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Pöörane rebasenädal
Rebaste ristimine on selleks aastaks möödas – vastsed gümnasistid tunnevad end täieõiguslike 
keskkooliõpilastena, kümnendikud ja kaheteistkümnendikud on omavahel paremini tuttavaks 
saanud, ülejäänud koolirahvas on lihtsalt nalja saanud.  

Programm oli kaheteistkümnendike poolt hästi koostatud – rebasenädala igaks päevaks oli 
midagi ette valmistatud ja see hoidis kümnendikke kogu aeg tegevuses. Hea idee oli kas või see, 
et rebased pidid terve nädala pappkastidega koolis käima – tõesti lõbus! Igal päeval pidid küm-
nendikud tulema kooli haigeriietes või siis magamisriietes – see tegi lausa kadedaks, kui nägid 
esimese vahetunni ajal mõnusates tuduriietes ringi vantsivaid tegelasi. Tekkis tunne, et nad kõik 
on ööbinud koolimajas või lausa elavadki siin – justkui oleks kool tõepoolest teine kodu. 

Rebaste retsimise, vabandust, ristimise päeval algas kõik juba varastel hommikutundidel. 
Kaheteistkümnendike, organiseerijate kiituseks tuleb öelda, et kõik oli üsna täpselt planeeritud, 
iga samm ette mõeldud – koolimajas toimuv ei muutunud kaootiliseks sebimiseks. Sodimine, 
lõhnastamine, määrimine, mäkerdamine, sidumine, toitmine – loetelu selle kohta, mida rebaste-
ga ette võeti, võiks veel pikalt jätkata. Kui aga pisut liiale mindi, tõmmati põrand lapiga puhtaks 
ja koolimaja koridorid ei reetnud millegagi, et initsiatsiooniriitus täies hoos oli.

Loe edasi LK 2
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Peatoimetaja veerg

Esimene veerand ja sellele järgnev 
lühike vaheaeg on juba seljataga. Kii-
resti möödunud nädalate sisse on jää-
nud aga palju sündmusi, mis suuremal 
või väiksemal määral meid kõiki kui-
dagi puudutanud on. 

Taas kord leidsime end olukorrast, 
kus peame kahtluse alla seadma nii 
enda kui ka meie koolikaaslaste tur-
valisuse. Järjekordne Soomes toimu-
nud koolitulistamine, mille tõttu kao-
tasid paljud inimesed elu, šokeeris nii 
Eestit kui ka kogu ülejäänud maailma. 
Paljude eestlaste peast käis kindlasti 
läbi mõte – kas see võib juhtuda ka 
Eestis? 

Ma ei tea, mis toimub teistes koo-
lides, kuid ma loodan siiralt, et meie 
koolis ei kuulu koolivägivald niivõrd 
tõsiste probleemide hulka. Julgustan 
kõiki käima silmad lahti ning kutsun 
tähelepanelikult jälgima, mis meie 
ümber nii koolis kui ka väljaspool 
kooli toimub. Alati on klassis neid, 
kes on teistest veidike kõrvale jäetud 
ning kes ühel või teisel põhjusel ei saa 
nii hästi klassikaaslastega läbi. Olgem 
avatud ning hoolivad ja ärgem võtkem 
endale õigust kellegi teise üle kohut 
mõista, olgu siis füüsilist või vaimset 
vägivalda kasutades. 

Selleks, et luua enda ümber turva-
line ning igaühele õppimiseks sobilik 
keskond, peavad nii õpilased kui ka 
õpetajad olema valmis koostööd te-
gema. Hoolimine, austus ning abival-
midus on omadused, mis muudavad 
koolipäeva kõigi jaoks meeldivaks 
kogemuseks. Tagakiusamine ning 
narrimine külvab aga rohkelt hirmu ja 
kättemaksuhimu. Suhelgem omava-
hel ning mõistkem teineteist, sest just 
nii suudame me kõik koos hakkama 
saada ning õnnelikud olla. 

Kresku 
toimetus

Peatoimetaja: Ingrid Teesalu
Küljendajad: Tarmo Luugus, Rene Iliste 
Fotograaf: Rene Pringi
Sport: Ermo Raidsalu
Sõbrad: Aivar Metsaveer, Priit Ratassepp

Selles numbris lõid kaasa: 
Heli Jürisson, Niina Kaneva, Chris 
Kala, Taniel Sildam, Birgit Anvelt, 
Kätlyn Metsmaa, Elise Olt, Siiri Nilsk,  
Siiri Taal, Tim Vaino, Tanel Altmets, 
Diana Nõmm

Pärast neljandat tundi viidi kümnendate 
klasside õpilased 3. ja 4. korrusele, tehti 
väikseid harjutusi, natukene pritsiti veega 
ja siis mindi üheskoos aulasse. Seal oli nei-
le tehtud täpselt nagu sõjaväes roomamis-
harjutus, kuid muda asemel oli siirup, mis 
muutis kõhuli kulgemise vägagi keeruli-
seks ja vaevarikkaks – trügimist oli palju ja 
ka nalja sai tublisti. Kes jõudis esimesena 
söögini, sai auhinnaks veidi  vähem 12ndi-
ke poolt tehtud sööki nautida.

Munarebusena, siirupisena ja jahusena 
said rebased pärast pikki vintsutusi lõpuks 
kodutee jalge alla võtta. Õhtul kohtuti pes-
tuna ja natukene maha rahunenuna jällegi 
koolis, kus tuli kaetud silmadega läbida 
takistusrada ning seejärel aulas mängudes 
osavust näidata ja kodune ülesanne ette 
kanda. Lõpuks jõutigi rebasevande ettelu-
gemiseni ja mitmekesise nädala lõpuni.  

Avaldan siiski eelmise aasta kaheteist-
kümnendikele rohkem kiitust, kuna ikka-
gi nemad retsisid mind ja nemad on alati 
paremad kui keegi teine, aga see selleks. 
Selleaastasest üritusest jäid üpriski head 
muljed – ei olnud mingeid ebameeldivaid 
vahejuhtumeid ega pisitraumasid, õnneks. 
Kõik möödus ladusalt ja kõigil oli hea olla 
– nii ristijatel kui ka ristitavatel. Kõik said 
veidi auru välja lasta. 

Tuletan meelde, et rebaste ristimise ees-
märgiks on, et 10ndikud tunneksid rõõmu 
sellest, et nad on gümnaasiumis ja annaks 
neile indu enne kolme rasket kooliaastat, 
et seejärel tiivad sirutada ja asuda retkele, 
mille nimi on elukool. 

Esitan lõpetuseks ketserliku mõtte, 
et kunagi võiks tulla aeg, mil meie kooli 
kaheteistkümnendikud oleksid sedavõrd 
julged ja originaalsed, et julgeksid loobu-
da totakast rebasekutsikate mökerdamisest 
ja määrimisest ning selle asemel pakkuda 
välja midagi hoopis erilisemat, see tähen-
dab vaimukamat... See tähendab midagi 
hoopis uut.   

ArvAmus

Taniel
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Saage tuttavaks, meie ÕOV!
Tutvustame teile tänavusi Kuristiku gümnaasiumi õpilasomavalitsuse juhte.

Nimi: Tanel Eero (ÕOV president)
Hüüdnimed: Monks
Klass: 12.b
Plussid: Saan kõigega hakkama. 
Tean, mis on hea. Olen hetero.
Miinused: Laiskus, tähelepa-
nu väga väga kerge hajumine, 
tujutsemine, pinge all närvee-
rimine, torisemine. Armastan 
liiga palju magusat. Energiajook 
on inimeste bensiin!
Suurim saavutus: Sain viimase mata 
töö 4.
Kuldsed mõtted: Kõik on võimalik. 
Raha on alati vähe. Ole sina ise. Räägi, 
mida mõtled. Lepi reaalsusega. Usu iseen-
dasse. 
Eeskuju: Keegi väga edukas... Bill Ga-
tes?
Miks olen mina hea ÕOV presi-
dent: Sest ma olen kõige asjali-
kum ja enesekindlam inimene 
ÕOV-s. 

Nimi: Chris Kala (ÕOV asepre-
sident)
Hüüdnimed: Kala, Mõmmi (kõige 
levinum), Seeneke, mõnele Peh-
mik.
Klass: 11.c
Plussid: Olen aktiivne, osav, abival-
mis.Teen nädalas 11 korda trenni. Oskan 
arvutada peast arvudega 1-10. Tüdrukud 
on märkinud, et mul on ilusad ripsmed ja 
ma lõhnan hästi.
Miinused: Liiga vaba inimene, oskan ka-
sutada Pythagorase teoreemi, hüppan liiga 
vähe kaugust.
Suurim saavutus: Suudan tõmmata lõuga 
100 korda ühe käega, 100-1000 kõhulihast 
päevas. Eesti meister käsipallis! Iluuisuta-
mises, täpsemalt paarisuisutamises aasta 
parim meesuisutaja.
Kuldsed mõtted: Enne mõtle, siis ütle. 
Kes otsib, see leiab. Tähtsus: enne pere ja 
naine, siis mina ise.  Enne lõbu, siis töö!
Eeskuju: Elis-Elisabeth Porro, õpetajad, 
vanemad, Eminem, Marc Ecko.
Miks olen mina hea ÕOV asepresident: 
Sest ma olen hea ja enesekindel kõigis as-
jus. Mulle meeldib suhelda ja üritusi kor-
raldada.

Nimi: Heli Jürisson (kultuuritoimkonna 
juht)
Hüüdnimed: Ei salli hüüdnime-
sid.
Klass: 12.a
Plussid: Olen kõneosav. Oskan 
teha kutsikasilmi. Kui sa mulle 

meeldid, siis ma teen su 
koduse töö ära (füüsikaga 
mitte tüüdata!). Proovin 
su meele rõõmsaks teha. 

Prestiižne meister õpetajate-
le pugemises!

Miinused: Ei oska "ei" öelda. 90% 
juhtudest ei jõua õigel ajal kooli. 
Kooli minnes ei osanud 10 piires liita 

ega lahutada. Kaotan asju ja jooksen 
tihti vastu seina. Trügin sööklas. Maga-

des jookseb vahel ila mööda lõuga alla... 
Suurim saavutus: Kohtusin väiksena Ot-
to-Triinuga. Sain kolmandas klassis võim-
lemisvõistlustel spagaadiga maha! Võtsin 
kokku julguse ja läksin näitlemisstuudios-
se. Ei söönud nädal aega liha.

Kuldsed mõtted: Jumal annab, jumal 
võtab. Ega kõigile pole ühtemoodi 
mõistust antud! Ma suudan kõi-
gele vastu panna peale kiusatuse. 

„Me kõik seisame rentslis, aga 
mõned meist vaatavad tähte-
de poole." (Oscar Wilde) 

Eeskuju: Luule & muusika 
& kirjandus & tants & kunst & 

lavakunst jne.
Miks olen mina hea kuuritoimkon-

na juht: Olen hüperaktiivne ja selle 
töö jaoks lausa loodud. Tegelen ise ak-

tiivselt mitme kultuurivaldkonnaga. Krea-
tiivsus möllab ja murrab seinad maha! Ta-
han midagi toredat ja meeldejäävat teha.

Nimi: Taniel Sildam (sporditoimkonna 
juht)
Hüüdnimed: Tannu, Tann, 
Sepapoiss.
Klass: 11.c
Plussid: Olen täiega tu-
gev – aitasin isa auto 
kraavist välja. Emm... 
oskan kitarri jalge vahel 
tinistada! Olen tegelenud 
ujumisega väga kaua (loe: 
mul on ilus keha).
Miinused: Ei oska valetada, silmad hak-
kavad võbelema ja vasaku jala varvas 
tõmblema. Ja kui söön, siis lürbin läbi nina 
suppi sisse.

Suurim saavutus: Olin kunagi Eestis oma 
vanuseklassis paremuselt kolmas ujuja. 

Ükskord suutsin tervelt 2,5 kodujuus-
tu korraga ära süüa ja 1 liitri keefi-

ri peale juua. Kõik püsis ilusasti 
sees, olin lihtsalt peale trenni näl-

jane! Kukkusin ainukesena rebas-
te retsil pea lõhki. 

Kuldsed mõtted: Elu on lilleke. Kui 
saan haiget, on mul valust kama!

