-ala Harjumäe
laululavast
Sõmerpaluni
(piirideks Võhandu jõgi ja
Sõmerpalu-Antsla tee), siis
sobib ta ühtmoodi nii Osula
kui ka Sõmerpalu kooli lastele.
Karjalaskevõistlusel jäid
kaardi ja maastikuga rahule
nii 7–8aastased põnnid kui
ka Eesti koondise liikmed ja
veteranid. Vanimad võistlejad olid üle 70aastased mehed ja naised.

Orienteerujad pidid tänavu tegema ühisstardi lumes.

Karjalaskevõistluse keskuseks valisime esialgu
Harjumäe laululava, kuid
lumerohke talv sundis sellest
loobuma.
Nii jõudsime veel parema
lahenduseni: vaid 350 meetri
kaugusel maastikule viivast
Võhandu rippsillast asuv
koolimaja osutus ideaalseks
võistluskeskuseks, kus kõik
soovijaid said riideid vahetada, duši all käia, Jaagumäe
talu maitsvat toitu mekkida
ja tulemusi jälgida. Erinevalt tavapärasest orienteerumisvõistlusest erinevalt tuli
pärast ﬁnišeerumist läbida

needsamad 350 meetrit, et
oma tulemus elektroonilisest
kiibist maha lugeda. Üldjuhul toimub see kohe ﬁnišis
ja ﬁnišipaik ongi tavaliselt
võistluskeskus. Osula variant
töötas aga ka suurepäraselt.
Kohapeal tekkis mõte,
et kohalikud koolid võiksid korraldada omavahelise
matškohtumise orienteerumises. Mõtet toetasid mõlemad koolid, vallavalitsus
ja valla suurim ettevõte Toftani saeveski, kus töötavad
paljude õpilaste vanemad.
Võistlus tuleb mais. Enne
koolitavad lapsi orienteeru-

misklubi asjatundjad.
Sõmerpalu koolis õpib
üks orienteerumisklubi tublimaid noori, Eesti noortekoondisse kuuluv Marianne
Haug. Karjalaskevõistlusel
osales ta koos ema ja noorema õega. Pereisa Madis aitas
kaasa klubi korraldusmeeskonnas.
Oma väike orienteerumiskaart on ka Sulbis. See
valmis Sulbi maarahva seltsi ja Maarika Rosenbergi
eestvedamisel. Sulbis peeti
mullu Rajaleidjate suvelaagri
orienteerumisvõistlus.
Oleme saanud Eesti orien-

teerumisliidult õiguse korraldada Sulbis 2011. aasta
sügisel suure rahvusvahelise kahepäevase võistluse
Suunto Games. See võistlus
toob tavaliselt starti 600–700
võistlejat, paljud neist Lätist
ja Soomest. Kaardistustööd
teeb tänavu kogenud kaardistaja Madis Oras. Uus kaart
hõlmab kogu metsamassiivi
Sõmerpalu-Antsla teest põhja pool,Võhandu jõest Harjumäe laululava juures kuni
Hutita veskini.
Orienteerumisklubi juhatus sooviks teha ka kaarti
Sõmerpalust Soe kõrtsini,
aga selleni läheb ilmselt veel
paar aastat aega.
Kindel on aga see, et
orienteerujad on lähiaastatel Sulbi-Osula-Sõmerpalu
piirkonnas sagedased külalised ja kohalikud elanikud
on väga oodatud selle keha ja
vaimu karastava spordialaga
tutvuma. Tänavu sügisel toimuvad nn Osula kaardi piirkonnas veel orienteerumiskolmapäevak 8. septembril ja
maakonna meistrivõistlused
16. oktoobril.
Lisainfot saab kodulehelt
www.okvoru.ee.
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Emakeelenädal
Sõmerpalus
Emakeelepäeval korraldati üritusi kogu Eestis, meie
koolis oli 8.–12. märtsini
emakeelenädal.
7.–9. klassi õpilased esitlesid raamatuid (Leelo Tungla
«Neitsi Maarja neli päeva»,
mitmed välismaa autorite
teosed). Toimus plakatite ja
raamatukangelase joonistamise võistlus, samuti «Sulemeistri võistlus» (saja sõna
kirjutamine).
Raamatulaadal sai endale
võtta kodus seisma jäänud,
kuid huvitavaid ja korralikke
raamatuid. Algklassid külastasid Võru lasteraamatukogu
ja vanemad kuulasid Helle
Laanpere ülevaadet põnevamast noorsookirjandusest.
Igast klassist valiti välja
üks õpilane, kes luges oma
lemmikraamatust – see oli
tooliteater.
Emakeelenädala lõpetas folklooripäev: joonistati
kõnekäändudest pilte, loeti
murdetekste ja selgitati nende sisu.
Suur aitäh ka õpetaja Pille Kulbergile, kelleta poleks
see nädal korda läinud.
JANELI JÜRGENSON,
9. klass

