
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
mai 2010

leht nr. 57
hind: 5 kr

kresku.kuristiku.ee

EVELIN ILVES KÄIS KÜLAS!
Neljapäeval, 29. aprillil külastas meie koo-
li proua Evelin Ilves, et tutvuda meie kooli 
leivanädalaga ja kohtuda põhikooliõpilas-
tega. 

Proua Ilves tuli meile külla kooli juht-
konna kutsel. Teatavasti on Evelin Ilves 
“Eesti koolileiva” patroon ja lisaks on ta 
tuntud kui tervislike eluviiside tutvustaja 
ja propageerija. Proua Ilves pidas huvita-

va loengu põhikooliõpilastele tervisliku 
toimtumise teemal, millele järgnes õpilaste 
poolt palju küsimusi. 

Seejärel külastas proua Ilves meie koo-
li puhvetit, mis sai temalt väga positiivse 
hinnangu, ja kodundusklassi, kus õpetaja 
Aire Luugus näitas, kuidas edeneb meie 
kooli õpilaste leivategu. 

Loomulikult kajastas presidendi abi-

kaasa tegemisi ka Eesti meedia: kohal olid 
ajakirjanikud ajalehtedest Postimees ja 
Õhtuleht, telekanalist TV3 ning uudiste-
portaalist Delfi. Nii ületas meie kool taas 
meediakünnise. 

Ah jaa, ka Kresku oli kohal ja tegi pika 
itntervjuu.

Loe edasi lk 4-5.
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Peatoimetaja veerg

Kui tihti kuuleb vanemaid inimesi 
rääkimas, et aeg lendab kohutavalt kii-
resti, siis vähemalt sel aastal olid abi-
turiendid nendega nõus. Gümnaasiumi 
kolm aastat möödusid sõnuseletamatu 
kiirusega.

Kirjutades praegu oma viimast pea-
toimetaja veergu Kreskusse, võin ma 
uhkusega öelda, et minust jääb maha 
hästi toimiv koolilehe toimetus, kes teeb 
veel suuri tegusid. Olgu selle tõestuseks 
kas või eelmise lehe ilmumisega seotud 
intriigid – mõned rõõmustasid, mõned 
kurvastasid, aga välisuksed on lahti ning 
garderoobitõendid eeskujulikud. 

Siinkohal märgiks ära ka selle, et 
õpetajate eelisõigustest söökla järjekor-
ras rääkinud artikli info oli selle saamise 
hetkel õige, keegi ei mõelnud seda kol-
manda korruse pisikeses Kresku ruumis 
välja. Juhtus lihtsalt nii, et lehe ilmumise 
ajaks oli reegleid juba muudetud. Palu-
me südamest vabandust nende õpetaja-
te käest, kes tundsid ennast haavatuna! 
(See siiski ei tähenda seda, et me peame 
õpetajate järjekorravälist teenindamist 
õigeks...)

Minu soojad tänusõnad lähevad An-
nabel Kongile ja Leore-Lisann Klõšeikole, 
kes märgiti ära artikli „Mõista-mõista, 
mis on bidee?“  kirjutamise eesti selle 
aastasel koolimeedia võistlusel. Suur ap-
laus ka Tarmo Luugusele ning Rene Ilis-
tele, tänu kelle usinale tööle valiti Kresku 
kujundus kolme parima hulka. Kresku 
on endiselt Eesti parimate koolilehtede 
nimekirjas.

Ma tahaksin tänada ka kõiki XXIII 
lennu õpilasi, kes alati aitasid, kui midagi 
Kresku jaoks teha oli vaja. Minu sügavai-
mad tänuavaldused Kristjan Tüvile, Me-
lissa Mazurtšakile, Niina Kanevale, Hen-
rik Heinmetsale, Taniel Sildamile, Tim 
Vainole, Henry Russile, Meelis Neelovile 
ja Klarika Vilgatsile.

Kresku 
toimetus

Peatoimetaja: Kätlyn Metsmaa
Küljendajad: Tarmo Luugus, Rene Iliste
Fotograaf: Gabriel Voll
Sport: Taniel Sildam
Sõbrad: Aivar Metsaveer, 
Priit Ratassepp
Trükk: Koopia Niini ja Rauam

Selles numbris lõid kaasa: 
Helen Aaver, Siiri Taal, Siiri Nilsk, Mirell 
Kurgi, Kristjan Tüvi, Annika Ojasild, Eret 
Viidakas, Henrik Heinmets, Jana Savisko, 
Elis Kikas, Erika Krusman, Niina Kaneva, 
Annabel Kongi, Leore Lisann Klõsheiko, 
Kristin Metsmaa, Kristina Jürmann   

ÕE rahulik aastalõpp
arvamus

Annika

Mida oleme korda saatnud?
Selle poolaasta tippsündmuseks sai sõbra-
päeva tähistamine. Õpilasesindus eesotsas 
kaheteistkümnendikega korraldas Ku-
ristiku gümnaasiumis sõbranädala, mille 
raames toimusid erinevad põnevad üritu-
sed. Ning sõbranädala lõpetas Kuristiku 
ja Laagna gümnaasiumi ühispidu Laagna 
gümnaasiumis, mis leidis palju tagasisidet 
– nii head kui halba. Sõbrapäeva ühispeol 
toimus meesteoksjon ning avatud olid eri-
nevad teematoad – fotonurk, õnneloos ning 
ennustustuba.

Peale sõbrapäeva lõppu tuli ÕE ak-
tiivsel liikmel Sanderil mõte korraldada 
Lasnamäe koolide vahel sõprus-jalgpal-
liturniir. Niisiis saatsime e-mailid laiali 
ja jäime ootama, kas koolid on huvitatud 
ning kas Lasnamäe Linnaosa Valitsus meid 
toetab. Praeguseks on selgunud, et võistlu-

sega  ühinesid Laagna gümnaasium, Siku-
pilli keskkool, Mahtra gümnaasium ja Las-
namäe üldgümnaasium ning ka Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus toetab meid rahaliselt, et 
osta võistlejatele auhindu.

Mis saab edasi?
Eks kevad ole käes ja meil kõigil ole aega 
vähem. Kõige rohkem aega kulubki ÕE-l 
hetkel jalgpalliturniiri korraldamiseks ning 
enne kooli lõppu soovime veel põhikirja 
parandustega valmis saada.

Keda sooviks ÕE eriti tänada?
Eriti tubli on olnud sel poolaastal He-
len Kotkas, kes on esindanud Kuristiku 
gümnaasiumi ÕE-d Eesti Õpilasesinduste 
Liidus väga aktiivselt, osaledes avalikel 
poliitilistel koosolekul, avalike suhete 
koosolekul, Eesti Õpilasesinduste Liidu 
kevadkoolis ning Harjumaa õpilasesindus-
te koolitusel.

ÕE koosseis soovib teile ilusat kevade 
algust ja rahulikku kooli lõppu!

Õpilasesinduse aktiivsed liikmed lahtiste uste päeval.
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Viimased hetked kuristiklastena

Aprilli neljanda nädala keskpaiku toimus 
XXIII lennu lõpukell. Kolm aastat oli 
vaeva nähtud, et nüüd saaks uhke näoga 
aulasse kõndida ning gümnaasiumi ära lõ-
petada. 

Lõpukella aktus algas õppealajuhataja 
Siiri Aiaste kõnega, milles ta iseloomustas 
iga lõpuklassi paari lausega. Seejärel esi-
tasid 11. klassi noored rahvatantsuhuvili-
sed tantsu ”Oigea and vasemba, Ouyeah”. 
Tants pälvis suure aplausilaine. Inspirat-
siooni oli muidugi mõista ammutatud sel-
leaastasest võimlemispeo võidukavast.

Lõpukellal sai nalja ja poetati pisaraidki...

Taniel
Kuna igal aastal on tehtud lõpetajatest 

video, siis ka sel aastal ei jäänud see nä-
gemata. Video aluseks võeti BBC National 
Geographics – loomade vaatlus. Videos 
vaadeldi XXIII lennu mitut silmapaistvat 
persooni. 

Minu arvates jäi tegelasi natuke vä-
heks, ja ma ei ütle seda sellepärast, et mina 
oleksin tahtnud seal ennast kangesti näha, 
vaid pigem sellepärast, et aasta tagasi meie 
enda tehtud lõpukella videos sai sõbrali-
kult mõnitatud ikka palju rohkemat arvu 
abituriente. Kuid nähtud vaeva eest siiski 
5+ üheteistkümnendikele. 

Tuult tiibadesse, XXIII lend!
Video vaadatud, kutsuti kolme klassi esin-

dajad lavale ning nende käed seoti üksteise 
külge kinni - see lint tähistas klassideva-
helist sõprussidet. Mõne hetke  möödudes 
hakkas ekraanil taas video jooksma. Ja see 
oli parim! Videos oli palutud erinevatelt 
inimestel, kaasa arvatud Eesti avaliku elu 
tegelastel, öelda: ”Tuult tiibadesse!” Neid, 
kes seda ütlesid, oli tõesti palju ja oli näha, 
et video ei valminud eelmisel õhtul üle-
jala. Nii mõnelgi gümnasistil tõi video ja 
üleüldse kogu see meeleolu pisara silma. 
Lõpetuseks oli meie klassijuhataja Priit 
valmistanud ette kõne, mida täiendas slai-
disõu. Meel läks veelgi kurvemaks. 

Jään igatsema XXIII lendu ja neid kol-
me gümnaasiumiaastat. Naeru, higi ja verd 
- see on olnud parim aeg minu elus.

Tallinna Kuristiku LASTEAED!

Patsid, sitsid, satsid, noortemate õdede-
vendade parimad riided, kohustuslik pul-
gakomm ja lemmik kaisukaru. Sokid või 
põlvikud, mida kaunistavad lindid ja pae-
lad, südamed ja koerad või õpetaja Mall 
Koppeli Kiisu-Priidu. Seelikud, lühikesed 
püksid ja nokamütsid – vaid mõned, vähe-
moriginaalsed, piirdusid kõige selle eelne-

Henrik
nud loeteluga. Tutipäev oli kirju ning täis 
vigureid. 

Kui ma oma tõukerattal koolimajja 
jõudsin, olid tunnid juba alanud. Ei ole 
selles midagi uut. Ebatavaline oli üle koo-
limaja kajanud vile-ja kisakoor. Tuleb väl-
ja, et tegelikult polegi koolimaja nii väike, 
kui väljast paistab. Joosta läbi kõik klassid 
ja koridorid, samal ajal kisada, pasunda-
da, joonistada ja kõiksuguseid teisi trikke 
praktiseerida (meie oleme abituriendid, me 
suudame mitut asja korraga teha), võtab 

Tutipäeval oli koolis kokku viis esimest klassi!

ikka täitsa võhmale.
Tehtud sai kõik kohustuslik: autoralli 

kooli staadionil, rahvastepall võimlas, mu-
rumängud ja tants kunagi ammu ununenud 
nooruses megapopulaarse üligigalaheda  
tüdrukutepundi Ice Cream saatel. Muidugi 
sai ka kisatud ja pasundatud tundide ajal, 
kuigi see polnud lubatud, peetud veesõda, 
kuigi see oli keelatud, ja käidud koolimaja 
katusel, kuigi seda teha ei tohtinud. Aga 
kes meid enam keelata sai? Edasi teeme 
vaid seda, mida tahame.

