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Uu d is

Pe r s o o n

Ko o l ie l u

Kool sai lõpuks kauaooda-
tud aia.

Vanaema Siirile meeldivad 
uued ja põnevad olukorrad.

Õpetajate kirglikud ja roman-
tilised armastuslood.
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Just, just, miks ei võiks meie koolist saada turismimagnet, nagu juhtus Hispaanias Bilbao 

linnas Frank Gehry poolt loodud Guggenheimi kunstimuuseumiga, mis lummab laineliste ja 

kaarduvate vormidega. Miks ei võiks Kuristiku gümnaasiumist, tublist Lasnamäe koolist saada 

samasugune vaatamisväärsus nagu hiljuti valminud Viimsi gümnaasiumist? 

Tundub uskumatuna? Tundugu! Unistada ei keela keegi. Kui me tahame, et ka tulevikus 

poisipõnnid ja tüdrukud kodu lähedal asuvasse Kuristiku kooli sammud seaksid, peaks meie 

kool ajaga sammu käima. 

Uskumatu tundub ka see, et praegu peavad Tallase poisid käima trenni tegemas Loo spordi-

hoones või kesklinna spordisaalides. Rääkimata sellest, et meie “jõusaali” peaaegu ainukeseks 

atribuudiks on sangpomm ja sinise saali põrand loksub, logiseb ja ajab pinde. 

Loodame ainult, et spordisaaliga ei juhtu nagu aiaga, mida tuli oodata aastaid - ehk hakka-

vad kesklinna “eliitkoolidest” üle jäänud raasukesed ükskord ka meie õuele jõudma.            

Uus ja moodne 
spordikeskus!?

LOE LK 2
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Kui unistused täituksid
Uus spordisaal Kuristikule?

Ösu ja Heints

Tallinna Kuristiku gümnaasiumis on kä-
sipalli mängitud ligi 22 aastat. Siit välja 
kasvanud poisikesed teevad praegu me-
hetegusid Balti Liiga võitja HC Kehra 
koosseisus, kuid alati on innukaid noor-
sportlasi kummitanud üks probleem 
– pole saali, kus mängida.

Kui meie direktor Martti Tulva käis 9. sep-
tembril Kiili spordihalli avamispidustutel, 
kus esinesid ka Eevakad, olid seal kohal 
niisugused tähtsad tegelased nagu Oliver 
Kruuda, Riho-Bruno Bramanis, Andrus An-
sip ja Toivo Moorast, ning taas kord kerkis 
esile teema spordihalli rajamise koh-ta Las-
namäele ja eelkõige just meie kooli juurde.

Küll ei tasu aga kohe pilvedes hõlju-
ma hakata, sest ainuüksi projekt maksab 
2,5 miljonit ja selle realiseerimine võtaks 
aega vähemalt aasta. Kuid seekord tundub, 
et asjad tõesti liiguvad. Ja polekski muud 
võimalust, kui me ei taha järjepidevust lõh-
kuda. Just suures osas tänu käsipallile ole-
me koolina ennast Tallinnas kehtestanud ja 
kasinatest treeningtingimustest hoolimata 
saab auhinnakapp pidevalt täiendust, olgugi 
et selleks on vaja treenida kas siis Lool või 
isegi Kehras. Õpilased ise soosivad sporti 
ning vanemad avastavad samuti oma laste 
jaoks käsipalli võlud.

Selge on aga see, et kõik asjad võtavad 
oma aja ja alati enne millegi toimimist liigu-
vad kuulujutud, mis teevad ärevaks – asjade 
mittelaabumisel aga valmistavad pettumust. 
Kuid meie kooli kiituseks võib öelda, et 
oleme alati oma tahtmise saanud, ükskõik, 
kui kaua selleks aega kulub. Kohviku pro-
jekt oli valmis juba 5 aastat tagasi – nüüd on 

ta meil olemas. Esimest korda mainiti aia 
ehitust 12 aastat tagasi – nüüd enam ei saagi 
koerad meie staadionit käimlana kasutada, 
sest tõepoolest, kopp löödi maasse ja pos-
tid kerkivad. Oma järge ootab raamatukogu 
projekt ning kooli üldrenoveerimine.

Ning ma olen kindel, et ühel päeval saab 
teoks ka Jüri Lepa, Marti Tulva ja ka kõi-
kide Kuristiku sportlaste ammune unistus 
– korralik spordihall.

Kui hall kerkiks, oleks igati loogiline, 
et see tuleb kooliga kokku. Nii saavad seda 
hommikul kehalise tundide tarbeks kasuta-
da ka õpilased, mitte ei tuleks sinna sisse 
erairma, kes hinnad lakke lööks. Suure tõe-
näosusega saaksime endale ka ujula, jõusaa-
li ja kogu staadionikompleksi korrastamise 
– mida sa hing veel ihaldad, enam paremaks 
minna ei saagi ju? Ning siis ei peaks enam 
paljud meie käsipallurid suunduma õppima 
Audentesesse, vaid saaksid korralikku tren-
ni teha ka oma koduaknast paistvas koolis.

Unistused, unistused, praegu ei ole nad 
tõesti enamat, sest midagi kindlat pole lu-
batud. Aga meil oleks hea meel, ükskõik 
millal see hall ka ei valmiks. Sest mõeldes 
toredatele õpilastele, kes siin õpivad, on nad 
oma aktiivsusega selle kindlalt ära teeninud 
ja kunagi tahaks näha ka esimese klassi poi-
sikesi kandmas Tallase dressi, valmistudes 
inaalmänguks oma koduhallis.

Jällegi on käes sügis - päevad jäävad 
aina lühemaks, pimedad õhtud venivad 
pikemaks. Oma lillelised kleidid ning 
püksid tuleb peita kapi põhja järgmist 
suve ootama ning välja otsida kummikud 
ja vihmavarjud. 

Nagu pärast iga suvevaheaega on ka 
sel aastal koolis nii mõndagi uut, alates 
hindade tõusust puhvetis ning algklas-
side poole renoveerimistest ning lõpeta-
des aiaga, mis Kresku ilmumise ajaks 
ehk ka juba valmis on.

Jätkuvalt kütab kirgi rebaste ris-
timine, sest eelmisest aastast on paljudel 
vastakad mälestused - kas on ikka lahe 
hommikul kell kaheksa õues külmetada 
ja põlvili, nägupidi keiiri täis kausist 
midagi otsida. Ehk jõuab sellel aastal 
austatud abiturientidele pärale, et rebaste 
ristimine peaks olema lõbus ja vaimukas 
üritus, mille tulemusel saavad küm-
nendikest täisväärtuslikud gümnasistid. 
Rebaste ristimise teiseks eesmärgiks 
on saada paremini tuttavaks oma kooli 
noorema rahvaga.

Ja veel, lugupeetud kaasõpilased, 
austatud kuristiklased, loodame, et keegi 
ei viska enam kunagi ühtegi tualettpab-
erirulli kempsupotti ega loobi prill-lauda 
aknast välja. Pole ju palju nõutud? Aga 
oi kui raske teostada... Tahaks ükskord 
ometi end inimlikult kergendada...    

Kuigi Eestil on üks uus president ja  
ÕOV-l on üks uus president, on Kreskul 
sel aastal hoopis kolm peatoimetajat!  
Kõik ikka selleks, et tuua teieni veelgi 
parem Eesti parim koolileht. Kolm pead 
on ikka kolm pead!

Edukat, meeldejäävat ning aktiivset 
õppeaasta jätku kõikidele õpilastele ja 
õpetajatele soovib Kresku kolmepealine 
toimetus.

Peatoimetaja veerg

k r e s k u

toimetus:

Peatoimetajad: 
Ingrid Teesalu, Cathriin Torop, Kristjan 
Lind
ÕOV külg: Robert Lang
Fotod: Gerda Liiv
Küljendajad: Tanel Eero, Taavi Tõnnisson
Sõbrad: Priit Ratassepp, Aivar Metsaveer

Selles numbris lõid kaasa: 
Erik Öösalu, Heinart Heinmets, Kristiina 
Vilipõld, Heli Jürisson, Svea Grigor-
jeva, Kerli Ever, Kerttu Varimets, Sandra 
Leušina, Triin Liisma, Mari Aasa, Maret 
Kukk, Allan Triik, Tiina-Mall Vannastu 



ÕOV 3

ÕOV minevik, olevik ja tulevik!

Hinnaralli puhvetis
Kartulisalati eest tuleb letile laduda 2 krooni rohkem

Ösu ja Heints

Kindlasti olete märganud, et kooli puh-
vetis on tõstetud mõnede kaupade hindu 
paari krooni võrra. Näiteks kui enne sai 
kartulisalati 6 krooniga, siis nüüd tuleb 
sama salati eest välja käia 8 krooni, sa-
muti on tõusnud ka makrasalati hind, 
endise 8 asemel 10 krooni (õpilaste seas 
on olnud ka nurinat, et portsjonid on 
hinnatõusule lisaks veel ka väiksemaks 
jäänud).

Kes aga on kõige selle taga? Arvasite kind-
lasti, et sööklatädid endale nüüd suuremaid 
rahapatakaid taskusse pistavad, kuid pean 
teid üllatama - see pole nii.

Otsisime sööklast üles inimese, kes os-
kas hindade tõusu põhjused meile lahti se-
letada. Saime teada, et hindade tõusu põh-
juseks polnud mitte suurema kasu saamine, 
vaid tooraine kallinemine. Näiteks tõusis 
kartuli kilo kuuelt kroonilt kaheksa krooni-
ni ja seega pidi irma tõstma ka kartulisalati 
hinda 2 krooni võrra, loomulikult tõusid ka 
kõik ülejäänud kasutatavad ja puhvetis va-
jaminevad toorained. 

Mõnele tuleb arvatavasti üllatusena see 

ka, et puhvetis pakutava söögi eest ei vas-
tuta mitte söögitädid üksi, vaid hoopis AS 
Tuleleek, kes ka meie sooja lõunasöögi eest 
hoolitseb. AS Tuleleek on kehtestanud kõi-
gile tema poolt teenindatud 16 koolile ühe 
ja sama hinnakirja, mida saime oma silma-
ga näha ja mis vastavad puhvetis olevale 
hinnakirjale.

Teame ju, et elu läheb iga päevaga aina 
kallimaks, samas aga tõuseb  pidevalt ela-
tustase ning ega irmadki saa jääda kahju-
misse. Kuna toidukaupade hinnalangust 
pole oodata, peame lihtsalt lootma, et puh-
veti hinnad jäävad meile siiski taskukoha-
seks. 

Robert Lang

Arvan, et kõik meist teavad, kui tubli 
ja viljakat tööd tegid meie kooli eelmise 
lennu  ÕOV liikmed. Nende tööd peab 
austama ja mäletama, kuid ärge te mit-
te mingil juhul arvake, et koos nendega 
lõpetas ka ÕOV. Ei, absoluutselt mitte! 

Õpilasomavalitsus tegutseb ja toimib suu-
repäraselt edasi tänu eelmisel aastal ellu 
viidud nn „järelkasvu poliitikale”. See tä-
hendab, et toimkonna juhid valisid endale 
noored abilised ja õpetasid nad välja, et sel-
lel aastal järjepidevust tagada. See toimib 
ja selle veerandi esimese kuuga oleme me 
oma elujõudu tõestanud. Parim näide sellest 
on õnnestunud õpetajate päev, aga kindlasti 
ka suurepäraselt toimiv meeskond! 

Ainuke erinevuseks eelmise aastaga on 
see, et meid on lihtsalt vähem. Kui eelmisel 
aastal oli meid 40 ringis, siis sel aastal on 
meid 11. oktoobri seisuga 26 liiget.

Kindasti peaks kõigile meelde tuleta-
ma, miks õpilasomavalitsust üldse vaja on. 
Õplasomavalitsus on vahelüliks õpilaste ja 
kooli juhtkonna vahel, see tähendab, et me 
aitame kaasa kooli demokraatlikule arengu-
le. Kindlasti tegeleme ka kooli seltsielu pa-
rendamisega, mis seisneb selles, et hoiame 
traditsioone elus ja mõtleme välja uusi ja 
huvitavamaid traditsioone.

Kõige selle jaoks saame me kord näda-
las esmaspäeviti kokku, et lahata parajasti 
päevakorral olevaid teemasid ja rääkida or-
ganisatoorsetest küsimustest.

Struktuurist nii palju, et selles osas suuri 
muudatusi pole toimunud. Ära on kaotatud 
vaid presidendi nõuniku koht, milleks antud 
momendil otsest vajadust ei nähtud, ja on  
vähendatud ka sekretariaadi suurust. Üle-
jäänud ametikohad on säilinud.

