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Muusikat! 

Kresku

1. oktoobril tähistati meie 
koolis rahvusvahelist muusi-
kapäeva. Sel päeval toimus 
meie kooli bändi avalik proov, 
millele koolirahvas hoolega 
kaasa elas. Igatahes oli sel 
päeval muusikaklassi mah-
tuda üsna raske. 

Tore, et meie kooli bändi 
tegemistele kaasa elatakse, tore 
on ka see, et kooril on kin-
del plaan läbida tihe laulupeo 
sõel ja pääseda laulukaare alla 
laulu lööma. Ja loomulikult 
sammuvad sama teed Päripidi 
tantsurühmad ja meie vääri-
kas naisrühm. Igatahes on 

pingutamine seda väärt. Ja kui 
ei mahugi tantsumurule, siis 
protsess ise, sellega kaasnevad 
emotsioonid ja esinemised 
oma koolis on parim tasu näh-
tud suure vaeva eest.

Ühe hiljutise küsitluse 
tulemusel selgus, et laulu- ja 
tantsupidu on eesti identiteedi 
väga oluline koostisosa. Just 
need inimesed, kes käivad iga 
nädal koos laulmas ja tantsi-
mas, kes näevad palju vaeva 
häälte ja tantsusammude kok-
kukõla saavutamiseks, ajavad 
kõige ehedamal kujul eesti asja. 
Jõudu meie kooli lauljatele ja 
tantsijatele sel teel käimiseks!
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KAARDILUGEJA: Nii saab ennast sööklas tuvastada.

Peatoimetaja veerg

Direktor Raino Liblik tutvustab uut õpilaspiletit..

Uuel aastal uue hooga – 
Kuristiku on otsustanud viia 
asja järgmisele tasemele ning 
kasutusele võtta kiibiga plas-
tikust õpilaspiletid. Asjas sel-
guse saamiseks selgitas olu-
korda direktor Raino Liblik.

Miks otsustas meie kool sel-
liste õpilaspiletite kasuks?
Meie kool üritab ajaga kaasas 
käia ning liikuda asjade kiire-
ma ja efektiivsema lahenduse 
suunas. Elektrooniline õpilspi-
let on väga mitmekülgne – selle 
kaardiga saab tulevikus teha 
koolis kõiki toiminguid ning 
ka väljaspool kooli on kaar-
dil omad plussid, näiteks saab 
kaarti kasutada bussiga sõit-
misel enda tuvastamiseks.

Millised eelised on kiibiga 
kaartidel vana õpilaspileti 
ees?
Mõte ongi selles, et välja va-
hetada paberõpilaspiletid. 
Kuna kiibiga kaardi saavad 
kõik Kuristiku õpilased, siis 
on lihtsam arvestust pidada 
näiteks sööjate arvu üle. 

Kus antud kaardid meie koo-
lis kasutust leiavad?
Esialgu on rõhk sööklal – 
sööklasse sisenemine hakkab 
välja nägema nii, et kui õpila-
sel on käes etteantud söömise 
aeg, ehk siis kui on tema kord 
sööklasse pääseda, siis tal on õi-
gus ka sinna minna. Sööklasse 
paigaldatakse kaardilugejad 
– õpilane siseneb sööklasse, 
näitab oma kaarti kaardiluge-
jale ning seejärel ilmub õpilase 
info ekraanile. Kooli söögitä-
didel on kaks eraldi monitori, 
kuhu info edastatakse ning 
sealt nad näevad, kas õpila-
sel on hetkel õigus omale toi-

tu võtta. Kaardi näitamisega 
õpilased justkui kinnitavad, et 
nad on söömas käinud. Sellise 
süsteemi abil saab juhtkond jäl-
gida, kuidas oleks kõige mõist-
likum toitlustamist planeerida. 
Gümnaasiumiõpilaste puhul 
loeb ka see, kas arved on õige-
aegselt tasutud. Iga kuu alguses 
saabub maksja meilile info eel-
nenud kuu toidu maksumuse 
kohta ning kui arvet pole õige-
aegselt tasutud, siis näeb seda 
ka toidutädi ning blokeerib 
kaardi.