Eeskuju: Jason Statham! 4 life! Ta on 
nagu minagi ujuja olnud, ainult vettehüpe-
tes. Vahepeal oli tal modellikarjäär ja nüüd 
on ta tuntud näitleja.
Miks olen mina hea sporditoimkonna 
juht: Sest arvan, et mind juba peaaegu 
kõik teavad üle kooli ja ma suudan iseseis-
valt koos mõningate õpilaste abiga midagi 
head korda saata. Ei meeldi niisama istuda 
ja looderada – tegutseda on vaja! Sel aastal 
tuleb igasuguseid turniire. 

Ise tegelen ka aktiivselt spordiga, kuid 
ütlen ausalt, et vihkan kergejõustikku ja 
jalgpallgi pole minu ala. Kuid sporditoim-
konna juhina pole isiklikel eelistustel täht-
sust. 

Nimi: Erika Reinaru (välissu-
hete juht)
Hüüdnimed: -
Klass: 10.a
Plussid: Oskan teha 
kõige paremini toor-
juustukooki, njäm-
mi! Keegi tahab proo-
vida? Oskan inimestel 
alati tuju tõsta.
Miinused: Olen liiga kohuke, 
et kõik, kes mu juttu pealt kuulavad, tahak-
sid mind visata millegi raskega. Noh, ikka 
juhtub, eks? Puudub loogika, äkki keegi 
aitaks mul selle üles otsida?
Suurim saavutus: Tegin 78 võileiba poo-
le tunniga valmis. Sain hiljuti linnupiima-
tordiga hakkama ja see tuli kõigi arvates 
ülihea välja.
Kuldsed mõtted: Mina: "Mis mõttes 
nagu? Saate korrata? Oota, oota... ma ei 
saanud nüüd aru!” Väga tihti öeldakse 
mulle: “Sa oled nii-nii blond!”
Eeskuju: Mul pole eeskujusid. Olen see, 
kes olen, ei taha ennast muuta.
Miks olen mina hea välissuhete juht: 
Suudan korraldada toredaid üritusi ja suht-
len aktiivselt ka teiste koolide õpilastega. 
(Erika on ka üks väheseid, kes vene keelt 
valdab.)

Heli

KooLieLu
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Birgit
Eelika aka Snuuups on tulnud meie juur-
de Tallinna 21. Koolist.

Praegu õpib neiu 10.a klassis. Klassi-
kaaslastest arvab Eelika väga hästi. 

“Õpilased on väga lõbusad ja olen ra-
hul, et olen saanud endale palju uusi ja 
häid sõpru,” lausub tüdruk.

“Muidugi on tekkinud kindlad inime-
sed, kellega meeldib rohkem suhelda,” ar-
vab Eelika.

Koolist arvas Eelika esimesel päeval 
negatiivselt, kuna remonditud 21. kool oli 
palju ilusam, kuid välimus ei mängi rolli, 
leidis neiu, nüüdseks on ta juba täiesti ära 
harjunud ja õnnelik.

Eelika iseloomustas end kui blond, 
blond ja veel kord blond.

Niisiis on Kuristiku saanud endale 
juurde ühe aruka blondi tüdruku.

Kristjan on meile saabunud Kuressaare 
Gümnaasiumist. Hetkel on 10.b klassi õpi-
lane. 

“Ausalt öeldes minule mu klassikaasla-
sed meeldivad. Igaüks on omamoodi huvi-
tav ja lahe,” selliselt arvab poiss klassist.

Kooli kohta ütles Kristjan, et see erineb 
suuresti ta endisest koolist ning vajab veidi 
harjumist. 

“Kuid küll muudavad klassikaaslased 
selle lihtsamaks,” naerab Kristjan.

Kristjan on sportlik poiss, sõbralik ja 
jutukas. Samuti töötab ta tunnis alati ak-

tiivselt kaasa.
Rene on lihtne poiss, kes tuleb Jakob. 
Westholmi gümnaasiumist. Praegu on ta 
10.b klassi õpilane.

“Klassis on inimesed väga erinevad. 
On palju tuttavaid, kuid on ka palju uusi 
nägusid.” 

Inimesed on toredad ja sõbralikud. 
Mõni võiks rohkem magada ja rohkem su-
helda”, muigab poiss. 

Koolist arvas Rene esimisel päeval hal-
vasti, kuid kuu ajaga pidi poiss oma suhtu-
mist muutma. 

“Inimsed on väga toredad,” tõdeb 
Rene.

Enda kohta ütleb Rene, et ta on tark 
(kohati), abivalmis, sõbralik ja tubli. Seda 
ta tõesti on.

Veiko Jõeäär on meie kooli uus ajaloo-
õpetaja.

Kuristikku tuli Veiko, kuna see asub 
kodule lähedal.

Õpilastest arvab ta hästi. “Üldiselt to-
redad ja andekad, vahel laisad, nagu me 
kõik,” naerab õpetaja.

Veiko ise õppis Tallinna Spordiinter-
naatkoolis.

Hobide ja vaba aja jaoks Veikol lapse 
kasvatamise ja kooli kõrvalt aega kahjuks 
pole.

Küsimusele, mis on olnud kõige nal-
jakm vabandus koolist puudumise kohta, 
lausub Veiko, et eks neid vihikuid ole pisi-
õde puruks rebinud ja isegi kass on sellega 
hakkama saanud.

Valentina Tsirihhova, meie uus matemaa-
tika õpetaja, on meie juurde tulnud Tallin-
na Nõmme Gümnaasiumist

Õpilastest arvab ta väga hästi, kõik, 
keda tema õpetab, on väga toredad.

Kuristiku juures meeldib Valentinale 
kõik - nii õpilased kui ka kolleegid. Ise 
õppis ta Mustvee 1. Keskoolis ja seejärel 
Tallinna Pedagooglises Instituudis.

Hobideks on Valentinal teater ja luge-
mine, ka ristsõnade lahendamine.

“Kuigi vaba aega on vähe, püüan seda 
jaotada õiglaselt pere, sõprade ja hobide 
vahel,” lausub Valentina.

Enda iseloomustamiseks ütleb ta, et on 
väga kohusetundlik ja sõbralik.

Tere tulemast Kuristikku!
Sel õppeaastal on meil kaks uut õpetajat ja palju uusi õpilasi.

intervjuu
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ArvAmus

Ingrid

Sülearvutid koolis – nuhtlus või 
hüve?  Sülearvutite kasutamine koolitunnis astub esimesi sammukesi. 

Aitab tüütutest konspektivihikutest, 
kirjutamisest ja sodimisest, selle asemel 
peaks kajama mõnus klaviatuuriklõbin, 
kumama kuvar ja mühisema arvuti ven-
tilaator. Arvutiga tunnis konspekteeri-
mine on kiire ja kasulik, sest kõik, mis 
kirja pandud, on hiljem kergesti loetav 
ning varesejalgu meenutava käekirja 
veerimine on ajalugu!

Kuristikus pole palju neid õpilasi, kes koo-
lis sülearvutit kaasas kannavad ja söenda-
vad seda ka tunni ajal kotist välja võtta. 
Siiani on seda luksust endale lubanud vä-
hesed kuristiklased, aga ehk nüüd hakka-
vad puhuma muutuste tuuled! 

Arvutid konspekeerimiseks
Arvamused selle kohta, kas sülearvuteid 

on mõistlik kasutada ainetundides kons-
pekteerimiseks, on mitmesuguseid. 

Mina isiklikult selles midagi halba ei 
näe ja arvan, et need, kellel on selline või-
malus olemas, peaksid seda kohe kindlasti 
kasutama. 

Kui kümnesõrmesüsteem ilusti näpus 
ja mõistust niipalju peas, et tunni ajal pul-
li pärast netis surfama ei hakka, on arvu-
tikasutajad minu silmis täiesti lubatud ja 
normaalne nähtus. Iseasi, kuidas teised 
klassikaaslased ning õpetajad sellisesse te-
gevusse suhtuvad. 

Ebavõrdsus?
Kresku nuuskis natuke ringi ja uuris välja, 
et meie koolis gümnasistide seas on väga 
palju neid, kellel on sülearvuti ja kes hea 
meelega kasutaksid seda tundides. 

Ainuke takistus on aga mõne õpeta-
ja halvustav pilk ja eakaaslaste arvamus 
arvutiga konspekteerimisest kui uhkusta-
misest ja püüdlusest olla teistest parem. 
Sellest tingitult jätavad paljud potentsiaa-

Karmen Kisel: Sülearvuti kasutamine koolitunnis on põhjendatud vaid juhul, kui arvutiga on varustatud kõik õpilased ja õpe-
taja saab sellega tunni planeerimisel arvestada. Sülearvuti konspekteerimisvahendina kasutamine on samuti põhjendatud vaid 
osades õppeainetes, nagu näiteks ajalugu või kirjandus, ma ei leia, et arvutil sel eesmärgil näiteks võõrkeeletunnis rakendust 
oleks. Lisaks arvan, et õpetajal on olukorras, kus kooli katab wifi võrk, sülearvuti sihipärast kasutamist õppetöös raske kontrollida.

Annela Valdi: Loomulikult muudab sülearvutite kasutamine reaalainete tunni huvitavamaks. On olemas programmid tõenäosus-
teooria, geomeetria, stereomeetria ja funktsiooni uurimise kursuste omandamiseks. Tihti tuleb tekstülesannetes teada ja kastuta-
da fakte, mida internetist leida saab. Igal juhul aitab arvutite kasutamine õpilaste silmaringi avardamisele ja arengule kaasa. 

Eha Keel: Keskkoolis võib sülearvutit kasutada tundides küll. Mitte alati ja igas tunnis, vaid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui 
võimalik. Kardan, et muidu muutub inimene masina ripatsiks, enne kui ta asjast õieti arugi saab. 

lsed arvutikasutajad oma laptop’i koju, eks 
ikka selleks, et mitte kedagi ebavõrdsesse 
olukorda panna. 

Ta ju ei kuula mind! 
Arvutid ei ole head mitte ainult praktili-
seks kasutamiseks, vaid suudavad ükskõik 
kellele pakkuda meelelahutust mitmeteks 
tundideks. See vist muudabki kogu arvuti-
kasutamise tundide ajal nii vastumeelseks 
mõnele õpetajale, sest ei taheta, et samal 
ajal, kui hoogsalt uut teemat võetakse, is-
tub õpilane internetis ja mängib Tetrist. 

Muidugi, õpetajate mure on täiesti aru-
saadav, sest igas klassis leidub selliseid, 
kellel on raske ennast tunni lainele sisse 
lülitada ja kui neil oleks laua peal veel 
sülearvuti, unustaksid nad hoopis, et on 
koolis. 

Ärgem vaadake viltu neile, kes eelis-
tavad kasutada sülearvutit koolis, sest see 
on praktiline. Loodetavasti paraneb hetkel 
veel arvutivaene klassipilt ja sülearvutid 
hakkavad vürtsi lisama tunnirutiini. 
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intervjuu

Kätlyn

Nuuks, tahaks Kuristikku tagasi…

Suve alguses lõpetas kooli Kuristiku 
gümnaasiumi 21. lend. Mõnele tõi see 
õnne-, teisele jälle rõõmupisaraid. Mee-
nutasime vastsete lõpetanutega koos 
möödunud kooliaastaid ja vaatasime 
natukene ka tuleviku poole.

Kuidas läinud on, kuidas suvi möödus?
Herki: Tööl käisin, mõtlesin tulevikule.
Evelin: Iseseisva elutee sissetampimine 
on läinud tüüpiliselt üle kivide ja kändude, 
ent hing on veel sees ja vaim terve.
Robert: Läinud on hästi, kuid üsna kiirelt. 
Eks suvi tõi endaga igasuguseid huvitavaid 
seiklusi.

Kooli lõpust on möödunud umbes kolm 
kuud. Kas igatsus Kuristiku järele on 
juba võimust ka võtnud? 
Robert: Eks igal õhtul enne magamamine-
kut poetan ikka mõne väikse pisara padja 
sisse...
Evelin: Ega ole küll – vabadus on kätte 
võideldud ja nüüd on aeg seda nautida.
Polina: Vahel leian ennast kuristiku.ee le-
hekülge uurimas, kuid praegu on Kuristiku 
pigem mõnus heade mälestuste koht mu 
peas.
Herki: Osaliselt kindlasti. Keskkool oli 
kodune.

