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Buldooser möllab Kuristikus
Küllap on teravsilmsed kuristiklased 
rõõmuga märganud, et aadressil Kärberi 
9 käib juba mõnda aega vilgas ehitustege-
vus. Ja ime-ime, sinisest võimlast on jää-
nud üksnes mälestus ... Mis seisus on re-
monditööd, uurisime meie kooli direktor 
Raino Libliku käest. 

Raino ütles, et projekteerimine käib 
paralleelselt lammutus- ja ehitustöödega. 
Suuremad, põhimõttelised otsused on õn-

neks praeguseks  tehtud ja erinevate poolte 
vahel kokkulepped saavutatud. Ainult 
õueala planeering on veel lahtine - vaja on 
leida kooskõla eri linnaametite, arendaja 
ja meie kooli kui tellija vahel. Loomulikult 
on vaja veel täpsustada paljusid pisidetaile, 
kuid nende osas on kokkuleppele juba 
hoopis lihtsam jõuda.

Raino nimetas ka mõned suuremad 
muudatused. Lammutatud sinise võimla 

asemele tuleb tublisti suurem võimla, 
mõõtmetega 42x25 meetrit. Võimlat saab 
vahekardinatega jagada kolmeks osaks. 
Aula kolib aga kollasesse võimlasse ja au-
lasse tuleb suur ja valgusküllane raamatu-
kogu. Koolimaja peauks kolib aga Kärberi 
tänava poolsesse otsa.

Loomulikult on veel teha palju, aga 
ehitaja on optimistlik, et kõik saab õigeks 
ajaks ehk 1. septembriks valmis. 

Kresku



Peatoimetaja veerg

Kreskul on väga hea meel, et kolimine ja 
sidekooli majaga harjumine on sedavõrd 
valutult ja märkamatult sujunud. 

Sellest Kresku numbrist saab lugeda 
ereinevaid arvamusi ja muljeid asendus-
koolimaja kohta. Tore on see, et virise-
mist ja hädaldamist jääb neist kõlama 
minimaalselt. Remondi ajaks koolimaja 
vahetamine jääb kuristiklastele meelde 
kui põnev ja vaheldusrikas kogemus.

Sellest numbris vaatleme Raadiku tä-
nava koolimaja pisut detailsemalt kui 
eelmises Kreskus. Selgub, et see maja 
peidab endas lugematut arvu veidraid 
vidinaid, “antiikseid” esemeid ja nurga-
taguseid, rääkimata lausa legendaarseks 
saanud Veiko saunast.

Huvitav on seegi, et Raadiku tänava 
koolimaja planeering – ringikujulised 
valgusküllased koridorid, haljastatud 
sisehoovid, eksootiline talveaed – on nii 
mõnelegi kuristiklasele rohkemgi meel-
dima hakanud kui Kärberi tänava kooli-
maja tüüpne plaanilahendus. Loodame, 
et remont ja ümberehitus värskendavad 
muljet Kuristiku koolimajast.

Tuleb tõdeda, et aeg on lennanud lausa 
linnutiivul ja varsti peame hakkama Tal-
linna Ehituskoolile ruume üle andma – 
nimelt saab Raadiku tänava maja kahel 
järgneval aastal ehituskooli koduks. Ja 
see tähendab, et peagi läheb jälle suu-
reks kolimiseks – tagasi oma koju.

Soovime kõigile kuristiklastele jõudu ja 
vastupidamist kevadveerandiks! Võtke 
veel viimast sellest põnevast vahetus-
kooli kogemusest, milletaolist ei maksa 
oodata enne - kes teab - mitukümmet 
aastat!

Kresku 
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Priit

Emakeelepäev külalistega
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Emakeelenädalal toimus mitu põnevat 
üritust: aulas esitati erinevates keel-
tes luuletusi ja tutvustati ühtlasi erine-
vaid kultuure ning kanti ette õpilaste 
koostatud luulepõimikud. Külas käisid 
lastekirjanik Kerttu Soans ja muusik ja 
näitleja Jaak Johanson.

Kerttu Soans, kes on kirjutanud mitu tore-
dat lasteraamatut, leidis algklasside õpilas-
tega hea kontakti ja üheskoos tehti nii 
mõndagi põnevat. Kerttu Soansil jäid meie 
koolist nii head muljed, et ta lubas kind-
lasti veel külla tulla.

Ka Jaak Johanson, kes kohtus gümna-
sistidega, kiitis meie õpilaste kuulamis-
oskust. Jaak Johanson rääkis sellest, mida 
tema jaoks tähendab regivärsiline rahva-
laul ja kuidas ta on jõudnud rahvalauluni. 
Lõpetuseks laulis ta väiksele seltskonnale 
laulu kevade tulemisest.   Jaak Johanson

Kerttu Soans



ÕPILASESINDUS

Helen

ÕE tegemised selleks aastaks tehtud
ÕE president heidab pilgu tagasi kahele viimasele õppeveeranile.

Aeg lendab kiiresti. Ühel päeval on 
õpilasesinduse koosolek, järgmisel het-
kel juba järjekordne sündmus lõppenud. 
Esimese veerandi lõpetasime küll vägagi 
menuka UV-peoga, kuid vahepeal on 
kaks veerandit veel koolis käidud. See, 
et aadress on teine, ei tähenda, et õpilas-
esindusel oleks tegemist vähem.

Teise veerandi üheks meeldejäävamaks 
ürituseks kujunes traditsiooniline jalgpalli-
turniir, mille peakorraldajaks oli 12.a klassi 
õpilane Eret Elen Viidakas. Üllatav oli see, 
et kuigi uues saalis oli istumiskohti  palju 
vähem ning palliga pihta saamise võimalus 
palju suurem, oli mängudel alati rohkelt 
kaasaelajaid, et palliplatsil viibivaid sõpru 
toetada. Seina ääres istuv rahvas mängi-
jaid ei seganud ja keegi õnneks haiget ei 
saanud, kuigi palli taoti ikka toore jõuga 
nagu meestele omane. 

Jõulude ajal toimus väikestele kuris-
tiklastele mõeldud multikaõhtu, kus pakuti 
muffineid, paismaisi ja morssi. Keegi oleks 
pidanud meid hoiatama, et väiksed isegi 
multika ajal paigal ei püsi: kes kaotas mütsi 
ära, kellel oli liiga palav ning keda loobiti 
saapaga. Kantseldamist oli palju, aga kok-
kuvõttes jäid kõik sündmusega rahule. 
Paistab, et filmiõhtutest on saanud tore tra-
ditsioon. 

Suurtele kuristiklastele korraldasime 
sel aastal suhteliselt tagasihoidliku jõulu-
õhtu, kus mängiti mänge ning vaadati 
üheskoos nii-öelda suurte laste multikate 
jõuluosi. 

Helkurite kontroll
Kolmas veerand kui kõige pikem veerand 
andis endast märku ning kõik kesken-
dusid rohkem õppimisele, siiski jõudsime 
veerandi alguses teha koguni kaks korda 
helkurikontrolli. Imestama pani, et esime-
sel kontrollimiskorral polnud 3/4 õpilas-
test helkurit olemas, vabandused olid 
tüüpilised: väljas on juba valgem, ma tulen 
autoga või mul kadus helkur ära. 

Tore oli aga see, et teisel kontrollimis-
korral oli 3/4 õpilastest helkur juba olemas. 
Tundub, et politseiga hirmutamine mõjus 
seekord. 

Ära ei jäänud sel aastal ka traditsiooni-

line sõbranädal, kus mitme päeva vältel kek-
sles koolimajas ringi salapärane draakon, 
kooki said koos süüa sõprusklassid ning 
veedeti koos aega sõbrapäevaõhtul. Ei saa 
mainimata jätta ka suurt roosat postkasti, 
mis igal aastal täitub südantsoojendavate 
ning armsate kirjakestega.

