PÜPA
Hirmsalt hea!

Tere taas! Teie ees on järjekordne
koolilehe väljaanne. Oleme tohutult
tänulikud positiivse tagasiside eest.
See on väga motiveeriv ja annab meile
tahet koolilehega jätkata. Teie abiga
kirjutame seda veel kaua-kaua
rõõmsalt edasi.
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Oktoober 2019

autorid olid 3.B klassist. Täname kõiki,
kes osa võtsid, teie pakkumised olid
väga toredad!
Kui tahate meiega ühendust võtta,
midagi soovitada või toimetusele appi
tulla, siis saab seda teha gmaili teel:
koolileht@ylejoe.parnu.ee

Koolilehe nimekonkursile laekus 12
nime. Võitjaks sai Pärnu Ülejõe Põhikooli Ajaleht ehk PÜPA. Palju õnne
võitjale (kes soovis siiski jääda
anonüümseks)! Peagi viime talle magusa auhinna. Žürii soovib veel tunnustada järgmisi pakkumisi: Kooliekspress ja Maailmalõputulevik, mille

ÕE uued liikmed
Eelmise aasta lõpetajate lahkumisega jäi
õpilasesindus ilma nii mõnestki liikmest.
Nii toimusidki oktoobrikuu alguses õpilasesinduse valimised ning vanade olijatega liitus kolm uut õpilast.
ÕE uued liikmed on: Jessica Lupp 8.C
klassist, Janely Salujärv 9.A klassist ja
Kätriin Pae 9.C klassist. Lisaks valiti
uus juhatus:
• President: Julianna Arusaar, 9.A
• Asepresident: Mari Kiviselg, 8.C
• Hoolekogu esindaja: Kätriin Pae, 9.C
• Protokollija: Lisete Kütt, 8.C

• Laekur: Teele Saulep, 9.A

Samuti on muutunud ÕE ruumi
asukoht. Rohelise saali asemel asub see
nüüd keldrikorrusel, vanas õpetajate
garderoobis. Ruum on küll juba kasutuses, aga hetkel on seal veel pooleli
remont. Peagi on ruum aga täies ulatuses kasutusel.
Õpilasesindusega saab ühendust võtta
otse liikmete poole pöördudes või
e-maili teel: ylejoeesindus@gmail.com.
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Mihklilaat
Nagu igal aastal, toimus ka
tänavu septembris mihklilaat.
See traditsioon on alguse saanud
juba gümnaasiumi ajal, nii et
keegi pole päris kindel, mitmes
laat sel aastal toimuda võis. Laata korraldasid õpilasesinduse
liikmed, samuti olid abiks
mõned õpetajad.
Laadal said müüa õpilased 2.- 9.
klassini. Osalemistasu oli 20
senti koha eest. Müüjaid oli
sellel aastal üle üheksakümne.
Mitmed müüjad ilmusid laadale
nii, et nad ei olnud end eelnevalt

huvijuhi juures registreerinud.
Sellest tulenevalt võis laadal
müümine segadust tekitada. Õpilasesindus peab plaane, kuidas
selliseid probleeme tulevikus
vältida.

Laadalt lahkusid kõik rõõmsate
nägude ning täis kõhtude ja
taldrikutega ning sööklasse ei
jõudnud vist küll mitte keegi.
Kohtumiseni järgmisel laadal!

Laadal müüdi nii söödavat, kui
ka käsitööd. Valikus olid näiteks
õunamoos, erinevad kommid,
Kass Arturi maius, õunamahl,
küpsised ja muffinid. Käsitööst
pakuti õnnitluskaarte, kleebiseid,
käevõrusid, seepe, patsikumme
ja palju muud. Hinnad olid
vahemikus 10 senti kuni 4 eurot.

Õpetajate päev
Õpetajate päev on traditsioon,
mille tähistamist alustati Eestis
20. sajandi keskpaigas. Maailmas pärinevad esimesed teated
õpetajate päeva tähistamisest
juba 19. sajandist.