Tulevikku vaadates on õpilasomava-
litsuse üks peamisi prioriteete tagada meie 
jätkusuutlikkus. Kui oleme seniajani olnud 

Juhatus:
President: Robert Lang
Asepresident: Taavi Tõnnisson
Kultuuritoimkonna juht: Tanel Eero
Kultuuritoimkonna juhi abi: Liina Lillipuu
Välissuhete toimkonna juht: Lauri Jürisoo
Välissuhete toimkonna juhi abi: Evelin Jüris-
son
Sporditoimkonna juht: Allan Triik
Sporditoimkonna juhi abi: Polina Butsenko

alati üle Eesti esirinnas, siis tuleb kindlasti 
seda ka jätkata ja miks mitte veel rohkem 
tähtede poole püüelda!

ÕOV esimene koosolek 2006. aastal.
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Eelmise aasta tublid lõpetajad
Suurem osa jätkab õpinguid ülikoolis, mõned teevad tööd.

Gerda

12A

Fred Eelma – TÜ Tallinna iliaal, õigusinstituut
Anastasia Eindok – Euroülikool
Grete Garmai – Mainori Rakenduslik Kõrgkool
Frank Hallik – töötab
Stella Hallik – Eesti Iluteeninduse Erakool
Indrek Kala – Tehnikaülikool
Mairi Millert – töötab
Marek Niinemann – töötab
Grete Olesk – töötab
Siiri Paisujõe – Tallinna Ülikool
Laura Pirn – töötab
Reti Pirn – töötab
Rando Polberg – Audentese Ülikooli Spordikolledž
Ragne Post – Euroülikool
Raimo Pregel – Eesti Infotehnoloogia Kolledž
Henri Rindesalu – Tallinna Ülikool
Taavi Tammpere – Kopli Ametikool, hotellimajandus
Martin Tsirihhov – Tehnikaülikool
Joonas Ülrich – töötab
Felix Viirlo – ...

12.b

Andres Reinaru -TTÜ majandusteaduskond, ärindus
Mari Ääremets - TÜ Õigusinstituut, õigusteadus
Alo-Jarmo Küppas - TÜ õigusteadus
Piret Eero - TÜ, ajakirjandus ja suhtekorraldus
Eveli Raja  - TÜ, psühholoogia
Andra Sirgmets - TÜ, bioloogia
Irina Goman - Kieli ülikool, õigusteadus
Grete Hõim - TÜ, geenitehnoloogia
Piret Klaamas - TTÜ, tootearendus ja tootmistehnika  
Reimo Narva - TTÜ, tootearendus ja tootmistehnika  
Raino Eelmäe - Tallinna Tehnikakõrgkool, hoonete ehitus
Taivo Jagomann -         TTÜ, tootearendus ja tootmistehnika  
Andres Aruksaar - TTÜ, autotehnika
Martin Lääts - TTÜ, majandusteaduskond ärindus
Arsen Dzmanašvili - Tallinna Merekool, tüürimees
Mikk Lelbred - TTK, rakendusarhitektuur
Tanel Prank - Tehnikakõrgkool Taanis
Anet Kõrsmaa - TTÜ ja TÜ,  otsustas 1 aasta puhata
Helen Laansoo - Tartu Ülikool, turism ja hotellindus
Janek Järva - Tallinna Tehnikaülikool, mäeinstituut
Mihhail Gerovik - TTÜ, tootearendus ja tootmistehnika  
Pelle Sõrmus - Tallinna Tehnikakõrgkool, autotehnika
Elli Valla - Euroülikool, inglise keel
Silver Hannolainen - TTÜ, arvuti ja süsteemitehnika 
Magnus Rosen - Mainori Kõrgkool
Arne Riso - TTÜ, tööstus- ja tsiviilehitus
Rauno Liksor - TTÜ, tootearendus ja tootmistehnika  
Triinu Viikholm - TÜ Õigusinstituut õigusteadus
Taavi Pertman - Tallinna Ülikool, psühholoogia
Reet Maidre - Tallinna Ülikool, ajalugu 
Eneli Tenok - Kõrgkooli I Stuudium, õigusteadus
Randel Õunpuu
Timo Aleste - TTÜ, logistika

12C
Valeria Auväärt – Tartu Ülikool, slaavi keelte iloloogia
Julia Glušenkova – Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse 
Erakool
Ellen Heinalo – töötab
Triin Ida – Tehnikaülikool, tehnoökoloogia
Regina Kirpitšova – töötab
Kristjan Klaats -  töötab
Aljona Lahk – Tallinna Meditsiinikool, farmatseut
Gerlin Laine – töötab
Rainer Mesi – töötab
Kati Pilter – Tehnikaülikool, tehnoökoloogia
Martiina Putnik – Viljandi Kultuurikolledž
Riin Põllu – töötab
Triin Rihma – Euroülikool
Helen Riiknurm – Tallinna Ülikool, haldusjuhtimine
Magnus Roosma – töötab
Marke Saaremets – õpib Taanis disaini
Caspar Seitam – Euroülikool
Aleksander Serodkin- töötab
Kevin Tirman – Euroülikool
Herle Vald – TTÜ Kuressaare Kolledž, turismindus

Martin Lääts

Kus ja mida õpid? 

Õpin TTÜs ärindust. 

Miks valisid just selle eriala ja ülikooli? 

Eriala võib-olla sellepärast, et selle kõrgha-
ridusega on suhteliselt kerge tööturul kohta 
leida, muidugi peab ise ka vaeva nägema. 
Ülikooli valisin sellepärast, et Tallinn on 
ikkagi suurem linn (kui Tartu) ja tuleviku 
mõttes on siin vast kergem töökohta ka lei-
da. 

Oli see su lapsepõlveunistus või viimase 

hetke otsus? 

Ei saa öelda, et oli lapsepõlveunistus ja ei 
saa öelda ka, et viimase hetke otsus, juba 
umbes 10-ndas hakkasin mõtlema, et ega 
muud varianti pole kui majandus, ja nii ma 
seda siis õppima läksingi. 

Arhitektiks olen kogu aeg tahtnud saa-
da, ka praegu, aga kui pole antud kätt, siis 
pole midagi teha. 

Kuidas oled rahul kooliga ja õpitavaga? 

Olen kooliga väga rahul, kuigi Koplisse on 
suhteliselt tüütu sõita hommikuti, konkreet-
selt eriala kohta ei saa veel midagi öelda, 
sest praegu on üldised ained, osad on huvi-
tavad, teised aga mitte. 

Nagu igal kevadel, lõpetasid ka möö-

dunud aastal meie kooli mitmed toredad 

ja tublid inimesed. Vaadake järgi, mida 

keegi edasi otsustas teha, kahelt lõpetan-

ult sai ka uuritud  värskete üliõpilaselu 

muljete kohta.

Rando Polberg

Kus ja mida õpid?

Õpin Audentese Ülikooli Spordikolledžis. 
Erialaks on spordiorganisaator ja pallimän-
gu treener.

Miks valisid just selle eriala ja ülikooli?

Valisin selle eriala, sest olen liiga loll, et 
saada geenitehnoloogiks. Seega otsusta-
sin minna palli kõksima. Tegelikult mulle 
meeldib töötada noortega ja neid õpetada, 
et neil oleks võimalik saavutada elus mida-
gi suurt. 

Oli see su lapsepõlveunistus või viimase 

hetke otsus? 

Sport on mulle alati meeldinud ja lapsed on 
ka toredad, seega need kaks kokku on kom-
binatsioon, millele on raske vastu panna.

Mis eriti meeldib üliõpilaselu juures?

Tunnid on vabamad ja puududa võib. Seal 
antakse selgelt mõista, et kui sind ei huvita, 
mine ära, meie sind kinni ei hoia. 

Mida/keda erilist igatsed Kuristikust?

Igatsen Kuristikku tervikuna. Esimene nä-
dal oli eriti raske. Tekkis ikka soov kõndida 
üle miinivälja kollase karbi poole. Õpetajad 
on tegelikult ju toredad ja õpilased kihvtid. 

Mis eriti meeldib üliõpilaselu juures? 

Võib-olla see, et nädala keskel on kaks vaba 
päeva (kuigi mitte alati) ja päevad on väga 
lühikesed.

Mida/keda erilist igatsed Kuristikust? 

Igatsen vahetunde, kui sai alati hästi palju 
nalja ja kõik head sõbrad olid kohe käeula-
tuses olemas.
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Meie kool on lõpuks tarastatud
Õnn on jõudnud meie kooli õuele.

Maret

Oleme aastaid kuulanud lubadusi uuest 

ja ilusast aiast, mis meie kooli territoor-

iumi ümbritsema hakkab, kui kool raha 

saab. Kuulasime, ootasime ja lootsime. 

Ja kui Kresku oli juba avaldamas järje-

kordset ristküsitlust puuduva aia teemal, 

leidsime me vanade betoonpostide ümber 

tegutsemas sinistes tunkedes noormehed. 

Ja siis, oh seda rõõmu, käisid koolist läbi 

sahinad: me saamegi uue aia!

Kehalise tunnid neljajalgseid ning nende 
ekskremente, klaasikilde ja jooksurajal 
kakerdavaid mammisid täis staadionil on 
lõppenud. Ning on ka lõppenud Priisle 
poolt õpilaste otse üle (muda)väljade kooli 
saabumine. Uurisime, mis meid ümbritse-
ma hakkab ja kas tõesti oli lõpuks koolile 
aiaehituseks raha eraldatud.

Haridusamet pani õla alla

Raha koolile ei antud, linna haridusamet 

korraldas suve hakul hoopis ise konkursi 
sobiva irma leidmiseks. Suvel sai hr. Tulva 
ka Tartus asuva ettevõtte juhilt telefonikõne 
ning too lubas, et augusti lõpuks on koolil 
ilus aed ümber. Aga tuli välja, et see irma 
oli ühe Saksa irma esindus ning asi hakkas 
taas venima. 

Septembri teisest nädalast asusid meie 
territooriumi lõpuks piirama irma Sungate 
Security OÜ töömehed. Muuseas on see 
irma paigaldanud piirdeaiad Tartu Vangla-
le, Eesti Kaitsejõududele, Eesti Pangale, 
Välisministeeriumile, Muuga Sadama tol-
litsoonile jne.

Kuigi aia täpset maksumust aiapanijad 
Gert ja Jarek ei saanud öelda, kinnitati, et 
ega see odav lõbu ei ole. Aastal 2000 oli 
aia hinnaks umbes 1,2 miljonit. Eelmisel 
aastal oli aia ligikaudseks hinnaks 1,7 mil-
jonit ning kuna elu läheb järjest kallimaks, 
võime sellest vaid järeldada, et praeguseks 
on aia hind veelgi tõusnud.

 

Saage tuttavaks

Aiameistritelt sain teada, et meie aed on 
2 meetri kõrgune, 8-millimeetrisest traad-

ist (jämedam kui käsipalliväljakul!) ja aed 
kinnitatakse aiapostide külge U-klambrite-
ga. Väravad tulevad ainult Kärberi tänava 
poole, sissesõiduvärava kõrvale tuleb ka 
jalgvärav. Väravad hakkavad nädalava-
hetustel päevasel ajal küll lahti olema, ent 
ööseks pannakse ned lukku, et hoida pätte 
ja kaabakaid eemal meie kallitest akendest.

Gert ja Jarek rõhutasid, et nende arust 
oli viimane aeg meie koolile aed ümber 
panna, sest kuigi alles kolmandat päeva ob-
jektil, oli ka neile silma jäänud rahvahulk, 
mis suvalistest kohtadest läbi kooliterritoo-
riumi voorib. 

Sellega oleme vist kõik nõus, sest kaua 
sa jõuad ümber kooli asuval miiniväljal 
ringi hüpelda ja igasuguseid haisvaid hun-
nikuid vältida. Lisaks tuleb veel kehalise 
õpetajale seletada, et jooks oli nii halb, sest 
mingi tädi jäi keset sinu jooksurada seisma 
ja ümbrust silmitsema.

Bussiliiniga nr 60 sõitjatel aga soovitan 
äratuskellad varem helisema panna, sest uut 
ja tervet aeda on küll selle ümber jalutades 
tore vaadata, aga te ju kõik teate, mida õpe-
tajad tundi hilinemisest arvavad.

Nüüdsest pääseb kooliõuele ainult kahest väravast. Üks neist on ka pildil.
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Alati korrektne vanaema Siiri 
Kooliajal ei jäänud kunagi õppetükid pidude arvelt tegemata.