Mida igatsed kõige rohkem?
Herki: Sööklatädisid
Robert: Igatsen joogiautomaati, mis võttis 
raha küll vastu, aga jooki vastu ei andnud!
Polina: Igatsen seda muretut aega, kus põ-
hiprobleemiks oli hommikul õigeks ajaks 
kooli jõudmine.
Evelin: Enim tahaks ikka ja jälle viiendal 
vahetunnil tasuta toitu kerjama minna.

Iseloomusta ühe sõnaga Kuristikus vee-
detud aega.
Robert: Lummav.
Polina: Põnev. 

Mida tõi endaga kaasa sügis?
Polina: Õpin nüüd ülikoolis, mis asub tei-
ses Euroopa otsas – Inglismaal. Alguses 
oli raske, nüüd olen oma valikuga äärmi-
selt rahul.
Herki: Septembri lõpus lähen sõjaväkke.
Robert: Sügis tõi mind Tartu Ülikooli. Tõi 

ka uued inimesed ja uue elukoha. Ütleks, 
et Tallinn on küll pealinn, aga Tartu on 
peaga linn.

Kooliaja kõige meeldejäävam hetk?
Polina: Siis, kui torud katki olid ja koju 
lasti!
Herki: 11. - 12. klass oli üks suur lahe 
sündmus.

Kes oli sinu lemmikõpetaja?
Herki: Lunts ja Tämmo.
Polina: Lunts.
Evelin: Peale maikuud, mis möödus pea-
miselt keemia klassis, sai mu lemmikuks 
Mall Koppel. Ta suutis mulle viie aasta 
keemia ühe kuuga pähe panna. Juuse tuli 
nagu füüsika-alane päästeingel 12-ndas. 
Aga ilma Kübe Tämmota poleks ma güm-
naasiumi (mentaalselt stabiilsena) lõpeta-
nud. Kõige suurem tänu, respekt ja šoko-
laaditort lähevad talle!

Milline oli kõige parem koolisöökla 
toit? 
Polina: KANA!
Robert:  Riis või kartulipüree koos kala-
pulkade ja salatiga. Palun siinkohal edasta-
da kokkadele minupoolsed tervitused.

Mitu korda oled kooli õpilaste wc’s vet-
supaberit näinud?
Robert: Ametlikult on seal ju kogu aeg 
vetsupaber..
Herki: 0
Polina: 0

Ehk kuidas läheb eelmise aasta lõpetajatel?

Evelin: See on nüüd nali, eks?

Millistest ainetundidest kõige rohkem 
puudusid/poppi panid?
Polina: Võib olla oli see eesti keel või 
kirjandus (ärge sellest jumala eest Pajule 
rääkige!)
Herki: Olin VÄGA eeskujulik õpilane!
Robert: No see suur, et minu meelest on 
puudumine alati suur probleem olnud ja 
puudumist ma ei poolda. Õppetööst jääb 
maha ja kõik muud sellised jutud. Vinger-
dasin küsimusest mööda?
Evelin: Käisin kunstiajaloos oma viis ja 
joonestamises kolm korda õppeaasta jook-
sul.

Mitu korda oled õpetajale spikerdami-
sega vahele jäänud?
Robert: Häbiga pean tunnistama, et seda 
on korra vene keele tunnis juhtunud. Väga 
piinlik!
Evelin: Ühe korra, algklassides.

Mis aastal sa esimesse klassi läksid? Kas 
sa mäletad, mis sul seljas oli sel päeval?
Herki: Mul oli imetore kikilips, lühikeste 
käistega triiksärk ja traksidega lühikesed 
püksid. Muidugi kuulus kõige selle juurde 
ka stiilne potisoeng. 
Robert: Aasta siis oli 1996.
Polina: Mul oli pidulik valge kleit ja päev 
enne lõigati mulle poisipea, seega 1. sep-
tembril arvasid kõik meie klassi poisid, 
et ma olen ka poiss (ei olnud eriti õnnelik 
päev).
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Vaprad kokatädid aktsioonis
Kuristiklasi ja kokatädisid ühendab vastastikune armastus.

Ingrid

Kuristiklaste kõige oodatum tund on va-
hetund, ja kui täpsem olla, siis söögiva-
hetund. Harva leidub neid, kes peavad 
koolipäeva vastu ilma kordagi puhveti- 
või sööklauksest sisse kiikamast. Soojad 
supid, keelt alla viivad magustoidud 
ning alati tervislikud ja värsked salatid 
on just need, mis tõmbavad õpilasi ikka 
ja jälle söökla pikka järjekorda seisma. 
Et teada saada, kuidas head ja paremad 
palad valmivad ja mida mõtlevad söök-
latädid teiselpool letti toitu jagades, läks 
Kresku asja uurima. 

Varajased hommikutunnid
Sööklatädide päev algab siis, kui suurem 
osa õpilasi ja õpetajaid veel mõnusat karu 
und naudib. Peakokk peab oma sammud 
seadma kooli poole juba kell viis hommi-
kul, et enne kuut tööpostile asuda. Toidu 
valmistamine algab kohe, sest ühe päe-
va jooksul peab ära toitma ligikaudu 550 
noort ja näljast kuristiklast. Peakoka abili-

sed jõuavad tööle kella kuueks, saavad ju-
hised kätte ning algab kibekiire hakkimine, 
klopsimine, praadimine ja hautamine. 

Täpsus, täpsus ja veel kord täpsus!
Intervjueerides meie rõõmsameelseid ko-
katädisid, tekkis Kreskul suur huvi selle 
vastu, kas kunagi on juhtunud nii, et toit 
pole õigel ajal valmis saanud. Vastuseks 
saime eitava näoilme ning meile tehti kohe 
selgeks, et pole veel olnud sellist juhust, 
kus planeeritud toit ajanappuse tõttu ser-
veerimata jääks. Täpsus on see, mis loeb, 
ning kui peakokk on graafikus, siis on seda 
ka kõik tema abilised. 

Kogu aeg on kiire! 
Ega kokatädidel väga palju aega ei ole, 
et jälgida seda, mis sööklas toimub samal 
ajal, kui nad toitu välja jagavad. Nii pal-
ju osati aga meile siiski öelda, et õpilased 
on enamjaolt väga sõbralikud nende vastu. 
Talongisüsteem pidavat nende jaoks suhte-
liselt mugav olema ja kuigi iga söögivahe-
tund on leti taga pikk järjekord, on Kuristi-
ku noored üllatavalt kannatlikud. 

Kogu toidu tegemise ja serveerimise 
juures olevat kõige tähtsam aga hea kol-
lektiiv ning sujuv koostöö, sest terve kooli 

toitmine lasub täielikult hea meeskonnatöö 
kätes! 

Kresku sai peale sööklatädidega jutu-
ajamist väga positiivselt meelestatud ning 
ei jäta enam ühtegi söögikorda vahele. 
Kindlasti peab ära märkima, et Kuristikul 
on väga vedanud nii toredate ja alati täpse-
te kokatädidega, kes oma tööd armastuse-
ga teevad. Loodetavasti oskavad nüüd nii 
õpetajad kui ka õpilased sööklatädisid veel 
paremini hinnata, sest sooja südame ning 
heade mõtetega valmistatud toit maitseb ju 
alati hästi! 

Põhikooliõpilased saavad juba 
teist aastat tasuta süüa.

Gümnasistide ja pikapäevarühma 
ühe päeva toiduraha on 18 krooni.

Toiduraha saab maksta ainult AS 
Tuleleek arveldusarvele: Hansa-
pank, 221024028355. Kindlasti tuleb 
märkida ka viitenumber: 16000010.
Haigestunud õpilane võetakse 
sööjate arvelt maha.

KooLieLu

Leemekulbi liigutajad: niina, jana, tonja, Ljubov.
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Poiste papude ja soengute TIPP 4
Tim

Hei, Lugeja! Kresku üllatab sel aastal 
täiesti uue rubriigiga! Nimelt räägib see 
meie kooli stiilseimatest ja silmapaistva-
matest inimestest ja nende välimusest. Te-
gemist on TIPP 5'ga, mis hakkab ilmuma 
igas Kreskus ning mis järjestab paremuse 
järgi õpilaste üldvälimuse juurde kuulu-
vaid detaile.

Esimeses numbris pöörame tähelepanu 
poistele - kellel on kõige kadestamisväär-
semad papud ja kellel kõige aukartusust 
äratavamad soengud?

Marko: Soengut polegi, nagu ka juukseid 
praktiliselt pole peas. Lühike ja konkreet-
ne.

Taniel: Midagi väga omapärast. See, et 
tema juuksur on Pedaja, üleb juba kõik 
ära.

Karla: Noor, kuid osav, võtab Hugost 

eeskuju. Paljude tüdrukute arvates 

kõige nunnum soeng.

Hugo: Kõige kauem aega võttev soeng. 
Pealegi on tal see 365 päeva peas.Erki-Siim: Jällegi kõrged ja Nike, värvid 

on minu arvates hästi kokku sobitatud. 
Nike teeb toredaid tosse. Hugo: Juba see, et nad on kõrged kuld-

sed Nike tossud, teeb need eriliseks. 
See aga, et Hugo värvis need kuldseks 
ise, teeb need veel rohkem eriliseks.

Lauri: Stiilsed SKA stiilis must-valged 
skeidid. Tema kitsaste pükstega lähevad 
need perfektselt kokku.

Karl-Martin: Väga abstraktsed ja 

silmapaistvad jalatsid. Kooli üks 

stiilsemaid inimesi.

ArvAmus
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Kuristiku mood – igaühele midagi!
Õppealajuhataja Siiri Aiaste jagab lahkelt näpunäiteid.

välja elada lõhkiseid ja katkiseid riideid 
kandes. Kooliriietus peaks olema puhas 
ja korrektne. Sobimatu on koolis kanda 
räpaseid või liiga nappe riideid. 

Riietuda tuleb loomulikult ka vasta-
valt ilmale. Õpetajal on õigus riietumise 
eest märkusi teha, kui see läheb vastuollu 
kooli sisekorrareeglitega. Näiteks lahtise 
varbaga kingad ei ole õppe- ja tööasutuste 
jaoks. 

Reeglid kehtivad ka õpetajate koh-
ta! Pedagoogidel on ette nähtud kan-
da sukkpükse ka suvisel ajal – see 
reegel käib küll ainult naissoost 
õpetajate kohta! Õppealajuhataja 
mainis ka, et meie riietus ei to-
hiks tekitada kahesuguseid 
mõtteid (sic!), kui klassi 
ees näiteks kummardame 
või kükitame.

Suu breketeid täis!
Samuti uurisime õppealajuhatajalt 
juuste ja soengute kohta. Tema arva-
tes on põhiline, et juuksed oleks pestud, 
korras, kammitud ning jätaksid korraliku 
mulje. Lisaks mainis ta, et algklassiõpila-
sel ei ole sobilik juukseid liiga värvili-
seks värvida.

Pärisime veidi ka ehete kohta. 
Ehete kohta käib reegel, et üle üheksa 
läikiva ehte pole sobilik kanda. Ehete alla 
k u u l u - vad ka nööbid ja breketid. 

Iga kuristiklane, kõige pisemast junt-
sust kuni küpseima abituriendini teab, 
et meie koolis kehtivad kirjutamata 
reeglid riietumisstiili kohta. Nabapluus 
tüdrukutel ja lühikesed püksid poistel ei 
kuulu kohe kindlasti Kuristiku „kooli-
vormi” nimistusse. Kust aga kulgeb lu-
batava ja lubamatu piir? Kuidas peaks 
välja nägema üks ontlik kuristiklane? 

Käisime õppealajuhataja Siiri Aiaste, meie 
esimoeasjatundja kabinetis ning uurisime, 
kuidas koolis eeskujulikult riietuda. Päri-
sime veel, kuidas olid vanasti lood koolis 
riietumisega ning saime teada ka paar hu-
vitavat etiketireeglit.

Inimestest ja koolist arvamuse ku-
jundamise mõttes on riietus ja kogu 
välimus väga oluline. Näitasime õppe-
alajuhatajale pilte ja küsi- s i m e 
arvamust. Siiri Aiaste 
arvas, et rannariided 
pole koolis käimiseks 
sobilikud ning kool 
pole koht, kus ennast 

Bre-
ketite kand-

jatele lohutu-
seks: breketid 

lähevad arvesse 
ühe ehtena. 

Kuidas ennemuiste 
riietuti

Nüüd veidi ka Siiri 
Aiaste koolipõlveaeg-

se etiketi kohta. Tema 
pidi kandma koolivormi. 

