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Meie kooli 
gümnasistid 
õppisid kolm 
kuud Taanis.          

Selles numbris:

Kool on out, tere elu!

Vilistlased 
ülikoolis ja 
elukoolis.

LK 4 LK 10-11 LK 12

Rahvatant-
supisik on      
nakatanud 
meie kooli.

Sellel õppeaastal lõpetab meie kooli 
24. lend, mis on mitmes mõttes ajalooli-
ne. Nimelt kirjutasid nemad viimast korda 
eesti keele riigieksamina traditsioonilist 
kirjandit ja loodetavasti on praegune lend 
viimane, mis lõpetab kooli veidi räämas 
ja kulunud kollases pesakastikeses – no-
vembris algab meie koolis lõpuks ometi 
remont (sülitan kolm korda üle õla…)!

Nagu ikka, lahkus seegi lend tutipäeval 
suure kisa, kära ja vilistamisega. Kedagi 
ei pidanud õnneks koolist, jalad ees, välja 
kandma, kuigi staadioniringil võis korraga 
näha ligi kümmet autot edasi-tagasi vura-
mas, akendest ja ustest abituriendid välja 
rippumas. Ilmselt tuleb järgmisel aastal tu-
tipäeval liikluspolitsei staadionile kutsuda 
sauaga viibutama. Kresku teeb ettepaneku, 

et järgmisel aastal võiks korraldada tuti-
päeval hoopis rattaralli.

Lõpukellal hoidsid kõrget taset ühe-
teistkümnendikud, kes Aivari kaasabil said 
hakkama hoogsa ja vaimuka multimeedia-
sõuga. Laval ja ekraanil parodeeriti kahe-
teistkümnendikke ning lõpetajad kutsuti 
ka rahvatantsuringi. Soovime 24. lennule 
tantsimist läbi elu!     
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Peatoimetaja veerg

Selle õppeaasta viimases Kreskus võr-
reldakse Eesti ja Taani koolikorraldust. 
Nimelt viibisid viis meie kooli üheteist-
kümnendate klasside õpilast kolm kuud 
vahetusõpilasena Taanis ja õppisid seal-
ses gümnaasiumis. Vahetuse idee sündis 
hüperaktiivse Margarita Eero juhitud jär-
jekordse rahvusvahelise projekti käigus.

Kõigepealt tahaks öelda, et Kresku ees-
märk on juhtida tähelepanu sellele huvi-
tavale õpilasvahetusele. Hoopis põhjali-
kumalt saab Taanimaa muljetest lugeda 
blogis, mis asub aadressil: www.kuristi-
ku-risskov.blogspot.com. Blogis on osa 
sissekannetest inglise keeles, sest nii oli 
ka taani õpilastel võimalus neid lugeda ja 
meie inglise keele õpetajad said blogimi-
se eest hindeid panna.

Kresku soovitab blogiga tutvuda, sest 
sealt leiavad palju mõtlemisainet nii 
õpilased kui ka õpetajad. Tundub, et põ-
hiliseks erinevuseks meie kooli ja Taani 
kooli vahel on suhtumine õppijasse. Ees-
tis üritatakse gümnasisti „pumbata” või-
malikult palju teadmisi absoluutselt kõi-
ge maailmas leiduva kohta (õpitakse 17 
erinevat ainet ühel õppeaastal). Taanis 
on haridussüsteemi keskmes õppija kui 
indiviid oma ainulaadsete huvide ja või-
metega. Taani gümnasistide tunniplaanis 
on kümmekond erinevat ainet. 

Ja veel, kui meie koolist lendab välja sel 
suvel 24. lend, siis meie kooli katusel on 
koorunud kolm toredat kajakapoega, kes 
teevad samuti lennuharjutusi iseseisvaks 
eluks. Kajakapere tegemisi saab jälgida 
meie kodulehel: www.kuristiku.ee.

Head nipernaaditsemist!

Kresku 
toimetus

Küljendaja: Tarmo Luugus
Fotograaf: Gabriel Voll
Sõbrad: Aivar Metsaveer, 
Priit Ratassepp
Trükk: Koopia Niini ja Rauam  

Rohelised prügikastid

Nagu kõik meie kooli õpilased ja õpe-
tajad avastanud on, asuvad meie kooli 
kõigil korrustel tühjade pudelite kogu-
miseks mõeldud rohelised kastid. Kastid 
ilmusid sinna juba paar kuud tagasi õpi-
lasesinduse algatusel. 

Idee rohelisemalt mõtlema hakata sün-
dis puhtalt sellest, et ÕE-l oli vaja raha 
ning kool on seotud projektiga eColide-
ramos Juventud, mille raames üritatakse 

õpilaste tarbimisharjumusi loodussõbrali-
kumaks muuta.

Seoses taarakastidega on õpilasesindu-
sel teile palve. Palun pange pudelid kasti-
desse, aga ärge tühjendage kaste omavoli-
liselt. Taara on mõeldud ikkagi selleks, et 
õpilasesindus saaks teile midagi korralda-
da!

Toimumas on ka vanapaberi kogumise 
võistlus: kõik klassid koguvad vanapabe-
rit, mis lõpuks üle kaalutatakse, et välja 
selgitada parim vanapaberikoguja. Täpse-
malt kuulete selle tulemustest varsti kooli 
kodukal. Edu!

Meie kool muutub üha ökomaks.

Liis

Selles numbris lõid kaasa: 
Birgit Anvelt, Helen Aaver, Siiri 
Nilsk, Liis Tõnisson, Mirell Kurgi, 
Kristina Jürmann, Jana Savisko, Ma-
riann Oemets, Kristin Metsmaa, Mari 
Stepanjan, Pille-Riin Saks, Merit Pii-
be  
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Õpilasesinduse tegus poolaasta

Hei! Jälle on üks õppeaasta edukalt sel-
jatud! Ka õpilasesindus tegutses teisel 
poolaastal sama edukalt nagu aasta al-
gul.

Möödunud veerand algas infoloenguga 
Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt, milles 
osalesid valitud õpilased alates viiendatest 
klassidest. Loengut pidasid aktivist Marili 
Niidumaa ja EÕELi praeguse juhatuse esi-
mees Edgar Rootalu. Infoloeng oli edukas. 
Osalenud õpilased said uue kogemuse osa-
liseks, kindlasti laienes nende silmaring ja 
samuti saadi indu ise aktiivseks hakkami-
seks. Näteks pärast seda loengut liitus meie 
kooli ÕEga tervelt kuus uut liiget: Raigo, 
Katja, Kristina, Kristin, Sandra-Michelle 
ja Krete. Kõik nad on muutnud meie kol-
mapäevased koosviibimised värvikamaks 
ja lõbusamaks.

Infoloengule järgnes ÕE liikmetele 
mõeldud meeskonnakoolitus Jaanika Je-
listratovi poolt. Jaanika on Tartu Noor-
tevolikogu spordi- ja ürituste töögrupi 
juht. Paljudele õpilasesindajatele oli see 
esimeseks koolituseks oma elus. Koolitus 
oli super! Laupäeval koolis veedetud tun-
nid möödusid elava arutelu, pideva nal-
ja, meeskonnatöö ja isiksusetesti saatel. 
Kusjuures kohale olid oodatud ka Laagna 
õpilasesinudse liikmed ja üks vapper selt-
siline Laagnast oligi kohal. Hiljem selgus, 
et too noor oli saanud kultuurishoki – seda 
nimelt mitte meie remonti vajava kooli pä-
rast, vaid hoopis sellest, et meie õpilased 
nii energilised ja elurõõmsad on. 

Sõbrapäeva nädal
Suurim sündmus möödunud vaheajal ÕE 
jaoks oli kindlasti eriti äge sõbrapäeva nä-
dal. Esmaspäeval esines aulas algklasside 
näitering etendusega „Doonor on elupääst-
ja“. Aula ees oli muidugi traditsiooniline 
sõbrapäeva postkast, sms-tervituste ekraan 
ja märgimasin. Pikemate vahetundide ajal 
said multifilmide fännid vaadata multikaid. 

Esmaspäevale pani punkti Kuristiku ja 
Laagna vaheline sõbrapäeva pidu, mille 
korraldamisel kasutati Lasnamäe Noorte-

keskuse abi. Teisipäeval kaunistasid kooli 
plakativõistluse „Saame sõpradeks“ tööd. 
Kolmapäeval oli 1.-6. klassidele menukas 
mängudeõhtu, millele järgnes vanemate 
klasside ingliskeelsete laulude võistlus ja 
filmiõhtu.

Reedel toimus esmakordne sõprusklas-
side vaheline koogisöömine! Omavahel 
loosi tahtel kokku saanud klassid veetsid 
reedese päeva viienda tunni koos män-
gides, tutvudes ja muidugi kooki nosi-
des. (Sellest võiks kujuneda traditsioon!) 
Kokkuvõtvalt oli tegemist väga tegusa ja 
meeleoluka nädalaga meie kollases kooli-
majas.