12. õppeaasta pööraseim temp.
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Evelin Ilves armastab Eesti toitu

Helen, Mirell ja Siirid

Kas olid sinagi üks neist, kes vaatas 29. 
aprillil sõbrale segaduses otsa, kui nägi 
meie koolis jalutamas ja juttu vestmas 
presidendi abikaasat Evelin Ilvest? Kül-
lap ajasid selle magamata öö kaela? Lo-
hutuseks võime öelda, et sa ei ole haka-
nud hallutsinatsioone nägema, sest see 
oli tõepoolest riigi esileedi, kes käis meie 
koolis ülla eesmärgi nimel.

Evelin Ilves tuli meie kooli, et osaleda lei-
vanädalal ja propageerida tervislikke elu-
viise – kutse saatis presidendi abikaasale 
meie kooli juhtkond. Proua Ilvese saabu-
mise järel ilmusid koolimajja erinevate 
meediaväljaannete esindajad: kohal olid 
TV3, Postimees, Delfi ja veel mõned, nii 
jõudsid Evelin Ilvese sõnad meie koolist 
kaugemalegi.

Evelin Ilves oli lahkelt nõus andma in-
tervjuu Kreskule. Kui vanemad õpilased 
kuulasid austatud õpetaja Mall Koppeli 
loengut transrasvadest, serveeriti meile di-

rektori kabinetis teed, pakuti küpsist ning 
intervjuu võis alata. 

Millal oli teie esimene leivaküpsetami-
ne?
Seitse aastat tagasi. 

Miks te hakkasite ise leiba küpsetama?
Ma kolisin maale. Metsa. Kui mul laps 
sündis, elasin ma veel vanalinnas. Avas-
tasin, et vanalinn ei ole sobiv koht lapse 
jaoks. Siis ma otsustasin kolida maale, ta-
lukohta, kus oli väike saunake. 

Ma läksin koos kolmekuuse imikuga 
maale, Eesti teise otsa elama – Läti piiri-
ni oli sealt 4 km. Maal tekkis kohe hoopis 
teistsugune elurütm: on palju aega, aga 
samas läheb elamiseks vaja palju rohkem 
energiat, peab kõike ise tegema. Poodi mi-
nekuks tuleb lapse riided kaasa pakkida 
ja Viljandisse sõita – see on poole päeva 
projekt. 

Ma hakkasin elama nii, nagu maal elu 
käib: ostsin kõike korraga hästi palju, varu-
sin toiduaineid keldrisse ja hakkasin kõike, 
mida võimalik, ise tegema. See tuli kuida-
gi loomulikult. Leivaküpsetamist olin ma 

juba ammu tahtnud proovida, sest mulle 
meeldib küpsetada.

Juuretise retsepti leidsin ühest vanast 
naisteajakirjast. Üks memm õpetas seal. 
Nii ma siis tegingi ise esimese juuretise 
ja see läks õnneks, kuigi öeldakse, et esi-
mesed neli leivategu lähevad aia taha, sest 
värskes juuretises pole piisavalt baktereid. 

Ja siis hakkasid mul maal külalised 
käima. Nad vaatasid mind nagu lumeini-
mest, kes kolis Mulgimaa metsa elama. 
Teest, mis minu kodu juurde viis, oli 2,5 
km praktiliselt läbimatu. Selleks, et meie 
juurde pääseda, oli vaja suurt autot. Ühe-
sõnaga oli tegemist suure seiklusega.

Järgmisel aastal algas talus suur töö 
pihta. Selles vanas talukohas, kus juba 300 
aasta eest olid elanud Toomase esivane-
mad, oli kõik hävitatud ja hävinenud. Pidi-
me päris nullist pihta hakkama. 

Vahepeal tekkis enesehaletsus, kui tal-
vel pidi vee saamiseks lund ämbritega tas-
sima. Saunas külmus talvel külmaga vesi 
ära ja kui meil veel puurkaevu polnud, 
sai meil vahel vesi ka kaevust otsa. Oli ka 
aegu, kui me keetsime kaminas või kerise 
peal süüa, täitsa huvitav oli.

Presidendi abikaasa räägib leivateost ja suhtumisest leivasse.

Evelin Ilves loengut pidamas.
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Maal kulub palju energiat igapäeva-
seks elutegevuseks, aga mõnes mõttes see 
hoiabki vormis. 

Kas te linnas ka olete leiba teinud?
Jaa, aga ma teen ikka enamasti Ärmal. 
Mul on seal selline köök, kus ma saan teha 
kõikide kultuuride toite, mis iganes pähe 
tulevad. Kuna me mõlemad Toomasega 
oleme hobikokad, siis me toome välisrii-
kidest palju maitseaineid kaasa. Tallinnas 
mul pole selle jaoks aega, aga leiba ikka 
vahel teen. 

Kas lapsele ka meeldib leib? 
Meeldib. Tal oli muidugi ka selline pe-
riood, kus ta ei söönud. See kestis ligi aasta 
aega. 

Aga oma kogemusest võin rääkida, 
et ei ole vaja lastele anda friikartuleid ja 
viinereid. Meil sõi kaheaastane laps juba 
erinevaid Itaalia ja India toite. Peale esi-
mest ampsu vaatab küll sind sellise huk-
kamõistva pilguga, aga järgmine kord juba 
maitseb. 

Mis teie enda lemmikleib on?
Mulle endale meeldib panna leiva sisse 
pähkleid, aga pere ei taha seda. Aga selline 
päris must leib on ikka kõige parem. 

Kust võib leida teie leivaretsepte?
Neid leiab mitmest raamatust. Ühe nimi on 
„Leivaraamat”. Ühes eelmisel aastal ilmu-
nud raamatus oli terve leiva lugu sees. Ja 
ühes on kirjas leivaretseptid, mis on pärit 
üle kogu Eesti, kõikidelt memmedelt, kaa-
sa arvatud minult. 

Ma arvan, et kui panna Google’isse 
„Ärma leib”, siis leiab minu põhiretsepti, 
kuhu võib ise lisandeid juurde panna. Mina 
näiteks panen taigna sisse kanepi- ja kasta-
nijahu, et oleks kasulikum. Mulle meeldib 
mõte, et kui ma leivaviilu võtan, siis on 
seal palju kasulikke aineid sees: mineraa-
lid ja omega-3 rasvhapped. 

Kas te olete ostnud kunagi lähiminevi-
kus ka poeleiba? 
Jah. Ma just ostsin, muide. Kui ma tulin 
sel esmaspäeval Ärmalt, siis oli minu leib 
kõik ära söödud ja üks kingitud rosinaleib 
oli alles, sest seda keegi ei tahtnud. Siis ma 
läksin poodi ja ostsin Fazeri seemneleiva. 

Tegelikult on huvitav proovida mida-
gi teistsugust ka. Minu abikaasale küll ei 
meeldi, kui ma katsetan kogu aeg uusi lei-
varetsepte. Tema tahab, et oleks kogu aeg 
sama, tavaline leib.

Mida te arvate meie kooli puhvetist?
Super! Tõesti eeskujulik puhvet. Ma pole 
sellist varem näinud. Ja üldse on minu 

arust lausa õhust tunda, et siin koolis on 
hästi mõnus. Seda tunneb kohe kooli või 
lasteaia ukse pealt ära. Ja lahe on ka see, et 
on selliseid noori direktoreid, kes loovad 
hea õhkkonna. 

Kas te olete enne kuulnud Kuristiku 
gümnaasiumist?
Jah, teadsin seda nime. Vanasti see ei olnud 
Kuristiku gümnaasium, aga ma mäletan, et 
see oli Tallinna kõige suurem kool. 

Kuidas te hindate Eesti toitu ja mis on 
teie lemmik?
Ma arvan, et Eesti toit on väga hea, võrrel-
des ülejäänud maailmaga. Meil kasutatak-
se lisaaineid tublisti vähem. Meil on säili-
nud terve talupojamõistus, meie inimesed 
teavad, et kartulid kasvavad põllul ja pähk-
lid puu otsas. See, et Eestis elab küllaltki 
vähe inimesi suurel maa-alal, annab meile 
suurema loodusläheduse. Mulle meeldib 
Eesti köögis moodne Põhjala köögikont-
septsioon.  

Ärma talu leivaretsept 

1,5 l käesooja vett 
4-5 spl juuretist (võib ka rohkem olla) 
150–250 g fariinsuhkrut (vastavalt maitsele) 
8 tl peent meresoola 
5 spl linaseemneid (võib peenestada) 
paar peotäit kaerakliisid (soovi korral) 
1,8–2 kg leivajahu (parim on täistera rukkijahu) 
Aeg koos hapnemise ja kerkimisega 24–30 tundi 
Ahjus küpsemise aeg 60–70 minutit

Kõige tähtsam on jahu kvaliteet – sellest sõltub hapnemisprotsess ja leiva maitse. Parim jahu 
on otse talunikult ostetud täistera rukkijahu, mis vähemalt Tartu turul on pidevalt saadaval. 

Juuretis säilib külmikus elusana umbes kaks nädalat. Kui leivateole jääb pikem vahe, pane 
juuretis sügavkülma, kuigi selline karm kohtlemine nõrgestab teda. 

Leiba ei pea tundide viisi sõtkuma, nagu vanad raamatud räägivad. Piisab, kui kõik on väga 
korralikult segatud. 

Leiba saab küpsetada tavalises elektriahjus. Ära ainult ust poole pealt lahti tee.

Hoidu pärmist, kuigi see kõiki protsesse kiirendab. Pärmi lisamisega kindlustad, et maitse 
pole see õige, leib ei säili ning läheb kergesti hallitama. Puhtalt juuretisega kergitatud leib 
säilib tavalisel toatemperatuuril värskena vähemalt kaks nädalat.

http://www.postimees.ee/041004/lisad/kasu/146179.php

Evelin Ilves koos õpetaja Aire Luugusega meie kooli õppeköögis.
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Õpetajate eksamikogemused 
Elukogenud pedagoogid annavad nõu, kuidas eksamiteks valmistuda.

Helen ja Mirell

Kindlasti huvitab kõiki, mis tulemustele 
on nende õpetajad eksameid teinud  ja 
kuidas nemad nendeks õppides piinle-
sid. Nende teadmiste põhjal saaks ehk 
hiljem nurga taga parastada või võib-
olla hoopis isegi mingi nipi kasutusele 
võtta. Nii siis võtsime mõned õpetajad 
sihikule ja asusime neid pinnima. 

Mitu eksamit te oma elu jooksul soori-
tanud olete?
Marika Jänt: Ma pean mõtlema nüüd. 
Väga palju.
Heli Paju: Ikka palju, ma ei oska öelda, 
kui palju, aga palju.
Eha Keel: Ikka palju. Kümnetes ikka küll, 
aga ma ei oska öelda kui kümnetes. Ma 
olen erinevaid koole läbinud.
Kübe Tämmo: Oma viiskümmend eksa-
mit.
Siiri Aiaste: Umbes seitsekümmend.
Veiko Jõeäär: Ma ei tea. Kõik eksamid, 
mida ma tegema olen pidanud, olen ära tei-
nud. No ikka kümneid.
Priit Ratassepp: Eks see number jääb vei-
di alla saja...
Aivar Metsaveer: (Mõtleb. Mõtleb veel. 
Ikka mõtleb.) 36.

