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Õpilasomavalitsusest 
õpilasesinduseks!

Helen

Kolm pikka suvekuud on möödas ning 
seljataga on ka esimene kooliveerand. 
Kõigil on käed-jalad tegemist täis, 
kellel õppimise näol, kellel kooli juu-
beliga tegelemise pärast. Tundub, et 
sel aastal ei olnud kedagi, kes poleks 
„vedama“ saanud. Ka Kresku toime-
tus alustas juba kooliaasta alguses töö-
ga, et see leht lugejateni jõuaks. 

Kuna sel aastal on tegemist juubli-
aastaga (lisaks kooli 25. sünnipäevale 
saab Kresku 15-aastaseks!), meenu-
tame koos Silva Rent’iga Kuristiku 
esimesi aastaid ning heidame ka pilgu 
säravamatele lugudele Kresku aja-
loos. Et aga mitte üleliia nostalgiliseks 
muutuda, saab lugeda ka intrvjuud 
meie uue direktoriga, kes räägib sel-
lest, kuidas ta Kuristikku sattus ning 
mida tulevik toob.

Kui jutt juba uuele ja vanale läks, 
siis hästi tore on ka see, et üks ammu 
unustatud osake Kreskust on taas oma 
tee lehte leidnud. Nimelt tõime me ta-
gasi viktoriini, milles pannakse proo-
vile nii õpilaste kui ka õpetajate tead-
mised ja tarkused kümnes erinevas 
valdkonnas. Testi ka sina oma teadmi-
si ja kõrvuta neid teiste omadega! 

Soovin teile kõigile ilusat teist 
kooliveerandit, mille suures osas täi-
dab ilmselt võimlemispeo kavade har-
jutamine - jutud käivad, et sel aastal 
ei pääse kohustuslikest kavadest ka 
poisid.

PS! Varsti on jõulud!

uudis

President: Annika Ojasild
Asepresident: Kätlyn Metsmaa

Kultuuritoimkonna juht: Elise Olt
Kultuuritoimkonna juhi abi: Erika 
Reinaru

Sporditoimkonna juht: Taniel Sildam
Sporditoimkonna juhi abi: Priit Pinta

Välissuhete toimkonna juht: Tim Vaino
Välissuhete toimkonna juhi abi: Henry 
Russ

Õpilasomavalitsuse koosolekud on toi-
munud juba septembrikuust saadik. 
Usinaid vanu liikmeid on palju, rää-
kimata uutest. Tore, et on inimesi, kes 
soovivad koolielu paremaks muuta ning 
selle nimel midagi teha. 

Juba esimesel koosolekul valiti uute liik-
mete seast välja uus ÕOV president An-
nika Ojasild 11. klassist. Paremat valikut 
poleks saanud tehagi, sest Annika on liige 
mitmes organisatsioonis ja ta teab täpselt, 
mida teha, et koolielu aktiivsemaks ja pa-
remaks muuta. 

Esimene samm oli muidugi 
see, et muuta õpilasomavalitsus 
õpilasesinduseks, milleks me 
siis seda nüüd ka kutsume. Valiti 
ka uued toimkondade juhatajad: 
kultuuritoimkonda juhib Elise 
Olt, sporditoimkonda Taniel Sil-
dam ning välissuhete toimkonda 
Tim Vaino. 

Koosolekutel on arutelusid 
olnud palju, räägitud on kõiki-
de toimkondade juhatajate poolt 
koostatud aastaplaanidest, ÕE 
põhikirjast ning mõeldud, mida 
teha ÕE stendiga. Juba on kor-
raldatud üritusi, nagu õpetajate 
päev, ning praegu käib usin te-
gutsemine kooli juubeliks val-
mistumisel.

Tööd jagub küllaga ning 
uued abikäed on alati teretulnud, 
samuti ootame soovitusi ja ideid 
kõikidelt meie kooli suurtelt ja 
väikestelt. Õpilasesinduse vastne president Annika Ojasild
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Halloween Kuristiku moodi
Meie kooli inglise keele päev pakub nii mõnusat meelelahutust kui ka mõtlemisainet. 

Kristjan

uudis

20. oktoobril külastas meie kooli Greg-
ory MacDonald Ameerika Ühendriikide 
suursaatkonnast, kes rääkis aulas lühi-
dalt oma kodumaa kultuurist ja sellest, 
millist tähtsust erinevad sündmused 
ameeriklaste silmis omavad. Pärast 
loengut toimus viktoriin ja kõrvitsate 
võistulõikumine.

Gregory MacDonald alustas oma loengut 
huvitava küsimusega: “Mis on Ameerika 
Ühendriikide ametlik riigikeel?“ Enami-
ku meeles mõlkus vast inglise keel, kuid 
tegelikult, nagu suursaadik ka ütles, ei ole 
USA-l ametlikku riigikeelt. 

Pikemalt peatus suursaadik spordi tee-
mal, tunnistades, et on ise väga suur pe-
sapalli ja jäähoki fänn ning on mitu korda 
Euroopas rännates varakult üles tõusnud, 
et oma lemmikmeeskonna mänge jälgida. 
Samuti väitis ta, et teatud spordialad, nagu 
ameerika jalgpall, korvpall ja ka pesapall, 
on ameeriklaste jaoks väga tähtsad. 

Samuti rääkis ta veidi lähemalt erine-
vatest uskudest ning tähtpäevadest, mis 
Ühendriikides tavaks on. Olulisemad nen-
dest on kindlasti 4. juuli, mil ameeriklased 
oma iseseisvuspäeva tähistavad, ja ka Mar-
tin Luther Kingi päev, mis on pühendatud  

mehele, kes Ühendriikides 
üks suuremaid rassismi ja 
vaesuse vastu võitlejaid 
oli. Mainitud said ka kuul-
samad ameerika kirjani-
kud, nagu näiteks Edgar 
Allan Poe ning Ernest He-
mingway.

Selleks, et loeng liiga 
monotoonseks ja igavaks 
ei muutuks, oli esineja väl-
ja valitud mõned pildid, 
mida ta kuulajatel ära lasi 
arvata. Pildid varieeru-
sid laste lemmikust Miki 
Hiirest kuni ühe parima 
blues’i kitarristi Riley B. 
Kingini (lavanimega B.B. 
King) välja. Samuti sai 
publik erinevate lugude 
põhjal esitajaid ära arvata.

Loeng oli kokkuvõt-
tes suurepärane. Kuna  
MacDonald suhtles pub-
likuga vabalt, oli mööduv 
tund humoorikas ja lõbus, 
kuid samuti ka ülimalt in-
formatiivne. Et näha, pal-
ju kuuldust ka meelde jäi, 
toimus viktoriin. Parimaks 
Ameerika tundjaks osutus 
Mario Laut (12.c).

Nagu traditsiooniks juba on saanud, 
algas kell 12.00 hoogne kõrvitsate lõika-

mise võistlus. Aula oli sigimist-sagimist 
täis ning valmima hakkasid tõelised meist-
riteosed.
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Mälestused, mis kallimad kullast
Silva Rent heidab pilgu Kuristiku vanemasse kiviaega. 

Kätlyn

iNTERVJuu

25 aastat vapralt siin koolimaja seinte 
vahel vastu pidanud Silva Rent meenu-
tab koos Kreskuga vanu häid aegu (aga 
tuleb välja, et praegune aeg teeb hoopis-
ki endisele silmad ette!).

Milline oli Lasnamäe 25 aastat tagasi? 
Ainult üks suur ehitustanner oli. Kui ma 
tulin siia esimest korda, siis pidin ronima 
üle aedade ja kivihunnikute ja ehitusprahi 
ja alles siis sain koolimajja sisse. Ja meie 
esimese direktori Gussarovi töökabinet oli 
hoopis Mahtra koolis. 

Kas koolimaja oli siis üldjoontes juba 
valmis? 
See oli ikka täiesti pooleli. Mina käisin 
siin esimest korda juunikuus. Ja siis oli 
see täiesti ehituses veel. Augustis, kui ma 
tööle tulin, olid viimased päevad ainult üks 
suur koristamine. 

Milline oli see päris esimene 1. septem-
ber? 
Avamine oli koolimaja ees ja linnapea oli 
tulnud linti lõikama. Kõik lapsed seisid 
klasside viisi koolimaja ees. Ja ma mäle-
tan, et me laulsime Uno Naissoo „Kooli-
kella“ seal trepi peal. 

Kas kooli vaim on aastatega silmnähta-
valt kasvanud? 
Kindlasti! Kooli algusaastatel oli see ole-
matu. Pärast 2000. aastat hakkas ta nagu 
rohkem välja paistma. Et ikka suhteliselt 
alles. Ta on veel noor...

Millal on kool olnud kõige toimivam ja 
organiseeritum? 
Huvitegevus oli paremal järjel algusaasta-
tel. Siis ei olnud lastel Lasnamäel nii palju 
tegevust ja nad käisid lauluringis ja tantsi-
mas. Ja kõike tehti hea meelega. Aga prae-
gu seda enam väga ei ole. Küll aga kool 
toimib praegu minu meelest paremini, ül-
diselt. Praegu on siin kergem töötada. 

Kui palju on muutunud õppeprogram-
mid ja kui sujuv oli üleminek seoses 
Eesti Vabariigi tulekuga? 
Muutunud on palju, aga muusikas õnneks 
mitte. Me lihtsalt ei laula enam Leninist! 
Aga see vahetus tuli nii salamisi, et laule 

nagu „Eesti lipp“ ja kõiki neid Mattiiseni 
laule me teadsime juba enne - see kõik tuli 
nii loomulikult. Vahetus tuli lastel iseene-
sest - see kõik oli neil sees olemas. 

Kas „õilsal vene ajal“ üldse tohtis eesti 
laule koolitunnis laulda? 
Olid laulud, mida me pidime laulma. Aga 
me laulsime neid nii vähe kui võimalik. 
Omast kogemusest võin öelda, et ma ei 
osanud nõukogude hümni peast kuni lõpu-
ni välja. Aga kohustus oli, et iga klassi sei-
na peal peavad olema suurelt riigi hümni 
sõnad. Meil olid ka need suurelt seina peal. 
Aga vaevalt need sõnad kellelgi peas olid, 
sest mina seda ei kontrollinud ja meid ei 
käinud ka keegi kontrollimas.

Millised olid õpilased 25 aastat tagasi?
Esimestel aastatel oli siin palju teistest 

koolidest ärasaadetud kraaklejaid ja hu-
ligaane. See negatiivne seltskond andis 
koolile halva maine ja ka koolielule eba-
meeldiva tooni. Muidugi oli ka tublisid ja 
töökaid lapsi, aga kahjuks jäävad meelde 
ikka need „möllumehed“.

Millal õpilaste kontingent muutuma 
hakkas? 
Ma arvan, et see võttis üks kuus-seitse aas-
tat aega. Et kui need, kes tulid viiendasse-
kuuendasse klassi, hakkasid lõpetama ja 
uued tulid peale, siis olukord muutus. 

