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Sport ruulib!

Kresku

Teisel veerandil toimus meie 
koolis kolm suurt spordi-
võistlust: Kuristiku jalgpal-
liturniir, Tallinna koolinoorte 
rammumehe võistlus ja 
võimlemispidu. Igale mait-
sele midagi!

Traditsiooniline jalgpallitur-
niir toimus meie kooli uues 
suures ja ilusas võimlas. Tur-
niiril osales 10 meeskonda, kes 
selgitasid kahes alagrupis välja 
veerandfinalistid. Turniirist 
võttis osa ligi kuuskümmend 
osalejat, sealhulgas õpetajate 
võistkond.

Turniiri võitsid vilistlased 
ehk võistkond nimega 777crew. 
Teiseks tuli Scoregasm ning 
kolmandaks jäi Shooters. 
Kindlasti tuleb esile tõsta 5. ja 

6. klassi poisse, kes väga sitkelt 
mängisid – neid ei heidutanud, 
et nad olid vastastest kaks kor-
da väiksemad. 

Turniir oli lõbus ja 
tasavägine, kuid kohati ka 
vägivaldne. Kriitikanooli said 
ka kohtunikud, kes olid mõnes 
mängus ebaobjektiivsed. Ei saa 
mainimata jätta sedagi, et kõi-
gile mängudele jätkus publikut 
ning ÕE sporditoimkond sai 
korraldustööga päris hästi hak-
kama.

Rammumehe võistlusel, 
mis toimus osaliselt õues lume-
sajus, tuli tunnistada Laagna 
gümnaasiumi jõumeeste pare-
must: Martin Raudsepp ja Karl 
Liimand said kaksikvõidu. 
Kuristiku parim rammumees 
on taas Janar Suleimanov. 



Peatoimetaja 
veerg

Nii nagu meie koolimaja 
sai uue vormi, kannavad 
ka algklasside õpilased 
alates sellest sügisest 
koolivormi. Särgist ja ves-
tist koosnev koolivorm on 
hästi vastu võetud – see 
meeldib nii lastele kui ka 
lapsevanematele. 
 Nagu kõik teavad, 
on meil teisigi kooliga seo-
tud riietusesemeid – sall, 
spordisärk – ja küllap tu-
leb edaspidi neid juurdegi. 
Ehk olekski paras aeg igal 
kuristiklasel natuke nupu-
tada, milliseks võiks kuju-
neda Kuristiku koolivormi 
tulevik. Kas ka vanemate 
klasside õpilased peaksid 
hakkama kandma kooli-
vormi? Kas meil võiks olla 
oma koolimüts?
 Ja veel – kui näeme 
põrandal kooli logoga salli 
või mõnd muud salli, siis 
tõstame selle üles ja vii-
me tädi Maie kätte. Oleme 
kokku leppinud! 

Kresku 
toimetus

Selles numbris lõid kaasa: 
Tiina Teder, Hellika Bekker,  
Kerstin Saame, Liisa Teral, 
Gerli Vaik, Hanna Kivila, 
Helerin Mengel, Rena Emily 
Jõekallas, Vahur Kuu, Chris 
Rätsepso, Aappo Jämsä, 
Kristin Metsmaa, Helen 
Hütt, Madis Fuks, Mia Sofia 
Abdusalyamova  

KOOLIELU

Õnnesoovid Kuristikule

Tiina ja Hellika

Mida soovisid Kuristiku koolile sünnipäevaks pisikesed ja suured?

Valik näiteid sünnipäevasoovidest:

•	 Ma näen, et inimesed on rõõmsad ja lõbusad. Koolilapsed tunnevad rõõmu koolist ja 
koolis käimisest.

•	 Meil on tore maadlusmatt ja jõusaal.
•	 Mupomees ruulib, garderoobitädi ruulib, klassid on ilusad, inkaõps on lahe, homme 

vaatame bioloogis kala filmi.
•	 Need kenad uued aromaatsed õpikud...
•	 Mulle meeldib kool, uus koristaja on positiivne, mupo kutt on positiivne, Malle on positi-

ivne, saal on ka positiivne. Lilled saksa keele õpetaja laual on ilusad, inkaõps on ka kihvt. 
•	 Teadmiseks kõigile: Kuristiku kooli elektrit kontrollitakse tädi Maie veekeetja järgi…  

Kui töötab, on pistikutes vool… ja tädi Maie töötab iga päev korralikult.
•	 derektor, tirektor
•	 Meil on haritud õpetajad, nagu nt Eha Keel või Vasmann. 
•	 Õpetaja meele tegi väga rõõmsaks 4. klassi poisi hommikune ütlus: „Tulin nii vara kooli, 

sest ma ei raatsinud hiljemaks jääda.“ Kompliment kõigile meile!
•	 Iga päev õpetajad viitsivad meid õpetada.
•	 Palju-palju õnne 28. sünnipäeva puhul ja head püsimist. Et keegi sind ära ei lõhuks.
•	 Häid õnnitlusi saadan sulle, kool. Soovin palju tugevust ja seda, et sa ei laguneks ruttu ära. 

Häid soove saadan ka siin olevatele õpetajatele, õpilastele ja töötajatele.

Küljendaja: Sander Rebane,      
       Kadi Sagor

Fotograaf: Gabriel Voll,  
       Ruto Volmre

Kunstnik: Helen Hütt
Sõbrad: Aivar Metsaveer, 
Priit Ratassepp

Kooli sünnipäevanädalal said 
kõik õpilased kirjutada märk-
sõnu teemal „Märka positiiv-
set“. Sellise sünnipäevakingi 
eesmärgiks oli näidata, kui 
palju head tegelikult meie 
ümber leidub - tarvis ainult 
tähele panna ja seda teistega 
jagada. 

Paberikesi, kuhu oli midagi 
kirjutatud, kogunes väga suur 
hulk. Kooli sotsiaalpedagoog 
Annika Nikonov koondas 
need kõik ühte suurde ilusasse 
raamatusse, mida kõik saavad 
meie raamatukogus sirvida.

See ei ole tavaline raamat, 
see koondab meie kooli õpilas-
te arvamusi uuest koolimajast 
ja muustki. Seda lugedes tek-
kis väga hea tunne, sest see 
näitas, kuivõrd tugevalt me 
hoolime oma koolist, mis meile 
siin kõige rohkem meeldib ja 
kuivõrd erinevaid asjad teevad 
meid õnnelikuks. 

Kui juhtute seda raama-

tut vaatama, siis arvestage, et 
see saab tunduvalt kiiremini 
läbi kui iga teine raamat, kuna 
see on täis ainult häid soove, 
pilte, algklassiõpilaste üritusi 
kirjutada sõna direktor, arva-
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musi. Ühesõnaga kõike, mis 
kuristiklastel kooliga seostub. 
Seda tunnet on raske sõnadesse 
panna, nii et minge kõik seda 
kindlasti lugema - saate tükiks 
ajaks hea tuju!

Joonistus: Helen Hütt



KOOLIELU

Uue koolimaja pisikesed iluvead

Kristin

Mis on remonditud koolimajas ligadi-logadi?

Koolipere on kindlasti õn-
nelik, et äsjavalminud kooli-
majas õppida saab, kuid ei 
saa viskamata jätta väikest ki-
vikest ehitusfirma kapsaaeda. 
Juba paari nädala möödudes 
olid silmnähtavad ehitus-
praagid pinnuks silmas.

Kõige rohkem on kaebusi 
esitatud nii õpilaste kui ka 
õpetajate poolt (NB! Õpetajad 
peavad õpilaste valvsa pilgu alt 
eemal salapäevikut!) kriuksu-
vate toolide kohta. No kuidas 
saakski üks usin õpilane pinki 
nühkida, kui viimane väik-
semagi liigutuse peale põrgu-
kriiskeid teeb. Ja ega õpetajatel 
ei jäägi üle muud, kui aga kru-
vikeeraja kätte haarata ja terve 
klassitäie toolide kruvid jõud-
salt üle keerata.

Kõige suuremaks iluveaks 
on aga seinad. Koolimaja sise-

ruumid on üle võõbatud värvi-
ga, mis ilmselgelt ei sobi ringi 
mässavate mudilaste seinaar-
mastusega kokku. Samuti on 
lood ka põrandatega – lõpmatu 
jada musti triipe. 

Põrandate üle on veelgi 
kurdetud – nimelt on isegi 
mõned lapsevanemad mures 
võimla põranda seisukorra 
pärast. Tähelepanelikum pilk 
on näinud, et eelmisest õh-
tust käsipalli trenni ajal pallilt 
põrandale sattunud ja tolmuga 
kattunud näpumääre jätab 
mälestuse päevasel ajal toimu-
vate kehalise kasvatuse tun-
dides osalejate riietele. 

