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Järgmisel õppeaastal avatakse 

meie koolis merendusklass.

Britt Kõrsmaa jättis kooli pooleli 

ja otsib oma teed elus. 

Kergejõustiklased Dane Must ja 

Liisi Pinta annavad ka koolitööle 

pihta!
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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 lum-

mab 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 tule-

vikus poisipõnnid ja tüdrukud kodu lähedal asuvasse Kuristiku kooli sammud seaksid, 

peaks meie kool ajaga sammu käima. 

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

hakkavad kesklinna “eliitkoolidest” üle jäänud raasukesed ükskord ka meie õuele 

jõudma.      

Uus ja moodne 
spordikeskus!?

LOE LK 3



2 Arvamus

Peatoimetaja veerg

Viimastes Kreskudes on ilmunud ar-
vamuslugusid, milles õpilased on 
teravalt kritiseerinud praegust harid-
ussüsteemi. Puudu on eelkõige indi-
viduaalsest lähenemisest, mis jätab 
andekamad vajaliku tähelepanuta. Kui 
see muutub nii suureks probleemiks, 
et mõni nelja-viieline õpilane peab en-
eseteostamise nimel lausa kooli poole-
li jätma, tekib tõesti küsimus: kas kõik 
on ikka õige? 
Eesti koolihariduse põhimõte on: või-
malikult palju ja võimalikult ruttu! 
Ühest küljest on see taganud õpilastele 
laia silmaringi, sest keskmisel gümnaa-
siumilõpetajal on teadmisi paljudest 
valdkondadest, alates matemaatikast 
ja lõpetades psühholoogiaga. Paljudes 
teistes Euroopa koolides peab õpilane 
valima oma suuna juba põhikooli lõ-
pus. Tihtipeale aga nii noor inimene 
ei teagi, mida ta tulevikus teha tahab 
ning tehes vale valiku, on pärast hilja 
kahetseda.
Teisest küljest on praegune süsteem 
tõesti ebameeldiv neile, kes juba var-
akult teavad, mida elult tahavad. Nad 
on sunnitud õppima ka seda, mida neil 
tulevikus kindlasti vaja ei lähe lihtsalt 
sellepärast, et kool lõpetada. Kes-
khariduseta läbi lüüa on praegusel ajal 
ju raske. Individuaalne lähenemine 
aga nõuab õpetajatelt lisatööd, milleks 
neil praegusel hetkel kindlasti mahti 
ei ole, sest koormus on niigi suur ja 
õpilasi palju. 
Kompromissi on raske leida. Milline 
oleks pikas perspektiivis parim lahen-
dus, see jäägu igaühe enda otsustada. 
Kresku aga soovib oma lugejatele 
head kolmanda veerandi lõppu ja vas-
tupidamist. Raske õppustel – kerge la-
hingus, nagu öeldakse… 

Kr e s k u

toimetus:
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Ingrid Teesalu, Cathriin Torop, Kristjan 
Lind
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Küljendajad: 

Tanel Eero
Sõbrad: 

Priit Ratassepp, Aivar Metsaveer
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Elukauge koolisüsteem
Kool ei arvesta õpilaste individuaalsust

Kerttu

Olen gümnaasiumiõpilane, kes tegeleb 

paljude kooliväliste ja -siseste  tegevus-

tega ja arvatavasti just seetõttu kesk-

miste hinnetega õpilane. Vahel tõden 

isegi, et tegelen liiga paljude asjadega, 

kuid ma ei saa nendest ära öelda. Koo-

liväline tegevus on peaaegu sama tähtis 

kui koolitöö. 

Keegi ju ei väida, et spordiga tegelemine 
oleks halb. Mõni õpilane tegeleb sellega 
peaaegu professionaalsel tasemel. Mõne 
uue keele heal tasemel õppimine annab 
suuremad võimalused tulevikus läbilöömi-
seks. Kui soovin ülikooli minna või mõnes 
irmas tööd saada ja minult küsitakse, mis 
mu hobid on ja millega ma olen viimaste 
aastate jooksul tegelnud, kas peaksin siis 
vastama, et olen viimased kolm aastat ko-
dus istunud ja tuupinud pähe valemeid ja 
fakte, et saada parim gümnaasiumitunnis-
tus ning ma ei tea kooli- ja koduvälisest 
elust mitte midagi?

Ma võin olla täis tuubitud faktikogum, 
kuid see ei pane veel töövõtjat ja ülikooli 
uskuma, et ma oskan mõelda. Me võime 
õppida küll veneaegses koolihoones, kuid 
ei peaks elama nagu Vene ajal. Tulgem 
klassiruumidest välja ja nähkem reaalsust! 
Elu on muutunud avaramaks ja meile on 
antud nii palju võimalusi uusi asju proo-
vida ja teha. Kui väga tahta ja midagi selle 
jaoks ka teha, võiksime üheks aastaks Jaa-
panisse elama ja õppima minna.

Nii õpetajad kui õpilased peaksid en-
nast erinevatel aladel koolitama, sest prae-
gune ajastu vajab oma peaga mõtlevat 
inimest! Mõnedki meie kooli õpetajad on 
kümneid aastaid õpetanud ning nad elavad 
vanal rasval, sest miks peaks tunnistruk-
tuuri või õpetamismeetodeid muutma, kui 

kõik on sellega nii harjunud. Meie, õpi-
lased, oleme harjunud ega suudagi midagi 
enamat oodata, sest näeme ainult enda var-
baid, peaksime ärkama ja aru saama, mida 
me tegelikult tahame.

Mulle meeldivad need õppeained, mil-
le õpetajad suudavad oma isiksuse, mee-
todite ja näidetega asjad õpilasele kohale 
tuua. Kõige paremad näited on elust ene-
sest, mitte aga õpiku kuiva teksti maha 
lugedes, sest seda oskame ka meie teha. 
Mõni õpetaja ei proovigi asja lahti seleta-
da, sest milleks tal on  vaja selle jaoks aega 
raisata, kui me niikuinii selle arusaamatu 
teksti pähe õpime ja siis selle sama teks-
ti kontrolltöös kirjutame ning paari päeva 
pärast unustame. 

Klassiruumides peaks olema monoloo-
gi asemel rohkem kahepoolset arutlemist. 
Diskuteerides areneb õpilase mõtte- ja 
silmaring ning nii ka õpilasele jäävad pal-
jud asjad lihtsamini meelde. Nii mõtlevad 
õpilased rohkem kaasa ja arendavad oma 
ajutegevust. Selle tulemusel suudetakse 
luua seoseid elu ja õpitava ning erinevate 
teemade vahel. Kui õpilane ütleb oma ar-
vamuse klassis välja, siis areneb ka tema 
esinemisoskus. 

Õpetajad võiksid mõelda järele oma 
õpetusmeetodite üle, kui lasevad oma pil-
gu üle klassi ja loevad kokku need, kes 
magavad, kuulavad muusikat või lahenda-
vad teise aine koduseid töid. Iga inimene 
on erinev ja seepärast tuleb ka õpilastele 
erinevalt läheneda.

Kurnatud kuristiklane.
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Sportlaste unistus täitumas

Saagu valgus! Ja valgus…
Kui on valgustusega probleeme, tuleb ise aktiivne olla.

Kerttu

Kindlasti olete viimasel ajal tähen-

danud, et valgusallikad mõnes klassis 

või koridoris kas ei tööta või vilguvad. 

Oli reedene päev ja bioloogias toimus 
kontrolltöö. Bioloogia klassis minust vasa-
kul üleval laes vilkus üks lamp ja iga na-
tukese aja tagant käis ka vaikne plõksatus, 
mis tundus ainult mind häirivat. Mainisin 
ka seda õpetajale, kuid tema arvatavasti ar-
vas, et proovin kontrolltööst eemale hoida 
ja käskis mul seda vilgutamist mitte tähele 
panna. See häiris mind edasi ja viis päeva 
hiljem oli see valguseallikas samas seisus. 

Kooli koridorid 

Kooli koridoridki on meil üpris pimedad, 
sest päevast päeva valgustavad meie kori-
dore ohutuled ning keegi ei mäleta enam, et 
koridoris on ka lülitid, et saabuks rohkem 
valgust. Kui kõik lülitid kolmandal korru-
sel gümnaasiumi poolel sisse lülitada, siis 
nelja ohutule kõrval säratavad põlema veel 
kaks lampi, millest tegelikult ei piisa selli-
se pika koridori valgustamiseks.

Remondiga tuleb ka uus valgustus

22 aasta jooksul pole kooli valgustust väl-
ja vahetatud. Meie koolis parandab ja va-
hetab ka lampe, kui mõni tuleb kaebama, 
Helmuth. 

Viimane kord, kui käidi koolis val-
gustust kontrollimas, oli 2003. aasta ja sel 
hetkel oli valgust klassides normide piires, 
kuid paber kehtib 2008. aastani. Valgustust 

ei hakka kool vahetama, kuna puuduvad 
ressursid ning elektrijuhtmestik ja elektri-
kilbid on aegunud.  Kunagi, kui tuleb üld-
remont, võime oodata ka silmadele sobili-
kumat valgustust. 

Kutsuge kohale Helmuth!

Piisav valgus on nii õpilasele kui ka õpeta-
jale väga tähtis. See on üks osa efektiivsest 
õppetööst ja parematest tulemustest ning 
õpilased ei uinu ega ole häiritud vähese 
valgustuse pärast. 

Kui te leiate, et teie klass on vähe val-
gustatud, üks lamp lihtsalt plõksib või on 
üldse puudu, siis palume teatada sellest ko-
heselt Helmuthile või majandusjuhatajale. 
Seda võiksid teha ka õpetajad, sest nemad 
peavad ühes ja samas klassis olema kuus 
kuni seitse tundi päevas ning usun, et teie-
gi ei taha oma silmi ega närve rikkuda. 

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 
Ansip ja Toivo Moorast, ning taas kord 
kerkis esile teema spordihalli rajamise 
koh-ta Lasnamäele 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, olgu-
gi et selleks on vaja treenida kas siis Lool 
või isegi Kehras. Õpilased ise soosivad 
sporti ning vanemad avastavad samuti oma 
laste jaoks käsipalli võlud.

Kui hall kerkiks, oleks igati loogili-
ne, et see tuleb kooliga kokku. Nii saavad 
seda hommikul kehalise tundide tarbeks 
kasutada ka õpilased, mitte ei tuleks sin-
na sisse erairma, kes hinnad lakke lööks. 
Suure tõenäosusega saaksime endale ka 
ujula, jõusaali ja kogu staadionikompleksi 
korrastamise – mida sa hing veel ihaldad, 

enam paremaks minna ei saagi ju? Ning 
siis ei peaks enam paljud meie käsipallu-
rid suunduma õppima Audentesesse, vaid 
saaksid korralikku trenni teha ka oma ko-
duaknast 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 tee-
ninud ja kunagi tahaks näha esimese klassi 
poisikesi kandmas Tallase dressi, valmi-
studes inaalmänguks oma koduhallis.

Kooli kõrvale tuleb uus ja moodne spordisaal

Erik ja Heinart

Vana spordisaali põrandast on oht läbi kukkuda.
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Sapientia est potientia – tarkus on jõud
Me ei õpi, kuni elame, vaid elame, kuni õpime

Igal sügisel on Kreskus ilmunud kokku-

võte eelmise aasta gümnaasiumilõpeta-

jate edasisest haridusteest. Seekord aga 

vaatame tulevikku: millised on XX len-

nu abiturientide unistused, mida elult 

oodatakse.

Abiturientide seas läbi viidud küsitlusele 
vastas 60 õpilast 93-st. Enamik selle aasta 
abiturientidest on võtnud oma eesmärgiks 
minna ülikooli, õpingute kõrvalt plaa-
nitakse ka tööl käimist, kuid siiski ei ole 
kõik abituriendid veel kindlat erialavalikut 
teinud.