Millisena näete Kuristikut 25 aasta pä-
rast? 
25 aastat paremana! Kui ta jääb püsima 
gümnaasiumina, siis kindlasti tugevana. 
Kui põhikoolina, siis ta võib-olla hää-
bub...
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NõuaNNE

Tordid, mida süüa kooli sünnipäeval
Neli maitsvat sünnipäevatorti Kuristiku gümnaasiumile.

Kätlyn
Kui Sina peaksid tegema meie armsale 
kollasele koolimajale sünnipäevakoo-
gi, siis milline see oleks? Õpetajad Heli 
Paju, Veiko Jõeäär, Margarita Eero ja 
Ly Melesk jagasid meiega oma parimaid 
koogiretsepte.

Heli Paju „Virsikutort“

Vaja läheb:
1 l virsiku jogurtit
1 purk virsikukompotti
2 muna
20 g želatiini
2 spl jahu
2 spl suhkrut
1 pakk virsikutarretise pulbrit

Valmistamine:
Küpsetada kahe munaga biskviitpõhi, lasta 
jahtuda. Tõsta virsikupoolikud nõrguma. 
Osa nendest tükeldada jogurti sisse. 
Paisutada ja seejärel sulatada 
želatiin. Valada ühtlase joa-
na, samal ajal liigutades, 
see jogurtisse. Segu va-
lada lahtikäivasse koo-
givormi jahtunud bisk-
viitpõhjale. Panna külma. 
Valmistada tarretis. Lasta 
jahtuda. Kui jogurt on kõve-
nenud, panna peale virsiku 
lõigud. Seejärel valada 
üle jahtunud tarretise-
ga. Panna külmkappi. 
Serveerida järgmisel 
päeval. Soovi korral 
võib pealt kaunistada 
veel vahukoorega.

Veiko Jäeääre „Por-
gandi-plaadikook toor-
juustu kattega“

Vaja läheb:
Põhi:
6 muna
6 dl suhkrut
6 dl nisujahu
4 tl küpsetuspulbrit
3 tl vanillisuhkrut
6 tl kaneeli
9 dl riivitud porgandeid (umbes 400g)

biskviitküpsised)
3 dl kanget kohvi
1 dl mandlilikööri (võib asendada kohvi-
likööriga)
500 g toorjuustu
2 dl vahukoort
5 munavalget
2 munakollast
2 dl tuhksuhkrut
1 tl vaniljesuhkrut

Valmistamine:
Sega kohv ja liköör. Teises kausis sega 
toorjuust, munakollane, tuhksuhkur ja va-
niljesuhkur. Vahusta vahukoor ja muna-
valged. Sega need õrnalt toorjuustu segu 
hulka. Kasta küpsised kohvisegusse ja 
pane vormi põhjale (ise kasutan ovaalset 
klaasist koogivormi. Kalla kreem peale ja 
tee nii mitu kihti. Kreemiga küpsiste va-
hel ei maksa kitsi olla - muidu jääb liiga 
kuiv. Kata tort kilega ja lase vähemalt 6 h 
külmas seista. Enne serveerimist puista üle 
mõru kakaoga.

Ly Meleski „Sünnipäevatort“

Retsepti koostamisel on 
esmajoones silmas pee-

tud tervislikkust ja 
ökonoomsust!

Vaja läheb:
300 g heasüdamlik-
kust
200 g hoolivust

½ klaasi naerusuist ole-
kut
100 g töökust
300 g sõbralikkust

Valmistamine:
Tordipõhi lõigatakse 
pooleks, kihid niisuta-
takse naerusuise oleku-
ga. Vahele määritakse 
hoolivust. Ka tordi 
pealmine kiht on kae-
tud hoolivusega. Veidi 

hoolivust otstarbekas 
järele jätta ja pritsida sel-

lest väikesed tupsukesed tor-
di äärtele, et töökus tordilt maha 

ei valguks. Siis kaunistatakse tort sõb-
ralikkusega ja kõige lõpuks kaetakse tort 
töökusega. Et tort vaagnal ilus välja näeks, 
kaetakse tordi küljed heasüdamlikkusega. 
Head isu!

300 g sulatatud võid/margariini
Kate:
100 g võid
200 g maitsestamata toorjuust
3 dl tuhksuhkrut

Valmistamine:
Vahusta munad suhkruga. Sega omavahel 
kuivained. Lisa munavahule vaheldumisi 
kuivained, porgandid ja sulatatud või/mar-
gariin ning sega kõik ühtlaseks taignaks. 
Vala see küpsetuspaberiga kaetud kõrge-
te äärtega ahjuplaadile, aja ühtlaselt laiali 
ning küpseta 200ºc juures 30 minutit. Lase 
valminud põhjal jahtuda. Valmista kate: 
vahusta toasoe või ja toorjuust mikseriga 
ning sega hulka tuhksuhkur. Määri kate 
jahtunud põhjale. Lõika kook ruutudeks ja 
soovi korral puista üle riivitud kookoshel-
vestega. 

Saad suure plaaditäie hõrgutavat, mah-
last ja suus sulavat porgandikooki.

Margarita Eero „Tiramisu“

Tõeliselt hea ja maitsemeelt ergutav maius-
pala pidulikeks puhkudeks. 

Va j a 
läheb:
600 g keelekese küpsiseid (võivad olla ka 
Eesti Vikerkaare küpsised või ise tehtud 

Pilt: Krõõt Kukkur
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Priit

Kresku magusamad palad
Kuus meeldejäävat artiklit Kresku 55-numbrilisest ajaloost.  

Kresku on ligi 15 aastat hoidnud valv-
salt koolielul silma peal. Selle aja jook-
sul on sündinud artikleid, mis on tekita-
nud elavat vastukaja koolis ja pälvinud 
auhinnalisi kohti üle-eestilisel kooliaja-
lehtede võistlusel – nii mõnedki artiklid 
on ilmunud võistluse järel nädalalehes 
Eesti Ekspress. Heidame korraks pilgu 
seljataha ning nopime välja kuus erilist 
lugu erinevate peatoimetajate ajal ilmu-
nud Kreskudest.      

Eksperiment kipsjalg
Cathriin Torop, märts 2007
Üks meeldejäävamaid eksperimente püü-
dis selgitada, kuidas suhtuvad kuristikla-
sed abivajatesse ehk konkreetsel juhtumil 
kipsjala ja -käega mööda koolimaja tunnist 
tundi kepslevasse Spartakisse. Spartak oli 
nii hingega asja juures, et nii õpetajad kui 
ka õpilased tundsid Spartakile kaasa ja ai-
tasid, kuidas aga said. Selgus, et Kuristiku 
rahvas on kaastundlik ja hooliv abivajajate 
suhtes. Mida oligi vaja tõestada.   

Priimägi versus Kuusksalu
Erik Öösalu ja Heinart Heinmets, det-
sember 2006 
Värvikas eksperiment, kus kaks meie kooli 
spordiguru pidid omavahel, silm silma vas-
tu, jalg jala vastu, käsi käe vastu, mitmel 
spordialal mõõtu võtma. Õpetajad kõksisid 
jalgpalli, tõmbasid lõuga (vähemalt ürita-
sid), surusid kätt ja tegid veel nii mõndagi 
sportlikku. Ei ole tähtis, kumb võitis, kuid 
lugu oli lustlik ja sai auhinna ka koolileh-
tede võistlusel.    

Kaameraskandaal
Piret Eero, märts 2006
Piret Eero peatoimetajaks olemise ajast 
üks kõmulisemaid lugusid, mis kajastas 
nn kaameraskandaali. Nimelt soovis üks 
meie koolis kunagi lühikest aega töötanud 
füüsika õpetaja oma klassiruumi panna vi-
deokaamera, et jäädvustada õpilaste käitu-
mine tunnis. Kresku artikli ilmumise järel 
oli probleem lahendatud – kaamera pai-
galdamisest klassiruumi ei rääkinud enam 
keegi.   

Eksperiment saladuslik urgas
Cathriin Torop, oktoober 2003
Tegemist oli eksperimendiga, mille ees-
märgiks oli uurida, mis toimub ikkagi 
„kinoruumis“ ehk jubedas haisvas konkus 
huvijuhi ruumi kõrval, millest oli saanud 
koht, kus mõned õpetajad käisid „kopse 
puhastamas“, Usinad Kresku reporterid 
veetsid palju vahetunde suitsuhaisuse urka 
ukse läheduses ja panid kõik nähtu täpselt 

kirja. Fikseeriti ruumis veedetud aeg, kü-
lastamissagedus ja isegi ruumi sisenevate 
ja sealt väljuvate inimeste nägudel peegel-
duvad emotsioonid. Kuigi kellegi nimesid 
ei nimetatud, said Kresku tegijad tossutaja-
telt pärast artikli ilmumist mitmeid mõrk-
jaid märkusi. Kahjuks ei pannud artikkel 
piiri suitsetamisele koledas urkas. Tänase 
päevani võib sellesse korraliku ventilat-
sioonita ruumi sisenemas näha kollaste 
sõrmedega pedagooge. Loodame, et seo-
ses kooli remondiga see kole koht kaob.

Sihtmärk McDonald’s 
Anna-Liisa Lainemäe, detsember 1999
Artiklil McDonald’si eksitavast reklaamist, 
mis õhutas Lasnamäe kanalis sõitvaid au-
tojuhte kiirust ületama, oli konkreetne 
mõju – reklaamid vahetati välja. See on 
hea näide selle kohta, kuidas ajakirjandus 
suudab mõjutada elu meie ümber. Siiski, 
artikli mõju sai ilmneda tänu sellele, et see 
avaldati Eesti Ekspressis.

Kuristiku esimene seksiafäär
Üllar Kosk, oktoober 1999
Selle loo nuhkis välja legendaarne püs-
tolreporter Üllar Kosk kehalise kasvatuse 
õpetajalt Valeri Romanovilt. Nimelt olevat 
õpetaja näinud kaht noort inimest keldri-
korrusel tegelemas vanainimeste asjaga. 
Kooli juhtkond keelas ajalehte Kuristiku 
10. juubelipeol Sakala keskuses müüa. 
Õnneks muudeti meelt ja leht sai müügi-
loa. See on seni kõige suurema trükiarvu-
ga Kresku – 350 eksemplari. Ja mitte ükski 
ajaleht ei jäänud müümata! Ja nalja sai!
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Uued tuuled Kuristikus

Kätlyn

„Ka lahtiste silmadega koolis ringikäimine on õppimine.“

Sellest sügisest asus meie kooli juhtima 
uus direktor - kolleegide poolt nooreks 
ja energiliseks tituleeritud Raino Liblik, 
kes enne oli Tallinna Teeninduskooli õp-
pedirektor.