Suured plaanid
Palju energiat kulus õpilasesindajatel ka 
vabariigi aastapäeva balli korraldamiseks. 
Paraku aga vapustas Eestit Haapsalu põ-
lengu tragöödia. Kuna president kuulutas 
välja üleriigilise leinaaja ja muudeti ka 
presidendi vastuvõtu kava, tundus meilgi 
ebasobilik samal ajal pidutseda – seega 
jäeti ball viimasel hetkel ära. ÕE vabandab 
siinkohal kõigi ees, kellele see ebameeldi-
vusi valmistas. Võib-olla saame siiski oma 
balli uuel õppeaastal…?

Õpilasesinduse organiseerimisel toi-
mus projekti eColideramose jaoks ka kaks 
loengut. Esiteks oli 12.b klassile loeng 
e-ainete kahjulikkusest Kati Pilteri poolt. 
Teiseks aga 10.-11. klassidele loeng põhja-
maade taastuvenergia teemal ja seda pidas 

Madis Tilga Põhjamaade Ministrite Nõu-
kogust. Loengute eesmärgiks oli muidugi 
õpilaste teadlikkust keskkonna teemal tõs-
ta. 

Jällegi oli kahel õpilasel võimalus osa-
leda Hispaanias 23. aprillist kuni 2. maini 
toimunud õpilasvahetuses – seekord käisid 
silmaringi laiendamas Mereli Noormägi 
ja Kristin Kink. Samuti käisid ÕE-l kü-
las projekti eestvedajad ja koos sai ühiselt 
tulevikuplaane arutatud. Loodetavasti toi-
mub koolis veel mõndagi huvitavat antud 
teemaga seoses…

Vaheajal said ka õpilasesinduse liikmed 
Pille pool kokku. Söödi palju ning mängi-
ti lauamänge. Läbi Aliase ja Imogo saime 
kõik üksteisest rohem teada. Väga tore oli 
vanuste poolest nii mitmekesise seltskon-
naga aega veeta. Ka meie lemmik arvuti-
õpetaja Aivar oli kohal. Kindlasti peaks 
selliseid üritusi veel korraldama. Jällegi 
põhjus õpilasesindusega liitumiseks.

Tule õpilasesindusse!
Endiselt ootab ÕE ka uusi liikmeid ja abi-
käsi, sest ÕE tööjõud on hetkel veidi nõr-
genenud seoses abiturientide ja 9-ndike 
eksamite lähenemisega. Kui leiad, et sul 
on pärast kooli vaba aega ja hinded kenasti 
korras ning soovid mitmekesist tutvusring-
konda – tule õpilasesindusse!

Soovin meie kooli õpilastele ja õpeta-
jatele ilusat suvevaheaega!

ÕE on tarkust kogunud ja koolielu huvitavamaks muutnud

Mart

Naistepäev: ÕE-kad koos õpetajatega püünel naisperet tervitamas
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Kuristiku gümnaasium vs Risskov

Pille-Riin

Mille poolest erineb Taani gümnaasium meie koolist?

Nüüdseks teab juba enamik meie 
kooli rahvast, et viis vaprat ja ilusat 11.a 
ja 11.b klassi õpilast (Mariliis Müür, 
Kätlin Päll, Tanel Prikk, Zlata Skubi ja 
Helen Kotkas) olid kolm kuud Taanis 
Aarhuses vahetusõpilaseks. Nad elesid 
seal tavalist koolielu oma uues Taani pe-
res ja olid uue olukorraga vägagi rahul. 
Koolis käisid nad kohalikus Risskovi 
Gümnaasiumis, kus õppimine toimub 
muidugi Taani keeles. 

Kui palju siis meie koolid tegelikult 
erinevad? Taani ja Eesti koolid on kohati 
nii erinevad ja samas on tegemist ikkagi 
kooliga, kus tuleb eelkõige õppimisega te-
geleda. Näiteks ei ole Taani koolides koo-
likella, kõik õpilased peavad ise kella pealt 
jälgmina, millal tund algab ja lõppeb. Aeg-
ajalt on neil reedeti peo moodi asi nimega  
„fredgas cafe“, kus müüakse ka alkoholi. 
Jah, te lugesite õigesti! Koolis müüak-
se vahel reede õhtuti alkoholi. Nimelt on 
Taanis lubatud lahjat alkoholi tarbida ala-
tes 16. eluaastast. Uuri tabalit lähemalt ja 
leiad muudki huvitavat.

PS Meie vahetusõpilaste tegemistele 
sai kaasa elada blogis: 

www.kuristiku-risskov.blogspot.com

TKG RG
tüüp põhikool ja gümnaasium ainult gümnaasium
klassid 1.-12. klass (2-3 paralleeli) 1.-3. kl ( 1. klassis 10 paral-

leeli, 2. ja 3. klassis 8 paral-
leeli)

hinded postiivne : 3, 4 ja 5
negatiivsed: 1, 2
tegemata: O 

positiivne: 12, 10, 7, 4, 2
negatiivsed: 00
tegemata :  -3

klassis rahvast 26-30 26-30
tundide kestus 45 minutit 90 minutit
tunde päevas 6-8 2-5
tunniplaani muutus harva, kooliaasta alguses 

tuleb tunniplaan ja jääb 
tavaliselt lõpuni samaks

muutub igal nädalal, seda 
peab netist jälgima

koolikell jah ei, peavad ise kella pealt 
vaatama, millal tund algab

söömine sööklas, puhvetis, klassis sööklat ei ole, puhvet on, 
aga seal pole laudasid, 
süüakse terassil

kehaline kasvatus poisid ja tüdrukud lahus poisid ja tüdrukud koos, ke-
halise tundides on teistsug-
used grupid kui klassides

keemia/bio katsed ei jah
Ujula ei jah, kõigil on ühel vee-

randil ujumine
Õpilasesindus jah jah
Koolileht jah ei, aga seal on ajalehe 

stend, kust saab tavalisi lin-
nalehtesid

Kooliraadio ei ei
Kooliüritused sõbrapäevapeod, ball, dis-

kod jne
reedeti (mitte igal reedel) 
on „fredgas cafe“, kus 
õpilased võivad koolis 
alkoholi juua ( l a h j a 
alkohol on taanis 16+). 
Toimub ka bändide võitlus 
MPG. Raptus on stiilipeo 
moodi üritus ja palju muidu 
toredaid üritusi.

Laptop tunniajal mõned üksikud kõigil (kohustuslik)
Töö kooli kõrvalt kool pole selle poolt käiakse rohkem kui Eestis, 

kergem on siis, kui oled alla 
18, sest täisealistele peab 
rohkem palka maksma

Vaheajad Suvel, sügisel, jõulud, kev-
adel

sügisel, jõuludel, suusava-
heaeg (1 nädal), kevadel 
ja suvel, aga suvevaheaeg 
on neil hoopis lühem kui 
Eestis
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Kuristiklased ja pudelid

Kuristiku on taas kord astunud sammu 
lähemale rohelisemale eluviisile. Juba 
pikemat aega on koolis igal korrusel 
spetsiaalsed prügikastid pudelite jaoks. 
Niisiis otsustasime läbi viia väikese eks-
perimendi – kas meie kooli õpilased on 
tähelepanelikud ja hoolivad ja korjavad 
koridori põrandalt üles pudeli. Ning kas 
otsustatakse taaskasutamise kasuks?

Esimene katse toimus kolmandal vahetun-
nil aula ees. Keset koridori seisis üks tühi 
Aura Fruit’i pudel. Olukord püsis rahulik, 
liiklejad olid osavad – hämmastav, kuidas 
igal teisel oli justkui sisseharjunud liigu-
tus – sujuv jalatõste, ning pudel jäi maha 
vedelema. 

Asi tundus lootusetu, kuni liiklus ti-
henema hakkas. Esimene tähelepanelik 
õpilane – 

Priit Pinta 12.a klassist – haaras pudeli 
jooksu pealt ning asetas selle kõhklusteta 
rohelisse pappkasti. Abituriendid peavadki 
noorematele eeskuju näitama!

Panime pudeli tagasi ning kohe korjas 
pudeli üles õpetaja Valentina Tsirihhova. 
Jäi mulje, et meie koolipere on väga korra-
lik ning puhtust pidav, kuid vahetunni lõpu 
poole asjad muutusid. 

Pudel jäi ette mõnedele kuuenda ning 
seitsmenda klassi õpilastele, mille tagajär-
jel pudel teise koridori otsa lendas. Enne 
kui jõudsime pudeli tagasi haarata, päästis 
olukorra taas kord üks 12. klassi õpilane – 
Kristjan Lindau – kes viis pudeli esimese 

korruse rohelisse pappkasti. 