Osulasse tuleb
teatribuss
30. mail tuleb Osulasse teatribuss. Projekti «Teatritalgud Lõuna-Eesti» käigus
sõidab buss väikeasulatesse, et korraldada kogu perele mõeldud teatripäevad.
Lapsed saavad osaleda muinasjutu ja meisterdamise
töötoas, kus käsitööõpetaja abiga tehakse lihtsatest,
loodussõbralikest ja taaskasutatavatest materjalidest
etenduse jaoks loomi.
Samuti saavad lapsed
tutvuda uute lasteraamatutega, millest loevad lugusid
projektis osalevad näitlejad.
Vanemad saavad enne
kogupere etendust kuulata logopeedi-eripedagoogi
ning lasteaiaõpetaja näpunäiteid, kuidas arendada
laste lugemis- ja jutustamisoskust.
Toimub raamatute laat
ning tutvustatakse lugemismänge, milles lapsed saavad
oma lugemisoskust proovida. Näitlejad juhendavad teatritöötuba, kus saab
vaadata kogupereetendust
«Rongisõit». Lapsed saavad
selles ka oma meisterdatud
tegelastega osaleda.
MTÜ Teatribuss teatribuss peatub Osulas 30. mail
kell 16. Täpsem info reklaamidelt või Maarika Rosenbergi käest tel 516 5751.
SÕMERPALU SÕNUMID

Osula kodutütred-noorkotkad olid tegusad
KAJA PARKER,
rühmavanem
5.–6. märtsil oli Tsiatsungõlmaal kodutütarde ja noorkotkaste maakondlik välilaager. Meie rühmast osales seitse kodutütart.
Laagris õpiti tuletegemist,
tutvuti erinevate lõkkeliikidega, kasutati suuna määramiseks kompassi, liiguti
kaarti kasutades, määrati
kaugusi, õpiti sõlmi ja sidepidamist.
Veel omandati teadmisi
organisatsiooni ja riigi kohta, mängiti kimmimängu
taimede tundmisel, määrati
toiduaineid, õpiti vilesignaale, teemärke ning katelokiga
söögi tegemist, orienteeruti
öösel.
11. märtsil toimunud
pidulikul koondusel võeti
Osula rühma vastu 10 uut
kodutütart ja seitse noorkotkast. Maarika Rosenberg
andis neile kätte Sõmerpalu
vallavalitsuse kingituse: valla
vapiga rinnamärgi.
Koondusel anti erialamärgid tublidele kodutütardele: Eliis Paulus sai linnu- ja
loomatundja, Kaisa Kängsep
linnu-ja loomatundja ning
Marleen Ojaots loomatundja erialamärgi.
Need erialamärgid teenisid nad välja, esindades mul-

Kodutütred ja noorkotkad maakondlikul oskuste võistlustel.

lu Võrumaa malevat üleriigilisel oskuste võistlusel. Seal
saavutati 4. koht.
Tervitussõnad
lausus
Osula kooli direktor Anti
Ossis. Ta palus noorkotkal
Mikk Mänglil viia süüdatud
küünla Vabadussõjas langenute mälestuskivi juurde.
Piduliku koonduse korraldamisel olid abiks Kaitseliidu Võrumaa maleva
noorteinstruktorid Eve Täht
ja Villu Vasilkovski. Laulud
õpetas selgeks Osula kooli
muusikaõpetaja Ara Bander.
Luuletusega esines Kääpa
kooli noorkotkas Sven Puusepp. Meeldiv oli koondusel
näha õpetajaid ja lastevanemaid.
12.–13. märtsil toimunud maakondlikul oskuste
võistlusel saavutasid kodutütred Eliis Paulus, Marleen Ojaots, Piia Parker ja
Kaisa Kängsep teise koha.