Kuidas saab Kuristiku gümnaasiumi di-
rektoriks?
Ametlikest protseduuridest rääkides tuleb 
esiteks täita haridusministeeriumi tingimu-
sed (juhtimiskogemus, haridus jms), siis 
teha avaldus ning läbida komisjon. Lisaks 
toimub vestlus. Muidugi on see inimese 
enda otsus, kas kandideerida või mitte, aga 
mulle konkreetselt tehti selleks ettepanek. 
Ma olin hariduses töötavatele inimestele 
silma jäänud, mul on vastavad kogemused 
ja haridus. 

Kas Marti Tulva jättis Teile juhatada 
toimiva kooli?
Kindlasti. Kindel on see, et minul ja M. 
Tulval on palju ühiseid arusaamasid ja ka 
palju erinevaid. Meie mõlema jaoks on 
kindlasti tähtsal kohal huvitegevus. Mina 
olen noorem inimene ja mul on omad ideed 

ja mõtted. Aga ma võtan asja mõistusega ja 
tasapisi. 

Mis on Kuristiku gümnaasiumi suurim 
pluss ja miinus? 
Suurim pluss on traditsioonid. Ma olen 
positiivselt mõtlev inimene, ma ei oskagi 
midagi välja tuua, mis mind häiriks. Ma ei 
kurda.

Mis mulje on Kuristiku Teile siiamaani 
jätnud?
Kuristiku on üks silmapaistvamaid Las-
namäe koole ja tal on oma väga tugevad 
küljed, mis seavad mulle ka lisakohustusi - 
neid traditsioone elus hoida. Teisest küljest 
aga on rõõmsam tulla siia ja näha, et palju 
on tehtud. Loomulikult on palju veel teha. 
Tegelikult ei tulnud ma päris tundmatusse 
kohta - siin õpib palju mu endiseid õpilasi 
Lasnamäe lasteaed-algkoolist.

Kas kuristiklasi ootavad ees suured ja 
kardinaalsed muutused?
Ma olen päris üllatunud, sest palju asju 
toimib siin väga edumeelselt. Selge see, 
et tasapisi tuleb üht-teist edasi arendada ja 
täiustada. Aga ma ei poolda suuri ja äki-
lisi muudatusi. Ajuvabadust ja korralage-
dust ma ei kannata. Mõistlik tuleb olla, ei 

7 asja, mida sa direktorist enne ei 
teadnud
*Raino on saavutanud suusatamises 
Eesti meistrivõistlustel 4. koha.
*Mõlemad tema vanemad on 
õpetajad.
*Ta on üks Tallinna Treenerite Liidu 
loojatest.
*„Kõik on läbirääkimiste küsimus!“
* Ta on lõpetanud Kilingi-Nõmme 
Gümnaasiumi, kus ta käis spordiklas-
sis.
* Raino esimene täiskohaga töökoht 
oli Lasnamäe lasteaed-algkoolis
* Direktoril on hetkel pooleli ma-
gistriõpe hariduse juhtimise erialal 
(kevadel kõik lõpetamisele!).

maksa üle pingutada. Suurim muutus, mis 
varsti ees seisab, on ilmselt kooli remont. 

Kas meil on jälle direktor paariküm-
neks aastaks?
Sellele küsimusele on võimatu vastata. 
Lähiaastatel ma kindlasti siit ära minna ei 
tahaks. Praegu näen ma ennast Kuristikuga 
pikka aega seotud olevat.

Kas Kuristiku gümnaasiumi on lihtne 
armastama hakata? 
Muidugi!
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Tere tulemast Kuristikku!

Niina

kooliElu

Kõik on uus septembrikuus - õpilased ja puhvetitädigi. 

Uus õppeaasta toob endaga kaasa ala-
ti uue klassi, uued vihikud ja pliiatsid, 
uued vahetusjalanõud ja kohe kindlasti 
uued inimesed. Püüdsime kooli korido-
ridest kinni uued näokesed ja uurisime, 
kuidas nad on uue aastaga rahul.

Kätlyn Piritalt
Kätlyn on tulnud meie juurde Pirita majan-
dusgümnaasiumist 10.a klassi ning on uue 
kooliga väga rahul. 
Esmamuljel tunduvad inimesed väga 
sõbralikud ning klassijuhatajagi on väga 
meeldiv. „Ei anna eelmise klassijuhataja-
ga võrreldagi,“ lausub neiu, „kui tema ei 
viitsinud midagi organiseerida, siis õpetaja 
Eero on väga aktiivne.“ Praeguseks on Ku-
ristiku suutnud jätta mulje kui väga sõbra-
lik kool.

Kooli tahtis Kätlyn vahetada, sest Piri-
ta kool ei olnud talle meelt mööda. Pealegi 
asub praegune koolimaja kodule lähemal 
ning kuna ta on sellest palju head kuulnud, 
siis otsustaski ta Kuristiku gümnaasiumi 
kasuks. 

Alguses oli võõras tunne, mis on uude 
kooli minemise puhul normaalne, kuid 
tüdruk kohanes ruttu ja sai juurde uusi sõp-
ru. Ennast iseloomustab Kätlyn kui sõbra-
likku ja heasüdamlikku tüdrukut. Eelkõige 
meeldib talle tantsida.

Gerk 10.b klassist
Gerk on meile saabunud 21. Koolist. Het-
kel on ta 10.b klassi õpilane. Esmamulje 
Kuristikust oli hea ja pole senini muutu-
nud. „Õhkkond on palju sõbralikum kui 
minu endises koolis. Kool on turvaline 
ning on palju vabadust. Koolide tase tun-
dub samasugune,“ ütleb Gerk. Sarnane on 
veel fakt, et poisi füüsikaõpetaja oli Sild-
nik, seega oli tal väike kokkupuude Kuris-
tikuga juba olemas enne, kui ta siin õppe-
aastat alustas. 

Gerk ise on aktiivne noormees, kes 
sõidab talvel lumelauga ja suvel tegeleb 
igasuguste ettejuhtuvate asjadega. Muusi-
kamaitse on tal mitmekülgne, ta kuulab nii 
hip-hop’i, dubstep’i kui ka jungle’it.

Kaspar Kadriorust
Kaspar tuli meie juurde Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumist ning õpib 10.b klassis. 
Juba enne õppeaasta algust oli Kasparil 
koolis palju tuttavaid ning see tegi koha-
nemise palju lihtsamaks. Oma klassi kohta 
ütleb poiss, et on mõnus ja lõbus, mis sest, 
et reaalklass. 

„Natuke igatsen vana kooli järele, sest  
vana seltskond ja õpetajad jäid maha. Kah-
juks aga iga asi peab ükskord lõppema. 
Kuid ma olen õnnelik, et siin koolis on 
söökla palju suurem, eelmisesse sööklasse 
õpilased lihtsalt ei mahtunud ära. Mäletan, 
kuidas vahel käisin garderoobis pingi peal 

söömas,“ pihib Kaspar.
Uude kooli tulekuga tuli ka midagi uut 

ellu juurde. Nimelt, kui enne poiss ei te-
gelenud mitte millegagi, siis nüüd soovitas 
talle kehalise kasvatuse õpetaja, kelleks on 

meie meie uus direktor, maadlust proovi-
da. Kaspar ise on spordiala valikuga rahul 
ning ütleb, et väga tore on just see, et saab 
rakendada oma jõudu. „Ja kõige imelikum 
on see, et ma kaalun 95 kilo,“ ütles Kaspar 
naeratades.

Rafalina armastab lapsi
Koolis on meil uued mitte ainult õpilased-
õpetajad, vaid ka puhvetitädi! Nimeks on 
tal Rafalina. Rafalina saadeti siia Pae güm-
naasiumist. Kuna puhvetit haldav firma on 
koolidel sama, siis ta lihtsalt saadeti ühest 
kooli teise. Puhvetis on ta töötanud juba 
kaks aastat.

Rafalina armastab lastega töötada - 
sellepärast meeldibki talle tema töökoht. 
Tema tööpäev algab 8.45 koos esimese 
vahetunniga ja jõuab lõpule kella kolme 
paiku. Kuristiku puhvetit iseloomustab ta 
ilusa ja mugavana. 

Õpilaste kohta ütleb ta, et nad on arm-
sad ja sõbralikud. „Ainuke asi, mida ma 
tahaksid õpilastelt paluda, on, et nad puh-
vetis ei lärmaks nii valjusti ja kannatlikult 
ootaksid oma järjekorda. Kõige raskem 
selle töö juures ongi see, et vahetunnid on 
puhvetis lärmakad ja ma ei kuule korrali-
kult õpilaste soove ning nii tekibki kahjuks 
pikk järjekord,“ ütleb Rafalina murelikult 
Kreskule. 

„Aga väga hea meel on näha, et õpila-
sed ostavad mitte ainult saia ja pitsat, vaid 
ka puuvilju, juurvilju ja salateid - tervislik 
toitumine on väga tähtis!“ ütleb Rafalina.
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Suured sõbrad, väikesed sõbrad
Kaheteistkümnendike ja ühendike päikseline ühistund.

Ühel toredal koolipäeval lisasid meie 
päevale veel rohkem toredust 1. klassi 
poisud ja pliksud, kellega me koos tunni 
mööda saatsime. Toimus see suurte poo-
lel ja väikesed said juba esimesel kooli-
veerandil suurtepoolt külastada. Nüüd 
läheb põhikooli astumine palju sujuva-
malt, kui keskkonnaga on varem tutvu-
tud. Luksus missugune! 
  
12.b klassiga võõrustasime pisikesi enda 
klassis, olime ostnud kommi ja õpetaja 
Sooväli oli ette valmistanud viktoriini. 
Igale küsimusele õigesti vastanu sai väi-
kese meene. Vastata said ainult väikesed 
osavõtjad, suuremad võisid aidata. Seda 
juhtus mitu korda, kui me kui suuremad 
ja targemad valesid vastuseid ette ütlesi-
me. HÄBI! Viktoriin ise koosnes piltidest 
ja igale pildile tuli hunnik vastuseid. Mina 
sain endale väga vinge pinginaabri, ta ja-
gas enda meeneid minuga, nämm-nämm! 

Kui viktoriin möödas, oli aeg pliiatsid 
kätte võtta ja oma kunstiandeid demonst-

reerida. Lapsed pidid joonistama midagi, 
mis neid õnnelikuks teeb. Kes joonistas 
vikerkaari, kes liblikaid ja autosid, me 
poisuga joonistasime klouni. Geniaalne, 
kas pole? Varem pole nii mõnusat joonis-
tamistundi küll olnud. Lisaks veel, et väi-

Melissa ja Kätlyn

kestel on palju parem kujutlusvõime kui 
meil klassi peale kokku. Imelikul kombel 
said osad meist endale väga sarnased pin-
ginaabrid. Näiteks minu kaaslane oli sama 
lärmakas kui mina, härra Tüvi uus sõber 
ei olnud endas veel kunstiannet avastada 
jõudnud, just nagu Kristjangi. 