Pisivigasid leidub veelgi, 
nagu näiteks ripnevad ukseti-
hendid, lukud, aknad (õpetaja 
Sergejeva vene keele klassi aken 
oli juba esimesel koolinädalal 
mitteavatav). 

Üks suurimaid probleeme 
on klassidevaheline heliisolat-
sioon (ehk selle puudumine). 
Paljud õpetajad kurdavad, et 
vahel on tunni läbiviimine 
lausa võimatu, sest on kuulda 

isegi seda, kuidas kõrvalklas-
sis õpetaja kriidiga tahvlile kir-
jutab. Olen kindel, et iga kuris-
tiklane on kogenud rõõmu 
kuulda kõrval asetseva klassi 
tundi paremini kui enda oma.

Ei tahaks olla liialt kri-
tiseeriv, kuid lohakas re-
mont võib õpilaste tervise-
legi mõjuda. Nimelt teen 
juttu veel spordikompleksi 

duširuumidest. Sealsed lae-
plaadid ei sobi kokku niiske 
keskonnaga – sealsel ripplael 
on märgata juba hallitust.

Kuigi on olla tore tagasi 
vanas (uues) koolimajas, kus 
klassiruumid on soojad ja õppi-
miskeskkond parem, vaatame 
lootusrikkalt tulevikku ja loo-
dame,  et remondivead paran-
datakse niipea kui võimalik.

Meie hispaanlased Hispaania Majas
Liisi Kattago
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10. detsembril käisid küm-
nendate klasside hispaania 
keele õppijad koos hispaania 
keele õpetaja Liisi Kattagoga 
õppekäigul Hispaania Majas. 
See on Tallinna vanalinnas 
asuv hispaania keele ja kul-
tuuri keskus. 

Kõigepealt tutvustas sealne as-
sistent Nelli keskust ja selle 
tegemisi. Seejärel esitlesid 
õpilased rühmatööna valminud 
plakateid hispaaniakeelsete 
riikide jõulusöökide ja -tradit-

sioonide teemal. Õpilased said 
oma teadmisi proovile panna 
ning täiendada Hispaania Maja 
juhataja ja õpetaja Neftalí Per-
ali tunnis. 

Lõpetuseks said kõik keha 
kinnitada hispaaniapäraste su-
upistetega, mille kohta jagati ka 
selgitusi. Prooviti, kuidas mait-
sevad oliivid, tortilla de pata-
tas, alioli, chorizo, salchichón 
ja muud Hispaaniale omased 
söögid.

Õpilastele Hispaania Maja 
õppekäik väga meeldis. Neile 
jätsid positiivse mulje sõbrali-
kud inimesed ja hubane atmos-
fäär. 

Tänu õppekäigule saadi 
uusi teadmisi jõulusöökide 

ja -traditsioonide kohta ning 
saadi kuulda ja õppida his-
paania keelt. 

Hispaaniapäraste söökide 
kohta arvati, et need on küll 
teistsugused kui meil, kuid siis-
ki pole need meile liiga võõra 

maitsega, ja nendest saadi 
meeldiv maitseelamus. 

Tulevikus on plaanis His-
paania Maja külastada ka 11. 
ja 12. klasside hispaania keele 
õppijatega.

VULIN-MULIN: Need pole kevadveed, mis ÕE ruumis sulisevad.



EKSPERIMENT

Kuristiku Salli seiklused

Liisa ja Gerli

Eksperiment „Sall põrandal“ paljastas kuristiklaste tähelepanematuse ...

Kuristiku Sall on pehme ja 
kolla-sinine – ta on sõber! 
Ta hoolitseb, et pakane ei 
rööviks su tervist, ja ta sobib 
kaunistuseks ka soojematel 
päevadel. Tundi võta ta alati 
kaasa, sest tema pehme vill 
kutsub sind oma väsinud 
pead sellele toetama. Sall on 
edev ja teda teeb eriti rõõm-
saks, kui teda kantakse. Oli 
aga üks päev Salli elus, kui ta 
unustas oma ilu ja sära ning 
langes ahastusse – teda ei pan-
dud kooli põrandal tähele!

Esimene katse toimus teisel va-
hetunnil, kahte kooli poolt üh-
endavas pikas koridoris. Poeta-
sime Salli põrandale maha ja 
lipsasime siis veidi eemale, kir-
jutusvahendid ja vihikud käes, 
valmis kõike üles märkima.

Mis sai sallist?
Esimesed liiklejad reageeri-
sid olukorrale loiult – kaks 

põhikoolitüdrukut ei heitnud 
maas lebavale Sallile pilkugi. 
Tuiskasid mööda ka mõned al-
gklassiõpilased, kelle seiklemisi 
kooli koridorides Sall põrandal 
ei seganud.

Kuristiklaste esialgset reak-
tsiooni nähes otsustasime, et 
oleks aeg sekkuda ja õpilasi 
rohkem provotseerida. Sead-
simegi siis Salli oma täies hiil-
guses põrandale laiali ning läk-
sime taas eemale.

Esimene, kes teda märkas, 
oli üks põhikoolitüdruk, kes 
võttis Salli ja seadis selle au-
ditooriumiukse lingile. Sellest 
innustatuna asetasime Salli 
tema esialgsele kohale ja pöör-
dusime tagasi oma positsiooni-
dele, lootuses sarnaseid õpilasi 
veel näha.

Järgnevalt möödunud al-
gklassilapsed hüppasid nagu 
muuseas väikesest takistusest 
üle. Oma teekonda koridoris 
jätkas ka üks gümnaasiumi-
poiss, laskmata end mõjutada 
õnnetust Sallist põrandal.

Pärast seda tulid reipal 
sammul kaks üheksanda klassi 

poissi, kes Salli samuti auditoo-
riumiukse lingile panid. Neile 
mõni hetk hiljem järgnenud 
poisid märkasid Salli lingil ja 
sättisid teda meile arusaama-
tuks jäänud põhjusel.

Esimene katse lõppes juh-
tumiga, kui õpetaja Riina Raa-
ga korjas Salli üles, selle ühele 
algklassitüdrukule andis ja talle 
midagi ütles. Tüdruk noogu-
tas ja seadis siis sammud trepi 
poole. Hiilisime järele ja jälgi-
sime põnevusega, kuhu Salli 
teekond meid välja viib.

Väike neiu kepsles kiiresti 
garderoobitädi Maie juurde ja 
andis selle tema kätte. Hetke 
pärast läksime meie ja selgita-
sime Maiele, miks Sall temani 
jõudis.

Teine ja kolmas katse
Teine katse toimus kolmanda 
vahetunni ajal kolmanda kor-
ruse trepi juures. Olukord ei 
muutunud aga siingi kuigi 
märgatavalt. Endiselt oli neid, 
kes teda tähele panemata oma 
toimetusi jätkasid, oli ka neid, 
kes ta trepi käsipuu külge pa-

nid.
Kolmas katse toimus nel-

jandal vahetunnil teise kor-
ruse trepi juures. Söögivahe-
tund. Sall kadus söökla poole 
tuiskavate gümnaasiumi- ja 
põhikooliõpilaste massi. Kui 
olime ta lõpuks leidnud, kös-
sitas ta õnnetuna seina ääres 
nurgas. Päästsime ta sellest 
kurvast üksindusest ja otsusta-
sime selle eksperimendi lõppe-
nuks kuulutada.

Mida saime teada?
Väga positiivne on see, et oli 
neid, kes Salli põrandalt üles 
võtsid ja tema heaolu pärast 
muretsesid. Oli ka neid, kes 
teda ei märganudki. Sall oli 
selle pärast väga õnnetu, aga ta 
mõistis eksperimendi tähtsust.
Meie Sallile ei sobi jalajäljed. 
Kuristiku Salli koht on Kuristi-
ku õpilase/õpetaja kaelas, mitte 
maas vedelemas. Avage silmad 
ja märgake! Kui teil veel ei ole 
Salli, siis on aeg huvijuhi juur-
de minna, tal on veel omani-
kuta Salle. Olge mureta, katses 
kasutasime oma isiklikku Salli.
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INTERVJUU  

Saame kokku raamatukogus!

Vahur, Helerin, 
Rena ja Mia

Raamatukogutöötaja Liana räägib endast ja meie ilusast uuest raamatukogust.
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Kus Te varem olete töötanud?
Olen töötanud Keskraama-
tukogus, kus olin juhataja ja 
raamatukogutöötajana.

Miks tulite just raamatukok-
ku tööle?
Ma olen õppinud raamatu-
kogundust. Kui ma lõpetasin 
kooli, siis ma tahtsin just min-
git sellist tööd leida, mis oleks 
raamatutega seotud.  