Noorkotkad Risto Parker,
Mikk Mängli, Egon Nurm ja
Brändon Müürsepp saavutasid 9. koha. Nad olid tublid,
sest suurem osa võistkonnast osales sellisel võistlusel
esimest korda.
Esimesel päeval toimus
tegevus koolimajas, kus
läbiti 12 kontrollpunkti.
Punktides pidi oskama anda
esmaabi, teadma seadusi,
määrama pildi järgi taimi
ja linde, tundma linnulaulu,
morsest aru saama, oskama
sõlmi teha ja lauda katta.
Toimusid viktoriin ja koolimajas orienteerumine.
Teisel päeval matkasid
noored kotkad ümber Tamula järve ja täitsid kontrollpunktides erinevaid ülesandeid: lasid õhupüssist,
viskasid granaati, läbisid takistusriba, otsisid kadunud
esemeid.
Kodutütred pidid villase

Kooliõpilaste reis Soome
MARJU SARAPUU,
õpetaja

Peastarvutamisvõistlus

Sibeliuse mälestusmärgi juures.

Heureka on mõnus näituse- ja tegevuskeskus, kus
saab informatsiooni pal-

jude teadusalade põhiküsimuste ja uuemate leiutiste
kasutamise kohta.

tiitli vääriliseks.
Tartu KHK õnnitleb
Karli endist kooliperet ja
ema Maie Kästi poja eduka
esinemise puhul.
Vallavalitsus ühineb õn-

nitlustega ja soovib Karl
Kästile edu ka edaspidiseks!
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

ti ringmänge, vaadati ﬁlme.
Teisel päeval läbiti rühmadena seitse tegevuspunkti, kus
igaüks sai osavust näidata ja
oma oskusi rakendada.
Lapsed said õhupüssist
märki lasta, korvpalli vabaviskeid visata, vibuga lasta,
noolt ja rõngaid visata, granaati heita, ning tennisepalli
torude abil ühest punktist
teise toimetada.
Laager andis juurde teadmisi ja oskusi, arendas mälu
ja näpuosavust.

Sõmerpalu kooli Õpioskuste päev
fotovõistlus
18. märtsil toimus Sõmer-

JENNY REHKLI, 3. klass

Karl Käst – Tartu kutsehariduskeskuse parim elektrik
Tartu kutsehariduskeskuse
kutsevõistlustel
võitis
elektrikute erialal esikoha
Sõmerpalu vallast pärit
Karl Käst. Ta tunnistati
«Aasta tegija 2010» austava

soki sees oleva augu ära parandama, ravimtaimi ja kuivaineid tundma, vildist eluks
vajaliku eseme tegema.
Linnalähedaste rühmade
laagris 9.–10. aprillil Pikakannus osales Osula rühmast 15 kodutütart ja viis
noorkotkast.
Esimesel päeval räägiti esmaabist, meisterdati mannekeene, õpiti vormi elemente
ja rivis marssimist, määrati
kaugusi.
Toimus viktoriin, tantsi-

Sel aastal toimus meie koolis esmakordselt fotovõistlus
«Talv». Kokku toodi võistlusele 45 fotot. Võistles üheksa
õpilast ja kolm õpetajat. Oli
väga ilusaid fotosid: härmas
puid, loojuvat päikest, lumiseid metsi. Võitjaks osutus
Mariette Vunder fotoga
«Härmas õun». Ta sai auhinnaks mälupulga.