12.c klass kohtus samuti oma pisikeste 
koolikaaslastega. Jutud käisid ammu juba, 
et esimese klassi lapsed tahaksid oma suu-
ri sõpru jälle näha. Ja meie tahtsime ju ka 
neid näha ja esimesi muljeid kooli kohta 
kuulda. Ja nii kui meie pisikesed sõbrad 
klassiuksest sisse astusid, oli äratundmis-
rõõm ääretu. Kes vähegi sai, läks otse-
joones oma vanema koolikaaslase juurde, 
ikka sellesama, kellega 1. septembril sai 
käsikäes aktusele mindud.

Meie koolitunnis lauldi koolilaulu ja 
joonistati. Kuidas ma sain unustada, kommi 
söödi ka (maailma kõige paremad kommid 
olid – Oravakesed!). Joonistamise teemaks 
oli „Esimene kuu Kuristikus“. Valminud 
meisterlikke teoseid võib uudistama min-
na väikeste poolele, kus töödest pandi üles 
näitus. Ja mainida tuleb kindlasti seda, et 
pildid olid kõik äärmiselt positiivsed! Mit-
me pildi peal säras päike ja koolimaja oli 
alati säravkollast värvi. Tundub, et meie 
pisikesed sõbrad on meie koolimajaga äär-
miselt rahul.

Usume, et väikestel oli meiega lõbus, 
sest võime mõlema klassi eest kostes öel-
da, et meil oli küll tore tund! 
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Noored peaksid saama valida?

Robert

kooliElu

Varivalimiste telgitagused valgustab vilistlane Robert Lang.

5.-8. oktoobrini toimusid Tallinnas ja 
Tartus noorte varivalimised, kus vähe-
malt 14-aastastele üldhariduskoolide 
õpilastele anti võimalus anda oma hääl 
eelistatud kandidaadi poolt samade 
nimekirjade alusel nagu ametlikel va-
limistel. Algselt olid varivalimised pla-
neeritud lõbusa noorteprojektina kooli-
des, nagu seda tegid meie põhjanaabrid 
soomlased. Olude sunnil kõik päris nii 
ei läinud. 

Miks lahvatas skandaal?
Septembri alguses lahvatas varivalimiste 
ümber Tallinnas väike skandaal, kus lin-
navõimud väitsid, et projekt on õpilaste 
kellegi valimisvankri ette rakendamine ja 
kindlasti ka halvasti ette valimistatud. Sel-
lega ei saa aga nõus olla.

Kindlasti ei olnud tegu noorte poliit-
vankri ette rakendamisega, nagu väitis 
linnavõim koolidele saadetud kirjas. Pro-
jekti korraldas Eesti Noorteühenduste Liit 
koostöös Tartu Noortevolikoguga, mis 
mõlemad on apoliitilised organisatsioonid 
ja tegutsevad kodanikuühiskonna heaolu 
silmas pidades. 

Samuti sõlmiti ennetavalt projekti raa-
mes kõigi erakondade noortekogude vahel 
Hea Tava Leping. Lepingu kontseptsioon, 
et poliitilised noored on ühe laua taha maha 
istunud ja ühistes mängureeglites varivali-
miste projekti raames kokku leppinud, on 
minu arvates piisav väitmaks, et tegu ei 
ole õpilaste kellegi valimisvankri ette ra-
kendamisega. Selle väite toetamiseks võib 
veel tuua fakti, et projekti raames anti väl-
ja voldik, millel olid noortepäraselt kokku 
võetud kõigi parlamendi parteide program-
mid võrdselt. 

Kui kellelgi veel sellest väheks jääb, 
siis projekti rahastajad SA Archimedes Eu-
roopa Noored Eesti büroo, Kodanikuühis-
konna Sihtkapital, Tiigrihüppe Sihtasutus, 
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Tartu 
linn toovad projekti juurde veel kord sõl-
tumatuse hõngu.

Varivalimiste korraldamise tegi lahva-
tanud skandaal kindlasti raskemaks, kuid 
nagu näha, siis toimumata projekt ei jää-
nud. Loodan, et kui projekt taas 2011. a 
Riigikogu valimiste eel toimub, siis taolist 
vastuseisu kohtama ei pea, sest mõistetakse 

projekti laiemat ees-
märki kasvatada tule-
vikuks teadlikumaid 
valijaid, kes teevad 
valimiskasti ees kaa-
lutletud valiku, mitte 
ei otsusta mõne partei 
käest saadud salli või 
pastaka põhjal.

Noortele ei pöörata 
tähelepanu
Õpilased on ühiskon-
nas mõnes mõttes 
natuke raskes seisus 
olev grupp, kelle eral-
diseisvatele huvidele 
ja vajadustele pole 
kohati kõik poliitili-
sed jõud motiveeritud 
tugevat tähelepanu 
pöörama. Kuivõrd 
alla 18-aastased noo-
red ju valida ei saa, 
siis on see ilmselt 
parteide silmis lihtsalt 
kampaaniaks kuluva 
raha otstarbeka ära-
kasutamise tõttu nii. 

Antud projekt 
loodetavasti tõmbas 
vähemalt mõnes mõt-
tes poliitiliste otsusta-
jate tähelepanu noor-
tele ja eriti just õpilastele, kes nüüd nende 
poolt valida said. Projekti raames ei olnud 
kunagi eesmärk tuua esmajärjekorras välja 
õpilaste poliitilised eelistused, vaid rõhuda 
sellele, kui palju noori üritusest osa võttis 
ja murda müüti, et noored ei huvitu poliiti-
kast ja ühiskonnast laiemalt.

Tallinna 384 noort, kes varivalimistel 
erineval moel oma hääle andsid, ei ole just 
kõige suurem number, mille põhjal väita, 
et noorte aktiivus ühiskonnas on suur ja me 
peaksime mõtlema kohalike omavalitsuste 
volikogude valimistel valimisea langeta-
mise peale. Julgen üsna kindlalt väita, et 
kui see projekti oleks toimunud Tallinnas 
koolides, siis oleks see arv olnud vähemalt 
kümme korda suurem. Ma julgen seda väi-
ta eelkõige Tartu õnnestunud näite põhjal.
Nimelt käis Tartus varivalimistel hääleta-
mas 15 koolis kokku 1392 noort. See on 
number, mis juba noorte aktiivuse kohta 
lubaks mõningal määral üldistusi teha ja 
need üldistused ei ole kindlasti negatiiv-

sed. 
Arvan, et Tartu kooliõpilased on tões-

tanud, et müüt, nagu noored ei huvituks 
poliitikast üldse, on põhjendamatu. Vastu-
pidi, need numbrid ütlevad mulle, et noor 
kes käib koolis on huvitatud poliitikast, kui 
see talle noortepäraselt kätte viia.

Noored peaksid valima?
See, kas me peaksime langetama valimisi-
ga kohalike omavalitsuste volikogude vali-
mistel 16. eluaastani, on laiema diskussioo-
ni teema, kuivõrd eeldab peale noorte enda 
huvi ka mõne muu eelduse täitmist, kuid 
viskaksin siinkohal õhku ühe küsimuse, 
mida minu hea sõber Martti Martinson ku-
nagi öelnud on. "Miks on 16.aastane noor, 
kes osaleb aktiivselt kooli õpilasesinduses, 
koduvalla tegemistes ja näiteks üleriigilise 
õpilasesindajana, halvem riigi silmis koha-
likul tasandil valima kui keskealine mees, 
kes töötab välismaal näiteks ehitajana?" 

Loe lisaks: www.varivalimised.ee
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Keskkool on ametlikult lõppenud

Niina

Suvi on seljataga ja kooli esime-
ne veerand on lõpusirgel. Kuid kellel 
kool, kellel ülikool. Kuidas läheb meie 
kallil 22. lennul? Kresku otsis mõned 
vanad koolipõngerjad üles ning kuulas 
nad hoolikalt üle. Küsimustele vastasid 
Rene Pringi, Tiina Lesnikowicz ja Ermo 
Raidsalu. 

Mis tundeid tekitas teis mõte, et kesk-
kool on nüüdseks ja igaveseks läbi?
Rene: Ma mäletan, et paar kuud enne koo-
li lõppu oli selline periood, kus me kõik 
mõtlesime iga päev, et mis meist pärast 
kooli saab ja kas hakkame veel kohtuma? 
Eksamite ajal saime alati pärast kokku ja 
ajasime pikalt juttu, sest polnud ju jäl-
le tükk aega näinud. Aga kui tunnistused 
lõpuks kätte jagati, ei tekkinud vähemalt 
minul küll mingeid erilisi emotsioone, ei 
pisaraid ega ka midagi muud. Kool ei ole 
ju veel läbi - enamik meist läks TTÜ-sse ja 
me kohtume iga päev.
Tiina: Alguses oli tükk aega probleeme 
arusaamisega, et nüüd ongi kool läbi ja uus 
eluetapp on tulekul. Tunne oli ikka selline, 
et sügisel jälle rõõmsalt Kuristikku ja kõik. 
Kuid kui see kohale jõudis, et nüüd ongi 
kõik, siis oli ikka kurb tunne küll. 12 aas-
taga sai Kuristikust kui teine kodu.
Ermo: Igasuguseid tundeid. Algul oli pea-
mine tunne, et hea - lõpuks on keskkool 
läbi. Kuid samas tegi ka veidike kurvaks, 
sest nalja sai koolis kõvasti.

Mida igatsed Kuristiku juures kõige 
rohkem?
Rene: Viimasel aastal sai meie klass eriti 
lähedaseks ja seetõttu olid vahetunnid ikka 
ühed toredad tunnid – kogu aeg toimus 
midagi ja sai nalja visatud. Ühtlasi igatsen 
mõndasid toredaid õpetajaid, eriti meie 
oma õpetaja Annelat!
Ermo: Kuristiku rahvast.
Tiina: Kuristiku puhul on palju igatseda! 
Kindlasti igatsen õpetaja Ratassepa, Täm-
mo, Boroviku, Koppeli ja teiste toredate 
õpetajate tunde, samuti kogu ülejäänud 
kooliperet. Mainimata ei saa jätta ka Kuris-
tiku erinevaid üritusi, mis iga aastaga aina 
paremaks muutusid! Suur kiitus kõigile, 
kes sellised vahvad üritused teoks teevad.

Mida Te ei igatse üldse?
Rene: Üldse ei igatse seda, et keegi kogu 
aeg torgib, et miks sul see tegemata on või 
see nii on - ülikoolis on kõik sinu enda teha 
ja kellelgi pole aega sinu ahistamiseks.
Ermo: Kohe kindlasti ei igatse ma kont-
rolltöid ja hommikul kella kaheksaks kooli 
tulemist. 