Populaarseimateks õppesuundadeks 
osutusid majandus, ajakirjandus ja mee-
dia, hotelli-/turismimajandus ning inglise 
iloloogia. Oma tulevase töö loodavad re-
aalainetega kõige parema meelega siduda 
noormehed, neidude tulevikuplaanid seos-
tuvad enam humanitaaraladega. 

www.noored.ee -  Euroopa Noo-
red, haridus- ja vabatahtlikeprojek-
tid Euroopas
www.nip.ee - Noorteportaal NIP
www.rajaleidja.ee - Kutsevalik, 
karjäärinõustamine
www.eurodesk.ee - Euroopa noor-
te infovõrgustik
www.hakes.ee - Hakes, arengu ja 
hariduse keskus
www.tta.ee - Tööturuamet
www.socrates.ee - Socrates Eesti 
büroo
www.britishcouncil.ee - Briti 
Nõukogu
www.eac.ttu.ee - Põhja-Ameerika 
ülikoolide teabekeskus TTÜ juures
www.ut.ee/ameerika - Põhja-
Ameerika ülikoolide teabekeskus 
Tartu Ülikooli juures

Maret

Rasked valikud

Hoolimata korduvatest valdkondest tulid 
küsitluse kõigus välja ka mitmed intrigee-
rivad ja huvitavad eesmärgid. Anonüüm-
seks jääda soovinud neiu 12.c klassist on 
teda huvitavataks valdkonnaks märkinud 
viipekeele. Tema klassivend Ösu aga 

tahaks õppida �alti �ilmi- ja �eediakoolis õppida �alti �ilmi- ja �eediakoolis 
ilmikunsti, kuid et seal sel aastal vastuvõt-
tu ei toimu, siis on ta valiku ees – kas võtta 
vaba aasta, õppida midagi muud, minna 
tööle või kasutada juhust ja läbida sõjavä-
eteenistus.

Kauneid kunste sooviks õppida ka 
neiud 12.b-st ja Olga 12.a klassist, viimane 
neist oleks nõus ka alustama tööd vabakut-
selisena. �ark 12.a klassist tahab aga saa-
da tüürimeheks. Tuleb tema põhjendustega 
nõustuda – tegemist on prestiižse ja hästi 
tasustatava tööga.

Sealt klassist on oodata ka meie tu-
levast päästjat, sest noormees “James” 
soovib õppida Sisekaitseakadeemia Pääs-
tekolledzhis päästetööd. Need aga on vaid 
mõned huvitavamad tulevikuplaanid pal-
jude seast.

Lõpetuseks tsiteeriksin abiturient 
Kristjanit, kes tahab õppida insenerteh-
nilist tootearendust: “�ulle meeldib õp-
pida ja end pidevalt täiendada. Kunagi ei 
tohiks seisma jääda, kogu aeg peab edasi 
arenema.” Pingutage kõik oma unistuste 
täitumise nimel ning ärge andke alla, kui 
teid on tabanud mõni väiksem tagasilöök. 
�õelge sellele, et 12 aastat olete te juba ju 
üle elanud!

Kuristiku abituriendid edasiõppimise võimalusi avastamas.
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Ükskõiksus on kuritegu

Kust jookseb piir tülpimuse ja kuritege-

liku ükskõiksuse vahel? On ühel isikul 

õigust sellele küsimusele vastata? Usu-

tavasti mitte, igal indiviidil on oma isi-

klik piiritunnetus. Ent arvamust võivad 

avaldada kõik.

Tarbimisühiskonna lapsed

Uue õppeveerandi alguses koos Tiina-�al-
lega (aktivistist klassiõde, edaspidi T-�) 
gümnasiumiklasse läbi käies olin sunnitud 
tunnistama, et mitmed neist, keda olin pi-
danud aktivistideks, osutusid kooliürituste 
suhtes üsnagi passiivseteks ning passiivsed 
just aktiivseteks. 

Kuid nendest inimestest tunduvalt 
rohkem nägin klassides T-�-i tülpinud ja 
tüdinud nägudega vaatavaid gümnasiste. 
Selle käigu puhul ei hämmastanud mind 
mitte niivõrd üldine passiivsus koolipi-
dude suhtes, vaid usk, et koolipeod ei võigi 
olla toredad ega külastamist väärt. �itmed 
põhjendused olidki otseselt “aga mul ei ole 
ju seal midagi teha”. 

�inu hämming süvenes veelgi, kui ma 
mõned nädalad hiljem käisin nendes sama-
des klassides otsimas vabatahtlikke, kes 

oleks Reformierakonnalt saanud kingitu-
seks ID-kaardi lugeja. Peale selle,et Ku-
ristiku õpilased on passiivsed kooliürituste 
suhtes, nad ei ole huvitatud isegi tasuta ja-
gatavatest asjadest ega võimalusest esitada 
küsimusi ühiskonna valupunktide kohta 
inimesele, kes nendega kurisis on. Teisest 
küljest see vist tõestas, et meie õpilased ei 
ole asjadest sõltuvuses.

Kiretust koolistressist julmale tööturule

Algklassides ja põhikoolis paistavad käivat 
toredad inimesed, kellest kõik ei ole veel 
koolielus kaasalöömist alustanud. Siiski 
on mõni julgem pistnud oma nina ÕOV ja 
Kresku tegemistesse, et neis kaasa lüüa ja 
saada kogemusi meeskonnatöös. Siiski, kui 
ligi 600 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast 
esindab umbes täpselt 20 ning põhikoolis 
on ÕOV-d tutvustatud ja seal kaasa lööma 
kutsutud, siis tuleb tunnistada, et järelikult 

on probleem õpilaste huvipuuduses või 
viitsimatuses.

Peale nende on meil ka liiga palju 
õpilasi, kes suhtuvad oma õpingutesse 
kuritegelikult ükskõikselt. Suhtumisega 
õpingutesse, kaasõpilastesse ja õpetaja-
tesse panevad nad ohtu ka enda tuleviku, 
riskides eesootava töötusega. Head kaasõ-
pilased, arvestage, et koolipingele järgneb 
veel suurem pinge tööturul oma koha eest 
võideldes ning paremad positsioonid haa-
ravad siiski just need, kel on haridust tõen-
dav tunnistus taskus. Koduste ja õpetajate 
survega tuleb harjuda juba varakult, seda 
mingil määral oma tevise huvides ignoree-
rides, ent piisavalt arvesse võttes. 

Vaadates õpetajaid, kes päevast päeva, 
aastast aastasse õpetavad samu teemasid, 
näevad korduvaid probleeme õpilastele 
muret valmistamas ja peale kõike seda 
ikka veel jõuavad tegeleda kooliväliste 
programmidega ning õpilastele naerata-
des vastu tulevad, mõtlen paratamatult, et 
meil, õpilastel, ei ole tegelikult suurt mil-
legi üle kurta.

Selle kõige pärast panen teile, paid 
kaasõpilased, südamele: tundke huvi oma 
klassikaaslaste vastu, võtke osa kooliüri-
tustest, astuge ÕOV-sse, naeratage vastu-
tulijatele jne, mitte ärge kurtke, et koolis 
midagi huvitavat ei toimu või teie ideid 
ei võeta kuulda. Tehke end kuuldavaks ja 
nähtavaks, avaldage arvamust, kirjutage 
Kreskusse. Et mälestused koolist olek-
sid positiivsed ning Kuristikus oldud aeg 
mööduks linnutiivul.

Maret

Aktiivne osalemine koolielus annab kogemusi tulevikuks

Kas Kreskule on tekkimas konkurent?
Kooliraadio kolib internetti

Küllap on iga kuristiklane märganud, et 

juba pikemat aega valitseb meie korido-

rides muusikalises mõttes vaikus. Vara-

sematel aastatel on mingite tähtpäevade 

puhul meie „parima heliga“ kõlaritest 

muusikat lastud, kuid nüüd on seegi 

unarusse jäänud. 

Kuna koridorides muusika laskmine on 
välistatud, siis ainuke võimalus on haka-
ta saateid lindistama. Kuulata saab saateid 
meie kooli koduleheküljelt, kuhu tekib 
vastav viide. 

Enamasti oleks tegemist intervjuu tüü-
pi saadetega, kuid kas midagi oluliselt eri-
nevat veel lisandub, see selgub töö käigus. 
Raadio põhimõte on eelkõige kajastada 
koolis sündivat. 

Erinevalt Kreskust on plaanis hakata 
uut informatsiooni jagama igal nädalal. 
�ormaadilt näeks see välja umbes nii nagu 
igas teises avalikus raadiojaamas – püs-
tolreporterid küsitlevad asjaosalisi ja on 
alati õigel ajal õiges kohas. Lisaks sellele 
on  perspektiivis luua ka meelelahutuslik 

rubriik, mille üheks osaks on kindlasti eks-
klusiivsed intervjuud meie kooli õpetajate-
ga, kus tuhnime õige pisut nende eraelus 
(mõistuse piires loomulikult) ja uurime 
igasuguseid intrigeerivaid ja huvitavaid 
tõsiasju. 

Kindlasti on plaanis mikrofoni juurde 
kutsuda meie kooli muusikuid – inimesi, 
kes loovad kodus ise muusikat. Seda pel-
galt sellepärast, et ka teised kuristiklased 
saaksid teada, millised põnevad inimesed 
meie keskel ringi liiguvad.

Edasist raadiot puudutavat informatsi-
ooni saate õige pea lugeda ka raadio kodu-
leheküljelt aadressil: http://raadio.kuristi-
ku.ee. Olge asjaga kursis ja oodake edukat 
avapauku!

Allan

Kaardipõrgu keset tundi.
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Meie igapäevased kangelased!
Edukas eksperiment tõestas, et abivalmidus ei ole utoopia

Cathriin

Kas teie aitaksite võõrast ini-

mest, kes on ajutise liikumis-

puude tõttu oma igapäeva-

tegemistega hätta jäänud? 

Kas raiskaksite väärtuslikke 

minuteid oma vabast ajast 

selleks, et saata ta kusagile, 

mis jääb teie teest kõrvale, või 

kannaksite tema asju? Mõnele 

inimesele käib selline eneseoh-

verdus üle jõu, teisele tundub 

loomulikuna. Et näha, kumba 

rühma kuuluvad Kuristiku 

õpilased ja õpetajad, viisime 

läbi eksperimendi. 

Ootamatult ilmus ühel ilu-
sal veebruarikuu neljapä-
eval meie spordipoiss ja 
tulevane olümpialootus 
Spartak (12.b) kooli�kooli�� 
parem jal� ja käsi kipsis. jal� ja käsi kipsis. 
Jutud roolijoodiku teost (Spartak vürtsitas oma 
lu�u kirevate detailide�a� et usutavam tunduks) 
levisid kulutulena nin� pea�i kihas koolimaja 
pahameelest autojuhi vastu� kes noore sportlase 
karjääri i�aveseks hävitas. „Pisut kuri nali�” arva-
sid mõned hiljem. 

Ennastsalgavad kangelased

Spartak tunnistas kõi�e suuremateks kan�elasteks 
Jarmo (12.a) ja Roberti (12.c). Poisid olid valmis 
kandma Spartaku kotti� aitama teda ühelt korruselt 
teisele; Robert oli nõus vi�astatud kaasõpilase vihi-
ku viimasele korrusele õpetaja kätte viima nin� hoo-
litses ka selle eest� et Spartaku luud kiiremini kinni 
kasvaks� tuues talle sööklast piima. 

Jarmo ja Mark (12.a) kandsid Spartakut kätel ko�u 
tee suurte poolelt kuni kehalise ruumideni. Oma abis-
tava käe nii treppidel käimisel� koti tassimisel kui ka 
tualetti saatmisel ulatasid veel paljud teisedki� kuid 
kõikide ülesloetlemiseks jääks leheruumist pisut 
puudu.