Tõmbame joone alla
Viimane veerand on üldiselt ÕE-s olnud 
rohkem niisama puhkamiseks, sest abitu-
rientidel lähenevad eksamid, kuid loodan 
siiski, et suudame koos midagi vahvat välja 
mõelda, mida korda saata. 

On olnud üks väga vägev aasta, mis 
on läinud mööda liiga kiirelt. Poleks aas-
ta alguses osanud arvata, et ÕE täitub nii 
paljude töökate, lõbusate, hämmastavate 
inimestega. Nendega sai veedetud nii 
reedeseid kui ka neljapäevaseid koos-
olekuid, terved koolipäevad üritusi kor-
raldades ning mitmed tunnid Facebookis 
arutledes.

Kokku tuli palju erinevaid inimesi 
erinevatest klassidest ja see ongi oluline, 
et tekiks koolipere ühtsustunne. ÕE an-
dis mulle juurde rohkem kui sõnad oska-
vad kirjeldada ning mida jään igatsema 
rohkem, kui oskan seletada.

Oma juntsudele, kes sel aastal veel 
kooli ei lõpeta, soovin töökust, tahtmist ja 
julgust ka järgmiseks aastaks ning et ÕE 
oleks veel tegusam, energilisem ja ühtsem 
kui kunagi varem!

PUNANE DRAAKON: Sõbranädalal sai iga kuristiklane sooja kallistuse. 

KALLI-KALLI: Sõbralik draakon kal-
listab muusikaõpetaja Sirje 
Vasmann-Perendit.

MMM... : Draakon embab kirglikult 
kunstiõpetaja Heli Malvet.
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Jevgenia, Aleksei
ja Kerstin

Remont edeneb nii mis mühiseb!
Kuristiku koolimajas käib suur lammutamine ja ehitamine.

 4

Märtsi keskel käisime Kärberi tänava 
koolimaja ehk tõelist Kuristiku güm-
naasiumi maja vaatamas. Tutvusime re-
monditööde edenemisega ja heitsime pil-
gu peale tööde kvaliteedile. Kuigi oleme 
juba harjunud Raadiku tänava asendus-
majaga, on ootus ilusti korda tehtud ja 
ümber ehitatud koolimaja järele suur.

Niisiis, ehitustandrile pääsemiseks tuli 
kõigepealt oma soovist teada anda direktor 
Rainole. Ütlesime, et Kresku tahab Kuristi-
ku remondile pilgu peale heita, et värs-kete 
muljetega infonäljas kuristiklasi kostitada. 
Raino leppis ehitajatega aja kokku ja nii 
avanesidki meiele töömaa väravad. Panime 
selga oranžid vestid ja pähe valged kiivrid 
ning sammusime ohtlikule territooriumile, 
kus mürisesid masinad ja kopsisid vasarad.

Sisse tulles tundus koolimaja täiesti 
võõrana, aga mõne minuti pärast harjusime 
ära. Seinal torkas silma silt „Majas suitseta-
mine keelatud!“. Järgmisena nägime meest, 
kes lõhkus lage! Võite arvate, milline lärm 
ümberringi valitses! Trepist üles minnes 
nägime laest alla ripnevat lampi.

Uksi majas ei ole. Nende asemel on läbi-
paistvad kiled. Kui me lumivalgeid pahtel-
datud seinu silmitsesime, tuli meie juurde 
üks tööline, kes hoiatas, et penoplastiga 
kaetud põrandatele astuda ei tohi, sest võib 
põrandast läbi kukkuda(!). Hea küll, püüd-
sime sellega arvestada ja põrandast mitte 
läbi sadada, aga meie hämminguks ei sil-
manud me ühtki penoplastpõrandat.

Läksime veel ülespoole ning juba mõne 
hetke pärast olime aula ees olevas kori-
doris. Aula ja huvijuhi tööruumi vaheline 
sein oli maha lõhutud ning üks ehitusmees 
viskas parasjagu selle betoontükke aknast 
välja. Muusikakabineti ees koridoris vede-
les maas tolmune ja määrdunud silt „B-206 
... atetuba“.

Kolmanda ja neljanda korruse vahel on 
hetkel üks sein värvitud kollaseks. See oli 
ainus värvilisem laik majas peale kõikjal 
valitseva valge värvitooni. Kõikidesse klas-
sidesse tulevad ripplaed ja uued radiaato-
rid, kuigi vanad radiaatorid olid veel seinte 
küljes. Keemiaruumi vaheruumis seisis 
radiaatori peal isegi teekann – ilmselt olid 
töömehed selle sinna sooja pannud(?).

Järgmisena läksime vaatama võimlaid. 
Kollases võimlas oli vana puupõrand üles 
kistud ning selle tükid vedelesid igal pool 
laiali. Kõige suurem üllatus ootas meid  aga 
tüdrukute garderoobis nr 1, kus vedeles 
millegi pärast keset põrandat lõhutud WC-
pott. Silma jäid koridoride vitraažid, mis 
ilmselt lähevad prügimäele...

Peale kooli sisemuse vaatamist ja ehi-
tustööde hindamist suundusime õue. 

Sinise võimla asemel nägime hunnikut kive 
ja poriloike. Lõpetuseks tegime mõned fo-
tod ekskavaatori roomikutel.

Üldiselt oli käik põnev ja lõpus haaras 
meid nostalgiahoog ... Ootame Kuristiku 
koolimaja kiiret valmimist ning loodame, 
et kõikidel on uues ilusas koolis meeldiv ja 
mugav õppida! Töö käib igatahes tempo-
kalt ja on lootus uut õppeaastat alustada 
uues vanas koolimajas.
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Õpetajad õpetasid streikimist
Meie kooli õpetajad osalesid nagu üks mees (naine) üleriigilisel haridustöötajate streigil.

Priit ja Mari

VABADUSE VÄLJAKUL: Margarita, Riina, Marti ja Maie õigust jalule seadmas.

Tanel, 9. klass: Streik oli õige ja hea moodus näidata riigile, et õpetajad ei ole 
nõus oma palgaga ja ei kavatse niisama käed rüpes istuda.
9. klassi poiss: See on hea, et avaldati oma arvamust ning näidati, et senine 
olukord neile ei sobi.
Kariina, 8.a: Mul ükskõik, peaasi, et vabu päevi saime.
Aivar: See oli lahe. See tõi vaheldust kooliellu. On hea teada, et lõpuks ka 
õpetajad näitasid oma arvamust ning astusid selle eest välja. Eestlaste puhul on 
see üsna suur samm.
Katja, 10.a: Hea külg oli see, et koolist sai vabaks. Halb oli see, et Mall Koppel 
jättis tugiõppe ära.
Krete, 10.a: Mõttetu. Õpetajad ei saavuta sellega midagi. Kui riigil oleks raha, 
oleks nad ammu õpetajate palka tõstnud.
Marko, 10.a: Karm värk.
Marcos, 4.b: Koolist sai puhata.
Anonüümne: Soovisin õppida ja katseteks valmistuda, kuid just siis otsustasid 
õpetajad streikima hakata!
11. klassi õpilane: Toetan õpetajaid! Hea on teada, et inimesed avaldavad oma 
arvamust ega istu niisama ja oota, kuni miski peaks muutuma. Kõik sellised 
meeleavaldused on meie ühiskonnale kasuks.
Anonüümne: Lahedad plakatid olid ja tore on ka see, et puhata saime.
8. klassi õpilane: Isegi kui õpetajate palka ei tõsteta, siis nad said vähemalt 
meist puhata. Noh, ja meie neist.

Mida arvavad õpilased õpetajate streigist?

Kolmapäeval, 7. märtsil olid koolima-
ja uksed suletud ja koridorides hõljus 
tähendusrikas tühjus. Maja ette ilmusid 
vandeseltslaslike nägudega ja tavalis-
est enam elevil õpetajad ning helistasid 
uksekella. Neile avati. Algas  õpetajate 
streik! 