Millega praegu tegelete?
Rene: Läksin TTÜ-sse – äriinfotehnoloo-
giat õppima. IT oli kohe silmapiiril, see 
huvitas ja ei tundunud väga raske ka – eel-
dused olid olemas ja see tundus IT aladest 
kõige ägedam.
Tiina: Jah, läksin edasi õppima küll. Ot-
sus oli tegelikult suhteliselt raske, et kuhu 
proovida ja kuhu mitte, sest polnud isegi 
päris kindel, mida tahaksin õppida. Lõpuks 
valisin Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse 
Erakooli, kus õpin hotelliteenindust.
Ermo: Sel aastal edasi õppima ei läinud, 
ajurakke on vaja ka taastada peale kahte-
teist aastat õppimist. Praegu toetan Eesti 
riiki maksudega ehk käin tööl ja tegelen 
veidike ka spordiga.

Kui suur vahe on koolil ja ülikoolil?
Rene: Sarnane on see, et ega valikuid 
väga ei ole - kui oled eriala ära valinud, 
siis on õpitavad ained enam-vähem paigas, 
mõned valikud on ainult, näiteks kehaline 
kasvatus, kus saad valida erinevate alade 
vahel ja suvalisel ajal käia.

Täiesti uus on see, et kui sa ühel pool-
aastal mingit ainet ära ei tee, pole hullu 
- saad järgmisel poolaastal uuesti teha. Ja 
minul on nii, et näiteks matemaatika töid 
saab iga nädal uuesti teha ja loeb parim 
hinne.

Ja lõpetuseks, nimeta üks omadussõna, 
mis kirjeldab Kuristiku Gümnaasiumit 
kõige paremini?
Rene: Perpetum mobile - kogu aeg liiku-
mises!
Tiina: Ainult üks omadussõna? Hmm... 
raskeks läheb, kuna Kuristikku on võimatu 
ühe sõnaga iseloomustada. Aga võib-olla 
siis... ainulaadne!
Ermo: Kollane!

Rene, Kresku palus ju ühte sõna?
Rene: Perpetum mobile on eesti keeles 
igiliikur, mis on üks sõna.

Vastsed vilistlased pajatavad oma elust ja tegemistest. iNTERVJuu
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VikToRiiNKui tark oled sina?

Kristi Enely Kätlin Henri Sinu nimi

Matemaatika: Kui 
palju on 2+2*2=?

8 8 6 6

Astronoomia: Kas 
päike on planeet või 
täht?

Täht Täht Planeet Täht

Geograafia: Nimeta-
ge üks riik, mis al-
gab U tähega.

USA Ukraina Ungari Ungari

Religioon: Mis usk 
on Iisraelis?

Islam Mmm, ei tea Islam Islam

Arhitektuur: Mitu 
Eiffeli torni on maa-
ilmas?

1 10 Kas see on triki-
ga küsimus? 1

1

Ühiskond: Mis ra-
haühik on kasutusel 
Austraalias?

Austraalia dol-
lar

Euro Euro Euro

Anatoomia: Mitu 
neeru on inimesel?

2 2 5 1

Film „Star Wars“ 
põhineb tõesti sün-
dinud lool. Õige või 
vale?

Vale Vale Vale Vale

Geograafia: Ladina-
Ameerikas räägitak-
se ladina keelt. Õige 
või vale?

Vale Vale Vale Vale

Ühiskond: Mitu vär-
vi on Euroopa Liidu 
lipul?

2 3 3 2

Niina

Nüüd on autasustamise aeg. Õhus on tunda 
pinget! Palju-palju õnne Enelyle ja Kätli-
nile, kes jagavad omavahel neljandat ja 
kolmandat kohta 5 punktiga! 

Teine koht... Trianglipõrin... Palju õnne 

1.Kuus 2. Täht. 3. Kõik vastused on õiged. 4. Judaism 5. Üks. 6. Austraalia dollar. 7. Kaks neeru. 8. Vale 9. Vale 10. Kaks värvi
Otsustasime kinni püüda mõned gümnaasiumiõpilased ja panna proovile nende ti-
heda graafikuga töötavad ajurakud. Küsimustele vastasid Enely (12.b), Kätlin (11.a) 
ja Henri (10.a). Viktoriini tirisime ka meie füüsika õpetaja Kiristi Juuse. Vaatame 
siis koos viktoriini tulemusi. Igaüks võib osaleda Kresku viktoriinis, kirjutades vas-
tused tabeli parempoolsesse veergu, ja võrrelda ennast “ametlike” võistlejatega. 

Henrile, tervelt 7 punkti! 
Esimene koht läheb meie võitmatule 

füüsika õpetajale Kiristile, kes teenis ter-
velt 8 punkti. Kresku õnnitleb kõiki osa-
leja

Kuidas läks aga Sinul, lugeja? Kas pa-
remini kui võistlejatel? Soovime Sullegi 
palju õnne ja järgmisel korral võid juba 
Sina Kresku viktoriinis väljavalituks osu-
tuda.  
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Mis on punane ja haiseb?

Henrik
Kehvast seisust alustanud, kuid lõpuks 
väga head tingimused välja kaubelnuna, 
kuidas alandada ja ahistada neid noori, 
kes arvasid, et õige valik on tulla õppi-
ma gümnaasiumisse, hakkas septembri-
kuu viimasel nädalal tants ja trall pihta. 
Seda kõike kõige paremas mõttes. 

Tänavused orjad olid tublid ja kuulekad 
(välja arvatud Pille-Riin). Esmaspäeval 
õpetati 10ndikele rebasetants selgeks ja 
seda said nad praktiseerida terve ülejäänud 
nädala. Rebasemood oli tol päeval tooga ja 
ujumismüts. 

Lisaks koolimajale tutvustasime rebas-
tele ka ümbruskonda. Marsisammu saatel 
käidi ära Mustakivi keskuse juures, kus 
tõhusalt lauldes ja tantsides suudeti segada 
liiklust ja rõõmustada mööduvaid poodle-
jaid. 

La bomba!
Teisipäev hakkas nukralt, sest esimesed 
rebasetantsud tuli teha igavas vaikuses. 
Õnneks on abituriendid nii ilusad, targad 

ja osavad, et juba mõni vahetund hil-
jem kõlas igast telefonist vastav muusika 
(siinkohal teevad kõik abituriendid suure 
kummarduse tehnikaajastule). Päeva tee-
maks oli soovahetus, mistõttu ei tundnud 
10ndikud enam üksteist ära ja üldse oli 
neil raske endas kindel olla ja end mõista. 
Mõne jaoks oli see päev oluline etapp teel 
eneseleidmiseni.

Kolmapäev - rebastele punane päev. Vai-
kus enne tormi. Suurt midagi ei toimunud. 
Abituriendid tegid veel viimaseid plaane, 
kuidas mõni hea löga valmis meisterdada. 
Üldises hallis massis hakkas koridorides 
silma rohke punane, justkui vaataks Stalini 
matuseid. 

Palveta, rebane, palveta...
Neljapäeva hommik. Vana meik maha, uus 
ja parem asemele. Uued, ilusamad riided 
selga ja rebased saadeti tundidesse. 

Vahetundide ajal toimusid veel lisaks 
pidevatele näokaunistamistele  hommiku-
võimlemine, teatejooks vitamiini nimel ja 
direktorile koolilaulu laulmine. Kõik oli 
armas, kuni kell sai üks ja lahti läks põrgu. 
Seda muidugi 10ndike vaatenurgast. 

Abiturientide jaoks tasusid sellest 
hetkest alates kõik üksteist eelnevat koo-
liskäidud aastat end lõpuks ära. Algas 

Kümnendikud ei olegi enam nii rohelised.
teatejooks, kala hambus, kohvi- ja võilei-
vapaus, kus sai kõike muud kui kohvi ja 
võileiba, ning päeva tipphetk – takistusra-
da. Iseenesest seal väga palju takistusi pol-
nudki, kuid erinevaid tooteid, toiduaineid, 
puhastusvahendeid ja koduseid kokku se-
gatud haisvaid vedelikke oli rebaste riietel 
ja näos lugematult. Kuna keegi seda haisu 
ja jubedust enam tunda ja näha ei tahtnud, 
anti päevakangelastele luba end koju kasi-
ma kaduda.

Rebase koht on ristil
Õhtune osa tuli taas leiutada, sest kaks 
aastat tagasi olid tollased abituriendid pii-
savalt laisad. Rebased seoti paaridesse,  
silmad kaeti sallidega ning viidi jalutama, 
et kutsikad õpiksid oma urgu tundma ka 
pimesi. Pika teekonna lõpuks, kus võis 
rohkelt näha kiljuvaid noormehi ning vul-
gaarseid tütarlapsi, jõuti aulasse. 

Mõned mängud ja mõlema klassi poolt 
koostatud näidendid hiljem, valisid mõle-
mad klassid endi seast ühe julge, kes halas-
tamatult risti löödi. Koos loeti rebasevanne 
ning ausalt teeniti välja rebasepass, mis on 
ühtlasi ka tõendiks, et 10ndikud on alates 
1. oktoobrist täieõiguslikud gümnasistid. 
Ja mis kõige tähtsam, abituriendid said 
vana võla tasutud...

kooliElu
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Rokkiv õpetajate päev

Siirid ja Helen
Õpetajate päev toimus 5.oktoobril. 

Erinevalt eelmistest kordadest oli roh-
kem asendusõpetajaid, mis tegi elu pal-
ju põnevamaks.

Hommik
Õpetajad on meie, ulakate õpilaste nimel 
palju läbi elanud. Nad parandavad meie 
töid punaseks, kuulavad meie lõugamist 
tunnis ning teevad rasket tööd, et meile 
natukenegi tarkust pähe taguda.  Nende 
tunnustamiseks korraldataksegi igal aastal 

õpetajate päev, kus nad saavad tunda end 
erilisena.

Sellel aastal algas päev kohe päris lõ-
busalt. Kooli sisenedes ei tervitanud meid 
trepil härra Liblik ja proua Aiaste, vaid 
hoopiski kaks abiturienti, kes neid kehas-
tasid. Natuke kahtlust tekitas küll see, et 
libadirektoril polnud lipsu kaelas, kuid 
sellest pole midagi – siiski me noomisime 
teda selle eest. 

Muusikatund
Meil oli esimeseks tunniks muusikaõpe-
tus. Üllatuseks oli see, et meid aeti muusi-
kaklassist välja!  Põhjuseks oli see, et meid 
saadeti hoopis aulasse trumme mängima. 

Õpetajad said lulli lüüa ja oma teadmisi täiendada.

Õpetajaks oli Kuristiku talent Harri. Tema 
põhjustatud tugev heli tõi kohale ka direk-
tori, kes ei pahandanud üldse, vaid kuulas 
huviga muusikat. Tunni lõppedes tegime  
õpetajaga intervjuu. Too kurtis ettevalmis-
tamatust ja kogemuste puudust õpetamise 
alal. Ta pakub küll vabal ajal trummitunde, 
kuid muusikaõpetaja ametit polnud enne 
proovinud. Õpetaja oli üpriski pabinas 
järgmise tunni pärast, kus klassiks oli 8.b.