Kui�i enamik inimesi oli noort sportlast nõus 
tin�imusteta aitama� jäi nii mõnele�i silma noormehe rii-
devalik – kuidas küll nii kitsad teksapüksid üle nii suure 
kipsi läksid? 

Loomulikult ei lasknud koolist nii�i ülekoormatud abiturient käest võimalust tund-
ides pisut puhata. Kuna parem käsi oli kipsis� ei saanud ta ju konspekti kirjutada e�a 
koduseid töid teha� rääkimata klassi ees vastamisest! Õnneks olid õpetajaid vä�a 
mõistvad ja nii jäi Spartaku kõi�e „raskemaks” ülesandeks raamatu „Läänerindel 
muutuseta” illustreerivaks õppematerjaliks olemine. 

 Pisut arenemisruumi on

Siiski on ko�u selles meepotis ka tilk tõrva. Kui Spartak „ko�ema-
ta” oma õpikud koridoris maha oli pillanud ja lähedal seisvatelt 

põhikoolineidudelt abi palus� sai ta vastuseks vaid nipsaka 
ah-kutsu-oma-sõbrad-appi-nad-on-ju-seal. Kuidas teile en-

dale meeldiks selline vastus� kui oleksite hädas? Kresku 
loodab siiralt� et tüdrukud end selles osas parandavad 

ja nimesid nimetamata jätab selle nende südame-
tunnistusele.

Kui arvestada� et seitsme tunni jooksul� mil 
Spartak kipsis oli� juhtus vaid üks ebameeldiv int-
sident� võib väita� et Kuristiku õpilased ja õpetajad 

on tublid ja valmis oma kaasõpilasi aitama. Seda 
mitte ainult füüsiliselt� vaid ka moraalselt (alates ju-

riidilise abi ja�amisest� nt kuidas autojuht kohtusse kae-
vata jne). Jär�mine kord� kui näete mõnd hädalist� astu�e 
jul�elt li�i ja pakku�e abi – ei või iial teada� millal teil 
samamoodi abi vaja läheb.

Olulisemad esmaabioskused: 

¤ Õnnetusolukorra hindamine
¤ Kuidas õnnetusolukorras toimida ja abi 
kutsuda
¤ Elustamine
¤ Verejooksu peatamine
¤ Sidumine
¤ Abiosutamine meditsiinilise shoki korral.
¤ Esmaabi haavade ja vigastuste korral 
(luumurrud, liigese trauma, mürgistus, põle-
tus, kuumatrauma, külmakahjustus, äkkhai-
gestumine)
¤ Rohkem informatsiooni aadressil 
www.esmaabi.ee
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Kuristikust väikelaeva kapteniks
Alates järgmisest aastast saab meie koolis õppida meremeheks

Selle õppeaasta alguses lükati käima 

uudne projekt, mille tulemusena on 

võimalik meie koolis alates järgnevast 

kooliaastast õppida gümnaasiumis me-

renduse rühmas – suurema huvi korral 

võib sellest isegi omaette klass tekkida. 

Eelkõige on see projekt suunatud tule-

vastele gümnasistidele, aga soovi korral 

võivad selle rühmaga liituda ka prae-

gused kümnendikud. Idee autor ja edas-

ikandja on direktor Marti Tulva.

Merekoolita Tallinn

Merelinnas Tallinnas ei ole mitte ühte�i 
eestikeelset mere�ümnaasiumi� ainult ve-
nekeelses Paekaare �ümnaasiumis on või-
malik seda ala õppida. Nüüd� kus võimalus 
koju (kool on ju õpilaste teine kodu) kätte 
tuuakse� võiks seda võimalust mitte käest 
lasta. 

Kõi�e olulisem on� et �rupi�a liituja 
oleks tu�eva tervise�a ja selle tõttu peab 
kehaline kasvatus „5” olema. Pea võiks 
lõi�ata ka sellistes vajalikes ainetes na�u 
matemaatika� eesti ja in�lise keel� sest need 
ained käivad tänapäeva merenduse juurde 
ja on selle�a tihedalt seotud. Kui moodus-
tataks terve uus klass� siis klassijuhatajaks 
saaks geograaiaõpetaja Sooväli.

Mereakadeemia suur huvi

Ko�u idee tekkis sellest� kui meie kooli 
direktor käis suve lõpus Naissaarel Eesti 
Mereakadeemia konverentsil� kus rää�iti� 
milline meremeeste puudus valitseb nii 
Eestis kui mujal maailmas. Sellest hakkas-
ki vaikselt mõte idanema� mis viis esial-
�u vaid suuliste kokkulepete sõlmimiseni 
Mereakadeemia rektori Peeter Järvelaiu ja 
hr Tulva vahel. 

Sü�isel viidi abituriendid akadeemiat 
seestpoolt uudistama� et teada saada� kas 
merendus üldse huvitab keda�i. Vastuka-
ja oli positiivne nin� nüüdseks on juba ka 
Haridusministeerium ja Mereakadeemia 
kokkuleppele jõudnud: allkirjad on antud� 
et vähemalt üks esial�ne proovi�rupp tu-
levaste kümnendike�a Kuristikus al�use 
saab. Loodedavasti on sellesse �ruppi pii-
savalt huvilisi. Märtsis tehakse ka lõplik 
õppekava.

Meie omad merekarud

Uues merendusrühmas on õpilastel võima-
lik tundma õppida sellised laevanduse�a 
seotud praktilisi valdkondi na�u laeva-
mehhanika ja väikelaevakapteni töö (kuni 
24m) nin� lisaks veel teoreetilisemaid ai-
neid: merelo�istikat ja majandust. Lisaks 
tavapro�rammile tuleb juurde õppida me-
remajandust ja merenduse in�lise keelt� 
mida õpetavad meie kooli õpetajad. 

Üldiselt peaks see nädalasse 4 ainetun-
di lisama� mis toimuvad väljaspool tava-
koolipäeva Mereakadeemia õppejõudude 
käe all. Koolivaheae�adel toimuvad ka 
õppused ja väljasõidud merele. 

Eesmärk pole teha kõi�ist meremehi� 
vaid muuta õppimist mitmekül�semaks ja 
huvitavamaks� mis hoiaks ka meie kooli 
tublimaid kinni� et mitte ainult kesklin-
na koolidest head haridust otsima minna. 
Merendus on te�elikult vä�a kõr�elt tasus-
tatud ala� kus makstakse selle eest� et ena-
mus ajast  pehmes kaptenitoolis istuda ja 
kontrollida� kas laev sõidab õi�el kursil.

Kauge lainetava silmapiirini

Merenduse klassi lõpetanu on täieõi�uslik 
väikelaevakapten� kellele antakse rahvus-
vaheliselt kehtiv kutsetunnistus� mille�a 
võib peaae�u i�as maailma nur�as tööle 
asuda. Samas võib näiteks tuua� et meie 
koolis väljastatavat sekretäriõppe tunnis-
tust ei pruu�i kõik asutused ise�i arvesta-
da.

Et soovi korral veel�i rohkem erialasse 
süveneda� on võimalik Mereakadeemiasse 
edasi õppima minna� kus juba arvestatak-
se selle�a� et osaline kursus on eelnevalt 
läbitud nin� selle võrra tehakse ka õppe-
kava lihtsamaks. Esimesed merefännid 9.a 
klassist käisid juba päästeõppustel asja uu-
rimas ja jäid vä�a rahule. Nüüd tuleb veel 
nendel� kes vähe�i asja vastu huvi tunne-
vad� kiiresti võimalusest haarata� sest ka-
otada pole mida�i. 

Mõnest võib hea õnne ja tahte korral 
saada vä�a�i suursu�une kapten� kes sei-
lab maailmameresid Titanicu-suurustel 
laevadel.

Heinart

Just sellise mütsi võib välja teenida Kuristiku merendusklassi õpilane.
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Kas kuskil on viga?
Iganenud koolisüsteem jätab andekad vajaliku tähelepanuta

Tänapäeva ühiskond areneb meeletu 

kiirusega, kõik muutub. Kuid on üks 

asi, mis ei paista kuidagi edasi liikuvat 

– koolide õppekavad ja üleüldine hari-

dussüsteem. On aineid, kus õpetaja tegi 

kümme aastat tagasi omale konspekti 

ja õpetab endiselt selle järgi. Praegune 

moto on: ”Kõik kõigile ühtemoodi ja 

võimalikult palju!”

Enamik õpilasi läheb vooluga kaasa ja ei 
tee sellest suurt numbrit. Kuid mis saaks 
siis, kui me ühtäkki lihtsalt ütleme EI. 
Kui õpilased tõstaksid häält, tahaksid va-
heldust, muutust. Mis on veel jubedam kui 
rutiin? Miks peavad kõik ühtemoodi asju 
tegema, kuhu on kadunud individuaalsus 
ja omapära? Selle all ei pea ma silmas loo-
derdamist, vastupidi – kui juba, siis juba!

On õpilasi, kes tajuvad seda kuritege-
likku rutiini ja kelle arengut hakkab kool 
pigem piirama. Et sellest pääseda, et arene-
da, tuleb neil lihtsalt katkestada oma iga-
päevane tegevus. Oleks palju inimlikum, 
kui koolid suudaksid õpilastele pakkuda 
võimalust valida ainete seast just neid, mil-
le vajalikkust nad tunnetavad.

Üheks selliseks õpilaseks oli Britt 
Kõrsmaa (lahkus pärast 10-ndat klassi). 
Britt räägib nüüd ise lähemalt, mis lah-
kumise põhjuseks oli ja kuidas tal praegu 
läheb.

Miks sa lahkusid meie koolist? Sinu 

kunagise klassikaaslasena võin kinnita-

da, et õppeedukus või ajupotentsiaal ei 

olnud küll lahkumise põhjuseks!

Ma hakkasin juba väga varakult mõtlema 
oma tuleviku peale, sellele, kelleks tahan 
saada ja millega tegeleda kaugemas tule-
vikus. 7. klassis mõistsin ma, et minu huvi 
on muusika ja võtsin vastu kindla otsuse 
sellel suunal liikuda. Kuna gümnaasium ei 
ole kohustuslik, siis oli mulle selge, et mul 
on valikuvõimalus ja ajapikku hakkasin 
ma lihtsalt tundma, et mul on vaja rohkem 
aega.

Tiina-Mall

Kas sa tundsid, et ei viitsi ega jaksa 

enam?

Pigem oli asi lihtsalt konkreetses valikus, 
millega sisustada oma päevad ja mis on 
mulle olulisem.

Kas sul sai õppimise isu lihtsalt otsa?

See, et ma jätsin kooli pooleli, ei tähenda, 
et ma lõpetasin õppimise. Lihtsalt rõhuase-
tus on teine. Ma loen ikka raamatuid ja uu-
rin teemade kohta, mis mind huvitavad. 
Õppimine kestab terve elu.

Kuidas sa tunned, kas kavatsed tulevi-

kus kooli naasta?

Võib-olla.

Kas sa tunned, et fakt, et sa ei lõpetanud 

kooli, on sulle mingisugused piirid tege-

mistes ette seadnud?

Ei. Praeguste soovide jaoks on selline olu-
kord soodne, kuid näiteks ülikooli ei saaks 
ma praegu minna.

Kas sa kahetsed, et jätsid kooli pooleli?

Ei kahetse. 

Kuidas on lood praegu, oled sa õnnelik? 

Kas oled leidnud selle, mida otsisid?

Olen õnnelik. Ei ole küll vankumatut ja 
pidevat meelerahu, kuid kuskil sügaval on 
selline piiritu rõõm olla elus, elada, arene-
da ja imestada.