Kas teile meeldib raamatuid 
lugeda?
Jah, väga meeldib. Igal õhtul 
loen natukene. Mõnel päeval 
loen ainult pool tundi, aga 
mõnel hoopiski mitu tundi. 
Lugemisaeg sõltub sellest, mida 
mul kodus teha on.

Mis on Teie lemmikraamat?
Mul on palju lemmikraama-
tuid. Ühte ja ainukest ei oskagi 
nimetada. Mulle meeldivad 
sellised tõsieluainelised raama-
tud. 

Mis oli teie lapsepõlve lem-
mikraamat?
Mulle meeldis väga „Bullerby 
lapsed“. 

Kas Teile meeldib Kuristiku 
gümnaasiumis?
Jah, mulle väga meeldib Kuris-
tiku gümnaasiumis. Siin on 
väga ilus remonditud maja ja 
toredad lapsed. Ja väga toredad 
kolleegid. 

Kuidas Te just meie kooli sat-
tusite?
(Küsis iseendalt: „Kuidas ma 
siia kooli sattusin?“) Otsisin 
endale uut töökohta. Kuna ma 
olin  Keskraamatukogus juba 7 
aastat töötanud, siis tundsin, et 
tahaks endale uut töökohta. Ja 
siis vaatasin, et selline tööpak-
kumine oli, ja kandideerisingi.

Mitu raamatut on Kuristiku 
raamatukogus?
Kuristiku raamatukogus on 
kuskil 15 000 juturaamatut. 
Aga õpikud veel peale selle.

Kui tihti ja kui palju tuleb uusi 
raamatuid raamatukokku?
Kahjuks ei tule kuigi tihti jutu-
raamatuid. Aga õpikuid tuleb 
küll igal õppeaastal ja isegi 
mitu korda aastas.

Enamasti ei ole koolil ju-
turaamatute jaoks lihtsalt 
raha. Aga viimane kord sai 
kool raamatuid tasuta kingiks. 
Raamatud kinkis üks kirjas-
tus. Ja kui meie uus kool avati, 
tegi TEA kirjastus ka  suure 
kingituse – 1000 euro väärtuses 
raamatuid! 

Muidugi oli veel alg-
klassiõpilaste küpsetiste-piru-
kate müük, mille müügitulust 
annetati ka raamatukogule 
raha - selle eest ostsin samuti 
kolm raamatut. Need raamatud 
lähevad ka sinna hulka. 

Kes käivad kõige rohkem 
raamatukogus?
Kõige rohkem käivad algklas-
side õpilased, gümnasistid käi-
vad kahjuks vähem. Näiteks 
1. klassi lapsed on kõik en-
dale juba lugejakaardi teinud. 
Nemad ongi kõige usinamad 
laenutajad – mõnel on lausa 
raamatukogukaart täis saanud, 
sest nad on nii palju laenanud.

Mida lapsed uues raamatuko-
gus teevad?
Vahetundides käiakse niisama 
aega veetmas. Kui ei taheta 

kuskil koridoris lärmi sees 
olla, käiakse siin istumas. Aga 
pärast tunde, kui on näiteks 
algklassiõpilastel tunnid läbi, 
käivad nad siin õppimas. 

Käiakse ka lauamänge 
mängimas ning joonistamas. 
Joostakse ka niisama ringi 
ning istutakse kott-toolidel. Ka 
raamatuid käiakse vaatamas-
lugemas. Aga peale tunde on 
põhiline tegevus siiski õppi-
mine. 

Milliseid raamatuid kõige 
rohkem laenutakse?
Hästi palju võetakse looduse ja 
loomadega seotud raamatuid. 
Veel võetakse naljaraamatuid. 
Õudusjutud ja kummitustest 
rääkivad raamatud meeldivad 
samuti paljudele lastele. Need 
on põnevad. Muidugi võetakse 
neid raamatuid, mida õpetaja 
palub lugeda.  

Kui keeruline oli pärast 
kolimist raamatuid riiulitele 

tagasi panna?
Kolimine käis ju väga suure 
kiiruga. Kui oleks terve suvi 
aega olnud, siis oleks rahulikult 
saanud sättida. Kokku oli 90 
kasti raamatuid vaja sidekoolist 
ära tuua. 

Mõned kastid olid ikka väga 
rasked – 11. klassi poistele, kes 
abiks olid, suur aitäh. 

Kui viisakad on meie raama-
tukogu külastajad?
Üpriski viisakad. Kui tullakse 
raamatukokku, siis öeldakse 
ilusti „Tere!“. Kui ära minnak-
se, siis öeldakse „Head aega!“. 
Kuid vahel läheb ikka mölluks 
ka.

Kas teil on veel midagi öelda?
Las õpilased käivad palju 
raamatukogus ja peaasi, et nad 
peaksid korrast kinni. Ei ta-
haks kellegi peale häält tõsta. 
Eks need keskastme õpilased 
ole elavamad, kes tormavad 
sisse ja välja.

TÖÖHOOS: Kõige usinamad laenutajad on algklasside lapsed.

Meie koolil on alates sellest 
õppeaastast ilus uus raama-
tukogu, kus on palju ruumi 
ja kus leiab mitmesugust te-
gevust. Raamatukogu tööd 
korraldab Liana Lepik, kes 
oli nõus uut raamatukogu ja 
iseennast Kresku lugejatele 
tutvustama. 



EKSPERIMENT 

Tanel versus Liidia
Helerin, Vahur, 

Rena ja Mia

Kehalise kasvatuse õpetajad võistlesid omavahel Kuristiku viievõistluses.

Otsustasime teha väikse eks-
perimendi ja proovile panna 
kaks kanget kehalise kasva-
tuse õpetajat: Liidia Kuusk-
salu ja Tanel Renteri. Taht-
sime uurida, kuidas on nende 
füüsiline vorm ja kas nad ka 
ise kõige sellega hakkama 
saavad, mida lapsi tegema in-
nustavad. Niisiis, võistlejad 
kohtadele, Kuristiku viivõist-
lus algab!

Pärast tunde pidime saama 

kehaliste õpsidega kokku, aga 
nad jäid pisut hiljaks. Mõle-
mad, nii Tanel kui ka Liidia, 
olid elevil ja viskasid nalja. Nad 
olid loomulikult sportlikult 
riides ning valmis võistlusse 
sööstma. 

Soojenduseks pidid nad 
jooksma ümber koolimaja. 
Andsime stardi, aga õpetajad ei 
hakanud võidu peale jooksma, 
vaid sörkisid sõbralikult koos. 
Võistlejad ei kukkunud korda-

gi ja lõpetasid esimese ala sõb-
raliku viigiga. Aeg oli 1 minut 
ja 4 sekundit. Tehke järgi!

Asi läheb tõsiseks
Järgmine ala oli orienteeru-
mine. Start oli garderoobide 
juures. Me näitasime võistle-
jatele esimest numbrit: A408. 
Ja teiseks oli number B310 ja 
lõpuks tuli üles leida ruum 
C133. Õpetajad liikusid algu-
ses jällegi koos – tundub, et nad 
usaldasid teineteist liiga palju. 

Esimese ja teise ruumi ot-
simine läks väga libedalt, kuid 
kolmanda ruumi kohta ütles 
Liidia, et selle asukohta ta küll 
ei tea. Tanel aga paistis tead-

vat... Lõpuks, kui nad märkasid 
finišijoont ehk ruumi C133, 
võttis Liidia end kokku ja jook-
sis finišise enne kui Tanel. Ja nii 
oligi seis 1,5 : 0,5 Liidia kasuks! 

Hularõnga keerutamine
Hularõnga keerutamine toimus 
võimlas. Tanel hakkas kohe 
virisema, et ta ei oska seda har-
jutust ja et see on rohkem Lii-
dia ala. Aga lõpuks tuli tal see 
väga hästi välja. 

Katsealustel oli aega 1 
minut. Kõlas stardipauk ning 
hakati rõngast ümber kere 
pööritama. Meie üllatuseks ei 
kukkunud kummalgi võistlejal 
minuti jooksul rõngas mitte 
ühtegi korda maha. 

Tanel, kes alguses hädaldas, 
keerutas rõngast kiiremini kui 
Liidia. Paistis, et ala võit hak-
kas minema Taneli poolele. Ta-
nel sai tulemuseks 136 ringi ja 
Liidia 124 ringi. Seis oli 1,5:1,5.