Tol ajal noriti eriti detaili-
de kallal, näiteks ei tohtinud 
kanda sõrmust, välja arvatud 
lõpusõrmus. Kõrvarõngad ei 
tulnud kõne allagi ja küüsi 
ei tohtinud lakkida. Poistel 
jälgiti, et juuksed ei ulatuks 
üle krae, muidu lõigati need 
maha. Juuste värvimine oli 
keelatud ja sukkpüksid ei 
tohtinud olla värvilised.

Kokkuvõttes võime 
öelda, et riietumise osas on 

meil praegu tunduvalt lee-
bem kord kui varasematel ae-

gadel. Püüdkem siis riietuda sisetundest 
lähtuvalt eeskujulikult ja hea maitse koha-
selt ning kui endal taip otsa saab, siis ko-
putage Siiri Aiaste uksele – küll tema teid 
moenõuannetega juba kostitab!

Kuristiku gümnaasiumi sissekorrareeglid: 

Riietus olgu koolitööks sobiv, puhas ja korralik. Spordidressid sobivad 
ainult kehalise kasvatuse tundi. Ebaviisakas on koolimajas kanda 
mütsi. 

Ülekoolilistel aktustel tuleb kanda pidulikku riietust. 

Üleriided tuleb jätta garderoobi. Lubamatu on tundide ajal või vahe-
tundides kanda üleriideid. Üleriiete jätmisel garderoobi pole soovitav 
taskusse jätta raha, võtmeid vms. 

Koolimaja puhtuse ja kõigi õpilaste tervise huvides on vajalik kanda 
vahetusjalatseid. Nendeks ei sobi saapad ega kummikud ja sügava 
tallamustriga jalanõud ning jalanõud, mis jätavad põrandal jutte. 

KooLieLu

Elise ja Siirid
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REPORTAAž
Tipa-tapa, lähme rühma...
Õpetajate päeval käisid meie gümnasistid lastaias abiks.

Melissa

...laulud kaasa võtame, enne kui veel 
lehvitame, kõike head teil soovime! Nii 
kõlas laul, kui lasteaias laulutunnist ta-
gasi rühma läksime. Õpetajate päeval 
käisime just selles samas lasteaias, kus 
seda laulu sai lauldud, lastega tegele-
mas. Valikuvõimalustes oli kolm lasteae-
da, kuhu sai minna: Priisle, Mustakivi 
ja Kivila. Viimasest räägingi lühidalt.

Vana hea Kivila lasteaed, küll oli tore sin-
na uuesti sattuda. Lootsin seal küll näha 
vanu kasvatajaid ja söögitädisid, aga ainus 
tuttav, kelle ära tundsin, oli juhataja. Ta ju-
hatas meid kõiki ilusasti oma rühmadesse. 

Alguses arvasime, et saame mitmekesi 
ühes rühmas olla, kuid tuli välja, et igaüks 
meist sai oma lastepundi, mida kantsel-
dada. Lõi hetkeks külmavärinad nahale. 
Jõudsin siis enda rühmakese juurde ja lõbu 
sai alata! Ma sain vist kõige vanemate 
jüngrite rühma, kõige magusamas eas olid 
nad, rebisid kildu nii et vähe pole.

Esimesed muljed
Astusin tuppa, kus lapsed laua taga istusid, 
nad olid siis nii rahulikud. Tutvustasin en-
nast, kuigi neist kellelegi ei jäänud vist mu 
nimi meelde, kutsusid mind ikka kasvata-
jaks. Nad olid just õppinud M tähte, minu 
täht! Saatus! 

Hakkasime siis kõik plastiliinist vooli-
ma, jagasin neile tükid kätte ja aitasin nii, 
kuidas oskasin. Kui aus olla, siis ma väga 
ei teadnud, mida tegema peab, ei mäleta-
nud enam midagi plastiliinist. Aga oi, nen-
de tööd tulid maruvahvad! 

Korraks jõudsid poisid mänguautodki 
kätte haarata. Georg Martinil oli selline  
vinge tuletõrjeauto, mis tegi häält ja kõik 
tahtsid sellega mägnida. Siis kuulsin vana 
head tuttavat sõnadekombinatsiooni: kui 
sa mul ei luba sellega mängida, siis ma ei 
ole su sõber. Süda läks kohe nii hellaks, 
see oli väiksena põhilause ju! Aga rääkisin 
lastele natuke koolist ka. Kasvataja küsis 
siis neilt, et kes tahab kooli minna - tõusid 
vaid üksikud käed, no kes ikka lasteaiast 
ära minna tahaks!

Uue põlvkonna õuemängud
Edasi siirdusime õue. Kõige armsam oli 
vist see, kui kõik lapsed tulid minu juur-

de: „Kasvataja, pane lukk kinni.“ Siis sai 
natukene emmet mängida. Õues ei olnud 
aga sellest rahulikust meeleolust, mis voo-
limise ajal toas valitses, enam midagi järel. 
Kõik haarasid mul käest ja tahtsid midagi 
näidata või midagi mängida. 

Põhilised olid ikkagi jooksumängud. 
Pooltest mängudest polnud ma midagi 
kuulnudki, teletupsud, no kuidas see veel 
käib?

Üks asi ajas mul küll hirmu nahka. Kui 
poisid läksid kaklema, siis ustav ratsavä-
gi härra Tüvi, armsa klassivenna näol tuli 
appi ja lahutas nad. Sellele järgnes arm-
saim leppimine, kalliga! Aga see rõõm jäi 
lühikeseks, kohe varsti oli üks poistest jäl-
le lahinguvalmis. Ta loopis lausa liivaga ja 
tagus jalgadega, ohtlikuks kiskus. 

Kasvatuslikud ämbrid
Ma astusin oma õpetamisefilosoofiaga vist  
paar korda ämbrisse kah. Näiteks oli nii, 
et tegelesin parajasti tüdrukuga, kes nuttis, 
ja ei teinud teistest väga välja. Ja siis üks 
poistest lõi mind selga, ma ei teinud välja. 
Järgmine hoop oli aga veidike allapoole, 
jaa, mind spängiti! Ei teinud ka väga välja, 
tegelesin tüdrukuga, aga endamisi veidike 
naersin. 

Kui see poiss ei jätnud järele, siis mõt-
lesin, et olgu, nüüd aitab - nii noorelt ja 
juba patsutab tagumikku, midagi tuleb ette 
võtta. Ütlesin: „Tead, Henri, kui sa tüdruku 

peput lööd, siis see tähendab, et ta meel-
dib sulle. “Ha-ha, siis hakkasid kõik poisid 
mind spänkima ja teisi tüdrukuid ka. Siis 
mõtlesin, et oh jumal, mida ma nüüd te-
gin. 

Aga siis ma kasutasin nende enda tar-
kust. Ütlesin, et tüdrukutele ei meeldi, kui 
nende peput lüüakse ja siis nad ei ole enam 
teie sõbrad. Aitaski! 

Lõbus uneaeg
Kõige lõbusam aeg oli aga siis, kui oleks 
pidanud just kõige igavam olema, laste 
uneajal. Kasvataja läks saali õpetajatepäe-
va tähistama ja jättis minu lastega. Aga kui 
ma üritan lastega karm olla, siis nad ei kuu-
la mind! Kui alguses mõni laps magas või 
üritas magada, siis lõpuks olid nad  kõik 
üleval ja ei teinud väljagi, kui ma ütlesin, 
et tahad nurka minna või. 

Aga seda aega nautisin ma kõige roh-
kem. MA EI TAHTNUD ÄRA MINNA! 
Lapsed küsisd ka, et miks ma lähen, millal 
ma uuesti tulen jne. Ma ei osanud midagi 
tarka vastatagi. Kui oli aeg lahkuda, läksin 
heade mälestustega.

Aga ha-haa, kui koju jõudsin, avasta-
sin, et müts oli maha ununenud, ehk mul 
oli põhjus tagasiminemiseks! Läksin ilus-
ti järgmisel päeval mütsile järele ja nägin 
uuesti neid väikseid krutskivendi. Ma pean 
vist hakkama vabakutseliseks lastemängu-
tajaks, nendega oli ägedaim!
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ArvAmus
Kuristikus toimus kuritegu!
Korraldaja ja pealtvaataja muljeid õpetajatepäeva etendusest.  

Niina
Kuna õpetejatepäev oli sel aastal pü-
hapäeval, 5. oktoobril, siis toimus meie 
õpetajatepäev esmaspäeval, 6. oktoob-
ril. Selle aasta teemaks oli “Kuristikus 
on toimunud kuritegu”. Nimelt olid ka-
dunud õppelajuhataja Siiri Aiaste võt-
med ja meie töö oli leida süüdlane.
 
Esimeks süüaluseks oli keemiaõpetaja 
Mall Koppel. Kahjuks teda aga üritusel 
polnud. Tema asemel tuli vabatahtlikuna 
matemaatika õpetaja Kübe Tämmo, keda 
piinati kõige karmimate meetoditega. Al-
guses proovisime teda hüpnotiseerida, 

kuid õpetaja oli liiga tugev selle jaoks. Ka 
sulgedega kõditamine ei toonud vastuseid 
laulale. Pärast ränka piinamist tunnistas 
õpetaja, et ta ei tea, kus võtmed on. Üks 
õpetaja oli konrollitud ja vaja oli ka teised 
üle kuulata. 

Teine süüalune oli meie särav kehalise 
kasvatuse õpetaja Priimägi. Jumal tänatud, 
et ta seal oli, sest tänu temale saime tõe-
le ainult lähemale. Ta tunnistas ausalt, et 
ta pole kursis millegagi, aga me võisime 
teda nüüd kontrollida. Meil oli jalajälg! 
Kahjuks või õnneks ei sarnanenud jalajälg 
kaugeltki õpetaja Priimäe omaga. Jälle üks 
süüalune vähem. 

Meie viimasteks tunnistajateks olid 
saksa keele õpetaja Marika ja eesti keele 
õpetaja Priit. Neil ei olnud pääsu tõe rää-

kimisest. Nende külge kinnitati juhtmed ja 
nad pidid vastama valedetektori all kokku 
15 küsimusele. Tõde oli valus. Marika tun-
nistas, et joob kaks klaasi piima enne iga 
tundi ja Priit kasvatab pidevalt kodus kaa-
meleid. Kahjuks pidid nad lahkuma tühja-
de kätega. 

Pärast erinevaid katseid ja DNA- proo-
ve vaatsime valvelauda ja meie üllatuseks 
oli seal kiri „Leitud võtmed”. Neid lähe-
malt uurides avastasime, et ongi need võt-
med, mida me oleme nii kaua aega ping-
salt otsinud. Alguses oli kurb meel, et ei 
saanud kedagi trellida taha panna, kuid ta-
gantjärele vaadates sai nalja kui palju! Uu-
rijad tõestasid, et nende peale võib loota, 
sest Kuristiku on nende jaoks liiga armas, 
et lasta siin midagi juhtuda. 

Nagu traditsiooniks saanud, on iga koo-
liaasta esimene suurüritus õpetajate-
päev. See on ettevõtmine, millega ÕOV 
näitab, et ka nende tegemised on uuel 
aastal hoo sisse saanud. 

Sel aastal tiirles kogu sündmustik õpetaja 
Siiri Aiaste kadunud võtmete ümber. Idee 
oli ju iseenesest ideaalilähedane, kuid sar-
naselt eelmisele aastale jäi teostus ideele 
alla. Kuid siiski, kui võrrelda selleaastast 
ja eelmise aasta õpetajatepäeva, eelistan 
ma kindlasti esimest.

Olgugi, et üldpilt oli pisut poolik ja 
kohmakas, olid siiski ka sellel üritusel oma 
hiilgehetked. Minu vaieldamatuks lemmi-
kuks oli Fred-Eriku mustkunst. Midagi nii 
imetlusväärset ja maagilist pole meie kooli 
aulas varem toimunud. Aplaus talle!

Ja kohe kindlasti ei saa unustada õpe-
taja Kübe Tämmo ülekuulamist. Kahjuks 
küll pidi eriti usinalt keskenduma, et mi-
dagi lavalt kuulda oleks, kuid ka puhtalt 
vaatepilt ajas naerma. Õpetaja Tämmo pi-
das vastu isegi sulega kõdistamisele! Ma-
temaatika teeb inimese vastupidavaks.