Teine katse
Järgmine katse leidis aset samal vahetunnil 
ning samas kohas, kuid nüüd tõime mängu 
veel kaks pudelit. Aula ees seisid kõrvuti 
kolm 0,5-liitrist tühja pudelit – suurepä-
rane võimalus bowlingu mängimiseks, 
ning seda võimalust ei jäetud kasutamata. 
Valvelaua poolt tulnud algkooliõpilane lõi 
suurepärase täpsusega kõige äärmist pude-
lit jalaga. 

Seejärel päästis väiksemate au Hen-
rik Toomsalu, kes haaras pikali lennanud 
pudeli ning viskas selle prügikasti. Kuid 
taas ründasid pudeleid seitsmendikud. 
Arvates, et algkooli ning põhikooli noo-
remate õpilaste käitumine on ehk vanuse-
ga õigustatud, siis järgnevalt toimus aga 
midagi sellist, mis pani kulme kergitama. 
Gümnaasiumiõpilased, ja mitte ainult poi-
sid, ei näidanud pudelitele halastust ning 
vahepeal kadusid pudelid jalalöökide tõttu 
isegi vaateväljast.

Kolmas katse
Kolmas katse leidis aset neljandal vahe-
tunnil aula ees. Kuna kell 11.45 suundub 
suurem osa gümnaasiumi- ning põhikooli-
õpilastest sööklat ründama, siis sellel va-
hetunnil nägime vaeva, et pudelid orbiidil 
püsiksid. 

Käima läks tõeline jalkamatš, mil-
le käigus pudelid pidevalt asukohta ning 
kõrgust vahetasid. Kui õpilased sööklasse 
jõudsid, jäeti pudelid aula ette vedelema. 
Kuid leidus siiski veel üks inimene, kellele 
vedelevad pudelid silma jäid – kiitus alg-
klasside  õppealajuhata Ly Meleskile, kes 
pudelid pappkasti asetas.

Järgmine kord, kui kooli põrandal mi-
dagi vedeleb, võiksid selle ilusasti prügi-
kasti viia. Eriti soovitan seda vanematele 
õpilastele, et nad väiksematele eeskuju an-
naksid, sest nagu näha oli, siis põhikooli 
nooremad oma tähelepanelikkusega just ei 
hiilga. Neile aga, kes vahepeal jalge ette 
vaatavad – jätkake samas vaimus!

Kristin

Väljavõtteid blogist: http://kuristiku-risskov.blogspot.com

Õpilasi motiveeritakse Taanis neid julgustades, neile nõu andes ja juhendades. Õppimine ja õpikeskkond tehakse 
siin õpilastele võimalikult meeldivaks, seda just eriti õpisuundade laia valiku näol.

Õpilaste ja õpetajate vahel on küll Taanis vabam õhkkond, kuid õpilased ei käitu sellegipoolest üleolevalt ega ei 
kasuta olukorda ära. Õpetajad on pigem sõbrad ja nõuandjad, aga mitte inimesed, kelle käes on võim.

Ma ei ole näinud Taanis ühetgi endast välja minevat õpetajat ja neil ei ole ka selleks põhjust, sest õpilased kuulavad, 
mida on kellelgi öelda. Vale vastus ei saa kunagi hukkamõistu osaliseks, ei õpilaste ega õpetaja poolt.

Siin, Taanis, on ülimalt tähtis, et kõik ära kuulatakse. Kõigi arvamus loeb ja sellega arvestatakse.
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XXIV lennu mõtteid ja mälestusi
Abituriendid heidavad korraks pilgu tagasi.

Birgit ja Kristina

Kaksteist pikka aastat meie mõnusas 
Lasnamäe kollases koolis hakkavad lõ-
pusirgele jõudma. On olnud nii tõuse 
kui ka mõõnasid, nii läbikukkumisi kui 
õnnestumisi. Heidame pilgu minevikku 
ja tuletame meelde eredamaid aegu.

Tarmo (12.b)
„Kuristiku on kui teine kodu, kuhu peab 
end igal hommikul kella kaheksaks koha-
le vedama. Meil on aktiivne ÕE, mis on 
kohati lausa üliaktiivne, koolileht on meil 
aga parim. Endaga võtan kaasa hommiku-
sed matemaatika ja füüsika tunnid – ilm-
selgelt on võimalik nii vara endale midagi 
ajju salvestada.“

Edasi tahab Tarmo minna õppima 
TTÜ-sse äriinfotehnoloogiat.

Gerda (12.b)
„Kuristiku gümnaasiumis on aeg möödu-
nud üsna pingeliselt. Pidevalt toimub siin 
midagi ja kui otseselt millelegi tähelepanu 
mitte pöörata, siis võib paljust ilma jääda. 
Üldiselt tuleb osata koolielu enda jaoks ise 
meeldivaks muuta. Esimese klassi väikes-
tega sõbrapäevanädala puhul organiseeri-
tud ühine tund koogi söömiseks ja niisama 
aega veetmiseks kujunes üsna vaimukaks.” 

Edasi plaanib Gerda õppida jaapani 
keelt, meditsiini või psühholoogiat. Kõige 
suurema lootuse panustab viimasele. 

Erika (12.a)
„Olen esimesest klassist saati siin koolis 
õppinud ning mälestusi on nii häid kui ka 
halbu. Enamik õpetajatest on sõbralikud 
– nad saavad õpilastest aru ja aitavad, kui 
vaja. Aga kokkuvõttes on minu meelest 
Kuristiku gümnaasium üks parimaid koo-
le, millele olen pühendanud 2/3 enda elust, 
ja ma olen õnnelik, et nüüd saab oma eluga 
edasi minna. Jään seda kooli ja õpetajaid 
igatsema !” 

Erika soovib edasi tegeleda riigiteadu-
se või keeleõpetajana.

Birgit (12.b)
„ Lõpuks ometi see lõppeb. Mitte, et mul 
midagi selle kooli vastu oleks, aga viimaks 
ometi saab see läbi. Eks ilusaid mälestusi 
on siit kaasa võtta küll. Kõik ekskursioo-
nid, mis klassiga on tehtud, ning ka lihtsalt 
mõned naljad ja ütlemised tunnis jäävad 
kindlasti kauaks meelde. Koolist lahkun 
kerge südamega, sest eks on siin saanud 
ikka hoolega koolipinke nühkida. Noore-
matele soovin külma närvi ning uskuge, 
see aeg, kui siit minema saate, tuleb kiire-
mini, kui oskate arvatagi.” 

Edasi soovib Birgit minna õppima Tal-
linna Tervishoiu Kõrgkooli. 

Kristina (12.b)
„Ei kujuta ette end kuskil teises koolis õp-
pimas. Kool on saanud üsna südamelähe-
daseks. Kaasa võtan siit palju kogemusi ja 
õpitud tarkusi, meelde jäävad õpetaja Juu-
se nädalavahetuse ootamine ja koridorides 

radiaatorite ääres enda grupiviisiline soo-
jendamine. Kindlasti ei unune ka geniaal-
sed spikerdamise viisid.” 

Kristina soovib edasi õppida Balti fil-
mi- ja meediakoolis.

Triin (12.a)
„Ei tea, kas seda saab just parimaks ni-
metada, aga üks kõike eredam mälestus 
on põhikoolis murtud käeluu. Muidugi 
on teisigi super häid mälestusi ning neid 
kõiki on raske paremuse järgi ritta seada. 
Koolist lahkun kindlasti heade tunnetega, 
kuid ühtlasi on veidi kurb ka, kuna kõik 
muutub, koos oldud aastad saavad ühtäkki 
läbi.” 

Triin lausus edasiste plaanide kohta: 
„Raske on öelda, mis tulevik toob, üks 
päev korraga ning läbi raskuste unistuste 
poole.”   

 Artur (12.b)
„Kool on koht, kus mul on olnud suhteli-
selt lõbus olla. Kõlab veidralt, ma tean, aga 
nii see on. Ühesõnaga, TKG on väga hea. 
Parim mälestus on see, kuidas ma Aivarit 
kaks aastat järjest Priiduks kutsusin... seda 
juhtub praegugi. Mul iseenesest tuleb see, 
ma ei tea miks. Õnneks Aivar reageeris ka 
nimele „Priit“. Mind ajab see naerma, kui 
ma mõtlen selle peale... see on suhteliselt  
kindel värk minu jaoks.” 

Tulevikus tahab Artur minna õppima 
kas arvutiteadust või inglise filoloogiat, 
aga ta pole veel päris kindel.
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Kes on pilkude võitja Janno Isat?
Riigikaitset õpivad meie koolis nii poisid kui ka tüdrukud.

Liis

Nagu paljud meie õpilastest teavad, on 
meie koolis gümnaasimis võimalik võtta 
lisaaineks  riigikaitseõpet. Riigikaitses 
käivad nii poisid kui ka tüdrukud. Kas 
asi võib olla õpetaja Janno Isatis? Kes ta 
on? Allpool saate mõningatele küsimus-
tele vastused.

Kes sa oled ja millega tegeled?
Olen Kuristiku gümnaasiumi riigikaitse 
õpetaja, põhitöökohaks on mul Kaitseväe 
Värbamiskeskus.

