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Rebased on selleks aastaks ristitud, aga 
rebaste katsumused ei ole selleks korraks 
sugugi möödas - esiteks tuleb aidata koo-
li kolimisel ning teiseks tuleb seitse kuud 

hakkama saada Raadiku tänaval asuvas si-
dekooli hoones. 

Kolimisele mõeldes on kõik kuristikla-
sed rebaste nahas, kes peavad uues kohas 

uut moodi hakkama saama. Võtkem seda 
siis kui põnevat vaheldust igapäevasesse 
kooliellu ja tehkem see üksteisele võima-
likult meeldivaks.    
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Peatoimetaja veerg

Algamas on üks ilmlõpmata põnev, raske, 
üllatav ja väsitav aeg Kuristiku koolirah-
va elus. Esimese veerandi lõpus asume 
üheskoos teele nagu juudid, et jõuda vii-
maks oma tõotatud maale - põhjalikult 
renoveeritud Kuristiku gümnaasiumi. 

Kuristiku kooliperest saab natukeseks 
ajaks mustlaslaager, kes korjab oma ko-
dinad kokku ning suundub seitsme maa 
ja mere taha ehk teisele poole kanalit, 
et seal mõneks ajaks telgid üles lüüa. 
Mustlase elu ei ole meelakkumine, aga 
oh seda romantikat ... 

Vägisi kipub keelele ka võrdlus heitunud 
mesilasperest, kes sumiseva sülemina 
oma kodutarust lahkuma peab.
 
Tahaks loota, et meil püsib meeles ees-
märk, mille suunas liikumist me alusta-
me, ning ükski katsumus ei riku meie 
tuju ega vähenda rõõmsat meelt. 

Värskest Kreskust saab lugeda, miks on 
Raadiku tänaval asunud sidekooli maja 
tegelikult väga tore ja mis on seal isegi 
paremini kui vanas heas Kuristikus. Li-
saks saab Kresku lugeja pildi sellest, mis 
ootab meid ees pärast remonti ehk siis, 
kui me tõotatud maa otsingult tagasi 
jõuame. Nii et Kreskugi on teele asunud 
ja mõtetes juba asenduskoolimajas.   

Loomulikult hoiab Kresku usin toimetus 
uues koolimajas silmad lahti, et lugejate-
le kõik oluline kandikul kätte tuua. Igata-
hes annavad selleks lootust paljud uued 
asjalikud Kresku toimetuse liikmed (nii 
ajakirjanikud kui ka küljendajad) ühek-
sandast ja kümnendast klassist. 

Kresku 
toimetus

Küljendaja: Sander Rebane, Kadi Sagor
Fotograaf: Gabriel Voll
Kunstnik: Maria Olmann
Sõbrad: Aivar Metsaveer, 
Priit Ratassepp
Trükk: Koopia Niini ja Rauam

Selles numbris lõid kaasa: 
Helen Aaver, Mirell Kurgi, Kristin Metsmaa,  
Helen Kotkas, Mari Stepanjan, Natalia 
Homenko, Aappo Jämsä, Chris Rätsepso, 
Madis Fuks, Erika Orav, Krete Ennok, Zlata 
Skubi, Urmo Linntam, Kerstin Saame, Hellika 
Bekker, Tiina Teder, Aleksei Djužev, Jevgenia 
Fahrutdinova 

uudis

Zlata

Sõbrad Leipzigist käisid külas

Kooliaasta oli vaevalt hoo sisse saanud, 
kui Kuristiku seinte vahel võeti õpetaja 
Margarita Eero algatatud projekti alu-
sel juba külalisi lahkelt vastu. Nimelt 
saabus 8. septembri hilisõhtul Tallinna  
lennujaama väike rühm sakslasi meie 
sõpruskoolist Leipzigis. Roheline tuli 
oligi antud nädalale täis tegutsemist ja 
melu.

Juba järgmisel päeval olid külalised kooli 
aulas kuulamas loengut viielt Taanis õpi-
lasvahetuses osalenud abituriendilt, mis 
käsitles nii kultuurišokki kui ka välismaal 
viibimise häid ja halbu külgi. Kultuurišokk 
jätkus Kultuurikilomeetri rada pidi, eriti 
kui arvestada sellise otspunktiga nagu Pa-
tarei vangla.

Pikast vantsimisest hoolimata jõudis 
kogu grupp Arvo Pärdi kontserdi alguseks 
pärale ja see tähistas ka kõrgeima kultuu-
ri nautimise tipphetke. Mõne pealtvaataja 
silmad ehk vajusidki ürituse ajal kinni, 
kuid orkestri äkk-mürtsud hoolitsesid ka 

selle eest. Kuigi arvamusi ürituse ja toi-
mumiskoha kohta oli mitmesuguseid, oli 
üldmulje siiski positiivne.

Nädalavahetusel ootas ees Kunstibussil 
tiirutamine, Kieli meestekoori kuulamine 
ja ka Plektrumi festivali avapäeval osale-
mine. Kogu selle kultuurilise mitmekesi-
suse kõrvalt oli aega ka vanalinna kena-
maid kohti ja põiktänavaid näidata, šopata 
ja lihtsalt kena ilma nautida. Viimase koha 
pealt oli saksa rühm päris meeldivalt ül-
latunud. Tore, et koju sõites jäi üldmulje 
Eestist kui soojast ja päikselisest kohast.

Et viimasel päeval mitte nukrutseda, 
oli teisipäevane programm tegevustest 
tulvil. Koos külastati Ahhaa keskust, mis 
peale püsiväljapaneku pakkus ka võima-
lust külastada nn pimedate tuba. Giidideks 
olid ise nägemispuuetega inimesed, kes 
viisid gruppe läbi pargi, sadama ja lõpeta-
sid kohvikus, kus sai pimedas endale mi-
dagi tellida.

Viimaseks sihtpunktiks oli Põhuteater, 
kus etendus Chalice'i ooper. 

Tegemistest tulvil kuuepäevakust hoo-
limata pidi Eesti rühm oma külalistega 13. 
septembril hüvasti jätma. Lahku mindi pi-
sarates ja rohkete kallistustega.



3õpilasesindus

Helen

Õpilasesindus on alustanud tegusalt
ÕE president Helen Kotkas tutvustab õpilasesinduse tegemisi.

Septembri keskel alustas taas tööd Ku-
ristiku õpilasesindus, et kokku koguda 
aktiivsed kuristiklased ja muuta kooli-
elu huvitavamaks ja paremaks.  

Aega niisama istumiseks ei jäetud, sest ko-
he-kohe oli tulemas õpetajate päev, mille 
teemaks otsustati sel aastal võtta „Kultuu-
ritund”. Ei lastud õpetajatel keksida, laulda 
ega sporti teha, vaid selle asemel said nad 
mõnusalt istuda ning etendust nautida.

Kõigepealt esines 8.a klassi noor ba-
leriin Elina graatsilise tantsunumbriga. 
Seejärel esitasid 12. klassi õpilased Ma-
rin, Marko ja Henri oma versiooni laulust 
„Rongisõit”. Loomulikult ei sõitnud rongis 
kutsud, kiisud ja põssad, vaid meie kooli 
armsad õpetajad. 

Ja nüüd läksime päris luuleliseks – 10. 
klassi viksid ja viisakad poisid Ruto, Rai-
ner, Johan, Sander ja Kasper lugesid õpe-
tajatele kooli ja õppimisega seotud luule-
tusi. 