Ösu ja Heints

Ta on tark vanaema, kes tahtis väiksena 

lüpsjaks saada ja töötas kord liha-piima-

tööstuse ministeeriumi konstrueerimise 

tehnoloogia büroo reklaamiosakonnas 

ajaloolasena. Tavaliselt teame, et ta on 

koolis, kui näeme direktori auto kõrval 

seismas punast Goli. Saage tuttavaks: 
meie õppealajuhataja Siiri Aiaste.
 
Kus koolis õppisite ja kuidas lõpetasite?

Esimesed neli klassi käisin Merivälja alg-
koolis ja hiljem õppisin 21.keskkoolis, mil-
le lõpetasin kuldmedaliga.

Ja kuidas teie lapsed lõpetasid?

Mul on kaks poega, kes õppisid ikka nii, 
nagu poisid õpivad, mõni 3 oli ka. Edasi 
läksid mõlemad ülikooli, aga minu mehe 
vennatütar lõpetas siin koolis kuldmedali-
ga.

Millised olid teie lemmikained ja kas 

mõni oli ka mustas nimekirjas?

Ma ei saa öelda, et mõni aine oli selline, 
mis üldse ei meeldinud, sest ei olnud sellist 
tundi, kus ma hakkama ei saanud. Aga ütle-
me nii, et vaimustust ei tekitanud minus ei 
keemia ega füüsika, ometi pidin mõlemas 
lõpueksami tegema. Eksameid oli ikka hea 
komplekt: keemia, matemaatika, ajalugu, 
ühiskonnaõpetus, vene keel, füüsika. Tol 
ajal pidi kuus eksamit tegema ja kõik viite-
le, sest vaid siis sai muidu viieline õpilane 
kuldmedali. Praegu tuleb vaid 3 aastat vii-
tele õppida, eksamitulemus ei loe, peaasi et 
saab tehtud.

Aga reaalainetest matemaatika näiteks 
meeldis, kuigi tõestamine on üks naljakas 
asi: mida sa ikka seal tõestad, kui ta on juba 
tõestatud.

Millisesse ülikooli suundusite?

Tartu Ülikooli, selle ma lõpetasin ajaloo 
erialal.

Ning peale seda kohe kooli tööle?

Tegelikult olingi ma ühe aasta 21. keskkoo-
lis, siis mõned aastad töötasin niisugusel 
ametikohal nagu liha-piimatööstuse minis-

teeriumi konstrueerimise tehnoloogia büroo 
reklaamiosakonna ajaloolane. Seal pidi ar-
hiivimaterjalide põhjal erinevate ettevõtete 
ajalugu koostama.

Millal tekkis huvi ajaloo vastu, kas juba 

lapsest peale oli siht silme ees?

Ei olnud, muidugi mitte. Kui päris väike 
olin, siis esimene soov oli lüpsjaks saada. 
Ma viibisin tihti maal vanaema juures ja 
minu meelest oli nii tore lehmaga karjamaal 
käia ja tema eest hoolitseda, sest see tundus 
nii põnev olevat.

Aga noh, viimase hetkeni kahtlesin, kas 
lähen õigusteadust õppima või hoopiski ars-
tiks või ajalugu ja lõpuks sai siis niisugune 
valik tehtud.

Kas miski oli seejuures ajendiks ka?

Mul oli väga kihvt ajalooõpetaja. See kind-
lasti mõjutas ja mulle tundus, et ajalugu 
pole üksluine aine ning annab väga laia 
silmaringi, samas ta muutub ka pidevalt. 
Lisaks on veel muusikaajalugu ja kunstiaja-
lugu jne. Tegelikult hõlmab see väga suurt 
valdkonda.

Millised on ajalooõpetaja ameti rõõmud 

ja valud?

Kõige raskem aeg oli seoses poliitilise kor-
ra muutumisega – jumala abiga on kõik õpi-
kud ümber tehtud. Aga minul selles mõttes 

vedas, et kui ma sain päris õpetajana tööle 
hakata, siis punast propagandat ei pidanud 
väga tegema, kuna olin noor õpetaja ja mul-
le ei usaldatud gümnaasiumiklasse.

Samuti oli raske ka sellepärast, et õpi-
kuid ei olnud absoluutselt saada ja pidi ise 
kõik ette valmistama. Hea oli see, et siis 
jätkus seda leidmisrõõmu ikka väga pikaks 
ajaks.

Just paar päeva tagasi koristasin sahtleid 
ja leidsin vanu ajaleheväljalõikeid.

Millal te Kuristikku tööle sattusite?

10 aastat tagasi.

Kas õppealajuhataja ameti kõrval ka 

ajalooõpetajaks?

Jah, sest see oli mul üks tingimus, kuna 
Laagna gümnaasiumis veedetud 13 aasta 
jooksul olin juba õpetajaks olemist armasta-
ma hakanud ja ei kujutanud ettegi, et tunde 
ei peaks enam andma.
 
Aga on ka huvi mõnda teist ametit proo-

vida või siis pärast kooli kohe pensioni-

le?

Penisionini on mul paraku veel tükk aega 
ja teise ametiga on nii, et kui sa oled pik-
ka aega koolis õpetanud ja pakud oma CV 
välja, kuhu kirjutad, et oled pedagoog, siis 
võetakse seda kui diagnoosi. Kajuks arva-
takse, et õpetajaks lähevad need, kes mujale 

Õpetaja Siiri õppealajuhataja ametis.
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ei kõlba, aga mina arvan, et õpetajaks lähe-
vad need, kes on igal alal kõige paremad.

Te peate tihti õpilastele kõnesid pidama, 

kas tekstid on juba pähe kulunud?

Ei, aga ega valmis kõnet ei saagi kusagilt. 
Ja ma ei pea ennast ka ilmatult targaks, 
sellepärast on vahel kasulik ammu elanud 
tarkade inimeste mõtteteri kasutada ja neid 
teistelegi meelde tuletada.

Aga sellepärast ma tulingi siia tööle nii 
õpetaja kui ka õppealajuhataja kohale, sest 
ma ei taha olla lihtsalt üks kõnepidaja naine 
aula ees, vaid ma tahan lapsi tundma õppi-
da, et saada tagasisidet ja praegu on kõik 
õpilased minu jaoks juba ka isiksused.

Mida head ootab meie kooli ees tulevi-

kus?

Kõige rohkem ootan ma üldremonti, mis 
peab tulema kindlasti varem kui välja pa-
kutud 2012. See on liiga müstiline kaugus, 
ma ei julge öelda, kas see on kahe või kol-
me aasta pärast, aga kindlasti peab ta varem 
tulema.

Sealjuures tuleb sellest hirmus aeg, mis 
üle elada, sest kõik peavad välja kolima ja 
arvatavasti kitsamates oludes hakkama saa-
ma. Ja kuigi meie maja on ehitatud tüüppro-
jekti järgi, on ka seda võimalik paremaks 
teha.

Kuidas hindate meie praegust füüsika 

õpetajate olukorda?

Eks noorel inimesel on kindalsti raske alus-
tada, aga Lauri Mattus oli eelmise aasta 
valikutest parim. Kindlasti on igal õpetajal 
oma plussid ja miinused, mis lastele või 
juhtkonnale ei meeldi, tema puhul on aga  
perspektiivi, sest ta on rahulik ja tunneb ai-
net.

Esimese õpetajaga, kes teid eelmine 
aasta õpetas, oli veel selline lugu, et ta pidi 
algul mõtlema, kas ta üldse tuleb. Kui po-
leks tulnud, siis polekski kedagi olnud klas-
si ette panna. Õnneks võtsime me ta tööle 
katseajaga ja saime sellest ka õppust.

Mis siis õpetaja Sildnikuga omal ajal 
juhtus?

Mis temaga ikka juhtus. Vot ei oskagi öel-
da. Nagu ta ise ütles, siis ta oli siin juba nii 
pikka aega töötanud ja vajas vaheldust ning 
talle tehti pakkumine, millist just iga päev 
ei saa. Palgas olevat ta küll kaotanud, aga 
nii ta läks ennast proovile panema.

Ja kui oli teada, et ta läheb, siis olid ka 
kuulutused üleval, et vajatakse füüsika õpe-
tajat, aga keegi ei reageerinud, sest praegu 
on lihtsalt meeletu õpetajate puudus. Nagu 
te teate, siis taheti ka sel suvel meilt seitset 
õpetajat ära meelitada, kuid ma olen väga 

rahul, et nad jäid, ja loodan, et ka õpilased 
oskavad seda vääriliselt hinnata.

Mida iseloomustavat te meie kooli õpilas-

te kohta ütleksite?

Tegelikult ma ütlen, et vaatamata sellele, et 
ma igal hommikul siin ringi käin ja märkusi 
teen  (selle eest ma saan lihtsalt palka), siis 
ei maksa mõelda, et ma kedagi isiklikult 
kiusan, sest tegelikult on õpilased väga to-
redad, ma olen täitsa rahul.

Ainuke asi, mis muret tekitab, on güm-
naasiumiõpilased, kes õppetöösse kergekä-
eliselt suhtuvad ja ka palju puuduvad. See 
on juba aeg, kus tuleks võtta maksimum, et 
elus tõeliselt läbi lüüa. Ma saan aru, et kõik 
on noored olnud ja palju pidudel käinud, 
aga õppimist ei tohiks unarusse jätta.

Kuidas teil omal ajal pidudega oli?

Mina ei jäänud kuskil vahele, ma arvan. 
Siis peeti palju pidusid koolis, mis meil 
on natuke ära vajunud. Alkoholist pruugiti 
peamiselt šampust. Ja sellist asja nagu prae-
gu, et õpilased ja õpetajad peale lõpuaktust 
võtavad ühiselt klaasikese, ei olnud tol ajal 
lubatud.

Mäletan veel seda, et peale lõpupidu 
läksime klassiga kuskil kella 4-5 paiku 
hommikul Russalka juurde päikesetõusu 
vaatama, peale seda läksid kõik oma teed. 
Õnneks oli meil väga tore klass ja tuumik, 
nii umbes 20 inimest, saab veel praegugi 
tihti kokku.

Kas koolitegemiste kõrvalt jääb üle vaba 

aega ka hobidega tegelemiseks? 

Erilisi hobisid ja harratusi pole, aga oma 
majas tuleb palju tööd teha. Koeraga tuleb 
loomulikult tegeleda ja vahel saab ka Pirita 
metsas suusatamas käidud. Kuid nii kõva 
suustaja nagu õpetaja Sooväli ma loomuli-
kult pole ja pärast tema õnnetust võttis ka 
endal korra põlved nõrgaks.

Millist muusikat lõõgastumiseks kuula-

te?

Ma ei oskagi nii öelda. Vahel võib see olla 
klassikaline muusika, vahel diskomuusika, 
oleneb täitsa tujust. Autoga sõites eelistan 
muidugi diskomuusikat, et ikka korralik 
tümps oleks.

Seoses autoga, kas olete vihane ka, kui 
kooli ees keegi teie kohale pargib?

Ei ole vihane, aga ma mõtlen sellele, et koo-
liesine parkimisplats on ajale lootusetult 
jalgu jäänud. Kui see ehitati, siis keegi ju 
oma last autoga kooli ei toonud, aga nüüd, 
vähe sellest, et õpetajad, kes elavad kaugel 
ja tulevad autoga kooli, siis ka lapsevane-
mad sõidavad oma autodega koolitrepi ette 

ja kallistavad ja musitavad oma põngerjaid 
põhjalikult ning mõni unustabki vahel en-
nast sinna seisma. 

Aga eks ma pargin sinna, kus kohta on. 
See, et tavaliselt on esimene direktori ja 
teine minu auto koht, on aja jooksul lihtsalt 
niimoodi välja kujunenud, ja sellega võik-
sid need rohelise vahtralehega õpilased ar-
vestada.

”Need” on nagu Andres Põlendik (12.c 
õpilane)? Kõik teavad, et kui tal on aega, 

siis tuleb autoga, kui kiire, siis jala, sest 

ta elab üle põllu siit kohe.

Ahsoo, Kas Põlendikul on see punane 
Opel?
(naljaga) Vot siis tema lintšime ära, sest 
ta ühel päeval oli nii lollisti parkinud, et 
direktoril oli keeruline välja tagurdada. 
Ameerikas on õpilaste koht söökla ukse ees 
(naerab) ja kes hiljaks jääb, see peab üldse 
pika maa kõndima.

Mis tunne on vanaema  olla?

Praegu käib suhtlemine arvuti vahendusel, 
sest mul on nohu ja ei taha last nakatada 
(intervjuu toimumise ajal - toim.), aga olen 
näinud loomulikult. Tegu on ilusa tüdruku-
ga, kes minu abikaasa isapoolse vanaema 
järgi sai nimeks Elisabeth.