Kätekõverdused
Kätekõverduste ajal kukkus Li-
idia esimese 10. sekundi järel 
kõhuli ja jäi lamama, käed  
harali nagu puuoksad. Ta lösu-

tas ja vaatas Tanelit rassimas.
Tanel tegi kätekõverdusi 

päris palju. Tundus, nagu oleks 
Tanelil mingi mootor või jõu-
masin sees peidus. Tanel oli 
nagu turborobot, kes ei väsi 
kunagi. Liidia passis lõpuni 
kõhuli ja tundus, nagu Tanel 
võiks veel teha mitu minutit 
neid kätekõverdusi. 

Tanel võitis selle ala kind-
lalt 35 kätekõverdusega Li-
idia 10 vastu. Tanel polnudki 

lõpuks üldse väsinud, ainult 
nägu punetas nagu tomat. Ta-
nel asus nelja ala järel juhtima 
seisuga 2,5:1,5. Enne viimast 
ala oli veel kõik võimalik.

Aeroobika
Aeroobika algas lihtsate vibu-
tuste, painutuste ja karglemist-
ega. Helerin näitas ette ja al-
guses ei saanud õpetajad asjale 
päris pihta. Paistis, et Tanel ei 
ole väga tubli aeroobik. Talle 
pidi kõike alguses üle seletama. 

Siis hakkas Mia ette näita-
ma natuke raskemaid harjutusi. 
Hundiratas ei tulnud kummal-
gi päris hästi välja. Peale hunti 
läks Mia silda. Selle harjutuse 

jätsid õpetajad vahele. Nüüd 
viskas Mia ennast spagaati: 
Liidial jäi maast puudu 5 cm. 
Tanelil jäi algul puudu kuskil 
meeter, aga viimaks jäi põran-
dast puudu ainult 7 cm! Kuris-
tiku viievõistluse lõppseisuks 
jäi 2,5;2,5. Sõbralik viik! 

Paistis, et Tanelile ja Liidia-
le meeldis võistlus väga. Järg-
mine kord võtame ette Toivo 
Susi, Raino Libliku, Riina Prii-
mägi. Olge valmis!
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KOOLIELU

Kenasti vormistatud kuristiklased

Gerda ja Hanna

Sellest õppeaastast kannavad koolivormi 1.-5. klasside õpilased.

7

Kindlasti on kõik juba 
kooliaasta algusest märga-
nud 1.-5. klassi õpilasi kori-
dorides ringi jooksmas, seljas 
uus koolivorm. Uurisime 
algklasside õppelajuhatajalt 
Ly Meleskilt pisult uute riie-
tusesemete kohta. 

Tema sõnul oli koolirüü kasu-
tuselevõtu idee tulnud nii 
õpetajatelt, vanematelt kui ka 
õpilastelt endalt. Lõpuks võe-
tigi direktsioonis vastu otsus 
ning nüüd peavadki 1.-5. klassi 
õpilased koolis vormiga käima.
Vormi kandmise kohustus an-

nab lapsevanematele kergemad 
võimalused oma laste riieta-
miseks ja õpilased näevad se-
dasi ka viisakad ja korrektsed 
välja.

Õppealajuhataja sõnul on 
õpilased koolivormi vastu võt-
nud väga hästi – kõigile see 
meeldib ja vastumeelsust koo-
livormi vastu pole tema küll 
märganud. Ka lapsevanemad 
on väga rahul, sest nii polosärk 
kui ka vest olevat väga hea 
kvaliteediga – ei veni välja ja 
on hästi pestavad.

Küsisime koolivormi ko-
hustuslikuks tegemise kohta ka 
suuremates klassides. Mõte on 
tõsta seda kohustust iga aastaga 
klass kõrgemale, kuni lõpuks 
on terve kool ühtses vormis. 
Kuid see on alles algne mõte, 
mis vajab veel mõlgutamist.

Külas Staabi- ja Sidepataljonis
Mia

Reedel, 23. novembril oli 4.a 
klassil ainult üks tund, kuna 
läksime külla sõjaväeossa. 
Staabi- ja Sidepataljonis olid 
lahtiste uste päevad.  

Kui kohale jõudsime, olid kait-
seväelased rivistunud maja 
ette. Seisime teisele poole teed 
ja vaatasime, kuidas nad sõ-
durivannet andsid ja marssisid.

Edasi oli meil kavas ring-
käik, et tutvuda ajateenijate 
elu-oluga. Läksime esimesse 
telki, kus olid välja pandud 
sidepidamisvahendid: telefo-
nid, raadiosaatjad, kirjutus-
masinad. Neid kõiki sai kat-
suda, mis oli väga põnev.

Järgmises telgis saime 
näha, missuguseid riideid kan-
navad kaitseväelased. Saime 

omal nahal proovida, kui raske 
on täisvarustus – umbes 30 kg. 
Täisvarustusse kuulub hästi 
raske kott, kus kõik vajalik sees. 
Saime proovida kiivrit, veste ja 
ka nägu roheliseks värvida. 

Õppeklassi ukse ees oli väga 
pikk järjekord. Vaatamiseks ja 
proovimiseks olid välja pan-
dud tulirelvad, millega kait-
seväelased harjutavad. Relvi 
tahtsid proovida nii poisid kui 
ka tüdrukud. Loomulikult ei 
olnud need laetud.

Edasi toimusid õues sport-
likud mängud, kus saime gra-
naati visata. Autokummid 
olid erinevatel kaugustel. Iga 
viskaja sai kolm granaati (need 
ei plahvatanud) ja pidi nendega 
autokummi tabama. Selle eest 
sai kommi. Läbisime ka ta-
kistusraja – tuli joosta, ületada 
takistusi, tasakaalu säilitades 
poomil liikuda. 

Väga põnev oli ka sõ-
jatehnika – autod, soomukid, 
tankid. Igale poole tohtis ro-

nida ja sõbralikud sõdurid vas-
tasid huviliste küsimustele. 

Aeg kulus kiiresti ja kõht 
läks tühjaks. Ja siis oligi aeg 
sööma minna. Sõduritega koos 
sööklas saime hernesuppi, teed 
ja kringlit. Ei oleks arvanudki, 
et hernesupp nii maitsev võib 
olla!

Kõik said mälestuseks 
kalendri ja plakati. Päev oli hu-
vitav. Seda arvasid nii poisid 
kui ka tüdrukud.



INTERVJUU 

Käsipallijumal alias Jüri Lepp
Kristin

Jüri Lepp on sellest aastast Eesti koondise peatreener.

Kresku otsustas uurida, kui-
das väikesest Kehra poisist 
sai Eesti käsipallikoondise 
peatreener ning kuidas suu-
dab üks mees rabada mitmel 
rindel.

Kui pikalt olete käsipalliga 
tegelenud?
Sport on mind lapsest saati hu-
vitanud, käsipalli juurde olen 
jäänud 10-aastasest peale.

Miks just käsipall? Miks mitte 
korvpall või jalgpall, mis on 
noorte seas populaarsemad 
alad?
Paljud asjad elus on juhused. 
Kehras oli laste ja noorte 
spordikool, kus oli käsipal-
liosakond, ja kuna käsipall oli 
Kehras kõige tugevam spor-
diala, siis oli loogiline samm, 
et ma sinna läksin. Tagantjärgi 
vaadates tundub ka, et see 
mäng on minule kõige sobi-
vam.

Kuidas teie karjäär alguse sai?
Üheteistkümnendas klassis 
hakkasin Kehras noortetree-
neriks. Keskkooli lõpppedes 
oli selline aeg, mil kõikidel 
Eesti kõrgkoolidel oli oma 
meeskond ja minuga peeti 
tihedaid läbirääkimisi, et just 
sinna kõrgkooli astuksin. Ot-
sustasin Tartu Ülikooli kas-
uks, õppisin kehakultuuri, sest 
sport oli minu jaoks juba nii 
tähtsaks muutunud.

Miks otsustasite Eesti 
koondise peatreeneriks kan-
dideerida?
Tegelikult olin ma koondise 
treener juba 26-aastaselt, kuid 
2001. aastal loobusin sellest 
ametist. Kandideerida otsusta-
sin, sest tänaseks on koondises 
paljud minu kasvandikud ning 
tänane koosseis on noor, pers-

pektiivikas ja arenemisvõime-
line. Eesti koondis on selli-
ne koht, kus on väga oluline 
meeskonnataktika, mille järgi 
koondis paika pannakse, ning 
tunnen, et olen taktikalises 
osas väga tugev.

Olete ka ise koondisse kuulu-
nud?
Olen olnud pigem nö mängiv 
treener – osaliselt 1986. aastal 
selleaegse Eesti NSV koondises 
ja ka praeguse iseseisvuse ajal 
1990. aastatel.