Õpetajad kogunesid õpetajate toas, kus 
hakati valmistama plakateid Vabaduse väl-
jakul toimuva miitingu tarbeks. Kes haaras 
kirjutusvahendi, kes tulistas teravaid 
lööklaused - peagi täitus laud nugateravate 
ja tabavate loosungitega, nagu “Mul jällegi 
on ainult tühjad pihud!”, “Haritlasele harit-
lase palk!” jt (vaata ka fotot).

Vaimumõõgad teritatud, täiendati jõu-
varusid, rüübates kohvi ja mekkides lähe-
neva naistepäeva kringlit. Seejärel kinni-
tati allkirjaga oma tahet avaldada streigiga 
meelt senise õpetajate palgapoliitika vastu 
ja ühinemist esitatud nõudmistega. Ja su-
unduti Vabaduse väljakule mässama!  

Miiting südalinnas
Vabaduse väljakul oli palju toredaid ja vii-
sakaid inimesi, kes naeratasid sõbralikult 
üksteisele ja kaaslinlastele. Streigist osavõt-
jad lehvitasid plakateid ja kuulasid kõne-
sid. Kõnepuldist hüüdsid tulise ojana mi-
itinguliste sekka jõudvaid ja üle Eestimaa 
kajavaid sõnu erinevate koolide õpetajad 
ja haridustöötajate liidu ning ametiühingu 
esindajad. Kõik möödakäijad avaldasid 
streikijatele toetust.

Minu meelest täitis õpetajate streik 
oma ülesande, sest see leidis ühiskonnas 
laia kõlapinna ning sellega kaasnesid teiste 
ametiliitude lühiajalised toetusstreigid. 
Streigist kirjutasid kõik meediaväljaanded, 
televisioonis ja raadios olid asjalikud jutu-
saated, mis tutvustasid streigi põhjusi.

Tegemist oli kõige suurema streigiga 
Eestis iseseisvuse taastamise järel. Ma 
arvan, et õpetajad andsid hästi organiseeri-
tud streigiga ühiskonnale eeskuju, kuidas 
tuleb  oma õiguste eest seista. Loodetavasti 
pani see ka valitsuse järele mõtlema dia-
loogi vajalikkuse üle.

Streik ei ole läbi - tuleb oodata, kuidas 
edenevad haridustöötajate  ja valitususe 
vahelised palgaläbirääkimised. Ja kui vaja, 
siis streigime jälle! Kas või terve kuu!  

 



INTERVJUU

Jevgenia ja Aleksei

Mis liigub kiiremini kui valgus?
Füüsikaõpetaja Kristi Juuse räägib oma õppe- ja tööaastatest.
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Kristi Juuse on juba mitu aastat meie 
koolis füüsikat õpetanud. Puhusime 
temaga veidi juttu, et lähemalt tuttavaks 
saada ja ühtlasi järele uurida, kuidas 
möödusid tema kooliaastad ning kuidas 
kulgesid edasised õpingud ülikoolis. 
Pildi peale oli Kristi nõus jääma ainult 
klassi tagumises pingis istuds.

Kas te loete raamatuid?
Jaa, muidugi.
Milliseid Te eelistate?
Pigem eelistan õudus- ja 
fantaasiakirjandust.
Olgu. Kas Te saaksite nimetada ka 
mõnda?
„Harry Potter“ kindlasti.
Väga tore! Millised filmid Teile 
meeldivad?
Täpselt sama teema, jällegi õudusfilmid.
(hehehhe...) Millega Te tegelete vabal 
ajal?
Kindlasti käin trennis, käin ujumas ja 
enamik vabast ajast kulub sõpradega koos 
olemiseks ja ongi kõik.
Väga tore! Kas Teil on lemmikloom?
Jah. Kass.
Mis tema nimi on?
(Mmm...) Stimpi.
Stimpi?
Jaa. (naeratab).
Mis koolis te õppisite? Kus kohas see 
asub?
Põhikoolis õppisin Ida-Virumaal 
Iisakul ja seejärel õppisin Tartu Tamme 
gümnaasiumis.
Kuidas teil hinded olid?
9. klassi lõpetasin ainult viitega, aga 
gümnaasiumis olid hinded keskmised – 
kolmed, neljad, viied.
Kas Teil oli ka lemmikõppeaine?
Ma arvan, et gümnaasiumis meeldis mulle 
kõige rohkem inglise keel.
Miks?
Ei tea. Nagu ikka, kui on meeldiv õpetaja, 
siis on aine automaatselt ise ka meeldivam. 
Meil oli inglise keele õpetaja väga tore ja 
mulle meeldiski inglise keel.
Kas Teil oli selliseid õppeaineid, millega 
oli raskusi?
Oo, jaa! 
Mis need olid siis?

Keemia, matemaatika ei olnud kergete 
killast, ajalugu mulle ka eriti ei istunud.
Aga kuidas oli füüsikaga?
Füüsikaga oli selline asi, et 12. klassis ei 
olnud meil füüsikaõpetajat ja see oli koolile 
ette teada, nii et 11. klassis õppisime 
korraga 11. ja 12. klassi füüsikat. Mul oli 
gümnaasiumi vältel kolm füüsikaõpetajat. 
Füüsika oli selline tund, kus võis niisama 
istuda ja suurt seal midagi tegema ei 
pidanud. Õnneks!
Tšillisite?
Just nimelt!
Kas olete kunagi füüsikas kahe saanud?
Jaa! Muidugi!
Mille eest see oli?
Jumal, ma ei mäleta, aga ma olen päris 
kindel, et neid oli rohkem kui üks. Aga 
täpsemalt ei mäleta.
Mis ülikoolis te õppisite?
Tallinna Ülikoolis.
Miks Te valisite just füüsika?
Nii, kõigepealt oli nii, et kui ma 
gümnaasiumi lõpetasin, oli mul sügav soov 
tulla Tallinna elama ja selleks ainuke viis 
oli see, et ma saan Tallinna kõrgkooli sisse. 
Ülejäänud erialadele, kuhu ma proovisin, 
sain tasulistele kohtadele. 

Ma ei olnud nõus maksma selle eest, et 
ma hariduse saaksin, ja füüsika oli ainuke 

koht, kuhu ma sain tasuta kohale.
Aga te nagu väga ei tahtnud, te nagu 
pidite minema?
Kui ma olin oma dokumendid esitanud, 
olin ma juba sisseastumise teinud ja mul 
ei olnud selle vastu otseselt midagi, aga 
samas ka mind väga sinnapoole midagi 
ei tõmmanud, nii et see oli selline ... 
(naeratab)
Mis on füüsikas teie jaoks kõige 
huvitavam?
Kõige huvitavam?
Jah.
Kõige huvitavamad on need teemad, milles 
enamikul teadlastel pole veel kindlat pilti 
välja kujunenud. Kas või see sama, mis 
hiljuti meediaski laineid tõi – valguse 
kiirusest suurema kiiruse olemus.
Huvitav. Kas te olete kunagi kahetsenud, 
et ülikoolis õppisite just füüsikat?
Ei.
Pole kordagi?
Mm ... ei ...
Kas te õppimise ajal töötasite ka kuskil? 
Jaa ...
Rääkige sellest ...
Töötasin Statoilis müüjana, ilusalongis 
administraatorina, teksapoes müüjana – 
ma olen kõike teinud (naeratab)
Miks te otsustasite kooli tööle tulla? 
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Miks te ei jätkanud kraadiõppes, vaid 
läksite kohe tööle?
Esiteks – magistrantuuris oli see 
paratamatu, et tuli raha juurde teenida. 
Magistriõpe ei ole hommikul kella 
kaheksast kella neljani enam, vaid tuleb 
paar korda nädalas kohal käia. Õpetajana 
hakkasin tööle siis, kui olin magistriõppe 
esimesel aastal.
Mis aastal te tulite meie kooli?
See õppeaasta on mul viies aasta Kuristiku 
gümnaasiumis.
Kuidas te meie kooli sattusite?
Sellega oli selline tore asi, et kui ma 
bakalaureuse ära lõpetasin, panin 
kuulutuse üles, et bakalaureusekraadiga 
füüsikaõpetaja otsib tööd. Ma mäletan 
väga hästi seda päeva. Mulle helistas ühe 
päevaga 12 kooli ja esimene kool, kust 
helistati, oli Kuristiku gümnaasium ja nii 
ma siia sattusingi.
Kuidas teile alguses meie kool tundus? 
Alguses oli eriti keeruline, mul polnud õrna 
aimugi, mida tegelikult tähendab õpetajaks 
olemine. Väga raske oli alguses aru 
saada, mida tegelikult tegema peab, mida 
minult oodatakse ... Aga eks igasugune 
töökogemus tulebki ajapikku. 