Mis viis sind Kaitseliidu juurde?
Väiksest peale olen olnud rahvusliku kas-
vatusega ning määratlen end kui Eestimaa 
patriooti. Seega, riigikaitseline tegevus on 
minu jaoks loomulik elu osa. 
Kokkupuude Eesti kaitsejõududega algas 
sellest, et läksin vabatahtlikult ajateenis-

tusse pärast gümnaasiumi lõpetamist. Olen 
töötanud ka kaadrikaitseväelasena ning 
praeguseks olen kolmandat aastat värba-
miskeskuses. 

Kaitseliiduga on veel niipalju seost, et 
olen Naiskodukaitse toetajaliige, aitan neid 
PR-alastes ja värbamisalastes küsimustes. 

Miks otsustasid hakata meie koolis riigi-
kaitse tunde andma?
Pakkumine tuli kooli poolt peale seda, kui 
olin käinud rääkimas 
gümnasistidele ajatee-
nistusest. Ajateenistuse 
ning kaitseväe õppimis- 
ja karjäärivõimaluste 
tutvustamine koolides on 
mu üks tööülesannetest. 
Nõustusin, kuna olin just 
lõpetanud riigikaitseõpe-
tajate kursuse Tallinna 
Ülikoolis ja oli hea või-
malus õpitut praktiseeri-
ma asuda.  

Mis on su muud hobid?
Meeldib looduses olla 

– matkata, samuti jalgpall, (sõja)ajalugu. 
Lisaks kuulun mitmesse erinevasse ühen-
dusse. 

Millised on su tulevikuplaanid?
Esimene suurem eesmärk on sel aastal üli-
kooli lõpetamine. Peale seda plaanin kind-
lasti ennast  jätkuvalt siduda riigikaitse 
valdkonnaga. Kuid tahaks veel edasi õppi-
ma minna ja ennast muul viisil täiendada 
ning leida uusi väljakutseid. 

Hispaania keel meie koolis

Siiri

Kui on tahtmist, on võimalik õppida kas või benji-hüppeid

Võib-olla tuleb nii mõnele selle artikli 
lugejale üllatuseks, et meie koolis saab 
õppida hispaania keelt. Tegu ei ole välja-
mõeldisega, vaid tõepoolest, meie koolis 
on võimalik õppida ka mõnda eksootili-
semat keelt peale saksa, vene ja inglise 
keele. Kes tuli selle idee peale õppida 
meie koolis midagi nii erilist? 

Tegelikult oli see hoopis õpilaste soov õp-
pida hispaania keelt. Kõik sai alguse sel-
lest, kui Siiri Aiaste tuli eelmisel aastal 9.r 
klassile rääkima meie tulevikust gümnaa-
siumis. Räägiti palju sellest, mis kallakuga 
klassid tulevad ja ka sellest, mis õppeai-
neid seal süvendatult õpitakse. Kuna mõ-
nel meie klassis oli juba ammune soov ha-

kata õppima hispaania keelt, otsustasime 
küsida nii-öelda nalja viluks, et ega meie 
koolis hispaania keelt saa õppida. 

Meie suureks üllatuseks rääkis õppe-
alajuhataja täiesti tõsisel toonil sellest, 
mida tuleks teha, et seda keelt saaks meie 
koolis õppida. Ta sõnas, et meil tuleb pa-
ralleelklasside peale leida vähemalt 10 
inimest, kes kindlasti hakkavad seda hoo-
likalt õppima ning pärast seda peaksime 
rääkima kindlasti ka direktoriga. Tegutse-
sime antud juhtnööride kohaselt ning kõik 
sujus suureparaselt. 

Hiljem, kui üheksandikel tuli otsustada 
oma valikainete üle gümnaasiumis, saime 
rõõmustava uudise, et hispaania keel tuleb 
tõesti meie kooli ja et juba otsitakse sel-
le aine õpetajat. Sel aastal saime teada, et  
üheteistkümnendikud ja kaheteistkümnen-
dikud võivad samuti õppida seda ainet. 
Kokku on hispaania keele õppureid meil 
tublisti üle 30.  

Kuidas käib siis õppetöö? Pole lihtsalt 
sõnade tuupimist, vaid pigem keskendu-
takse praktikale. Loomulikult, praeguseks 
pole veel jõutud palju õppida, kuid kol-
me aasta jooksul peaksime juba hispaania 
keelt mingil määral valdama. 

Õpetajaks on meil nooruslik Kadri 
Haugas. Õpetaja Haugas on alati rõõmsa-
meelne ja kunagi ei kurjusta, mis teeb ka 
tunni enda mõnusaks. Tunnid on meil kord 
nädalas ning kestavad umbes poolteist tun-
di. 

Kallid kuristiklased! Tahan teie tähele-
panu juhtida sellele, et ka teie saate omal 
algatusel ja soovil erinevaid õppeaineid 
õppida. Mõelge sellele juba nüüd, mis teile 
huvi pakub: aserbaidzhaani keel, metsan-
dus, turismindus, koristamine või lille-
seadmine. Kui saate vajaliku arvu õpilasi 
kokku, kes sooviks seda õppida, rääkige 
kooli juhtkonnaga. Kõik on võimalik, kui 
te vaid ise soovi avaldate! 
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Multimeedia – see on imelihtne!
Aivari juhtimise all juba igav ei hakka.

Helen ja Mirell

„Jälle see valguse jama!”, „Tee kolm 
kätekõverdust!”, „Millal süüa saab?” 
– seda kuuled sa tõenäoliselt igal ree-
del kolmandal korruse lõpus asuvast 
arvutiklassist. Siis on teada, et käimas 
on multimeedia tund. See võib alguses 
tunduda ehmatav, kuid mitte mingit 
inimõigusterikkumist seal ei toimu ning 
õhtu edenedes saab peale heas seltskon-
nas viibimise ka täis kõhu. Hea õhtu on 
garanteeritud.

Mis on multimeedia?
Multimeedia ring sai alguse sellest, kui Ai-
var mõistis, et ta ei taha kõike tehnikaga 
seonduvat üksinda teha ning peale mõne-
päevast reklaami sai ta üllataval kombel 
lausa kahe ringitunni jagu rahvast kokku. 

Tõenäoliselt on ringi kohta palju eel-
arvamusi, arvatakse näiteks, et seal istu-
vad koos võhikud ja erakud, kellel midagi 
muud oma eluga teha pole kui öösel kella 
üheksani koolis passida. 

Tegelikult avab multimeedia võima-
luse pääseda koolis kõige varjatumates-
se salakäikudesse ning katakombidesse. 
Lisaks sellele saab minna ka kell 20:00 

klassi auke puurima ning 21:30 oma vigu 
lappima (anonüümne isik, ajaloo klass nr. 
310, kolmas korrus A korpus – sooritas pa-
rasjagu ma-olen-trelliga-nii-lahe-ja-osav-
võtet ning suutis tekitada hiiglasliku kroh-
vivalangu tahvli kohal; parandati nii, nagu 
see isik oma ajuga kõige paremini oskas). 
Seega saab multimeedias ka aeg-ajalt koo-
limaja remontida. Kuid see on tegelikult 
väga tore, eriti kui kodus seda ealeski teha 
ei viitsi. 

Tegemised
Multimeedia võttis osa sügisel toimunud 
prügihundi kampaaniast, kus oli vaja teha 
30 sekundi pikkused videod. Meie kool 
esitas võistlusele kaks videot, mida saab 
näha Youtube’i kuristiku kanalilt. Võist-
lusel saavutasime teise koha ja auhinnaks 
saime 10 kinopiletit kamba peale. Füüsika 
klassi tähistaeva kohta valmis video tea-
dusvideo konkursi jaoks. 

Üleüldse on multimeedia kõige huvi-
tavam periood siis, kui koolis toimuvad 
erinevad üritused, nagu näiteks võimle-
mispidu. Kas te teadsite, et selle etteval-
mistused algavad umbes kuu aega varem? 
Siiski kaasneb võimlemispeoga ka äärmi-
selt pikaajaline valgusõpetus, mis hõlmab 
ka valgusteid ja elektritõpetust, mis tundu-
vad huvitavad vaid siis, kui inimene sellest 
tõsiselt ka huvitub. Muidugi on kogu sellel 

asjal ka plusspool – me saime teada, mis 
asi on timmer (kui ei tea, küsige Aivari 
käest, ta seletab meeleldi või soovitab teil 
seda lihtsalt googeldada).

Sangar
Ning muidugi, üllameelne nagu Aivar on, 
ei puudu meie tundidest ta elementaarse 
viisakuse omandamise hetked. Ta jagab 
väga lahkelt vihjeid selle kohta, kuidas 
oleks viisakas sotsiaalsetes olukordades 
käituda. 