Kuidas te nendeks õppisite?
Marika Jänt: Eksamiteks oli ikka antud 
aega 3-5 päeva ja siis ma õppisin. 
Heli Paju: Öösiti. Ei, päeval ka ikka, aga 
alati jäi üks öö enne eksamit puudu.
Eha Keel: No… ma loen, teen väljakir-
jutusi kindlasti. Ma tahan minna rahuliku 
südamega ja et mul oleks selge.
Kübe Tämmo: Eksamiteks õppisime oma 
sõbrannadega koos. Meid oli neli sõbran-
nat. (Silvester: siis ei tule ju midagi välja!) 
Miks ei tulnud, tegime kõik eksamid ilu-
sasti ära.
Siiri Aiaste: Õppisin korralikult ära.
Veiko Jõeäär: Õppisin nendeks mitmel 
moel.  Mõnikord sai õpitud õhtuti, viima-
sel minutil.
Priit Ratassepp: Oleneb eksamist, et kui 
on selline vastik eksam, siis ikka kogusin 
pileteid ja lugesin neid hoolega enne ek-
samit. Aga kui on selline aine, mis sind 
ennast huvitab, siis sa iseenesest loed selle 
kohta ja võid eksamile minna ilma suure-
ma õppimiseta.

Aivar Metsaveer: Nii nagu ikka õpitakse. 
Spikrit ei teinud!

Millised olid tulemused?
Marika Jänt: Tulemused olid igasugu-
sed. Kunagi pani geograafia õpetaja kõigi-
le hinded kolmed, selleks et kõik teeksid 
eksamid nelja-viiele. Mina muidugi sain 
viie.
Heli Paju: Igasugused. Meil Pedas oli sel-
liseid õppejõude, kes esimese raksuga läbi 
ei lasknud, kuid kahte nad ei kirjutanud. 
Lihtsalt ütlesid, et uuesti tuleb tulla.
Eha Keel: Üldjuhul head. Mitterahuldavat 
ei ole ma kunagi saanud.
Kübe Tämmo: Peda ajal oli kolmesid ka, 
aga üldiselt neljad-viied.
Siiri Aiaste: Väga head. Ülikoolis oli juba 
raskem, kuid ma tean, kui palju peab õppi-
ma, et hinne viis saada.
Veiko Jõeäär: No kõik olen ära teinud 
ikka, tegemata pole jätnud. Enamasti ikka 
positiivsed tulemused.
Priit Ratassepp: Pigem neljad-viied ja 
mõni üksik kolm oli ka.
Aivar Metsaveer: Üle keskmise. 

Kas oskate anda mingeid kasulikke nõu-
andeid?
Marika Jänt: Tuleb õppida aasta ringi, 
siis on eksamite tegemine väga lihtne. 
Mite ainult need päevad, mis on on enne 
eksameid antud. Kindlasti tuleb võtta asja 
tõsiselt.
Heli Paju: Teoreetiliselt ütleks, et õppima 
peaks kogu aeg. Siis on eksamiteks val-

mistumine ka lihtsam.
Eha Keel: Korralikult peab välja magama. 
Mitte minna pea laiali otsas, et saaks ome-
ti minema, saaks ometi läbi ning ei viitsi 
enam kontrollida ka.
Kübe Tämmo: Kindlasti tuleks õppida 
eksamiteks, niisama ei tasu minna käe-
ga lööma, öösel õppimisest ei ole midagi 
kasu, läheb seegi meelest ära, mida mui-
du oskad. Eelmisel õhtul tuleb õigel ajal 
magama minna ja ennast välja puhata ja 
eksamil peab säilitama võimalikult külma 
närvi, peab laskma mõistusel rahulikult ja 
vabalt mõelda.
Siiri Aiaste: Kui on jäänud eksamini kolm 
päeva ja materjale üldse näinud ei ole, siis 
on võimatu väga head tulemust saada. Tu-
leb olla pidevalt selle materjaliga kursis ja 
selle ainega tegelenud, siis on kolm päeva 
kordamiseks täiesti piisav. Kindlasti võiks 
minna õigel ajal magama.
Veiko Jõeäär: Lugege neid raamatuid, kus 
on kauslikke nõuandeid. Seal on kõik kir-
jas, mida teadma peate. Enamasti on mõt-
tetu terve öö läbi õppida ning pärast siis 
eksamile sassis peaga minna.
Priit Ratassepp: Pidev töö kogu õppe-
aasta jooksul tagab selle, et eksamist saab 
lihtsalt üks meeldiv vestlus ja teiseks oleks 
hea koguda endale varakult korralik mater-
jal, mille järgi korrata.
Aivar Metsaveer: Õppimisel mitte lasta 
ennast segada messengeridest, raadiost, 
telekast, telefonist, sõpradest ja muudest 
segavatest teguritest. 

Ka eksamiteks õppimist saab õppida.
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Kui kasvatamatus võtab maad

Natuke aega tagasi tuli välja, et meie 
kooli õpilastel tuleb isegi elementaarsest 
viisakusest puudu. Vabariigi aastapäeva 
aktusel oli palju neid, kes pidid häbiga 
silmad maha lööma. Miks? Sest nen-
de kaasõpilaste käitumine oli lihtsalt 
hämmastavalt ebaviisakas. Tuli välja, 
et vaikselt istumine ja filmi vaatamine 
käib mõnedel kuristikulastel üle jõu. 

Murelikuks teeb just see, et selline käitu-
mine ei jäänud mitte viimaseks. Kui ema-
keele nädala raames käis meile loengut 
pidamas üks Tallinna Ülikooli õppejõud, 
ei suutnud mõni ikka mööda vaadata selle 
mehe eraelust. Niisiis pidin mina näiteks 
terve loengu aja kuulama selja tagant tu-
levaid lapsikuid mõnitusi (ma küll ütlesin 
neile paaril korral, et võiks tasa olla, aga 
sellest nad ei hoolinud ning lasid sama-
moodi edasi). 

Tagumise rea rahva  suust kostus  võõr-
keelseid nimesid, mille tähendust nad ilm-
selt isegi ei tea, ning tegevusi, mida nad 
vaevalt et kunagi kogenud on. Kümnes 
klass võiks ju oma piisava vanuse kohta 
ometigi paremini käituda osata. 

Kätlyn
Keda probleemis süüdistada?
Kas me aga pigistame silma kinni ja pa-
neme kõik möllava puberteedi arvele? Ei 
tohiks, sest murdeeas noorhärrad ei ole 
kaugeltki mitte ainukesed, kel jääb puudu 
teadmistest ühe kõige elementaarsema asja 
– käitumise – koha pealt.

Tegelikul on ju äärmiselt kahju, kui ini-
mesed unustavad selle, kuidas käituda. Või 
siis pole nad seda mitte unustanud, vaid 
nad polegi kunagi teadnud, kuidas tegeli-
kult üks viisakas inimene käituma peaks.

Kasvatamatusest lahti saamine ei tä-
heda kindlasti mitte seda, et ennast tuleks 
pigistada mingisugusesse pisikesesse kas-
tikesse, millele suruvad igast küljest peale 
ranged reeglid ning millest välja astumine 
on mõeldamatu. Kasvatatus peaks seisne-
ma pigem selles, et suudetakse tunda oma 
piire. Oma õigusi ja kohustusi. Tihtipeale 
jääb aga just vajaka arusaamisest kohus-
tuste osas, sest oma õigusi taga ajama on 
kõik kanged mehed või naised.

Matemaatika valemite kõrvale ka eetika 
eeskirjad
Kuidas siis kasvatamatuse levikule ja sü-
venemisele piir panna? Mitmed näevad 
sellele probleemile lahendust distsipliinis. 
Karmikäelisuses ning konkreetsuses. Paha-
tihti süüdistakse kasvatamatuses vanemate 

leebust ning nö vabakasvatust. Kuid ma 
ei leia, et range režiim ning ülim konsrva-
tiivsus oleksid sellele probleemile tulusaks 
lahenduseks. See ilmselt kasvataks noortes 
ainult rohkem sallimatust ning protestivai-
mu – seega süvendaks juba olemasolevat 
probleemi.

Ehk tuleks õppust võtta näiteks Tallin-
na linnast. On ju linnaisadel plaanis hakata 
noortesse tallinlastesse süstima teadmisi 
kodulinna kohta. Miks mitte siis tuua õp-
pekavasse ka selline õppeaine nagu eetika- 
või moraaliõpetus. Aga mitte vabaainena. 
Vaid kohustuslikuna ning kõigile. Ja kind-
lasti kohe juba algkoolist peale. Siis on 
lapsed kõigele uuele kõige vastuvõtliku-
mad. Ning kui juhtub, et kodune kasvatus 
ei ole piisavalt käitumist õpetanud, paran-
dab seda kohe kool. Selles vanuses on ka 
vähetõenäoline, et lapsed tunni vastu häält 
hakkavad tõstma, sellest keelduvad või 
midagi muud taolist. Sest kui muidu ei saa, 
siis sunniviisiliselt saab ehk ikka. 

Tunnistama peame me aga seda, et kui 
kõigi eelduste järgi peaks praegune ühis-
kond koosnema väljapeetud ja kombeka-
test inimestest, siis tegelikkuses on asi sel-
lest väga kaugel. Süvenevale probleemile 
tuleb leida lahendus, ja mida varem, seda 
parem, sest kasvatamatus on kiire levima.

Mõned meie kooli õpilased ei oska kooliüritustel käituda.

Raamat on surnud, elagu e-raamat! 
Kuristiku kõnevõistlusel 2010 esikoha pälvinud kõne tekst.

Elagu e-raamat? Ei. Elagu paberraamat. 
Paberraamat pole surnud. Paberraamat on 
zombie. Ta tuleb tagasi, ükskõik mitu kor-
da ta tappa. 

E-raamat? E-raamat pole midagi, võr-
reldes paberraamatuga. Esiteks on paber-
raamat paberist. Paberit saab katsuda, kuid 
e-raamat on katsumatu. Kui kellelgi on 
soov, siis palun väga, võite kodus oma ar-
vuti lahti teha ja seal sees natuke surkida 
– mingit raamatut te sealt ei leia ja arvuti 
läheb arvatavasti katki.

Paberraamatut saab lugeda, e-raamatut 
saab arvatavasti ka. Aga loetakse ju silma-

dega. Mis jääb silmadest järgi, kui üle paa-
ri tunni arvutiekraani taga punnitada? Kaks 
valget golfipalli, millest eriti kasu pole.

Kui loed e-raamatut, kulutad elektrit. 
Mis siis,kui elekter ühel päeval lihtsalt otsa 
saab? Kõlab natuke ulmena, aga mis siis 
ette võtta, kui ühel ilusal päeval helistab 
Eesti Elektrist Gennadi ja ütleb: “Vabanda-
ge, elekter sai otsa. Homme parandame!“ 
Siis ei saagi ju e-raamatut lugeda. Kui loed 
paberraamatut, ei kuluta sa midagi.

Ehk tuleb su juurde vanaema ja ütleb: 
„Lähme maale!“ E-raamatu lugeja oleks 
siis plindris. Ta ei saa lauaarvutit kilekot-
ti toppida ja sülearvuti aku saab kindlasti 
varsti tühjaks. Muidugi võiks ta proovida 
seentest ja kartulitest elektrit hankida, aga 
see poleks ajaliselt eriti kasulik.

Kokkuvõtteks tundub, et e-raamat oli 
juba enne sündi surnud. Kuid kui järele 
mõtlema hakata, siis nii e-raamat kui pa-
berraamat on mõlemad lihtsalt formaadid. 
Formaat pole siiski nii eluliselt tähtis kui 
sisu. Kirjanik võib haarata hea kamaka 
sõnnikut, litsuda selle kahe kaane vahele 
ja uhkelt öelda: „Sellest raamatust saab 
bestseller!“ Muidugi ta eksiks.