õpitubades. Päev algas ja lõppes
õpetajate ning nende asendajate
ühise koosviibimisega aulas.
Küsisime õpetaja Eliana
Pranglilt, mis muljed jäid temal
tänavusest õpetajate päevast.

Traditsiooniliselt asendavad sel
päeval õpetajaid kooli kõige
vanemad õpilased. Kuna sel
aastal oli 9.A klass õpetajate
päeva ajal klassireisil Londonis,
andsid 2.-4. tundi allesjäänud
üheksandikud ja mõned kaheksandikud. Samal ajal oli
õpetajatel võimalus osaleda
niidikunsti ja koti trükkimise

Mis muljed jäid Teile
õpetajate päevast?
See oli tore päev. Parim oli see,
et noored teavad nüüd rohkem,
mida tähendab olla õpetaja. Nad
olid vahvad!
Mis Teile õpetajate päevaga
seoses meeldis?
Mulle meeldis vaadata ja kuulata

oma armsaid õpilasi kõrvaltvaatajana. Suur rõõm on olla koos
tegusate ja nutikate lastega, kel
kodust kaasa antud hea stardipakett. Oli tore kuulda, et nad
hindavad õpetajaid, kes on
sõbralikud, kuid ka parasjagu
nõudlikud.
Mida ootate sellelt ürituselt
tulevikus?
Ootan, et päeva ikka edaspidigi
tähistatakse. Lahe, kui on ka
pisut muhedat huumorit.

Hirmsalt hea!
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Koolikiusamine
Kiusamiseks nimetatakse olukorda, kus üks inimene paneb teist
inimest meelega ja korduvalt end
halvasti tundma ning kannatajal
on raske end kaitsta. See tähendab, et ühele ja samale õpilasele
tehakse korduvalt liiga
ebameeldivate tegevustega, mis
on teadlikud ja tahtlikud. Kiusatav ja ohver on tavaliselt mingil
moel ebavõrdses seisus, tehes
ohvrile enda kaitsmise keeruliseks. Tihtipeale on kiusaja
kas vanem, tugevam, populaarsem või muul moel sotsiaalselt kaitstud.

Enimtuntud kiusamise viisid on:
• Füüsiline - löömine, tõuka-

mine, takistamine, asjade ära
võtmine jne
• Vaimne - sõimamine, narri-

mine, ähvardamine,
väljapressimine, solvamine,
ignoreerimine
Mida teha kiusamise puhul?
1. Räägi sellest usaldusväärse
isikuga, näiteks sõber, õde, vend,
õpetaja
2. Räägi kiusamisest oma
vanematele ja/või teavita kooli

3. Vajadusel pöördu spetsialistide poole nõustamis- ja
tugikeskustes;
Lasteabi telefon: 116 111;
Meie koolis on kiusamist õnneks
vähe, kuid vajadusel saab abi
psühholoogidelt ja kasvatustöö
metoodikult. Alustuseks tasub
pöörduda klassijuhataja poole.
Samuti on paljudes Eesti
koolides, sh meie kool, käimas
projekt “Siin sinu jaoks”.
Ära vaiki! Enda loost rääkimine
pole kaebamine, vaid enda
õiguste eest seismine!

Siin sinu jaoks
Nüüd, kui oleme meelde tuletanud, mis on koolikiusamine ja
kuidas sellega toime tulla,
räägime veidi lähemalt projektist ,,Siin sinu jaoks.” Projekti
eesmärk on tegeleda vägivallaga
seotud probleemidega ning luua
positiivsem ja turvalisem õhkkond.
Plaan sai alguse 7. aprill 2019 ja
nüüdseks on ametlikult tegutsetud seitse kuud. Projekti algatas
Ingrid Meerbach, kes on ise olnud lähisuhtevägivalla ohver. Ta
tahtis luua projekti, mis seletaks,
mis vanuseni peaks pöörduma
lastekaitse poole ja/või ohvriabi
poole, millega tegeleb mis
politsei jne. Jaanuaris saab projekt kahjuks läbi. Tegu on väga
aega nõudva tööga.