Viimaseks jäi video, milles küsitle-
ti õpilastelt kooliteadmisi ja esitati neile  
naljakaid küsimusi. Näiteks oskas enamik 
vastata, mis marki auto on direktoril.

Tagasiside oli vägagi positiivne ning 
õpetajate jaoks oli loodetavasti tegemist 
mõnusa ja lõõgastava pärastlõunase tunni-
kesega aulas. 

Järgmisena võtsime ette UV peo kor-
raldamise. Idee sai alguse Aivarilt ning 
õpilasesindusele see väga meeldis. Miks 

mitte korraldada veel vii-
mane pidu armsaks saanud 
kollaste seinte vahel enne 
suure remondi algust. 

Samuti on tore see, et 
UV pidu toimub meie koo-
lis esimest korda. Seda ar-
tiklit kirjutades ei oska veel 
öelda, milline pidu tuleb, 
kuid huvi on suur ja miks 
mitte midagi uut proovida. 

Samuti ootab ees kooli 
sünnipäev  traditsioonilise 
teejoomisega ning väikse 
võimlemisega. Kavast pole 
ära jäänud ka rebasetants ja 
kooli laulu ühine laulmine. 
Oleme ikka enda teise kodu 
üle uhked ja tähistame kõik 
koos. 

Õpilasesindus on hetkel väga tegus. 
Liikmeid on üle kahekümne - nii 8ndast, 
9ndast, 10ndast kui ka 12ndast klassist. 
Ülesandeid jääb mõnikord puudugi, sest 
kõik liikmed on väga aktiivsed ning soo-
vivad tegutseda. 

Õpilasesindusega võivad igal hetkel 
liituda meie kooli aktiivsed noored. Meid 
pole kunagi liiga palju ning iga koosoleku-
ga saame kõik omavahel paremini läbi ja 
kujuneme nagu väikseks ÕE pereks.

Kui sul on huvi koolielus kaasa lüüa, 
seista õpilaste huvide eest või korraldada 
üritusi, siis ole julge ja tule kohale. 

Täpsemat infot saab alati küsida ÕE 
liikmete käest, kelle nimed on üleval kooli 
koduleheküljel. Samuti võib meile kirjuta-
da e-kirja. Päikest!

     ÕE toimkondade juhid: 

Eret Elen Viidakas – sporditoimkond

Liis Tõnisson – välissuhetetoimkond

Katja Sulima – kultuuritoimkond

Maris Laut – kunstitoimkond

E-post: oe@kuristiku.ee

Meid leiad ka Facebook-is.

ÕPETAJATE PÄEVAL: ÕE kummardamas pärast kultuuritundi.

NOORED ÕPETAJAD: 12ndikud uues rollis.
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Aappo, Chris
ja Madis

Hurraa, saame sidekooli majja!
10 põhjust, miks eelistada Sidekooli maja Kuristikule.

Raadiku tänaval asuv tühi koolimaja 
saab kuristiklaste koduks järgnevaks 
seitsmeks kuuks. Toome välja kümme 
põhjust, miks asenduskoolimaja on pa-
rem kui vana hea Kuristiku hoone.

Talveaed
Raadiku tänaval asuva kooli keskpaigas 
asub suur ning avar kasvuhoone, mida ni-
metatakse talveaiaks. Talveaias on aasta 
ringi soe, niiske, roheline ja mõnus. Tal-
veaias jalutamine on lõõgastav, rahustav 
ja nauditav. Seal kasvab palju erinevaid 
taimi, mida imetleda: kaktused, sõnajalad, 
ronitaimed ja palju muud, millele ei oskagi 
kohe nime anda.

Vahetundidel on võimalik käia talve-
aias jalutamas, et puhata pärast kontroll-
tööd või lihtsalt rahustada närve. Talveaia 
ümber on koridorid, kus on aknad, mille 
läbi saab silmitseda rohelust. 

Talveaias on väike tiigike, kuhu saab 
visata münte. Mündi viskamine vette võib 

tuua õnne. Näiteks kui teid ootab mate-
maatika kontrolltöö ning te arvate, et te 
ei ole selles aines hea või te ei oska, siis 
tasuks proovida, et äkki toob vette sulpsa-
tanud münt õnne ja lahendad matemaatika 
ülesande ilusti ära. Seda tasuks proovida!

Talveaias on ka mõned pehmed toolid, 
kus õpilane saab istuda ja tunda mõnu tai-
mede lõhnast ja kuulata sulnist vee vuli-
semist. Rohelises oaasis saab viia läbi ka 
bioloogia tunde. Näiteks saab taimi pare-
mini ja lähemalt tundma õppida. 

Lisaks talveaiale on sidekoolis veel 
kaks sisehoovi. Ühes õues kasvab kuusk 
(mida saab jõulude ajal ehtida) ja teises 
õues kasvavad kuused ja põõsad. Neid  
hoove ümbritsevad koridorid. Nii et kui 
väljuda ükskõik millisest klassist, siis üks 
kolmest õuest on teie ees.

Suurem võimla ja trenažöörid
Raadiku tänava koolis on natukene suu-
rem võimla kui Kuristiku gümnaasiumis. 
Võimlas on suured aknad ning tänu suurte-
le akendele on võimlas valgem kui Kuristi-
kus. Akende ees on võrk, et pall ei lendaks 
vastu akent.

Võimlas on äge poksikott, võimla sei-

nal on ronimisredelid, laes ripub ronimis-
köis, mida mööda saab ronida laeni välja, 
kui jaksu on. 

Võimla kõrvalt ruumist avastasime 
palju trenažööre, kus saab väga hästi trenni 
teha. Tundub, et üks klass õpilasi saab ühel 
ajal trenažööridel treenida.

Söökla
Raadiku tänava koolis on söökla umbes 
kaks korda väiksem Kuristiku gümnaasiu-
mi sööklast. Sööklal puuduvad tavalised 
aknad, aga neid asendavad katuseaknad. 
Tänu katuseakendele on sööklas päevasel 
ajal nii valge, et ei ole valgusteid vajagi. 
Kui istud ja sööd ning sinu pea kohal on 
katuseaken, siis on võimalik imetleda tae-
vast ning võib näha linde lendamas või 
mõnda lennukit kaugusse sööstmas kõrgel 
laotuses.

Staadionist on saanud osake loodusest
Raadiku koolil on suur staadion, mis on 
küll täielikult võssa kasvanud. Staadionil 
on kitsas ringrada, kus on võimalik joos-
ta. (Paljud inimesed kasutavad seda rada, 
et joosta ning jalutada koos koeraga, mille 
tõttu võib sealt leida mõne koerajunni). 

PARADIISLIK TALVEAED: Nii näeb välja endise sidekooli süda.
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Staadionil on olemas Nõukogude Liidu 
ajast kaks jalgpalliväravat, mida pole ka-
sutatud aastaid. Samuti on staadionil iid-
sest ajast pärit tänavalaternad, mis ei tööta 
ammusest ajast. Staadionil oli aed ümber, 
aga nüüd on ainult postid alles. Staadionist 
on saanud koht, kus jalutada ja metsikut 
loodust nautida. Seal võib läbi viia loodus-
õpetuse tunde. 