Kui loeme raamatut, siis loeb raamatu 
sisu, mitte meedium. Kui sulle meeldib 
lugeda e-raamatuid, siis pole sul midagi 
viga. Peaasi, et sul on jaksu ja viitsimist 
lugeda.

Jah, paberraamat on hea, kuid lugemi-
ne on siiski parim. 

Tanel Prikk
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Üheksandikud üksteise kallal

Küsimused: 9.c 9.a 9.r

Kuidas hindad suhteid 
üheksandate klasside 
vahel?

Head,
võiks rohkem suhelda.

Poisid: Head või väga head.
Tüdrukud: Normaalsed või väga halvad. 

Suhted on head, võiks veelgi 
enam midagi ühist teha.

Mis võiks teisiti olla? Mõned võiksid oma 
suhtumist muuta.
Keegi võiks midagi kor-
raldada, kus kolm klassi 
koos oleksid.

Poisid: C-klass võiks olla ära jaotatud A ja 
R-i vahel.
C võiks pöörata rohkem tähelepanu õppi-
misele ja kooliskäimisele.
Tüdrukud: Kehaline kasvatus võiks olla ilma 
C-ta. R võiks muutuda ja siis oleks parem 
nendega suhelda.

Üritusi ja reise võiks rohkem 
korraldada.

Meeldejäävamad 
juhtumid seoses par-
alleelklassidega?

Koolireis Lätti.
Näidendid.
Ekskursioonid.

Klassireis koos R-iga Lätti.
Piljardiõhtud ja peod.  
Poisid tõid igale klassi tüdrukule lille. 

Paralleelikate tahtmine R-i,
sööklas trügimine.
Diskod.
Võit rahvastepallis.

Mida arvad 9.c klassist? 
Mis selle klassiga seoses 
meenub?

--- Suits, krohvinäod, koolist puudumine, ülbed, 
solvangud, eputajad, Gerli ja Grete.

Krohv, juuksed, halb õp-
peedukus, lamedad naljad, 
voostrid.

Mida arvad 9.a klassist? 
Mis selle klassiga seoses 
meenub?

Kunagised klassiõed.
Tavaline klass.
Norm klass, saan hästi 
läbi kõigiga.
Osad on ülbed.

--- Bussijuht (inside joke vist),
kustigäng (jälle inside joke),
klatšimine, Kübe Tämmo, 
aatom. 

Mida arvad 9.r klassist? 
Mis selle klassiga seoses 
meenub?

Kunagised klassiõed.
Viisakas klass.
Nohikud.
Arvavad, et on teistest 
paremad.

Nad on matemaatikas meist paremad. 
Nohikud.
Meenuvad nimed Kristjan Gornischeff, 
Rufat, Rait. Üleolevad tarkurid, vastikus, 
õpetajate lemmikud. 

---

Kumba paralleelklassi 
eelistad?

Enamik eelistab A-d. Põhiliselt R, mõni üksik ei eelista kumbagi. Arvatavasti ei saadud küsi-
musest aru ning valiti väga 
suure enamusega enda klass.

Kas soovid jätkata õpin-
guid meie koolis?

Suur osa tahab, kuid nad 
pole kindlad, kas nad 
sisse saavad.

Kõik soovivad, peale kahe õpilase. Kõik tahavad.

Kui halvad suhted valitsevad tegelikult 
paralleelklasside vahel? Lasime ühek-
sandikel vastata mõnedele küsimustele 
seoses nende paralleelklassikaaslastega 
ning vastused olid üsnagi üllatavad.

  
Avastasime, et on ka õpilasi, kelle eluunis-
tus polegi oma „rivaale“ ära tappa.  Huvi-
tav oli see, et 9.a klassi erinevate sugupool-
te esindajad on täiesti erineval arvamusel. 
Seetõttu on 9.a juures toodud eraldi välja 
poisid ja tüdrukud. Teadmata põhjustel 
oldi liialt karmid 9.c klassi inimeste vastu. 

Ka nemad väärivad meie arust austust. 
Kõik klassid soovivad üksteisega roh-

kem aega koos veeta. Tore uudis oli see, et 
enamik üheksandikke soovib jätkata õpin-
guid just meie koolis. Seda tabelit uurides 

Helen ja Mirell

Kuidas saavad läbi A, C ja R?

võiksid ka mõelda, kas leiad sarnasusi ka 
enda suhetes teiste klassidega. 

NB! Kogu tabeli materjal põhineb kü-
sitlusest saadud vastustel, mitte meie sei-
sukohtadel!

Üheksandikud sõbralikult vahetunnis vestlemas.
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Kui palju nimekaime sul on?
Ütle mulle üks ilus poiss- ja tütarlapse nimi!

Uurisime meie kooli koduleheküljelt õpi-
laste nimekirju ning tegime selle põhjal  
statistikat - kui palju on ühenimelisi inime-
si meie koolis. Võime kinnitada, et miski 
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Helen ja Mirell
selles artiklis pole võetud meie omapäraste 
mõtetega peadest. 

Küsitlesime ka 25 inimest (k.a direktor 
ja õppealajuhataja), kes parajasti kooli peal 
olesklesid (seejuures oli inimesi üllatavalt 
palju, sest tunnid alles kestsid). Küsimused 
olid populaarseima tüdruku- ja poisinime 
kohta. Toome välja enim pakutud tüdruku-

te ja poiste nimed: Liis, Kristi, Kati, Maria, 
Anna ja Kätlin; Martin, Mihkel, Sander, 
Kristjan ja Karl.

Üksiküritajaid me nimetama ei hakka. 
Esikoha arvasid ära poistenimedest En-
rico, Silva ning Elise. Tüdrukunimedest 
aga Richard ja Krista. Õnnitleme! Kahjuks 
pole teile auhindu masu tõttu pakkuda.

Erilisemad ja väljapaistvamad nimed, mida meie koolis kannab vaid üks inimene:

Tüdrukud: Nuräli, Virsavia, Leore Lisann, Geteliina, Kailiin, Kalli, Lissell, Yrlis, Ceithry, 
Yvonne, Zlata, Madeleine Angelique, Eilin, Thu-Hanna, Krõõt, Marin.

Poisid: Heldin, Melvin, Marcos, Juss, Armis, Suren, Amor, Reedo, Devin, Danver (kuigi 
neid oli kaks), Millennium, Enrico, Harli-Marten, Giancarlo,  Ekke-Kaur, Meer, Aappo, 
Ruto, Sören, Rufat, Gerk, Jago, Pätric, Asso-Roone, Norden, Silvester, Miko-Martti, Erol.
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Meie kooli Martinid.

Meie kooli Mariad.
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Kätlyn

Sisutihe ja lõbus sõbranädal
8. – 14. veebruaril ehk sõbrapäeva paiku toimus Kuristikus üritusi igale maitsele. 

Nädal algas suure sigina ja saginaga – 
väikesed kuristiklased otsisid taga Ku-
ristiku jälitatavat (kelleks esmaspäeval 
oli õpetaja Priit Ratassepp ning teisipäe-
val abiturient Kristjan Tüvi). Hoolega 
joosti ringi ja otsiti. Kuid siis ühendati 
jõud ning kui üks oli õige isiku üles leid-
nud, liikus uudis kulutulena ka teiste 
kõrvu.

Kes aga tundmatut taga ajada ei viitsinud, 
said vahetundide ajal üheksanda klasside 
juhtimisel mänge mängida. Lõbu oli laialt 
ning parimad said ka premeeritud.

Üheks populaarsemaks ürituseks, ja 
seda just vanemate õpilaste seas, sai laua-
tennise turniir, kus oma osavuse panid 
mängu ka mõned õpetajad. Nalja ja naeru 
oli palju ning õhku jäi rippuma küsimus – 
miks ei võiks pinksilaud kogu aeg üleval 
olla, et igavaid vahetunde oleks millegagi 
sisustada?

Suured sensatsioonid
Paljude jaoks oli absoluutslt erakordne 
ja hämmastav võimalus endale ise rinna-
märke teha. Vähesed jätsid selle võimalu-
se kasutamata. Mitmel vahetunnil juhtus 
nii, et märgipressija ametit pidanud Tim 
ei jõudnud kõike etteantud märke valmis 
meisterdada ning kliendid olid sunnitud 
järgmisel vahetunnil tagasi tulema. Märgi 
peale joonistati erinevaid pilte ja kirjutati 
nimesid ning mõni lasi lausa foto rinna-
nõelaks teha. 

Lisaks õpilastele käis ka nii mõnigi 
õpetaja järgmistel päevadel uhkelt, rinna-
märk pintsaku serval, koolimajas ringi.

Vaieldamatult kõige põnevam ja mee-
leolukam osa sõbrapäeva nädalast oli ÕOV 
ruumi mahutavuse rekordi purustamine. 
Eelmine rekord, milleks oli 83 inimest, sai 
vägevalt löödud. Pealtnäha pisikesse ruu-
mi mahtus 104 kuristiklast! Mõelge, kõik 
Riigikogu liikmed mahuksid sinna ruumi 
ära! 

Rekordi püstitamise eestvedajaks oli 
Kuristiku vilistlane Kristjan Lind, kes ka 
eelmise rekordi sünni juures oli. Käivad ka 
jutud, et järgmisel aastal tahetakse rekord 
kahesajani viia!

Lisaks päevastele üritustele oli sel aas-
tal ka palju õhtuseid. Teisipäeval vaadati 

aulas filmi „Ettepanek“. Vaatajaid oli küll 
natukene vähem kui eelmisel filmiõhtul, 
kuid see ei morjendanud kedagi – iga na-
tukese aja tagant oli aulast kuulda kõlavat 
naeru. 

Pidu kahe kooli õuel
Kolmapäeval peeti Kuristikus alg- ja põ-
hikooli pidu. Pisikesi oli palju (nagu ala-
ti), suuri natukene vähem. Mängiti mänge, 
tantsiti ja joodi morssi. Aulat dekoreeri-
sid ilusad kaunistused ning kõige rohkem 
meeldisid õpilastele lava ehtinud ekraanid. 
Õhtu lõpus anti traditsioonide kohaselt üle 
Valentini ja Valentina tiitlid. 

Selle õhtu naelaks oli aga fotonurk, mis 
suurematele on tavaliseks saanud, kuid 
väikestele esmakordne kogemus oli. Nii 
naerul nägusid polnud Kuristikus ammu 
nähtud!

Neljapäeval toimus gümnaasiumi pidu 
Laagna koolis. Maha peeti traditsiooniline 
meesteoksjon, esines mustkunstnik (mui-
dugi mõista meie kooli multitalent Fred-
Erik), kätt sai proovida õnneloosis ning 
tulevikku lasta ennustada selgeltnägija 
juures. 

Rahvast oli palju ning meeleolu kõigil 
suurepärane. Nii sündmusterohket sõbra-
nädalat ei mäletagi varasemast ajast.

Sõbrapäeva pidu meie kooli aulas. Sõbrad Taniel ja Tim.
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Revolutsiooniline Päripidi
Meie kooli suured ja väiksed on nakatunud rahvatantsupisikuga.

Selle õppeaasta teisest veerandist alates 
kostab paaril õhtul nädalas aulast nae-
ru, müdinat ja tuntud lauluviise. Vaik-
ses koolimajas on nende häälte põh-
justajateks energilised kuristikulased, 
kes teadmata põhjusel tunnevad suurt 
rõõmu peale väsitavat koolipäeva aulas 
ringihüplemisest.