Britt elab praeguses hetkes ja õpib seda, mida ise tahab.
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Kas kool mängis mingil määral rolli sinu 

otsuses ta hoopis pooleli jätta?  

Ei mänginud. Asi ei olnud selles, et Ku-
ristiku kool oleks mulle vastumeelseks 
muutunud või ära tüüdanud. Mulle väga 
meeldis enamik oma kooliajast ja Kuristi-
ku andis mulle palju võimalusi avastada, 
millega mulle meeldib tegeleda.

Kuidas saaksid õpetajad seda tulevikus 

vältida?

Kõigil peaks olema turvaline koolis käia ja 
haridust omandada ning kui tekivad suured 
probleemid konkreetses õppeaines, peaks 
sellega tegelema põhjuse tasandil. Miks 
on lapse õppeedukus langenud? Võib-olla 
tal on mingi suur isiklik mure või hirm, 
võib-olla tal on vastumeelsus selle õppe-
aine suhtes või motivatsioonipuudus. Siis 

ei aita kahtede kirjutamine ja tulemuseks 
võibki olla see, et õpilasel tekib lootusetu-
se tunne ja ta lööbki käega. 

On tore, kui õpetajad leiavad aega, et 
õppida tundma oma õpilasi, siis saavad 
nad neid vajadusel paremini aidata. Mui-
dugi ma tean, et reaalses elus tihti seda 
aega lihtsalt ei ole.

Eelmisel aastal esinesid sa muusikalis 

„Fame”. Mis kogemusi see sulle andis ja 

mida õpetas?

Osalemine „Fame’is” oli suurepärane ko-
gemus. See oli pikk protsess, mis kestis 
veebruarist novembri lõpuni. Nende kuude 
jooksul oli vaja ennast igas mõttes ületada 
ja tõsta oma oskused järgmisele astmele. 

Prooviperiood oli mulle tagantjärele 
tunnetades meeldivam. Väga huvitav oli 

näha kõrvalt, kuidas käib etenduse lava-
letoomine, jälgida lavastaja tööd ja näha, 
millistest erinevatest osadest koosneb 
muusikal ja kuidas need kõik suudetakse 
oskuslikult ühendada.

Mida on elu sulle õpetanud?

Senises elus olen jõudnud arusaamisele, et 
kõige tähtsam on elada praeguses hetkes. 
Praegune hetk on ainus, mis on. Ainuke 
reaalsus. 

On sul õpilastele mingeid soovitusi?

Soovitaksin mitte tegeleda joomisega. 
Kindlasti soovitan vastavas vanuses õpi-
lastel minna valima. Kui ei vali, pole mõ-
tet ka nuriseda võimul oleva erakonna üle. 
Soovitan mõelda küsimuse peale: kes ma 
olen?.

SOS: Karvalised ja sulelised!
Triin Kiipsaar algatas heategevusliku korjanduse loomade heaks

Heli

Kui palju on Tallinnas hulkuvaid kasse, 

koeri ja muid lemmikloomi? Kindlasti 

sadu. Kogu Eestis? Lugematu arv. Neil 

pole kodu ja nad on pidevalt näljas. 

Olete kindlasti kuulnud lugusid inimes-
test, kes ostavad endale näiteks jõuludeks 
väikese armsa kutsika, kes toob koju palju 
rõõmu. Aga kui kutsikas suureks kasvab ja 
tüütuks muutub, leiab viimane end ükspä-
ev kuskilt maanteepervelt istumast, vaa-
dates, kuidas kunagine armastav omanik 
rehvide vilinal minema kihutab. Kohutav, 
mis? Kas varsti juhtub samamoodi ka ini-
mestega: „Oli meeldiv, aga head aega“? 

Loobuge saiakestest puhvetis!

Paljud neist lemmikutest leiavad end lõ-
puks  varjupaikadest või hoiukodudest, 
kus nende tulevik on küll ebakindel, ent 
neil on vähemalt mingisugunegi võimalus 
leida endale korralik kodu või taasleida 
omanik. Kresku toimetus soovib ulatada 
abistava käe varjupaikadele, et loomade 
elu natukenegi paremaks muuta –  korral-
dame mittetulundusliku korjanduse! 

Kooli valvur Osvaldi lauale asetasime 
korjanduskarbi (mille valmistas lahkelt 
poiste tööõpetuse õpetaja), kuhu loomaar-
mastajad võivad annetusi tuua. Korjandu-

se tulud lähevad MTÜ Loomade Hoiupaik 
elanikele vajaliku toidu, mänguasjade jms 
ostmiseks. Tule ja aita kaasa!  

Hea inimene Triin

Selle väikese projekti algatajaks ja eestve-
dajaks on  10.a klassi õpilane, suur loo-
maarmastaja Triin Kiipsaar. Idee tekkis 
peale varjupaiga külastamist. Sealsetest 
loomadest hakkas kahju ning seetõttu 
hakkas Triin mõtlema võimalustele nende 
abistamiseks. Nii sündis mõte korjandus-
kastist.

Enda kohta võib ta tõsimeeli öelda: 
„Minu pere ja muud loomad.“ Triinul on 
kodus pärsia kass, musta värvi segavereli-
ne koer, väike punasilmne rott ja 2 viirpa-
pagoid. Nii rott, kass kui ka koer liiguvad 
korteris vabalt ringi ja saavad omavahel 

hästi läbi. „Oleks korter suurem, oleks ka 
loomi rohkem,” arvab Triin.

Triinu armastus loomade vastu on kaa-
sa sündinud. Triinul on meeles seik, kui 
ta väiksena tuppa joostes emale hüüdis: 
„Emme, emme, tule aita kiisul sünnitada!“ 
See oli üks ilus valge kass, kel olid kogu 
aeg pojad. Triinu ajab see veel siiani na-
erma..

Varjupaikadesse suhtub Triin hästi, sest 
leiab, et igal loomal peab olema võimalus 
uus kodu ja armastav perekond leida. Kogu 
maailma loomaomanikele sooviks Triin 
öelda järgmist: „Hoidke oma loomi või 
teil tuleb minuga tegemist teha! (puhkeb 
naerma) Ei, ei, tegelikult tahan ma ainult 
öelda, et suhtuge loomadesse kui oma pe-
resse ning kohelge neid nii, nagu kohtlek-
site mõnda teist inimest.”

Raha saab annetada majandusjuhataja juures.
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Liisi elab koolist 400m kaugusel, tema 

100m aeg on 13,0s. Dane elab koolist 

575m kaugusel, tema 100m aeg on 12,7s. 

Kui suur on tõenäosus, et üheaegselt ko-

dust välja tulles jõuab Dane kooli enne 

Liisit, kui talle puhub taganttuul 2,7m/

s?

Mis iganes vastus ka ei oleks, on selge, et 

Liisi ja Dane puhul on tegu tublide spor-

ditüdrukutega, kelle järel ei oleks häbi 

inišisse teisena lonkida. Ühel päeval õn-

nestus meil need kaks välkkiiret tütarlast 

tabada, hetkeks seisma jätta ning nende elu 

kohta väheke uurida.

Kuidas sattusite jooksualade juurde?

Kehalise kasvatuse õpetajad soovitasid ja 
alustasime tegelikult alles 9. klassi algu-

ses.

Milliseid distantse te jooksete?

100, 200, 400,  harva ka 800m, aga seda on 

natukene liiga palju meie jaoks.

Aga miks just jooksmine, kas see pole 

mitte liiga kuiv ala?

See tuleb meil kõige paremini välja. Ja joo-

ksutrenn iseenesest on väga- väga hull. Sa 
lähed trenni ja tead, et nüüd hakkad lõike 
jooksma – 100m, 200m, 400m jne.

Mis on parim asi jooksu juures, mis pa-

kub enim rahuldust?

Kõige enam pakub rahuldust see, kui oled 
teinud kõva trenni ja pärast on väga paha 
olla, kohe nii, et oksemaitse on suus, ja 

siis sa lebad 15 min maas, midagi teha ei 

jõua, aga pärast on super tunne. Võistlusel 
loomulikult on kõige meeldivam kogemus 
isiklik rekord.

Te siis teete trenni sellepärast, et okse-

maitse suus oleks?

Ja et ka veremaitse suus oleks. Tegeli-
kult on meil võistlustel nii olnud et, mina 
(Dane) jooksin 400m ära ja peale seda 

pidin organismi puhastama ja ka Liisil 

Ösu & Lind

”Nii et oksemaitse on suus”

oli üks juhtum, kus ta 

tahtis vetsu oksenda-

ma minna, aga uks oli 

kinni ja nii ta kanna-

tas, kuni hoog lõpuks 
üle läks.

Milline on kõige ras-

kem osa jooksust?

Lõpuspurt. Jalad on 
kinni, krampis, piim-

hapet täis. Ja üleüldi-
selt kogu selle tren-

niskäimise juures peab 

olema meeletult tahte-

jõudu, et sa võtad oma 
suure koti kooli kaasa 

ja lähed sellega hil-

jem trenni, tuled koju 

ja õpid, vahepeal ehk 
jõuad midagi süüa.

Trenni juurde tulles, 

siis kui tihti te puu-

dute trennist?

No nädalas on meil 4- 

5 trenni, lisaks käime veel ise jooksmas, 

nii et kokku 6 ja puudume väga harva. Aga 
trennis käimine oleneb täiesti enesetund-

est. Kui sa ikka tunned, et täna ei jõua, siis 
ei ole mõtet ennast tapma minna. Tähtis on 
kvaliteet.

Kas teil on mõni eeskuju ka? Maurice 

Greeni kombel tosse ei kustuta inišis?
Pigem soovime enda ajast alati paremad 

olla, aga Green on sellepärast lahe, et ta 

ajab enne starti vastased närvi, teeb neile 

nägusid ja näitab keelt, peaks ka hakkama 

nii tegema.

Omavahelist ärapanemist ei ole?

Võib-olla natuke jah, aga me saame nii 
hästi läbi, et pigem see just aitab. Meil oli 
veel selline asi, et jooksime erinevaid dis-

tantse. Üks 100 ja 200, teine 400 ja hiljem 
vastupidi.

Iseloomustage üksteist kui sportlast.

Dane on väga suure tahtejõuga, uskuma-

tu lihtsalt. Liisi kohta võib sama öelda, ta 
saab kõigega hakkama.

Kas vaba aeg möödub samuti joostes?

Kindlasti mitte, oleme kodus, sõpradega, 
nädalavahetusel väljas. Ei tasu mõelda, et 
oleme nüüd hullud trenninarkomaanid, nii 

hull asi ka pole.

Dane ja Liisi, meie kooli kiireimad piigad. Poisid, eks katsuge nende järel joosta!

Millist vastukaja olete õpetajatelt 

saanud?

Kusjuures väga paljud ei teagi üldse, et me 

jooksuga tegeleme. Kuid kunagi õpetaja 
Kisel ütles, et kumb meile nüüd tähtsam 

on, kas sport või kool, me pidavat sportlas-

teks ära minema.

Aga kehalise õpetajatelt?

Neil on meisse väga positiivne suhtumine. 
Nad hoiavad meid, sest teeme koolile nime 

ja saavutame võistlustel häid tulemusi. Ja 
mis seal salata, vahel peame kehalises na-

tuke vähem pingutama ka.

Kes on teie arust kõige sportlikum õpe-

taja?

Riina Priimägi. Sest tegelikult on ta hästi 
lahe ja tore, alati positiivne. Süstib meisse 
head energiat ja teeb harjutusi, mis pane-

vad naerma.

Arvamus meie kooli kehalise tundidest?

Meie jaoks võiks need olemata olla. Õpeta-

jate asemel teeksime rohkem soojendust ja 

üldharivaid harjutusi, mitte nii, et jooksed 

end 5 min soojaks ja kohe 60m jooksma. 
Rohkem professionaalsust asjasse!

Spordipäevad?