Leidsime koolist sauna
Koolis ringi käies avastasime ühe ruumi, 
kus valitses täielik pimedus. Hakkasime 
kohe seda ruumi uurima ja avastasime, et 
tegemist on pisikese saunaga. Sellel saunal 
oli 2-astmeline lava. Võib arvata, et mõned 
õpilased saavad seal käia pärast kehalise 
kasvatuse tundi. See on hea, kui õpilastel 
on võimalik valida pesemisvõimaluste va-
hel.

Aula on tasemel
Asenduskooli aula on küll väiksem kui 
meie kooli aula, kuid samas on see meie 
kooli aulaga sarnane. Avastasime eesriide 
tagant meeldiva üllatuse – sidekooli aulas 
on korralik helisüsteem ja kinoekraan.

Teistmoodi garderoob
Asenduskooli garderoob paistis olevat 
nagu teatris. Seal on luugid, kust garde-
roobitädi hakkab riideid vastu võtma, ning 
riided saab kätte numbri alusel. Nagisid 
tundus küll pisut vähe olevat, aga küll see 
probleem lahendatakse. 

Kooli jõuab lihtsalt 
Kuristiklased ei pea asenduskooli asukoha 
pärast muretsema, sest kool asub üpris lä-
hedal – Kuristiku hoonest umbes poole ki-
lomeetri kaugusel üle silla. Need õpilased, 
kes elavad Kuristiku gümnaasiumi lähe-
dal, peavad küll natuke rohkem kõndima, 
kuid mõnel õpilasel võib teekond hoopiski 
lühem olla. Need kuristiklased, kes ela-
vad kuskil mujal, saavad hõlpsasti bussiga 
kooli juurde. Sinna sõidavad bussid nr 67, 
35, 50, 65 ja 56.

Võimatu on ära eksida
Sidekoolis leidub igal pool majaplaane, 
millest on lihtne aru saada. Koolis on 4 
korpust, kuid iga korpus viib talveaiani. 
Treppidest alla minnes jõuab alati talveae-
da, kust saab teistesse korpustesse minna. 

WC-d on igal pool
Igas korpuses on paar WC-d, mida on liht-
ne üles leida. Mõnedes WC-des leidub ka 
töökorras kätekuivati ja WC-paberi hoidja 
(sic!). 

Meid ootab ees seitse kuud paradiisi ja 
siis olemegi tagasi uues Kuristikus!

TREPIKODA: Ilusas ja valgusküllases trepikojas on ruumi ka rohelusele.

AULA: Lava lausa meelitab deklameerima ja etlema.

SÖÖKLA: Sellest kohast kujuneb kindlasti kuristiklaste lemmikpaigake.
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Vilistlased elumere lainetes
Uurime, mis on saanud meie kooli eelmise aasta lõpetajatest.

Erika ja Krete

Paljud sel kevadel 12. klassi lõpetanud 
kuristiklased läksid edasi õppima ning 
nii mõnedki tegelevad millegi muuga. 
Meie kooli eelmise aasta abiturientidest 
läks Tallinna ülikooli 8 õpilast, Tartu 
ülikooli 7 õpilast ning TTÜsse 9 õpilast. 
10 õpilast otsustas kohe tööle minna 
ning 17 õpilast käivad teistes koolides, 
teenivad aega sõjaväes või puhkavad 
niisama. 

Küsitlesime nelja meie kooli vilistlast: Eri-
ka Reinarut, Rasmus Rooksi, Mart Velistet 
ning Sander Leinbergi.

Millega praegu tegeled?
Erika: Õpin Tallinna ülikoolis klassiõpe-
taja erialal. Ja töötan ülikooli kõrvalt poole 
kohaga projektijuhina.
Mart: Õpin Tartu ülikoolis riigiteadust.
Sander: Töötan Rimi infoletis ja kassaju-
hina. Tulge kindlasti mulle külla!

Rasmus, kas tegeled ikka spordiga?
Pärast gümnaasiumi lõpetamist asusin õp-
pima USA-sse Kennesaw State University-

sse, et ühendada sport ja haridus. Siin on 
ideaalsed võimalused tegeleda mõlemaga. 

Milline oli meeldejäävaim hetk Kuristi-
kus?
Erika: Meeldejäävaim hetk oli minu jaoks 
gümnaasiumi lõpetamine. Ootasime seda 
päeva väga kaua, aga kui see päev jõudis 
kätte, oli samas väga kurb. Olen esimesest 
klassist saati Tallinna Kuristiku Gümnaa-
siumis õppinud ja sellest koolist lahkuda 
oli raske.
Mart: Oh, neid oli vast iga päev mõni. Vä-
hemalt minu gümnaasiumiaastad möödu-
sid pideva huumori ja heade emotsiooni-
de saatel. Üks konkreetsemaid sündmusi, 
mida nimetada, võiks olla sõbrapäeva nä-
dala koogisöömine esimese klassi juntsu-
dega – see tegi tuju kõigil ülemeelikuks ja 
pani mõtlema, et alles olin isegi ju selline 
väike poisipõnn. Soovitan selgi aastal seda 
üritust korraldada!
Rasmus: Meie retsimine, kui astusime 
gümnaasiumi. See oli tõenäoliselt viimane 
kord, kui retsimisel ei olnud suuri piiran-
guid.

Mida Kuristiku sulle edaspidiseks eluks 
kaasa andis? 
Erika: Eelkõige andis Kuristiku mul-

le eesti keele, sest mu emakeel on vene 
keel ja esimesse klassi tulles oskasin ma 
ainult sõnu: tere, ema, isa jms. Ja muidu-
gi hariduse sain ma ka Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumist! Olen paljudelt õpetajatelt 
õppinud nii mõndagi huvitavat, mida lä-
heb elus vaja: tähelepanelikkus, hoolivus 
ja töökus.
Rasmus: Matemaatikaoskus tänu õpetaja 
Annela Valdile, klassikaaslased.
Mart: Piisavalt hea hariduse, et ülikooli 
tasuta kohale pääseda ja mälestused õnne-
likust lapsepõlvest (usun, et Kuristiku on 
üks sõbralikema õhkkonnaga koole. 

Kellena näed ennast tulevikus?
Sander: Endana, ainult vanemana.
Mart: Eks näis, mis saab, selget visiooni 
veel pole. Erialast lähtuvalt võiks võtta 
sihiks diplomaaditöö, kuid üldiselt peaks 
ülikoolist saama piisavalt laia teadmiste-
baasi, et ka mõne muu eluala tegijaks pür-
gida. Ma tahaksin olla tulevikus kõrgelt 
haritud inimene.
Rasmus: Sportlasena.
Erika: Alati olen soovinud õpetajaks saa-
da, seega näengi ennast klassiõpetajana 
algkoolis ning lisaks õpetan inimeseõpe-
tust suurematele. Meie kooli õpetaja Taimi 
Pärnpuu oli mulle suureks eeskujuks.



7arvamus

Zlata

Enne tööle asumist tuleks mitu korda põhjalikult järele mõelda.

Järgnev lugu on kirjutatud õpetaja Siiri 
Aiaste suureks meelepahaks ning kui tal 
juhtub värske Kresku käes olema, soo-
vitan soojalt lehte keerata või lugemine 
peale seda rida lõpetada.

Nimelt olen aastast aastasse kuulnud meie 
kooliseinte vahel juba ütluseks saanud 
väidet, et kooli kõrvalt ei tohi tööl käia. 
Samas on mul endal õnnestunud juba pea 
kolm aastat selle väite vastaselt toimida.