Veel negatiivseid või positiivseid mälestu-

si seoses kooliga?

Need negatiivsed asjad lähevad meelest ära 
ja ma ise pole ka pika vihaga, nii et... ma 
muidu ei töötakski koolis. Positiivne on 
muidugi see, et iga päev on uus ja noortega 
on huvitav ja tore töötada, ka töökaaslased 
on toredad. Ma ei tea kunagi ette, milline 
mu tööpäev hakkab välja nägema – see 
teebki asja huvitavaks.

Ja lõpuks, mida soovitate, et olla hea õpi-

lane?

Tuleb olla aktiivne, ei tohi olla ükskõikne 
ja peaks olema aldis igale uuele asjale. Siis 
võime kunagi rahulikult pensionile jääda.
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Sõprade lahkumine meie keskelt
Üheksanda klassi lõpus tuleb teha raske valik. 

Ingrid

Aastad mööduvad ja lõpuks on käes põhi-

kooli viimased päevad. Nii mõnelgi ühek-

sandikul ajab juba sõna „eksam“ kopsu 

üle maksa. Eirates kõike muud, hakatak-

se ennastunustavalt õppima. Tahtmatult 

hakkavad painama mõtted: Kas ma ikka 

saan gümnaasiumisse? Peaksin ma ema 

nõuannet kuulama ja kooli vahetama? 

Kui ma ära lähen, kas ajapikku kaotan 

oma sõbrad? Kuna vastust küsimustele 

kohe ei leita, üritatakse need tõrjuda ja 

loota vaid parimat. 

Viimaks koputabki gümnaasium meie ukse 
taga, koos oma ahvatlevate võimalustega. 
Uhke koolimaja ning uued ja huvitavad ini-
mesed on tihtipeale kõige parem peibutis. 
Soov endale tõestada, et ma saan kuskil 
mujal sama hästi hakkama võtab võimust 
ja hetkeks on kõik muu nagu peast pühitud.
Algab koolijaht, mille käigus otsitakse välja 
kõige mainekamad koolid lootuses ise kord 
seal õppima asuda. 

Sisseastumiseksamitele minnakse tava-
liselt mõttega: „Kui ma isegi saan siia kooli 
sisse, siis enda kooli ma ei jäta. Ma tahan 
ainult proovida.” See on aga siiski petlik ja 
vaid oma klassikaaslaste rahustamiseks, kes 
kardavad, et nende kallis sõber/sõbranna 
neid maha jätab. 

Mõistus ja tunded

Pinge aina kasvab, sest prestiižsetesse koo-
lidesse on konkurents suur. Isegi kui oled 
läbinud sisseastumiseks vajaliku eksami, 
pead läbima ka vestluse, mis saab nii mõ-
negi nõrgimaks lüliks. Mõistus tahab enda-
le paremat tulevikku ja võimalust õppida 
tuntud koolis, samas kui süda soovib jääda 
oma armastatud klassiõdede ja -vendade 
juurde. 

Postkasti hakkavad kuhjuma kurva sisu-
ga kirjad, mis teatavad, et mõne teise kooli 
sisseastumiseksamil kukuti ühel või teisel 
põhjusel läbi. Hetkeks muutub meel kur-
vaks, kuid see asendub peagi kergendusega 
ja rõõmsal alatoonil teatatakse oma sõpra-
dele kooli jäämisest.  

Järsku aga tekib pöördepunkt. Avasta-
takse, et eelnevalt mainitud kirjakuhja on 
ennast ära peitnud kiri õnnesoovidega: „Te 
olete vastu võetud meie kooli!”. Tekib täie-
lik paanika, sest enam ei teata, mida teha 

või kuidas sellest teistele teatada. Üldjuhul 
pöördutakse esmalt oma vanemate poole. 
Vanemad julgustavad suurte rõõmuhõisete 
saatel kooli vahetama ja rõhutavad, et kui 
uues koolis peaks liiga raske olema, siis 
võib alati oma vanasse kooli tagasi pöör-
duda. 

Rasked hetked

Nüüd aga tuleb läbida kõige suurem katsu-
mus: kuidas sellest teatada oma sõpradele 
nii, et keegi ei peaks üht ainsatki pisarat va-
lama. Harva see õnnestub, sest reaktsioon 
sellisele teatele on tavaliselt üks: „Sa ei lähe 
mitte kuhugi”, millele järgnevad pisarad ja 
meeleheitlik palumine. See muudab kõik 
aga veelgi raskemaks. 

Need, kes oma koolile truuks jäävad, 
püüavad kõigest väest hoida oma sõpradest 
kinni, sest ilma nendeta ei kujutata enam 
klassi ette. Ühel hetkel tuleb mängu reaal-
sus ja mõistetakse, et ei tohiks olla isekas, 
vaid tuleks hoopis toetada oma sõpra. Nii 
raske kui see ka ei oleks, üritatakse mine-
vikust lahti lasta. Mõlemad osapooled luba-
vad, et ei unusta teineteist mitte kunagi ja 
koos hakatakse aega veetma nagu alati. Te-
gelikkuses aga kummitab mõte – kas kõik 
jääb ikka nii nagu vanasti?

Lõpuks on möödas emotsiooniderohke 
suvi ja käes on esimene september. Kõiki 

kümnendikke valdab ärevus ja õnnetunne 
– nüüd olen ka mina gümnasist. Oma kooli 
jäänud kohtuvad vanade tuttavate ja sõpra-
dega. Neid, kes aga uusi jahimaid otsima 
läksid, haarab endasse kõik uus ja huvitav. 
Nii mõnelegi tundub, et kõik ei olegi nii 
hull nagu alguses tundus. 

See mõte kestab kuni esimese õige koo-
lipäevani, kus kõik ilus asendub faktiga, et 
enam ei ole miski endine. Tihti istutakse 
tunnis ja tuletatakse meelde vanade klassi-
kaaslastega veedetud lõbusaid aegu. Enam 
pole neid tuttavaid inimesi, kes sulle ka 
kõige raskema kontrolltöö ajal naeratasid. 
Vahetunnid on nüüd hoopis vaiksemad ja 
kõledamad. Samal ajal need, kes oma kooli 
jäid, tunnevad, et üks suur osa on puudu. 

Sellest ei tohiks aga üldse pead nor-
gu lasta. Vana elu mahajätmine ja millegi 
uue alustamine on alati raske. Teatavasti on 
gümnaasium paljudele suurte muudatuste 
algus. Lõppude lõpuks pole ju tähtis mit-
te see,  kes kus õpib, vaid see, et teineteist 
peetakse alati meeles. Kõigile põhikooliõ-
pilastele oleks aga väike soovitus: nautige 
seda, mis teil praegu on. Ärge alahinnake 
oma sõprust klassikaaslastega ega unustage 
neile aeg-ajalt teada anda, kui kallid nad on. 
Ükskord saab põhikool läbi ja palju toredam 
on seda meenutada heade mälestustega. 

Praegused üheksandikud ei tea veel, mis neid ees ootab.
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Pirita versus Kuristiku
Ehk miks ma vahepeal Kuristikust ära käisin.

Kristiina Vilipõld

Miks ma läksin pärast üheksat aastat Ku-

ristikus Pirita Majadusgümnaasiumisse? 

Kui keegi küsis seda minult, siis ei osan-

ud ma sellele küsimusele vastata. Nüüd 

aga juba peaaegu oskan. Aasta enne 10. 

klassi minekut kohtasin üht naisterah-

vast, kes oli maailmas palju rännanud, ja 

ta inspireeris mind sellega, et tuleb erine-

vaid asju proovida ning seepärast otsus-

tasin vahetada kooli. 

Alguses meeldis mulle väga Pirita Majan-
dusgümnaasium, ma olin üliõnnelik oma 
valiku üle ja rääkisin, kui tore kool see ikka 
oli. Tegelikult oligi, minu klass meeldis 
mulle väga. 

Kui Kuristikus oli rohkem nagu tüdruku-
te võim, siis Pirital olid tüdrukud ikka väga 
vaiksed ja poisid olid domineerivamad.  
Klassis oli kogu aeg ainult üks suur nali ja 
mitte ükski tund ei olnud vaikne. Õpetajatel 
oli väga raske tundi anda ja õpilased istusid 
kogu aeg õpetajatele pähe. 

Minu mäletamist mööda oli kõige vaik-
sem tund keemia, sest siis andis tundi õp-
pealajuhataja, kes oli suhteliselt range ja 
temaga juba nalja ei olnud. Matemaatika 
tunnis ei õppinud ma eelmisel aastal küll 
mitte midagi, muidugi oli see minu enda 
süü. 

Kui teised olid harjunud sellise kära 
sees midagi õppima, siis mina võtsin asja 
väga vabalt. Minu tunnid möödusid nii, et 
läksin tundi ja siis pöörasin õpetajale selja 
ning hakkasin juttu rääkima või siis kuu-
lasin muusikat ja korra kuus tegi enamik 
(peale paari õpilase) kunstiajalooks töid 
valmis. Tegelikult oli see tore, sest väga tih-
ti jäi juba kirjutades tekst pähe. 

Pirita koolis oli väga suur erinevus see, 
et seal oli valikainete päev. See oli nelja-
päev ja tunnid olid sama tähtsad kui tava-
tunnid, aga seal õpetasid õpetajad, kes ei 
olnud meie koolist. Absoluutselt kõik, kes 
käisid gümnaasiumis, pidid igal aastal va-
lima mingid valikained ning gümnaasiumi 
lõpuks pidi täis olema mingi arv tunde, neid 
oli tegelikult suhteliselt palju. Iga tundi, 
mida sa valisid, oli kaks tükki järjest ja va-
hepeal olid ka vabad tunnid. 

Mina ise valisin endale ettevõtluse ja tu-
runduse; mikro-makroökonoomika; prant-
suse keele ja saksa keele. Tundub küll vähe, 
kuid tegelikult oli see kõige pikem päev 
ja mulle see üldse ei meeldinud. Valik oli 
muidu küllaltki suur, sa võisid valida veel 
päästeõpetuse, soome keele, rootsi keele, 
kokanduse jne. Aga kui kümnendas valisid 
mingi aine, siis pidid gümnaasiumi lõpuni 
seda võtma. 

Kõige rohkem meeldis mulle see, et 
õpilased organiseerisid ise kõik üritused 
väljaspool kooli. Neid ei olnud küll väga 
palju. Mina käisin vaid talvel Otepääl. Ku-
ristikus (või vähemalt nendes klassides, 
kus mina olen käinud) pole tahetud teistest 
klassidest inimesi kaasata, kui kusagile mi-
nek, siis seal lasti kohe paberileht laiali ja 
kõik, kes kaasa tahtsid tulla, kirjutasid oma 
nime paberile. Tänavu aasta avastasin, et ka 
Kuristikus on midagi sarnast ja see on väga 
positiivne. 

Kehalise tunnid olid samuti veidi eri-
nevad. Näiteks ei olnud vaja kaks korda 
nädalas kehalise asju kaasas tassida, vaid 
kehaline oli kord nädalas ja kaks tundi jär-

jest, minu arust oli see väga hea lahendus. 
Tunnis jõudis rohkem asju teha ja kõike 
võis rahulikumalt võtta. Mulle meeldis ka 
see, et me mängisime (kui me õues olime) 
kriketit, mida ma siin koolis kunagi ei olnud 
mänginud. 

Muidu mulle endale meeldivad Kuris-
tiku kehalise tunnid palju rohkem. Mulle 
meeldib see, kuidas õpetaja õpetab. Seal 
oli õpetaja väga spordi poolt, aga kui siin 
tehakse näiteks teisel veerandil palju ak-
robaatikat ja nö tantsu, siis seal ei olnud 
midagi sellist ning sellest tundsin ma väga 
puudust, isegi poomi seal ei olnud. 

Üleüldiselt ei olnud seal midagi niiväga 
erilist, aga tagasi tulin seepärast, et kõik mu 
sõbrad olid siin ja kool oli palju lähemal. 
Ma tundsin, et kui gümnaasiumi lõpetada 
tahan, siis peaks õppima hakkama, kuid 
seal ei oleks ma seda kohe kindasti mitte 
teinud. 

Vahetevahel tunnen puudust kappidest 
või sellest, et koolil oleksid normaalsed wc-
d, aga ega meie kool nüüd nii jube ka ei ole. 
Nii armas ja kodne. Sobib täpselt Lasnamä-
ele.

Vana kool uues hiilguses.
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Esimesed muljed Kuristiku kohta
Kuristiku kooli tuli sel aastalgi värsket verd.