Projekti raames käidi erinevates
Pärnu koolides ja värvati noorsaadikuid. Noorsaadikud valiti,
kuna noorelt noorele levib info
oluliselt rohkem kui psüh-

holoogile või pedagoogile.
Noorsaadikud on igapäevaselt
koolis olemas ja nii ei pea
murega õpilane kedagi kaugelt
otsima minema. Kogu vajaliku
info saab saadikult. Selleks, et
teha kogu protsess lihtsamaks ja
vähendada riski taasohvristuda,
on need teadmised väga olulised.

Igakuiselt toimuvad koolitused,
millest noorsaadikud aktiivselt
osa peavad võtma. Esimesel
koolitusel räägiti vägivallast ja
lähisuhtevägivallast. Samuti on
õpetlikku elulugu käinud rääkimas meesterahvas, kes on
elanud tänavatel ja olnud pahuksis narkootiliste ainete ning
alkoholiga, kuid on tänaseks
oma elus uue lehekülje
pööranud. Nüüd on ta haritud ja
igati oma eluga rahul. Oma õpetusi on jaganud ka kasvatusteadlane Karin Luts, kes viis
noortega läbi teabetunni, mis

puudutas psühholoogilist valdkonda ja toimetulekut. Koolitustel on räägitud ka
söömishäiretest, mis on
tänapäeva noorte seas väga aktuaalne teema. Kildu
ratsakeskuses toimus kolmepäevane laager erinevate töötubade ning koolitustega. Projektil
on septembri algusest, kui alustati koolides, olnud ainult kaks
pöördumist. Ingrid ise ütles, et ei
saanudki oodata, et kõik tulevad
kohe oma muresid kurtma, aga
ta ei heida meelt ja tegeleb projektiga edasi nii kaua kui võimalik.
Blogi: https://
siinsinujaoks.wixsite.com/blog
Instagram ja Facebook:
@siinsinujaoks

Meie kooli noorsaadikud: Mari
Silvia Lauri, Heleriin Pärast ja
Lisete Kütt, kes kõik käivad 8.C
klassis.
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POMMUUDIS!- SoundCloud’i õhtu
Nagu paljud kindlasti juba teavad, toimus meie koolis 18. oktoobril kell 20.00 SoundCloud’i
õhtu. Üritus toimus kooli aulas
ning kohal oli ka turvamees, kes
korda pidas ja fänne lavast
eemale hoidis.
Esinejateks olid Denu$ion,
Ropz, Yung Neo, DJ Tali, K&M
ja meie oma kooli kuulsus
Lepa$te. Kontserdi ajaks täitus
kooli aula tervelt kahesaja inimesega. Kohale tulnud noortest
paljud olid meie kooli õpilased,
kuid oli näha ka rohkelt võõraid
nägusid.
Ürituse õhkkond ja olemus sarnanesid paljuski mõne suurkontserdi omaga. Enne kontserdi
algust oli saal täis tasast jutusuminat, ärevust ja sagimist, kõik
inimesed olid laiali ja seisid aula
seinte ääres. Kui aga esimene
esineja lavale astus, täitus saal
hüüetega, kuulajad kogunesid
päris julgelt lava ette ning kontsert läks täies hoos käima. Mitmete laulude sõnu teadsid kuulajad peast ning enamikele lauldi
ka kaasa, tantsiti ning tehti palju
videoid ja pilte. Aula lahtistest
akendest õue kostunud inimeste
hüüdeid, laulmist ja kõlaritest