Jutu katkestas „Eero” aka Supermario, 
kes ei soovinud kahjuks viisakalt õpetajate 
päeva kommenteerida. Tundsime end mit-
tesoovitavatena ning lahkusime järgmises-
se tundi. 

Teel tundi kohtasime ootamatult amet-
likku direktorit.  Tema olin nõus meiega 
mõtteid jagama. 

K: Kas te ei kartnud usaldada tervet kooli 
ühe kaheteistkümnendiku kätte?
D: See oli raske, kuid ta (Henry Russ, 
toim.) on ennast tõestanud. 
K: Kuidas siiamaani päev koolis sujunud 
on?
D: Hommikul tulin kooli, kool oli külm, 
tundides pandi halbu hindeid. 
K: Kas meie koolis on ahjuküte?
D: Ma käin tegelikult siin igal öösel salaja 
puid ahju juurde loopimas.
K: Rääkisite, et saite halbu hindeid. Mille 
eest?
D: Jah, matemaatikas sain kahe!
K: Mis on teil järgmiseks tunniks?
D: Inglise keel. Ma loodan, et Eero asenda-
ja on tiitli „aasta õpetaja” vääriline. 

Elu jätkub
Südamesooviks oli meil ka vestelda libadi-
rektoriga, kuid meie meelehärmiks ta väi-
tis, et tal ei jätku meie jaoks aega ja käskis 
tagasi tulla järgmistel vahetundidel ning 
jooksis minema. 

Järgmiseks tunniks oli meil geograafia. 
Klassi eest leidsime kaks tundmatut pois-
si, kellest ühel olid triipudega tumesinised 
trussikud (meie arust väga igav valik). 
Tund kulges suhteliselt rahulikult ja  poi-
sid tõestasid, et nad suudavad tunnis rahu 
ja korda hoida.

Rahu ja vaikus kordus ka vene keeles.

Skandaalne õpetajate tund
Salaja saime teada, kus toimuvad mate-
maatika tunnid ning külastasime pealtvaa-
tajatena ühte neist. Klassis tervitasid meid 
õpetajad Tämps (Taniel Sildam) ja füü-
sikateadlane Juss (Kevin Rändi), kes oli 
abiõpetaja. Esimeseks mõtteks oli, et kas 
klassis ongi nii vähe „õpilasi”? Õigeaeg-
selt olid kohal ainult Priit, Annela, Kübe, 
Riina ja Heli. Tundi alustati eeskujulikult 
sirgetes ridades seistes. Õpilased virisesid, 



15
et ekoolis polnud õppimist kirjas. Selle 
arutelu  keskel saabusid hilinemisega ko-
dustel põhjustel Annely ja Valentina. Õpi-
lane Valentina väitis, et õpilane Annely tuli 
suitsupausilt, kuid need andmed on kinni-
tamata. 

Lahendati matemaatilisi ülesandeid, 
mis pidid olema mõeldud 5. kuni 8. klas-
sile. Üks ülesannetest oli selline. Sergei 
oli kahe eelarvamusteta tüdruku mänedžer. 
Iga tüdruk saab ühe teenindatava kliendi 
pealt 40 kr. Mitut klienti peavad tüdrukud 
päevas teenindama, et Sergei saaks enda 
igapäevase crackiraha, mis on 300 kr. ( 
Vastuseks on 7 klienti ja üks lauatants). 

Peaks mainima, et terve tunni jook-
sul valitses klassi segadus. Keset tundi 
marssis õppealajuhataja sisse, et ulatada 
õpilane Priidule tema väljateenitud vaht-
ralehekimbuke. Pika jamamise peale said 
õpilased ülesanded valmis. Tahvli ette kut-
suti Valentina. Selgus, et ta üritas ülesannet 
lahendada valedel meetoditel ja appi tõttas 
abiõpetaja Juss, kes aplausi saatel ülesan-
dega suurepäraselt hakkama sai. 

Riina aga sai õpetajatelt eriülesande. 
Ta hiilgas oma teadmistega ja sai viie. Õpi-
lastel läks pika õpitöö peale aga kõht tüh-
jaks ja nad anusid end tunnist varem ära, 
et sööma minna. Õpetajad aga põrnitsesid 
hoolikalt arvutiekraani ja palusid vaikust. 
Õpilased küsivsid õpetajatelt kavala küsi-

muse: „Kui palju on 1 hektar?” Enne kui 
õpetaja jõudis selle üle juurdlema hakata, 
juhiti tähelepanu aknaklaasi taga lendava-
tele olenditele. Kuid õpilasi vaevas endi-
selt üks probleem: korisev kõht. Üheskoos 
põgenetigi sööklasse. 

Matemaatika lõppes ning Tämps ja Juss 
kommenteerisid lõppenud tundi, et õpeta-
jatest koosnev klass on kõige hullem üldse 
ja nendega on kõige raskem hakkama saa-
da. Nad räägivad ja ei kontsentreeru abso-
luutselt. 10. ja 11. klass olid okeid – kõik 
olid täiesti vait. Hommikuses 9.a klassis 
oli küll kõige rohkem õpilasi, kuid klas-
sis valitses vaikus. Saime teada, et asen-
dusõpetajatel  on õigus õpilastele hindeid 
panna, kuid hiljem kontrollitakse need üle; 
Tämpsi kelmikad prillid pärinevad tema 
isalt; ülesanded olid saadud internetist ja 
veidi kohandatud. 

Lõpuks ometi!
Lõpuks saime kätte ka valedirektori. Nä-
hes meid lähenemas, pistis ta jooksu. Hu-
vitav, miks ta peaks kartma kahte väikest 
üheksandikku? Igatahes surusime ta nurka 
ja sundisime vastama küsimusele: „Miks 
puudub teil lips?” Ta tõi põhjenduseks sel-
le, et särgi krae ei lähe  nööpidest kinni. 
Tema õnneks tuli ülihoolitsev Maie teda 
kaitsma ja selgitas, et nii ongi tänapäeva-
sem. Otsustasime teda rohkem mitte piina-

ta ja suundusime hoopis õpetajatele mõel-
dud kontserdile. 

Kontsert õpetajatele
Kontserti alustati lauluga, mille esitas Ka-
rita Kangur. Sõna võttis siiski meie kooli 
päris direktor. Palju sai kiita aasta õpetaja 
Margarita Eero. Järgmisena esitasid eelmi-
se aasta võimlemispeo vabakava võitjad 
enda tantsu. Väga ainulaadne oli iluvõim-
leja Erika Terrase esitus, mis teenis suure 
aplausi. Kontserdilt ei puudunud ka moes-
õu. 

Parim osa jäeti viimaseks: meie kooli 
oma bänd! Sinna kuulusid Kevin Rändi, 
Harri Lillevars, Birgit Anvelt ja Ats-Hel-
lar Onnu.  Bändi saatel alustasid hoogsalt 
tantsu ainsana Veiko Jõeäär ja Riina Prii-
mägi. Julguse eest teenisid nad tormilise 
aplausi. Mõne pealtvaataja meelest oli see 
kontserdi parim osa.

Kontsert ise oli väga meeldejääv ja 
vähemalt meie jaoks humoorikas. Seda 
kindlasti tänu ringijooksnud Mihklile, kes 
kandis kosmodiski meenutavat aparatuuri. 
Peale kontserti jäime meie, tublid ajakirja-
nikud, küpsiseid nosima ja juhtmeid kok-
ku kerima. Tundsime suurt kurbust, teades, 
et selleks korraks on õpetajate päev läbi. 
Loodame, et õpetajatel see aasta liiga raske 
ei tule ning täname teid, et kannatate meid 
välja.

Kuulamist alternatiivroki sõbrale

Edgar

Prime Time on alternatiivrokki män-
giv Tallinna bänd. Bändi liikmeteks on 
Harri meie kooli 12. klassist (trummid), 
Gosha (solist), Max (basskitarr) ja Gos-
ha (solist). Selle aasta suvel ilmus nen-
de esimene DVD. Plaat koosneb bändi 
tutvustusest ja seitsemest loost, mis on 
lindistatud koos videoga. Lugudeks 
DVD-l on: „Bitter Spice“, „Showbiz“, 
„Come On Get Off“, „Song About Us“, 
„No Matter What“, „Runnin, Say Goo-
dbye“. 

Bändi muusika meenutas mulle kohati Red 
Hot Chilli Peppersi oma. Bänd mängib 
üldiselt alternatiivrokki, kuid on ka teiste 
žanrite elemente lisatud. Tunda on näiteks 
funk-muusika mõju, mida lisab lugudele 
bass. 

Plaadiarvustus:  Prime Time Promo DVD 

Kitarri mängustiil on üsna va-
rieeruv. Vahepeal on kitarrilt kuul-
da pungi, vahepeal metali, mingil 
määral ka ska-taolisi helisid. 

Minu arvates hoiab trummi 
mängustiil neid kõiki segunemi-
si alternatiivroki juures. Trum-
mi mängustiil on sarnane metali 
omaga, kuid sobib hästi kokku ki-
tarride omadega. Lauldes kasutab 
solist vahepeal hip-hop’i võtteid. 
Ingliskeelse lüürika esitamise juu-
res on positiivne see, et lauljal pole 
erilist aksenti kuulda, nagu seda 
on paljudel ingliskeelset muusikat 
esitavatel Eesti bändidel. 

Üldmulje plaadist on hea, pa-
neb kuulama ja ka vaatama, sest 
videod on vaatamata kitsukesele 
stuudiole dünaamilised ja vahel-
dusrikkad. Peaks mainima ka seda, 
et videod on teinud meie kooli 12. 
klassi poiss Henry Russ.  
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Koolipingist lasteaiakasvatajaks

Rene

Lasteaialastega on lõbus ja nendega saab palju nalja.

Nagu ikka, saavad iga aasta õpetajate 
päeval 11. klassi õpilased minna lasteae-
da kasvatajaks, samal ajal kui 12. klassi 
õpilased annavad meie koolis tunde. Es-
mapilgul tundus lasteaialastega kohtu-
mine hirmutav.

Läksin rahulikult tipa-tapa lasteaaeda 
üle 11 aasta. Piinas jube sügisene hommik, 
jahe ja märg. Koolikotis olid õpikute ase-
mel mänguasjad. Mõtlesin kodus, et minu 
väike õde ei mängi nagunii kõikide mängu-
asjadega ja otsustasin need lasteaeda kaasa 
võtta. Sinna, kus nendest rõõmu tuntakse 
ja nendega mängitakse. 

Jõudsin Priisle lasteaeda ja mul ei ol-
nud õrna aimugi, mida seal tegema hakata. 
Kerge köhedus oli tuleva päevakese ees. 
Ma ei olnud selles lasteaias kunagi käinud, 
mõned klassikaaslased, näiteks Maarja ja 
Mart, olid selle lasteaia kunagised kasvan-
dikud ja nemad saabusid justkui oma koju. 
Kokku oli meid 12 ja rühmi oli sama palju. 
Igaüks sai endale ühe rühma jagu lapsi.