Abiturientidel kõlksatas sügisel pähe 
mõte osaleda 2011. aastal noorte tantsu-
peol. Seda väikest ja esialgul võimatuna 
näivat mõtet hakati aga vaikselt arendama. 
Esimene eesmärk oli osaleda kooli võim-
lemispeol. Sealne esinemine osutus väga 
edukaks ja see andis inspiratsiooni edasi 
oma eesmärgi poole pürgida. 

TAR-ist Päripidiks
Suure tuhinaga hakati rühma tantsijaid 
juurde otsima, et kokku saada õige tant-
surühm kaheksa paariga. Võimlemispeol 

koosnes rühm ainult abiturientidest – nüüd 
oli võimalus liituda kõigil, kes käivad 9.-
12. klassis. Oodatud olid kõik, olenemata 
kogemustest. 

Järgmine samm oli otsida  päris juhen-
daja - see ülesanne ei osutunud  raskeks, 
sest nõusse saadi koolis väiksematele rah-
vatantsutunde andev treener - lugupeetud 
ja teada-tuntud rahvatantsija Kalev Järve-
la. Terve külma talve tantsiti tema juhen-
damisel. 

Kuna profesionaalne rahvatantsija on 
väga nõutud, ei jätkunud tal meie rahva-
tantsurühmale enam aega – aga treener 
Järvela kaudu saadi endale uus tantsuõpe-
taja, kes on tantsijatele suureks (silma)rõõ-
muks. Uus treener Kaie Kuut on noor ja 
energiline rahvatantsija, kes sai juba paari 
esimese trenni järel tantsijatele armsaks. 
Kui tantsijad arvasid, et naisõpetajaga on 
kerge, eksisid nad rängalt. 

Nüüd on igal trennil oma põhimõte – 
üks kord nädalas tantsitakse, teine kord 
tegeletakse suurema koormusega treenin-
guga. Tantsijad on isegi nii pühendunud, et 
igapäevategemistele öeldakse: „Ma ei saa, 

Kristin
ma pean rahvatantsu jooksma!“

Töö ja lõbu käsikäes
Tõsise treeningu ja tantsukeerutamise ajal 
hoiavad rühma liikmed ülevalt lõbusat tuju, 
aga pealtnäha lihtsana tunduv rahvatants ei 
piirdu ainult kaerajaaniga. Treeningud kes-
tavad ligi poolteist tundi ja võtavad päris 
võhmale – hoiatus neile, kes koormust ei 
kannata!  Ühel treeningtunnil sooritatakse 
soojendusharjutusi, lihasvenitusi, üles-al-
la-kõrvale-ette-taha hüplemisi ja kõige lõ-
puks asutakse tantsude juurde. 

Tantsusammude harjutamine haarab 
enda alla terve aula pindala – tantsitakse 
ühest nurgast teise, peeglitest aknani ja 
uksest ukseni. Peale esimesi ringtantse, 
tõsteid ja keerutusi on tantsijate liigutus-
tes näha nõrkust, kuid hea tuju püsib õhus 
trenni lõpuni, mil tantsijad on väsinud ja 
otsivad meeleheitlikult veepudeleid. 

Peale trenni on tantsijakarjääri tegevad 
noored väsinud, kuid rahul, sest õpiti ära 
uus meeliköitev rahvatants. Mõni veedab 
aulas tantsuliigutusi harjutades aega seni, 
mil valvuritädi nad koju ajab.

Rahvatantsurühm Päripidi proovis.



12 viktoriin

Blondiinid ja brünetid targutavad

Veiko Emil 9.a tüdrukud Melissa

1. Mitu tüdrukut võiks olla 
poisteklassis?

0 3/4 10 2

2. Mis asi läheb aina märje-
maks, mida rohkem sa kuivatad? 

Aur. Ei tea. Rätik. Lumi.

3. Miks kana ületas teed? Nägi teist kana. Sest ta on rumal. Sest oli vaja. Kukk oli teisel 
pool.

4. Miks nätsukumm ületas teed? Ei tea. Sest ta põrkas! Pääses lahti! Kust ma tean?

5. Miks gorilladel on suured 
ninasõõrmed?

Neil on suured 
sõrmed.

Et paremini nina 
nokkida. 

Et nina nok-
kida.

Mina ei tea 
miks...

6. Kuidas sa saad aru, et elevant 
on voodi all?

Lont on väljas. Voodi on suur ja 
katki.

Roosad sussid 
on voodi ees.

Voodi on laes.

7. Miks tuleb ümmargune pitsa 
ruudukujulises karbis?

Ei tea kahjuks. Vanematel on 
liiga vähe raha, 
et osta ümmar-
gune karp. 

Ruudukujuline 
on mõnusam! 

Sest ruuduku-
julist karpi on 
kergem teha.

8. Mis asi on nelja ratta ning 
kärbestega?

Sõnnikuvanker. Lennuk. Prügikast. Auto, mis veab 
lehmi.

9. Miks õpetaja kandis koolis 
päikeseprille?

Õpilaste tead-
mised pimesta-
sid teda!

Tal olid sinikad. Sest ta oli 
pime. 

Ta tegi hom-
mikul koleda 
meigi.

10. Miks kassid ja koerad ei 
kanna raha kaasas?

Neil on selleks 
peremees. 

Neil on endalgi 
palju toitu.

Pole vaja!  Sest neil pole 
taskuid!

Ehk kui suur on sinu IQ, üllas Kresku lugeja?

Kresku vaieldamatu hitt - viktoriin - 
jätkub. Seekord otsustasime käiku lasta 
täiesti tavalised küsimused, millele on 
olemas iseenesestmõistetavad vastused. 

Kuid kes suudab vastata küsimustele, 

milles ei peitu ühtegi trikki? Vaatame siis 
järgi, kuidas läks meie ajaloo ja ühiskonna 
õpetajal Veikol, 6.a klassist õpilasel Emilil, 
9.a klassi tüdrukutel ja minu klassiõekesel 
Melissal, kes käib 12.b klassis.

Kõik osalejad olid tublid ning andsid 
endast parima.  Nüüd on aga aeg kuulutada 
välja võitja. Selle aasta kolmada viktoriini 
võitsid... kõik osalenud! Esitatud küsimus-

Õiged vastused :1. 0 2. Rätik. 3. Ta tahtis teisele poole teed saada. 4. Ta oli kana jala küljes kinni. 5. Sest neil on suured näpud. 6. Selleks, et voodisse jõuda, on vaja redelit. 7. Seda vastust ei tea kahjuks ka Kresku mitte! 8. 
Prügiauto. 9. Tal oli särav õpilane. 10. Neil pole taskuid.

tele on olemas rohkem õigeid vastuseid 
kui üks ning seetõttu on punktide määra-
mine peaaegu võimatu.

Iga Kresku lugeja suudab selliseid kü-
simusi ise sadade kaupa välja mõelda ja 
oma sõpradele esitada, et nende tähele-
panuvõimet parandada. Palun ärge pange 
küsimuste vastuseid Kresku postkasti, sest 
viktoriini toimetus läheb suvevaheajale.

KÜSIMUSED

Niina

VASTUSED ?
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Suur sõprus Saksamaal
Kamp kuristiklasi järjekordsel avastusretkel sõpruskoolis Leipzigis.

Reedel, 26. veebruari varahommikul 
kogunesime lennujaama. Kõigil ootus-
ärevus südames, alustasime sõitu Ko-
penhaageni poole, et aega viitmata jõu-
da oma sihtpunkti – Leipzigi. 

Lennusõit möödus suuremate viperusteta 
ning peagi maandusimegi Berliinis. Sõit-
sime bussiga rongijaama, mis oli suurem 
kui meie ostukeskused. Ootasime rongi, 
mis tuli 5 tunni pärast, ning sõit Leipzigi 
poole algas. Ärevus sees, möödus 1,5 tun-
di päris kiiresti ja olimegi Leipzigi rongi-
jaamas, kuhu meie uued sõbrad vastu olid 
tulnud. Natukene tutvust teinud, läksime 
kõik oma teed, et õhtul kokku saada ja 
muljetada.

Lühikese nädala jooksul jõudsime teha 
nii mõndagi. Tutvusime võõrustajakooli-
ga, vaatasime filme, avastasime Leipzigi 
kaunist linna ostukeskuste ja kohvikutega. 
Külastasime põnevat Amazonase muuseu-

mi, kus on ilusad panoraampildid. Jõudsi-
me uisutada ja suusatada,  millest viimane 
eriti vinge oli. Paljude jaoks oli see üldse 
esimene suusakogemus. 

Tutvusime BMW tehasega, kus meie  
silme ees valmisid autod otsast lõpuni. 
Võtsime mõõtu võrkpallis, peale jäid küll 
sakslased, kuid meil on aega trenni teha, et 
mais revanš võtta. 

Tuli ette ka ebameeldivaid olukordi, 
kui pidime matkama poris, mööda põlde, 
et jõuda rongipeatusesse, kust rong meid 
ujuma pidi viima. Kuid tuleb tõdeda, et ta-
gantjärele mõeldes oli seegi lõbus. Õhtuti 
olime enamasti kõik koos, käisime linnas, 
tutvusime omavahel ja veetsime lõbusalt 
aega.

Täpselt nädal peale saabumist  tuli päev, 
mida me keegi ei oodanud - pidime jätma 
meile kalliks saanud kodud, perekonnad ja 
mis tähtsaim, uued sõbrad. Emotsioonid 
rongijaamas olid kurvad, lahkuda ei taht-
nud keegi. Kuid kahjuks rong ei oodanud 
ja meil tuli selle peale minna. Jätsime uute 
sõpradega hüvasti ja alustasime sõitu kodu 
poole. Ilma suuremate äpardusteta jõudsi-

Eret
me Tallinnasse, kuigi ega keegi väga len-
nuki pealt maha tulema ei kiirustanud.

Reis jääb meile meelde veel pikaks 
ajaks, sest peale tutvumise huvitava riigi-
ga leidsime me endale ka palju uusi sõpru 
nii sakslaste hulgast kui ka enda grupist. 
Ainukeseks miinuseks oli reisi pikkus, mis 
oleks võinud olla vähemalt poole pikem. 
Aga nüüd jääb üle vaid pikisilmi maikuud 
oodata, mil meie uued sõbrad  meile külla 
sõidavad. 

Suured tänud õpetaja Margarita Eerole 
sõidu korraldamise eest!

välismaa

Ühispilt Leipzigi südalinnas Püha Toomase kiriku ees.

Werner Heisenberg Schule

Asub Leipzigis Renftstraße 3.

Koduleht: www.whs-leipzig.de 

Werner Karl Heisenberg (1901 - 1976) oli 
saksa füüsik. Tema olulisim avastus on 
1927. a formuleeritud määramatuse print-
siip, millest sai kvantmehaanika põhitõde. 
1932. a pälvis ta Nobeli füüsikaauhinna.
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Taniel

Võitmatud õpetajad skoorisid jälle
Milles seisneb õpetajate sportlike saavutuste saladus?

Tänavu  toimus 26. jaanuarist 5. veeb-
ruarini võrkpalliturniir, milles osales 
kokku kuus meeskonda. Nende kuue 
meeskonna seas oli ka meie armasta-
tud õpetajate meeskond. Terve turniiri 
jooksul oli igal mängul kaasaelajaid ja 
välja kujunesid isegi paadunud fännid, 
kes käisid iga mängu vaatamas, kas siis 
mõtlike pilkude või reibaste hüüetega. 