Enam ei meenugi, kas oli tegemist 
üheksanda või kümnenda klassiga, kui ke-
set tundi helises telefon ja jooksin välja, et 
vestelda tulevase tööandjaga. Eksisin küll 
järjekordse siseeeskirja vastu, kuid see õn-
nest säramist ei takistanud. Juba mõne aja 
pärast olin aktiivselt jooksmas kooli, kodu 
ja töö vahet. Ahjaa, trenn ja muusikakool 
lisaks.

Tõsi küll, olin palgateenija ainult näda-
lavahetustel, sest graafikut ei andnud poo-
litada keset koolipäeva. Tegelikult piisas 
ka kahest järjestikukest päevast nädalava-
hetusel, et oodata juba järgmist puhkehet-
ke.

See-eest said paar järjestikust kuud ühe 
pidupäeva juurde – palgapäeva. Üks põh-
juseid, miks ma viitsisin vabast tahtetest 
laupäeval ja pühapäeval tooteesitlejana 
rügada, oligi see, et saaks nautida „täis-
kasvanuks olemise tunnet“. Ei pidanud ju 
mamma-papa käest enam iga kord raha 
küsima, kui tahtsin sõpradega välja minna 
või midagi head endale soetada. Olin ise-
enda perenaine, kes ei sõltunud teiste raha-
koti hetkeolukorrast.

Võib ju arvata, et ma loopisin tuulde 
võimaluse sõpradega „hängida“ ja niisama 
olla. Et küll „täiskasvanuna“ jõuame tööd 
veel küll ja küll teha.  Aga ma ei kahetse 
oma otsust, sest nüüd on mul paar trumpi 
taskus.

Erinevalt teistest koolikaaslastest, kes 
kooli lõpetades on kui puhtad lehed, val-
mis oma aega ka raha eest müüma (koolis-
käimise eest ei anta meile ju punast kros-
sigi), siis vähemalt on mul töökogemuse 
näol eelis olemas. Virisema võib jäädagi, 
et miks verivärsketelt lõpetanutelt tööko-
gemust nõutakse, aga paraku nii ta on ja 
jääbki. Kes ei viitsinud varem liigutada, 
peab siis mõne teise asjaga silma paistma.

Kas aga kooli kõrvalt töötamine ongi 
nii kerge ja jõukohane, nagu paistab? No 
ei. Peaks 150 korda läbi mõtlema, enne 
kui allkirjastada tööleping ja tööinimeseks 
hakata. Selge see, et aega kusagilt juurde 
ei teki ja õpilane, olgu ta põhikoollane või 
gümnasist, peab kiiresti omandama aja 
planeerimise kunsti. Kui selline omadus 
on olemas, siis pole asi nii hull. Tubli saab 
ikka hakkama. 

Neile, kes tahavad ka trennis käia, 
sõpradega palju kokku saada, vahetevahel 
mõne viie ka saada – parem tehke tööd su-
vel või üldse pärast kooli lõpetamist, siis ei 

sünni sellest mingit kahju.
Kool on meil kõigil parajalt suur pinge- 

ja stressiallikas, töö lisab aga positiivsete 
asjade kõrvalt ka palju probleeme juurde. 
Magamatus, tasapisi kogunev stress, aja-
nappus – nendega peab olema valmis rinda 
pistma.

Ma usun siiski, et niigi tublide kuris-
tiklaste seas on palju neid, kes saaksid 
kool-töö-kodu rütmiga hakkama. Kui on 
viitsimist ja pealehakkamist, siis soovin 
kõikidele tööotsijatele edu ja hoian pöialt 
tegusatele, et nad ikka kõigega ilusti hak-
kama saaks.

LAVASTATUD PILT: Ruto harjaga võimlemas.

Kooli kõrvalt töötamise head ja vead
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Tiina ja Hellika

Tere tulemast Kuristikku!
Saage lähemalt tuttavaks uute õpetajatega.

Sel õppeaastal on meil palju uusi õpeta-
jaid. Nimelt kaks uut muusikaõpetajat, 
kunstiõpetuse, majanduse, algklasside 
ja rahvatantsuõpetaja. 

Millised on esmamuljed?
Muusikaõpetaja Kristi Toomra: Esimene 
koolipäev jättis hea mulje. Kuidas väiksed 
lapsed vaatavad oma suurte silmadega ja 
kuulavad vaikselt. Aga ütleme nii, et nüüd 
on hakatud ka natuke proovile panema.
Muusikaõpetaja Sirje Vasmann-Perend: 
Hämmastav, üllatav, hirmutav, šokeeriv, 
positiivne.
Rahvatantsuõpetaja Kaie Kuut: Ikka 
positiivsed, kool on ju tore koht. Esiteks 
on palju noori inimesi, teiseks tuleb ju 
enda kooliaeg meelde. Mul on alati olnud 
kooliga positiivsed kogemused.

Kunstiõpetuse õpetaja Eve Neito: Mulje 
on hea, õpilased on hästi vastu võtnud.
Majanduse õpetaja Maarja Noormets: 
Head, gümnaasiumirahvaga on teistmoodi 
töötada kui kutsekooli õpilastega.
Algklasside õpetaja Kati Lepp: Kool 
nagu kool ikka, head muljed.

Miks te valisite õpetajaameti?
Kristi: Issand, ma olen esimesest kooli-
päevast alates õpetajaks tahtnud saada. Ma 
mäletan enda kooliajast seda, et mu klassi-
kaaslased laulsid ja mina mängisin klave-
rit, ja kui siis õpetaja klassi tuli, laulsime 
talle laulu. Aga seda ma ei tea, kuidas ma 
õppisin klaverit mängima, ise ma olen kus-
kilt õppinud, salaja.
Sirje: See on mul veres.
Kaie: Sellel ajal, kui mina pidin endale 
elukutset valima, oli tantsimisega kaks 
varianti: kui olid käinud balletikoolis, siis 
said teha tantsijakarjääri, ja kui ei olnud 
balletikoolis käinud, said õppida ainult 

tantsuõpetajaks.
Eve: Kuna mulle meeldib kunst ja laste-
ga tegelemine. Mu mõlemad vanemad on 
õpetajad, seega oli see üsna loogiline, et ka 
minust sai õpetaja.
Maarja: Juhuslikult, kuna tuli majandus-
langus ja töökohti ei olnud nii olen siia 
mitmeks aastaks pidama jäänud.
Kati: Kuna muu jaoks polnud silmanäge-
mist ja siis läksingi ema jälgedes. 

Iseloomustage ennast lühidalt.
Kristi: Vaga vesi, sügav põhi.
Sirje: Head ja halvad küljed mahuvad ühe 
sõna alla – maksimalist.
Kaie: Mulle meeldib tantsida, tantsida, 
tantsida ja tantsingi palju. 
Eve: Sõbralik, kannatlik ja uudishimulik. 
Ma arvan, et kõik õpetajad peavad olema 
uudishimulikud. Meeldib joonistada, maa-
lida ja eriti keraamika.
Maarja: Ennast on väga raske iseloomus-
tada ... hakkaja, aktiivne, karm, aga õigla-
ne, asjalik.
Kati: Avatud kõigele uuele. 

