
  

  

  

 

  

 

 

  
 

Otsa kooli infokiri 

19.06.2018 

  

Infokiri kajastab meie kooli õpilaste ja 

õpetajate tegemisi ning edastab 

olulisemaid teateid. Vaata uudiseid lisaks 

kooli kodulehelt ja loe kindlasti e-posti! 

  
 

  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sisseastumine tõi kooli uusi talente  

Sisseastumiskatsed on selleks korraks läbi saanud ja 

eksamipalavik kõigil asjaosalistel loodetavasti välja ravitud. 

Õppeosakonda laekunud esialgse info kohaselt alustavad 

sügisel õppetööd põhiõppes 53, eelõppes 38 ja jätkuõppes 

kuus uut õpilast. Tere tulemast! 

Anikó Novák: tunnis peab olema 

aega muusikat kuulata ja tunnetada 

Ferenc Liszti nimelise Muusikaakadeemia all tegutseva 

Kodály Instituudi õppejõud Anikó Novák (pildil vasakul) 

andis infokirjale intervjuu, kus ütles muuhulgas, et 

klaveriõpetuses peab ta teoste selgeksõppimise kõrval 

oluliseks aega muusikat kuulata ja tunnetada. Loe 

intervjuud siit. 

Tagasi kooli - jätkuõppesse! 

Koolis 2017/18. õppeaastal avatud 5. taseme jätkuõppe 

pilliõppe juhendaja õppekava annab pärast muusikalise 

kesktaseme lõpetamist võimaluse tulla õppima veel üheks 

aastaks, et omandada enam teadmisi pilliõpetuse 

praktikast ja teooriast. Mitmed meie oma õpilased 

kasutavad seda võimalust hea meelega. Loe lähemalt siit. 

 

  

http://otsakool.edu.ee/koduleht/
http://otsakool.edu.ee/koduleht/intervjuud/
http://otsakool.edu.ee/koduleht/tagasi-kooli-jatkuoppesse/


 

 

 

 

 

 

Lõpetajate lõpukõne 2018 

Kuna tänavuste lõpetajate Paula Pajusaare ja Taavi-

Hans Kõlari lõpuaktusel kõlanud kõne osutus väga 

populaarseks, siis avaldame selle ka kooliaasta viimases 

infokirjas (muutmatul kujul). 

T: Lugupeetud lõpetajad, perekonnad, õpetajad, töötajad 

ja direktor. 

P: Meile on antud au täna lõpetajate eest kõneleda. 

T: Kuna aeg Otsa koolis on meile olnud nii kallis, siis me ei 

taha kedagi jätta mainimata. (võtab selja tagant suure 

pataka pabereid) 

P: Seetõttu võtsime nimekirja kõikidest praegustest ja 

endistest õpilastest õpetajatest, vilistlastest ja töötajatest 

Otsa koolis ja kirjutasime nendest mõned lõigud. Loeme 

selle ette tähestiku järjekorras. 

T: Albert Aavik - Ma küll ei kohtunud sinuga Otsa koolis 

kordagi, ega tea, kes sa päriselt oled, aga minu kujutluses 

oled sa ksülofonimängija. Näen selgelt, kuidas oma 

ksülofonikohvriga talvisel hommikul kooli hoovis valvelaua 

poole rügad, silmis peegeldumas puhas rõõm peatsest 

harjutamissessioonist. 

P: Astrid Angervaks - Ka sind ei ole ma kahjuks kunagi 

näinud, kuid minu südames oled sa alati olemas. Olen 

sulle kogu hingest tänulik nende Otsa koolis ühiselt 

veedetud aastate eest. 

T: Väikse vahepalana loeb Paula teile ette oma 

lemmikraamatu. 

P: (võtab selja tagant kõige suurema raamatu, mille kodust 

leidsime) 20. sajandi mõttevoolud. Toimetanud Epp Annus. 

Tartu Ülikooli Kirjastus. Tallinn - Tartu 2009. Sisukord. 

T: Khm. (vaikselt Paulale) Sisukorda pole vaja.. 

P: Eessõna! Kogumiku koostamise põhimõtteist.. 

T: See nali sai nüüd läbi. Selle asemel, et õpetajaid lihtsalt 

tänada, koostasime ühe loo. 

P: Ma pole väga osav Lauri.. khm… sõnaSepp, aga 

proovin olla Vilgats oma jutuga. 

Alustasime oma rännakut mööda kodumaa Saluveert. 

Piltilusatel Kirke Karjamaadel uitasid noored 

lehmaVassiljevid. 



T: Kuigi see kõik oli idülliline, kodumaa Kallustest mulle 

siiski ei Piisang. Pidin reisima Soomre metsadesse. Seal 

Pärnsaludes leidsin kauge Väljataga ühe kauni Marjamaa. 

P: Järsku (Kermo) Koidu aal kuulsin Undi ulgumist, lõin 

selle peale Ara’ks, komistasin jämeda Juurika taha (ei 

Mälgand seda), Rullisin ennast kukkumise pehmenduseks 

paar meetrit edasi ja leidsin ennast Soos. See oli eriti 

Naissoo, sest selle Kallaselt leidsin väga Pringi Kõrvitsa ja 

Kõrvitsa tagant leidsin Lille. 

T: Mul ei olnud õrna Aimlatki, mis lill see oli, aga vaatasin 

talle Lillepea sisse ja hüüdsin: “Terep!” ja mõtlesin 

endamisi: “what a Punderful world!”  Hea meelega 

paneksin sellele lillele Facebookis ühe Laikre. 

P: Siis taipasin — nüüd on küll Keldo! Taimedega 

rääkimine ei ole normaalne. Kui keegi seda näeb, 

saadetakse mind vaimuVaiglasse. Sellega ei näitaks ma 

tulevastele põlvedele kuigi head Eespere. 

T: Aitäh kõikidele õpetajatele, et olete näidanud meile 

head Eespere. 

P: Aitäh kõikidele kaasõpilastele. Teiega koos õppimine on 

olnud Hõlpus. 

T: Suur aitäh kõikidele vanematele ja pereliikmetele. Tänu 

teile on see kõik võimalik. 
   

  

  
 

  

  

 

  

LXXII lennu lõpuaktus, 10.06 

 

Pühapäeval, 10. juunil kõlas Estonia kontserdisaalis 

lõppakord Otsa kooli LXXII lennule. Kooli lõpetas tänavu 

  
 

 

 

 

  

  



34 tublit õpilast, kellele soovime palju õnne ja tuult 

tiibadesse! 

Aktusel said sõna kooli direktor Ivo Lille, lõpetajad Paula 

Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar. Kaasõpilaste poolt 

tervitas Saamuel Pedosk. Üritust konfereeris Laura Rulli. 

Ilusat suve kõigile! 

Fotod: Vahur Lõhmus 
 

 

 

 

 
 
   

  
 

 
  

  

 

  

Infokirja kontakt: 

Riina Kallas, tel 50 41 552 

riina.kallas@otsakool.edu.ee 
 
 

  

Jälgi koolipere 

tegemisi Facebookis ja Instagramis! 

#otsakool;) 

Kooli kontserdikava leiad siit. 
 
  

  

 

  

  
 

  

  

 

  
 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

https://www.facebook.com/otsakool
http://www.pictame.com/user/otsakool/4793338323
http://otsakool.edu.ee/koduleht/kontserdid-konkursid/sundmused/