Alguses oli ikka väga-väga keeruline 
endale õige rütm leida ja sellest aru saada, 
kuidas lapsed sinust aru ei saa ja kuidas sa 
pead jaurama ja jaurama ja jaurama ühte ja 

sama teemat – kõik see võtab aega.
Kuidas alguses olid suhted teiste 
õpetajatega? 
Ma suhtlesin alguses väga vähe, võib-olla 
see vanuse vahe ... 
Aga millised on omavahelised suhted 
praegu?
Praegu on suhted väga head.
Kas te saate nimetada õpetajat, kellega 
on Teil meie koolis kõige paremad 
suhted?
Ei oska niimoodi järjestikku neid panna, et 
kellega kõige paremini või halvemini läbi 
saan.
Olgu. Kui palju aega läks teil koolis 
kohanemiseks?
Ma arvan et kaks aastat kindlasti, et oma 
ainest aru saada ja sellest, mismoodi seda 
lastele kõige paremini edasi anda.
Millised on teie arvates meie kooli 
plussid ja miinused?
Hmm ... Ikka on neid miinuseid ja plusse. 
Plussiks võib pidada seda, et siin on 
tugevad õpetajad – kõrgkooli on meie 
koolist väga lihtne saada. Nõrgad pooled 
– ma ei tea, eks igaüks teab, mis siin enda 
jaoks nõrk on.
Te ütlesite, et õpetajad on siin väga 
tugevad.
Jah.
Kas te võtate neilt õppust ka?
Hmm ...võib- olla ma peaksin neilt 

Kolimine läks kilinal-kolinal 
Aivar

Kolimisest on nüüd juba viis kuud möö-
das. See on päris paras aeg, et kolimise 
headele ja pisut halvematele külgedele 
tagasipilk heita. Seda enam, et viie kuu 
pärast kolime jälle! 

Tänu kolimisele saime rutiinsest koo-
lielust välja, keskkonnavahetus on alati 
tere-tulnud. Saime parema ülevaate aastat-
ega koolimajja kogunenud asjadest. Palju 
ebavevajalikku kraami sai ära visatud.

Palju oli õpilasi, kes ka koolivaheajal 
viitsisid, jaksasid, tahtsid, tulid, olid ja 
aitasid uut maja sisse seada. Minu poolt 
kuulub eriline tänu järgmistele õppuritele: 
Ruto, Johan, Sergei, Kadi, Tanel, Edgar, 
Sander, Sirena, Helen A., Riho, Merit. Ja 
muidugi suur aitäh Randole! 

Sidekooli majas sai tehtud tutvust 
ajutiste arvutivõrgu lahendustega, kange-
kaelse kivist ripplaega, krigiseva talve-
aiaga ja põhjatute aukudega põrandates, 

mis asusid väga ebatavalistes kohtades 
(õpetaja laua juures, koridoris seina ääres). 

Samuti ei tohi ära unustada neid miljo-
neid lüliteid, mis igal pool seintel paikne-
sid, aga mida keegi vajutada ei julgenud. 
Sest mine tea, kus riigis mõni rakett vaju-
tamise tulemusena välja lendab või kuskil 
koerakuudis laelamp põlema süttib. Tore 
oli, et sidekooli maja on väike ja seetõttu 
on ka vahemaad asjade tassimisel lühemad 
ning ei väsita nii ära.

Kolimise ajal oleks võinud olla parem 
tööjaotus... Igaüks pidi ise otsima endale 
abilisi. Mõned pidid seetõttu ka teiste eest 
töö ära tegema. Ei vedanud nendel (õpilas-
tel), kes olid kohusetundlikud ja jäid pide-
valt abivajajate piiramisrõngasse.

Kahju oli suurest hulgast lammutamise-
le määratud mööblit koolimaja sisehoovis.

Vaheaja alguspäevadel oli sidekooli 
majas väga külm, sest küte polnud  sees. 

Imelik oli, et nii tuntud ettevõte nagu 
Elion ei suutnud nädala jooksul ühendada 
valguskaablit, kuigi töö oli neile juba pikalt 
ette teada. Nii ei pääsenudki uue veerandi 
alguses keegi eKooli ega Facebooki ... 

rohkem õppust võtma, aga naljakas, kui sa 
niimoodi küsid ...
Aga näiteks milles?
Võib-olla peaksin võtma õppust sellest, 
kuidas õigeks ajaks kõik asjad jõuda ära 
teha.
Kui teil oleks praegu võimalus uuesti 
valida, mida ülikoolis õppida, kas te 
muudaksite oma valikut?
Ma tahan kindlasti midagi peale füüsika 
õppida, aga ma olen väga rahul sellega, 
et mul on füüsika magistrikraad olemas, 
sellest ma loobuda küll ei tahaks.
Aga näiteks millega te tahaksite tegeleda 
veel, peale füüsika?
Loodan südamest, et ma lähen kunagi 
kutsekooli ja õpin midagi iluteenindusega 
seoses.
Siin on üks küsimus, mida tahab teilt 
küsida õpetaja Mall Koppel – kui 
inimene seisab pea peal ja võtab lonksu 
vett, siis kuhu vesi suundub?
Kõhtu. Ma eeldan nii.
Miks?
Neelamine toimub lihaste abil, kindlasti on 
seal ka mingi rõhkude erinevus, mis tekib 
seespool ja väljaspool ja seetõttu surutakse 
vesi mööda söögitoru kokkutõmmetega 
allapoole makku. Ma arvan nii ... (naeratab)
Aga mida te ise tahaksite endalt küsida?
Ma endast väga ei räägi, ma pole selline 
inimene, kes palju räägib.



KÜSITLUS

Aleksei ja Jevgenia

Peeglike, peeglike seina peal ...
Milline on kauneim klassiruum sidekoolis?

 8

Kui me kolisime remondi ajaks sidekoo-
li, siis paljud kuristiklased arvasid, et see 
on päris hull koht, klassid on külmad, 
keegi ei tea, millises klassiruumis tund 
toimub jne. Eelarvamused olid ju üsna 
suured ja hirmutavadki. 

Aga juba mõne nädala jooksul harjuti 
sidekooli majaga ära (ja klassidki ei olnud 
enam nii külmad). Kindlasti aitasid meil 
uues kodus kergemini kohaneda paljude 
õpetajate ja õpilaste pingutused klassiruu-
mide puhtamaks, hubasemaks ja kauni-
maks muutmisel. 

Selleks, et teada saada, milline on meie 
kooli kõige meeldivam ja mugavam klassi-
ruum,  küsitlesime 8. – 10. klassi õpilasi 

(järgmises Kreskus uurime, mida arvavad 
klassiruumide kohta algklasside õpilased). 
Küsitluse tulemused olid tasavägised ja 
pingerida ei tasu liiga tõsiselt võtta, sest 
toredaid klassiruume on õpilaste arvates 
palju. Kõige rohkem tõsteti esile järgmisi 
klassiruume.