Lisaks kõigele sellele ei väsi Aivar ku-
nagi võitlusest meie kohutava laiskusega. 
Iga kord, kui ta kuuleb kedagi ütlemas „ma 
ei viitsi“ või „ma ei taha“, peab ütleja te-
gema kolm kätekõverdust (multimeedias 
arendad sa ka oma füüsist), kuid mis kõige 
parem, sa ei pea neid üksi tegema. Aivarile 
meeldib ka kätekõverdusi teha. 

Ja nüüd Kuristikus palju aastaid kest-
nud müsteerium: miks ei lähe Aivar otse 
kolmanda korruse koridorist välja, vaid 
kõnnib kaarega ümber posti? Vastuseva-
riandid esitada Aivarile.

Multimeedia ring on ideaalne võimalus 
joosta koolis tähtsa näoga ringi ning võt-
ta osa üritustest, kust sa muidu ealeski ei 
mõelnud osa võtta, ning siis avastada, et 
meie koolielu on päris tore ja mitmekülg-
ne. 
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Meie kooli Lurich
Kaspar Kald maadleb ja tõstab suuri raskusi.

Marin ja Merit

Millal alustasid maadlemisega?
Maadluses hakkasin käima kümnenda 
klassi alguses. 

Kust tuli idee minna maadlema?
Direktor Raino Liblik küsis, kuidas ma 
suhtun raskesporti. Tema andiski mul-
le treeneri numbri, aadressi ja kellaaja. 
Mõtlesin, et mis seal ikka, lähen proovin, 
kuidas on. Sellest ajast saati olen käinud 
maadluses.

Kas tegeled kreeka-rooma või vaba-
maadlusega? Mis vahe neil on?
Tegelen kreeka-rooma maadlusega põhi-
liselt, aga kui on tulemas vabamaadluse 
võistlused, siis teeme trennis ka vaba-
maadlust. Kõige suurem vahe on see, et 
vabamaadluses tohib jalgadest kinni võtta 
ja jalga taha panna. 

Millistel võistlustel seni käinud oled?
Olen käinud paljudel võistlustel. Maa-
kondlikel, Eesti meistrivõistlustel ja rah-
vusvahelistel.

Kuidas läinud on?
Medalita olen tagasi tulnud kahelt võist-
luselt ja 2010. aastal olin Tallinna meister. 
Enamasti on olnud teised ja kolmandad 
kohad. Järgmised Eesti meistrivõistlused 
on peagi tulemas.

Millised on muljed Lasnamäe esime-
selt rammumehe võistluselt, kus said 3. 
koha?
Oleksin võinud rohkem treenida, ehk oleks 
tulemus parem olnud, aga olen kolmanda 
kohaga ka rahul.

Kas kavatsed ka tulevikus rammumehe 
võistlustel osaleda?
Ma usun, et see on täitsa võimalik.

Millised on su eesmärgid seoses maad-
lusega?
Esialgu võiks Eesti meistriks saada.

Mis on maadlemiseks vajalikud osku-
sed?
Võtteid pead oskama ja julge olema ning 
päris olulisel kohal on ka jõud.

Milline näeb välja üks õige maadleja? 
Kas on ka mingi spetsiaalne varustus?
Maadlusvõistlustel on maadlejal seljas si-
nine või punane trikoo ja maadlussaapad.

On olnud ka mõni naljakas juhtum?
Naljakaid juhtumeid väga ei ole, aga on 
juhtumeid, kus väiksed trennikaaslased 
teevad lollusi. 

Kas maadlemine sobib igaühele? Kui 
vanalt sobib maadlusega tegelema ha-
kata?
Maadlus sobib igaühele, kes tahab sellega 
tegeleda. Alustada tuleks võimalikult noo-
res eas.

Milline näeb välja tavaline treening?
Tavaline treening kestab umbes 2 tundi, 
soojenduseks on maadlusjalgpall, kaotajad 

tassivad 5 ringi võitjaid seljas. Sellele järg-
neb kas teine poolaeg või käsipall ja kao-
tajad tassivaid võitjaid samamoodi seljas. 
Peale seda on akrobaatika ning kui lihased 
on soojad, siis tulevad kas jõuharjutused 
või harjutame tehnikat. Ja kõige lõpus on 
tavaliselt matšid ja korralik venitus.

On sul väljaspool spordisaali maadlus-
oskusi vaja läinud?
Mitte eriti.

Mida on maadlemine sulle andnud?
Maadlemine on mind arendanud nii füüsi-
liselt kui ka vaimselt.

Millega sulle veel vabal ajal meeldib te-
geleda?
Mulle meeldib kodus puhata ja sõpradega 
väljas käia.
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Marin

Kuidas läheb, austatud vilistlased?
Uurisime, millega tegelevad ekskuristiklased.

Eelmisel kevadel lõpetasid koolitee pal-
jud toredad Kuristiku gümnaasiumi 
õpilased, kellest mõnede tegemistest ja 
eluoludest anname ka teile teada. Väl-
javalituteks osutusid Kätlyn Metsmaa, 
Kristjan Tüvi, Mario Laut ning Taniel 
Sildam.

Kas teadsid juba enne 12. klassi astu-
mist, mida pärast lõpetamist ette võtad? 
Millal otsustasid praeguse valiku ka-
suks?
Kätlyn: 12. klassi alguses otsustasin lõp-
likult, et mu tee viib mind Tartusse, mitte 
kuhugi mujale. Lõplik otsus eriala suh-
tes tuli minul seoses eksamitulemustega 
– milliseid lävendeid ma ületada suudan, 
sest kõhklesin kahe-kolme eriala vahel. 
Lõpuks otsustasin selle järgi, mis kõige 
huvitavam ja silmaringi laiendavam tun-
dus – ajalugu Tartu Ülikoolis.
Kristjan: Ei teadnud küll, mida peale lõ-
petamist teen, mõni suund võib-olla kus-
kil aju tagapõhjas oli, aga see oli ka kõik. 
Praeguse valiku kasuks tuli otsus puhtalt 
nii, et ladusin mõned huvitavad valikud 
ritta ja siis vaatasin kaine pilguga üle ja 
valisin selle, mis sel hetkel just sobiv oli. 
Pole just kõige kindlam viis, jah.
Mario: Ma olin endas kindel, et ma tahan 
midagi edasi õppima minna, kuid ei tead-
nud täpselt mida. Peale pikka mõtlemist ja 
arutamist jäi pinnale bioloogia eriala, mida 
tahtsin enda edasiseks elukutseks arenda-
da. Kõik oli hea ja tore, kuni avastasin, et 
koos minuga kandideeris samale erialale 
umbes 500 inimest, 200-l neist olid pare-
mad hinded kui minul. Ehk siis kahjuks 
(või õnneks ) ei saanud ma bioloogiat õp-
pima minna ja mu panus maailma paran-
dada nurjus. 
Ma olin mõelnud juba pikalt maailma avas-
tama minna, kuid kahjuks ei leidnud endas 
seda alget. Ei lasku detailidesse, kuid tänu 
oma sõpradele, kes suutsid mind julgusta-
da välismaale minema, olen nüüd juba pea 
6-ndat kuud Inglismaal Cambridge’is. 
Taniel: Sel hetkel, kui astusin viimasel 
õppeaastal kooliuksest sisse, polnud mul 
õrna aimugi, mis ma oma eluga peale hak-
kan. Tundsin, et kui jään Eestisse, siis jään 
millestki ilma ja mu elu jääbki Eestimaa 
piiresse. Otsus tuli tänu kallile õpetaja 

Eerole, kuna tema korraldas Comeniuse 
projekti ja see andis mulle võimaluse rei-
sida tasuta Euroopa Liidu raha eest Taani. 
Pärast seda reisi olin ma suhteliselt kindel, 
et ma ei kandideeri mitte kusagile mujale 
peale Taani ülikoolide.

Miks valisid just selle kooli/töökoha, kus 
praegu õpid/töötad?
Kätlyn: Mu valik langes Tartu Ülikooli 
kasuks eelkõige sellepärast, et valdkon-
nad, mida ma õpin (peaerialana ajalugu 
ning kõrvalerialana ajakirjandus ja kom-
munikatsioon), on Tartus kindlasti tundu-
valt tugevamad kui Tallinnas. Üritasin eel-

kõige silmas pidada hariduse taset, mida 
omandama hakkan. No ja muidugi oli 
plussiks ka see, et sain iseseisva elu peale. 
Ja milline koht oleks veel parem tudengi-
põlve nautimiseks, kui mitte Tartu!
Mario: Alustuseks ütlen, et kõik loksub 
paika, isegi siis, kui satud täiesti võõras-
se keskkonda, võõras riigis. Tööd oli vaja 
leida, kuna ülikooli ma ju ei läinud. Alus-
tasin, nagu iga teine sisserännanu, millegi 
lihtsaga. Minu jaoks oli selleks nõude pe-
semine. Aeg läks edasi ja potid, pannid ei 
suutnud enam huvi pakkuda. 