Kas koondise trennid toimu-
vad Tallinnas või Kehras?
Trennid toimuvad kokkulep-
peliselt, osa Kuristiku saalis ja 
osa Kehras. Kõik on erinevate 
baaside haldajate ja omani-
kega läbirääkimiste küsimus. 
Koondisel oma baasi ei ole, 
peab otsima kohti, kus tree-
nida.

Kehras, käsipallilinnas, on 
treenimiseks kõige paremad 
tingimused?
Võrreldes Tallinnaga on seal 

palju paremad tingimused. 
Tänaseks on HC Kehra koos 
Põlva Servitiga üks juhtivaid 
klubisid, terve iseseisva Eesti 
aja on seal olnud selline pool-
professionaalne meeskond. 
Kehras on klubil palju sponso-
reid ja omavalitsuse tugev tugi.

Pidev kohamuutus pahameelt 
ei valmista?
Eks mängijad on ka eri kohta-
des, alati peab keegi kusagile 
sõitma. Minu eesmärk on aga 
võimalikult palju erinevates 
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ARVAMUS  
kohtades treenida, sellega ehk 
käsipalli natukene populari-
seerida ka.

Kuidas jõuate anda trenne nii 
koondisele, HC Kehrale kui 
ka Kuristikus?
Koondisega on lihtne, kuna 
suur osa sealsetest mängijatest 
on välisklubides ning on selli-
sed nädalased treeninguperi-
oodid. Päevasel ajal teen Kuris-
tikus trenni, õhtuti olen Kehras 
ja nädalavahetustel olen seotud 
võistlustega.

Aja jagamisega probleeme ei 
teki?
Eks olen juba aastate jooksul 
harjunud ning mul on palju 
häid abilisi.

Kas koondisesse kuulub ka 
Kuristiku õpilasi?
Koondise tuumikusse kuulub 
4-5 Kuristiku kasvandikku.

Kas on märgata ka mängijate 
juurdekasvu?
Võrreldes oma lähiriikidega, 
siis käsipall on ääretult popu-
laarne Skandinaavia maades, 
Kesk-Euroopas ja Balkani 

maades. Eesti käsipallitradit-
sioonid ei ole veel nii suured, 
alati võiks populaarsem olla.

Aga meie koolis nii paljud 
mängivad ju käsipalli...
Jah, meie koolis on käsipalli 
juba 20 aastat mängitud, aga 
nii Tallinnas kui ka mujal Ees-

tis on väga palju valgeid laike, 
kus käsipallist midagi ei teata. 
Käsipalliliit peab mängu popu-
lariseerimiseks kindlasti veel 
palju tööd tegema.

Milline on Eesti käsipalli tase 
võrreldes teiste riikidega?
Hetkel oleme meeste koondi-

sega väikeses madalseisus. 
Enne minu treeneriks saamist 
kukkusime Euroopa 12 nõrge-
ma meeskonna hulka ning 
praegu oleme sealt edukalt üles 
ronimist alustanud. Suveks 
loodame sellest 12st välja saada 
ja keskmiste hulgas kanda kin-
nitada. 

Juunioride ja noorte-
meeskonnad on juba pääsenud 
Euroopa meistrivõistlustele ehk 
siis kaheteistkümne tugevama 
hulka. Eestis on palju tipptase-
mel mängijaid, 20 mängijat on 
liikmed välisklubides, osadele 
on pilku heitnud ka maailma 
tugevai-mad käsipalliklubid. 
Oleme tõusuteel, uue halli 
valmimisega loodame, et hak-
kab rohkem tulemust andma.

Kas lähitulevikus on ees ka 
suurvõistlusi?
Koondise jaoks on hetkel kõige 
tähtsam Euroopa meistrivõist-
luste kvalifikatsiooniturniir, 
mille mängud toimuvad ke-
vadel ja suvel.

Soovime Eesti koondisele ja 
nende uuele peatreenerile palju 
edu!

TOP 4 soengud Kuristikus
Kerstin ja Liisa

MÄNGUHOOS: Jüri Lepp (vasakul) Kuristiku jalgpalliturniiril.

Meie koolis on palju omanäoli-
si inimesi, aga mõned paista-
vad rohkem silma kui teised. 
Otsustasime valida viis kooli 
parimat soengut. Nagu me 
teame, ei ole sellised ülesanded 
kunagi lihtsad, sest inimeste 
maitse on ju väga erinev… Aga 
me andsime endast parima ja 
siin on neli soengut, mis jäid 
meile enim silma.

Ruto Volmre, 11.a
Meie kooli „Michael Jackson“. 
Mitte keegi ei saa väita, et pole 
koolis näinud ringi hõljumas 
Ruto lokke. 

Sylvia Kress, 11.a
See Lady Gaga ja Minni-hiire-
lik soeng väärib kindlasti kohta 
meie topis. Nunnumeeter on 
täiesti põhjas ja kindlasti mitte 
ainult meil.

Edvin Laani, 10.a
Kõigile tüdrukutele ju ometi 
meeldib hoolitsetud ja stiilne 
soeng. Edvini soeng on stiilse 
soengu supernäidis.

Krete Ennok, 11.a
Igasugused punutised on prae-
gu väga moes, kuid meie koolis 
neid kahjuks väga tihti ei näe. 
Just sellepärast väärib ka Krete 
soeng esiletõstmist.
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Tallinna Ülikooli juba gümnasistina?  

Aappo, Chris, 
Madis ja Aivo

Magistriõppe tuutor Mari-Liis Räis tutvustab õppimist TLÜ-s.

Seadsime sammud Tallinna 
Ülikooli, et anda väike üle-
vaade sellest koolikaaslastele, 
kel on plaanis pärast güm-
naasiumi lõpetamist jätkata 
õpinguid ehk just selles kõrg-
koolis. On ju ka eelnevatel 
aastatel läinud sinna meie 
koolist päris palju õpilasi 
kõrgharidust omandama. 

Tallinna Ülikool on avalik-õi-
guslik ülikool, mis on loodud 
mitme Tallinnas asuva ülikooli 
ja akadeemilise asutuse ühi-
nemise tulemusena. Tallinna 
Ülikool on suuruselt kolmas 
ülikool Eestis. 

Kool on väga suur ja avar. 
Esimest korda seda külastades 
tekitavad selle suured ja ava-
rad ruumid tõeliselt aukartust-
äratava tunde. Majas on ilus 
valgusküllane aatrium, kuhu 
tudengid loengute vaheaegadel 
kogunevad. Ülikoolis on suur 
raamatukogu, kust võib leida 
väga vana kirjandust, isegi 16. 
sajandist pärit trükiseid. 

Narva maantee äärses 
uues korpuses lõppesid hiljuti 
ehitustööd – see avati 6. det-
sembril. Hiljuti avatud Balti 
Filmi- ja Meediakooli uues 
korpuses asuvad suur kinosaal, 
telestuudio, helistuudio, filmi-
paviljon ja palju muid ruume. 
Täielik filmi- ja meediahuvilis-
te noorte paradiis! 

Uurisimegi Mari Liis 
Räis’ilt (tudengite esindaja õp-
pekolleegiumis; magistriõppe 
tuutor), kuidas on korraldatud 
õppetöö Tallinna ülikoolis ja 
kas tasub sinna õppima min-
na. Oma esimese kogemuse 
põhjal võime öelda, et TLÜ-s 
on loodud eriline keskkond ja 
seal valitseb rahulik ja meeldiv 
aura, mis kindlasti soodustab 
õppimist. 

UUS PEAHOONE: Detsembris avas uksed TLÜ uus hoone Narva mnt ääres.

Kuidas on õppetöö TÜ-s kor-
raldatud?
Meil saab õppida paljusid eri-
alasid ja igal erialal on pisut 
erinev õppetöö korraldus. On 
kohustuslikud erialaained ja 
valikained, mille hulgast saab 
ise sobivad valida. Ülikoolis on 
suur akadeemiline vabadus.

Kui pikad on koolipäevad?
Kindlat tundide arvu ei ole. 
Päeva pikkus oleneb õppekoor-
musest ehk sellest, kui palju 
kursuseid oled valinud. Kool 
on avatud hommikust õhtuni. 
Normaalse koormusega õp-
pides peaks ülikooli bakalau-
reuseõppe lõpetama kolme 
aastaga.

Kuidas ülikoolis hinnatakse?
Tallinna ülikoolis käib hin-
damine tähtede järgi. A, B, C, 
D ja E on positiivsed hinded ja 
F on negatiivne hinne. 

Millal on avatud uste päevad?
Avatud uste päev on kaks kor-
da aastas, tavaliselt kooliva-
heaegadel ehk siis kevadisel ja 
sügisesel vaheajal. 

Kas TÜ-s õpib välistu-
dengeid?
Jah. Eelmisel aastal õppis TÜ-s 
umbes 500 välistudengit. Õppi-
ma tullakse peamiselt Euroopa 
riikidest. Kokku õpib TLÜ-s 
üle 10 000 tudengi.