Mitmed mängud said mängitud ja finalistid 
kohtusid 5. veebruaril. Ühel platsi poolel 
olid õpetajad (koosseisus Raino Liblik, 
Priit Ratassepp, Liidia Kuusksalu, Jüri 
Lepp, Toivo Susi) ja nende vastas, teisel 
pool võrku, tugev ja raevukas abiturienti-
dest kokku pandud võistkond (koosseisus 
Tomi Tammesalu, Taniel Sildam, Kristjan 
Tüvi, Marko Mäe, Madis Kreevan, Tim 
Vaino). Mäng kestis kolm geimi ja kokku-
võttes võitsid õpetajad seisuga 2:1. Kuna 

see pole esimene turniir, mille õpetajad 
võitnud on, tekib küsimus - kas meie õpe-
tajate hiilgav edu peitub meie uues sportli-
kus direktoris? 

See väide pole küll kinnitust leidnud, 
aga me kõik teame vägagi hästi, et enne 
seda õppeaastat pole õpetajad ühtegi män-
gu kunagi võitnud, rääkimata turniiridest. 
Õpetajad võitsid ju ka eelmise turniiri, mil-
leks oli jalgpalliturniir. Sellel alal oli neil 
küll lisamängija eelis väljakul, kuid see on 
neil olnud aegade algusest saati. Kas õpe-
tajad on leidnud ehk võluallika, mis spor-
divõimeid parandab? Või on lihtsalt tahe 
õpilastele koht kätte näidata niivõrd suur?

Mida arvab võidukas võrkpallitiim ise 
enda edust?
Liidia Kuusksalu: 
Minu arvamus on, et koolis ei ole enam 
sumbunud tiigi õhkkonda. Elavnenud on 
kõigi õpetajate suhtumine kooli üritustes-
se ja seda positiivsuse suunas, kuigi on ka 
torisejaid. Noor ja energiline direktor (ka 
sportlikus mõttes) inspireerib tegutsema. 
Kõik kehalise kasvatuse õpetajad, kes tur-
niiridest osa võtsid, tegelevad sportliku lii-

gutamisega ka tööst vabal ajal ja meid aitas 
entusiasm. 

Minule isiklkult pakub lõbu õpetajana 
õpilastele näidata, et saan kehaliselt hak-
kama ja pole veel “vana”mutt.

Priit Ratassepp:
Meie edu saladused on järgmised: me ar-
mastame sporti, me ei puudunud kooliajal 
kehalise kasvatuse tundidest, meil on iga 
mängu jaoks plaan ehk me mängime roh-
kem pea kui käte ja jalgadega, me võitleme 
alati lõpuni. Ja meil on Raino.

 
Raino Liblik:
Teadupärast peavad vaimne ja füüsiline 
tegevus käima käsikäes. Õpilasena koolis, 
üliõpilasena ülikoolis ning hiljem juba tööl 
olles olen püüdnud seda põhimõtet ala-
ti järgida ning peale tugevat õppetööd on 
alati olnud olulisel kohal sportlik tegevus, 
millest nüüd juba on kujunenud harjumus. 
Näiteks hoolega matemaatikat või bioloo-
giat aastaid õppides jääb lõpuks midagi 
ikka külge ja eks ole sedasi ka spordi ning 
võrkpalliga. Ja mulle tundub, et kogu meie 
võistkond on seda põhimõtet järginud.

sport

Turniiril 1. ja 2. koha saavutanud võistkonnad.
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Kuristiku sulgpallurid tulid teiseks
Meie kooli sulgpallitüdrukud ja -poisid esinesid ühtlaselt tugevalt.

Nagu igal aastal, osalesid ka tänavu meie 
kooli sulgpallurid Tallinna koolideva-
helisel sulgpalliturniiril. Kokku osales 
turniiril üle kahekümne kooli ning ka-
hepäevane võistlus koosnes võistkondli-
kust ja individuaalsest osast.

Meie kooli võistkonda kuulusid poistest 
Tomi Tammesalu ja Eduard Kivit, tüdru-
kutes Melissa Mazurtšak, Marit Soomets 
ning Tiina Teder. Võistlused toimusid tüd-
rukutel ja poistel eraldi ning lõpuks liideti 
vastavalt tulemustele kooli võistkondade 
punktid kokku. 

Poiste võistkond suutis neljast män-
gust võtta kaks võitu ja selle tulemusega 
jõuti kuuendale kohale. Tüdrukud aga 

ületasid ennast ja noppisid neljast mängust 
kolm võitu. See tähendast neile kolmandat 
kohta. 

Väärikas hõbe
Punktid kokku liites sai meie kooli võist-
kond aga teise koha. Põhjus seisnes pea-
miselt selles, et ühelgi koolil polnud nii 
tugevat naiskonda kui ka meeskonda välja 
panna ning hea saavutus ühes võistkonnas 
nurjati kehvema tulemusega teises. Kok-
kuvõttes sai esimese koha Reaalkool ning 
kolmanda koha Arte Gümnaasium. Meie 
eelmise aasta kolmas koht sai aga edesta-
tud ning eks progress olegi ju esmatähtis.

Peamine põhjus, miks aga esikohta ei 
suudetud võtta, oli see, et suurfavoriit ja 
meistersulgpallur Kristjan Tüvi ei saanud 
vigastuse tõttu võistlusel osaleda. Kui saa-
tus oleks talle helgem olnud, oleks võit ol-
nud kindel. Siiski suutis ta vigastuste kius-

Kristjan
te ja läbi valu mängida ühe paarismängu, 
milles loomulikult tuli võit.

Parimad tüdrukud on Kuristikust
Individuaalturniiril võttis tüdrukute güm-
naasiumi arvestuses esikoha meie oma 
kooli Melissa, kes suutis pingelises võist-
luses alistada kõik oma kolm vastast. Fi-
naalis läks tüdruk kohe nii hoogu, et vas-
tane sai mõlemas geimis vaid 12 punkti 
(21-st). Tüdrukute põhikooli B liigas sai 
meie kooli Marit samuti esimese koha.

Poiste gümnaasiumi arvestuses tuli 
Tomi Tammesalul jääda napilt medaliko-
hast ilma. Pingelises võistluses tuli pronk-
simängus kaotus vastu võtta. Võttes arves-
se aga seda, et Tomi pole viimased aastad 
sulgpalliga enam peaaegu üldse tegelenud, 
on see  tulemus igati kiitust väärt.

Kokkuvõttes võib meie sulgpalluritega 
vägagi rahule jääda. 

Jalkaturniirilt tulime kilbiga!
Õpilasesindus korraldas koolidevahelise sõprus-jalgpalliturniiri.

Priit Pinta

sport

Peale sügisest jalgpalliturniiri tuli õpi-
lasesinduse sporditoimkonnal mõte kor-
raldada koolidevaheline saalijalgpalli 
turniir. Saatsime teistele Lasnamäe koo-
lidele kutsed, et õpilased paneksid kaks 
tiimi kokku. 

Turniir pidi toimuma alguses 5 kooli va-
hel, aga Mahtra gümnaasiumi loobumise 
tõttu toimus võistlus 4 kooli vahel: Laag-
na, Sikupilli, LÜG ja Kuristiku. Võistkon-
nad jagati 2 alagruppi ja mängud toimusid 
3 korda nädalas.

Meie kooli esindasid kaks gümnaasiu-
mi tiimi. Esimeses mängisid Mait, Gert, 
Riho, Edvin, Kaspar ning Jago, teises tii-
mis Priit, Karl-Erik, Sander, Rufat ja Hen-
ri. Esimene tiim saavutas 4. koha – nad 
jäid alla Sikupilli tugevale meeskonnale, 
kuigi alagrupimängus võitsid nad Sikupilli 
meeskonda seisuga 4:3. 

Küll aga pääses meie kooli teine tiim 
finaali, kus LÜG-i teine tiim alistas meid 
seisuga 8:7. Võimalusi oli meil väga pal-
ju, aga kahjuks ei suudetud neid piisavalt 

realiseerida. Mäng oli 
väga tasavägine, kolla-
seid kaarte said mõlema 
meeskonna mängijad.

LÜG-ile aga ei and-
nud meie mängijad rahu 
ja vastasvõistkond hakkas 
mustalt mängima. Nad 
tegid palju vigu ja lõpuks 
juhtus midagi kohutavat: 
LÜG-i mängija tõukas 
Kuristiku meeskonna 
mängija Henri vastu sei-
na. Kohale kutsuti isegi 
kiirabi, aga õnneks sai 
Henri pärast kontrollimist 
samal õhtul haiglast koju. 

LÜG-i mängija sai 
punase kaardi ja nende 
võistkond pidi edaspi-
di vähemuses mängima, 
kuid siiski ei suutnud me 
viimasel minutil olukorda 
ära kasutada ja olime sun-
nitud 2. kohaga leppima. 

Tore on see, et võist-
lusel oli pealtvaatajaid nii 
meie kui ka teistest koo-
lidest. Meie kooli hõbedane jalkatiim.
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Erika ja Elis

Meie kooli tublid aeroobikud
Saage tuttavaks, koolidevahelise aeroobikavõistluse võitjad.

Meie koolis toimunud Lasnamäe kooli-
de vahelisel aeroobikavõistlusel esinesid 
väga hästi meie kooli algklasside õpila-
sed. Tutvustame teile oma vanuseklassi-
de võitjaid.

Kaksikud Vanda ja Paula 1.a klassist
Kas te tegelete mingi spordialaga?
Jah, meie tegeleme iluvõimlemisega.

Mis teil aitas võita?
Me arvame, et meil aitas võita see, et me 
käime trennis iga päev.

Millega te tegelete vabal ajal?
Vabal ajal meie loeme, joonistame ja vaa-
tame telekat.

Kus te tegelete trenniga?
Võimlemisklubis Janika-Tallinn, mis asub 
Läänemere gümnaasiumis.

Kas see on teie esimene medal?
Ei, see ei ole meie esimene medal. Me ole-
me saavutanud medaleid ka enne.

Kas osalejaid oli väga palju?
Jah, oli. Osalejaid oli palju ja paljud nen-
dest tegelevad iluvõimlemisega ja tantsi-
misega.

Kas teile meeldib iluvõimlemine ja kas 
te tahate tulevikus ka sellega tegeleda?
Jah, meile meeldib väga iluvõimlemine ja 
tulevikus ka tahaks sellega tegeleda.

Kas te muretsesite enne võistlust?
Jah, me muretsesime, sest oli palju osale-
jaid.

Mitu aastat te tegelete iluvõimlemise-
ga?
Üks treener, kelle nimi on Olga, valis meid 
lasteaias välja ja kutsus trenni. Me tegele-
me iluvõimlemisega juba 4 aastat.

Öelge, kas teile meeldisid teie auhinnad 
ja mis te auhinnaks saite?
Meile meeldisid meie auhinnad, milleks 
olid esimesel kohal seljakott, kommid, 
diplom, medal ja lint. Seljakott, mille ma 
sain, on meie kooli nimega ja praegu käin 

selle kotiga trennis. Meie võidu puhul oli 
kodus väike pidu tordi ja limonaadiga.

Kas te püüdsite teha hästi?
Me ei näinud, kuidas teised esinesid, aga 
püüdsime teha võimalikult paremini.

Jana Savisko 5. klassist
Kas sa tegeled mingi spordialaga?
Jah, ma tegelen iluvõimlemisega.