7. aprillil käisid koos Soomes reisil Sõmerpalu,
Osula ja Rõuge kooli õpilased.
Helsingi
linnaekskursioon viis meid Vana Turu
platsile,
Senativäljakule,
Esplanaadi parki, Tempeliaukkio kirikusse, Sibeliuse parki ning ka Olümpiastaadionile, mille torni
vaateplatvormile said minna kõik soovijad.
Edasi sõitsime Vantaasse, kus külastasime Fazeri
kommitehast. Kõik lapsed
said süüa kohapeal nii palju kommi, kui isu oli.
Seejärel sõitsime Tikkurilasse, kus külastasime
Heureka teaduskeskust ja
planetaariumi.

Koondusel võeti vastu uusi noorkotkaid-kodutütreid.

palu koolis taas õpioskuste
päev. Vanemas astmes töötasid loodusrühm, keelterühm
ja matemaatikarühm. Tulemused olid küll ootuspärased – enamik õpilasi sai
ülesannetega hakkama. Siiski peavad õpilased rohkem
harjutama sõnaraamatuid ja
muid abimaterjale kasutama. Õpilased ei leia vajalikku
infot, kuigi see on neil käeulatuses. Kindlasti korraldame niisuguseid õppepäevi
veel ja lapsed omandavad
vajalikud oskused.
PILLE KULBERG

Ka meie klass võttis 3.
märtsil osa ülemaailmsest
peastarvutamisvõistlusest.
Igal mängijal oli võimalik
48 tunni jooksul kuni 500
mängu mängida. Iga mäng
kestis minuti ja iga õige vastus andis punkti. Ma sain
404 punkti. Kõige toredam
oli see, kui arvuti valis mulle ise paarilise, kellega mängida. Minu vastased olid
Austraaliast, Inglismaalt,
Ameerikast. Võistlen järgmisel aastal ka kindlasti!

Sõmerpalu koolis käis oma
nukunäiteringi ja tooliteatri
lastega külas Ira Petrova.
Mängiti nukunäidendit,
räägiti Astrid Lindgrenist,
lastekirjanikust, kelle raamatuid on tõlgitud ligi 70 keelde ja avaldatud vähemalt
sajas riigis. Suur rõõm oli
saada teatrielamus, näha nii
rõõmsameelset juhendajat ja
suurepäraseid näitlejaid.

MERIT VÄITS, 3. klass

VIIA HALLER

Nukuteatripäev

4

Sõmerpalu Sõnumid

Sa sündisid ja valgus toas
lõi soojalt värelema...

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas

Õnnitleme lapse sünni puhul!

6. mail kell 17 perepäev/emadepäeva tähistamine Sõmerpalu klubis. Info: Külli Karro, tel 512 8298, Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
15. mail kohviõhtu Sõmerpalu klubis. Info: Vambola Saarme, tel 5392 1403.
20. mail rahvuslikud sportmängud Sõmerpalu koolis ja Osula staadionil. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646.
15. mail kogu pere tervisepäev/ rahvaspordimängud Osula mänguväljakul. Info: Kersti Karu, tel 525 3549.
30. mail kell 16 teatribuss Osulas. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
6. juunil lastekaitsepäev Osula Harjumäel. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
22. juunil jaanipidu Osula Harjumäel. Kell 17 rahvaspordipäev , kell 19.30 etendus «Pühajõe legend», kell 21
simman ansambliga «Värska poisid». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
23. juunil jaanituli Kurenurmes. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525.
23. juunil jaanituli Sulbis. Simman Haanja laulumänguseltsi ja ansambliga Hoia ja Keela. Info: Maarika
Rosenberg, tel 516 5751.
23. juunil jaanituli Järvere pargis. Info: Aimar Kreevald, tel 514 0594.