Spordipäevad on lahedad. Koolist vaba 
päev ja saab uisutamas käia.

Liisi on sätrsakas ja tuline sprinter.
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Paljud tüdrukud tegelevad tantsimise-

ga, miks te just valisite kergejõustiku?

Sest see on ala, kus sul on, mille poole 

püüelda. Kui sa teed hip-hop’i, siis mida 
sa keksid seal, tugevaks nii ei saa.

Kõige vähem naiselik spordiala?

Raskejõustik ja äkki kiiruisutamine, naistel 
on sellised võimsad jalalihased. Kindlasti 
veel kulturism – naistel tisse pole, ainult 

lihased, kõik on meheks ära läinud.

Kas sise- või välishooaeg?

Väljas on parem joosta, sest 
staadion on suurem, sisetin-

gimustes võivad kurvid selja 
paigast ära tõmmata kuna 
kiirus on suur ja kurvid on 

kaldu.

Tulevased eesmärgid?

No varsti enam ei jõua teha. 
Kool lõppeb ära, siis on liht-
salt enda lõbuks. Kuid kõik 
oleneb ka sellest aastast, 

kui tulevad head tulemused, 

siis miks mitte jätkata, kuigi 

olümpialootusi meist vaevalt 

enam tuleb.

Millised on füüsilised 

eeldused olemaks hea joo-

ksja?

Palju oleneb kehakujust. 
Dane on pikem ja peenem 

ning sobib rohkem keskmaa-

jooksuks. Liisi on rohkem 
sprinteri tüüpi, tema on väik-

sem ja võimsam.

Valestarte on ette tulnud?

Kusjuures ei ole kummalgi. 
Aga mäletame veel aegu, kui 

olid vanad reeglid ja võis teha mitu vales-

tarti, siis oli nii, et vahel pidi pool tundi 

pakkudel värisema enne, kui sai punuma 

panna. Aga suvalistel võistlustel pole nii 
suurt pinget. 

Millised need suvalised võistlused siis 

on?

Väiksemad, näiteks Tallinna meistrikad. 
Eesti meistrivõistlused ja Kuldliiga on 
suuremad.

Palju on üldse vaja jooksu ajal mõelda 

või käib pauk ja panete ajama?

100 ja 200m on küll sellised, et paned 

kogu distantsi täiega, aga meie jaoks on 

400m juba selline, kus peab taktikat koos-

tama. Treener õudsalt tahab, et me 800m 
jookseks, aga see on enesetapp. Sprinter 
on ikka ägedam olla.

Kui palju te tervislikest eluviisidest lugu 

peate?

Hamburger ja friikartulid on parimad asjad 

maailmas. Dane üritab küll süüa korralik-

ku õhtusööki ja seda mitte hiljem kui kell 
7-8. Magada tahaks ka rohkem, paraku 
alati ei õnnestu. 

Kas jätate vahel õppimata, et rohkem 

magada?

Oleneb täiesti sellest, mis õppida on. Kui 
on selline asi, mille jõuab ka koolis ära 
teha, siis võib tegemata jätta, kuid suure-

mad asjad oleme ikka alati ära teinud.

Kas tarvitate ka taastuvaid aineid? Kre-

atiin?

Ei tarvita üldse, vahel ainult energiajooke 
ja seda väiksestes kogustes. Kreatiin teeb 
meheks ju.

Sport on teie jaoks rutiin, kas kujuta-

te ette päeva, mil enam ei saaks trenni 

minna?

Hetkel küll ei suuda, sest oleme sellega 

nii harjunud. Ja järsku ei saakski lõpetada, 
sest vot siis läheks keha paksuks kuna ta 

on harjunud energiat kulutama. Lõpetama 
peaks järk- järgult.

Kas jooksuga elatab ennast Eestis ära?

Konkurents on väga tugev, kuid kui tegele-

da viitsid ja annet on, siis miks mitte.

Liisi ja Dane soovitavad:

¤ Enne võistlusi ei tohi kunagi magada, sest see teeb jalad pehmeks, kui aga selline äpardus peaks juhtuma, on soovi-
tatav jalad jääkülma veega üles turgutada.

¤ Enne sportimist ei tohiks süüa jäätist, kuna see on raskesti seeditav.

¤ Tuleks süüa mandariine ja banaane.

¤ Liigne magusa söömine suurendab vigastuste ohtu

¤ Hea muusika kütab alati üles, klapid pähe ja küüned tartaani (täite- ja värvainest valmistatud ilmastikukindel materjal 
jooksuradade ja spordiväljakute katmiseks– toim.)

¤ Miks Dane saab alati kiiresti puhvetis käidud? Sest tal on pisike kiire sõber Liisi.

¤ Tegelikult suusatab õp. Mürk ikka kuradima hästi.

¤ Suvel sõitke palju rattaga ja jookske mööda rannaäärt – nii mõnus.

¤ Male ei ole spordiala.

¤ Ratassepp võiks lubada meil rohkem kaarte mängida.

¤ Sport on elu alus.

Dane eelistab keskmaajooksu.
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Mitte midagi teha on talumatu!
Meie kooli aktivist PunaMustast on osalenud paljudel meeleavaldustel

Kerttu

Maarja on tüdruk, kes on osa võtnud 
paljudest protestiaktsioonidest. Ta on 
viimasel ajal ka Eesti meediasse jõudnud 
ja nii hakkaski meid huvitama, kes ta on 
ja kuidas ta PunaMustani jõudis.

Kes sa oled ja kuidas ennast deineerid?
Ma üritan hoiduda enda piiritlemisest. Jään 

vastuse võlgu.

Kuidas leidsid tee punamusta juurde?
Ma osalesin selle loomises. Paar aastat 

tagasi kirjutas üks noormees manifesti, 

et luua Eestis anarhistlik liikumine – ini-

meste vähesuse ja valmisoleku tõttu vajus 

see ära. Eelmise aasta lõpus tekkis mitmel 

inimesel reaalne soov asi uuesti kätte võt-

ta, mõte hõigati välja ühes foorumis. Tehti 

valmis koduleht ja pandi kirja põhimõtted.

Mis on teie tegevuse põhimõtted ja ees-
märgid?
Oma eesmärkide saavutamiseks kasutame 

me otsest tegevust. Me teeme koostööd 

samasugust maailmavaadet omavate orga-

nisatsioonidega, ka välismaalt. Solidaarsus 

on piiridest tugevam. Me juhime tähelepa-

nu ühiskonna valupunktidele, korraldame 

mittevägivaldseid ja rahulikke meelea-

valdusi, aktsioone või võimalusel ilmiõh-

tuid, kus näidatakse indymedia dokumen-

taalilme.
Samuti üritame me oma kodulehte ka-

sutada sõltumatu meediakanalina, edestada 

uudiseid, mida põhivoolu-meedia moonu-

tatult kajastab. PunaMust on mittehierarhi-

line, iseorganiseeruv ja otsedemokraatlik 

organistatsioon.

Meie põhimõtted? Kapitalism on jõh-

ker majandussüsteem, mis toob kasu ainult 

väikesele hulgale inimestele. Me mõista-

me hukka sool, rassil, religioonil, rahvusel, 

seksuaalsel orientatsioonil jms põhinevad 

eelarvamused ja diskrimineerimise. Iseära-

nis oleme me vastu fashismile ja natsiona-

lismile. Me võitleme loomade õiguste eest, 

ei hakka tegelema parteipoliitikaga ega ku-

kuta paari aasta pärast riiki. Revolutsioon 

ei saa evolutsioonist ette minna. PunaMust 

ei ole vägivaldne organisatsioon.

Millistel aktsioonidel oled osalenud?
Rahvusvaheline kampaania „Lumemem-

med kliimamuutuse vastu!“ – ehitasime 

Toompeale lumememme sildiga, kus CO2 

oli maha tõmmatud. Erko Valgu eesjuh-

timisel toimunud pikett „Vabaduse park-

la vabaduse pargiks!“ – parkisime terve 

parkla lillepotte ja jalgrattaid täis, pidasi-

me piknikku, keegi mängis kitarri, inime-

sed vestlesid või lugesid raamatuid. See oli 

mais. Critical Mass Ride Tartus. 

Pikett Vene saatkonna ees juulis. Eel-

nevalt oli Venemaal G8 tippkohtumine, 

inimesi vahistati puhtalt lendlehe omamise 

või vandumise eest. Järgnes kohtuprotsess, 

kus määrati 2-10 päeva vanglakaristust 

– tõendeid polnud või olid need võltsitud. 

Piketil me nõudsime poliitvangide kohest 

vabastamist. Gay Pride Marss – PunaMust 

võttis osa autonoomse blokina - „Anarhis-

tid homofoobia vastu“. „Smash ASEM“ 

Helsinkis. Karusnahavastane meelea-

valdus ja tsirkuseloomade kasutamise vas-

tane meeleavaldus. G.W. Bushi agressiivse 

välispoliitika vastane meeleavaldus. Neid 

on veel olnud.

Kas ohtlikke olukordi on ka olnud?
Eks ikka. Peamiselt anti-fa pärast.

Mis paneb sind nendest osa võtma?
Mitte midagi teha on talumatu. Mulle tun-

dub naeruväärsena mõte passiivselt kõrvalt 

vaadata ja mitte huvituda oma vabadusest, 

oma maailmast, mille kohta ma ei mäleta, 

et ma oleksin andnud kellelegi õiguse astu-

da kõrgemale globaalsest üldsusest. Kas 

või Iraagi sõda, kümned miljonid inimesed 

olid tänaval, inimesed seisid selle sõja vas-

tu ja neist lihtsalt astuti üle.

Kuidas suhtuvad sellesse sinu vane-
mad?
Tänan küsimast, hästi.

Kõige huvitavam aktsioon millest oled 
osa võtnud ja miks see kõige huvitavam 
on?
„Smash ASEM“ - demost kirjutati Soome 

ajalehtedes, kui suurimast siseohust iial. 

Meid piirati ümber, kohal olid liinibussid, 

mis kandsid endal sõna „Poliisi“. Meelea-

valdajaid oli lõpuks 150-200, politseijõude 

350-500. 

See oli ka esimene kord, kui Soome 

politsei tegi koostööd sõjaväega. Kui riik 

otsustab saata täisvarustuses märulipolitsei 

rahulike meeleavaldajate vastu, siis elagu 

sõnavabadus, elagu demokraatia!

Ettevaatust! Mul on naftat.
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Poolt ja vastu

Ühel hommikul tulime kooli ja nägime 
ees suurt metallist aeda. See ei olnud 
just kõige meeldivam üllatus, kuna 
Priisle poolt tulevad õpilased (umbes 50 
inimest) peavad nüüd kooliteele 10 mi-
nutit rohkem kulutama. 
See nõuab ümberharjumist ja enese sundi-

mist ärkama varem kui tavaliselt, kuid kas 

harjumusest või protesti märgiks on igal 

hommikul Katleri peatuses ikka samad 

Lõpuks ometi kaunistab meie armsat 
koolimaja kaua oodatud aed. Läks aega, 
mis läks, vähemalt on ta nüüd olemas. 
Enam pole ohtu, et võõrad saaks meie 
kooli territooriumile lihtsalt sisse mars-
sida ja õhtuid siin kooli ees veetmas 
käia, nagu varem alatihti juhtus.
Samuti tekib prügi kooli ümber vähem 

ning kooli ümbrus näeb pärast aia paigal-

damist tunduvalt korrektsem välja. Igaüks 

ei saa enam oma koeraga üle staadioni ja-

lutada ja sinna oma koeral häda lasta teha, 

et õpilased pärast üle hunnikute keksima 

peaksid, nüüd võib julgelt astuda, kartmata 

et jalanõud määrduksid.