Saatuslikuks sai üks hommik interne-
tis surfates, kui vaatasin, et mis kohalikus 

TANTSUHOOS: Kätlyn ja Mario kooli tantsupeol
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klubis toimub. Avastasin seal rubriigi, mis 
pakkus töökohti baarmenidele jne. Miks 
mitte? Saatsin CV, kus polnud mitte min-
gisugust töökogemust baaris töötamise ega 
klienditeeninduse kohta. Mis ma tegin? 
Kirjutasin juurde pika kirja, väljendades 
soovi nende jaoks töötada, mu parimad 
iseloomujooned jms. Paar tundi hiljem 
oli mulle vastu saadetud e-kiri, mis kutsus 
tööintervjuule. Järgmine päev sain uhkelt 
öelda, et töötan The Fez Clubis (Reitingute 
järgi parim klubi Cambridges). 

Olen nüüdseks selles klubis töötanud 
4 kuud. Hetkel olen üks enimteenivaid 
baarmene ja olen saanud juba huvitavaid 
pakkumisi teistest ööklubidest ja restorani-
dest, üks nimekas klubi on pakkunud isegi 
peabaarmeni kohta... Ja kõik mitte millest-
ki, ilma mingite kindlate oskuste ja kindla 
töökogemuseta. 
Taniel: Kuna mina elan Taanis ja siinne 
elu on küllaltki kallis ja minu vanemad 
küll toetavad mind, siis tõde on see, et ma 
pean õppima ja vabal ajal käima ka tööl. 
Tööl käin restoranis, mis pakub Hispaania-
pärast toitu. Kooli valisin elukoha järgi, 
kuna tahtsin Aarhuses õppida, siis vaatasin 
firmas pakutavaid ja teada olevaid popu-
laarseid koole. Nüüd siis käingi Business 
Academy Aarhuses erialaks on Marketing 
Management. Valisin selle eriala, kuna see 
meeldis mulle ja miks mitte arendada enda 
inglise keelt ka ettevõtluse tasandil. 

Millised on senised muljed? Kas oled 
oma valikuga rahul?
Kätlyn: Ma ei kurda. Ülikoolis on raske, 
aga tunduvalt huvitavam kui gümnaasiu-
mis. Inimesi on igasuguseid, õnneks leid-
sin mina enda koha kiirelt. Aga ülikool 
nõuab väga palju ümber-harjumist: sessi 
ajal 10-tunnised raamatukogus õppimised 
on tavalised; kui 45 min pikkune tund tun-
dus lõputu, siis ühe loengu pikkus on 1,5 
h; õppejõududega ühises jõulu-lauas pitsi 
tõstmine on traditsioon. Olen absoluutselt 
rahul. Õpin seda, mis mulle meeldib.
Kristjan: Senised muljed on head. Eriala 
tundub vinge. Koolielu on ka täitsa viis. 
Võimalusi kuhugi minna ja midagi teha on 
sadu. Ja no õppima ikka peab. Korralikult. 
Valikuga olen rahul. Eriala alles soojeneb 
üles ka, aga juba praegu tundub huvitav. 
Eks peale kahte aastat läheb spetsiifilise-
maks.
Mario: Ma olen enda valikuga rahul, mul-
le meeldib see keskkond, kus ma töötan ja 
elan. Inimesed on väga vabameelsed ja to-
redad. Loomulikult igatsen vahepeal kodu, 
kuid peale lühikest Skype-i või msn-i ses-
siooni on lähedaste elust jälle kõik tähtsam 
teada. Miks peab inimene kolima mujale, 
et head elu elada, miks ei võiks me seda 

Eestis teha? 
Taniel: Ütleme nii, et see graafik, mida näi-
dati tutvustusnädalal, et esimene samm on 
eufooria, teine on tujude langus ja kolmas 
on stabiilsuse saavutamine, see vastab tõe-
le. Kuid minu puhul jätsin esimesed kaks 
sammu välja ja olin algusest peale kaine 
mõistusega ja stabiilne. Mulle iseenesest 
meeldib siin väga ja soovitan kõigil õpilas-
tel proovida, kellel vähegi tahtmist soovi ja 
võimalusi jagub. Eestisse saab alati tagasi 
tulla, see ei tähenda, et teile välismaal hak-
kab nii meeldima, et te ei taha tagasi tulla. 

Kus näed end 5 aasta pärast?
Kätlyn: Valmistumas magistrikraadi 
kaitsmiseks kommunikatsioonijuhtimises.
Kristjan: Üks päev korraga... Või noh, vä-
hemalt 1 aasta.
Mario: No ma ei oska muud midagi ütel-
da, kui et otsi mind 5 aasta pärast üles ja 
uuri siis, mis minust saanud on. Elu on 
liiga keeruline, et midagi ennustada. Ehk 
olen tagasi kodus, ehk olen ikka veel võõr-
sil. 
Taniel: Ütleme nii, et selleks ajaks on mul 
bakalauruse paberid käes ja kui ma pole 
piisavalt laisk, siis ma lähen magistran-
tuuri, et spetsialiseeruda logistika erialal. 
Kuid see on veel suure küsimärgi all. Kuid 
loodan, et selleks hetkeks oskan Taani 
keelt suhteliselt hästi ja on töö olemas.

Kuidas paistab kaugelt Kuristiku güm-
naasium? 
Kätlyn: Gümnaasiumiaastad olid erakord-
sed ja asendamatud. Samas praegu tagasi 
vaadates tundub see kõik nii väikesena 
(aga mitte tähtsusetuna!).
Kristjan: Paistab sama kollane, kui enne-
gi. Õpetaja Mall paistab ainult pisem na-
tukene.
Mario: Igatsen! Ja ikka kollasena.
Taniel: Ma ei näe seda, see on ligikaudu 
1100 km kaugusel. Oma gümnaasiumiae-
gu ei unusta ma mitte kunagi. Seda selts-
konda, neid õpetajaid, neid klassiruume ja 
loomulikult meie armsat kollast koolimaja.

Anna mõni soovitus praegustele gümna-
sistidele ja abiturientidele.
Kätlyn: Matemaatika kontrolltöös saadud 
kaks ei ole maailma lõpp (siinkohal tervi-
tused õpetaja Tämmole!). Ükski teadmine 
ei jookse mööda külgi maha. Gümnaasiu-
mi lõpueksamite punktid unustate te järg-
nevaks sügiseks. Hoidke oma gümnaasiu-
miaastate sõpru, sest elu kisub teid lahku ja 
ilma väga suure tahtejõuta jäävad inimesed 
kaugeks. 
Kristjan: Ei tasu liialt põdeda iga edasi-
se sammu pärast. Loomulikult on see, kui 
tead juba varakult, mida teha soovid, su-

perluks, aga kui pea on tühi ja silmapiiril 
midagi sobivat ei näi, siis ei tasu liialt när-
veerida. 
Mario: Ükskõik, kus sa ka poleks, lok-
sutab elu enda rajad paika. Seda tundsin 
mina, on tundnud mu klassikaaslased, kui 
tunnete ka Teie, kes te lõpetate, või ikka 
veel koolis käite. Abiturientidele ütleks 
niipalju, et ära karda aastat ülikoolist va-
hele jätta, et natukene maailmas ringi rän-
nata, kunagi ei tea, mis sa avastada võid, 
nii maailma kui ka enda kohta. Ülikool 
jääb alati alles ja kui on tõsine huvi selle 
vastu, siis on ju uksed alati avatud. Ei pea 
käima ju teistega sama rada, vaid võib ka 
enda oma rajada. 
Taniel: Nautige elu ja nautige gümnaasiu-
mi, isegi kui see vahel on igavavõitu või 
hinded sutsu halvad. Mis veel... Ma arvan, 
et nad ei tohiks võtta seda ülikooli või 
kõrghariduse teemat liiga tõsiselt. Paani-
kaks pole põhjust, kuna ülikoolid ei jookse 
kuskile ära ja noorena on sul aega mõtis-
kelda ja leida see, mida sa tõesti tahad teha 
või õppida. Tervitused kõigile Taanist. 

Taniel sõbrapäeval rokkimas

Kristjan võimlemispeol
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Rahvatantsupisik ründab meie kooli!
Haigusega on kõige raskemal kujul nakatunud algklasside õpilased.
Kresku tutvustab kolmanda klassi õpi-
laste ja klassijuhataja Viia Hangi mõt-
teid rahvatantsust ja Päripidi rühmast.

Henri Paul Pukk
Eestis on rahvatantsu tantsitud aastasadu. 
Peaaegu 80 aastat on peetud suuri tantsu-
pidusid. Meie kooli rühmade nimeks on 
Päripidi. Meil on väga tore õpetaja Kalev 
Järvela. Temaga koos oleme käinud mit-
mes tantsulaagris, mida on korraldanud 
tema tütar Mall Järvela. 

Poistega võtsime osa eelmisel suvel 
toimunud meestetantsupeost Rakveres. 
Proovide ajal sadas vihma, oli mudane ja 
meil oli päris raske. Ööbisime meie maa-
kodus. Järgmise päeva pidu oli hästi tore.