Oma rühm
Ma sain 10. rühma, kus olid 5-7-aastased 
põngerjad. Sisenesin rühma ja lasteaia 
juhataja tutvustas mind lastele. Tavaliselt 

tekib mul rahvamassis rambipalavik ja ma 
teen suurest hirmust püksid täis. Kuidagi 
hakkas aga asi laabuma, istusin laua taha 
ja aitasin väikestel joonistada. Hakkasin 
ringi käima ja suhtlema lastega. Uurisin, 
kas nad tahavad kooli minna ja kas neile 
meeldib lasteaed, rääkisin natuke koolist ja 
sellest, mis seal toimub. 

Pärast joonistamist läksime laulma, 
õnneks on lastelaulud lihtsad, aga ikkagi 
suutsin ma laulmisega pange panna. Ma ei 
olnud neid laule kunagi laulnud. Just siis, 
kui ma laulu ilusti selgeks sain, hakkas 
juba uus laul. Aga siiski, ma olen rahul, et 
proovisin. 

Lapsed, õue!
Laulutund läbi – läksime õue! Jee, kiiged, 
liivakastid, mänguväljakud, turnimispuud, 
kõik oli super! Mind eskorditi personaalse 
komando poolt mänguväljakule. Kõik olid 
nii elevil sellest, et neile külaline oli tul-
nud. Nende tungival soovil olin sunnitud 
lapsi kiigutama hakkama. 

Ma esitasin klassivend Tõnule, kes te-
geles teise rühmaga, väljakutse jalgpallis. 
Ta uhkustas, et oli teinud eelmises mängus 
kellelegi 8:0 pähe. Aga seekord tegime Tõ-
nule mõnusalt tuule alla. Uhke tunne oli, 
mina ja mu komando olime võidu üle väga 
uhked. Lõpuks ajasin oma kamba Tõnule 
peale. Ütlesin, et nad püüaksid Tõnu kinni 
ja kiusaksid teda. Nii naljakas on vaadata, 
kuidas päkapikukomando jookseb Tõnule 

peale, see oli nii nunnu. 
Ideed otsas, mõtlesin, et hakkan laste-

le elavaks karusselliks. Keerutasin, aitasin 
lõuga tõmmata, viskasin neid õhku! See oli 
jube raske, aga tekitas hea tunde. See on 
lõbus, elav jõusaal, peale selle täiesti tasu-
ta! Olen ammu plaaninud jõusaali minna. 
Lõpuks sai käidud.

Tegime jooksuvõistluse, kus kõik said 
joosta – oli rõõmu, oli pisaraid. Nad taht-
sid veel nii palju asju minuga teha, aga 
mind oli ainult üks. Mind sikutati igale 
poole, kuhu võimalik, turniti minu seljas, 
jalas, igal pool, kus sai. Jube, ma pidin end 
lahti murdma ja ära jooksma, mu komano 
tule minule peale, ennekuulmatu! 

Pärast seda läksid lapsed tuppa lahti 
riietuma ja ma jäin Tõnuga liivakasti kae-
vama. Teadsite, et liivakast on palju kutsu-
vam, kui selle keskel on suur-suur liivaku-
hi. Tavaline tambitud liivakast pole üldse 
kutsuv, aga kuhja saab lahedaid tunneleid 
teha ja kes teab, äkki leiab kadunud Jakob-
soni või Lexuse võtmed. 

Ja nüüd tuttu!
Läksin kiiruga oma rühma juurde, sest 
nad olid nii südamesse selle paari tunni-
ga läinud. Nad olin nii vahvad ja toredad. 
Läksime sööma, menüüs oli kartulipuder, 
kalakotlet ja salat. See oli nii maitsev ja ma 
sain süüa kõhu täiesti punni. 

Uni hakkas vaevama, lapsed sättisid 
end lõunauinakule. Ma sain au lastele 

raamatut lugeda. Jälle tekkis 
rambipalavik, aga alguses na-
tuke kokutasin, siis läks suju-
vamalt. Lapsed jäidki tuttu.

Onu Tõnu tuli vahepeal 
külla, ta oli hädas magama 
panemisega. Läksin appi, sain 
ilusti Tõnu lapsed magama. 
Üks jutupaunik oli nii jutukas 
teise jutupaunikuga, ütlesin 
Tõnule, et kui ta veel räägib, 
tassime ta minema sealt. Nii 
me tegimegi, võtsime voodist 
kinni ja tassisime jutupauniku 
minema. Kõhutäie naerda sai 
küll, aga noh, mis teha. Vahel 
tuleb olla konkreetne!  

Lõpuks sai minu aeg läbi, 
pidin lahkuma. Läksin tahvli 
juurde ja jätsin hüvastijätuks 
lastele mänguasju ja väikese 
teate tahvlile. Oleks soovinud 
lapsed koju kaasa võtta.
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Kaherattalisel maailma vallutamas

Kui 12. klassis käib üks tüdruk, kes 
jalgrattaga sõita ei oska, siis 11. klassis 
käib üks poiss, kes oskab rattaga väga-
gi hästi sõita. Kristjan Vilipõld, kes teeb 
ilma ka triatloni maastikul, räägib meile 
natukene oma tugevaimast alast – rat-
tapordist.

Kuidas sind just see spordiala huvitama 
hakkas?
Kaks aastat tagasi sai käidud huvi pärast 
Tartu rattamaratonil ning peale seda sai 
hobisõidust midagi enamat.

Kaua oled juba harrastanud?
Vähe, poolteist aastat olen trennis käinud.
 
Kas vahel tüütab ära ka?
Õnneks on rattasport hooajaline, see tä-
hendab, et siis kui tüütama hakkab, tuleb 
lumi maha ning hooaeg on läbi. Kevadel 
lähed jälle uue vaimuga peale.

Oled ka mõne teise spordialaga tegele-
nud?
Olen katsetanud eelnvalt eri spordialadega 
küll, kuid need on kõik sinnapaika jäänud. 

Kas sport õppetööd ei sega?
Kodutöid teen ma sellisel kellaajal, kus 
isegi kõige hilisemal trennitegijal trenni 
pole.

Mis on sinu suurimad saavutused seoses 
jalgrattaspordiga?
Kahju on tõdeda, et rattaspordi avastasin 
ma enda jaoks hilja. Tänu sellele on ka 
suuremad saavutused saamata jäänud, kuid 
karikaid ning poodiumikohti kusagilt „kü-
larallidelt“ on saadud küll.

Kas teed ise trenni või oled mõne klubi 
liige?
Rattaspordis on ilma klubita ilma teha 
raske. Ise käin Kalevi Jalgrattakoolis ning 
treeneriks on oma aja tipp Ado Hein. Kuid 
see info arvatavasti kellelegi midagi ei 
ütle.

Mida vabal ajal teed, kui juhuslikult 
seda tekib?
Eks vaba aega ikka tekib ning seda aega 

Taniel

Kristjan Vilipõld on vastupidav, agressiivne ja võitlushimuline.

saab sisustada sõprade seltsis või kodus 
magades.

Kas sa kavatsed ka jätkata selle spordi-
alaga tegelemist?
Eks näeb, mis lähiaastad toovad. Seniks tu-
leb trenni teha. Tegemist siiski sellise spor-
dialaga, kus on vaja head vastupidavust.

Kuidas sinu trenn välja näeb?
Vastupidavust saab treenida pika aeroob-
se trenniga. Trennid on lahedad. Maanteel 
trenni tehes sõidame paaris ning hea jutuka 
paarilise korral kilomeetrid lausa lendavad. 
Maastikutrennid on ka omamoodi tsirkus.

Kas spordi pärast toitud ka kuidagi eri-
liselt?
Ei toitu eriti erilisemalt, vastupidi, trenni 
tehes võib süüa palju tahad ning mida ta-
had. Päev enne võistlusi joon hästi palju 
vedelikku, kui järgmine päev tuleb palav. 
Pärast on juba hilja. Enne võistlusi üritan 
rohkem laadida end süsivesikutega ning 
mitte gaasilisi jooke juua, mis soolad ke-
hast välja viiks. 

Kas on olnud ka nõrkusehetki, kui olek-
sid tahtnud pooleli jätta?
Pooleli jätmine on allaandmine ning see 
pole kunagi lahendus.

Kellele soovitaksid teatud spordiala 
harrastada?
Tähtis on see, et ise asjast huvitatud oleks, 

muidu ei tule asjast midagi välja.

On see spordiala sinu elu ka kuidagi 
muutnud?
Pärast kooli on lõunauinakud lühemaks 
jäänud või üldse ära kadunud. Peale selle 
pole erilist midagi.

Mis see spordiala on sulle juurde and-
nud?
Võistlustega on kaasnenud sihikindlus. 
Ükski võistlus pole kunagi kerge, kuid alla 
ei tohi anda. 

Praegu on populaarsed igasugused 
pulbrid, mis arendavad vastupidavust. 
Kas tarbid ise ka mõnd valgujooki?
Pulbrit lasen ikka, eriti palavatel suvepäe-
vad, et kiiremini oma keha vedelike ning 
mineraalidega taastada. 

Mitu korda nädalas trenni teed?
Koos rahvatantsuga teen nädalas trenne 
seitse, mis jagunevad kuue päeva vahel. 

Mida sa talvel teed, kui ilmatingimised 
ei lase väljas trenni teha?
Talvel on ÜKE aeg. Siis on asi mitmekesi-
sem: jõusaal, jalgpall, jooksmine, ujumine 
ning pukisõit põhiliselt.

Millised omadused tulevad kasuks, et 
tegeleda rattaspordiga?
Vastupidavus, agressiivsus ning võistlus-
himu.
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Käsipallilootus Kuristikust

Chris

Erinevates koolides tegeletakse eri-
nevate spordialadega - Kuristiku spor-
diala nr 1 on käsipall. Üks tulevikumehi 
käsipallis on Mihkel-Matteus Luik. 

Õpetama hakatakse käsipalli väiksest 
peale. Treenerid võtavad uued ja innu-
kad noored enda hoole alla 1. klassis ning 
hakkavad õpetama selle mängu võlusid. 
Usinamad spordipoisid tegelevad käsipal-
liga  aastaid, pühendudes sellele täielikult. 
Parimad neist löövad vanemana kaasa ka 
esiliiga mängudel. Tuntud treenerid Lepp 
ja Eddy Leitsaar  annavad endast kõik, et 
noortel oleks piisavalt motivatsiooni.  

Lapsest saati on käsipalliga tegelenud 
ka Mihkel-Matteus Luik, kes algklassi-
des õppis meie koolis, kuid  hiljem siirdus 
õppima Laagna gümnaasiumisse. Hetkel 
õpib ta kümnendas klassis. Praeguseks on 
ta käsipallis saavutanud palju medaleid, 
diplomeid, karikaid ning omandanud ka 
treeneriameti esimese astme.