Kas te teete koostööd mõne 
välisriigi ülikooliga?
Väga paljudega. See on pea-
miselt instituudipõhine. Nimelt 
jaguneb ülikool instituutideks, 
kes osalevad rahvusvahelistes 
programmides.

Kas üliõpilastele makstakse 
stipendiumi?
Kõige rohkem makstakse sti-
pendiume IT-valdkonna õp-
puritele. Firmad on huvitatud 
IT-ala tudengite toetamisest. 
Sotsiaal- ja humanitaarerial-
adel on suhteliselt vähe või-
malusi stipendiumi saada. 

Kas ülikoolil on oma üli-
õpilaselamud?
On küll. On võimalik taotleda 
ka elamiskulude kompensat-
siooni, kui üliõpilasel on raske 
majanduslik seis. 

Kas ülikooli on kerge või 
raske sisse saada?
See oleneb erialast. Sisseas-
tumisel keskmist hinnet ega 
gümnaasiumi kursuste hin-
deid ei vaadata. Kõige olulise-
mad on riigieksmite hinded. 
Ülikooli saamiseks peavad 
eksamitulemused olema vähe-
malt 60 punkti, aga tihedama 
konkursiga erialadel on vaja 
veelgi paremaid tulemusi. 

Kas Tallinna Ülikoolil on oma 
ajaleht?
On küll. Just novembris tuli 
välja üliõpilasesinduse ja üli-
kooli koostöös valminud uues 
formaadis (värviline) number. 
Vaata: www.tlu.ee/ajakiri.

Mida te soovitate gümnaasiu-
miõpilastele?
Minu esimene soovitus on tulla 
TLÜ õpilasakadeemiasse, mis 
on ülikooli poolt gümnasis-
tidele mõeldud ettevalmistav 
programm. Seal on spetsiaalsed 
kursused gümnaasiumiõpilas-
tele, mis on tavaliselt ülikoolis 
õpetatavate erialade sissejuha-
tused. Lisainfot leiab: www.tlu.
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Kuidas läheb, Kristi?
Erika

Kristi Juuse meenutab vanu häid aegu Kuristikus.

Tallinna ülikoolis saab õppida...
•	 meedia (TV/audiovisuaalne meedia)
•	 rakendusinformaatika
•	 Lähis-Ida ja Aasia kultuurilugu
•	 eesti filoloogia
•	 käsitöö ja kodundus
•	 geoökoloogia
•	 noorsootöö

ee/akadeemia.
Akadeemias tehakse ka 

praktilisi töid, mida tehes 
saab tutvuda õppejõudude-
ga. Nende kursuste eest saab 
ainepunkte, mida saab ülikoo-
lis õpingute ajal kasutada. Kur-
sused toimuvad nädalavahe-
tustel. Kursustel on sümboolne 
tasu: 15€.

Kuidas toimub õppimine 
õpilasakadeemias?
Õppetöö toimub laupäeviti. 
Ülikoolis toimub loeng (õppe-
jõud räägib); siis toimub 
seminar, kus õpilased saavad 
arutelduses osaleda ja ise kaasa 
rääkida. Natukene antakse 
kodutööd ka teha, kusjuures 
saab ise valida ülesanded, mis 
rohkem huvi pakuvad. Midagi 

hullu ei juhtu, kui kodutöö jääb 
tegemata. Kursuse lõpus saab 
tavaliselt diplomi.

Kas pärast Tallinna ülikooli 
lõpetamist on raske tööd lei-
da?
Ei ole. Palju oleneb sellest, kui-
das ise oskad otsida ja leida. 
Kui inimesel on tegutsemista-
het, siis ikka leiab sobiva töö. 

Kui mina käisin güm-
naasiumis, siis olin seda meelt, 
et Tallinna ülikooli ma kind-
lasti õppima ei lähe. Aga ma 
eksisin selles täielikult. Lõpeta-
sin sel aastal bakalaureuseõppe 
ning läksin magistriõppesse - 
olen super rahul. Ei tasu enda 
ja teiste eelarvamustest hoolida 
ja valida kool ikkagi sobiva õp-
pekava järgi.

ja palju muud...

Eelmisel aastal jättis meiega 
hüvasti päris mitu õpetajat. 
Kuidas neil läheb? Kresku 
võttis ühendust ühe meie 
värvika endise õpetaja Kris-
ti Juusega, kes peab nüüd 
õpetajaametit Rocca al Mare 
koolis. 

Kas igatsete Kuristiku kooli? 
Mida täpsemalt?
Ma igatsen oma klassiruumi, 
sest siin koolis ei ole keemia-
füüsika klassiruumi, mistõttu 
peab mõned tunnid mööda 
koolimaja erinevates klassides 
andma ning see ei ole kõige 
parem.

Kuidas on möödunud teie aeg 
uues koolis? 
Väga ruttu! Ja ma ei kurda. 
Märkamatult on pool aastat 
juba läbi saamas!

Millised on erinevused Rocca 
al Mare ja Kuristiku õpilaste 
vahel?
Siinsed õpilased on harjunud 
vist rohkem iseseisvalt õp-

pima, näiteks koduste töödega 
pole siiani veel probleeme ol-
nud. Ja peale uue osa õpeta-
mist küsin alati: „Kas kellelgi 
küsimusi on?“ Sellele järgneb 
tavaliselt umbes 15 minuti pik-
kune küsimuste laviin. Ja mulle 
tundub, et Kuristiku õpilased 
on siiramad.

Kas sooviksite tulla Kuristik-
ku tagasi?
Ma usun, et iga asi saab otsa ja 
nii juhtus ka minu ajaga Kuris-
tikus. Seega ei.

Kas koolivahetus on teile mi-
dagi juurde andnud või teid 
kuidagi arendanud?
Esimene kuu oli kõige raskem. 
Uued õpilased, keda ei teadnud 
ning kes mind ei teadnud. Ja see 
andis ikka väga palju kindlust 
juurde, kui planeeritud tunnid 
tulid välja nii nagu mõeldud 
oli. Üldiselt arendab igasugune 
uus kogemus inimest alati. 

Kui kõik muud asjaolud kõr-
vale jätta, siis kumb on ikkagi 
parem kool: Kuristiku või 
Rocca al Mare? 
Olen sellele korduvalt mõel-
nud ja ei teagi. Süsteem iseen-

esest on parem Rocca al Mares 
(perioodõpe, arvestuste näda-
lad, hindamine, õppevormid, 
klassijuhatamine), aga õpilased 
on siiramad Kuristikus. Ja siin-
kohal siis jääbki õhku küsimus 

„Mis teeb koolist kooli – õpilas-
ed, õpetajad või süsteem?“.

Mida soovite Kuristiku rah-
vale?
Soovin teile vaid parimat!



VÄLISMAA 

Saksamaad seestpoolt avastamas  

Kristina

Aasta vahetusõpilasena andis palju hindamatuid kogemusi.

Pärast 9. klassi otsustasin 
minna YFU’ga (Youth For 
Understanding) vahetusaas-
tale Saksamaale. 2011. aasta 
augustis, kui me kolme eest-
lasega Bremeni lennuki peale 
läksime, valdas meid kõiki 
teadmatus ja uudishimu. Me 
jõudsime oma keelelaagri 
perede juurde, kuhu me jäime 
kuuks ajaks, et õppida, kui-
das Saksamaal ellu jääda, ja 
valmistada meid ette terveks 
aastaks Saksamaal. 

Meie kamp koosnes kolmest 
eestlasest, kolmest soomlasest 
ja kahest türklasest. Me õp-
pisime kasutama Saksa ronge, 
saime osa sügisesest festivalist, 
pidasime soomlase sünnipäeva 
ja tegime eesti õhtu. Lõbu oli 
palju ja aeg läks kiiresti – juba 
pidi ütlema hüvasti nii armsaks 
saanud perele ja teistele vahe-
tusõpilastele. 

Niisis algas minu uus 
elu Hamburgist poole tunni 
kaugusel olevas väikelin-
nas Schneverdingen’is. Elasin 
kanarbikuväljade vahel, kus va-
hel mõned lambad ringi jook-
sid. Peamiselt vaikne ja rahulik 
koht ning maagiliselt ilus, kui 
kanarbik õitses. Muidu väike 
ja vaikne linn muutus aeg-ajalt 
suurte festivalide ja konsertide 
paigaks.  