I koha saavutas Valentina Tsirihhova 
matemaatikaklass, mille iseloomustuseks 
kasutati järgmisi sõnu: hubane, soe, kena, 
avar, korralik, puhas, õppimiseks hea ja 
mõnusa õhkkonnaga klass.

II koha saavutas Mall Koppeli keemia-
klass: puhas, äge, avar, ei haise, valgus pais-
tab hästi klassi, päike soojendab mõnusalt 
põske.

III koha saavutas Kristi Juuse füüsika-
klass: kena, korralik, hubane, akendest võib 
mööduvaid inimesi jälgida, siledad lauad.

IV kohta jagasid Annela Valdi 

matemaatikaklass, Helen Saartsi inglise 
keele klass ja Heli Paju eesti keele klass.

Kõige huvitavam oli see, et kui kirjel-
dati ja tõsteti esile meelepäraseid klassiru-
ume, märgiti, et Veiko Jõeääre ajalooklas-
sis meeldib kõige rohkem saun ja tehti 
rohkesti ettepanekuid talvel seal vahe-
tunde veeta.

Kõige stiilsem klass õpilaste meelest oli 
õpetaja Sirje Vasmann-Perendi muusikak-
lass, kuna see on pikk ja kaunistatud pilti-
dega. Paljud märkisid, et see oleks nagu 
meie Kuristiku koridor, kuid klassi moodi 
kohandatud ja pisut laiem.

Eha Keele klass on mõnede arvates 
nagu operatsiooniruum, kuna sealsed 
lambid on väga sarnased haiglas olevate 
lampidega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Tallinna 
Ehituskool saab meilt järgmisel aastal 
kingituseks kasitud ja üsna kobeda maja. 

MUHE KLASS: Hubane, soe, kena, avar, korralik, puhas, õppimiseks hea ja mõnusa õhkkonnaga.
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Uurisime teise veerandi lõpus, mida 
arvavad õpilased ja õpetajad meie 
„uuest“ koolimajast. Arvamusi oli 
väga erinevaid. Näiteks algklasside 
õpilased arvasid, et sidekooli maja on 
suurem kui Kärberi tänaval asuv maja. 
Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele 
aga oli mureks see, et traadita netti ei 
saa kasutada, puhvet on väike ja koolis 
on pisut külmavõitu. Õpetajad on oma 
töötingimustega üldjoontes rahul. 

Nüüd, mõned kuud hiljem, on õpilaste 
arvamused positiivsemaks muutunud. 
Ilmselt ollakse asenduskooliga ära 
harjunud ning ennast siin üsna mõnusalt 
sisse seatud.

Millised olid esmamuljed? 

Gerli, 10. klass: Esialgne mulje oli üsna 
segadusse ajav.
Martin, 10. klass: Esmamulje oli päris 
hull ja praegu on see veel hullem.
Christin, 7. klass: Vana ja väsinud maja.
Veinika Lemsalu: Positiivne, suur avar 
kool, õhku on rohkem, lastel on liikumiseks 
rohkem ruumi, positiivne aura, õpetajad on 
kokkuhoidvamad, sõbralikud ja abivalmid, 
juhtkond on toetav. Ei tunne millestki 
puudust.
Aleks, 8. klass: Positiivsed, ainult et 
traadita nett võiks olla ilma paroolita.

Mis kõige rohkem meeldib selle 
koolimaja juures?

Elis, 12. klass: Mitte midagi ei meeldi.
Richard, 7. klass: Kool on suur, klassid 
on erinevates kohtades.
Arleta, 1. klass: See on suurem kui meie 
päris koolimaja.
Ranar, 1. klass: Talveaed.
Annely Raudsepp: Maja põhiplaan on 
huvitav. Minu klass. Koolimaja asub 
kodust 100 m lähemal.

Millega sa uues koolis rahul ei ole?

Liisa, 10. klass: Väike puhvet, 
garderoobide halb süsteem.
Kariina, 7. klass: Külm on.
Hendrik, 7. klass: Ei saa igale poole.

Lumehelbe kujuline kosmoselaev
Mida arvavad kuristiklased meie uuest kodust?

Tiina ja Hellika
Elis, 1. klass: Igal pool karjutakse ja 
joostakse.
Jennifer, 3. klass: Aula on väike.
Ly Melesk: Olen asenduskooliga rahul – 
mul pole varem klassis kolme tahvlit olnud 
ja eraldi tuba. Kraanid on natukene logud, 
aga ma ei virise.
Edgar, 9. klass: Kõik on normaalne.
Kristjan, 11. klass: Külm on.
Sirena, 11. klass: Puhvet on väike ja 
garderoobis ei saa jopet riputada tripita.
Eret, 12. klass: Mulle meeldib uus 
koolimaja rohkemgi kui vana. Ainult 
puhvet on tilluke.

Mis on kõige suurem muutus?

Janek, 10. klass: Külm.
Marlene, 7. klass: Klassiruumid on vanad 
ja naljakad.
Kevin, 7. klass: Väike söökla, puhvet on 
väike ja haiseb pahasti.
Sandra, 3. klass: Talveaed, suurem, 
meeldib rohkem.
Valentina Tsirihhova: Päikesepoolne 

klass, see on natukene halb, kuna see võib 
kevadel hakata liigselt soojenema. Kuid 
tegelikult meeldib see koolimaja mulle 
rohkem kui vana.
Sten, 8. klass: Väiksem söökla, rohkem 
aknaid, õhunett puudub. 

Kas arvamus on kolmanda veerandi 
lõpuks muutunud?

Maria, Liisa 6. klass: Alguses oli halvem, 
sest ei leidnud klasse üles, aga nüüd on 
positiivsem mulje ja meeldib rohkem.
Carmen, Sandra, 1. klass: Kogu aeg on 
meeldinud. Sõbrad meeldivad ja puhvet 
on ka meeldima hakanud. Selline väike ja 
armas.
Maria, 8. klass: Muljed on positiivsed. 
Olari, 10. klass: Jah, arvamus on 
paranenud. Pole siin häda midagi.
Riho, 7. klass: Mulle meeldib siin.
Gert Joonas, 7. klass: Natuke paremaks 
on arvamus muutunud. 
Jennifer, 3. klass: Mulle meeldib! Pole 
paha!     
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Aappo, Chris
ja Madis

Sidekooli müstika TOP 8
Veidraimad leiud aadressil Raadiku 10.
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Mari ja Kristin

Paljudele kuristiklastele on sidekooli maja 
kahe veerandiga koduseks muutunud. See 

koolimaja on tegelikult palju paremas kor-
ras, kui me oodata oskasime. Aga mis seal 
salata, kuristiklased suudavad kõigega 
hakkama saada.

Teiseks on koolimaja vahetus olnud 
hea vaheldus. Vahetundides saab otseses 
mõttes palju ringi käia. Sellistel retkedel 
leidsime paljugi huvitavat, mida tahame 

teiega jagada. Kuna selliseid objekte oli 
väga palju, siis moodustasime TOP ka-
heksa. 

Paljud huvitavad leiud ei mahtunud 
Kreskusse ära - küllap on iga tähelepanelik 
kuristiklane silmanud  Raadiku koolimajas 
mõnd enam või vähem kummalist eset või 
nurgatagust. 

Tüdrukute tööõpetuse klassis on üks salapärane toru, mis va-
hepeal “hingab” (kilekott paisub).

Mis see on? On ebamäärast värvi ja lösutab talveaia katusel? 
Ootame originaalseid vastuseid.

Ega piin pole ainult meile, vaid ka rottidele.

See tool oli absoluutselt iga päev erineva külje peal. Kes seda 
liigutamas käib?

Tüdrukute tööõpetuse ruumis on pinge laeni.
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Ühendus minevikuga. Koolimaja kui muuseum.