blastivat bassi oli kuulda ilmselt
sadade meetrite kaugusele. Õhus
olnud energia, mida kõik kohalviibijad tunda võisid, oli ütlemata äge.
Hiljem küsisime paar küsimust
SoundCloud’i õhtu korraldanud
ja seal esinenud Lepa$telt.
Miks hakkasid muusikaga
tegelema?
Hakkasin muusikaga tegelema
sellepärast, et tahtsin teha
midagi uut ja pōnevat. Kuulasin
internetist mõnda beat' i ning
päris kiiresti tulid mul sealt esimesed sõnad. Kirjutasin oma
sõbrale ning koos lindistasime
esimese loo. Laul õnnestus ja nii
kõik alguse saigi.
Kuidas ja millal tuli mõte teha
SoundCloud’i õhtu?
Plaan teha SoundCloud’i õhtu
tuli septembris. Mõte sai alguse
sellest, et soovisin korraldada
üritust, mis on mõeldud natuke
vähem tuntud artistidele ning
veeta koos oma sõpradega
mõnusalt aega.

Kes sind korraldamisega
aitas?
Mind aitasid huvijuht, mu

klassikaaslased Joosep ja Eunike
ning paralleelklassist Günther.
Meil kulus kõige korraldamiseks
täpselt üks kuu.
Mille järgi valisid oma kaasesinejad?

Enamasti tutvuste kaudu ja kuna
sain nendega hästi läbi,
mõtlesin, et miks mitte just
nemad kutsuda.
Kuidas üritusega rahule jäid?
Üldiselt meeldis ikka. Tehnika
vedas meid natuke alt, aga
muidu läks kōik hästi.
Kas tahad tulevikus veel mõne
sellise ürituse teha? Kui jah,
siis kas muudaksid midagi?
Jah, korraldaksin küll, kuid järgmine kord organiseeriksin
mõningad detailid teistmoodi
ning kontrolliksin tehnika rohkem üle.
Meie ootame huviga tulevikus
toimuvaid SoundCloud’i õhtuid
ja soovitame kõigil ühel sellisel
üritusel ära käia. Sealt saab
kindlasti väga põneva
kogemuse. SoundCloud'i õhtu
korraldajatele ja esinejatele tuult
tiibadesse!

Hirmsalt hea!
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Kooli legendid
Käes on Halloween ja õhk on õudusjuttudest lausa paks. Muidugi enamik neist on väljamõeldised, kuid
leidub ka lugusid, mis on päriselt juhtunud. Neist nii mõnigi on leidnud aset meie koolis. SPOOOOOKY!

Kuuli Raul
Umbes 50 aastat tagasi elas kooli
läheduses üks mees. Ta polnud
mingi tavaline mees, vaid oli
ennast lolliks õppinud. Ta oli
pikk ja kõhetu, kõndis veidi
küürus asendis ja meenutas haigurit. Alati kandis endaga kaasas
suurt metallist kuuli.
Siin on paar seika, mida me
õpetajatelt, seoses Kuuli Rauliga,
kuulnud oleme.
Kui üks meie kooli õpetajatest
siin koolis algklassides õppis,
käis Kuuli Raul temal ja ta emal
ööpimeduses järel ja korrutas

Kummitused koolimajas
Paar aastat tagasi levis meie
armsas ja rahulikus koolimajas
jutt, et kunagi asus selle sama
koha peal vana kalmistu ja
koolipargi asemel oli palvela.
Nüüdseks on kalmistu kadunud,
aga inimeste vaimud, kes kunagi
siia maetud olid, otsivad rahu
veel siiani. Kummitavaid samme
on kuulnud mitmed koolitöötajad.
Esimene lugu on kooli valvurist,
kes õhtul kooli üle vaatas, et
uksed lukku panna ja maja signalisatsiooni alla seada. Kui
kogu maja oli läbi vaadatud ja ta