Kristiina

Millisest koolist tulid?
Miks ära sealt tulid? 
Milline õpetaja meeldib kõige ro-
hkem?
Kui pikk on meie staadioniring?
Mis on meie garderoobitädi nimi? 
Mis on teisiti kui eelmises koolis?

Maris 10.b

Aravete Keskkool
Tahtsin näha, milline see linnaelu siis 
ka on.
Õp. Annela Valdi
320 m.
Üldse ei kujuta ette!
Eelmises koolis oli 3 korrust, nüüd on 
4 korrust. Tegelikult üsna sama, aga 
näiteks söögivahetund on pikem. Meil 
oli 15, siin on 20 minutit.

Kille 10.c

Viimsi Keskkool
Viimsi kooli oli palju tahtjaid ja mina ei 
saanud sisse.
Õp. Heli Paju
300 m.
Äkki Maie?
Viimsis tehti ju remonti ja seal oli ikka 
nagu uus kool, siin ei ole remonti tehtud.

Elar 11.a

Tallinna Reaalkool
Raskeks läks koolis, lõpuks peaaegu 
kukkusin välja.
Õp. Ella Lunts
300 m.
Ei tea.
Siin on ikka palju lihtsam kui reaalis.

Sten 10.c

Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasium 
Õp. Ella Lunts
800 m.
Malle
Õpetajad on siin paremad, aga klas-
sikaaslased olid seal paremad.

Küllap olete koolis näinud ringi liiku-

mas tundmatuid nägusid. Vaatame, mis 

neil enda kaitseks öelda on.

Põhikooli haridusega tööd otsimas
Märt Sander

Põhikooli lõpetamise järel ei lähe kõik 

noored edasi õppima. Nad kas suunduvad 

tööle või jäävad koduseks. Mul endal on 

küll veel üsna vähe kogemust tööotsimise 

alal, kuid üritan rääkida sellest siiski.

Ma alustasin tööotsimist CV loomisega töö-
otsimisportaalidesse. Panin kirja, et mul on 

põhiharidus, kuigi olen IT-alase AO kursu-
se läbinud. 

Mulle pakutud igasugust tööd, alusta-
des laotöölise ja lõpetades sadama liikluse 
reguleerija ametikohaga. Laotöölise tööd 
keelduti mulle andmast põhjusel, et tege-
mist on areneva ettevõttega ja ma peaks 
endale mõne töö vaatama, kus on rohkesti 
aega (põhjuseks oli see, et ma liikusin lon-
gates).  

Praegusest töökohast, kus käisin töö-

vestlusel, kuulsin oma õelt, kes andis lin-
gi ja nii otsustasingi kandideerida. Saatsin 
meili ja vastuse sain vähem kui poole tun-
niga, aga ma ootan siiamaani oma katsepä-
eva. Olen neile korduvalt helistanud, kuid 
nad vastavad alati, et uurivad ja siis helis-
tavad tagasi.  

Kui te mõnd tööd tõesti tahate, peate 
tööandjat ergutama, sest tihti kipub ooteaeg 
venima pikaks, enne kui nad võib-olla võta-
vad nõuks teie kasuks otsustada.
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Söökla salajane elu
Tänu kellele jõuavad meie taldrikutele tervislikud toidud.

Kerli ja Svea

Kas te arvate, et kalapulgad praevad end 

ise? Või et kartulid hüppavad ise panni-

le? Et lükata ümber need eksiarvamus-

ed, läksime vaatama, kuidas meie kooli 

köögis siis asjad tegelikult käivad. 

Meie söökla vapper põhituumik koosneb 
kuuest inimesest – üks peakokk, kolm kok-
ka ja kaks nõudepesijat. Nemad ongi need 
inimesed, kes igal tööpäeval valmistavad 
ennastohverdavalt toitu tohututele massi-
dele – praeguse seisuga 656-le näljasele 
kuristiklasele. Samuti peavad nad suutma 
arvestada, et toitu jätkuks kõigile, mis on 
raske tänu neile, kes ilma talongideta toi-
dusabas trügivad. Sellepärast saabki  raha 
eest toitu osta alates kella kaheteistküm-
nest.

Koos esimeste päiksekiirtega

Askeldamine algab juba kella poole kuuest 
hommikul. Siinkohal peaks mainima, et 

tegu on väga kuuma tööga ja seda otse-
ses mõttes! Köögis on palav nagu saunas, 
asja ei tee paremaks ka aknast sisse paistev 
hommikupäike. Kokad aga ei virise! 

Samuti on töö omajagu ohtlik. Peakoka 
higist nõretaval kehal võis märgata siin-seal 
ja iga nurga peal kumavaid sinikaid. Ikka 
saab müksu trendikalt punaselt külmkapilt 
või veidike vananenud disainiga pottidelt ja 
ahjuplaatidelt, kuid peakoka sõnul on töö-
tingimused võrreldes varasemaga tuntavalt 
paranenud. 

Midagi pole laita ka puhtuse osas, kuigi 
põrand veidi kleepus. Muud nõuded puhtu-
sele olid aga vägagi ranged, näiteks vaadati 
viltu sellele, et meil ei olnud peas kokka-
de kitliga sobivat heledat vannimütsikest 
meenutavat peakatet.

Tark arvutiprogramm

Kokkade usinate käte all valmivad maits-
vad ja tervislikud toidud, enamasti on ka 
võimalus valida endale meelepärasem roog. 
Samuti muutub menüü piisavalt tihti. Meie 
üllatuseks ei koostagi menüüd Marti Tulva! 

Seda teeb hoopis arvutiprogramm, mis 
arvestab sellega, milliseid toite meelsamini 
süüakse. Ka kehtivad teatud kriteeriumid, 
mis seisavad selle eest, et toit oleks võima-

likult tervislik. Ei tasu arvata, et teistes koo-
lides käivad asjad teisiti – sama programm 
väljastab menüü ka neile.

Veel üks huvitav fakt, mida meie kooli 
lahked kokad meile rääkisid, oli selle kohta, 
kuhu kaovad õpilaste toiduülejäägid. Kõik 
on ju näinud seda pilgeni täis solgiämbrit, 
kus ujuvad koos nii supid kui ka magustoi-
dud. Tuleb välja, et need likvideerib sellega 
spetsiaalselt tegelev irma. Teie, kes te ar-
vasite, et mingi koer need ära sööb, häbe-
nege!

Palju toredaid inimesi

Mis on aga see miski, mis teeb meie söökla 
nii eriliseks? Meie tähelepanekute tulemu-
sena on Kuristiku söökla tugevus just sõb-
ralikes kokkades, kes tõepoolest hoolivad 
meie tervisest. Naiskond on väga kokku-
hoidev ning endi sõnul keegi ka ei joo ega 
suitseta.

Eriti rahul on meie tublid kokad aga 
meie endiga. Kas te teadsite, et endine puh-
vetitädi, kes läks teise kooli tööle, igatseb 
meeleheitlikult tagasi Kuristikku ja selle 
meeldivaid õpilasi?  

Ka meie kokad kinnitavad, et toreda-
maid õpilasi annab otsida! Selge märk sel-
lest, et see on tõesti raske töö...

Meie vaprad kokatädid, näljastele õpilastele maitsvat lõunat valmistamas.

Meie vaprad kokatädid õpilastele maitsvat lõunat valmistamas.
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Kuristikust välismaale ja tagasi
Kerttu ja Karoliine proovisid vahetusõpilase põnevat elu. 

Kristel

Mis on see, mis viib kuristliklasi välis-
maale? Olgu põhjuseks õppimine või 
midagi muud huvitavat ja kasulikku, 
tulevad meie kallid õpilased peale pikka 
välismaal veedetud aega ikka tagasi Ku-
ristikku. 

Kerttu Varimets veetis aasta Saksamaal ning 
õpib nüüd 11.b klassis, Karoliine Hõim oli 
Rootsis ja nüüd õpib 10.b klassis. 

Miks oli vaja nii kaugele väljamaale õp-
pima minna?
Kerttu: Saksamaa pole üldse kaugel ju. 
See oli minu kinnisidee juba 8. klassist pea-
le, mul oli vaja lihtsalt eemale saada Ees-
tist mõneks ajaks, välismaal elades saab ka 
keele kergemalt selgeks ning tahtsin lihtsalt 
näha, kas ma saan hakkama. Otsisin pari-
ma organisatsiooni välja ja selleks on YFU 
Eesti. 
Karoliine: Sulgpallialaste oskuste paranda-
miseks. Eestis ei ole see ala nii populaarne, 
Rootsis on suurem konkurents ja paremad 
treeningvõimalused.

Kas koduigatsus oli suur ?
Kerttu: Algul küll mingit koduigatsust ei 
olnud, kõik oli uus ja huvitav: inimesed, 
kohad ja keel. Mul tuli koduigatsus peale 
oma sünnipäeval, märtsikuus, aga see ei 
kestnud eriti kaua, sest ilmad läksid ilusaks. 
Üldse kaks viimast kuud lendasid nagu lin-
nutiivul.
Karoliine: Otseselt perepilti taskust välja ei 
võtnud, aga muidugi kõige täiuslikum oleks 
olnud, kui sõbrad oleksid ka seal olnud. 
Igatsesin sõpru väga, kui nad elaksid Root-
sis, siis elaksin ma seal kohe kindlasti. Va-
nematega kohati suhtlesin, käisin vähemalt 
korra kuus kodus, siis sai harva ka sõpru 
nähtud. Kuid oleks võinud ikka tihedamini 
näha kalleid inimesi. 

Kuidas on ühiskond võrreldes Eestiga 
(inimeste seltsivus, sõbralikkus, tänavate 
puhtus, üldse kõik sellie)?
Kerttu: Inimesed on hästi lahked, abival-
mid ja südamlikud. Perekond on sakslaste 
jaoks väga tähtis. Pühapäeval, kui kõik poed 

on kinni ja kõigil on vaba päev, teeb ema 
midagi erilist lõunaks süüa ning söögilau-
as räägitakse nii isiklikest kui ka maailma 
asjadest. Seejärel minnakse terve perekon-
naga parki kõndima või sõidetakse kusagile 
kaugemale. Tagasi tulles on kohvilaud koos 
isetehtud koogiga. Söömine on päris tähtis 
toiming seal.
Sakslased on otsekohesed (on ka erandeid) 
ja täpsed (see ei kehti noorte kohta). Üks-
kord sai mu pereisa pahaseks, et üks mu sõ-
ber mulle järele tulles hiljaks jäi. 
Nad on kokkuhoidlikud, eriti kütte pealt. 

Karoliine: Inimesed Rootsis on ülisõb-
ralikud ja avatud, kui sinna lähed, leiad 
silmapilkselt tuttavaid. Minu jaoks kõige 
positiivsem oli see, et kui sa näiteks Ees-
tis kohtad tänaval koolikaaslast, kellega sa 
osteselt ei suhtle, aga keda tunned nägupi-
di, siis keeratakse pea alla, kuid Rootsis on 
nii, et kui korra suhtled, siis kohe tulevad 
rääkima- isegi võõrad inimesed- kõik on nii 
sõbralikud. 
Inimesed teavad, et nad peavad ise hoolit-
sema enda ühiskonna ja ümbruskonna eest 
ja nad ka teevad seda. Ainus veidi halb asi 
on see, et negatiivseid asju ei kajastata te-
lekas, kui keegi on surma saanud või kui 
mõni suurem õnnetus on juhtunud. Üldse 

vaatavad paljud inimesed elu läbi roosade 
prillide. Näiteks kui ma rääkisin ühe tüd-
rukuga pesu pesemisest ja ütlesin, et mõ-
nikord juhtub, et pesumasin on katki ning 
pesu peab käsitsi pesema, polnud tema elu 
sees kuulnud sellisest asjast nagu käsitsi pe-
semine, tema oleks need lihtsalt otsejoones 
keemilisse viinud. 

Kuidas kutid on? Kenamad või eelistate 
ikka eestimaist?
Kerttu: Kutid on kenad, aga seal tuleb ette 
vaadata, sest paljud minu sõbrad osutusid 
hoopiski geideks. Nad suhtlevad hästi kõi-
giga, hoolitsevad enda eest ning riidekapp 
on täis kõige paremaid riideid, eks siis sak-
sa kutt ongi selline. Teised 50% poistest on 
kenad ja toredad ka, aga nad on juba kinni. 
Mina eelistan praegu igatahes eestimaist. 
Kuid pean mainima, et sealsed 17-18-aas-
tased noormehed on arenenumad kui Eesti 
poisid (loodan, et ma ei haavanud kellegi 
tundeid).
Karoliine: Poisid pööravad palju rohkem 
tähelepanu enda välimusele, riietumisstii-
lile, osad poisid kasutavad silmalainerit, 
solaarium on poiste seas levinud ja see on 
normaalne, raseerimine on normaalne, poi-
sid on veits naiselikud ja naljalt ei kohta 
poissi, kellel poleks geeli peas. 