Kunstikalduvustega Karlsson rõõmustab meid kaunite taiestega. Puhtus üle kõige! Kraane on selles majas jalaga segada.

Meie kooli gaidid saavad kümneseks
Leho

Meie koolis on gaidide rühm teguts-
enud juba ligi kümme aastat - juubelit 
tähistame sel sügisel 29. oktoobril. Nii 
et Kuristiku gaididel on käimas juubeli-
aasta ja seoses sellega tutvustan gaidide 
viimaseid tegemisi ja kutsun kuristiklasi 
meiega ühinema.

Viimane suurem sündmus, millest Kuris-
tiku gümnaasiumi gaidid osa võtsid, oli 
Elvas 17. - 19. veebruaril toimunud  heade 
mõtete päeva laager. Laagris võeti Kuris-
tiku lipkonda kuus uut hellakest ja gaidi. 

Huvitav oli see, et koondus toimus 
kohe pärast matka lumises metsas küünal-
de valgel. See sobis hästi kokku selle aasta 
heade mõtete laagri teemaga, milleks oli 
„Me suudame päästa oma planeedi!“.

Sidekooli majas asub gaidide ruum  
kõrvuti pikapäevarühma ruumiga. Pika-
päevarühmas on palju toredaid, rõõmsaid 
ja mänguhimulisi lapsi. Paljud lapsed jää-
vad koolimajja kuni kella viieni.

Mul on selline mõte, et mõned vane-

mate klasside õpilased võiks tulla pärast 
oma tunde väikestega mängima. Kind-
lasti leiaksite siit endale tublid ja hakkajad 
väiksed sõbrad. Uskuge, nende väikeste 
sõprade rõõmsad silmad ja tänulikkus 
kaaluvad üles kõik maailma valuutad!

Kindlasti saaksite suvel ka gaidide 
laagrissegi tulla. Eesti Gaidide Liidu su-
velaager toimub sel aastal 11. - 17. juulil 
Kihnu saarel. Eelregistreerimine on kuni 
15. maini. Gaidid ootavad uusi mängu- ja 
salgajuhte! 

Gaidide ruumis pimekirja õppimas. 
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Erika ja Grete

Mis on saanud õpetajate “gängist”?
Kus kogunevad õpetajad vahetundide ajal?
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Kindlasti teab iga kuristiklane, et Kuris-
tiku aegadel kogunesid mõned õpetajad 
vahetunniks Eha Keele ja Annela Valdi 
klassiruumide vahel asuvasse ruumi. Kui 
varem võis seda nimetada „Eha Keele 
gängiks“, siis nüüd selgub, et Eha Keelel 
pole sellega enam mitte mingit seost.

Pärast kolimist hakkasime mõtlema, mis 
on saanud sellest „gängist“. Kas nende 
koosviibimised veel eksisteerivad või on 
tore seltskond laiali läinud?

Vastuste saamiseks küsitlesime paari 
„gängi“ liiget. Saime teada, et õpetajad on 

uues koolis kolinud Karmen Kiseli ja An-
nela Valdi klasside vahelisse ruumi, kuid 
samad liikmed jõuavad sinna nüüd har-
vem.  

Mida õpetajad vahetundide ajal oma 
pesakeses teevad? Eks pikkade tundide ja 
tööde parandamiste vahepeal tahavad ka 
õpetajad kord päevas puhata, aja maha võt-
ta, omavahel juttu rääkida ja lihtsalt kohvi 
juua ning vahel ka kududa(?!). 

Peamisteks jututeemadeks on õpetajate 
sõnul igapäevased uudised ja perejutud.  
Suhteliselt harva tulevad jutuks ka õpilased 
- seda juhul, kui on mõni teravam prob-
leem üles kerkinud.

Loomulikult kuuluvad mõnusa lobi-
semise ja kalambuuritsemise juurde suu-
pisted ja toonust tõstvad joogid. Näksitakse 

põhiliselt puuvilju, võileibu ja koogikesi, 
peale rüübatakse kohvi ja teed.

Aga miks ei ole õpetajad neile spetsi-
aalselt mõeldud õpetajate toas, kus võib 
sageli kuulda stepituult läbi tühja ruumi 
puhumas? Kõigi küsitletud õpetajate ühi-
ne vastus oli, et vahetund on liiga lühike, 
õpetajate tuba on kaugel ning nad lihtsalt 
ei jõua sinna. 

Kui alguses võis jääda mulje, et koos-
viibimistel käivad ainult valitud õpetajad, 
siis selgus, et teretulnud on kõik õpetajad 
lähemalt ja kaugemalt, kellel ainult viit-
simist on. Probleemiks võib olla ainult 
ruumi suurus, sest kõik Kuristiku õpetajad 
sinna ära ei mahuks. Järgmises Kreskus 
teeme katse, et välja selgitada, mitu õpeta-
jat sellesse vaheruumi mahub. 

Joonistus: Maria Olmann
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Talveaia kalad armastavad saia 
Aednik tutvustab koolimaja südames asuvat talveaeda.

Küllap on nii mõnigi kuristiklane talve-
aeda vaadates endalt küsinud, mis taimed 
seal küll kasvavad ja kes elavad tiigis? 
Vastuse saamiseks pöördusime talveaia 
aedniku Tiia Sudnikevitši poole.

Kui vana talveaed on?
Ma ei oskagi selle talveaia vanust täpselt 
öelda, sest mina hooldan talveaeda alles 
esimest aastat. Taimede järgi otsustades 
vähemalt kümme aastat. Aga maja on ju 
veelgi vanem.

Mis taimed talveaias kasvavad?
Talveaias kasvavad taimed, mis taluvad 
temperatuuri 5 kraadi üle nulli. Seal kasvab 
taimi, mis on pärit troopikast, ja on taimi, 
mis kasvavad ka meie looduses. Mõned 
taimed, mis meie kliimas lasevad talvel 
lehed maha, jäävad talveias ka külmal ajal 
haljaks. Siin kasvavad näiteks troopilised 
kaktused ja varju armastavatest taimedest 
sõnajalad. Talveaias on esindatud ka elu-
puu vormid.

Kuidas käib talveaia eest hoolitsemine?
Praegusel ajal käin talveaeda hooldamas 
ühel korral nädalas. Tegelen põhiliselt va-
nade lehtede eemaldamisega ja taimede 

Aappo
kastmisega. Talvel on kastmine veidi teist-
sugune kui soojal ajal, sest kastmisel tuleb 
hoolega jälgida mulla niiskust – muld 
kuivab aeglasemalt kui suvel ja nii on oht 
taimedele liiga palju vett anda. Nii et teine-
kord lihtsalt piserdan natuke vett. Siin on 
ka taimi, mis langetavad talveks lehed – 
need lehed tuleb korralikult ära koristada.

Millised talveias kasvavad taimed on teie 
lemmikud?
Kaktused meeldivad mulle kõige rohkem. 
Kaktused on ju sellised taimed, mis armas-
tavad soojemat kliimat, aga siin talveaias 
neile meeldib olla. Siin on palju valgust 
ja on üsna ühtlane temperatuur Praegu 
on näha, et paar kaktust hakkab siin isegi 
vastu talve õitsema. See tähendab, et neile 
meeldib siin.

Millised taimed vajavad kõige rohkem 
vett ning millised vähem?     
Kõige rohkem vajavad vett sõnajalad, sest 
nendel peab mulla niiskus olema kogu 
aeg stabiilne. Sõnajalgade muld ei tohi ära 
kuivada. Nende pärast tuleb kindlasti kord 
nädalas talveaias käia. Ülejäänud taimed 
elavad selle üle, kui muld päevaks või 
paariks kuivaks muutub.

Millised talvaaia taimed lõhnavad kõige 
paremini?
Lõhnavatest taimedest kasvavad talveaias 
tsitruselised (2 puud) ja loorberipuu, mille 

lehti saab maitsestamiseks toitude sisse 
panna.