Kindlasti on veel üks pluss see, et koo-

li territoorium on täpselt piiritletud. Kui 

enne olid ainult aiapostid seda tähistamas, 

siis nüüd on terviklik ülevaade  koolist ja 

selle ümbrusest. 

Vetsupaberiõgijat kolli pole olemas
Edukas eksperiment kooli tualettruumides

Kindlasti teate seda viha ja nördimust, 
mis valitseb enamiku kuristiklaste hin-
ges seetõttu, et kool ei suuda meid va-
rustada tualettpaberiga. 

Põhjuseks tuuakse ebasäästlik ja suisa 

priiskav tarbimine. Harvad pole nähtused, 

kui kooli poolt annetatud paber on ummis-

tanud torustiku või terve tualettruum ja 

kraanikauss on kellegi geniaalsusest täis 

pillutud meie niigi vähest paberiressurssi.

Et kontrollida, kas ja kuidas on paberi 

puudumine õpetanud Kuristiku kooli kas-

vandikke sellega ringi käima, viisime läbi 

eksperimendi, mille käigus toimetasime 

nii poiste kui tüdrukute tualettruumi pabe-

rirullid. 

Peab tunnistama, et ootasime palju intri-

geerivamaid tulemusi, sest asjaga kursis 

olevate pedagoogide jutust on jäänud sel-

line mulje, et kui õpilane vetsus paberit 

näeb, siis ta lihtsalt paneb selle endale kot-

ti või kisub metsikult terve rulli lahti ning 

viskab kogu paberi maha.

Meie eksperimendi kõige vürtsisema-

teks seikadeks jäid ummistus poiste vetsus 

(vesi ulatus ääreni) ja maha visatud papist 

südamik tüdrukute omas. Keegi paberit 

koju ei viinud ja vastu pidas üks rull umbes 

ühe koolipäeva (ilmselt olenevalt kabiini 

külastatavusest). 

Küll aga oli kuulda õpilaste rõõmsat 

hõiset „Siin on paberit!”. Lausa kahju hak-

kas, sest meie teadsime, et see õnn jääb 

üürikeseks. 

Nädalase eksperimendi tulemused näi-

tasid õpilaste kasvavat vetsupaberikultuuri 

taset ning nüüd jääb meil üle vaid hoida 

pöidlad peos – ehk leiame ka toetust koo-

lilt, et Kresku poolt installeeritud paberi-

hoidjad ka praktilise väljundi leiaksid. 

Cathriin ja Heinart

Pühkige ja nautige Kresku kulul.

näod. Need näod teavad, et jäävad hiljaks, 

kuid ikkagi ei ole nõus kõige magusamat 

kümmet uneminutit ära andma. See aed 

hoiab küll vene mutikesi ja joodikuid ee-

mal – sellega on ilusti hakkama saadud. 

Kuid nii mõnigi õpilane tunneb, nagu tõu-

gataks teda eemale. 

Kui küsisin õppealajuhataja Siiri Ai-

astelt, miks ei võiks Priisle suunas ka üht 

väravat olla, siis sain vastuse “aga see on 

selleks, et pärast oleks võimalikult vähe 

väravaid vaja kinni panna”. Niisiis säästab 

keegi istuva töökohaga inimene 10 minutit 

kõndimist (mis oleks tema töökoha puhul 

kasulik) ja ligi 50 õpilast (kes tulevad niigi 

läbi sopa ja pori), kaotavad needsamad 10  

minutit täiesti ebaloogilisel põhjusel.

Mari-Liis

Spartak

Lõputuna tunduv kooliaed pinnuks silmas.
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Täpne, korrektne, perfektne – Aiku!

Enamik õpilasi on kindlas-

ti tähele pannud, et koolis 

toimuvaid üritusi on ha-

kanud saatma toss, hullu-

tavad valgusefektid, mee-

letu muusika ja üleüldine 

moodne tehnika... Selles 

kõiges on enamasti süüdi 

Aivar (ametlikult meie 

kooli arvutiõpetaja). Mis 

meie kooli kolmanda kor-

ruse viimases klassiruu-

mis õieti toimub? Esmalt 

vaiksevõitu näival noorel 

õpetajal on nii mõnigi vi-

gur varrukast võtta. 

Kust pärineb üldse selline 

fanaatiline huvi tehnika/

valgustuse vastu? Miks 

sa näiteks loomaarstiks ei 

tahtnud saada? 

Oi, loomad mulle meeldi-
vad. Kassid eriti! Ma ei tea, 
tehnika värk... läheb ikka 
rohkem peale. 
 
Aivar, räägi nüüd, mis 

sunnib sind inimesi nii-

moodi abistama? (oma va-

bast ajast veel liiatigi!)

No eks ikka sellepärast, et 
mulle meeldib ka selliseid 
asju teha – erilisi asju. Sel-
lepärast mulle meeldibki 
kool, siin saab seda või-
malust ära kasutada. Ainuke 
viga on, et õpilased ei taha 
alati eriti vedu võtta. 

Kas sul koduloomi on? 

Kass on, must kass, kellel nimeks Kessu.

On jutud, mis räägivad, et oli aeg, mil 

sul oli soov operaatorina kätt proovida, 

vastab see tõele?

Väiksena jah. Kõrvuti tehnikaga imponee-
ris mulle ka operaatoritöö. 

Millega sa töö kõrvalt vabal ajal tege-

led? 

Sõidan rattaga, tegelen arvutitega ja vaatan 
multikaid. 

Aga miks meil ei ole õnnestunud sind 

rattaga kooli tulemas näha? 

Sest ma elan liiga lähedal. Mul on ka tõu-
kekas, kuid sellega on liiga tülikas käia.

Sa oled oma ratast ka täiendanud, mis-

moodi? 

No ikka jah, rattal on küljes raadio, tuled ja 
muud taolised värgid... Tõukerattale pole 
veel jõudnud raadiot külge panna. 

Mis sulle ei meeldi? 

Info moonutamine või üldse selle puudu-
mine. 

Mis on sinu arvates parimad üritused, 

mis on koolis toimunud? 

Kõige rohkem olen ma rahul kahe üritu-
sega: eelmise aasta moesõuga ja selle aas-
ta spordipäevaga! (tehnikapool oli Aiku 
teha) 

Kui tihti sind on võimalik koolis näha? 

12-st kuust olen 11 koolis. Sinna kuuluvad 
vahel ööd ja nädalavahe-
tused ka. 

Milliste tempudega sa 

lapsepõlves hakkama 

said?

Väiksena panin sellise 
võimsa säraküünla toas 
põlema. (sellise jõhkra 
säraka leidis Aiku kapist) 
Suitsu tuli nii hullult, et 
lagi läks täitsa mustaks. 
Võtsime sõbraga säraka 
tangide vahele ja viskasi-
me vetsupotti! Pärast hak-
kas pott ummistama. Oi, 
oli alles suitsu! 

Aivari vaheruumis asub 

kummaline „külmkapp” 

(lukustatud ja väga suur). 

Mida sa seal külmkapis 

nii kiivalt varjad?

Seal kapis ei ole radioak-
tiivsed ained, nagu paljud 
arvavad, vaid meie kooli 
kodukas ja näiteks Rate’i 
blokeering (kui seda ikka 
tohib öelda... – väga vaik-
selt) 

Kas meie kooli õpilastes 

on ka midagi eriti häiri-

vat? 

See, et kui kõik õnnestub, 
on kõigil hea meel, kuid 
nii kui mingi raskus tuleb 
ette, antakse kohe alla. 
Kui mingi asi hästi välja 

tuleb, siis on vähe vastukaja kuulda. Kui 
aga halvasti, siis kõik kritiseerivad ja kom-
menteerivad. Ja see ei kehti ainult õpilaste 
puhul.
 
Ja nüüd ütle, mis on su eluunistus?

Kokkuvõtlikult: ma tahaksin teha midagi 
hästi vahvat, mis jääks kõigile meelde, kas 
siis siin koolis või väljaspool. 

Tiina-Mall

”Suitsu tuli nii hullult, et lagi läks täitsa mustaks”

Aivar ja ”külmkapp” Rate’i blokeeringuga.
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Taevas ja põrgu Kuristiku aulas
Gümnasistide jõulunäidend sündis tänu tegijate vaimustusele

Eelmise aasta viimasel koolipäeval esi-

nesid gümnasistid oma klassiõdedele-

vendadele piibliteemalise näidendiga, 

mis osutus üle ootuste edukaks nii vaa-

tajate kui osalejate silmis. Võiks arvata, 

et selle õnnestumise taga on kuude viisi 

planeerimist, nädalate kaupa harjuta-

mist ja omajagu tunde lihvimist. Tege-

likkuses sündis idee poolteist nädalat 

enne veerandi lõppu, osalejad leiti kahe-

kolme päeva jooksul ning peaproov oli 

ühtlasi ka esietendus.   

Kõik sai alguse nii... 

Lavatüki eestvedajateks olid Tiina-Mall 
Vannastu ja Sandra Saks (12.b). Et seekord 
ei olnud mingit aktust ette nähtud, otsus-
tasid nad ise aastale särava punki panna. 
Nõnda said tüdrukud ühel õhtul kokku ja 
peagi nägi ilma neidiste enda sulest pärit 
I vaatus ning  kombineeritud  tekstidest II 
vaatus. 

Nüüd tuli oma kaasõpilastes esinemis-
pisik üles äratada ning panna neid  midagi 
koos looma. Osalejate leidmine osutus oo-
datust kergemaks, sest kõik, keda oli  või-
malik laval näha, andsid oma nõusoleku 
pikemalt järgi mõtlemata.

Teadagi ei saa siin ilmas rahata midagi, 
niisiis tuli Sandral ja Tiinal leida viis näi-
dendi inantseerimiseks. Et üritus oli müs-
tilise saladuskatte all, oli toetajaskond mõ-
neti kitsas. Direktor oli nagu alati ülimalt 
vastutulelik ning koolilt õnnestus saada 
kostüümide ja  dekoratsioonide muretse-
miseks umbes 1000 krooni.

Lisaks tuli mängu naerusuuga kaunis-
tatud papkast  nimega Siim. Gümnaasium 
võeti klasshaaval ette ning paluti kaasõpi-
lastel annetada kasvõi mõni kroon neile 
endile mõeldud näidendi toetamiseks. Sii-
mul õnnestus koguda üle kuuesaja krooni, 
seega sügav kummardus ja aitäh kõikidele 
gümnasistidele!

Ettevalmistus 

Esimene proov toimus 13 päeva enne näi-
dendi toimumist. Suurem osa rahvast käis 
proovides nagu kord ja kohus, aga ikkagi 
leidus mõni, kes „ei teadnud”, et mingi 

Olga

proov pidi toimuma ja seega ei saanud näi-
dendit enne linastumist kordagi valgustuse 
ja muusikaga tervikuna läbi proovida. Näi-
dendiga seotud tegevus jätkus ka väljas-
pool aulat. 

Kostüümide otsimine pea igas Tallinna 
teatris osutus tõeliseks peavaluks – seal 
pole, see ei sobi, selleks ei jätku raha jne... 
Lisaks tuli ka lava täiesti ära muuta! Laval 
leidus dekoratsioone nii kangapoest, Viim-
si kultuurikeskusest kui ka osalejate kapi 
põhjast. Üldiselt tähendas see ühest linna 
nurgast teise kihutamist, tosin punnis kotti 
sõrmede vahel.

Vaatamata sellele, et monoloogid olid 
alles poolikult selged ning lavaline liiku-
mine logisev, saabus neljapäev enne eten-
dust julma täpsusega. Kohe kui jõuluball 
oli oma otsad kokku tõmmanud, algas lava 
totaalne muutumine. Töömesilased jändas-
id dekoratsioonidega kuni kellaosuti näitas 
02:00 (khm, öösel). Lõpuks mindi laiali 
ning kell 08:00 saadi taas endisest paremas 
aulas kokku. 