Kus te varem töötanud olete?
Kristi: See on praegu kolmas kool. Jüri 
gümnaasiumis ja Kiili gümnaasiumis olen 
õpetanud ning olen  Jüri segakoori, Eesti 
Õpetajate Meeskoori ja Rae Kammerkoori 
dirigent.
Sirje: Ma töötan siiamaani Tartu Karlo-
va Gümnaasiumis. Olen töötanud Tartu 
Descartes’i Lütseumis, Tartu Rahvaülikoo-
lis, Tartu Kutsekoolis koolituse läbiviijana. 
Töötan orkestridirigendina ja kontsertkoo-
ris.
Kaie: Olen töötanud Lasnamäe Üldgüm-
naasiumis ja Katleri koolis. Siia kooli sat-
tusin tänu Kalevile (Kalev Järvela).Tuli 
gümnaasiumirühm (2009. a võimlemispi-
du, kus 12. klassid tantsisid rahvatantsu) ja 
tahtsid teha trenni. Aga Kalev oli nii hõi-
vatud ja siis Kalev ütles, et äkki oleks mul 
aega seda teha ja nii ma sattusin siia. 
Eve: Rahva Raamatus, siiani töötan seal.
Maarja: Väga paljudes kohtades olen töö-
tanud, ka koristaja ja ettekandjana, nüüd 
olengi õpetajaameti peale pidama jäänud, 
kuid tulevikus kavatsen hakata rohkem te-
gelema ettevõtlusega.  
Kati: Lasnamäe Üldgümnaasiumis olen 
töötanud ja olen ka siinsamas, Kuristiku 
gümnaasiumis varem töötanud, ainult siis 
oli selle kooli nimi veel Tallinna 60. Kesk-
kool.FOTOGEENILISIM ÕPETAJA: Sirje oli ainsana nõus oma pilti avaldama.
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Urmo ja Kerstin

Ootusi ja muljeid rebaste ristimiselt

Mida ootad rebaste ristimiselt? 
Marko: Et nalja saaks ja lõbus oleks, 
meeldejäävaid kogemusi.
Elina: Ootan reaalset ning vinget retsi-
mist.
Rainer: Ootan retsi piinlemist.
Krete: Et oleks midagi originaalset ja la-
hedat.
Renee: Munaga vastu pead.
Maris: Väga räpaseks saamist.

Gerli: Täiega räiget retsi.
Darja: Et ei oleks mõnitamist.
Janek: Haiget retsi.
Sander: Et see oleks eluliselt huvitav ko-
gemus.

Mida ristimisel teha tahad, mida mitte? 
Marko: Olen valmis kõike tegema.
Elina: Halvaks läinud toitu ei taha süüa.
Rainer: Tahan teha kõike, mida abiturien-
did välja suudavad mõelda.
Krete: Ma tahan, et ma lõpus eriti ei hai-
seks, aga siiski midagi ekstreemset.
Renee: Ei taha kala süüa.
Maris: Tahan teha kõike, välja arvatud pii-
ma juua.
Gerli: Kõike olen nõus tegema.
Darja: Tahan abituriente vastu retsida, ei 
taha joosta.
Janek: Tahan süüa midagi halvaksläinut, 

Küsitlesime rebaseid, et teada saada 
nende arvamus ristimise kohta enne sel-
le piduliku sündmuse algust. 

Kurikuulus ristimine on selleks aastaks 
läbi. Ristimine, hoogne ja värvikas, jääb 
meile kõigile eluks ajaks meelde. Arvan, 
et võin julgelt kõigi eest öelda, et see 
päev andis meile palju ja muutis meid 
üksteisega lähedasemaks. 

Hommikul kooli sisse astudes ootasid 
meid huulepulkade ja kõige võimalikuga 
varustatud abituriendid, et rebastel näod 
täis sodida. Terve päeva pidid poisid ole-
ma riietatud tüdrukuteks ja tüdrukud pois-

ei taha teha sporti.
Sander: Tahan näidata, et oleme tugeva-
mad kui teised kümnendikud.

Miks sulle meeldib see traditsioon? 
Marko: Ei tea veel, kas meeldib ...
Elina: Sest see ei ole tavaline ega igapäe-
vane kogemus.
Rainer: See muudab meid tõelisteks güm-
nasistideks ning on omamoodi kogemus.
Krete: Vaheldus igapäevasele õppimisele, 
kuna gümnaasiumis on raske.
Renee: See on väga unikaalne.
Maris: Meeldib, et koolimaja haiseb.
Gerli: See toob rutiini midagi põnevat.
Darja: Teistest koolipäevadest erinev.
Janek: Sest see on lõbus ja see traditsioon 
on kestnud kaua aega.
Sander: Pärast seda tunnen end täiskasva-
nuna.

teks, mis tekitas parajal kombel elevust. 
Vahetundides tantsisime rebasetantsu ja 
tegime kõike, mida jumalad (abituriendid) 
tahtsid.

Pärast kuuendat tundi ootasid abitu-
riendid meid kooli ees. Nad olid avasta-
nud uue moeröögatuse – kilekotid – ning 
meie, rebased, saime modellid olla. See-
järel loobiti meid (tõeline nauding!) seni 
tuvastamata roosa ja haisva lögaga ning 
pealekauba saime kõik paar staadioniringi 
joosta. Kõige tipuks oli kõigile kinnitatud 
keha külge muna, mis pidi ürituse lõpuni 
terveks jääma. 

Õhtul, kui me olime saanud ennast ko-
dus ära pesta, toimus päeva kõige parem 
osa. Kõigil seoti silmad kinni ja koolis oli 
meie jaoks tehtud takistusrada, mille läbi-
sime abiturientide abiga. 

Pärast raja läbimist oodati meid aulas, 
kus pidime esitama meile antud laule ja 
abiturientidele mõeldud näidendeid. Õhtu 
lõpuks andsime rebasevande ning 12. klas-
si õpilased valmistasid meile saiu Nus-
sa šokolaadikreemiga. Nii möödus meie 
kauaoodatud rebaste ristimise päev. Usun, 
et nii ristijad kui ka ristitavad jäid toimu-
nuga igati rahule. 

Enne ristimist

Pärast ristimist



10 koolielu

Mari ja Kristin A korpus:
0. korrusel on nii poiste kui ka 
tütarlaste tööõpetuse klassid. Töö-
õpetuse klassides on väga head 
tingimused. Ehitatakse välja endine 
lasketiiru ruum.
1. korrusele tuleb õppeauditoorium.
2. korrusel on keelteklassid. Keelte-
klassides on ühekohalised õpilaste 
lauad.
3. korrusele tuleb ka multimee-
diaklass.
Olemasolev terrass ehitatakse kinni 
(aula all). Sinna tuleb raamatukogu, 
kus saab õppida ja rahulikult aega 
veeta.

Meie uus ja ilus koolimaja
Heidame pilgu tulevikku ja vaatame, milline on meie koolimaja 1. septembril 2012.

Koolimaja territoorium:
Autode ja õpilaste liiku-
misteed on eraldi.
Parkla 50 auto jaoks.
Uus peasissekäik (tänava 
poole, lauluklassi all).
Õueklass koos rohelise 
haljastusega.
4 lipumastiga lipuväljak.

C korpus (A ja 
B korpust ühendav 
koridor):
Aula tingimused 
muudetakse mugava-
maks. Aula tehakse 
suuremaks.
Aula vastu tuleb ruum 
õpilastele vaba aja 
veetmiseks.