Eelmisel nädalal tantsisime Salme Kul-
tuurikeskuses tantsupeo tantse.

Loodan väga, et meie rühm saab suvel 
toimuvale tantsupeole Maa ja Ilm. Mulle 
meeldib rahvatants ja seda tantsida.

Artjom Korot
Rahvatantsus on tore käia igasugustel üle-
vaatustel. Eelmisel aastal käisid Päripidi 
poisid meestetantsupeol. Eelmise veerandi 
lõpus algas Märjamaal tantsulaager, mille 
lõpus esinesid kõik rühmad Märjamaal. 

Rahvatantsus on toredad ja ilusad rah-
varõivad, milles tantsimine pakub muljet, 
et oled talupere laps, ja see on nii vahva, 
kuid tantsud on veel vahvamad. Me oleme 
õppinud nii palju tantse, et need, mida me 
pole kaua tantsinud, ununevad ära. 

Mõnikord saab ka nalja. Mõnikord jao-
tatakse meid mitme paari kaupa rühmades-
se ja võistleme omavahel. Ma soovitaksin 
ka teistel rahvatantsus käia, sest see on nii 

vahva.
Triinu Orgmäe
Rahvatantsus on käinud meie klass esime-
sest klassist peale. Oleme käinud paljudel 
kontsertidel esinemas. Tähtsamad neist on 
ülevaatused. Viimane ülevaatus, mis toi-
mus 4. aprillil, otsustab, kas meie rühm 
Päripidi saab suvel tantsupeole. Tantsu-
õpetaja Kalevi sõnul läks meil hästi, kuid 
tulemused saab teada alles 15. mai paiku. 

Olime kevadvaheaja alguses Märjamaa 
tantsulaagris kolm päeva. Igal hommikul 
oli enne hommikusööki hommikvõimle-
mine. See-eest igal õhtul oli disko.

Tantsutunnid on muidu lõbusad. Õpime 
uusi tantse, kordame vanu ja teeme tantse 
ümber. Viimati tantsisime neid tanse, mida 
olime tantsinud esimeses klassis. Keegi ei 
mäletanud midagi. Nalja oli palju. Igaüks 
tegi omaloomingut.

Grete Nikker
Mulle meeldivad rahvatantsu tunnid väga. 
Tunnis me õpime rahvatantse. Meil on 
väga tore juhendaja, kes tundides korral-
dab meile erinevaid põnevaid võistlusi.

Eelmisel aastal esinesime tantsuga 
„Kikkapuu“ televisioonis.

Koolivaheajal käisime klassiga Märja-
maal tantsulaagris. Seal tegime väga palju 
trenni. Kui me tundides tantsisime hästi, 
siis meie toredad õpetajad mängisid meie-
ga. 

Rahvatantsu tantsides me hoiame ka 
eestaste rahvuskultuuri.

Marcos Mikvere
Tantsutund on lõbus, seal saab nalja ja 
peab tantsima, aga see väsitab ära, aga  ma 

olen sellega juba harjunud. Mulle meeldib 
tantsimine, sest sa treenid enda keha, kui 
tantsime, aga see väsitab minu jalgu.

Martti Viitkar
Ma käin rahvatantsurühmas Päripidi. Seal 
on alati vahva käia, sest me mängime ja 
õpime uusi tantse juurde. Ma olen tantsi-
nud 1. klassist peale. Tantsimine annab nii 
mõndagi, see on füüsiline ning raske sport, 
aga ka väga lõbus tegevus. 

Meie tantsuõpetajal Kalev Järvelal oli 
50. juubel. Meie tantsurühm oli selleks 
puhuks tehtud filmis. Meie rühma poisid 
panid endale prillid pähe ja habeme ette, 
et me näeksime välja nagu Kalev Järvela.

Klassijuhtaja Viia Hang
Mina olen üks väga uhke ja õnnelik õpeta-
ja, sest terve minu armas 3.b klass tantsib 
ja seda juba kolmandat aastat. Tants ei ole 
mitte ainult meil tunniplaanis, vaid see on 
üks suur osa meie elust. Tantsime jõulu-
kontserditel, kevadkontsertidel lastevane-
matele ja sedagi juba kolm aastat järjest. 
Minu meelest teeb tants lapsed rõõmsa-
maks ja rikkamaks, seob neid ühte ja an-
nab igale lapsele positiivsust juurde. 

Kõik meie tantsimised koolis või koo-
list väljas laagrites, ülevaatustel, Rakveres 
meestega võrdselt rinda pistes, televisioo-
nis esinedes või Kalevile filmi tehes on 
teoks saanud mitte ainult Kalev Järvela 
suurepärasele juhendamisele, vaid ka meie 
klassi väga tublide lastevanemate koos-
tööle. Suured tänud Henri Pauli, Martti, 
Danieli, Grete, Kristeli, Paula emadele ja 
kõikidele teistele emadele ja isadelel, kes 
lapsi toetavad.
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Noorkotkad õpivad palju huvitavat
Intervjuu meie kooli noorkotka Hendrik Taliga.

Mariann ja Jana

Kuidas sinust sai noorkotkas?
Liitusin Noorkotkase organisatsiooniga 
huvijuht Kristi Pajuri soovitusel.

Kus teie kogunemised toimuvad?
Kesklinnas Uus-Tatari 25a.

Miks sulle meeldib noorkotkas olla?
Väga meeldib, sest seal õpetatakse palju 
huvitavat. Me käime laagrites ja õpime 
relvi tundma.

Mida te laagrites teete?
Me oleme õppinud esmaabi tundma. Su-
velaagris pole ma veel käinud, sest liitusin 
alles sellel aastal.

Kirjelda oma vormi?
Mul on helesinine pluus ja viigipüksid. 
Kaelas on roheline kaelarätt, mis on kinni-
tatud kuldse pandlaga.

Tutvusta oma juhendajat?
Rühma pealikud on vanemveebel Asberg 
ja seersant Matei. Nad on lahedad inime-
sed.

Kas sul on seal palju sõpru?
Kõik noorkotkad on omavahel sõbrad.

Kas seal käivad ainult meie kooli õpila-

sed?
Seal käivad lapsed paljudest koolidest, 
meie koolist käib ainult kaks poissi.

Kuristiku ja Laagna sõbrapäev
Laagna ja Kuristiku – kes neid suudaks lahutada!

Piller-Riin

14.veebruaril toimus, nagu ka eelmisel 
aastal, Kuristiku ja Laagna gümnaa-
siumi ühine sõbrapäevapidu, kus olid 
kohal erinevaid esinejaid, korraldati 
põnevaid mänge, ei puudunud ka klas-
sikaline meesteoksjon ja muidugi sai ka 
palju tantsitud.

Ka sel aastal toimus pidu Laagna kooli ka-
tuse all, sest nendel on lihtsalt ilusam kool, 
mis teha, jääme remonti ootama, äkki tu-
leb meil siis veel ilusam kool. Pidu alus-
tas Laagna oma bänd, kes esitas erinevaid 
laule ja üritas tekitada peomeeleolu. Peale 
bändi algasid mängud, nagu näiteks tooli-
mäng ja orienteerumine.

Orienteerumine toimus paarides, üks 

õpilane Laagnast – üks Kuristikust. Paa-
re oli päris mitu ja orienteerumine ei toi-
munud aja peale, vaid igas punktis tehtud 
ülesande sooritamise osavuse peale, sellegi 
poolest jooksid kõik võistlejad ringi, nagu 
oleks võistluse võitnud kiiremad.  Punkti-
des pidi igasuguseid erinevaid asju tege-
ma: luuletust kirjutama, kinnisilmi joonis-
tama, partneri riideid ilma teda vaatamata 
meelde tuletama, pantomiini tegema ja kä-
rujooksu tegema. Osavamad võitsid. 

Meesteoksjonil oli neli poissi: kaks 
Laagnast, kaks Kuristikust. Kuristikust 
osalesid Dan Vaan ja Kristjan Lindau ning 
Laagnast Villu Kangur ja Indrek Kaljuvee.  
Kõik poisid olid väga ilusad ja toredad 
ning kõik nad osteti ära. Kõige kallima 
hinnaga läks Villu (20 eurot). Pärast sai 
iga tüdruk oma värskelt ostetud mehega 
45 minutit privaatselt olla ja juttu rääkida. 
Romantikat oli õhus. 

Peale Laagna kohaliku bändi oli kohal 
ka palgatud bänd, kes mändis väga huvi-
tavat muusikat. Toimus ka spagetitorni te-
gemise võstlus (võtis see, kelle spagetitorn 
oli pikim). Oma oskusi ja tuvisid näitas 
Fred, kelle trikid on nii võluvad ja maagi-
lised! Kohal oli ka märgimasin.