Kahju oli sellest, et tavaliselt nii rõõ-
mus ja aktiivne õpetaja Priimägi ei osanud 

kaasa lüüa lavastuses „Jumal tänatud, et sa 
siin oled!“. Kas tõesti lõi õpetaja esimest 
korda araks ja teda tabas rambipalavik?

Suur-suur töö oli aga ära tehtud videote 
filmimise ja kokkupanekuga. Kuigi pro-
jektor esitas neid natukene liiga tumedalt, 
olid videod ise tõelised meistriteosed. Kes 
hoolikalt kuulas ja jälgis, sai hea kõhutäie 
naerda.

Kokkuvõttes arvan ma, et arenguruumi 
on. Pealtvaatajana jäi mulje, nagu korral-
dajatel oleks aega väheks jäänud. Seega 
minu soovitus järgmiseks korraks oleks asi 
põhjalikumalt läbi mõelda ja kõvasti proo-
vi teha. Harjutamine teeb meistriks. 

Kätlyn
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Õpeatajatega puusa nõksutamas!
Millega tegelevad õpetajad vabal ajal? KooLieLu

Heli ja Elise

Ühel septembrikuu päeval uurisin pi-
kemalt ühte kuulutust, mis koolimaja 
seinal rippus. Väike plakat kutsus naisi 
aeroobikaga tegelema. Õpetajate aeroo-
bika?! Tohoh. Huvitav, milline see vaa-
tepilt veel välja nägema peaks? Kresku 
otsustaski asja kaema minna. Aga miks 
mitte ka ise spordidressid selga tõmma-
ta?

Õiged staarid hilinevad alati!
Trenn pidi toimuma neljapäeva õhtul kell 
19:30. Tahtsime õpetajatele ja kaastrenni-
kaaslastele head esmamuljet jätta ja korra-
liku ajavaruga varakult kohal olla, aga no 
võta näpust! Traditsiooni kohaselt oskasi-
me ikkagi alles 5 minutit peale poolt kooli 
ees kokku saada ja siis oli üldse suur jama 
saali sissesaamisega. No kui uksed on lu-
kus, siis mis sa teha saad. Ka valvelaua 
tädi ei osanud (või ei tahtnud?) meid aida-
ta. Trenn juba kestab, aga meie kükitame 
siin kurvalt väljas - mida vapustavat me 
võib-olla praegu maha magame!

Saanud lõpuks kehalise kasvatuse ruu-
midesse, seisime aga naissugu läbi aegade 
piinanud küsimuse ees – mida küll selga 
panna?! Oleksime võinud panna selga ta-
valised lohvakad dressid ja T-särgi, kuid 
mis siis, kui õpetajatel on mingi spetsiaa-
lne treeningkostüüm olemas? Järsku me 
solvaksime neid niimoodi? Ei, ei... 

Otsustasime tuletada õpetajatele nende 
endi noorus(nooremat?)põlve meelde ja 
nende meeleheaks 80-ndate stiilis aeroo-
bikariided selga tõmmata. Teate küll neid 
hilpe: värvilised sädelevad liibukad, kitsad 
trikood ja peapaelad – lausa lust vaadata! 
Treeningrõivad seljas ja ainult 20-minuti-
lise hilinemisega astusime reipal sammul 
väikese aeroobikasaali poole, kust oli juba 
tuttavat tantsumuusikat kuulda. Panin käe 
lingile, vajutasin selle alla ja...

Ilu nimel tuleb vaeva näha
Oh pagan küll, kuidas me olime eksinud! 
Õpetajad seisid, silmad hämmeldunult pä-
rani, suud ammuli lahti ja jõllitasid meie 
poole, nagu me oleksime mingid maailma-
imed. Kõigil olid normaalsed riided sel-
jas!  Meie, vaiksel tagasihoidlikul häälel, 
silmad häbelikult maha surutud, piinliku-

sepuna näos, teatasime aga, et soovime sa-
muti treeningtunniga liituda.

Pärast hetkelist vaikust ja arvatavat 
isikuanalüüsi otsustas saalis viibinud selts-
kond, et oleme siiski küllalt ohutud (mis 
sest, et veidrikud) ja lubasid meid endi 
sekka tulla. Faas üks edukalt läbitud! Nüüd 
aga raske osa juurde.

Teate, mina isiklikult ei saa aru, kuidas 
nad seda jaksavad. See trenn oli RASKE! 
Treener Olga Grabovskaja ikka teab, mida 
ta teeb. Alustanud siis lihtsamate liikumis-
harjutustega, jalatõsted ja kätteviibutused, 
mindi peagi üle raskemate sammukombi-
natsioonide peale, kus meie, eksperimendi 
läbiviijad, oskasime vaid totra näoga eda-
si-tagasi tolgendada. No näete – trennis ei 
piisa ainult musklist, vaid on vaja ka mõis-
tust!

Siis mindi edasi igasuguste venitushar-
jutustega – käed, jalad, kere, kõik valusasti 
pikaks-pikaks. Vannun, et vahel oli jalg 
isegi peaaegu kukla taga! Lõpuks tulid ka 
kardetud kõhu- ja seljalihased ning muidu-
gi kätekõverdused.

Saiakeste kättemaks
Kõik need aastat saiakeste pugimist mak-
sis mulle lõpuks kätte! Elisele, mu ekperi-
mendikaaslasele, paistis asi aga sama liht-
ne olevat kui 2+2. Ah seda noorust!

Trenni lõpus tegime rahustava muusika 
saatel veel mõnusaid joogasarnaseid harju-
tusi ja asi saigi otsa. Mida ma kosta oskan 
– noh, võib öelda, et füüsilise vormi kohalt 

tegi õpetaja Priimägi meile küll 1:0 ära.

Miks ka mitte?
Tegelikult võib ausalt öelda, et trenn oli 
hea ja mitmekülgne ning treener Olga on 
igati tasemel. Tükk aega pole nii rasket 
trenni teinud! Küll need kondid alles rak-

Aeroobikatreener Olga

Treener Olga Grabovskaja on 
lõpetanud Lestgafti nimelise kehakul-
tuuriinstituudi Moskvas. Olga kutsus 
meie kooli trenne andma õpetaja 
Piret Rõõmussaar. Sellest kõigest 
on nüüdseks möödas 8 aastat ja 
üheksas on käimas. 

Olga on ka viimased 2 aastat olnud 
meie kooli aeroobikaringi juhenda-
ja, mis on mõeldud noortele. Peale 
meie kooli on Olga töötanud ka 
Idakeskuses, teistes koolides ja ka 
ühe eraspordiklubi treenerina. 
Olga trenn koosneb aeroobi-
kast, shaping'ust, body pump'ist, 
kickboxing’ust ja pilates'est. Trenn 
kestab 60 minutit ning ühe tree-
ningtunni hind on 50 krooni. Kõik 
huvilised saavad lisainformatsiooni 
küsida õpetaja Kuusksalult.
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Kuristiku välejalg number üks!
Rasmus Rooks unistab jõudmisest maailmameistrivõistlustele.

intervjuu

Ermo
Me kõik oleme jälginud telekast olüm-
piamänge ning omadele pöialt hoid-
nud. Sellel aastal tuli olümpiavõit-
jaks Gerd Kanter. Aastal 2000 
tuli Sydneys olümpiavõitjaks 
kümnevõistleja Erki Nool. 
Meie kooli 10.b klassis käib 
Rasmus, kes tegeleb samu-
ti kümnevõistlusega ning 
on näidanud juba häid tu-
lemusi ja saavutanud nii 
mõndagi. Mis saab aastal 
2012?! 

Kuidas sa sattusid kerge-
jõustiku trenni ja miks sa valisid 
just kergejõustiku?
Käisin alguses tennises neli aastat. 
Kord osalesin kompleksvõistluses, 
kus võisteldi jooksus, tennises, täp-
susviskes jms. Võitsin jooksu ära 
ja siis otsustasingi kergejõustikuga 
tõsisemalt tegelema hakata.

Kui vanalt alustasid kergejõus-
tikuga?
Kergejõustikuga alustasin ma 11-
aastaselt.

Mitu korda nädalas sul tren-
nid on?
Oleneb ajast, võistlusperioodil 
olenevalt võistlustest, aga mui-
du, tavalisel treeningperioodil, 
on trenn viis korda nädalas.

Millised on su saavutused 
kergejõustikus?
Kes neid ikka nii täpselt on 
kokku lugenud, aga peaks 
olema umbes kümnekord-
ne Harjumaa noortemeister 

ja kaheksakordne Eesti noorte-
meister.

Kus sa võistlemas oled käi-
nud?
Olen võistlemas käinud Root-

sis, Soomes, Leedus ja Ees-
tis ka muidugi. Lisaks 
sellele olen käinud 
treeninglaagris His-

paanias.

Mis on su parim tule-
mus kümnevõistluses?
Kõrgeim punktisum-

ma on 6243 punkti. 
Selle saavutasin 
Balti maavõistlu-
sel Rakveres.

Olen kuulnud, et 
kümnevõistlejate vi-
hatuim ala on 1500 
meetri jooks. Kui-
das sina sellesse 
suhtud?
Ega ta hea just ei 
ole, aga ilma sel-
leta poleks kümne-
võistlus just päris 
see õige asi.

Mis on sinu jaoks 
kõige raskem ala 
ja mis on kõige 

kergem?
Minu jaoks on rasked 

heitealad: ketas, oda, 
kuul ja muidugi ei saa 

ära unustada 1500 meetri 
jooksu. Kerged on minu 

jaoks aga kaugushüpe, 100 
ja 400 meetri jooks.

Oled võistelnud ka ETV 
võistlussarjas „10 olüm-
piastarti”. Kuidas sul 

susid! Trenn sobibki kõigile neile, kes ta-
havad endale head füüsilist vormi või soo-
vivad lihtsalt tervislikumat eluviisi. Meie 
kooli õpetajatest käivad trennis näiteks 
Liidia Kuusksalu, Margarita Eero ja Rii-
na Priimägi ning majandusjuhataja Malle 
Kroon. Ka mõned teised meie kooli õpeta-
jad on seda proovinud. 

Peale meie kooli õpetajate käib Olga 
trennis veel õpetajaid teistest koolidest ja 

ka lapsevanemaid. Noored – saatke emad 
kõik Kuristikku trenni! Peale selle, et nad 
saavad endale vapustava vormi, võivad 
nad ka aineõpetajatega oma laste hinnetest 
rääkida! Nii öelda kaks kärbest ühe hoo-
biga! 

Õpetaja Kuusksalu kommenteerib 
treeningtunde: „Kuidas nüüd öeldagi, ega 
alguses mulle väga ei meeldinudki. Aga 
aastatega hakkas meeldima, oli selline... 

teistsugune. Trenn ongi võimalus end peale 
koolitunde liigutada. Peale füüsilise trenni 
on Olga pidanud loenguid ka tervislikust 
toitumisest ja soovijatele erinevaid nippe 
jaganud.

“Meie grupis käis üks naine, kes kaotas 
aasta jooksul trennis käies 5 kilogrammi. 
Toitumist ta ei olnud üldse muutnud, aga 
tulemust oli silmaga näha! Ise oli ta aga 
palju õnnelikum ja seda ongi hea näha."

seal läinud on?
Olen saavutanud mitmevõistluse võidu 
koos kahe sarja rekordiga – kauguses 6.36 
meetrit ja 60 meetrit läbinud 7.21 sekun-
diga.

Kas sa oled tegelenud ainult kergejõus-
tikuga?
Ega ei ole küll. Lisaks tennisele, millega 
tegelesin algklassides, meeldib ka korvpal-
li mängida.

Kergejõustik koolis käimist ei sega?
Üldsegi mitte.

Millised on sinu tulevikueesmärgid ker-
gejõustikus?
Eks neid eesmärke ole mitmesuguseid, aga 
minu praegused põhieesmärgid on pääseda 
järgmisel aastal noorte MM-ile ja samuti 
ka juunioride MM-ile. 

Soovime Rasmusele edu ja jaksu edaspidi-
seks! Ja nael jooksuraja kummi kinni!

Rasmuse kümnevõistluse isiklikud 
rekordid

100 m jooks – 11,13 sek

Kaugushüpe – 6,86 m

Kuulitõuge – 12 m

Kõrgushüpe – 1,77 m

400 m jooks – 53,14 s

110 m tõkkeid – 15,24

Kettaheide – 40 m

Teivashüpe – 3,85 m 

Odavise – 45 m

1500 m jooks – 5 min ja 1 sek
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Kuristiku gaidid indiaanlaste maal
Kotkajärvel toimus Kanada eestlaste poolt korraldatud suurlaager „Muskoka 2008“’.