Suur motovõistlus kestvussõidus Tuti talus
13. veebruaril korraldas motoklubi Käbid ja
Kännud Tuti talu enduurorajal rahvaspordi karikavõistluste neljanda etapi
kestvussõidus.
Võistlesid pisikesed Pitid, krossi- ja endurorattad,
ATVd ning Quadid.
Võistlusklasside parimad: Quad – Tõnu Zeiger,
Soolo 65 – Günther Sein,
ATV Open 750 – Andres
Timmusk. ATV Open 1000
– Siim Vaide.
ATV
Rahvasportlane
– Ahti Koort, Soolo Veteran – Jaan Tang, Soolo
Rahvasportlane – RolfOtto Rootsma, Soolo

Open – Timmo Mõts, Pit
Bike – Raino Käär, Quad
100 –Patric Kurvits, Quad
Mini (kuni 50 cm³) – Robin Kriibi.
Motoklubi Käbid ja
Kännud liikmed said järgmised tulemused:
1. koht– Raino Käär
(Pit Bike), 2. koht – Steven
Seppet (Pit Bike), 3. koht –
Kevin Kaurson (Pit Bike),
Kaspar Savi (Quad Mini),
Mirko Raup (Soolo Rahvasportlane), 4. koht – Raivo
Pihu, 9. koht – Rainar Käär
(Soolo Rahvasportlane).
Täname osalejaid, pealtvaatajaid ja kaasaelajaid
ning toetajaid, eelkõige Sõmerpalu vallavalitsust!
MOTOKLUBI
KÄBID JA KÄNNUD

Jumalateenistused
2. mail kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
9. mail kell 11 emadepäeva jumalateenistus Urvaste
kirikus (pärast kirikukohv pastoraadis),
kell 14 Heimtali kirikus. Pärast jumalateenistust algab leerikool (info ja registreerimine tel 511 8271).
13. mail kell 17 taevaminemispüha jumalateenistus
Urvaste kirikus.
16. mail kell 11 on jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14 Kraavi kirikus ja kell 17.30 Sõmerpalu
hooldekodus.
22. mail kell 8 on Urvaste kirikus urbanipäeva puhul võrukeelne hommikupalvus muusikaga.
23. mail on nelipüha ehk kiriku sünnipäev. Kell 11
on kevadleeripüha Urvaste kirikus, kell 14 Heimtali
kirikus ja kell 17 Kraavi kirikus.
24. mail kell 16 on teise nelipüha jumalateenistus
Antsla surnuaia kabelis, kell 18 palvus Osula surnuaial.
13. juunil kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
Ristimispühad
23. juuni kell 11 Urvaste kirikus.
11. juuli kell 14 Heimtali kirikus.
Suvised surnuaiapühad
24. juunil ja 1. augustil kell 11 Urvaste surnuaiapüha.
27. juunil ja 22. augustil kell 11 Osula surnuaiapüha.
11. juulil kell 11 Antsla surnuaiapüha.
18. juulil kell 14 Kraavi surnuaiapüha.

Aleksandra Põldsaar ja Ranno Rosen
tütar MIA-LOREEN
Tery Tuvikene ja Ats Kuuskla
tütar DELISA
Marlen Plesch ja Meelis Saarme
tütar MARII
Belgy Paulus ja Margo Kogerma
poeg LEMBIT

Vallavalitsus jätkab
ohtlike jäätmete kogumist
Kevadel on õige aeg suurpuhastuseks. Ka sel aastal
korraldab vallavalitsus ohtlike jäätmete kogumise.
Võtame vallarahva käest
vastu järgmisi ohtlikke jäätmeid: vanu akusid, patareisid, värve, lakke, televiisoreid, külmkappe, arvuteid,
lampe jne.
Kellel on selliseid jäätmeid ära anda, andke sellest
vallavalitsusse teada. Kirja
pannakse nimi ja koht, kus
jäätmed asuvad.
Valla kulul korjame
jäätmed kokku ja saadame
Tartusse ohtlike jäätmete
kogumise punkti.
Valla kodanikele on jäätmete äraandmine tasuta.

Äraviimist
vajavatest
jäätmetest teatage vallavalitsusse maikuu jooksul telefonil 786 8800 või
506 3254.
Samuti kutsub vallavalitsus vallaelanike kevadisele suurkoristusele
oma kodu ümber.
Majanduslik olukord
ei luba küll paljudel a
oma elukeskkonna parandamiseks
rahalist
panust anda, kuid koduümbruse korrastamiseks
piisab heast tahtest.
Edu ja ilusat kevadet
kõigile kodukorrastajatele!
AARE HOLLO,
vallavanem

Urvaste koguduse kirikuteated
Sina, Ülestõusnu, tuled alati armastusega minu ligi,
et mind üles tõsta ja rõõmsaks teha.