aina ,,Lii õde, Lii õde, Lii õde.”
Seda sellepärast, et Kuuli Raul
oli selle õpetaja tädi klassivend.
Veel kuulsime, et Kuuli Raul tuli
vahel koolimajja sisse ka. Ta ei
teinud kellelegi kurja, aga siiski
oli ta koolimajas kardetud. Kuuli
Rauli kartsid ka õpetajad.
Näiteks kui ta koolimaja trepi
ees seisis, läksid kõik õpetajad
temast mööda nii kiiresti kui
võimalik, sest tavaliselt korrutas
ta omaette midagi sellist: "Kõik
õpetajad tuleks ära tappa..."
Ta kõndis mööda maja ringi ja
vahel varastas kunstiklassist

oli täiesti kindel, et majas kedagi
peale tema ei olnud, kuulis ta
midagi veidrat... Sammud, mis
tema pea kohalt kostusid. Kust
need tulid? Seda ei tea keegi.
Aga juhtumeid on siin koolis
veelgi.

pliiatseid, need meeldisid talle
kohe väga. Ta uitas mööda koolimaja vana osa ringi, aga uude
ossa ei läinud ta ealeski. Tema
jaoks polnud seda juurdeehitust
lihtsalt olemas. Kuigi seinas oli
uks, mida inimesed igapäevaselt
kasutasid, nägi tema ikka ainult
seina. Nii oli see mõnda aega,
kuni ta kadus. Keegi ei tea päris
kindlalt, kuhu ta kadus, isegi
mitte õpetajad. Mõned rääkisid,
et ta viidi kinnisesse asutusse.
Teised aga arvavad, et ta kolis
ise ära või on nüüdseks juba
teises ilmas.

õhtutundideni kooli ja kuulnud
enda ümbruses samme. Kui ta
meile selle loo rääkis, mainis ta
veel, et see kõik juhtus ammu ja
ta pole mõnda aega enam midagi
kuulnud. Ta ei saa 100% väita,
et tegu on paranormaalsusega,
aga samas ei oska ta neid helisid
Samme on kuulnud ka õpetajad.
ise selgitada. Siiski arvab ta, et
Ühe õpetaja sõnul on koolis
mingil määral koolimaja ikkagi
kostunud korduvalt imelikke
kummitab.
helisid. Kui ta veel selle kooli
õpilane oli, toimus neil ühel õh- Nüüd oma koolile mõeldes ei
tupoolikul klassiõhtu. Klassiõhtu tundugi see enam nii roosa ja
lõppedes jäi ta kauemaks kooli
rahulik.
kui teised. Ta kuulis veidraid
samme. Aastaid hiljem, nüüd kui
ta siin õpetab, on ta tihti jäänud
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Tulevased üritused
•

28.10-03.11 on käimas ka stiilinädal. Võtke kõik kindlasti osa!

•

R, 1. novembril kell 16.00 filmiõhtu, pilet 50 senti.

•

E, 18. novembril toimuvad kooli sünnipäeva aktused

•

R, 22. novembril toimub mardi- ja kadripäevalaat

•

Mänguvahetund toimub igal koolinädalal esmaspäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 12.00

Novembrikuu ilmaprognoos
Novembris hakkavad Pärnu Ülejõe Põhikooli poole liikuma jahedad õhumassid, mis toovad endaga kaasa ootamatuid tunnikontrolle, stressi ja tüdimust. Vastupidiselt siinsele langevale temperatuurile, on närvivapustuse saamise tõenäosus aina tõusmas.
Ilm on pilvine ja paiguti sajab hindeid 2 ja 3. Eriti peaks seda silmas pidama matemaatika- ja ajalooklassides! Kuu lõpu poole liiguvad õhumassid koos sajupilvedega üle võõrkeele klasside.
Samal ajal on aga eredate päikesekiirtena läbi pilvede paistmas soodustavad tingimused loominguliste
ainetega tegelemiseks. Õppeainetes nagu muusika, kunst ja käsitöö võivad sind tabada ootamatud inspiratsioonisähvatused ning head hinded.