Sergei

AKtsioon

Kuidas sattusime Kanadasse?
Kanadas Toronto linnas ning ilusas met-
sikus looduses elab palju eesti keelt kõ-
nelevaid inimesi ning väga paljud neist 
kuuluvad Kanada väliseesti Gaidide Liitu 
ja Skautide Ühingusse. Kanada eestlased 
hoiavad teisel mandril eesti keelt ja eesti 
meelt ning et eesti keelt mitte ära unustada, 
korraldavad nad erinevaid ühiseid üritusi, 
kus saab tunda  oma kodumaa lähedust. 
Seega gaidid ja skaudid otsustasid korral-

ja Eesti Skautide Ühingule kutse Kanada 
suurlaagrisse, mille nimeks oli „Muskoka 
2008”’ (Muskoka on Kanada regioon, kus 
on ilus metsik loodus ning indiaanlaste kee-
les Muskoka tähendab: Seal, kus kaljud on 
punased). Selle laagri põhieesmärgiks  oli 
väliseestlaste sideme hoidmine Eestimaa-
ga ja eesti keele praktika väliseestlastele, 
seega rõhutati, et laagri keeleks on ainult 
eesti keel. Kogu Eesti delegatsioon koos-
nes 42-st inimesest.

Et paremini tutvuda Kanada ühiskon-
naga, kultuuriga ning imekauni looduse-
ga, otsustati, et nädal aega  enne laagrit 
külastab Eesti delegatsioon Torontot. Sel-

mispaik. See on tohutu suur linn, kus on 
palju huvitavaid kohti, mida meie Eesti de-
legatsioon kavatses külastada. Selles linnas 
kohtusime mõnede väliseestlastega, kes 
tutvustasid meile sealset kultuuri ja ühis-
konda (sõna Toronto indiaanlaste keeles – 
kohtumise koht). Torontos asub ka Kanada 
eestlaste tähtsaim kogunemis- ja  tegevus-
keskus – Toronto Eesti Maja, mis alustas 
tegevust 1. aprillil 1960. Toronto Eesti 
Maja on Kanada eestlastele ja ka paljudele 
teistele kultuurimajaks, kontserdisaaliks ja 
kohaks, kus igaüks saab tegeleda erinevate 
asjadega (ringid, ühingud, seltsid).

Torontos külastasime loomaaeda, 

dada suurlaagri väliseestlastele, kes elavad 
Kanadas, USAs, Austraalias; ning loo-
mulikult kutsuti ka külalisi Eestimaalt, et 
eestlaste suur pere saaks kokku ja et igaüks 
saaks tunda  rahva ühtsust. 

2007. aastal saatsidki Kanada välisees-
ti gaidid ja skaudid Eesti Gaidide Liidule 

les abistasid meid Kanada eestlased, kes 
pakkusid meile erinevaid võimalusi, huvi-
tavaid kohti ja vaatamisväärsusi Torontos 
ning ka selle ümbruses. 

Toronto – Kanada  väliseestlaste pesa…
Toronto on Kanada eestlaste peamine ela-

mis on maailma üks suurimaid (ligi 5000 
elukat); Ontario Teaduskeskust (Ontario 
Science Centre) – suur keskus, kus sai tea-
da ja näha palju huvitavat meie planeedi 
kohta ning seda, mis meie Maal toimub 
(paljude teadlaste uuringute ning tööde 
ekspositsioon). Külastasime ka CN Towe-
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AKtsioon

rit, mis on maailma üks kõrgemaid ehitisi. 
Kõik kohad olid omapärased, eriti võrratu 
oli CN Tower, kust oli näha tervet Toronto 
linna ning isegi eeslinnu, paljudele pakkus 
huvi ka klaaspõrand. 

Rändasime Torontost natuke kaugema-
legi – Niagara kose juurde. Selleks välja-
sõiduks kulus terve päev. Võib öelda, et see 
oli kõige meeldejäävam päev laagrieelsest 
nädalast. See elamus oli ikka väga võimas. 
Sõitsime oma grupiga laevaga kose alla, 
et nautida ilusat, päikesepaistelist ilma ja 
värskendavat veevulinat. 

Kotkajärve – punased kaljud ootavad
Kotkajärve on pika ajalooga Muskoka re-
giooni piirkond, mis kunagi oli indiaan-
laste maa (Ojibway’de  hõim – pealik 
Pontiac) ning mis tänapäeval kuulub eesti 
skautidele ja gaididele. Kotkajärve on suur 
maa-ala, kus on päris mitu järve, metsik 
loodus, punavad kaljud ja suur laagriplats. 
Selle piirkonnas elavad ka paljud Kanada 
eestlased, Kotkajärvel asuvad enamasti 
nende suvilad.

Sellises toredas kohas toimuski Mus-
koka suurlaager, kus osales ligi 250 gaidi/
skauti erinevatest maailma otstest. Laagri 
avamisel toimus suur pidulik rivistus An-
ton Õunapuu (skautluse rajaja Eestis) väl-
jakul. 

Gaidid ja skaudid nii Eestist, Kanadast 
kui ka USAst said väga hästi läbi, kuigi 
oli soopõhilisi takistusi, nimelt Kanadas 
on gaidid ja skaudid eraldi (gaidid ainult 

tüdrukud ja skaudid ainult poisid), aga 
meil on gaidluses ja skautluses lubatud nii 
poisid kui ka tüdrukud, ning kõik tüdruk-
skaudid pidid minema gaidide laagrisse ja 
poiss-gaidid skautide laagrisse.

Põnev laagrielu
Laagris toimus väga palju huvitavat: män-
gud (tutvumismängud, võistlusmängud, 
öömängud jne), mis aitasid noortel üks-
teist paremini tundma õppida ja ka tutvu-
da; metsamuuseumi külastus; Kotkajärve 
piirkonna ekskursioon – tutvustati Kotka-
järve ajalugu; üleöömatkad – iga vanuse-
grupp käis omal marsruudil (saared, järved 
jne.); ühislõkkeõhtud – tavaliselt igal laag-
ril oli oma tegevuskava, seega kõik ei saa-
nud väga palju omavahel suhelda, selline 
võimalus oli ainult ühislõkkeõhtutel, kus 
kogu laager tegi etteasteid, lõkkenalju ning 
kus lauldi koos eestikeelseid laule. Oli ka 
palju muud tegevust, nagu näiteks kanuu-
tamine Kotkajärvel, kartulipüssi laskmine, 
vibulaskmine, viltimine, meisterdamine, 
ujumine ja palju muud põnevat. 

20.augustil, Eesti taassünni päeval kor-
raldati ka väike öölaulupidu, kus lauldi 
isamaalisi laule ning seejärel toimus Eesti 
õhtu, kus oli kaetud laud, millel olid ainult 
eestimaised toidud, mida tõi kaasa Eesti 
delegatsioon. 

Kanada eestlased korraldavad selliseid 
laagreid ja üritusi just sellepärast, et hoida 
eestlust välismaal. Neid huvitab ka Ees-
ti eluolu ja kõik, mis toimub üle Atlandi 

ookeani. Me rääkisime nendele Eesti olu-
korrast ja elust. Kuid suhtlemisel oli ka 
keelelisi raskusi, sest Kanada eesti keel on 
natuke erinev kodusest eesti keelest, näi-
teks nad ei kasuta eriti „õ” tähte ning neil 
ei ole sõna „miks?”, seda asendab „mil-
leks?” ja mõned teised nüansid. Aga mui-
du saime üksteisest väga hästi aru, kuigi 
neil on väga tugev Kanada aktsent – see 
on loomulik, sest nad elavad inglisekeel-
ses ühiskonnas ning eesti keeles räägivad 
ainult omavahel. Väliseestlased on väga 
sõbralikud ning abivalmid, nendega on 
väga kerge suhelda ja nad saavad inimes-
test väga hästi aru. Nad saatsid ka tervitusi 
oma kodumaale eesti rahvale. 

Üldkokkuvõttes laager meeldis meile, 
leidsime uusi sõpru, kellega paljud Ku-
ristiku gaidid  suhtlevad ka praegu (kuigi 
see on raske, sest ajavahe on 7 tundi); ning 
uusi tutvusi, kellega võib edaspidi koos-
tööd teha. 

Kutsusime väliseesti gaide ja skaute 
ka järgmise aasta Eesti Gaidide Liidu ja 
Eesti Skautide Ühingu rahvusvahelisse 
suurlaagrisse „Tähemets”, mis toimub 
järgmise aasta suvel (11.-18. juuli 2009) 
Tagametsas. Väliseestlased tundsid selle 
vastu suurt huvi, seega loodame kõiki näha 
seal. Loomulikult on ka kõik teised huvili-
sed oodatud „Tähemetsa” laagrisse – see 
tähendab kohtumiseni järgmisel suvel!

Leidkem aega lihtsalt rääkimiseks ja 
kuulamiseks
Mida arvavad meie kooli õpilased Soomes toimunud koolitulistamistest. 
Küsitlesime meie kooli üheteistküm-
nenda klassi õpilasi, et kuulda nende 
arvamust Soomes toimunud koolitulis-
tamiste kohta ja olukorra kohta Eesti 
koolis. Kõigist kuuest vastusest jäi kõ-
lama mõte, et selliste tragöödiate välti-
miseks tuleb rohkem suhelda, leida aega 
ka pisikeste probleemide märkamiseks 
ja nendest rääkimiseks. 

Eestis pole olukord ehk nii hull, aga alati 
võib leiduda inimesi, kes võivad ootama-
tult ja ettearvamatult tegutseda. Kõik algab 
siiski suhtlemisest – õpilased peaksid oma-
vahel sõbralikumad ja tähelepanelikumad 
olema ning õpetajad võiksid rohkem aega 
võtta, et õpilastega lihtsalt vestelda, nende 
elu ja tegemiste vastu huvi tunda. 

Noorematel õpilastel võiksid olla vanema-
test klassidest tugiõpilased, kes on neile 
sõbra ja psühholoogi eest - teatud vanuses 
on noortel sarnased probleemid. Kindlas-
ti peavad nad omavahel hästi läbi saama. 
Nad võiksid kokku saada korra nädalas. 

Koolivägivalla ennetamist tuleks alustada 
väga varakult, kusjuures ei tuleks tähele-
panu pöörata ainult koolis toimuvale, sest 
kiusatavatel võivad olla ka kodus problee-
mid. Lapsevanemaid tuleks rohkem teavi-
tada noorte probleemidest. 

See, et tulistamist üle terve maailma mee-
diakanalites kajastatakse, võib järgmistele 
tragöödiatele isegi kaasa aidata, aga mee-
dia vastu siiski ei saa. Kõige parem lahen-

dus on ikkagi iga inimese märkamine, in-
dividuaalne lähenemine.   

Tõsi ta on, et Ameerikas alguse saanud tu-
listamine koolides on meile väga lähedale 
– Soome jõudnud. Kuidas seda ennetada? 
Ma arvan, et film „Klass” on üks samm 
sinnapoole, sest see film puudutab süga-
valt inimeste hinge. Sellistel teemadel tu-
leks koolis rohkem rääkida. 

Arvan, et Ameerikas kasutusele võetud 
metallidetektoriteni ei peaks me Eestis 
jõudma. Pealegi, kes väga tahab, saab  
turvameetmetest kindlasti mööda hiilida. 
Koolivägivallast tuleks lihtsalt palju roh-
kem rääkida – tähelepanu tuleks pöörata 
just pisiasjadele, millest kõik alguse saab.  

ArvAmus
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Loomad teevad õnnelikuks
Selgi aastal toimub meie koolis korjandus kodutute loomade abistamiseks.

Heli
5. oktoobril käisin taas koos oma klas-
siõe Triinu ja tema perega Loomade 
Hoiupaigas. Pärast lahkusin, soe tunne 
südames. Otsustasime ka sel aastal kor-
raldada korjanduse kodutute loomade 
heaks, et veidigi parandada vaeste nel-
jajalgsete sõprade olukorda. 

Päev loomade varjupaigas
Kuna käisime varjupaigas pühapäevasel 
päeval, siis oli rahvast kohal päris palju. 
Kes tõi loomadele süüa ja muud vajalikku, 
kes käis loomadega mängimas ja jalutamas 
või kes otsisid endale lihtsalt uut pereliiget, 
keda armastada ning kelle eest hoolitseda. 
„Nii hea, et inimesed ikkagi hoolivad,” 
mõtlesin ma. 