Kas kõik või mitte midagi!

Veel mõned tunnid enne etteastet oli kõik 
liimist täiesti lahti. Osad inimesed olid 
puudu, kostüümid olid kadunud, seelik 
katki käristatud, laavalambipirn purus-
tatud jne... Lavastajate närvid olid seda 
pilti nähes pehmelt öeldes läbi. Võimalu-
si oli kaks – kas kõik õnnestub või kukub 
täielikult läbi... 

Lootes parimat, pugesid osalejad kulis-
side taha ning rahvamass voolas sisse. Aula 
oli rahvast täis ning peagi kõlas avamuu-
sika. Kõik, mis edasi toimus, möödus nii 
kähku, et korraga oli näidend läbi ja publik 
tõusis aplodeerides püsti. Õnnestus!! 

Mis edasi saab? 

Olles tõestanud, et meie kooli õpilased on 
loominguliseks koostööks võimelised, on 
Saks/Vannastu tiim juba uue projekti plaa-
ne haudumas – kui eksamite kõrvalt jätkub 
aega ja tahet, siis näeb see, mis iganes see 
on, ka ilmavalgust. Kus ja kuidas, see ole-
neb juba huviliste arvust.

Nutikas Eeva ja armunud Aadam õuna nosimas.
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Priimägi vs. Kuusksalu
ehk kehalise õpetajate jõuline vastasseis

Poiste kehalise tunnis kuuleme alatasa, 
kuidas õpetajad Mürk ja Susi vahet-
pidamata oma noorusaja saavutustest 
räägivad. See ajendasiki meid  kehkaõp-
se proovile panema ja neile väikest testi 
koostama.
Mõeldud tehtud, läksime õpetajatelt nõu-
solekut küsima. Kuid meie üllatuseks hak-
kasid kanged meesõpetajad ennast välja 
vabandama ja väitsid, et neil kummalgi 
tervislik seisund ei võimalda sooritada 
meie poolt ette nähtud katseid. (Huvitav, 
kuidas nad küll üldse tundi anda saavad). 

Aga jah, olles juba peaaegu alla an-
dnud ja loo idee nurka visanud, päästsid 
meid hädast naissugupoole esindajad õpe-
taja Priimägi ja õpetaja Kuusksalu. Kaks 
toredikku olid kohe nõus kõiki asju proo-
vima. Nii viisimegi idee hoopis naisõpeta-
jate toel lõpule ja toome ära ka nende poolt 
saavutatud tulemused. Pingeline hetk võistlusringis

Ösu ja Heinart

Ala

Vabavisked: 10 katset kooli väidetavalt 
parima palliga

Kätekõverdused: Aega 30 sekundit

Jalgpalliga kõksimine: 5 katset

Joonejooks kollases võimlas. Distants 
u. 45m

Käesurumine: 3 vooru

Õpetaja Kuusksalu

Liidia tabab soojenduskatsetel küll märki-
misväärselt hea protsendiga, kuid võistlus-
pingele ei pea närv vastu ja tulemusena 
tabab ta vaid 1 viske 10-st.

Õpetaja alustab raevukas tempos, kuid on 
peagi sunnitud tegema puhkepausi. Lõpus 
järelejäänud ajaga suudab ta lisada veel 2 
kõverdust, mis teeb kogusummaks 15.

Enda sõnul elus esimest korda kõksinud 
Kuusksalu jäi taas kord alla oma proovi-
katsel sooritatule. Rekordilise 5 asemel 
suutis ta võistlustules palli tabada vaid 4 
korda.

Seda ala sooritades oli õpetaja Kuusksalu 
kõige tõsisem. Ilmselt tundis ta, et omab 
vastase üle eelist ja võimsa lõpuspurdi jä-
rel näitas stopper aega 13,65 sekundit.

Esimene tõeline naine naise vastu võitlus. 
Võis arvata, et see on nüüd ala, kus õpeta-
ja Priimägi suudab lõpuks saavutada oma 
esimese alavõidu, kuid ennäe imet. Hoo-
pis atleetlikum õpetaja Kuusksalu saavu-
tas skooriga 2:1 oma 4. järjestikkuse ala-
võidu.

Õpetaja Priimägi

Riina tabab 10-st viskest tervelt 6, kuid 
ärge veel NBA poole vaadake. Nimelt 
sooritas ta oma visked vabaviskejoonest 
meetri jagu lähemalt ja me olime sun-
nitud selle tulemuse annulleerima.

Tasa ja targu hingamist kontrollides suu-
dab õpetaja Priimägi vaevata jõuda ilusa 
numbrini 10.

Rõõmsamelne Riina kippus alatasa palli 
pärast esimest kõksi kinni püüdma. Me ei 
jätnud aga jonni ja ergutasime teda, tänu 
millele võib ta nüüd oma rekordiks öelda 
uhkusega tubli 3.

Laia naeratusega rada läbinud Riina lon-
kis rahulikult üle lõpujoone ja ikseerisi-
me aja 19,64 sekundit.

Nagu juba mainitud, pidi siis õpetaja 
Priimägi üllatuslikult tunnistama 1:2 Lii-
dia paremust. Loodame, et ta suudab en-
nast kokku võtta ja järgmise alaga skoori 
parandada.
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Kohalt kaugushüpe

Lõuatõmbamine

Köievedu: 3 vooru

Jällegi hoolsalt sooja teinud Kuusksalu 
oleks võimeline meist enamikust üle hüp-
pama. Sinise mati kohal lendles ta tervelt 
1,98 m jagu.

Selle alaga leidsime üles meie naisõpetaja-
te nõrga koha. Õnneks ei ole neist kumbki 
aga allaandja tüüp ja suure pingutuse tule-
musena läks Liidiale kirja 0,7.

Viimaseks alaks valisime poiste spordi-
päeva kaasahaaravaima võistluse –  köie-
veo. Hoolimata eile avaldatud protestist, et 
köis on kummagi jaoks liiga raske, astusid 
mõlema kolleegid silm silma vastu. Ühel 
mõtted üldvõidu tähistamise juures, teisel 
soov ennast rehabiliteerida.
Paraku siinkohal lõppes ka Kuusksalu 
võitude jada ja 1:2 tulemusega pidi tunnis-
tama ta vastase paremust.

Lihavõttejänku kombel keksinud Priimä-
gi tõestas jälle, et tähtis pole mitte võit, 
vaid osavõtt ja viis kaks jalga õhus 68 cm 
kaugusele.

Punnitas, mis ta punnitas, aga… Taas 
kord tuli tunnistada kaasvõistleja pare-
must, saades ise tulemuseks 0,2.

Kas oli see nende omavaheline kokkule-
pe või läks Riina enne viimast ala tõesti 
härga täis, igal juhul suutis ta viimasel 
katsumusel lõpuks võtta oma esimese 
alavõidu skooriga 2:1. Tubli, Riina! Ala-
ti tasub lõpuni võidelda, õpilased, võtke 
eeskuju.

Õnnitleme peaaegu puhta vuugi teinud õp. 
Liidia Kuusksalut skooriga 7:1 saavutatud 
üldvõidu üle, autasuks on õpilaste austus. 
Ja täname osavõtu eest ka õpetaja Riina 
Priimäge, kes oma heatujulisusega meile 
palju nalja pakkus ja tõestas, et miski pole 
võimatu. Siinkohal pöördume korraks veel 
ka meie tippatleetide R ja T poole ning ju-
hime tähelepanu sellele, et mõlemad katse 
sooritanud õpetajad on siiamaani täie elu 
ja tervise juures ning jätkavad meist sport-
like noorte kasvatamise tööd.

Alad

Vabavisked

Kätekõverdused

Palli kõksimine

Joonejooks

Lõuatõmbamine

Kaugushüpe

Käesurumine

Köievedu

Kuusksalu

1 tabamus

15 tk

4 korda

13,65 sek 

0,7 korda

1,98 cm

2 võitu

1 võit

Priimägi

6 tabamust

10 tk

3 korda

19,64 sek

0,2 korda

68 cm

1 võit

2 võituVõidukad 0,7 lõuatõmmet Napilt alla jäänud 0,2 lõuatõmmet

On juba pikemat aega pime olnud ja 
liiklemine ilma helkurita on ohtlikuks 
muutunud. 

Kaks musta kogu
Käisin oma endise klassiga teatris ja tagasi 
Lasnamäele sõitsime autoga. Oli jaanuari-
kuu, ilm oli pime ja teed olid jäised. Au-
tos oli meid kokku neli, mina istusin sõitja 
taga ja turvavöö oli peal. Mida suurem on 

kaassõitjate arv, seda raskem on juhil kont-
sentreeruda liikluses toimuvale.

Sõitsime ja rääkisime juttu, kuni juht 
pidurdas nii äkiliselt, et ma lausa kiljatasin. 
Milles oli asi? Ülekäigurajale olid astunud 
kaks musta kogu, keda nägi juht viimasel 
sekundil. Need ilma helkurita jalakäijad 
seadsid ohtu end, meid ja vastutulevate au-
tojuhtide elud. 

Päästa elusid!
See väike pimedas helkiv asjake võib tun-
duda tüütu ja ebastiilne. Paljud isegi enam 
ei mäleta helkureid pimedal ajal välja võt-
ta, sest kes ikka mulle otsa sõidab, tänava-
valgustus on ju piisav.

Kerttu

On helkurite aeg!
Väike, lihtne, kasulik ja funkab

Kuid paljud teeosad on valgustamata ja kui 
te enda ja teiste eludest hoolite, siis ostke 
stiilne riidest helkur, mida on pimeduses 
kõige paremini näha. Te päästate helkurit 
kandes palju elusid!  
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Naaberkool teeb meile silmad ette
Muljeid värskelt remonditud Tallinna Vene Lütseumist

Heli

Nagu kõik teavad, asub meie kallist Ku-

ristiku koolist kiviviske kaugusel üks tei-

ne tore kool, nimeks Tallinna Linnamäe 

Vene Lütseum. Mida kõik aga võib-olla 

ei tea, on see, et alles äsja sai Linnamäe 

Vene lütseumis valmis uhke kapitaalre-

mont (tööd käivad küll veel praegugi), 

millest meie kool kahjuks ainult unista-

da võib. 

Tere, härra Pushkin!

Saabusin koos fotograai Erikuga hommi-
kul kell 10 naaberkooli, kus meid tervitasid 
kolm särasilmset tüdrukut: Natasha, Olga 
ja Dajana, kes olidki meie giidideks. Jalu-
tasime mööda kooli koridore ja imestasi-
me – kõik oli nii puhas! Veidi kõhe hakkas 
isegi, et kas siis õpilasi klassidest välja ei 
lasta, et nii korralik ja puhas kõik on... Ko-
hati tundus kool isegi liiga steriilne, nagu 
arstikabinetis, ning ka meie giidid arvasid, 
et kooli õhkkonna võiks veidi hubasemaks 
muuta.

Esimene peatus oli meile suureks ülla-
tuseks – ukse taga, mis meile avati, peitus 
täiesti oma maailm! Suure uhkusega öeldi 
meile, et see on kooli Aleksander Pushkini 
muuseum, mille oli teinud nende endine 
kirjandusõpetaja Nadja Rushshova. Tuba 
oli täis joonistusi, pilte, maale, raamatuid, 
mänguasju ja muid tarbeesemeid, mida ei 
jõudnud kõike ära vaadatagi. Selles ruu-
mis peetakse ka tihti teatrietendusi ja neid 
etendusi on tulnud vaatama ka Puškini 
enda järeltulijad. Kirjanduse ja vene kee-
le õpetajate rõõmustuseks võin öelda, et 
Vene Lütseum kutsub hea meelega meie 
õpilaste gruppe muuseumit külastama ning 
vajaduse korral varustab ka eesti keelt kõ-
neleva giidiga. Müts Teie ees maha, härra 
Pushkin!