Kerttu näitamas, kus ta oma teadmisi eelmisel aastal omandas. 
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Vaprad ja ilusad füüsikud omavahel
Mõtteid füüsikast, aga mitte ainult. 

Heli

Füüsika – paljude õpilaste õudusune-
nägu! Kui palju unetuid öid on voodis 
väherdud, mõeldes eelseisvale kontroll-
tööle... Õnneks on meil kaks noort ja aru-
saajat õpetajat, kursusekaaslased Lauri 
ja Kristi, kelle ma ühel söögivahetunnil 
üles otsisin. 
 
Füüsika on paljude õpilaste jaoks tõeline 
katsumus, miks te tahtsite just füüsikat 
õpetama hakata?
Kristi: Kuna ma seda asja hetkel ülikoo-
lis õpin, siis mõtlesin, et praktikat oleks ka 
vaja. Mõttetu on lihtsalt teooriat ajada. 
Lauri: Tahtsin midagi uut proovida. Ehi-
tustööst sai kõrini.

Meenub teil midagi lõbusat oma noore-
mast kooliajast? (Õpetajad on jahmunud, 
nagu ma oleks väitnud, et nende noorusaeg 
jääb 50 aasta tagusesse.) 
K: (mossis näoga) Miks sa siis küsid sel-
liseid küsimusi? (reipamalt) Lõbus oli. Ma 
ei julge koolilehte rääkida... (pakun välja 
kasutada varjunimesid, aga õpetajad ei võta 
vedu)
L: Mina ei mäleta midagi.
K: Kogu kooliaeg oli lõbus! See on nii nal-
jakas, et siin õpilased paanitsevad kanges-
ti, et keemias kahe said. Mina pidasin 11. 
klassis keemia õpetajaga sõdu maha! Mi-
nul lihtsalt puudus keemia vastu huvi, kuid 
õpetaja ei talunud seda, et ühel reaalklassi 
õpilasel puudub huvi keemia vastu. Nen-
dest sõdadest hoolimata oli kõik tore. Ta-
gantjärgi mõeldes tunduvad kõik nõmedad 
asjad toredad.

Ja nüüd ausalt, kumb teist füüsikas pa-
rem on?
L: Tema!
K: Lauri!
L: Ah?!
K: Sest Lauri on tark ja mina olen blond.
L: Kogemuste järgi... Mina olen laisk ja ei 
viitsi endale kõiki neid asju selgeks teha. 
Õpin ise ka õpetamise käigus.

Ja kas te, kallid kursusekaaslased, ka 
peale kooli koos „hängite”?

K: Kui, siis ainult mõned hetked vaheruu-
mis. Võtame päeva kokku, kuidas läks jne.

Kuna te üksteist juba tükimat aega tun-
nete, siis ehk oskate kolm sõna poetada, 
mis teist iseloomustab?
K: (mõtleb tükk aega ja järsku hüüatab) 
Lauri! Ma ei oska! Kolmest sõnast jääb vä-
heks, ma arvan.
L: Lindist jääks puudu.
K: Hmm... sõbralik... õpihimuline ja... 
(Lauri pomiseb tagapool) Kiidan sind, ole 
kuss! Sõbralik, õpihimuline ja tore!
L: Kristi on väga kohusetundlik, sõbralik ja 
väga väga... ei teagi, ausalt. (paar sekundit 
vaikust) BLOND!
K: Blond, blond... ütleski...
L: Kohusetundlik ja sõbralik on hea küll.

Kindlasti huvitab meie lugejaskonda see, 
milline oleks teie ideaalne mees/naine?
L: Ma ei tea, mul ei ole mingit kindlat mal-
li. Lihtsalt midagi peab inimeses võluma, 

mida teistes ei ole. See võib olla mingi pi-
siasi.
K: Ei teagi kohe... Tark. Vanem kui mina. 
Kiilakas (a la Kaur Kender).

Kui juhtuks nii, et mingi õnnetuse taga-
järjel olete sunnitud tegema hädamaan-
dumise üksikule saarele. Millised kolm 
asja ja kelle (1 inimene) võtaksid kaasa?
K: Jumestuskreemi, ripsmetuši ja dušigeeli. 
Inimese asemel võtaks oma kassi. 
L: (kindlameelselt) Mina võtaks naise kaa-
sa! Kassi ma kindlalt ei võtaks. Käärid võ-
taks ka, et juukseid ja habeme maha lõigata, 
kui see rinnuni on. Midagi, millega end pes-
ta – seepi või šampooni võiks ka olla. Need 
on 3 põhilist asja. Naine, käärid ja seep!

Hurraa! Õnneks pääsesite vangistusest 
saarel ja olete tagasi õpetajaametis. Kaua 
kavatsete õpetajana jätkata?
K: Ei või iial teada, mis elu toob.

Kristi ja Lauri hoiavad käes armastuse mõõdikut, mis hetkel küll kahjuks ei tööta.
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Leho ja gaidid
Kuristiku kooli keldris tegutsevad Eesti kõige tublimad gaidid.

Kristiina

Nagu kuulda on olnud, tegutsevad meie 
koolis gaidid, kes on väga tublid ja üle 
Eesti kõige aktiivsemad. Käisin ühel kol-
mapäevasel päeval vaatamas, millega nad 
siis seal „maa-all” ehk meie kooli keldris 
tegelevad. Võiks arvata, et seal all on pä-
ris õudne, kuid gaidid on ruumid vägagi 
mugavaks ja hubaseks muutnud. 

Kõigepealt aga natuke gaidide ajaloost. 
Alguse on gaidlus saanud Inglismaalt 20. 
sajandil see toetub rahvusvahelise skaut-
luse ja gaidluse põhimõtetele. Algselt ei 
olnud gaidid, vaid olid hoopis skaudid ning 
skaudid said olla ainult poisid. Esimesed 
gaidüksused tekkisid Eestis 1919. aastal. 
Enne gaidiks saamist saadakse hellakeste 
liikmeks. 

Meie kooli gaidide suur juht on Leho 
ning tema rääkiski mulle, millega nad tava-
liselt tegelevad. Nägin ära ka ühe tavalise 
gaidide koosviibimise. Kui ma sisse astu-
sin, nägin ma palju väikeseid tüdrukuid ja 
ühte poissi, kes ise oli juba kaua gaid olnud, 
juhendamas väiksemaid. Algul küsis nende 
juhendaja igasuguseid küsimusi, millele nad 
pidid õigesti vastama (nt. millal võib bussi 
pealt maha minnes üle tee minna?). 

Pärast kõiki selliseid lauaäärseid tege-
vusi hakkasid nad mängima. Mängiti grup-
pi ühendavaid mänge. Ise vaatasin küll pe-
alt, aga ennastki kutsus mängima. Iga kord, 
kui gaidid kokku saavad, siis loovad nad 
ringi ning ütlevad mingeid kindlaid lauseid 
üheskoos ja sama teevad nad ka lõpetades. 
Leho ütles, et see on vajalik selleks, et kogu 
aeg korrates jäävad need hästi pähe ning ra-
hustavad üliaktiivsed lapsed maha. 

Leho rääkis ka, et tavaliselt käivad nad 
koos oma gaidide rühmaga erinevates laag-
rites. On võimalik minna ka välismaale täit-

sa tasuta gaidlust õppima. Näiteks käis meie 
kooli endine õpilane Paula Soomes, kus oli 
väga palju gaide üle terve maailma. Meie 
gaididel on ka oma ühine riietus. Mulle 
näidati oranži pluusi, kus olid peal gaidide 
logo ja kool, kust pärit ollakse, ning oranži 
nokamütsi. 

Alguses ei olnud meie gaidid üldse ak-
tiivsed. Lihtsalt hakati tihti koos käima ning 
võtma osa igasugustest üritustest. Kui gaid-
lusega juba korra tegelema oled hakanud, 
siis sellest enam nii kergelt lahti ei saa. 
Näiteks paljud vanemad inimesed, kes noo-
relt alustasid ning kellel nüüd omad pered 
on, käivad tihti koos oma peredega gaidide 
laagrites ja muudel ühistel üritustel.

Igatahes, kui kellelgi on tahtmine gaid-
lusega tegeleda, siis igal kolmapäeval toi-
mub Leho ruumis (see, mis asub keldris) 
midagi. Mõnikord saab ka püssiga märki 
lasta ning õppida efektseid ja kasulikke sõl-
mesid siduma. 

Bussiga teosammul kooli
Põhjuseta või põhjusega hilinemine?

Allan

Tänapäeva liiklus on just selline, nagu 
me seda tunneme – autosid liigub mee-
letus koguses ja kõik tahavad olla igal 
pool esimesena. Sellest saavad alguse ka 
ühistranspordiga seotud probleemid. 

Bussid, mis sõidavad linna poolt Lasnamä-
ele, jäävad hommikusel ning õhtusel tipp-
tunnil tavaliselt oma sõidugraaikust maha, 
topates Russalka juures Narva mnt ja  Pirita 
tee ristmikul. Sellega seoses bussid hiline-
vad või jäävad sootuks tulemata.

Nii jõuamegi lõpuks selleni, et busside-
ga sõitvad koolilapsed linnaäärsetes piir-
kondades on kangesti hädas õigeks ajaks 
kooli jõudmisega. Õpetajad, ka meie koo-
lis, üldiselt hilinemisse hästi ei suhtu ning 
peavad tavaliselt seda lihtsalt tobedaks va-
banduseks. Kuid kuidas asjad siis tegelikult 
on? Kas oleks vaja mõistvamat suhtumist? 
Mida arvavad sellest meie kooli õpilased.

Bussijuhid süüdi?
Esimese kirjaliku küsitluse viisin läbi ühes 
viiendas klassis. Selgus, et enamik õpilasi 
tuleb siiski bussiga kooli ning neil kõigil on 
olnud seoses sellega ka probleeme. Lisaks 
sellele on suur osa õpilasi ka õpetajatelt hi-
linemise eest pragada saanud. 

Uuring näitas ka seda, et enamik viien-
dikest nõustub lahendusega minna varem 
bussi peale või jälgida rohkem busside 
graaikuid. Alternatiividena pakuti välja ka 
autoga kooli tulemist ning mõningad leid-
sid, et hoopis bussijuhid peaksid hoolsamad 
olema ning jõudma õigeks ajaks bussipea-
tustesse. Mõned üksikud leidsid, et koolis 
tuleks lihtsalt vabandada, rääkida, mis juh-
tus, ning istuda oma kohale.

Hommikul varem üles
Järgmise küsitluse tegin 11. klassis. Teades 
fakti, et algklassi õpilased on hoolsamad 
ja kohusetundlikumad kui gümnasistid, on 
siiski ka vanemates õpilastes senini säilinud 
see, mis neis oli väikestena. 

Kuna üheteistkümnendas klassis käivad 
samuti paljud bussiga koolis, siis leidsid 
nemadki probleemide ära hoidmiseks pari-
maks lahenduseks väite, et õpilane on ko-
hustatud välja näitama hoolsust ning varem 
kodust väljuma jõudmaks õigel ajal bussile 
ja sealt edasi kooli. Ka siin esines üldisest 
mõnevõrra erinevaid arvamusi, nimelt pa-
kuti välja erinevaid sõiduvahendeid, et väl-
tida hilinemist busside pärast.

Kokkuvõtteks võib öelda, et siiski olid 
nii viiendikud kui ka üheteistkümnendikud 
enamjaolt ühel nõul. Julgen kahelda, et ka 
teiste klasside õpilased oluliselt teisiti arva-
vad. Seega võibki teha järelduse: õpilased 
on teadlikud, et hilineda ei ole õige, kuid 
kui see juhtub hilinenud busside pärast, 
võiksid õpetajad siiski näidata välja roh-
kem mõistmist ja arusaamist. Loomulikult 
ei käi see krooniliste hilinejate kohta, keda 
iga hommik peab noomima ja meelde tule-
tama, mis kell tunnid algavad. Sellisel juhul 
ei oska muud soovitada kui vaid seda, et 
keerata äratuskell 10 minutit ettepoole.



Persoon 15

Õpetaja Priimäe alternatiivmeditsiin
Energiakanalite avamine – see on imelihtne!

Cathriin ja Tiina-Mall

Kõik ootavad põnevusega, kuidas nende 
esimene ainetund välja näeb ja mis seal 
toimuma hakkab. Iga õpetaja tervitas 
oma võsukesi esimesel tunnil omamoodi. 
Naiskreskulastele hakkas eriti silma õpe-
taja Riina Priimäe esimene tund. Meie 
kõigi üllatuseks ei pidanudki me mööda 
staadioni roomama, vaid istusime garde-
roobis ja praktiseerisime alternatiivme-
ditsiini!