Tõstsime oma koerte-kasside nän-
ni nurka ja läksime loomi kaema. Kohe, 
kui puuride juurde viiv uks lahti teha, on 
kuulda haukumist ja väikeste käpakeste 
plaginat. Koerad liputavad saba ja uurivad, 
pea viltu, uusi saabujaid. Pilk nende silmis 
justkui ütleb: "Vali mind!" Kui vaid saaks 
nad kõik kaasa võtta! 

Valime alguses välja ühe pikakarvalise 
valge-hallikirju rahuliku koera, kellel on 
üks silm haige. Kõnnime koeraga mööda 
jalutusala ringi ja käime ka mänguplatsil 
mängimas, kus koer rõõmsalt ringi jook-
seb. Koer oli nii õnnelik, et ta sai väljas 
olla! 

Otsustasime siis koera oma puuri tagasi 
viia, ta oli selleks päevaks piisavalt trenni 
saanud. Paar koerakrõbinat veel hambus-
se ja jätsime hüvasti. Selleks päevaks oli 
kõik. Istusime autosse ja sõitsime kodu 
poole, kõik väsinud, ent õnnelikud ja ene-
sega väga rahul. Südames oli soe tunne. 

Kõigil on vaja sõpra
Iga päev aga sellist asja ei näe, et hoiupai-
gas nii palju inimesi on, sest nädala sees 
käib seal mõni üksik inimene ja looma-
de ainukeseks seltsiks on võib-olla vaid 
hoiupaiga töötajad, kuid ega neil tublidel 
inimestel ka jaksu ega aega pole koerte 
ja kassidega piisavalt aega veeta. Selleks 
aga oledki olemas SINA! Võta endale üks 
päev vabaks ja mine koos pere või sõpra-
dega Loomade Hoiupaika.

Ega sa midagi keerulist seal tegema 
peagi. Lähed sisse, ütled sõbralikele töö-
tajatele „tere” ja paned oma nime külalis-

teraamatussse kirja. Seejärel võid minna 
koeri vaatama ja nendega jalutama ja män-
gima. Külastada saab ka kassituba, kus 
need armsad karvased loomakesed sind 
rõõmsalt uudishimuga vastu võtavad. Pea-
mine on: tegele loomaga – ka tema vajab 
sõpra! Kui sa vähegi raatsid, siis sa võid 
loomadele ka midagi vajalikku kaasa osta. 
Toit, jalutusketid ja kaelarihmad, mängu-
asjad ja tekid – sa aitad loomi sellega to-
hutult! Ega keegi ei taha ju öösiti näljase 
kõhuga magama minna..

Mis oleks loomale aga kõige parem 
- kui sa ta endaga koju kaasa võtaksid. 
Loom tahab endale armastavat kodu ja pe-
ret nagu SINAGI! Kui sul on selleks või-
malus ja aega loomaga tegeleda, siis miks 
mitte? Loom toob perre rõõmu, hoiab sind 
aktiivsena ja on tõestatud, et loomad mõju-
vad ka tervisele hästi. 

Kujuta ette pilti, kui sina tuled raske 
päeva järel koolist või töölt koju, meel 
morn, ja vastu tuleb koer rõõmsalt hau-
kudes ja sind nuuskides, või kass, kes nii 
uhkelt ja rahulolevalt end su jalgade vastu 
surub ja nurru lööb. See lihtsalt peab tuju 
heaks tegema. Kui sina hoolid loomast, 
siis loom hoolib sinust.

Korjandus loomade heaks
Nagu ka eelmisel aastal, korraldame ka tä-
navu loomade hoiupaiga jaoks korjanduse. 
Annetuste andmiseks on taas olemas väi-
kene kast, kuhu saate oma panuse abista-
miseks panna. Kas 100 krooni või 2 krooni 
– kõik on oluline ja kõik aitab. Loomad 
on Teile selle eest tänulikud. Kinnitame, 
et kogu kasti pandud raha läheb Looma-

TULE TEE KASSILE PAI VÕI VII 
KOER JALUTAMA!

Tule Hoiupaiga asukatele külla, aja 
juttu, jaluta koertega ja silita kasse 
ning Sa aitad neid rohkem, kui oskad 
arvata! Oleme avatud T-R 14-18.30 
ja L-P 12-16.

NB! Koertega jalutamiseks pead 
olema vähemalt 14-aastane.

Kontakt:
MTÜ Loomade Hoiupaik
Viljandi mnt. 24D, Tallinn 11217
Telefon: 621 77 46, 53 49 40 45
E-post: info@loomadehoiupaik.ee

de Hoiupaiga abistamiseks. Lisainformat-
siooni võite küsida Triinult või Helilt 12.a 
klassist.

Võite ka oma klassiga eraldi korjan-
duse teha hoiupaiga abistamiseks. Kui 
teie klassis on 25 inimest ja kõik annaksid 
projekti jaoks näiteks 25 krooni, oleks teil 
juba 625 krooni, millega hoiupaika toetada. 
Võite minna klassiga koos koeri jalutama 
või siis moodustada grupid, kes loomade-
ga tegelevad (see oleks soovitatavam, sest 
terve klass teeb tavaliselt palju lärmi ja see 
häirib juba niigi stressis loomi). Kui teie 
klass otsustab minna loomi abistama, siis 
muidugi kindlasti kirjutage sellest ja tehke 
pilte ja saatke Kreskule! Vaata lisa: www.
loomadehoiupaik.ee

REPORTAAž
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Ilu retsept – tants ja ohtralt beebi-
porgandeid! Marina Tülp kuulub võistlustantsus Eesti tippu. 

Elise
Marina Tülp on meie kooli 8.r klassi 
tüdruk, kes käib koolis ja õpib nagu viks 
ja tubli laps kunagi. Marina elu keerleb 
aga esmajoones ümber tantsimise. Ta on 
nimelt suurepärane võistlustantsija ja 
armastab üle kõige seda, mida ta teeb. 

Laupäeval, 13. septembril käis Marina 
Lätis Baltimaade rahvusvahelisel võistlu-
sel „Tukuma kauss 2008”, kus ta saavutas 
koos oma partneri Aleksander Makusevi-
ga esimese koha Juunior 2 vanuseklassis 
Ladina-Ameerika tantsudes. Muidugi on 
Marina saavutanud suurepäraseid tulemu-
si teistelgi Eestis ja Baltikumis toimunud 
võistlustel.  

Nimeta kolm kõige olulisemat asja sinu 
elus.
Tants, perekond ja haridus kindlasti. 

Mis on sinu ilu saladus? Mida sa sööd, et 
sa nii hea välja näed? 
Ilu saladus on kindlasti tantsimine ja trenn. 
Aga mulle meeldib veel süüa beebiporgan-
deid, mida soovitan teistelegi, ning kapsa-
lehti ja piimagi on hea süüa ja juua. 

On sul mingisuguseid foobiaid, hirme?  

Hmm, foobiaid otseselt mul päris kindlasti 
kohe ei ole. Kõrgust, pimedust ning muud 
säärast  ma ei karda. Ent enne võistlusi lä-
heb mul küll süda päris pahaks sellest suu-
rest adrenaliinilaksust, mis enne esinemist 
tuleb. Ning väike närv või ärevus tuleb ka 
siis sisse, kui treener käsib teiste trenni-
kaaslaste ja treenerite ees soolot tantsida.

Kui sul antaks võimalus üks päev maa-
ilma valitseda, siis mida sa kõige esime-
sena teeks? 
Ma võrdsustaksin kõik inimesed. Selles 
mõttes, et aitaks abivajajad ja kodutud 
teistega samale tasemele, et keegi ei peaks 

kellestki halvem või parem olema. Looma-
dele peale mõtleksin ka. 

Kust otsast sa alustad tavaliselt lehe lu-
gemist? 
Alguses ma sirvin lehe lihtsalt läbi ja siis 
loen mõningaid huvitavamad kohti põhja-
likumalt. 

Ja koomikseid või sudokusid ei loe ega 
täidagi? 
Ei, mul pole sellisteks asjadeks tavaliselt 
aega. 

Mis on sinu elu mõte või moto? 
Elu mõte on elus endas. 

Marina lemmikud 

Raamat – “Kaunitar ja koletis”
Loom – kass 
Tegevus – tantsimine 
Värv – roosa
Riideese – igasugused suvekleidid ja 
tuunikad 
Muusika – Ladina-Ameerika rütmid 
Söök – salatid, kapsalehed ja beebi-
porgandid
Jook – Coca Light ja caffe latte 

Noorteöö 2008 
12. septembril toimus juba traditsiooniks 
kujunenud Tallinna Noorteöö. Kohti, kuhu 
minna ja mida vaadata oli palju. 

Näiteks Tammsaare pargis esinesid 

päeval D-Luxi tantsijad ning õhtul toimus 
beatboxi võistlus, kus oli palju osalejaid. 
Kuni žürii oma otsust tegi, esinesid ka räp-
parid. Inimesi oli kohal suhteliselt palju ja 
kõik tundusid väga lõbusas tujus olevat ja 
üritust nautivat.

Noorteöö projekti ametlik avamispidu 

– jäädisko – läks samuti väga hästi korda: 
alustades Toomas Vitsuti (Tallinna abilin-
napea) avamiskõne ja meeldiva muusikaga 
ning lõpetades toredate mängudega.

Lisaks toimus NÖÖ-l veel palju põne-
vat, kuhu ühel inimesel oli võimatu jõuda 
– igaüks pidi oma valiku tegema. 

intervjuu



18

Lahe ja hariv projekt „B.L.E.I.S.T.I.F.T”
14 üheteistkümnendikku käisid koos kahe õpetajaga Saksamaad avastamas.

Ebaharilikult, lausa häirivalt kaua kest-
nud septembrikuu selgroog oli lõpuks 
murtud. Nagu arvatagi võib, oli selles 
pikas närvikõdis süüdi muidugi kaua-
oodatud Eesti-Saksa projekt „Bleistift” 
(„Pliiats”). Kätte oli jõudnud 17. sep-
tember, kallis Saksamaa oli juba käega 
katsuda. 

Esimese asjana Saksamaale, täpsemalt 
Berliini lennujaama jõudes oli tunda õrna 
kliimavahetust, kuid veel ei midagi mär-
kimisväärset, ei mingit ilmselget kinnitust 
silmale või meelele, et asunuksime kind-
lasti väljaspool Eesti piire, kui välja jätta 
vaid üksikud saksakeelsed sildid. Lõpuks 
kohtusime oma pikisilmi oodatud, armsate 
sakslastega, kes olid meid maikuus külas-
tanud ja keda me polnud juba kuid näinud. 
Alles sel hetkel hakkas reaalsus koitma – 
oleme võõrsil. 

Tervitused, esimesed muljed vaheta-
tud, soojade vastuvõttude võrra rikkamad, 
jagati meid autode peale laiali. 

Noorte elu Saksamaal
Vaatamata vähesele uneajale, polnud va-
rajase ülessaamisega mitte mingisuguseid 
probleeme. Pererahvaga tutvutud, hommi-
kusöök einestatud, suundusime edasi kooli 
koos oma sakslastest sõpradega. Koolist 
lähemalt rääkides: väga suured erinevu-
sed jäid küll märkamata. Ehk mõnevõrra 
distsiplineeritum koolikord, suurem austus 
õpetajatesse, lühemad koolivaheajad ning 
teistsugusem õppesüsteem kui meil, ent ei 
midagi silmi suureks ajavat. 

Siiski, nende koolipäev on pikem kui 
meil ja gümnaasiumis on neil alates 11. 
klassist hindamissüsteem teistsugune. 
Lisaks saavad nad valida ained, mida sü-
vendatult õppida – nendes ainetes on ka 
riigieksamid, mille tulemusi arvestatakse 
ülikooli astumisel. Meil, kahjuks, peavad 
gümnasistid tuupima kõiki aineid sellisel 
tasemel, nagu teeksid nad nendes riigiek-
sami. Pole ime, et õppimishuvi niimoodi 
kahanema kipub. 