Hirmsalt hea!
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Õpetajate sünnipäevad
• Eliana Prangli 2. nov
• Gea Kannus 27. nov

Palju õnne kõigile, kes tuleval kuul
sünnipäeva tähistavad!

Anekdoodid
Õpetaja käsib: "Kõik kes ennast
rumalaks peavad, tõusku püsti!"
Keegi ei tõuse. Lõpuks
tõuseb Juku aegamisi püsti.
"Nii et sina, Juku, arvad, et oled
puupea?" küsib õpetaja.
"Seda just mitte, õpetaja, aga
justkui piinlik vaadata, et te üksi
seisma peate," vastab Juku.
Juku tuleb koolist ja küsib isalt:
"Kas sa käisid samas koolis mis
mina 20 aastat tagasi!?"
"Jah," vastab Juku isa.
"Aaaaaa...nüüd saan ma aru,
mida direktor mõtles, kui ütles et
ta pole 20 aastat sellist totut
näinud nagu mina."
Õpetaja: "Kui su õel on kuus
õuna ja sina võtad temalt kaks
ära - mis on tulemus?"
Juku: "Õudne kisa."

Õpetaja kirjutab päevikusse:
"Juku haiseb koolis!"
Isa kirjutab vastu: "Minu laps ei
ole lill, et te teda nuusutate!"
Juku helistab kooli: "Tere!
Kahjuks Juku täna kooli tulla ei
saa! Tal on kõrge palavik!"
Õpetaja: "Vabandage, kes
räägib?"
Juku: "Minu ema!"
Jüri tuli koolist ning vanaema
pärima, et mida siis koolis ka
tehti.
“Keemiatunnis tegime katseid
ainetega, mis võivad plahvatada.”
“Ja mis te homme koolis teete?”
“Millises koolis?”

Gümnasistidel on esimene
eksam. Kui esimene õpilane
eksamiruumist välja astub,
hakkavad teised kohe pärima,
et kuidas oli...
“Oh, polnud hullu, aga eksamineerija oli vist mingi usuhull
– niipea, kui ma midagi ütlesin,
ohkas: “Jumal hoidku!””
Ema: “Miks sa täna mulle
päevikut pole näidanud?”
Poeg: “Laenasin selle klassivennale. Ta tahtis oma
vanemaid ehmatada...”

Anekdoodid saime:
https://www.meiemaa.ee/
https://kroonika.delfi.ee/news/
igav/

Lehe toimetusse kuuluvad:
9.A
Annemari Mikk, Lisandra Mäe
3.B
Elis Paugus, Martha Paimla,
Iida Olviste
Abiks olid:

Võta meiega ühendust gmaili kaudu:

Helena Ploompuu

koolileht@ylejoe.parnu.ee

Taimi Dreier

Abi on alati oodatud!

Avalda oma arvamust!
Tere!
Meie kool on olnud põhikool alates 2015.aastast. Paljud õpilased on väga pettunud gümnaasiumi kadumise pärast, nii ka mina.
Miks võiks meie kool saada tagasi gümnaasiumiosa?
• Meil on nüüd oma stuudio, mis annab hea võimaluse gümnasistidele muusika õppimiseks.
• Meie kooli kõrval on autokool ja nii oleks hea peale tundide lõppu autokooli minna.
• Siin koolis saaks valida muusikakallakuga keskkoolihariduse.
• Suured klassid ja rohkelt ruume on väga sobilikud gümnaasiumi õpilastele.
• Gümnasistid ja kool 1.-12.klassini tooks head mainet.
• Õpilased ei peaks vahetama gümnaasiumisse astudes kooli.
• Siinpool silda pole ühtegi gümnaasiumi. Kõik on kesklinnas või Mai rajoonis.

Väga paljudel õpilastel ja ka lapsevanematel oleks gümnaasiumi tagasituleku puhul hea meel.

Head soovides,

Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilane.

Järg järgmisel korral!