Kooli ja igale poole mujale 
sai jalgrattaga, ka mulle anti 
vanaema vana rattas, millega 
sõita kooli ja mujale. Ka talvel 
sõideti rattga – koolil oli sel-
leks tarvis kaks suur jalgratta-
parklat. Need olid samas suu-
red kui meie kooli autoparkla ja 
igal hommikul oli see puupüsti 
jalgrattaid täis. Mul tuli ratta-
koha nimel lausa võidelda. 

Klassi üles leidnud, ei tul-
nudki mul rohkem liikuda, 

BERLIINIS:Kristina vahetusõpilastega Jaapanist ja Hiinast

“Koolis toimis kursusesüsteem ja 
õpilased valisid ise, mis aineid soovisid.”
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sest meil oli nö koduklass ja 
õpetajad ainult jooksid klas-
sist klassi pärast 90-minutilist 
tundi. Õpilased said peale 10. 
klassi valida, mis ainetes nad 
tahavad nö süvaõpet saada ehk 
mis neid rohkem huvitab. Va-
lik oli suur, alates ajaloost kuni 

kunsti-muusika suunani. 
Koolis toimis kursusesüs-

teem ehk õpilased valisid ise, 
mis aineid soovisid. Paljud 
ühes klassis olevad õpilased ei 
pruukinud  kogu aeg tundides 
koos olla, vaid erinevate vali-
kute tõttu olid neil tunnid eri 
klassides. 

Õpetajate ja õpilaste suhe 
oli palju vabam kui siinmail. 
Õpetajad sinatasid õpilasi ja 
käitusid õpilastega kui kol-
leegidega. Neid kutsuti klassi 
lõpupeole ja nad tundsid huvi, 
kuidas õpilastel läks. Mu-

napühade aegu jagas meie 
füüsikaõpetaja meile üllatus-
mune ja soovis ilusaid pühi 
ning klassijuhataja kostitas 
meid vahel küpsistega.

Söökla oli koolis olemas, 
aga miskipärast ei olnud see 
väga populaarne ja kõigil 

õpilastel olid oma võikud 
kaasas.

Vabal ajal käisn sõpradega 
väljas, jalgpalli- ja võrkpal-
litrennis ning teiste vahe-
tusõpilastega Saksamaad avas-

tamas. Aasta läks kiiresti ja 
imelikud asjad nagu viinerid 
purgis, telefoniputkas asuv 
raamatukogu ja hommikune 
pidev brötchenite (kuklikeste) 
söömine said mulle sama 
omaseks kui must leib ja ko-
huke.

Minu saksa pere on nüüd 
mulle kui teine päris pere, kel-
lega ma pidevalt suhtlen ja kel-
lel külas käin. Ja sõbrad Sak-
samaalt ja üle terve maailma, 
kellega sai Saksamaad avas-
tatud ning rõõme ja kogemusi 
vahetatud ja lubatud, et kunagi 
me näema veel – olgu see siis 
tüdruk Hiinast või hea sõber 
Soomest.

•	 YFU on rahvusvaheline mittetulunduslik organisat-
sioon, mis pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahe-
tusprogramme enam kui 60 riigis. Tänapäeval osaleb 
vahetusprogrammides igal aastal 5000 õpilast üle 
maailma vanuses 15-18 aastat.

•	 Vaata lähemalt: www.yfu.ee.
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Jalgratta uuesti leiutajad
Hanna, Gerli

TTÜ üliõpilased leiutasid ja ehitasid valmis hüdraulilise ülekandega jalgratta.

Infomessil Teeviit sai tut-
vuda ebatavalise jalgrattaga, 
mille olid valmistanud Tal-
linna Tehnikaülikooli mag-
istriõppe tudengid. Jalgratta 
loojate hulka kuulus ka meie 
kooli vilistlane Kristjan Lind 
– küllap nii mõnigi praegune 
kuristiklane mäletab teda kui 
aktiivset ÕE liiget, Kresku pe-
atoimetajat ja tublit spordi- ja 
matkameest. 

TTÜ mehaanikateaduskonna 
tudengite magistriõppe ühis-
projekti eesmärgiks oli leiutada 
jalgratas, millel poleks me-
haaniline, st kettülekanne, vaid 
mis töötaks hüdraulilise üle-

kande ja ajami abil. See tähend-
ab, et jalgratta paneks liikuma 
torudes surve all voolav õli.

Esmapilgul tundub tegemist 
olevat kaheldava väärtusega 
ettevõtmisega, kuid sügavamal 
järelemõtlemisel saab selgeks, 
et ideel on jumet. Kristjan Lind 
ja tema kaasõppurid julgesid 
kahtluse alla seada midagi 
iseenesestmõistetavat – jalgrat-
ta tööpõhimõtte! Ja seda kõike 
selleks, et välja mõelda võim-
sam jalgratas.    

Uue tööpõhimõttega jalgra-
tas sai nimeks Flowbike ning 
kui joonised ja arvutused olid 
valmis, asuti töökojas jalgratta 
ehitamise kallale. Flowbike’i 
suurimaks eeliseks tavalise jal-
gratta ees on võimalus panna 
vedama nii esi- kui ka tagarat-
tad ehk sõita „neljarattaveoga“. 
See peaks osutuma kasuli-

kuks raskel maastikul sõites. 
Flowbike’i väikseks miinuseks 
on aga suurem mass, võrreldes 
tavalise jalgrattaga.

Kuidas ratas töötab?
Sõitja väntab pedaalidega ringi 
õlipumpa, mis tekitab süs-
teemis vajaliku rõhu ja selle 
mõjul hakkab tööle esimese 
ratta juures asuv hüdromootor. 
Hammasrattad on vajalikud 
optimaalse jõuülekandega va-
jaliku kiiruse saavutamiseks. 
Ratta juhtimine käib jalgratturi 
paremas käes asuva kangi abil, 
mis pöörab tagumisi rattaid.

Käigukastiks on pingi all 
asuv ventiil, mis võimaldab 
sulgeda vedeliku pealevoolu 
mootorisse – seeläbi toimib 
see ka pidurdusena. Ventiil 
võimaldab muuta Flowbike’i 
sõidusuunda – nii on võima-

lik ventiili asendiga mängides 
õigetpidi vändates liikuda hoo-
pis tagurpidi.

Mõelgem suurelt
TTÜ tudengite projektil oli 
mitu eesmärki lisaks oma eri-
alaste oskuste arendamisele. 
Esiteks oli tegemist jalgratta 
kui keskkonnasõbraliku lii-
kumisvahendi arendamisega 
–  tulevik on ju loodussõbralike 
sõiduvahendite päralt. 

Teiseks paneb tudengite 
projekt mõtlema sellele, et tõe-
poolest tasub jalgratast leiuta-
da – hoopis hullem on kinni 
jääda valmis mõttemudelitesse 
ja rahulduda olemasolevaga. 
Projekt püüdis meid kõiki 
üles äratada harjumuspärasest 
maailmast, et märgata peidus 
olevaid uusi ja paremaid lahen-
dusi igapäevastele asjadele. 



VÄLISMAA 

Palmide ja prügi maal  
Tiina Liiva

Nelja õpetaja seiklused Euroopa Liidu kuumemas otsas.

Tallinna Kuristiku güm-
naasium koos nelja part-
nerkooliga Euroopast osaleb 
ühises Comeniuse projektis 
Bright History Out Of Rub-
bish. 5. – 9. novembrini osa-
lesid neli Kuristiku kooli 
õpetajat Hispaanias Malagas 
toimunud Comeniuse pro-
jekti esimesel töökoosolekul. 

Palmid ja apelsinipuud, 
kõik on roheline ja õitsev. 
See oli esimene mulje, kui 
jõudsime Malagasse. Eestisse 
oli meist maha jäänud koltu-
nud lehtede sadu. Malaga tä-
navatelt õnnestus leida vaid 
üks puu otsast alla kukkunud 
palmilehekolakas.

Malagas sajab aastas kolme 
nädala jagu vihma. Meie jaoks 
raske uskuda, sest kogu meie 
Malagas viibimise aja sadas 
iga päev vihma. Aga tänu sel-
lele oli meil huvitav jälgida 
kohalikku vihmavarjukultuuri. 
Kauplusesse, muuseumi või 
söögikohta sisenedes libista-
takse märg vihmavari ukse 
kõrval asuvasse vihmavar-
juhoidjasse. Väljudes võetakse 
ta sealt jälle kaasa. Kui ühel 
õhtul sööma minnes unusta-
sime vihmavarju näppu, tuli 
pahane baaripidaja, palus vih-
mavarju ära panna ja pühkis 
veel põrandagi lapiga kuivaks.