B korpus (algklassid):
Ruumide paigutus jääb peaaegu 
samaks. Igale korrusele tulevad nii 
poiste kui ka tüdrukute WC ruumid.

Muud:
Kõikidele muret tekitav probleem, mis tundus olevat kõi-
ge tõsisem küsimus meie koolis – WC ruumid – on lõpuks 
lahendatud. Meie kooli tulevad korralike tingimustega 
ilusad WC-d.
Võimaluse korral iga koridor eri värvitooniga.
Koolis hakkab kehtima kiipkaardi süsteem – kõigil 
õpilastel on Kuristiku gümnaasiumi logoga kiipkaardid. 
Õpilased ja õpetajad saavad nendega raamatukogus 
käia, neid söökla talongide asemel kasutada. Kindlate 
kellaaegadeni on kaardiga ligipääs ruumidesse.

Suur uudishimu viis meid direktori ka-
binetti, et uurida lähemalt, missugune 
hakkab välja nägema meie kool pärast 
remonti. Küsitlesime natuke direktorit 
ning uurisime pabereid. Saime teada 
palju põnevat ning jagame oma teadmi-
si teiega.

Juba eelmisel aastal koostati kooli juht-
konna poolt soovide nimekiri ehk esialgne 

   Spordikompleks:
Uus võimla sinise võimla asemel  
on poole suurem (25 x 32m).
Staadionid renoveeritakse täie-
likult (väga uhkete tingimustega 
spordiväljakud)!

plaan selle kohta, milline võiks koolimaja 
välja näha pärast remonti. Selle plaaniga 
on tutvunud ka õpetajad ja õpilaste esin-
dajad ning nüüd on aeg asuda tööle projek-
teerijatel, kes püüavad kõik meie soovid 
ehituslikku vormi paigutada.

Kui me järgmise õppeaasta alguses 
tagasi koju jõuame, on meie koolimaja 
kindlasti ilusam, korralikum, turvalisem ja 
mõnusam paik, kus õppida ja palju muudki 
huvitavat teha. Ja lõpuks ometi saame kor-
raliku raamatukogu!
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Jevgenia ja Aleksei

Jevgenia ja Aleksei

Kas teate, et sel aastal alustas meie koolis 
esimest aastat kooliteed üle kuuekümne 
õpilase? On huvitav teada saada, milli-
sed on nende esimesed muljed ja koge-
mused koolis käimisest.

Kõik esimese klassi õpilased, kellega vest-
lesime, tahtsid väga meie kooli tulla. Neile 
meeldib kool, õpetajad ja õpilased. Parim 
õpetaja on nende klassijuhataja Ly Melesk 
– teda iseloomustati kui meeldivat, ranget 
ja hoolitsevat õpetajat (lisaks joonistab ta 
hästi sirgeid tähti  ja jooni). Lemmiktundi-
deks on juntsudel matemaatika, muusika, 
kunst ja loodusõpetus. Mõne jaoks on vei-
di rasked rahvatants ja kehaline kasvatus. 

On huvitav märkida, et esimeste klas-
side õpilased ei taha, et meie kool remonti 
läheks. Nende meelest on kool nii seest kui 
ka väljast täitsa korralik.

Uurisime pisut ka nende teadmisi geo-
graafia kohta. Esimese klassi põnnid arva-
vad, et Eesti asub Atlandi ookeani ääres. 
Küsimusele, mis on Eesti naaberriigid, 
saime vastuseks, et Eestit ümbritseb viis 
riiki: Soome, Läti, Leedu, Prantsusmaa ja 
Venemaa. 

Küsisime, milliseid keeli nendes maa-
des kõneldakse. Vastuseks saime, et näi-
teks Lätis räägitakse riia ja läti keelt. 

Pooltel küsitletutest on koduloomad ja 
nad tahaksid neid kangesti kooli tuua, aga 
kahjuks ei ole see võimalik. Nad tegid et-

Unistus roosast koolimajast

tepaneku, et võiks koolis korraldada lem-
mikloomapäeva, et igaüks võiks oma lem-
miku kooli tuua ja seda teistele näidata.

Pooled vastanutest valdavad nii eesti 
kui ka vene keelt, teine pool valdab ainult 
eesti keelt. Aga inglise keelt õpivad kõik. 

Kui palusime neil kirjeldada kooli ühe 
sõnaga, siis ütlesid nad, et meie kool on 
täitsa normaalne. Küsisime, mis teeb meie 
kooli normaalseks. Nende arvates on meie 
koolis normaalsed õpilased, sest omavahel 
saadakse hästi läbi. Õpetajad on meie koo-
lis head, tunniplaanis on huvitavad õppeai-

Uurisime, millest mõtlevad meie kõige pisemad - viis 1.a klassi õpilast.

ESIMEST AASTAT KOOLIS: Kõik on veel õnnelikud.

ned ja üldse on koolis meeldiv elu. 
Suuremal osal vastanutest õpivad meie 

koolis vanemad õed ja vennad, kes neid ai-
tavad, kui vaja on. Nad tahavad kaksteist 
aastat koolis käia ja nende arvates on koo-
lis käimine kerge ja lõbus. Nad arvavad, et 
12. klassis on kergem õppida kui esimeses, 
sest siis on õppimine selge.

Nad tahavad, et meie kool värvitaks re-
mondi ajal roosaks või oranžiks, ka võik-
sid seinad olla kaetud grafitiga. Klassiruu-
mid võiksid olla aga helesinised, sest see 
on rahulik värv. 

Meie koolis alustas sel sügisel õppimist 
kaks uut tüdrukut 5. a klassis. Saame 
nendega veidi lähemalt tuttavaks.

Kust te tulite meie kooli?
Jaanika: Viljandi maakonnast tulin.     
Triinu: Lääne maakonnast.

Kas teil oli närv sees, kui tulite meie 
kooli?
Jaanika: Ei olnud, kõik oli täiesti OK.    

Triinu: Natuke kartsin, sest ei teadnud ju, 
millised klassikaaslased on.

Milline meie kooli õpetaja meeldib kõige 
rohkem?
Jaanika: Natalja Kutshinskaja.   
Triinu: Liisi Rannast-Kask.

Mida naljakat on juba juhtunud?
Jaanika: Ühel päeval läksime pärast võrk-
palli riietusruumi, tegime ukse lahti ja 
nägime, et seal on poisid. Kõik hakkasid 
karjuma ja naerma.
Triinu: Inglise keele tunnis rääkis õpetaja 
eesti keeles ja ütles kolm asemel three.

Kas teile meeldib meie koolis õppida?
Jaanika: Jah, väga meeldib. See kool on 
palju parem kui eelmine.  
Triinu: Koolil pole viga. Meeldib.

Tere, Jaanika ja Triinu!
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Natalia

Mida tegid õpetajad suvel?
Rändame meenutustes tagasi sooja suveaega.

Õppealajuhataja Siiri Aiaste
Kas te käisite sel suvel reisimas?
Sel suvel reisisin perega Saaremaal. Enne 
tegime põhjaliku reisiplaani. Käisime läbi 
enam-vähem kõik huvitavad kohad: Kaa-
li järv, Sõrve säär, Panga pank ja teised. 
Soovitan Saaremaale klassiekskursioonile 
minna, sest seal on nii palju huvitavaid 
kohti.