Avely Rosen ja Alar Vaaks
poeg ANDRE

Muud teated
Kes sooviks käia Urvaste surnuaial, kuid tal ei ole
transporti, sel palun võtta ühendust koguduse
õpetaja Üllar Salumetsaga tel 511 8271. Õpetaja
organiseerib sõidu Urvastesse ja tagasi.
Leerikoolist
Leer on kogudusekool, kus õpitakse kogudust
tundma. Tunnid toimuvad kokkulepitud graaﬁku
järgi. Leerikoolis käsitletakse järgmisi teemasid:
Piibel, Vana Testament ja Uus Testament, patt,
piht, kümme käsku, sakramendid, usutunnistus,
kirikulugu, oma koguduse ajalugu, koguduse elukorraldus, kirikumuusika ja laul.
Leeri võib tulla juba alates 15. eluaastast ja pole
tähtis, kas tulija on varem ristitud või mitte. Tunde
peavad koguduse õpetaja Üllar Salumets ja organist Erma Kallasse.
Lõpus toimub leerieksam ja kiriku kaunistamine leeripühaks. Kogudusel on olemas leeririided, mida kannavad leerilapsed leeriõnnistamise
jumalateenistusel.
Kõik leerikooli läbinud lapsed saavad õnnistuse, millega nad on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste koguduse täieõiguslikud liikmed.
Urvaste kogudusel on peale Urvaste kiriku abikirikud Heimtalis ja Kraavil. Seepärast ei toimu
leeritunnid ainult Urvastes, vaid ka Heimtalis, mis
on Sõmerpalu valla inimestele lähemal. Igaüks
saab valida, kas liituda kogudusega Heimtalis või
Urvastes. Paraku on aga üks õpetaja, kes annab
tunde nii Heimtalis kui ka Urvastes.
Urvaste koguduse koduleht: www.eelk.ee/urvaste.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Margita ja Andres Liiv
poeg SAMUEL

Õnne sünnipäevaks!
Tuues ja viies, nii möödub aeg, andes ja võttes, kuis tahad!
Ning tema teele tänagi rõõmu ja kurbust jääb maha.

Mai

Juuni

Irene Saavel 89

Matilde Roosbaum 89

Elvi Duberg 85

Rosine Reedi 88

Erich Käremägi 83

Ina Pähna 86

Vaike Kähr 82

Asta Veri 84

Hilda Provotorova 82

Maria Leius 83

Eha Neemre 80

Erna Reiljan 82

Roland-Raimund Hausman 80

Hell Punnison 75

Kalju Tsilmer 75

Ants Pakler 70

Silvia Ahman 75

Rein Sonne 65

Eerik Madissoo 70

Viivi Pakler 65

Ükskord muutun mullaks,
ükskord sõmerliivaks saan,
muutun kullerkupu kullaks,
kanarbikuks nõmmeraal...

Mälestame meie hulgast lahkunut
Edgar Kripp

Meie laste päev –
otsime Nukitsameest
6. juunil Osula Harjumäel, algus kell 13
Postibuss – lapsed saavad Nukitsamehele kirju saata!
Sõmerpalu valla lasterühmade esinemine
Orienteerumine metsa all
«Lepatriinudelt» mängud kõige pisematele
«Nukitsameeste» joonistusvõistlus
Käsitöö näitusmüük – oodatud on Sõmerpalu valla
käsitöötegijad
Seltskonnatantsud kogu perele
Pannkoogid ja Nõiakohvik, üllatused!
Paduvihma korral toimub üritus Osula koolimajas.
Korraldustoimkond:
Airika Saamo, tel 5199 7981, Ene Kerge, tel 529 9550.
Toetajad: Sõmerpalu vallavalitsus, kohaliku omaalgatuse programm,
Peri POÜ, Osula, Sulbi, Järvere, Sõmerpalu ja Kurenurme külaselts.

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