Kas talveaia taimed teevad vahet aastaae-
gadel?
Mõnede taimede jaoks on aastaaeg tähtis. 
Näiteks metsviinapuud, mis kasvavad Ees-
tis paljude majade seinte küljes, langetavad 
ka talveaias sügisel lehed ja talveks jäävad 
alles ainult rootsud. Aga troopilised taimed 
on talveaias nagu oma kodus – nad on aas-
ta ringi haljad.

Kas metsviinapuudel kasvavad ka viina-
marjad?
Metsviinapuudel on küll marjad, aga need 
on ainult dekoratiivsed ega sobi söögiks.

Miks on talveaias tiik?
Loodusesse sobib alati väga hästi veesilm. 
Lisaks annab tiik õhku niiskust ning tiigi 
kõrvale on istutatud niiskust armastavad 
taimed. 

Kes talveia tiigis elavad?
Tiigis elab viis kala. Need on väga pelgli-
kud ja häbelikud kalad, kes saavad hakka-
ma veekogus, kus vesi ei vahetu. Kahjuks ei 
tea ma, mis liiki need kalad kuuluvad.

Mida need kalad söövad?
Kalad söövad saia ja mõnikord ostan neile 
spetsiaalset kalade toitu. Ka söövad kalad 
vette kukkunud lehti.
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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 nime-
ga  fredgas cafe, kus müüakse ka alkoholi. 
Jah, te lugesite õigesti! Koolis müüakse 
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 ka blogis.

TKG RG
Koolitüüp 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
negatiivne: 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 ajalehekast, 

kust saab tavalisi linnaleh-
tesid

Kooliraadio ei ei
Kooliüritused võimlemispidu, tantsu- ja 

laulupidu, sõbrapäevapidu, 
ball, diskod jne

reedeti (mitte igal reedel) 
on fredgas cafe, kus õpilas-
ed võivad koolis alkoholi 
juua (lahja alkohol on taa-
nis lubatud 16+). Toimub 
ka bändide võitlus MPG. 
Raptus on stiilipeo moodi 
üritus ja palju muidu tore-
daid üritusi

Sülearvuti tunnis 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, jõuludel, 
kevadel

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 Henrik 
Toomsalu, kes haaras pikali lennanud pu-
deli ning viskas selle suure kaarega prügi-
kasti. Kuid taas ründasid pudeleid metsi-
kud seitsmendikud.

 Arvates, et algkooli ning põhikooli 
nooremate õpilaste käitumine on ehk va-
nusega õigustatud, siis järgnevalt toimus 
aga midagi sellist, mis pani kulme kergita-
ma. Gümnaasiumiõpilased, ja mitte ainult 
poisid, ei näidanud pudelitele vähimatki  
halastust, mistõttu kadusid vahepeal pude-

lid jalalöökide tõttu isegi vaateväljast.

Kolmas katse
Kolmas katse leidis aset neljandal vahe-
tunnil aula ees. Kuna kell 11.45 suundub 
suurem osa õpilastest sööklat ründama, 
siis sellel vahetunnil nägime vaeva, et pu-
delid 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 Taanis kirjutatud blogist: 

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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Mirell ja Helen

„Mana i tahha maggada, maggada on jigav!”

Meie koolis on saanud traditsiooniks, et 
ühel päeval aastas lähevad üheteistküm-
nendikud sinna, kus enamik meist  oma 
haridusteega algust tegi – lasteaeda. 
Lasteaias abistatakse terve päeva jook-
sul kasvatajaid, st mängitakse, lohuta-
takse, riietatakse, loetakse unejuttu jne.   

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 koolivahetunnil.

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 lasteaias pisikeste põnnidega mängimas.

ÕUESÕPE: Mirell 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.

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. VIHMAUSS: Teda väiksed lapsed armastavad.
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Zlata

Enne tööle asumist tuleks mitu korda põhjalikult järele mõelda.

Järgnev lugu on kirjutatud õppealaju-
hataja Siiri Aiaste suureks meelepahaks 
ning kui tal juhtub värske Kresku käes 
olema, soovitan 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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Chris

Minu unistuste kool on selline, kus ma 
käin rõõmuga - koolis käimine ei tohiks 
olla mulle millegi poolest vastumeelne 
ega ebameeldiv. Kool peaks tekitama 
minus tunde, et tahan sinna minna hea 
meelega, mitte kohustuslikus korras.

Tean, et koolis peab käima ja hea haridus 
on vajalik – usun, et iga mõtlev inimene 
saab selllest aru. Samas peaks õppimine 
toimuma vastavalt iga õppija soovile ja hu-
videle. 

Kui minu unistust oleks võimalik ellu 
viia, siis saaksid sellest kasu kõik õpilased. 
Ka õpetajatel oleks kergem ja parem oma 
tööd teha, sest õpilased oleksid rahulole-
vad ja innukad – neil poleks põhjust nuri-
semi-seks. Sellest võidaksid kõik. 

Kahjuks on sellist olukorda raske saa-
vutada ja mõneti jääbki see ainult unis-

Kool võiks olla kui teine kodu, kus iga õppija huvidega arvestatakse. 

tuseks. Inimesed on ju nii erinevad, samuti 
on nende soovid ja unistused omanäolised 
ja kordumatud – raske on pakkuda kõigi-
le maksimaalselt meeldivat tegevust. Siiski 
võiksid koolid olla võimalikult erinevad, 
sest siis saaks iga õpilane valida enda hu-
videga kõige rohkem sobiva kooli.

Täiuslik koolimaja
Koolimaja võiks olla hästi suur, et igal 
klassil oleks omaette territoorium. Oleks 
hoopis mugavam, kui ei peaks igaks tun-
niks uude klassi rändama, vaid õpetajad ise 
tuleksid kohale. 

Kool võiks olla nagu kodu, hubane ja 
ilus, avar ja valgusküllane, kus on oma koht 
ka puhkeruumil teleka, raamatute ja muu 
vajalikuga.

Klasside sisustus peaks olema võimali-
kult kaasaegne ning igal õpilase laual võiks 
olla arvuti, millega õppetööd teha. Ar-
vutipõhine võiks olla kogu kooliprogramm 
ja õppimine peaks toimuma põhiliselt koo-
lis ning võimalikult vähe kodus. 

Praegu on paraku nii, et paljud õpeta-
jad annavad koju õppida väga mahukaid 

materjale ning tihti on kõik kontrolltööd 
ühel ja samal päeval. Isegi kui ma tahaks 
õppida maksimaalselt hästi, ei ole mul selle 
jaoks aega ega jõudu, ja nii tulebki leppida 
kehvemate hinnetega, sest kõike korraga 
hästi teha ei saa. Nädalavahetus peaks ole-
ma ainult puhkamiseks, mitte õppimiseks.

Valikuvabadus
Minu unistuste koolis on võimalik valida 
endale selliseid õppeaineid, mis on mulle 
sobivad ja vajalikud ning ma saan neid 
õppida süvendatult. Need õppeained, mis 
mulle ei meeldi ja millest ma midagi aru ei 
saa ning mida mul tulevikus eriti vaja ka ei 
lähe, jätaksin programmist üldse välja. 

Ka õpetajatel võiks olla rohkem vaba-
dust oma aineprogramm kokku panna vas-
tavalt õpilaste loomupärasele võimekusele, 
sest õpilased ei ole robotid. Kõik ei saa 
ühtmoodi õppida mingi anonüümse pro-
grammi järgi.

Mõtteid on veel palju, kuid kahjuks 
tuleb unistustest reaalsusesse tagasi tulla. 
Unistama aga peab - äkki need siiski ku-
nagi täituvad!

TULEVIKU-KURISTIKU: Selline ulmeline pilt avaneb praegu Kuristiku gümnaasiumi majas. Kas ühes vormiga muutub ka sisu?