Kaua oled käsipalliga tegelenud?
Täpselt ei oska öelda, alustasin 
esimeses klassis poole aasta 
pealt. See teeb siis kuskil küm-
me aastat. 

Miks just see ala, kust tuli 

Mihkel-Matteus Luik plaanib tuleviku siduda käsipalliga.

iNTERVJuu

huvi ja motivatsioon?
Ei saa just öelda, et huvi, aga tänama pean 
oma tolleaegset kehalise kasvatuse õpeta-
jat  Anette Puusempa, kellele sai kogemata 
kehalise tunnis palliga vastu pead visatud 
ja kes mind karistuseks trenni saatis. Nüüd 

on mul seal palju sõpru ja tulevikus võiks 
käsipalliga isegi leiba teenida. 

Keda pead enda eeskujuks?
Kindlasti Risto Leppa. 

Kuidas teie meeskond kokku mängib?
Ma arvan, et aastad on oma töö teinud. 
Seega võib öelda, et hästi.

Mitu korda nädalas trennid on?
Võimalus on käia viis korda nädalas, kuid 
üldiselt käin trennis esmaspäeval, teisipäe-
val, kolmapäeval ja reedel.

Kuulsime Sinu saavutusest Põlvas, kus 
said esimese astme diplomi treenerina. 
On see tõsi?
Jah. Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Käsi-
palli Liit maksid kinni treenerikursused 
Põlvas. 

Kuidas õnnestus sellisele kursusele pää-
seda?
Tänu oma treenerile Jüri Lepale. Tema ar-
vates saan ma lastega hästi läbi ja see töö 
meeldib mulle endale ka.

Kuidas on siiani vigastustega? 
Kui palju on neid olnud käsi-

palliga tegelemise vältel?
Tegijatel juhtub, oleks kõi-
ge parem alustuseks öelda. 
Murd on olnud küünarnu-
kis ja ka randme piirkon-
nas kolm korda. Kuid 
selja ja hüppeliigese 
valud kimbutavad kõiki 
mängijaid. Hetkel on 
põlve ravimine käsil, 
kuid midagi tõsist ei 
ole. Käsipall on palli-
mängudest kõige suu-
remate vigastustaga-
järgedega mäng!

Millised on tulevi-
kuplaanid?
Palju lihtsam on 
raha teenida sel-
lega, mida teha 

armastad ja millele 
oled pühendunud. 
Esialgu peab Eestis 

läbi lööma ja hiljem 
muidugi välismaale! Sa-

mas võivad vigastused kõike muu-
ta ja milleski ei saa kindel olla.



19

Klarika

Spordipäev toimus kooli staadionil

POOLT

Igal aastal kooli tulles teab iga  meie kooli 
õpilane, et ees on ootamas sügisene spordi-
päev, milleks igal aastal on ikka traditsioo-
niliselt olnud krossijooks. Meie kõigi ülla-
tuseks oli sel aastal Pirita metsas toimunud 
krossijooksu asemel spordipäev hoopis 
meie oma kooli staadionil, mis algul meid 
kõiki ehmatas, kuna see mõte tundus väga 
võõras.

Mulle meeldis selle aasta spordipäeva 
juures see, et see tõi vaheldust kuidagi mõ-

Üle tüki aja ei pidanud sügisesel spordipäeval Pirita metsa suunduma.

tetuna näivale metsas jooksmisele. Mõt-
tetu seetõttu, et õpilased lihtsalt lonkisid 
hommikul vaevu kohale, jooksid oma paar 
kilomeetrit ära ning kadusid kähku koju ta-
gasi. Tänavu aga olid meil alguses neli esi-
mest tundi ning alles siis algas spordipäev. 

Positiivseks tegi selle päeva see, et see 
toimus meie oma staadionil - oli kindel, et 
kõik õpilased oskavad siia tulla. Keegi ei 
lahkunud enne, kui kõigil oli läbitud tu-
hande meetri jooks. Enne kilomeetri jook-
su olid kiirjooksud ja pendelteatejooksud, 
millele kõik õpilased kaasa elasid. Pendel-
teatejooksus osales ka õpetajate võistkond, 
mis oli väga lahe, kuna tavaliselt õpetajaid 
spordipäeval näha ei ole.

Alguses tekitas mulle muret suur aja-

vahe kiirjooksude ja pikamaajooksude 
vahel ning ma mõtlesin, et selle aja jook-
sul me lihtsalt peame ootama ja igavlema, 
aga minu üllatuseks kujunes see aeg väga 
põnevaks. Selle aja jooksul elasime me 
kaasa teistele võistlejatele ja nautisime 
niisama ilusat ilma. Toimus isegi mitte-
ametlik kätekõverduse võistlus, kus osales 
ka  õpetaja Priit Ratassepp. Minu arvates 
oli spordipäeval suureks plussiks just see, 
et õpetajad võtsid ka sellest päevast osa ja 
olid justkui õpilased.

Ma loodan, et ka järgnevatel aastatel 
toimub spordipäev meie kooli staadionil 
ning kõik meie kooli õpilased ja ka õpeta-
jad võtavad sellest osa ning et sellest saab 
taas kord üks tore ühine spordipäev.

VASTU

Aastaid on meil olnud traditsiooniks sü-
giseti nautida ühel päeval mõnusat ilma, 
sportides Pirita mändide all. See oli koo-
livaba päev, mil sai hommikul natukene 
kauem magada, seejärel värskendada en-
nast pisikese metsajooksuga ja siis nautida 
vaba päeva.

Sellest sügisest on meie traditsioonil 
aga kriips peal. Hommikul magada ei saa-
nud, sest toimusid neli esimest tundi. Värs-
kendavast metsajooksust sai kolm staadio-
niringi, mida me jookseme nagunii igas 
kehalise tunnis. Vabast päevast pole mõtet 
rääkidagi, sest üritus lõppes kell kolm. 
Oleks nagu olnud täispikk koolipäev.

Minule see uue spordipäevaasjandus ei 
istunud. Meil oli oma traditsioon ja nüüd 
on see täielikult lõhutud. Varem käisime 
metsas jooksmas ja kevaditi orienteeru-
mas. Orienteerumine vajus ära eelmisel 

aastal ja nüüd pole enam jooksmist ka 
alles. Ma olin just plaanid teinud, kuidas 
jooksen metsas mõnusasti oma ringikesed 
ära ja siis jätkan rahulikku metsajooksu. 
See plaan läks küll aia taha.

Aga mis tähtsam, on see, et enam pole 
Kuristikus tavaks metsas lõbusalt sporti 
teha ja toredat värsket sügisilma nauti-
da. Nüüd on meie sportimiskeskkonnaks 
muudetud Lasnamäe kooli staadion, mis 
on ümbritsetud hallidest paneelmajadest. 
Värskest õhust ei maksa rääkidagi. Metsas 
oli märksa meeldivam!

Melissa

aRVamus



Väike valge majake 
igale maitsele

Niina

Juust! Rämpstoidu eri - nämm-nämmi-nämm...

Mõista-mõista, millest on järgnevas jut-
tu. Ta on pikka kasvu ja valget värvi. Ta 
ei tantsi, ei jookse ega laula. Tema seest 
tulevad hääled nagu  “Ma kuulen” või 
“Da, pozalusta” ( jah, palun). Kas tuleb 
tuttav ette? Olgu, annan veel paar vih-
jet. See ei asu koolimajas, kuid on väga 
lähedal kooli territooriumile. Iga kuris-
tiklane näeb seda iga päev teel kooli või 
koju. Jah, Te olete vapustavad, tõepoo-
lest, see on ju kurikuulus burksiputka.
 
Mis siis teeb selle valge kioski, millel on 
mitu korda aknaklaasid puruks löödud, 
nii eriliseks? Kõige erilisem selle putka 
juures ongi see, et ta on seisnud seal terve 
igaviku. Omast kogemusest tean, et vähe-
malt kümme aastat on putka vastu pida-
nud, võib-olla rohkemgi. Samas järgmise 

peatuse R-kiosk ei venitanud viite aastatki 
välja. Olles püsinud nii kaua Lasnamäel ja 
töötanud täies hoos, väärib putka medalit. 

Truu teener 24/7
Burksiputka kõige popim äridiil on loomu-
likult (sealt tuleneb ka putka nimetus) bur-
gerid (tuntud ka kui burks). Seal valmis-
tatakse nii suuri kui ka väiksed burgereid, 
nii viineriga kui ka pihvidega, pluss juustu 
ja ananassiga, hindadega alates 20 krooni 
burger. 

Maitse üle ei vaielda
Viib keele alla... aga mitte kõigil. Meie 
kooli õpilased on suured burksiputka fän-
nid. Igal vahetunnil ja ka peale kooli võib 
seal kohata mõnda meie enda kooli õpi-
last. Sealt ostetakse kõike, alates veest ja 
lõpetades kummikommidega. Kuid vastu-
karva on see putka eelkõige meie austatud 
õpetajatele. Kommentaarid putka kohta on 
olnud järgmised: “Õpilased jäävad tundi 
hiljaks”, “Õpilased tulevad tundi nende 
burgeritega”, “Need saiad pihvidega koos 
majoneesikastmega pole üldse kasulikud 
teie kasvavatele organismile”. Kõikidel 
kommentaaridel on aga iva sees.

Kresku proovis saada ka väikest in-
tervjuud müüjatelt, kuid katse ebaõnnes-

tus. Müüja ütles, et ei räägi meile mida-
gi. Õnneks/kahjuks oli samal ajal seal ka 
putka omanik, kes vastas meie küsimusele 
üllatavalt lahkelt: „Need kollase koolimaja 
õpilased on vahel toredad, vahel mitte nii 
väga. Intervjuud ma Teile ei anna.”

Konkurent koolisööklale
Otsustasin, et uurin veidi kooliõpilaste 
käest, mis mulje neile putkake on jätnud. 
Taniel (12.c) arvab, et putka on tore, kuid 
kõik vajalik on koolipuhvetis ka olemas. 
Võid küll osta burgerit, mis on hea, kuid 
samas hilined tundi, mis ei ole hea. 

12.b õpilased arvavad, et putkasse 
jooksevad need õpilased, kes ei jaksa puh-
vetis trügida ning kellele ei maitse sööklas 
pakutav toit. Samas öeldi ka, et kui poleks 
kooli, võib-olla ei oleks ka putkat. Üldine 
arvamus on, et putka põhiline tulu tuleb 
meie kooli õpilastelt.

Burksiputka on olnud oma koha peal 
tükk aega ega kavatse sealt liikuda. Asi ei 
olegi selles, mida burksiputka pakub, vaid 
selles, et ta on burksiputka. Ma ei kujuta 
ette vaatepilti, kui seda seal ükspäev liht-
salt enam ei oleks. Või hoopiski, kui sin-
na asemel ehitatakse midagi muud. Putka 
koht on seal ning peab tunnistama - ta on 
päris armsaks saanud! 