Millega sa tegeled vabal ajal?
Ma aitan ema kodus, käin sõpradega väl-
jas, käin vanaemaga ja emaga poes ja maal 
ning vahel jalutan vennaga.

Kas sulle meeldib iluvõimlemine ja kas 
sa tahad tulevikus ka sellega tegeleda?
Jah, mulle väga meeldib iluvõimlemine, 
aga tulevikus ma ei saa sellega tegeleda, 
sest iluvõimlemisega saab kahjuks tegele-

da ainult kuni 18 eluaastani.

Kas sa oled kohtunikele vahel silma pil-
gutanud?
Kui ausalt öelda, siis ühe korra ikka olen.

Kus sa tegeled trenniga?
Ma teen trenni Kalevi Spordihallis, vahel 
ka Gustaf Adolfi gümnaasiumis.

Kas see on sinu esimene medal?
Ei, see ei ole kaugeltki minu esimene me-
dal, kodus on mul neid terve riiulitäis.
 
Mitu aastat sa oled tegelenud iluvõimle-
misega?
Ma tegelen iluvõimlemisega alates 3. elu-
aastast.

Ütle, kas sulle meeldisid auhinnad?
Mulle väga meeldis minu auhind.

Vanda, Paula ja Jana konte väänamas.
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Simpel Session 2010 
Nädalavahetus täis hullumelsust ja kaelamurdvaid trikke.

6.02 – 7.02 toimus Tallinnas Simpel Ses-
sioni 10. sünnipäev. Need kaks päeva 
olid täis emotsioone, joovastust ja adre-
naliini. Juubelisündmus jääb paljudele 
pikaks ajaks meelde, sest tegemist oli 
kõige peadpööritavama võistlusega läbi 
aegade.

6. veebruar 2010, Saku Suurhall, Simpel 
Session 2010 kvalifikatsioonipäev. Liigun 
suure rahvamassiga, natuke trügides, halli 
hoone klaasustest sisse. 

Ma tulin siia, et nautida head selts-
konda ja spordiala, mida siiralt armastan. 
Rahvast on üsna palju, näha võib igasugu-
seid inimesi, paljud on huvitavad ja väga 
isikupärased. Üritusel võib näha ka väi-
keseid poenurgakesi, kust saab rula- või 
rattaosi, t-särke, süüa ja juua.Istun võima-
likult heale kohale, kus võin näha kõike 
ja kõiki.

Möödub veidi aega, kui kõlaritest kos-
tuv muusika keeratakse veidi vaiksemaks, 
rahva tähelepanu köidavad kaks meest, 
kes juhivad tänast üritust. “Mis täna toi-
mub? Mida te nii väga olete oodanud?”, 
karjutakse selgel häälel mikrofoni. Inime-
sed huilgavad: “Simpel Session 2010!” Et 
kruvida veelgi enam inimeste emotsioone 
ja pinget, korratakse mikrofonist jälle neid 
sõnu ja rahvas läheb sellega kaasa, kui 
kõlab lause: “MAKE SOME NOOISE!!! 
SIMPEL SESSION 2010 ON ALANUD!” 
(make some noise – tehke lärmi, inglise k). 
Kõik karjuvad, aplodeerivad, lõpuks ome-
ti see algas. 

Kõigepealt võistlevad rulatajad, et väl-
ja selgitada, kes pääsevad finaali. Trikid 
on üsna hullumeelsed. Rulatajate kvalifi-
katsioon on lõppenud, 15 finalisti selgu-
nud, plaksutamine ja rõõmuhüüded.

Järgmiseks lähevad käiku BMX’i har-
rastajad, keda on väga paljudest riikidest- 
USA’st, Kanadast, Austraaliast, Jaapanist, 
Suurbritanniast, Venemaalt, Brasiiliast... 
muidugi ka Eestist. Sõitjate nimekiri on 
pea kaks korda pikem kui rulatajatel. 

Ratturid alustasid oma soojendust, osa-
lejaid jaotati oskuste järgi kolme gruppi, 
alustades kõige nõrgematest. Olenemata 
oskustest, meeldivad publikule kõik osa-
lejad, mitte kedagi ei vilistata välja, kõik 
on teretulnud rajale.

Rahvas on hästi üles köetud, ratturite 
trikid on palju ohtlikumad, kuid see meel-
dib kõigile. Mikrofonist kõlavad karja-
tused, sest keegi on teinud sel sündmusel 
ajalugu, saavutanud hullumeelsuse tipu. 
Rahvas lausa möirgab, mitte keegi ei jää 
külmaks. Läheb veidi aega mööda, kvali-
fikatsioonipäev on möödas, selguvad fina-
listid.

7. jaanuaril jõuan Saku Suurhalli oo-
datust hiljem. Publikut on mitu korda roh-
kem kui eile, tegu on siiski finaaliga ja siin 
annavad võistlejad endast kõik, mida anda 
saab. Adrenaliini lausa voolab ojadena, 
seda võib füüsiliselt tunda. Olen kindel, et 
inimesed, kes vaatavad Simpel Sessionit 
teleritest või internetist, tunnevad sama. 
Kõik ratturid teevad nii hulle trikke, kõik 
ahhetavad, hoiavad toolist kinni. 

Oma etteastet on näidanud umbes 

Kristina

kümmekond sõitjat, kui rajale tuleb Eesti 
trikirattur – Andres Lainevool. Tema nimi 
karjutakse täiesti kõrist mikrofoni, mis 
paneb rahva püsti hüppama ja möirgama 
kõvemini kui kunagi varem. Olukord, mis 
valitseb, on kaootiline, kuid seda vaid heas 
mõttes. 

Ja viimased kolm võistlejat, 17aastane 
nooruk Kanadast ja kaks noormeest, üks 
USA’st ja teine Suurbritannist. Rahvas ah-
hetab ja ohhetab, kõik on lihtsalt šokis. Ja 
selgub võitja, noor poiss Kanadast, kõigest 
17aastane Drew Bezanson! 

Tänane päev on ajalugu, selle ürituse 
latt on tõstetud väga kõrgele. Mitte kunagi 
oma elus pole ma tundnud nii palju emot-
sioone korraga. “Vau!” kõlab ainukesena 
mu suust, kui lahkun, sest ma ei oska muud 
kosta.

arvamus

Vaata sündmuse kohta pilte ja videoid aadressil: www.session.ee.
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Aivar ja Kristi

Titaanide heitlus 2
Aivar ja Kristi panid Kresku tegijad proovile Kuristiku üheksavõistluses.

Kas mäletad käesoleva aasta jaanuari-
kuu Kresku artiklit, mis oli 8.-9. lehe-
küljel? Kui mitte, siis jätka antud ar-
tikli lugemist alles siis, kui oled toonase 
artikli endale meelde tuletanud ja veel-
kord läbi lugenud.

Tookordse kolm tundi kestva kahevõitlu-
se korraldasid Kristile ja Aivarile Kristin 
(7.r), Kätlyn ja Henry (12.c). Nüüd kolm 
kuud hiljem oli aeg neile samaga vastata. 

Esimeseks alaks oli A4 paberi kok-
kuvoltimine nii väikeseks kui võimalik. 
Arvesse läks nii kokkuvolditud paberi 
suurus kui ka aeg. Valmistööd meenutasid 
üldjuhul väikest kokkuvolditud paberi-
nutsu. Kätlyni oma meenutas aga rohkem 
ussikest, kes vaikselt ennast lahti keerutas. 
Lõbus oli vaadata nende kolme pingutu-
si lehe voltimisel ning tahet see ülesanne 
võita. Kuna tegemist oli siiski võistlusega, 
võtsime tulemuse hindamisel arvesse vol-
timiseks kulunud aega ja volditud paberi 
kuju peale lauale asetamist.

Järgmise alaga said hakkama hästi 
need, kes on õppinud pimekirja, mida on 
propageeritud meie koolis juba arvutiõpe-
tuse algusajast. Nimelt tuli aja ja täpsuse 
peale panna tagasi klaviatuuri külge kõik 
tähtedega klahvid. Tore oli näha, kuidas 
kõik proovisid oma kasutajanimesid ja 
paroole pooliku klaviatuuri peal. Nii et 
taaskord hea näide, miks ei tohiks paroole 
automaatselt arvutisse salvestada. 

Ükski klahv küll üle ei jäänud, kuid üh-
tegi täielikku õiget klahvide paigutust ka ei 
tulnud. Arvestades seda, kui palju istutakse 
MSN-is, tehakse kirjalikke töid, artikleid 
Kreskule, siis tulemus oli ikka nadi. Pole 
midagi parata, kõik kolm tuleb saata Leho 
juurde pimekirja kursustele. Parima aja ja 
parima klahvide paigutusega sai hakkama 
Kätlyn.

Kuna juhtumisi oli tol päeval ühes ar-
vutiklassis ping-pongi laud, siis järgmiseks 
alaks oli loomulikult reketiga väikese val-
ge palli põrgatamine. Enne võistluse algust 
hakati kohe ennustama lõpptulemust. Suu-
red panused pandi Kristinile, kuna tema 
on tegelenud tennisega. Tekkis väikene 
diskussioon, kas tennisemängu oskus on 
sellel võistlusel eeliseks. Üsna pea selgus, 

et mitte. Teistest pea kolm korda rohkem 
põrgatas Henry.

Neljas ala, pusle, oli osalejatele juba 
tuttav, aga (eba)meeldivat üllatust tekitas 
see neis siiski. Et 2,5-tunnine võistlus lii-
ga pikaks ei kujuneks, panid kõik korraga 
mosaiikpilte kokku. Igaühel oli erineva 
pildiga pusle. Ja Kätlynil jäigi kaks tükki 
puudu, samas oli kõige kiirem.

Ka järgmine oli võistlejatele teada-tun-
tud ülesanne. Viis naela sisse lüüa. Puutük-
ki, mitte põrandasse. Henry võitis.

Kuuendaks tuli 10 minuti jooksul luua 
Wordis meie kooli laulu- ja tantsupeo jaoks 
reklaamike. Kohe oli näha, kes on kooli-
eluga kursis – mis kuupäeval sellel aasta 
nimetatud sündmus toimub, mis kell, pal-
ju maksab pilet. Loomulikult läksid kõik 
kolm võistlejat kooli kodukale pildima-
terjali otsima. Kätlyn ja Henry kasutasid 
mõlemad eelmise aasta peost nende arva-
tes ühte parimat pilti, millel oli naisrühm. 
Kristin eelistas Eeva võimlejaid.  Lõpuks 
tuli valmis kuulutus salvestada oma nime 
all O-kettale nii, et faili nimi ei muutu.

Kõigi kolme tööd nägid välja väga head 
ja väga erinevad. Tuli appi võtta mitmesu-
guseid hindamiskriteeriume (tausta värv, 
info õigsus ja rohkus, visuaalne meeldivus, 
salvestatud faili nime korrektsus)  ja abižü-
rii, aga lõpuks hüppas välja nimi – Kristin. 
Ja Kätlyn. Ning ka Henry.

Eelviimase ülesande puhul pidi igaüks 

ühendama elektrikaabli pistikuga. Kätlynil 
ja Henryl oli 5 x 1,5mm2 kaabel, mis tuli 
ühendada 16-amprise jõupistikuga. Kristi-
nil ehk kõige nooremal oli kahesooneline 
kaabel, mis tuli samuti ühendada pistiku-
ga. Hindasime töö kvaliteeti, mitte kiirust. 
Kõige korrektsemalt tegi töö ära Henry. 
Kiitus võitjale, kes võistluse ajal otsis üles-
ande lahendamiseks internetist infot, jagas 
seda kaasvõistlejatega ning aitas neid.