Juba esmasel kohtumisel 
meid võõrustava hispaanla-
sest õpetajaga õnnestus meil 
tekitada suurt hämmingut ees-
timaiste eesnimedega. Segadus 
jätkus ka hiljem, tutvudes pro-
jektipartneritega. Juhuslikult 
olid kõigi meie nimed väga 
sarnased ja nii arvas mõnigi, et 
eestlannad on kõik ühed Tiinad 
ja Tiiad, Riinad ja Viiad.

Kuhugi reisides tasub alati 
koguda muljeid ja inimesi. Ja 
inimesed olid toredad. Meie 

NAGU PARADIISIS: Õpetaja Tiina Liiva apelsinipuu all.
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töökohtumised kippusid al-
gul tuliseks, aga lõpptulemu-
sena jõuti kõiges kompromis-
sile. Vaatamata sellele, kas 
kokkulepe saavutati ühiselt 
või ühepoolse määramisega. 
Kogesime, et rahvustevahelis-
es suhtlemises tuleb lihtsalt 
arvesse võtta osapoolte kul-
tuuritausta ja eripära. Lõpp-
tulemusena said kõik plaanid 
paika.

Suhtlemisaltid koolilapsed
Kool oli üks ütlemata tore koht 
ja seal ringi liikudes kohtasime 
päris põlvepikkusi lapsi, sest 
kooli minnakse Hispaanias 
3-aastaselt. Mudilaste klas-
siruumid asusid eraldi majas ja 
nägid välja väga värvikirevad. 
Ringi liikusid nad muidugi  
koos ja õpetaja saatel.

Hispaania lapsed olid väga 
avatud ja valmis juttu ajama. 
Hispaanlased räägivad väga 

palju ja väga kiiresti ning va-
hetunnid olid rõõmsameelselt 
lärmakad. Koridorides olid 
üles pandud omavalmistatud 
plakatid, mis jagasid soovitusi, 
kuidas vahetunnis ohutumalt 
ringi liikuda ja koolis puhtust 
hoida. 

Lisaks korrapidaja õpeta-
jale on vahetunnis ka õpilased 
korda pidamas. Nad kannavad 
kollaseid veste ja suunavad tei-
si lapsi näiteks kommipaberit 
maast üles korjama.

Muidu olid õpilased täiesti 
õpilaste moodi. Koolitunde 
külastades palusid paar poissi 
meid sosinal, et me ikka veel 
natuke aega klassiruumis vii-
biks. Siis saaks jälle natuke 
aega tunni lõpu poole veere-
tatud.

Hispaania prügiga tutvumas
Külastasime Malaga prügi-
mäge, kuhu tuuakse kokku 

prügi Malagast ja selle ümb-
rusest. Saime teada, et igal 
hommikul vurab kohale ca 400 
autokoormatäit prügi, mis kõik 
sorteeritakse ja töödeldakse. 
Eraldatakse paber, plastmass 
ja metall. Lisaks valmistatakse 
jäätmetest ka pinnasemater-
jali. Kohe sealsamas prügimäe 
territooriumil oli väike katse-
lapike, kus kasvatati köögivilja 
kohapeal valminud pinnasel.

Koos meiega käisid 
prügimäel ka õpilased ja meile 
korraldati ühine loeng taas-
kasutuse tähtsusest. Emotsio-
naalne härrasmees selgitas 
prügi kogumise ja ümbertöö-
tlemise süsteemi Malagas. 
Muuhulgas saime teada, et neil 
on tänavatel probleeme nätsu, 
koerakaka ja suurte möö-
bliesemetega. Tundus, et eriti 
viimastega, sest lapsed õppisid 
püüdlikult kogu loengu vältel 
telefoninumbrit 900 900 900. 
Sel numbril helistades tullakse 
ja viiakse su näguripäevi näi-
nud sohva minema. 

Grafitit  harrastavatel las-
tel aga paluti kodus seinu vär-
vida. Aga prügitöötajate iga-
õhtune nali on: Kindad on nii 
mustad, et kõnnivad ise mine-
ma. Ja muidugi kõlas prügi 
kohta korduvalt: vähenda ko-
gust, kasuta uuesti, töötle üm-
ber!  Lõpetuseks demonstreeris 
lektor meile erinevaid esemeid, 
mis olid kõik valmistatud prügi 
hulka minevast materjalist. 

Picasso sünnilinn
Malaga on maailmakuulsa 
kunstniku Pablo Picasso sün-
nilinn. Meil õnnestus ühel õh-
tul külastada  Malagas asuvat 
Picasso muuseumi. Oli huvi-
tav kogemus, sest sisenemine 
muuseumi meenutas lennu-
jaama turvakontrolli ja kohati 
tundus, et turvamehi liigub 
näitusesaalides rohkem kui 
külastajaid. Tagasiteel Oslo 
lennujaamas tabas meid ka tõe-
line korralik turvakontroll. Ja 
see oli ka huvitav kogemus.



VIKTORIIN  

Kuristiku ajud vastamisi

Riina Rotšan Liisi Rannast-Kask Kristina Kasvandik Emil Grubi
1. Mitu külge on stopp-
märgil?

3 6 6 0

2. Millisel jooksualal ei 
saa kunagi aega paran-
dada?

Maraton Ei tea. (vaatab imeliku näoga) 
Kaugushüpe.

1000 m

3. Mis puuvilja sort on 
martsipan

Õun. Õun. Puuvili. Hea, kallis.

4. Milline linn on mur-
rakutes varem olnud ka 
Oablu või Aablu?

Ei tea. Ei tea. Haapsalu. Kivi.

5. Põleb 7 küünalt, 2 
puhutakse ära, mitu 
küünalt jäi alles?

0 7 2 Sama palju

6. Millisele küsimusele ei 
saa iialgi vastata jaata-
valt?

Ei tea. Kas sa magad? (naljatades) 
“Will you marry me?”
(hiljem)  
Eitavale küsimusele.

Miks küsimused.

7. Milline miin ei lõhke? Jasmiin. Ei tea. Tarbiin, ilma lõhkeaineta 
miinid.

(Tema ja “pool” kooli ei 
osanud sellele vastata.)

8. Kes on mehele tema 
naise äi? 

Isa. Isa. Ämm, ema? Isa.

9. Kas päike tõuseb 
läänest või lõunast?

Idast. Idast. Idast. Idast.

10. Mis on Pipi Pikksuka 
täisnimi?

Pipilota Viktuaalia Rull-
kardiine Eefraimitütar 
Pikksukk.

Pipilota Viktuaalia Rull-
kardiine Piparmünta 
Eefraimitütar Pikksukk.

Pipi Pikksukk Viktuaalia 
Rullkardiine Piparmünta 
Eefraimitütar Pikksukk.

Ei mäleta, kuna abiline 
segab.

Õiged vastused: 1. 8, 2. Cooperi test, 3. õun, 4. Haapsalu, 5. 2, 6. kas sa magad?, 7. vitamiin, 8. isa, 9. idast, 10. Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar Pikksukk

Selles Kreskus ragistavad ajusid 
Emil, Kristina ja õpetajad Riina 
Rotšan ja Liisi Rannast-Kask. 

Mitte keegi ei vastanud õigesti 
küsimustele nr 1 ega 2.  Esi-
mest koha saavutas õpetaja 

Liisi 5 punktiga. Teise koha sai 
Kristina 4 punktiga, kolmanda 
õpetaja Riina 3 punktiga ning 

medalist jäi napilt ilma Emil, 
kes sai 2 punkti. 
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Politsei Kuristikus
Viktoria Tihhina

Detsembris käisid meie koo-
lis politseinikud, et kontrol-
lida, kas kõik kuristiklased ikka 

helkureid kannavad. Kõik need 
õpilased, kellel puudus helkur, 
pidid minema paar päeva 
hiljem politseijaoskonda kuu-
lama loengut helkuri kandmise 
kohta.

Paljud õpilased ei taht-

nud alguses politseijaoskonda 
minna, kuid tegelikult tasus 
see käik ära. Loeng oli huvi-
tav ja informatiivne – õpilased 
said teada uusi fakte helku-
rite kohta. Küllap nii mõnigi  
hakkas mõtlema, et helkurit 
kandes saame ise midagi enda 
ohutuse nimel ära teha.    



KOOLIELU 

Anname sõna piltidele!

PÄKAPIKUD: Iga klass meisterdas detsembris oma päka-
piku.

ISADEPÄEVA KONTSERT: Seekord ei piisanud vaid las-
test - ka isad tõmmati tantsuplatsile.

MARDIPÄEV: Algklasside õpilased peavad lugu rahva-
kultuurist.

PEREPÄEV: Õpetaja Janno Isat koos oma jüngritega 
sõjavarustust tutvustamas.

MAGUS MAJA: Piparkookidest meisterdati lausa uskuma-
tult toredaid asju!

RAMMUMEHED: Krister Raudsepp muskleid näitamas.
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