Pingid koridorides ja hõbedane lift!

Liikudes mööda ultra mega super puhast 
koolimaja edasi, näeme veel klassiruume, 
mis on küll veidi üksluised, ent eks õpe-
tajate armastav käsi muudab need varsti 
soojaks ja hubaseks. Arvuti- ja meedia-
ruumidesse on muretsetud mitu tosinat 
uut arvutit ja ka projektorid ning psühho-
loogiakabinetis on isegi suletud ruum, kus 
õpilane võib tulla ja oma muresid kaamera 

ees pihtida... Muusikaklass on neil täpi-
pealt samasugune kui meie koolil, ainult 
suurem ning mahutab enam õpilasi. Harju-
tasime seal veidi heliredelit: jo-le-mi-na... 
jne. 

Kuid kui väsid kõigest sellest õppi-
misest, võid minna istuda kooli koridoris 
pinkide peal, sest ega õpilaste koht pole 
ju põrandal (rääkige seda meie kooli juh-
tkonnale...)! Või näiteks jaluta mõnus-
asse sööklasse, kus asub ka puhvet, joo 
piimaautomaadist head külma piima ning 
nuusuta kooli köögi poolt tulevaid hõrgu-
tavaid toidulõhnu. 

Kõige ahhetama panev asi – selles koo-
lis on võimalus sõita üles alla kooli liftiga! 
Just nimelt, liftiga. Enam pole vaja trepist 
mitu korda päevas üles-alla kõmpida, higi-
mull otsa ees, kasuta arenenud tehnoloogia 

mugavusi ja lihased ei valuta raamatute 
tassimisest enam iial!

Unenägu hakkab lõppema

Ja tulebki aeg lahkuda! Enne seda aga lii-
gume kooli spordiplatsile, millele ei peagi 
igal aastal uut seemet külvama, sest seal on 
nimelt aasta ringi ilus roheline kunstmuru! 
Ja ka jooksurada pole auguline, täis iga-
sugust sodi, vaid uus, korralik ja sile, mis 
lausa kutsub jooksma! Meile räägiti ka, 
muuseas, et kooli väikese kardiraja juurde 
võib tulla ka purskkaev. 

Tuleb öelda, et verivärske remont on 
olnud Linnamäe Vene lütseumile tähtis 
sündmus, mis on tunduvalt parandanud 
kooli õppekeskkonda ja ka kuvandit ning 
võib julgelt öelda, et nüüd käivad õpilased 
veidikenegi parema meelega koolis.  

Vaata ja imesta, sest vene kooli õpilased jala enam ei käi.
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Tantsud õpilastega
Miks ei võiks ka poisid kehalise tundides tantsu õppida?

Kristiina

Nagu igal aastal, oli ka sel aastal tüdru-

kutel vaja kehalises peale akrobaatika 

ja vabakava esitada kohustuslik kava. 

Kui siiani on seda üpris lihtsalt tehtud 

ja mitte eriti arendavalt, siis sel aastal 

on hoopis teisiti: õpime hoopis tša-tša’d, 

rumbat ja sambat.

Tegelikult on see väga tore vaheldus, sest 
ka päriselus ei jookse tantsuoskus mööda 
külgi maha. Kuid miks peaksid ainult tüd-
rukud tantsida oskama?  Poisid ei peaks 
ainult karme sportlikke tegevusi viljelema, 
tantsimine aitaks koordinatsiooni paranda-
da ja ajurakke teistmoodi arendada. Selle 
asemel, et kogu aeg kehalises tõsist sporti 
teha, peaks äkki arendama ka natuke tant-
sulisi oskusi.

Minu arvates võiks olla terve veerand, 
kus kehalise tundide asemel (või siis ainult 
kord nädalas) hoopis poisid ja tüdrukud 
koos seltskonnatantsu põhisamme õpiksid. 
Kolmas veerand oleks selleks igati sobiv, 
sest praeguse süsteemi järgi tuleb ühe 45-
minutilise tunni jooksul nii õues kui sees 
kehalist teha. Pealegi on sel ajal õues üsna 
ebameeldiv ilm – libe ja märg, külm ka 
muidugi. Eks meil jääb nüüd üle ainult 
loota ja oodata, et äkki kunagi jõuame sel-
leni, et ka poisid koos tüdrukutega mõned 
tantsud selgeks saavad! 

Pirita Majandusgümnaasium – Tantsu-
tunnid on gümnaasiumiklassidel iga kahe 
nädala tagant kehalise tundide ajal. See 
tähendab, et kaks tundi järjest tehakse ta-
valist kehalist ja jägmisel kahel tunnil tant-
sitakse. Õpilastele ei maksa see midagi. 
Kui tantsutunnid läbi, siis peavad kõik lä-
bima eksami, kus tantsitakse paaris. Juhul, 
kui eksamil läbi põrutakse, siis tuleb oma 
paarilisega isiklikult õpetaja juurde aeg 
kinni panna (õpetaja ei ole sellest koolist, 
näiteks eelmine aasta oli õpetajaks Merle 
Klandorf) ja harjutada tantsimist. 

Pääsküla Gümnaasium – Selles koolis 
on tantsutunnid hoopis valikainete hulgas. 
Tantsutunnid ei maksa midagi. Need on 
nagu tavalised tunnid ning hiljem on sa-
muti eksam.

Kadrioru Saksa Gümnaasium – Tantsu-
tunnid on igal klassil vabatahtlikud. Kui 
kogu klass otsustab, et tahetakse tantsu-
kursus läbida, siis tuleb mingi väike sum-
ma maksta ning klass saab oma aja, millal 
tunnis käia, seda muidugi peale tunde. 

Vahetusjalatsid

„Mis kinni ei jää, saab kinni löödud” – see lause iseloomus-
tab vist kõige paremini meie koolis olevat vahetusjalanõude 
olukorda. Kui paar aastat tagasi ei olnud mõni mees oma 
arust kuulnudki sellisest sisekorraeeskirjast, mis ütleb, et 
kõik õpilased ja õpetajad peavad kandma vahetusjalanõusid, 
siis nüüd leiab üksikuid, kes seda reeglit eiravad. Õpetajate 
ja juhtkonna järjekindel vahetusjalatsite nõudmine on vilja 
kandnud.  Ei ole midagi mõnusamat, kui tunnis istuda ja var-
vast liigutada avarates ja mugavates sandaalides.  

Hästi korraldatud peod

Viimastel aastatel on koolipeod ja -diskod moest läinud. Õn-
neks suutsid Tiina-Mall Vannastu ja Sandra Saks selle halva 
kombe purustada ja korraldada hästi organiseeritud sõbra-
päeva disko. Peo eel tehti palju ettevalmistusi – joonistati 
suured plakatid, teavitati igaüht peost ning pandi kokku spet-
siaalselt selleks ürituseks mõeldud kabaree tantsuetteaste. 
Diskole oli inimesi tulnud üllatavalt palju ja kõik olid heas 
peomeeleolus. Tuju hoidsid üleval kaks õhtujuhti, esinejad 
ning rütmikas muusika. Oli võimalus ka karaoket laulda ning 
disko lõpus üheskoos kringlit maitsta. Loodetavasti ei jää see 
kooli disko viimaseks sääraseks ettevõtmiseks. 

Aialõhkujad

Alati on nii, et kui midagi uut ja ilusat püstitatakse, siis on 
kohe terve hulk inimesi kohal, et seda lammutada. Esimese 
veerandi lõpus paigaldati meie kooli ümber uus ja kaua oo-
datud aed. Argipäeviti olid aia väravad lahti, nädalavahetu-
seks sulgeti väravad võtmega ja keegi ei pääsenud enam kooli 
territooriumile ilma loata. Taoline luksus kestis väga vähe, 
sest juba kolmanda veerandi alguseks olid värava lukud ja 
lingid katki tehtud ja ainus asi, mis hoidis väravaid kinni, oli 
ajalehenätsakas, mis oli topitud aia ja värava vahele. Nii et 
tuleb meie kooli verisulis aiale juba uued lukud ja lingid pai-
galdada. Loodetavasti nii ka tehakse ja aiaga ei juhtu nii nagu 
vana aiaga…

Spordipäeva ärajäämine

Sellel veerandil on meie kool silma paistnud spordivaenulik-
kusega – nimelt otsustati ära jätta traditsiooniline talvine spor-
dipäev. Miks? Aga sellepärast, et meie ajud, mis niigi suu-
rest tuupimisest paistes on, veelgi rohkem tarkust täis topitud 
saaksid. Mis sellest, et noored peaksid hoopis rohkem liikuma 
ja sportlikke eluviise harrastama – ja kus siis veel seda propa-
geerida kui mitte koolis. Kahju. Loodame, et kevadel saame 
saame Pirita metsas sihvakate mändide vahel ringi lipata.    



Juust! Sinu uskumatult tore kaaslane!

Põrandaalune morsiäri 
– tõus ja langus 

Morsimaffia osanik Z

Nädalaid tagasi lõi koolis laineid ille-

gaalne õpilasirma. Firma kandis nime 
M.O.R.S.S.

Firma eesotsas olid kolm kiiksuga abitu-
rienti, kes lootsid aluse panna uuele mor-
simüüjate dünastiale.

Enamik meist kindlasti mäletab, kui 
vahva oli algklassides diskode ajal mors-
si osta ja mõnel õnnestus seda ise koguni 
müüa! Kuid keegi ei mõelnud sellele, et 
kellelegi võis see jätta sügava lapsepõl-
vetrauma. Nimelt on palju neid väikeseid 
lapsi, kes tahaksid ise ka morssi müüa, aga 
neile lihtsalt ei anta selleks võimalust. Kuid 
nüüd, olles abituriendid, võtsid ühed sel-
lised õnnetud kolmekesi oma julguse kok-
ku ning ühendasid oma jõud, et üle saada 

oma hirmudest ja viia täide unistused!
Seega siit vahepalaks moraal:  Parem 

hiljem kui mitte kunagi!
Et selline suur ettevõtmine teoks teha, 

tuli kooli tuua morsi tooraine ehk osaniku 
X ema poolt valmistatud siirup. Ning üht-
lasi leida sobiv koht äri laialilaotamiseks 
– seekord sai irma pesapaigaks meie oma 
armas punane puhvet!

Osanikud X, Y ja Z olid nii õnnelikud! 
Lõpuks ometi said nad hakkama, nägu na-
erul, nad muudkui müüsid ja müüsid! Pä-
eva sissetulek oli koguni 15kr – vot see on 
juba midagi!

Peale selle, et nad olid geniaalsed, ei 
olnud nad ka ahned, morsi hind oli klien-
disõbralikult 2 krooni.

Hõrk mustsõstra lõhn levis paljude 
õpilaste ninasõõrmetesse ja nii mõnel-
gi õnnestus maitsta abiturientide Tõelise 
Eneseületuse vilja.

Suure kurbusega pean oma artikli lõpe-
tama, sest ajutiselt on M.O.R.S.S lõpetanud 
tegevuse (osanikud on palgata puhkusel). 
Selle kohta on tulnud palju pretensioone 
– kuid kui ühest suust ütlen ka X ja Y eest, 
et me tuleme tagasi! Ärge kaotage lootust! 

Mafiaäri õitseb.

Heli Paju:

Te olete ikka kipspead küll, puudu-
mistest tuleb mulle ka teatada!

Robert Lang: 
Häda ajab härja kaevu ja Kuristiku 
poisid teise korruse vetsu!

”Tähtis ei ole võit, vaid osavõtt” on 
luuserite väljend.

Marti Tulva: “Mis siin ragiseb?”
Vastaja: “Juhtmed on vanad. Vaja 
uued osta.”
Marti Tulva: “Ei, ei! Siis on kõik kor-
ras, las olla.”