Järgmisteks projektideks on 
raamatukogu ning kaugemas 
tulevikus läbipääsud.

Ehk siis tulevikus saab kooli-
majja siseneda ainult kaar-
diga?
See on võimalik, kuid kuna 
sellised lahendused on üsna 
kulukad, siis on läbipääsud 
hetkel teisejärgulised. Alus-
tame siiski sööklast ja seejärel 
raamatukogu.

Mis ajaks peaksid õpilased 
uue õpilaspiletiga varustatud 
olema?
Selliste asjadega on ikka nii, et 
kõik ei lähe plaani järgi. Prae-
gusel hetkel on plaanis uut 
süsteemi sööklas hakata raken-
dama uuest veerandist, küll ei 
oska öelda, kas nüüd kohe uue 
veerandi esimestel päevadel, 
sest seal on esinenud tõrkeid, 
mis ei sõltu meist, vaid tee-
nusepakkujast.

Milline kaardivariant on po-
pulaarseim? 
Ligi pooled tellinutest on ot-
sustanud tasulise ISIC kaardi 
kasuks, kuna sellega kaasne-
vad mitmed soodustused. Kui 
õpilasel on võimalik, siis on tal 
kasulikum tellida just see kaart, 
sest kui õpilane liigub aktiivselt 
ringi ning näiteks reisil olles 
külastab muuseumeid, siis soo-
dustuste arvelt saab õpilane 
väga palju plusse. Kaardi mak-
sumuse raha saadakse kindlasti 
kuhjaga tagasi. Eks igaüks teeb 
oma valiku, kas ta tahab pit-
sarestoranis allahindlust saada 
või mitte. Muidugi loeb ka see, 
et päris paljudel on ISIC kaart 
eelnevalt juba olemas.  Kui 
õpilasel aga ei ole võimalik 
tellida ISIC kaarti, siis tavalisel 
õpilaspiletil on ka omad plus-
sid, aga neid ei ole nii palju kui 
teisel.

Kas on ka teisi koole, mis ka-
sutavad sarnast süsteemi?
Ega neid palju ei ole, mõnes 
koolis mingil määral on. Mina 
hetkel tean nelja kooli, kus mi-
dagi on, eks iga kool on natuke-
ne erinev. Kõik oleneb sellest, 
kes on lahenduse pakkuja, 
millised on kooli iseärasused 
ja vajadused, igal pool on süs-
teem natukene erinev. Pigem 
on ikka üksikutes koolides, aga 
lahendus muutub populaarse-
maks – õpilaspiletisüsteemiga 
liitusid meie kooliga koos juba 
kolm-neli teist kooli.

Esimene veerand on möödu-
nud kibekiirelt – koolideva-
helistelt spordivõistlustelt 
on auhindu nopitud, õpeta-
jate päev tähistatud, rebased 
ristitud ja palju muud tradit-
sioonilist on tehtud. 

Rebaste ristimine kulges 
üsna sulnilt ja sujuvalt. Re-
bastele pühendatud nädal 
meenutas kohati kunagist 
stiilinädalat, kui inimesed 
pidid igal nädalapäeval eri 
stiilis rõivaid või kostüüme 
kandma. Igatahes jäid nii 
mõnedki rebased silma oma 
toredate kostüümidega – 
küllap tegi see selle nädala 
nii nende kui ka teiste kuris-
tiklaste jaoks lõbusamaks ja 
vaheldusrikkamaks.

Õnneks ei julge keegi re-
monditud koolimaja mingi 
rebastele mõeldud lögaga 
mökerdada ja kõige püha-
likumad (räpasemad, hais-
vamad) ristimistoimingud 
aeti ära kooli hiiglasliku ter-
ritooriumi kõrvalises sopis. 
Igatahes teised kuristiklased 
on selle eest abiturientidele 
ja rebastele tänulikud. Elagu 
traditsioonid, mis ajas ka 
muutumise märke näitavad!