Mis jäi Saaremaalt eriti meelde?
Muidugi vaatasime ajalooga seotud kohti 
ja neid, mis on looduse mõttes hästi huvi-
tavad.  Abikaasa suguvõsa on pärit Saare-
maalt – ajasime ka oma juuri taga.

Kas te käisite üritustel?
Ikka, üks oli jaanipäeva paiku – Punki lau-

lupidu. Ja siis ma käisin ka päris laulu- ja 
tantsupeol.

Mida huvitavat tegite suve jooksul ?
Kuna suvel on aega ja mul on palju sugu-
lasi, siis sai palju sugulastel külas käidud. 
Maja eest sai hoolitsetud, lastelastega koos 
oldud ja koeraga tihti jalutamas käidud. 

Kuidas möödus suvi?
Oli väga tore ja lõbus suvi, sest ilmad olid 
ilusad. Kõige rohkem jäigi meelde Saare-
maa, sest seal on hästi palju kauneid kohti 
ja seal toimub suvel palju üritusi. 

Tööõpetuse õpetaja Jaan Reiners
Kas te käisite sel suvel reisimas?
Sel suvel ei käinudki.

Millistel üritustel käisite?
Suurtel üritustel ma ei käinud. Jaanipeol 
käisin loomulikult ja oma küla üritustel, 
aga kaugemale küll ei jõudnud.

Mida huvitavat suvel veel tegite?

Sain päris hea ülevaate Tallinna ja tema lä-
hiümbruse kinnisvarast.

Kuidas suvi möödus?
Hästi ilus ja soe suvi oli. Ujumas sai palju 
käidud, päevitamas ja palju vajalikke asju 
sai samuti tehtud.

Direktor Raino Liblik 
Kas te käisite suvel reisimas?
Sellel suvel sõitsin hästi palju Eestis ringi.

Mis eriti meelde jäi?
Kindlasti oli see suvi teistmoodi kui eel-
nevad suved, kuna reisisime esmakordselt 
ringi väikese lapsega. Käisime suvel nii 
Lõuna-Eestis kui ka Pärnu kandis. Meelde 
jäid toredad üritused, millest me osa võtsi-
me. Olime ka palju aega oma maakodudes 
ning käisime sõpradel külas.

Millistel üritustel te käisite? 
Selle suve suurimad üritused olid minu 
jaoks laulu- ja tantsupidu ja TriStar 111 
triatlon, mis koosnes 1 km ujumisest, 100 

Joonistus: Maria Olmann

Millega tegelevad õpetajad, kui nad pa-
rasjagu tahvli ees ei ole? Uurime viielt 
õpetajalt, mis jäi meelde suvest 2011.  



13intervjuu

km rattasõidust ja 10 km jooksmisest. See 
toimus Pühajärvel. Loomulikult käisime 
teatrietendusi vaatamas ja mõnel väikse-
mal spordivõistlusel.

Kuidas teile trialon meeldis?
Tegemist on üritusega, mis vajab põhjalik-
ku ettevalmistust, et seda normaalselt läbi 
teha ja seda nautida. Üritus toimus augusti 
keskpaigas ning selleks, et valmis olla, pi-
din suvel hästi palju treenima: sõitma rat-
taga, ujumas käima ja jooksma. 

Milline kolmest spordialast meeldib tei-
le kõige rohkem?
Mulle meeldib triatlon tervikuna, sest seal 
ongi just kolm ala. Ma ei tee sporti selleks, 
et olla  esimene, sport on kasulik ja meel-
div ajaviide. Triatlon meeldib mulle, sest 
see on mitmekesine. 

Kaua te olete juba tegelenud triatloni-
ga?
Väga palju ei ole. Kunagi tegelesin hästi 
paljude spordialadega, mängisin erinevaid 
pallimänge ja suusatasin. Praegu meeldib 
just triatlon.

Mida huvitavat jõudsite suve jooksul 
veel teha ? 
Minu jaoks on huvitav on, kui saab olla 
maal ja lihtsalt nautida ilusat ilma ja ei pea 
otseselt kuhugi minema. Ja kindlasti oli 
minu jaoks huvitav veeta suvi koos väike-
se lapsega, sest töö kõrvalt ei saa ma tema-
ga nii palju koos olla.

Suve jooksul lugesin läbi ka mitu raa-
matut. Kristiina Šmiguni raamatu lugesin 
läbi ja paar tavalist juturaamatut.

Milliseid raamatuid lugeda armastate? 
Kindlasti spordiga seotud raamatud. 

Meeldivad ka ajalooraamatud, just Teise 
maailmasõja aegse perioodi kohta Eestis. 
Meelsasti loen huvitavaid raamatuid Eesti 
saatusest. Meeldib, kui need on romaani 
vormis. Ja kindlasti loen teinekord mõnd 
huvitavat kriminulli ka. 

Inglise keele õpetaja Margarita 
Eero
Kas käisite sel suvel reisimas?
Mul on suvekodu Rakvere lähedal ja seal 
veetsingi suurema osa ajast. Vahepeal käi-
sin ka Ida-Virumaal ja Narva kandis. Seal 
on väga ilus. Kui tuleb puhkus, siis soo-
vitan külastada kohta nimega Kukruse Po-
laarmõisa. See reis on seda väärt. Käisin 
ka Hiiumaal.

Kas te soovitate minna Narvasse? 
Ma käin igal suvel seal ja soovitan teistele 
ka, sest seal on, mida vaadata. 

Kas käisite ka üritustel?
Sel aastal oli mul suguvõsa kokkutulek. 
Tuli välja, et Georg Ots on ühe „oksakese“ 
peal meie sugupuus. Huvitav oli, esimest 
korda saime niimoodi kokku. Siis oli kind-
lasti ka selline üritus nagu laulu-ja tantsu-
pidu, sel aastal käisin seal teist korda ning 
kohtasin seal ka teisi meie kooli inimesi. 

Mida huvitavat veel suve jooksul tegi-
te?
Olen ehitanud, olen värvinud meie väikest 
uut maja, mis sai meil ilusti valmis. Olen 
rattaga sõitnud, 3-4 kilomeetrit igal õhtul.

Teile meeldib jalgrattaga sõita?
Jah, mulle meeldib. Kui oleks aega ja po-
leks autosid linnas nii palju, käiksin ka 
koolis jalgrattaga. Aga siis tuleks hakata 
mõtlema, kus jalgratast hoida …

Kuidas möödus suvi?
Suurepäraselt, sai isegi ujuda, vaatamata 
sellele, et tollel rannikul, kus ma ujusin, oli 
vesi nii külm, et varbad lausa külmetasid. 
Kokku sai suve jooksul umbes 25 korda 
ikka vees käia.
 
Kus rannas te käite?
Minu rand on suvekodu juures, see on lau-
sa privaatrand, kus võib kogu päeva uju-
da, kivide peal istuda ja päikeseloojanguid 
vaadata. Minu jaoks on puhkus just viibi-
mine looduses. Suvekodus on mul lilled ja 
porgandid, ma vaatan neid ja jälgin nende 
kasvamist – nii ma puhkangi.

Algklasside õppealajuhataja Ly 
Melesk
Kas te käisite sel suvel reisimas?
Väljaspool Eestit ma ei käinud, aga Eestis 
küll.

Mis suvest eriti meelde jäi?
Meelde jäi ilus suvi ja Pärnu. Külastasin 
seal vaatamisväärsusi, käisin rannas suple-
mas ja päevitamas. 