Pidu käis nautimas ka politseinikud, 
kes olid internetist või kuskilt mujalt tea-
da saanud, et toimub kahe kooli vaheline 
sõbrapäevapidu, ja pidasid vajalikuks üle 
kontrollida, kas me ikka oleme korralikud 
ja kained. Väikse napsu (arvatavasti sel-
lepärast, et õues on külm ja vägijook teeb 
seest soojemaks) olid võtnud õnneks vaid 
paar inimest ja üldpilt oli väga hea ja kaine 
seltskond. Kedagi minema politsei viima 
ei pidanud. Seega õnnestunud pidu!

 Loodame, et kõigil oli peol väga 
lõbus, tantsu ja tralli sai ju palju. Järgmisel 
aastal uuesti ja veelgi paremini!
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Suusatamise poolt ja vastu

Kristin

POOLT

Selle aasta uued saavutused õpilaste 
spordinimekirjas:  4 korda suusatamas 
käidud – tubli, hinne 5. Spordipäeva 
rännak edukalt läbitud – tubli, hinne 5. 
Õpetajatele tõestatud, et suusatamine 
polegi nii raske.

Uus suusatamise kord oli meeldiv ül-
latus neile, kes suuskadel püsivad ning 

oskavad nendega ka ümber käia. Enamik 
kahjuks aga uudise üle rõõmsad ei olnud. 
Olles ise alates lasteaiast igal talvel suusa-
tanud, olin uudise üle rõõmus. Klassiõed 
aga krimpsutasid nägusid ning juba esime-
ne ettkääne oli kohe saadaval: 2€ on liiga 
suur summa  poole tunni eest suuskadel 
manööverdamise eest maksta. 

Vaevalt on meie koolis aga palju neid 
õpilasi, kes ei saa endale lubada 10€ eest 
suusatamas käimist, nii et suusad alla ja 
minek, meeldivad elamused on garantee-
ritud! Vaja on ainult julgust – kui lähed 
rajale mõttega, et millises kurvis ma küll 
puusse sõidan, siis ei tule suusatamisest 
midagi välja.

Kuna sel aastal oli lund rohkesti, olid 

ka suusarajad väga heas korras, seega oli 
esmakordselt suuskadel olijatel imeline 
võimalus seda spordiala katsetada. Suu-
satamine ei ole raske, on vaja natukene 
füüsilist jõudu ja tasakaalu, selget pead ja 
keskendumist. Kui põhiliigutused käpas, 
võib iga laskumine anda mõnusa adrena-
liinilaksu ning suusatamine muutub väga 
meeldivaks ajaviiteks. See on hea hingele 
ja kehale. Igas õiges eestlases on peidus 
suusapisik, see tuleb ainult üles leida.

Niisiis, olen kahe käega suusatami-
se poolt – see tore talvine tegevus võiks 
saada Kuristiku traditsiooniks, mis lisab 
veelgi head mainet meie tervist edendava-
le koolile.

VASTU

Mari

Alates sellest õppeaastast on suusatami-
ne meie koolis kohustuslik: lisaks spor-
dipäevale peab 4-5 korda suusatamas 
käima, juhul kui tahetakse head hinnet 
saada. Suusatamine on suurepärane tal-
vine  spordiala, kuid rääkida tuleks ka 
uue kohustusega kaasnevatest problee-
midest.

Näiteks ei ole enamikul õpilastest suusa-
varustust. Kas õpilased peavad ikka ise va-
rustuse laenutamise eest maksma? Sellisel 
juhul peaks suusatamine olema vabataht-

lik. Uues riiklikus õppekavas saab kool ta-
lialadest valida suusatamise ja uisutamise 
vahel. Seega, kui talialad on osa haridu-
sest, peab selleks tegevuseks raha leidma 
kohalik omavalitsus kui kooli haldaja. 

Põhiharidus on ju meil kõigile õpilaste-
le tasuta ja kohustuslik. 

Praeguse korralduse juures tuleks eral-
di arvesse võtta perede rahalist seisu, näi-
teks juhul kui ühest vähekindlustatud pe-
rest peab hea hinde nimel suusavarustust 
laenutama kaks või enam last.

Lisaks arvan, et kool võiks rohkem ju-
hendada algajaid, sest paljud õpilased ei 
oska üldse suusatada. Praegusel juhul, kui 
keegi sõiduvõtteid ette ei näita, maksavad 
need õpilased võimaluse eest suuskadega 
“kakelda”.

Ma saan aru, et suusatundide süsteem 

pole veel kahe lumerohke talvega jõudnud 
välja kujuneda. Samas on juba praegu leiu-
tatud oh kui palju suusatamisest kõrvale 
vingerdamise mooduseid! Kas suusatama 
(ja maksma) peavad üksnes ausad õpila-
sed?

Hindamissüsteemi osas leian, et õpi-
lased võiksid saada kaks hinnet: ühe suu-
satundidest osavõtu ja teise tulemuste eest 
spordipäeval. Kas õpetajatel on siis hinne-
test kahju?

Miinuseid üle vaadates võiks arvata, et 
meie kool ei ole veel taoliseks "globaal-
seks" suusatamiseks valmis. Aga me ei 
taha ju endast sellist muljet jätta, eks ole? 
Samas tundub lastevanemaid ja õpilasi 
kuulates, et suusatamist tuleks oluliselt pa-
remini korraldada. 
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Jälgi kajakapere tegemisi meie kooli katusel: www.kuristiku.ee

MEELELAHUTUS

1. Õpetaja Lemsalu eesnimi
2. Õpetaja Pärnpuu eesnimi
3. Tund, kus õpitakse maateadust
4. Õpetaja Saula eesnimi
5. Eelmise direktori perekonnanimi
6. Suurtepoole õppealajuhataja perekonna-
nimi
7. Kodumaa (riik)
8. Tund, kus õpid joonistama
9. Esimene võõrkeel, mida õppima hakkad
10. Tund, kus õpid arvutama
11. Praeguse direktori perekonnanimi
12. Väikestepoole õppealajuhataja (ees- ja 
perekonnanimi)
13. Tund, kus õpid laulma 
14. Aastaaeg enne suve
15. Keel, mida saad gümnaasiumis õppima 
hakata

Tupsu suveristsõna
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Juust Iga väikse kuristiklase suur sõber!

Tualettpaber on meie sõber
Eksperiment tõestas kuristiklaste üsna kõrget käitumiskultuuri.

Eelmises Kreskus lugesime, mis juhtus 
vedelseebiga, mille paigutasime poiste 
ja tüdrukute vetsudesse. Saime teada, 
et vedelseep jäi ellu ning teda tarbiti vii-
sakuse ja lugupidamisega. Eksperimen-
teerisime sel korral hoopiski tualettpa-
beriga ning käsitleme seda teemat ka 
selles Kresku numbris.

Ühel ilusal ning udusel kolmapäevasel 
hommikul oli meie katse raames ilmunud 
nii tüdrukute kui ka poiste tualettruumi-
desse kollast tooni tualettpaberid. Tegu oli 
täiesti tavaliste paberitega, mida ei olnud 
mürgi sees läbi immutatud, et kellelegi 
halba teha. 

Vastupidi, eesmärk oli, et õpilased 
saaksid tunda värskust kooli tualette ka-
sutades, ilma et nad peaksid paaniliselt 
klassikaaslaste käest küsima salvrätikuid, 
et end tualetis kergendada. Pole ju meil 
enamasti siiski vetsupaberit sealt käepärast 
võtta, peame siis ise endale selle asemele 
midagi hankima. 

Tualettpabereid ei loobitudki üle ka-
biinide ja ka ei leidnud tervet rulli ühestki 
vetsupotist. See istus kogu oma ettenähtud 
aja truult kraanikausi äärel, kuhu see oli ka 
algul pandud. Rulli läbimõõt vähenes pi-
devalt. 

Uurisime erinevatel vahetundidel, kui-
das on olukord, ning kõik sujus enam-vä-
hem ootuspäraselt. Siiski, väga huvitav 
on see, et erinevused poiste ja tüdrukute 
tualettpaberi kasutusel on üüratud. Nimelt 
tüdrukute rull vähenes pea kaks korda kii-
remini kui poistel. 

Lisaks olid poisid suutnud kasutatud 
paberitükke maha põrandale jätta, mis 
risustas niigi ebameeldivalt lõhnastatud 
ruumi. Poisid ei kasutanud paberit püh-
kimiseks, vaid oma peldikuruumi kaunis-
tamiseks. Palun hügieeni seisukohalt, et 
kasutagem siiski sihtotstarbeliselt head 
sõpra Tualettpaberit, et kõigil oleks koolis 
toredam aega veeta.

MÕISTA MÕISTA

Kumb on poiste ja kumb on 
tüdrukute WC kraanikauss?

Kui need ei ole kraanid, siis 
mis need on?

Miks tuleb vahel käsi 
pesta?

Mitmele õpilasele jätkub 
ühest paberirullist?

Miks Kreksu kirjutab nii palju 
vetsudest?

Mida võiks veel WC kohta 
kirjutada?

POISTE WC: Poistele meeldib oma kempsu kaunistada (foto on 
lavastatud).