Paistis, et noored käitusid tundides 
pisut teistmoodi kui meie õpilased – seal 
pannakse suurt rõhku just tunnis tehtavale 
tööle. Klassis valitses alati kord ja vaikus, 
õpilased töötasid kogu aeg kaasa ja arutle-

sid aktiivselt tunniteemadel.
Mitu klassiruumi olid kaunistatud 

suurte värviliste seinamaalingutega, näi-
teks inglise keele klassis olid seinale 
joonistatud tegelased tuntud multifilmist 
„Simpsonid”. Samas oli kummaline see, et 
neil polnud garderoobi, kuigi kool oli väga 
suur. Minu arvates on jopet ja kotti terve 
koolipäeva jooksul kaasas kanda kurnav ja 
ebamugav.       

Üldiselt veetsime koolipinkide taga 
üsna vähe aega – peamiselt oli see seotud 
projektitööga ja mõnede tundide külas-
tamisega –, selle asemel sai aga Leipzigi 
linnaga põhjalikumalt tutvutud. Linna kul-
tuuriliselt silmapaistvamate objektidega 
tutvumisel oli suureks abiks meie vastu-
võtjate poolt korraldatud inspireeriv eks-
kursioon, kus ajaloolise teabe esitamine oli 
seotud põneva tegevuse ja võistlustega. Ka 
meeldis kõigile väga Leipzigi loomaaed, 
mis moodustas rohelise ja ülipõneva oaasi 
Leipzigi kesklinnas. 

Mis noorte ööelusse puutub, siis ei eri-
ne see kuigi palju Eesti omast. Nii nagu 
meie, käivad ka nemad oma seltskonnaga 
klubides või baarides tantsimas. 

Vabal ajal tegelevad noored samuti eri-
nevate hobidega, nagu ka Eestis. Lisaks 
trennidele ja muudele huvialaringidele 
käiakse ka kooli kõrvalt tööl. Kuna noored 
ei saa täiskohaga tööl käia, siis tegeletakse 
kergemate töödega, näiteks käiakse tutta-
vate lapsi hoidmas.  
 
Unustamatu Dreseden
Käisime ka muinasjutulise välimusega lin-

Tanel ja Diana

nas nimega Dresden, mille üks osa meenu-
tas pisut meie vanalinna, selle vahega vaid, 
et sel oli kordi uhkem ja suurejoonelisem 
väljanägemine. Selle päeva kõige ereda-
mateks sündmusteks olid Dresdeni Kuns-
tigalerii külastamine, meile antud vabal 
ajal suus sulava kiivijäätise söömine, mille 
hõrk maitse on mul siiani meeles, tahtmatu 
äraeksimine keset võhivõõrast linna ning 
meeldejääv sõit praamiga mööda Elbet, 
mida palistasid kaunid Dresdeni kaldad. 

Kunstigalerii tähtsus või erilisus jõudis 
pärale alles peale seda, kui kohe algul sai 
ära nähtud kuulsad maalid, mida varem 
olin silmanud vaid kunstiraamatutes ja 
Piibli kaante vahel. Paraku sai see aga kii-
rel sammul läbitud, ajanappuse tõttu. 

Kodune Saksamaa
Saksamaa kohta üldiselt nii palju, et tram-
mid on seal palju modernsemad ja puhta-
mad. Inimesed tundusid palju viisakamad, 
abivalmimad, sõbralikumad kui eestlased, 
aga ehk oli see tingitud vaid meie turist-
likust olemisest, sest nende endi sõnul 
on nad kirjelduse järgi täpselt nagu meie, 
eestlased. Lisaks võib Leipzigi nimetada 
jalgratturite paradiisiks, sest rattureid ja 
jalgrattaid võis näha kõikjal, eriti palju oli 
neid kesklinnas. 

Projekt oli väga mitmekesine, hariv ja 
huvitav. Jääb vaid loota, et ehk on oodata 
sellele ka järge. Suurimad tänud viitsimise 
ja jaksu eest selle korraldamisel Margarita 
Eerole ning Priit Ratassepale ja loomu-
likult ka soojalt ja abivalmilt meid vastu 
võtnud Saksamaa õpetajatele!

AKtsioon
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Elu teisel pool ekvaatorit
Kaugel Austraalias on mõnus kliima ja ülisõbralikud inimesed.

Niina
Kui gümnaasiumi esimene aasta oli lõ-
pusirgel, siis oli peas ainult üks mõte – 
tahaks kaugele ja kohe nii kaugele, kus 
poleks ühtegi tuttavat. Aga tekkis küsi-
mus, kuhu? Pärast päevade viisi mõtle-
mist otsustasin uurida, kuidas on elu tei-
sel pool ekvaatorit ehk siis Austraalias.

Saades viimasel päeval kätte viisa, jõudis 
mulle kohale, et juba ongi minek. Ega mul 
muud üle ei jäänudki, kui pakkida asjad, 
jätta kõigiga hüvasti ja oodata lennuki väl-
jumist. Pärast kahte päeva lendamist jõud-
sin lõpuks Perthi. Mind võttis vastu tellitud 
transport ja viis mind ning veel ühe tüdru-
ku kasuperre, mis sai mu koduks järgne-
vaks seitsmeks nädalaks.

Kui jõudsime oma uude koju, võtsid 
meie kasuvanemad meid rõõmsalt vastu. 
Esimese asjana seletasid nad meile maja-
reeglid ära, näiteks ei tohi duši all olla roh-
kem kui 5 minutit, sest Austraalias on vett 
väga vähe ja nad hoiavad seda kui aaret.  

Esimesed muljed
Hommik algas kiirelt. Ma ei tulnud Aust-
raaliasse niisama ringi rändama ja puhka-
ma, vaid  selleks, et inglise keelt arenda-
da. Nimelt olid mul inglise keele tunnid 
argipäeviti hommikul kella 9st kuni kella 
3ni või siis päeval kella 1st kuni õhtul kel-
la 6ni. Kool oli kodust tunnise bussisõidu 
kaugusel, seega suvehommikud olid harju-
matult varased.

Esimese päeva õhtul peale kojujõud-
mist märkasin, kui ilusas majas ma elasin. 
Maja oli ühekorruseline ja 9-toaline, lisaks 
veel suure hooviga, kus kasvasid kõikvõi-
malikud taimed, ka apelsinid ja sidrunid. 
Kuna maja oli suur, siis elas seal ka palju 
inimesi. Minu kasuvanemad Peter ja Bar-
bara, nende poeg Michael ja lisaks minule 
ka teised õpilased: Chandra Indoneesiast, 
Yuta Jaapanist ja Diego Columbiast. Nad 
kõik olid sinna tulnud eesmärgil, et puhata, 
avastada Austraaliat ja arendada oma ingli-
se keele oskust.

Austraaliat ei saa ette kujutada ilma 
kängurudeta. Neid on tõesti seal igal pool! 
Päris kesklinnas neid ei kohta, aga kui sõi-
ta linnast välja, siis võib neid silmata iga 
nurga peal. Kängurud ei karda inimesi, 
vaid on pigem armsad ning neid on lubatud 

paitada ja toita, aga ainult kindla toiduga. 
Austraalia metsikumates paikades on kän-
gurud metsikud ning seal tuleks ette vaa-
data, et neile liiga lähedale ei tule.  

Austraalia parimad küljed  
Austraalia oli 2005. aastal enim külastatud 
riik turistide poolt. Peamisteks põhjusteks 
on muidugi  suurepärane kliima, helesi-
nine vesi ja valged liivarannad. Kuigi ma 
tõesti sattusin sinna valel hooajal, sest kui 
meil Eestis hakkab suvi, algab neil hoopis 
talv. Nende talv on päeval umbes 20 kraadi 
sooja ja õhtul on tuuline ja vihmane. Või-
me vabalt öelda, et nad ei tea, mida talv 
endast õieti  kujutab. Vaatamata talvele oli 
see minu kõige ilusam suvi. Taevas on si-
ni-sinine ja muru oli nii roheline, kui rohe-
line olla võib. Päikese eredus tegigi kõik 
nii ilusaks. 

Surfamine on kindlasti üks põhitegevus 
Austraalias. Suvel (meie talvel) on rannad 
rahvast tihedalt täis, talvel (meie suvel) on 
rahvast natuke vähem. Laineid on igale 
tasemele, seega on kõik teretulnud surfa-
mist õppima ja seda nautima. Austraalial 
on palju väikeseid saari, kuhu surfajad ja 
puhkajad lähevad, et olla omaette. Saare 
rannad on kõige ilusamad just sellepärast, 
kuna nad on nii puhtad ning seal ei ole mit-
te kedagi. Kas saab midagi olla veel ilu-
samat kui puhas valge liivarand on ainult 
sinu päralt? Ausalt öeldes, ei saa! 
 

Palju toredaid inimesi
Inimesed Austraalias on erinevad. Kuna 
paljud kolivad Austraaliasse töötama ja 
elama, siis on seal väga segunenud kul-
tuur. Perthi keskel on ennast sisse seadnud 
jaapanlased ja korealased, Perthist paar 
kilomeetrit eemal võib kohata itaallasi ja 
hispaanlasi. Linna on nad just seadnud end 
sellepärast, et avada oma söögikohti. Just 
selle tõttu, et kõik välismaalased on ava-
nud oma söögikohad seal, ei ole Austraa-
lial rahvuspärast toitu.

Kuna Austraalias käib tõesti väga palju 
välismaalasi, on austraallastel turistidest 
kõrini ja nad ei häbene seda välja näidata. 
Vaatamata sellele on nad väga toetavad ja 
abivalmid. 

Kõige rohkem igatsen Austraalia puhul 
päikesepaistelisust ja rõõmsaid inimesi. 
Inimesed olid need, kes tegid selle reisi 
täiuslikuks. Ma usun, et peamine põhjus, 
miks nad nii säravad ja rahul on kõige-
ga, on ilm. Tõesti, mida ilusam ilm, seda 
rõõmsamad inimesed.

Seitse nädalat Austraalias on liiga lühi-
ke aeg, et seal kõike näha. Ma sain reisida 
ainult Perthi läheduses, kuna teised linnad 
olid 5-tunnise lennukisõidu kaugusel. Kõi-
ge raskem oli jätta hüvasti inimestega, kel-
lega need 7 nädalat sai koos oldud. Uued 
sõbrad erinevatelt maadelt, minu kasuva-
nemad, õpetajad – ma võib-olla ei näe neid 
enam kunagi. Ma lahkusin maailma kukla-
poolelt ainult parimate mälestusega.

AKtsioon



Juust! Sinu uskumatult filosoofiline kaaslane!

Kas tunned ära oma kempsu?
Juustu toimetusele on pinnuks silmas 
meie kooli ülimadal kempsukultuur. 
Küll ei oska inimesed ust enda järel sul-
geda, uksesulgurid on pidavalt katki, nii 
nagu on alatihti mingi jama veekraa-
niga, rääkimata sellest, et vetsupaberit 
võis tualettides kohata viimati nõukogu-
de ajal. 

Kuidas olukorda parandada? Esimeseks 
võimaluseks on lisada õppekavasse aine 
nimetusega „Euroopalik kempsukultuur”. 
Selle aine tundides võiksid kempsukäitu-
mise asjatundjad viia läbi praktilisi harju-
tusi, kuidas ennast väljakäigus korrektselt 
üleval pidada – kõigile osavõtjatele võiks 
jagada ka tasuta kempsupaberit. Hindeid 
võiks saada teoreetiliste kontrolltööde ja 
praktiliste ülesannete eest. Tund võiks toi-
muda reedeti üheksanda tunni ajal. 

Juustu toimetus külastas septembris 
Saksamaal Leipzigis asuvat gümnaasiu-
mi ja fotografeeris sealset poiste tualetti. 
Nüüd pakumegi Teile, armsad Juustu sõb-
rad, nuputamiseks väikse ülesande. Milli-
sed fotod on tehtud Kuristiku gümnaasiu-
mi kempsus ja millised Saksamaa kooli 
kemmergus? Head ajuragistamist!

Surematuid aforisme WC kohta

Sokrates: Ma tean, et ma ei tea midagi kempsus käitumise kohta. 

Platon: Kempsu idee on täiuslikult puhas, lõhnatu, värvusetu ja maitsetu. 

William Shakespeare: Olla või mitte olla kempsus – selles on küsimus... Võib-olla undki näha?  

Anton Hansen Tammsaare: Vaene inimene saab ka kempsus näguripäevi näha. 

Jaan Kross: Nõukogude ajal oli kemps üks väheseid kohti, kus inimene sai end vabalt tunda. 

Kaur Kender: S**t, p**k, k**i! 

Eesti rahva vanasõna: Narri kempsu üks kord, narrib kemps sind kümme korda.   