KOOLIELU

(Vahe)tunnid täis muusikat
Kristina

Esimest korda võttis ka meie kool osa rahvusvahelisest muusikapäevast.
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MARTIN: Kooli parim trummar mänguhoos.

Esimesel oktoobril, rahvusva-
helisel muusikapäeval, mille 
algatajaks oli legendaarne  
viiuldaja Yehudi Menuhin, 
kõlas ka meie hubases kooli-
majas muusika. 

Nii vahetundide ajal kui ka 
mõnes tunnis. Õpetajad just 
eriti vaimustuses ei olnud, aga 
õpilased see-eest nautisid asja 
täiega. Vahetunnid olid täis 
tantsu ja tralli! Tundides oli 
ka tunda muusikapäeva. Vene 
keele tunnis laulsime venekeel-
seid laule, ajaloo õpetaja lasi 
meile laulu "Vihma loits", see 
sobis kokku ka tunni teemaga, 
milleks oli muinaseestlaste 
usund. Inglise keeles tegime 
tööd ja taustaks mängis rahulik 
muusika. 

Kolmanda vahetunni ajal 
võisid kõik tulla vaatama 
lahtist bändiproovi ehk mida 
meie kooli bändipoisid ja 

-tüdrukud vabal-ajal teevad. 
Uudistajaid oli metsikult ja tuli 
aina juurde. Oli neidki, kes ei 
mahtunud klassi. Bänd alustas 
kõigile hästi tuntud lauluga 

Kuristiku bänd ja koor
Kadi ja Helen

Väike ülevaade selle õppeaata muusikaringidest.

Kindlasti olete te kõik vii-
mastel aastatel märganud 
muutust aktuste muusi-
karepertuaaris. Mis võiks 
olla selle põhjuseks? Mui-
dugi on asi selles, et iga uue 
muusikaõpetajaga tulevad 
uued laulud ja viisid.

Praeguse põhikooli vii-
mase astme ja gümnaasiumi 
kooris hakkasid muutused 

toimuma siis, kui õpetaja 
Silva Rent läks 2011/12. õp-
peaastal pensionile ja tema 
asemele tuli õpetaja Sirje 
Vasmann-Perend. Prae-
guseks on kooridest välja 
kujunenud noorteansambel 
või bänd, kuidas kunagi.

Uuel õppeaastal alustas 
noorteansambel uue hoo ja 
mitme uue näoga. Meil on 
näoraamatus oma grupp, 
kuhu postitame lugusid, 
mida võiks tulevikus esitada 
ja arutleme muude bändiga 
seotud teemade üle. Üldiselt 

on proovid korra nädalas, 
kus osalevad nii lauljad kui 
ka pillimängijad. 

Kuid on ka ette tulnud, et 
oleme pidanud korraldama 
nii öelda bändilaagreid, mis 
on toimunud ühel nädala-
vahetuse päeval. Laagrites 
veedame vahel kuni 6 tundi 
lihtsalt lugusid harjutades 
(muidugi lisandub ka pisike 
puhkepaus, ega me robotid 
ole). See on küll väsitav, kuid 
see eest on tulemus olnud 
alati tublisti parem.

Sel õppeaastal on meie 

koolis lisaks bändile ka 
laulupeokoor, kus on pisut 
rohkem liikmeid. Nagu 
nimigi ütleb, on see loodud 
selleks, et saada tuleval suvel 
üldlaulupeole, et esindada 
seal meie kooli. Kooris on 
meil abiks ka Sirle Truu, kes 
aitab madalamatel häältel 
oma partiid selgeks saada. 

Kooli direktor ja mõle-
mad õpetajad väitsid, et see 
saab olema raske katsumus, 
teekond üle kivide ja kän-
dude, kuid lõppeesmärk on 
seda väärt. 