Millistel üritustel te käisite? 
Käisin paaril kirikukontserdil ja Anne Ves-
ki juubelikontserdil. Peale Anne Veski esi-
nes seal ka minu lemmik – Uku Suviste.

Kuidas kontsert meeldis?
Väga meeldis. Rahvast oli hästi palju ja 
ilm oli ilus.

Kuidas jäite suvega rahule?
Suvi oli väga tore, kuigi sai väga ruttu otsa. 
Koduaias sai väga palju tööd teha, lilli kas-
vatada. Suvi möödus töiselt, kuigi ka puh-
kust oli parasjagu, päikest oli parasjagu, 
vett oli parasjagu. Väga ilus suvi oli .

HETK SÜGISESELT SPORDIPÄEVALT: Esimest korda mängiti Kuristiku staadionil push-
palli. Ja mitte niisama, vaid vihmas ja poris! 
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Mirell ja Helen

„Mana i tahha maggada, maggada on jigav!”

Õpetajate päeval, 5 oktoobril, kui üle-
jäänud kool nautis (või haletses) abi-
turientide õpetamisoskusi, läksid meie, 
üheteistkümnendikud sinna, kust ena-
mik meist  oma haridusteega algust tegi 
– lasteaeda. 

Võib öelda, et lasteaia elu on kohati kire-
vamgi kui koolielu või vähemasti oli see 
tore vaheldus tavapärasele rutiinile ja ta-
sulistele söögikordadele, mille jaoks peab 
oma viimased kopikad kokku kraapima, 
et ühte väikest saia osta. Kisa polnud ka 
kuigi palju suurem kui tavalisel koolivahe-
tunnil.

Meie sealolekust läksid lapsed äärmi-
selt elevile. Meie peal harrastati võta-vis-
ka-legoga-vastu-pead mängu, meid torgiti 
näppudega intiimsetesse kehapiirkonda-
desse, kallistati ja musitati andunult. 

Ühele kasvatajale jäi silma tema rüh-
ma saadetud noormees ja otsekohe süttis 
kasvataja peas hiilgav idee, kuidas kasu 
saada vabatahtlikult kohale tulnud potent-
siaalsest tööjõust. Poisid kupatati liivakas-
ti kaevama (mille peale üks väike tüdruk 
hüsteeriliselt nutma hakkas, kuna liivakast 
rikuti tema jaoks ära). Tüdrukud pandi aga 
lapsevalvesse.

Kui lastel jõudis lõpuks ometi kätte 
uneaeg, pidid gümnasistid neile muinas-
jutte lugema (päevakorras olid „Limpa ja 
mereröövlid”, „Lotte ja kuukivi saladus” 
ja mingi kassi raamat). 

Kõik üheteistkümnendikud said proo-
vile panna oma lastekasvatamisoskused, 
kuna lapsed ei jää väga kergesti magama, 
kui ruumis viibib võõras inimene. Peale 

Üheteistkümnendikud käisid õpetajate päeval lasteaias mängimas.

ÕUESÕPE: Anna mängib lasteaiakasvatajat.

Nõuanded, kuidas saavutada populaarsust koolieelikute seas:
   Otsi mõni vihmauss.
   Teavita vähemalt üht last oma leiust.
   Oota, kuni info levib.
   Kui näed enda poole jooksvate laste hordi, oled täitnud õigesti kõik eelnevad                                                                                                                                         
   punktid.
   Palju õnne, sinust on saanud titemagnet, keda meenutatakse veel aastaid.

seda, kui lapsed magama saadi, saime me 
vaba aega, mida kõik said erinevalt kasuta-
da. Alati on rühmas neid, kes ei maga ning 
keda peab jälgima, et nad teisi magajaid 
üles ei ajaks. Ühe sellise väikese mittema-
gaja üllitis on ka antud artikli pealkirjaks. 

Peale ametlikku aega, mille me laste-
aias veetma pidime, kogunesime me oma 
kunagise kasvataja juurde, et kuulata mee-
nutusi ammustest aegadest. Kõik kambas 
olijad lahkusid lasteaiast naerukrampides 
ja hea tujuga. 

ARSTI MÄNGIMAS: Hammaste kontroll. LIIVAKASTIS: Gabriel ja Allan liiva kobestamas.
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Hellika ja Tiina

Mall Aivar Liisa Helen

1. Mitu hernest mahub tühja klaasi? Mitte ühtegi. Herneid ei panda 
klaasi.

Niipalju, kui 
klaasi mahub.

Klaasitäis.

2. Mis juhtub neegriga, kui ta kukub 
Punasesse merre? 

Ära upub. Ujub kaldale. Läheb puna-
seks.

Jääb ellu.

3. Mitu tähte on taevas? 6 Mustmiljon Lõpmatu arv 6

4. Mitu keelt on viiulil? 5 4 5 5

5. Millisele küsimusele ei saa iialgi 
vastata jaatavalt?

Kas sa oled loll? Sellele samale. Kas sa oled 
surnud?

Miks-küsi-
musele.

6. Millal on Eesti taasiseseis-
vumispäev?

20. august 20. august 20. august 20. august

7. Mis on urjukk? Mingi puuvili ... Olen kuulnud, 
aga ei meenu ...

Erki Nool. Pole elu sees 
sellist sõna 
kuulnud.

8. Bitt või bait: mis ühik mõõdab 
netikiirust?

Bait. Bitt. Bait. Bitt.

9. Mitu hammast on täiskasvanul? 32 36 32 24

10. Kes on Eesti rahvuskala? Räim. Räim. Kilu. Heeringas.

KÜSIMUSED

VASTUSED

Võrdleme Kuristiku ajusid!

Taas kord oleme kuristiklastelt küsinud 
mõned küsimused, mis ei ole ainult loogi-
kaga seotud, vaid vajavad ka muid tead-
misi. Au ajusportlastele, kes vahetunni 
saginas nuputamiseks aega leidsid.    

Seekord vastasid küsimustele õpetajatest 
Mall Koppel (keemia js bioloogia õpetaja) 
ja Aivar Metsaveer (infojuht ja arvutiõpe-
tus) ning õpilastest Liisa (10.b) ja Helen 
(12.a). 

Järjekordselt oli tegemist väga tasa-
vägise rebimisega (ajud lausa tossasid), 
millest tulid võitjatena välja vanemad ja 
kogenenumad. Tublile neljandale kohale 

jäi Liisa 2 punktiga, talle järgnes kolman-
da kohaga Helen, kes sai 3 punkti, Mall ja 
Aivar jagavad esimest ja teist kohta nelja 
punktiga. 

Kallis lugeja, punkte võib tunduda 
vähe, aga vaata, kas sina saad rohkem? 
Head ajugümnastikat, sest järgmises Kres-
kus võid juba sina olla nelja õnneliku väl-
javalitu seas! 

Vastused: 1. 1; 2. Saab märjaks; 3. 6; 4. 4; 5. Kas sa magad?; 6. 20. august; 7. Kiviga kuivatatud aprikoos; 8. bitt; 9. 32; 10. räim
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TUPSU nupula
Leia kahelt 1.a klassist 1. septembril tehtud fotolt võimalikult palju erinevusi. Kirjuta oma nimi, klass 
ja õige arv paberilehele ning toimeta tädi Maie kätte. Õigesti vastanutele vahel loosime auhinnad!