VIKTORIIN

Aappo
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Mare Miikman Rando Väljaots Marko Sams Elina Annert

1. Mitu miljardit aastat tagasi käis 
Suur Pauk ehk tekkis universum?

19 miljardit. 300 miljardit 40 miljardit 
aastat tagasi.

Mingi 40 
miljardit aastat 
tagasi.

2. Mitmendal päeval lõi Piibli järgi 
Jumal inimese?

6. päeval. 4. päeval. 2. päeval. 5. päeval.

3. Mis on meie galaktika nimi? Linnutee. Linnutee. Linnutee. Maa.

4. Kas tähed seisavad paigal või 
liiguvad?

Liiguvad. Nii ja naa. Seisavad. Liiguvad.

5. Kui pikk on üks toll? Üks toll on 2,7 
cm.

2,54cm. Üks toll on 2,4 
cm.

Üks toll on 2,54 
cm.

6. Millest tuleb süsivesiku nimetus? Süsinikust ja 
vesinikust.

Süsinikust ja 
vesinikust.

Süsinikust ja 
vesinikust.

Süsinikust ja 
vesinikust.

7. Mitu miljardit inimest elab Maal? 7 miljardit. 6 miljardit. 7 miljardit. Üle 7 miljardi.

8. Mis talus sündis Anton Hansen 
Tammsaare?

Albu vald Järva-
maal.

Tammsaare talu. Põdra talu. Pirni talu.

9. Kas sõna pankrot on ühe või kahe 
t-ga?

Ühe t-ga. Ühe t-ga. 1,5 t-ga. Ühe t-ga.

10. Kas rästik muneb või poegib? Poegib. Muneb. Muneb. Poegib.

KÜSIMUSED

VASTUSED

Kresku traditsiooniks on saanud 
10-küsimuseline viktoriin, et võrrelda 
kuristiklaste ajusid ja ühtlasi pakkuda 
lugejatele võimalus oma aju virgastada.

Sel korral tundusid küsimused suhteliselt 
rasked olevat, aga kui nende üle mõtle-
ma hakata, siis polegi asi nii hull. Ärge 
unustage, et vastajatel ei ole aega pikalt  
mõelda, vaid nad peavad vastama vahe-
tunni ajal kõigest mõne minuti jooksul. 
Seda arvestades on tulemused lausa üle 
mõistuse head!

Kõige paremini läks sel korral õpetaja 
Mare Miikmanil, kes sai kokku 7 punkti.

Teist kohta jagavad meie kooli vilistlane 
ja praegusel hetkel meie koolis praktikal 
viibiv Rando ‘Aivari-parem-käsi’ Väljaots 
ja Elina Annert, kes kogusid 5,5 punkti. 
Napilt jäi medalist ilma Marko Sams 
tähelepanuväärse 4 punktiga.

Kui sina, lugeja, soovid järgmises vik-
toriinis osaleda, siis hakka otsekohe oma 
aju treenima! Võitja pärib igavese au ja 
kuulsuse! 

Kuristiku kibe ajukatsumine!
VASTUSED: 1. 14 miljardit  2. 6. päeval  3. Linnutee 4. Liiguvad  5. 2,54  6. süsinik ja vesinik  7. 7 miljardit  8. Tammsaare-Põhja talus  9. ühe t-ga  10. muneb ja poegib

Tsitaadid
5. klassi õpilase tarkusetera (ajalugu): 
"Jeesus Kristus sündis kiviajal, enne aastal, 

siis hakkas käima hiiglaslik kell, sellest 
ajast peale hakkas jumal lugema aastaid, 
kuni ta suri."

Mall Koppel: “Te olete tärniga lapsed.”
“Mulle meeldib poisse kiusata.”

Valentina Tsirihhova: “Ärge olge kilp-
lased.”

Heli Paju: “Ise küsin, ise vastan.”
“Võta need tropid kõrvast ära! Sa ju ei 
kuule üldse!”



JUUST

Hellika ja Tiina

Kes vihtleb öösiti Veiko saunas?
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Juba esimestel päevadel, kui Raadiku 
tänava koolimajja kolisime, levis jutt, et 
koolis on saun. Uurime lähemalt, mil-
lises olukorras on saun – kas see on kasu-
tamiskõlblik ja puhas ning kuidas leil 
on. Infot oli lahkelt nõus jagama õpetaja 
Veiko, kellele saun kuulub. 

Miks just teie saite endale saunaga klas-
siruumi?
Määrati, kõrgemalt poolt. Teenete eest.

Kas teile meeldib see pisike armas sau-
nake?
Ma olen harjunud sellega ... (naerab) Tege-
likult ei ole mul saunast sooja ega külma. 

Mis selles klassiruumis enne asus?
Ma kujutan ette, et see võis olla sauna ees-
ruum, kus puhati ja aeti juttu, võib-olla 
söödi ja  rüübati pealegi. Aga kindel ma 
selles ei ole. 

Kas see saun on kasutamiskõlblik?
Kui natuke kõpitseda, siis saaks seda kasu-
tada küll.

Kas te olete oma saunas käinud?
(naerab) Jah, ma käisin, aga mitte selles 

tähenduses. Tagumik jääb naks ja naks lava 
külge kinni ja leiliga on probleeme ...

Nii et lihtsalt vaatasite?
Vaatasin jah. Sauna on peale minu paljud 
teisedki kuristiklased külastanud.

Kas plaanite millalgi päriselt sauna min-
na?
(naerab) Ei, ma juba käisin. (naerab) Mulle 
piisas ühest korrast. 

Kas on mõttes olnud saun korda teha?
Vastavalt vajadusele ... Kui tekib vajadus, 
siis miks mitte. 

Kas remonditud koolimajas peaks olema 
saun?
(naerab) Igasse klassi oma saun, see on 
minu miinimumnõue.  

Kas siis kasutaksite oma sauna?
Loomulikult! Igal nädalal vähemalt korra.

Kui keegi õpilastest tahaks kasutada teie 
sauna siin majas, kas lubate?
Ee, kui saun kasutamiskõlblikuks teha, siis 
miks mitte ...

Mis sellel saunal siis ikkagi viga on?
Puudub ahi. Muud viga nagu ei olegi, sest 
isegi kerisekivid on olemas.

Kas „võitleksite“ oma sauna nimel, kui 

mõni teine õpetaja tahaks klassi koos 
saunaga endale saada?
See tähendab, et tahab sauna endale saada, 
jah? Võitleksin, jah, enam ma käest ei an-
naks oma sauna! Jah! Me oleme saunaga 
kokku kasvanud. 

Saime teada, et saunal polekski midagi 
viga, kui seda natuke korrastada ja ahi 
muretseda. Võib-olla juhtub kunagi nii, 
et Veiko saabki endale korras sauna ja 
seda võiksid kasutada ka õpilased (näiteks 
preemiaks hästi tehtud kontrolltöö eest). 
Hoiame saunasõber Veikole pöialt!

PÄRAST AJALOOTUNDI: Kontrolltöö väsimust välja higistamas. 

Sauna kohta on liikvel järg-
mine legend

Veiko saunast kostab kuuvalgetel 
öödel vihtlemist ja lärmakaid hääli. 
Kui kooli öövalvur on asja uurima 
läinud, pole saunas kedagi näha ol-
nud, aga kerisekivid (ahju pole!) on 
olnud tulikuumad ja põrand märg. 
Koridorides kajab aga „Hüva leili!“ 
ja vallatu naer. Arvatakse, et viht-
lemas käivad magavate õpetajate 
kehadest lahkunud irdhinged, sest 
ärkvelolekus ei ole õpetajatel aega  
tööde parandamise, uurimistööde 
juhendamise ja arenguvestluste kõr-
valt saunas käia (kui nad just paras-
jagu ei streigi).
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