Riina Priimägi kinnitab, et kõik algab meist 
endist. Kui me oleme rõõmsad ja heatuju-
lised, on meie tervislik seisund täpselt sama 
hea. Kuid ega me ainult rääkinud (see on ju 
liikumistund siiski). Niisiis hakkasime kohe 
oma ravimisega pihta. Istusime pinkidele ja  
avasime oma energiakanaleid. Ajasime sõr-
med harali ning hakkasime sõrmi-sõrmeva-
hesid koksima.

Lisaks kontrollisime, kas maks, jäme-
sool, sapipõis, süda ikka funtsioneerivad 
korralikult. Selleks oli mitmeid erinevaid 
mooduseid. Näiteks mudisime kõik sõr-

mekondikesed ükshaaval ilusti pehmeks. 
Muide, sõrmede ja varvaste mudimine on 
ka ajutööle kasulik, nii et enne järgmist 
kontrolltööd – miks ka mitte kontrolltöö 
ajal – tasub kindlasti proovida. Ootamatu 
tunnikontrolli puhul võib aga lihtsalt jal-
gu kõlgutada, sest varvastest ja sõrmedest 
jõuab energia ajuni väikese viivitusega. Või 
siis hoopiski panime käed rusikasse ja kok-
sisime rusikaid üksteise vastu.

Väga tõhus abinõu negatiivse energia 
eemaletõrjumiseks pidavat olema „Föönik-
si kõnnak”, „Fööniksi sulgede viskamine” 
ning „Fööniks tõuseb tuhast” – lisainfo saa-
miseks pöörduda õpetaja Priimäe poole.

Õpetaja Priimäe saladus
Meil aga ei andnud süda kuidagi rahu, seega 
otsustasime õpetaja Priimäe käest rohkem 
teada saada. Selgus, et õpetaja Priimägi on 
viimased 10 aastat igal suvel käinud Albert 
Andersoni läbiviidavatel kursustel. Tee hin-
gelise ja vaimse tasakaalu juurde on pikk 
ning võib minna aastaid enne, kui tunned 
mingit märgatavat mõju. 

Eesti inimene on pinges ning jääb tihti 
haigeks just seetõttu, et tema energiakana-
lid on kinni. Kui mõni energiakanal on kin-

ni, hakkab just see koht meie kehas valuta-
ma. Kuid mida teeme meie? Hädaldame või 
võtame ravimeid. Tegelikult on aga nii, et 
inimene on võimeline ise tervenduma, kuid 
me lihtsalt ei oska seda. 

Nüüd püüab Riina Priimägi ka oma õpi-
lastele neid teadmisi edasi anda ning mis 
seal salata – see on tõesti tunduvalt huvi-
tavam kui tavalisi lihtsaid venitusi teha. Li-
saks õpime veel seda, millist kohta massee-
rida, kui on näiteks peavalu, põlvevalu jne.

Selle asemel, et iga väiksema häda kor-
ral kohe  tablette võtta, olgem hoopis posi-
tiivsed ja liikugem rohkem!

Igatahes esimene kehalise tund õpetaja 
Priimäega pani koolis jutud käima ja jääb 
kindlasti terveks aastaks meelde. Väga või-
malik, et nii mõnigi õpilane hommikulauas 
või õhtul teleka ees istudes avab oma ener-
giakanaleid veel pikka aega...

Õp. Priimäe näpunäide, kuidas püsida 
terve:
„Kui sul jalg valutab, ära tule tundi õp-
etajale kurtma, et sul üks jalg valutab. 
Tuleb minna tundi ja öelda: „Õpetaja, 
mul on ÜKS jalg täiesti terve!””

Õpetaja Priimägi omas elemendis.



Meie riigi tulevased juhid!
Heli ja Kristiina

Hurraaa, Eesti Vabariigil on uus presi-

dent! Kes nüüd rõõmustab (Ilves võitis 

- kui keegi elab mõnel teisel planeedil ega 

tea), kes kurvastab (Rüütel läheb pensio-

nile ja hakkab oma naisega lastelastele 

sokke kuduma). 

Ent tuleb ausalt öelda, et seekordse valimi-
sega oli üpris palju kära ning paljudel ini-
mestel olid närvid üsnagi pingul. Me otsus-
tasime minna meie kooli väikestepoolele 
ja küsida algklasside õpilaste käest, mida 
nemad sellest raskest poliitika asjast teavad 
ja arvavad. Meiega tulid rääkima 2.b klassi 
õpilased Deniss, Ariina, Ardo ja Mailis.

Meie uus president on Toomas Hendrik 

Ilves, mis Te temast arvate?

Mailis: Ei taha teda!
Ariina: Arnold oleks võinud saada...Ilves 
mulle ei meeldi... tal on prillid ka. Arnoldist 
ta parem ei ole!
Ardo: Ene Ergmat tahtsin mina!

Milline peab üldse üks õige president ole-

ma?

Ardo: Ta peab üleni mustas olema!
Deniss: Must ülikond ja kindad. (veidi maf-
iabossi moodi, kui meilt küsida...)
Mailis: Ja lips peab ees olema, muidu pole 
ta härrasmees!

Kas Te üldse teate, mis tööd meie presi-

dent teeb?

Mailis: Võtab inimesi oma majja vastu.
Deniss: Kadrioru lossi.
Mailis: Ja seal nad istuvad ja joovad teed ja 
räägivad juttu.
Ariina: Lapsed üle Eesti saadavad talle igal 
aastal pilte ja tema kohus on nende seast pa-
rimad välja valida. See pole tegelikult üld-
se lihtne, sest pilte on sadu ja need on hästi 
ilusad. Ja siis ta kutsub parimad joonistajad 
enda juurde lossi. Mina tahaksin ka minna!

Kas Teie ise sooviksite olla president?

Ardo: Ei. Mina tahaksin töötada autoparan-
duses. Minu isa töötab seal ka ja mulle see 
meeldib.
Ariina: Jaaaaa!!! Siis ma saaksin otsustada, 
mida lasteaias ja koolis tehakse ning lapsed 
saadaksid minule joonistusi, mis tähendab, 
et mina saan parimad joonistused välja va-
lida.
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Rebaste ristimine - hea või halb? 

Kerttu

Poolt ja vastu

On tulekul jälle 10. klassi ristimine, mida 

12. klassi õpilased juba septembri kesk-

paigast õhinal korraldavad, et teha see-

kordne ristimine veel meeldejäävamaks 

kui eelmiste aastate omad.

Olid tõesti ajad, mil rebaste ristimine oli 

väga „in” ja kõik ootasid seda teadmise-

ga, et saab nalja ja on lõbus, kuid praegu 

on see asi läinud tõesti jõhkraks. 

Minu meelest on lausa ebainimlik süüa kilu 
st ja küüslaugust, meest, hapukoorest ning 
muudest asjadest segatud toitu või olla kus-
kil kooli staadionil jalgpallivärava küljes 

kinni ja tunda mõnu sellest, kuidas arm-
sad kaheteistkümnendikud munadega pähe 
viskavad. Eriti siis, kui päeva alguses seda 
tehakse ja siis peab terve ülejäänud kooli-
päeval selle vastiku munaga, mis on juustes 
kinni, istuma.

Üldiselt on ristimise kombed kohe nii 
kurjaks kätte läinud, et rebaseid lausa pii-
natakse. Näiteks eelmisel aastal pidi koguni 
kõhulahtistit sisse sööma ja tagajärjed on 
vist juba selged.

Meil, kuristiklastel, on vedanud, sest 
osades koolides kestab selline asi tervelt 
nädal aega. Ja siis peavad kümnendikud 
päevad läbi haisema ja läbi linna kooli ka 
veel sõitma. Muidugi on ka meie kooli õpi-

lastel see mure, et mõned elavad suhteliselt 
kaugel ja peavad koju jõudmiseks kahte 
transpordivahendit kasutama. Vaevalt et 
kõik kehalise kasvatuse ruumidesse pesema 
läheksid, kui see võimalus oleks.

Muidugi ma usun, et on ka neid, kes 
seda ootavad ja väga loodavad ERITI suure 
mädanenud munaga vastu vahtimist saada 
ja muid imetrikke teha, kuid on ka neid, 
kes tõesti ei taha seda ja isegi on öelnud, 
et ei ilmu kohale. Ma ei usu, et keegi nüüd 
surmahirmu tunneb, kuid öelgem ausalt, ka 
praegustel kahetseistkümnendikel oli retsi-
misel ebameeldivaid kogemusi. Nii et, kal-
lid kümnendikud, hakake ennast ette val-
mistama ja 12. klassi õpilastele pugema?! 

Sandra

See on olnud üks toredamaid ja naljakamaid 
päevi koolis, sest sel päeval on kõigil täies-
ti ükskõik, kuidas sa välja näed või haised, 
selles kõiges on oma mõnu. 

Ma ei unusta kunagi, kuidas meid 
Mustakivi turule viidi ja laulda kästi ning 
väiksed vanad tädikesed annetasid vaestele 
rebastele raha. Ja see kõik oleks võinud olla 
veel veidi hullem, sest siis oleks olnud veel-
gi huvitavam. 

Asja teeb lahedaks see, et kahe aasta pä-
rast on võimalik kõike seda ise korraldada 
ning veel paremini. Loodame, et 12. klass 
suudab sel aastal midagi geniaalset välja 
mõelda, et ka 2006. aasta rebastel oleks, 
mida meenutada. 

Ma olen isegi selle poolt, et rebaste risti-
mine kestaks terve nädala, sest mitte keegi 
ei taha endale ju ometigi haledat ja igavat 
ristimist!

2005. aasta rebased ei ole šhokist siiamaani üle saanud ja ei ole kindel, kas nad seda üldse suudavad.



18 Koolielu

Armastust on õhus...
Ehk iga õpetaja rinnas tuksub hell ja unistav süda... 

Svea ja Kerli

Kas olete kunagi mõelnud, mis oli õpe-

taja Priimäe esimese armastuse nimi või 

missugune on Martti Tulva ideaalnaine? 

Kui jah, siis see lugu on just teile!

Riina Priimägi

Mis on teie arvates armastuse kolm kõige 

tähtsamat komponenti?

Armastus on suur ja sügav tunne, millest ei 
saa üle ega ümber. Armastus tähendab, et 
keegi on sulle väga kallis ja sa soovid teda 
kaitsta ja enda juures hoida. Kui öelda Piibli 
sõnadega, siis armastus ei tunne kadedust, 
usub kõike ja loodab kõigele.Ühesõnaga 
– armastuse kolm tähtsamat komponenti on 
lootus, usk ja usaldus.

Millal hakkas teid esimest korda huvita-

ma vastassugupool?

Minu esimene armastus oli neljandas klas-
sis.Tema nimi oli Lembit.Ta meeldis mul-
le, kuna nägi intelligentne välja ja ei olnud 
mingi lällaja või spordikutt. Minu esimene 
tõeline armastus oli üheksandas klassis, 
mis oli toona keskkooli esimene klass. Poi-
si nimi oli Tiit ja me käisime kaks ja pool 
aastat. Me jalutasime, suudlesime ja kal-
listasime, mingit seksi ei olnud. Esimene 
vahekord toimus alles pärast kihlust minu 
mehega.

Missugune peaks teie arvates olema  ide-

aalne mees ja naine?

Naine peaks olema pehme, graatsiline, sise-
mise naeratusega, tagasihoidlik, heatahtlik, 
järeleandlik ja ta peaks vähe rääkima. Mees 
peaks olema vastupidav, töökas ja tark. Tal 
peaks ka olema kindel iseloom ja oskus 
võtta kriitilises situatsioonis juhtimine enda 
peale. Mees võiks olla pikem ja mitte eri-
ti ilus. Ilus mees pole iseloomult tavaliselt 
suurem asi. Mees peaks olema ka puhas ja 
intelligentne.

Marti Tulva

Mis on teie arvates armastuse kolm kõige 

tähtsamat komponenti?

Usaldus. Väga tähtis on ka töökus, kuna ar-

mastus nõuab tööd. Peab seisma selle eest, 
et armastus oleks uus ja huvitav. Veel on 
tähtis tolerantsus, mis tähendab, et inimene 
saab aru, et teist ei ole võimalik vastu tema 
tahtmist muuta.

Kirjedage oma esimest kohtingut?