Eelviimase ülesande käigus tuli paral-
leelselt tegeleda ka viimasse ülesandega 
ehk meeskonnatööga, mis koosnes kolmest 
etapist. Enne igat osa tuli kolmikul välja 
valida ülesande täitja. Esimene oli Kätlyn, 
kellel tuli tuua pikendusjuhe maja teisest 
otsast, lukustatud uste tagant. Kristinil tuli 
välja uurida, kui palju tarbib töötav arvu-
ti elektrit. Lõppes Henry arvutuskäiguga, 
mitu pikendusjuhet on vaja, et elektriga 
varustada 40 arvutikomplekti.

Kogu võistlus oli väga pingevaba ning 
konkurentidele kaasaelav. Oli tunda, et te-
gemist oli kolmikuga, kellele pole võõras 
meeskonna tunnetus ja vajalikkus.

Positiivsed kogemused saadud, lõppes 
mitmekülgne võistlus Henry võiduga. Au-
hinnaks saab ta tõenäoliselt kooli 12. klassi 
lõputunnistuse. Palju õnne ka väärika teise 
ja kolmanda koha puhul Kätlynile, auhin-
naks samuti lõputunnistus, ning Kristinile, 
kellel on au korraldada järgmisel aastal 
juba kolmas mitmevõitlus.

eksperiment

Kristin võistlushoos.
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Kolgata tee Kõrvemaale
Lumine meenutus kenal kevadel.

18. veebruari hommikul, sekund enne 
äratuskella silmi lahti lüües, tundis ilm-
selt enamik kuristiklasi, et ees ei seisa 
just tavaline päev. Käevärinal suhkrut 
tee sisse raputades mõtles iga kaheteist-
kümnendik varsti algavale proovikir-
jandile, algklassi õpilane Pirita metsa 
lumistele radadele ning põhikooli ja 
gümnaasiumi auväärsed liikmed Kõr-
vemaa kaunitele maastikele. Rongiga 
Aegviitu sõitmist ootasime ka meie.

Mustakivi peatusest bussile minnes sai 
nii mõnigi süütu kõrvalseisja mitmeid 
kordi suuskadega vastu pead, sest agarad 
õpilased olid vallutanud number seitse 
bussi oma tipptasemel suusakomplekti-
dega. Ülemiste keskuse juures valgusime 
bussist välja ning liikusime perroonile, 
paljude seal seisvate õpetajate ja kaasõpi-
laste juurde. Kõigi tuju oli ootusärev ning 
rõõmus. 

Rongi saabudes pressisid kõik ennast 
ühest uksest sisse, et elu eest mitte maha 
jääda. Kaks reserveeritud vagunit täitu-
sid sädistavate noortega välgukiirusel. 
Tuli välja, et paljude jaoks oli see esime-

ne rongisõit, mis meile kui fanaatilistele 
Edelaraudtee fännidele ülimalt šokeeriv 
uudis oli. Vaikselt Tallinnast eemale vura-
des lobiseti juttu ning muidugi ei saanud 
ka söömiseta. Tunnike mõnusat logelemist 
sai aga varsti läbi.

Lõputu?
Juba armsaks saanud masinast välja karates 
hakkame vaikselt liikuma Kõrvemaa poole. 
Pikaks veninud inimuss lookles tänavatelt 
metsa poole. Tee läks lobisedes ning üks-
teist aeg-ajalt lumme lükates. Kuid varsti 
tekkis kahtlus, et lubatud 3 kilomeetrine 
matk on juba ammu läbitud. Põues pesitses 
kartus, et samal viisil jätkates ei ole enam 
kaugel ka Narva piiripunkti prozhektorite 
vihud ning lubatud banaan ja võiku jäävad 
vaid kaugeks unistuseks. Vaikse nurina 
saatel rühkisime siiski sihikindlalt edasi. 
Järsku olimegi sattunud parklasse, kus sil-
ma torkasid kollased majakesed. Kartus ja 
teadmatus kadusid hoobilt.

Suusaspurt
Värske vabastustõend ning kartus end ras-
kelt vigastada takistasid meid suuski alla 
panemast - otsustasime jälgida asja kau-
gelt. Enne metsapeale lahti laskmist jaga-
sid õpetaja Liidia Kuusksalu ning ilusate 
kollaste suusasaabastega direktor nõu, kui-

Leore ja Annabel

das metsas hakkama saada ilma suuremate 
äpardusteta. 

Põhitõed selged, suundus igaüks oma 
võimetele vastavale suusarajale. Ülejää-
nud said maastikumängus märke otsides 
luuletada ning lumelinna meistriteoseid üle 
lugeda. Kahtlemata oli raskeim Kuristiku 
embleemiga eseme leidmine, kuid peale 
esimeste õnnelike eesmärgi saavutajate 
väljaselgitamist levis aarde asukoht kiirelt 
ning varsti oli ka see ülesanne täidetud.

Kõrgtasemeline võileib
Suusatajate saabudes hakati jagama koo-
list kaasa pandud toidupakke ning lagedale 
toodi ka hiiglaslik teekanister. Meile luba-
tud grandioossesse võileiba suhtusime ar-
vatavasti kõik skeptiliselt, aga võta näpust! 
Suurepärane hõrgutis vääris tõesti suursu-
gust eelreklaami. Isukalt leiba ja banaani 
närides avastasime, et kõik ei olegi veel ta-
gasi jõudnud. Kui kõne alla tuli võimalus 
jeti rünnaku ohvriks langemisest, ilmusid 
ka viimased sportlased kohale. 

Suusabaasis seekord tantsupidu ei toi-
munud, kuid moonakottide tühjendamine 
lobisemise saatel asendas seda suurepära-
selt. Varsti algaski rännak tagasi rongijaa-
ma. Nüüd oli juba teada, et tegelik matka 
pikkus oli 5,5 kilomeetrit, jalad olid väsi-
nud ning tagasitee vaevaline.

Loomulik kadu
Rõõmustav oli näha silmapiiril avatud us-
tega ning kutsuvalt ahvatlevate istmetega 
rongi ootamas. Õpilaste ülelugemusel sel-
gus aga, et mõned on puudu. Loomulikku 
kadu tuleb ju ikka ette, kuid siiski peeti 
oluliseks ka nende ülesleidmist. 

Tänu tehnika arengule saadi teada, et 
kiire lõikamise asemel kaldusid kadunud 
kursilt hoopis kõrvale. Kuid halastama-
tu rong ei jäänud ootama ja alustas õige-
aegselt Tallinna poole kihutamist, jättes 
metsas kondajad rebastele magustoiduks. 
Siiski peame rõõmuga teatama, et viima-
sed spordipäevalised jõudisd metsast elusa 
ja tervena välja ning nemadki võisid varsti 
kodus sooja teed rüübata.

Sihtpunkti jõudes roomas iga roju oma 
koju, mõtteis veel värsked mälestused 
möödunud retkest loodusesse. Isiklikult 
seadsime ka endale eesmärgiks järgmisel 
aastal suusad alla panna ja oma hirmudest 
üle saada. Vahet ju pole - küll need luud 
kunagi kokku kasvavad.

Algklassid Pirital
Samal päeval käisid algklasside õpilased 
Pirital velotreki juures suusatamas, kel-
gutamas ja uisutamas, mis oli samuti väga 
vahva. See oli kindlasti selle poolaasta kõi-
ge sportlikum päev Kuristikus!

sport

Meie kooli rahvas Kõrvemaa metsades.
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Juust Sinu uskumatult tark kaaslane!

Abituriendi nädal
Luuletus, mis jäi Priidul lõpukella aktusel ajalistel põhjustel ette kandmata.

Esmaspäev

1918. aasta algul suurenes Saksa diviisi-
de arv läänerindel poolteist korda.

Suureks täiustumiseks elu evolutsioonis 
oli eukarüootse rakutüübi kujunemine. 

Leidke nukleofiilsus- ja elektrofiilsust-
sentrid, ründav osake, reaktsioonitsenter, 
lahkuv rühm ning lõpetage reaktsiooni-
võrrand.

Mõningate mittearvuliste tunnuste väär-
tusi saab järjestada. Näiteks ilu hindami-
sel esinevad väärtused väga ilus, ilus, ei 
oska öelda, inetu, väga inetu.

Sügisetuul raputab puul, küürutab 
kõveral kõrrel kui sandike.

Teisipäev

1933. aastal lõid jaapanlased Mandžu-
kuo riigi ning vallutasid Shanghai, rah-
vuslik valitsus aga korraldas neljanda 
retke kommunistide vastu.

Kuigi üldine arengutendents soosib 
ühekojalisi parlamente, on tänapäeval 
ligi pooled parlamentidest kahekojali-
sed.

Poisid, siin on pall, mängige korvpal-
li!

Nad olid veendunud, et ühiskonna hä-
dade põhjuseks on liigne individualism 
ning selle ületamiseks on vaja subjek-
tiivsus allutada üldisele objektiivsuse-
le.

Õnneks on aatomeid, milles eri tase-
mete vahel toimuvate siirete tõenäosus 
on järsult erinev.

Meil aiaäärne tänavas, kui armas oli 
see…

Kolmapäev

Saksa ja Austria väed murdsid Isonzo 
juures rinde läbi ning surusid itaallased 
tagasi Lombardia madalikule.

Seepärast pole õiglane karistada rikkaid 
kõrgete maksudega.

Lahendustoru elektroodide vahel kiiren-
datud elektronid, põrkudes He-aatomite-
ga, ergastavad viimaseid metastabiilsele 
tasemele Ea.

Ja nüüd jookseme kümme ringi!

Täiustumine on uutele ökoloogilistele 
tingimustele kohastumise kaasnähtus, 
kuid mitte paratamatu protsess.  

Suviti käisid eesti kunstnikud nagu 
nende kolleegidki väljaspool Pariisi, 
näiteks Normandias maastikke maa-
limas.

Neljapäev

Inglaste kaotused olid suuremad kui 
Saksamaal, kuid operatsiooni eesmärki, 
st blokaadi lõpetamist, sakslased saavu-
tada ei suutnud.

Sellist evolutsioonilist täiustumist orga-
nismide liitumise teel nimetatakse süm-
biogeneesiks. 

3-etüülheksaan metüülpropüüleeter kaa-
liumpropanolaat etüülpropüülamiin 2-a-
minopropaan – 1 – ool

Ka siis, kui sirgete sihivektorid pole kol-
lineaarsed, on kaks võimalust. 

Nüüd õitsvad kodus valged ristikhei-
nad, tuul mängib lillelõhnaga.

Reede

Tsentraliseeritud keskvalitsusest sõltuv 
administratiivstruktuur ja detsentralisee-
ritud autonoomne kohalik võim on erine-
vad halduskorralduse põhimõtted.

Punktide A ja B poolt määratud vektor 
AB on vektoritega s ja t komplanaarne.

Et pooljuhi keelutsoon on suhteliselt kit-
sas, saab mõningane osa valentsitsooni 
elektronidest kristallvõre soojusvõn-
kumistelt küllalt energiat, et hüpata üle 

keelutsooni juhtivustsooni.

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.
On ainult hetk, milles viibime praegu.
Mis kord on alanud, lõppu sel pole.
Kestma jääb kaunis, kestma jääb 
kole.

Kasutatud kirjandus:
12. klassi õpikud ja aknast kostvad hüü-
ded.