Ma olin 19-aastane. kui üks paralleelklassi 
tüdruk mu välja kutsus. Varem polnud mul 
tüdrukutega aega väljas käia, olin spordi-
poiss. Pidime kokku saama Lillleküla jaa-
mahoone juures. Mina jõudsin varem koha-
le, kuid ma polnud eriti närvis, sest pidime 
minema Estonia teatrisse ja piletid olid juba 
ostetud. Aasta oli siis 1959. 

Missugune peaks olema ideaalne naine/

mees?

Naise tugevus on tema nõrkuses ja taan-
dumises, pisarate kaudu võib palju enam 
saavutada. Ideaalsed naised on naiselikud 
ja targad, kes oskavad ära kasutada oma 
nõrkust. Ideaalne mees tõestab elu jooksul, 
et suudab midagi saavutada. Ta on aus ja tal 
on kindlad eesmärgid. 

Ella Lunts

Mis on teie arvates armastuse kolm kõige 

tähtsamat komponenti?

Las ma tuletan meelde... Usaldus, ausus, 
truudus.

Kirjeldage oma esimest kohtingut.

Olin 16 aastat vana, kui käisin ühe klas-
sivennaga Rakvere Pedagoogilise kooli 

taga pargis jalutamas. Häbenesime veidi 
ja poiss luges ette mulle pühendatud luu-
letusi. Nüüdseks olen ma need kahjuks ära 
visanud. Ühiselamu ukse all suudles ta mu 
kätt, mis ajas mulle naeru peale. Nüüd on ta 
helilooja. Suhtleme temaga vahel ja kuulan 
tema lindistusi, mis ta mulle kinkis.

Mis on muutunud kurameerimises võr-

reldes teie esimeste kohtingutega?

Ega ma ei tea, mis tänapäeval tehakse, en-
nastki huvitaks? Varem käidi kinos, nüüd on 
see kalliks läinud. Vanasti jalutati ja alkoho-
li ei pruugitud. Nüüd tulevad poisid tüdru-
kutele järele autodega, varem koolinoored 
sellist luksust nagu auto endale lubada ei 
saanud.

Lauri Mattus

Mis on teie arvates armastuse kolm kõige 

tähtsamat komponenti?

Usaldus, teineteisemõistmine, kirg.

Kirjeldage ideaalset kohtigut!

Romantiline õhtusöök lõkke ääres.

Kuidas võidaksid tüdruku südame?

Selleks, et tüdruku südant võita, tuleb saa-
vutada tema poolehoid – olla alati tema ja-
oks olemas, täita tema unistused, soovid, 
armastada teda üle kõige siin maailmas, 
võidelda tema eest ja hoida teda kui pärlit 
peos, mis kiirgaks ja sädeleks igavesti. Edu 
neile, kel see õnnestub – selleks, et elada, 
on vaja armastust.

Michelangelo jumalik puudutus kuristiklaste esituses.
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Nafta! Ja valged bokserid
NO99 teater räägib tõsistest probleemidest läbi naeru. 

Kerttu Varimets

NO99 etendus “Nafta” ühendab tantsu, 

laulu ja sõna. Vahel on hea minna teat-

risse, ilma et teaks, millest tükk üldse 

räägib. Niimoodi on võimalik meeldivalt 

üllatuda, et Tallinna Linnateatri kõrval 

teevad ka teised teatrid tasemel lavastu-

si. 

Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo on lavas-
tanud irooniliselt naljaka, hoogsalt liikuva 
ja aktuaalselt tõsise tüki. Vaatajale tehak-
se selgeks asjad, mille üle ta tavaelus ei 
juurdle. Etenduses jääb kõlama mõte, et 
tsivilisatsioon, nagu me teda täna tunneme, 
lõppeb peagi. Etenduses on juttu poliitili-
sest ja majanduslikust olukorrast nii Eestis 

kui ka kogu maailmas. On näha, et näitle-
jad ja arvatavasti kogu trupp on poliitiliste 
mängude vastu, sest igal inimesel on siiski 
õigus sõnavabadusele.

Sellel tükil on kaks osa, esimene pool 
annab ülevaate praegusest reaalsest olukor-
rast. See toimub vägagi kiirelt, jutt vaheldub 
tantsu, muusika ja erinevate rollide vahel, 
mis tuleb näitlejatel väga hästi välja. Mirtel 
Pohla lauluhääl on vapustav, kuid tema osa 
teemast rääkides jääb naiivseks nelja suu-
re mehe kõrval. Seda, mida Gert Raudsep, 
Tambet Tuisk, Jaak Prints ja Kristjan Sarv 
räägivad, tuleb hästi tähelepanelikult ja 
hoolikalt kuulata ja jälgida, sest algus on 
põhi kogu etendusele. 

Teine osa etendusest algab näitlejate va-
limisega tõsielusarja jaoks, mis kannab nime 
„Noa laev“ ja mille mõte on valida Eestist 
viimane mees, kes suudab ka pärast nafta 
otsasaamist hakkama saada. Üllatuslikult 
võtab saatest osa ka üks vanem naine. Saate 
neli osavõtjat peavad 24 tundi istuma kas-
tis, kus on paar õhuauku ja kaamera. Mõte 
on selles, et just see võib juhtuda meiega 
(aga ilma kaamerata) peale nafta otsasaa-
mist. Kas seda me just tahamegi? Praeguste 
suundumuste järgi tundub küll nii. 

Lõpetama jääb meid üksindus pilgeni 
täis saalis. Soovitan seda tükki kõigile, see 
pakub värvikaid elamusi ja järelemõtle-
misainet.

Lavastajad: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper.
Osades: Mirtel Pohla, Gert Raudsep, Tambet Tuisk, Jaak Prints ja Kristjan Sarv.
Pilet: õpilastele 100 krooni.
Kestus: 2 tundi ja 15 minutit (ilma vaheajata).
Vaata ka: www.no99.ee

Ikka ja jälle suudavad meie kooli õpetajad õpilasi 
meeldivalt üllatada. Nii ka seekord, sest viimasel 
ajal on osade õppejõudude juures märgata erilist 
tähelepanelikkust õpilaste suhtes. Näiteks on nii 
mõnigi õpetaja võtnud vaevaks tundi lõpetada 
sõnaga: „Aitäh.” See näitab lugupidamist ja hoo-
livust õpilaste suhtes, mis on ülipositiivne! 

Kohe kooli alguses rabas kõiki koolitulijaid üks 
pommuudis. Nimelt üritati meie koolist nii mõni-
gi õpetaja suve jooksul meelitada teise kooli. Õn-
neks see plaan ei õnnestunud, sest seitse õpetajat 
otsustasid pakkumist mitte vastu võtta ja meie 
koolile truuks jääda. Nende Kuristikku jäämise 
põhjused on teadmata, kuid ega need tegelikult ei 
loe. Loeb vaid see, et need õppejõud on teeninud 
ära ühe sügava kummarduse, sest kõik õpetajad 
meie koolis on asendamatud.

Iga päevaga muutub teine ja kolmas vahetund 
puhveti järjekorras aina väljakannatamatumaks. 
Tasapisi hakkab hoogu võtma trügimine ja 
võõraste jalgadel tallumine. Selle asemel, et ra-
hulikult puhvetitädile öelda, mida tahetakse osta, 
karjutakse teineteisest üle ja loobitakse raha letile. 
See aga aeglustab puhvetitädi tööd ja näiteks pis-
ikesed kuristiklased ei saagi oma toitu vahetunni 
lõpuks ära ostetud. Kuhu see kõlbab? 

Kindlasti on kõiki toiduraha maksvaid gümna-
siste painanud üks mõte: „Miks saab põhikool 
enne gümnaasiumi süüa?” See on absurdne, sest 
põhikooli õpilased saavad tasuta süüa, samas kui 
gümnasistid peavad oma viimase kopika toidu 
eest välja käima. Vahel aga juhtub, et mõni eriti 
kiire ja näljane gümnasist jõuab toidujärjekorda 
lubatust natuke varem ja selle asemel, et lasta tal 
oma söök võtta, lükkab mõni sööklakorrapida-
jaks määratud õpetaja õpilase tahapoole ja laseb 
põhikooli temast ette. 



Juust! Sinu uskumatult tore kaaslane!

Tasuta koolilõunad on olemas!
Kes ütles, et tasuta lõunaid ei ole olemas? 
On küll, tuleb vaid ise veidike vaeva näha 
ja oma osavust üles näidata ning ongi 
tasuta koolilõuna käes. Tasuta lõunate 
saamiseks on meie koolis mitmeid või-
malusi.

Kõige turvalisem ja eeskujulikum on mui-
dugi minna pärast viiendat vahetundi ja 
lihtsalt küsida, kas on mõni toit üle jäänud 
või ei. Kui on, siis üldjuhul kokatädid ikka 
annavad. 

Juhul, kui kõht aga peaks varem tühjaks 
minema, on ka veel palju võimalusi, kuidas 
endale koolilõunat hankida. Viisakamate 
võimaluste hulka kuulub ka algklassidest 
järele jäänud toidu söömine. Nimelt ei jõua 
meie väiksed koolijuntsud eriti palju süüa ja 
seetõttu jääb ka neist järgi üsna palju söö-
mata toitusid. Selle skeemi vastu töötavad 
aga algklasside õpetajad, kes üritavad nälja-
seid kuristiklasi iga hinna eest väikeste toi-
tudest kaugele eemale tõrjuda ja pigem lase-
vad selle toidu ära visata, kui lasevad mõnel 
suuremal kõhu tasuta täis süüa.

Äärmuslikud abinõud
Kuid aitab peenutsemisest, tühi kõht nõuab 
vahel ka üsna äärmuslikke abinõusid, mille-
ks on siis meie headelt ja toredatelt kokatä-
didelt lihtsalt lõunasöögi väljapetmine.

Kuna põhikooli ja gümnaasiumi söö-
givahetundide ajal on söögisaalis alati to-
hutu järjekord ja on palju inimesi, kes kor-
raga toitu tõstavad, on alati võimalik salaja 
kuskile toitu juba tõstvate inimeste vahele 
vupsata ning sealt juba omale toitu laadima 
hakata. Joogi ja muud toiduriistad võib kee-
gi tagapool olevatest sulle ju lihtsalt järele 
ulatada. 

Igal juhul kõige tähtsam on saavutatud: 
sa oled saanud mööda sellest kastikesest, 
kuhu peaksid viskama oma toidutalongi, mis 
tõestab, et oled maksnud oma lõuna eest. 

Julgemad võivad muidugi ka proovida 
lihtsalt külma näoga sellest kastikesest möö-
da käia, kuid siin saab loota vaid kokatädi 
tähelepanematuse peale, sest kui ta ikka 
jälgib järjekorra liikumist, siis ei tee sa talle 
kohe mitte kuidagi selgeks, miks sa ilma 
talongita süüa tahad. 

Osavate käte ring
Aga kellel ikka vähegi viitsimist on, siis 
kõige kindlam viis on omale ise meisterdada 
toidutalong. Selleks pole vaja mitte midagi 
muud kui tükike värvilist paberit (peab liht-
salt kursis olema, mis on selle kuu värv) ja 
musta vildikat. Talongi valimistamine on 
kiire ja see garanteerib üsna suure tõenäo-
susega ka koolilõuna, sest ega neid talonge 
väga ei kontrollita ja kui see väike paberili-
pakas on juba kasti lastud, ei näe seda enam 
keegi ning samuti ei suuda keegi kindlaks 
teha, milline on just sinu talong. 

Seega virgematel õpilastel ei olegi vaja 
ju tegelikult muud, kui lihtsalt väikest pa-
berilipakat, mis on talongidega sama värvi, 
pole isegi tähtis, kas seal on midagi teisel 
pool kirjas või ei. Kõige raskemini ära-
tuntavad võltsingud on aga need, mis on 
ümber tehtud vanadest kasutamata jäänud 
toidutalongidest. Noaga annab sealt vana 
numbri alati ära kraapida, vildikaga uue 
peale kirjutada ja ongi kindel, et sul on 
peaaegu identne toidutalong, millel isegi 
kooli pitsat olemas.

Tsitaadid

Käib 12.c klassi füüsikatund, õppetöös 
on väike seisak -
Õpilane Ervin: “Õpetaja, lähme palun 
tunniga edasi!”
Õpetaja: “Kuule, sa B-klassi ei taha 
minna või?”

Õpilane Heinaru: „Kooli toit on väga 
ebastabiilne, võib iga hetk välja tulla.“

Ja taaskord tuletab õpetaja Paju meile 
meelde: “Gümnaasium on vabatahtlik!”

Heinart                                                      või                                                          Tauri 

Nagu kaks tilka vett

Käivad jutud, et kaheteistkümnenda klassi 
Heinart on lasknud ennast kloonida, et ei 
peaks iga päev koolis käima.