Bruno Mars – „Grenade“. Algul 
lauldi ette ja siis pandi sõnad 
seinale, et kõik saaksid laulda 
ning meist kõigist sai üks suur 
koor. Järgmiseks tuli Fun- „We 

are young“, kus refrään kõlas 
kui ühest suust. Viimase laulu 
ajal Robbie Williams – „Angels“ 
kõlas ka väike kitarrisoolo. 
Tunnikell lõpetas laulmise.



INTERVJUU

Uued näod Kuristikus 

Kailiin
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Saage tuttavaks uute õpetajatega!

Kuidas Te meie kooli tööle 
sattusite?
Lõpetasin sellel aastal ülikooli 
ja hakkasin otsima koole, kus 
vene keele õpetajat vajatakse. 
Tulin Kuristiku gümnaasiumi 
vestlusele ja pärast väga posi-
tiivset kohtumist ning ekskur-
siooni koolis otsustasin, et tu-
len tööle just siia. 

Kus Te varem töötanud olete?
Minu eelmised tööd pole õpet-
amisega seotud, kuid peale 
õppepraktikat eelmisel aastal 
Reaalkoolis ja asendust Inglise 
kolledžis avastasin, et õpeta-
mine ongi minu elukutse.

Millised on esimesed muljed 

Kuristiku gümnaasiumist? 
Kas Teile meeldib siin?
Minu esimene mulje oli, et kool 
on väga avar ja ilus. Nüüd mulle 
väga meeldib siin – toredad, 
abivalmid kolleegid, huvitavad 
kooliüritused ja õpilased, kes 
soovivad õppida, teevad minu 
tööpäevad väga meeldivateks.

Kas ja mida Te varem tead-
site Kuristiku gümnaasiumi 
kohta?
Kuristiku gümnaasiumist tead-
sin vaid seda, et see asub Las-
namäel.

Mis on Teie hobid?
Mulle meeldib tegeleda tant-
sudega, armastan lugeda ja 
õpin korea keelt.

Mis loomad Teile meeldivad? 
Mis loomaga ja miks Te ise 
kõige rohkem sarnanete?
Kõik loomad on omamoodi 
toredad, kuid kõige rohkem 
meeldivad mulle kassid. Sar-
nanen pandaga, sest kui kõik 

sõltuks ainult minu soovidest, 
siis ma terved päevad midagi 
ei teeks, ainult sööks, suhtleks 

sõpradega ja elaks ning magaks 
seal, kus minust hoolitsetakse 
ja mitte midagi ei nõuta.

ANNA DEKELBAUM 
Vene keele õpetaja

Kuidas Te meie kooli tööle 
sattusite?
Lõpetasin Tallinna ülikoolis 
matemaatika eriala ning taht-
sin leida erialast tööd, kuna 
baaridaami töö ja purjus in-
imeste kantseldamine muutus 
igavaks. Saatsin oma CV väga 
mitmesse kooli ning mõne 
aja pärast istusingi Kuristiku 
gümnaasiumi direktori ja õp-
pealajuhatajaga ühise laua 
taga, mis oli minu esimene 
tööintervjuu matemaatika 
õpetaja kohale. Käisin ka teistes 
koolides töövestlustel, kuid 
just see esimene tundus õige.                                                                                                                                            
                                                                            
Kus Te varem töötanud olete?
Eks neid mitteametlikke töö-
kohti on mitu olnud. Ülikooli 
bakalaureuseõppe ajal töötasin 
baaridaamina.

Millised on esimesed muljed 
Kuristiku gümnaasiumist? 
Kas Teile meeldib siin?
Mul on väga toredad kolleegid, 
hetkel ei oskaks paremaid taht-
agi. Ma küll kõigiga suhelnud ei 
ole, kuid kõik matemaatikud on 
väga positiivsed ja alati valmis 
aitama. Lapsed on elurõõmu 
täis. Ükski päev ei ole samasu-
gune, alati juhtub midagi uut ja 
toredat. Kõik on kuidagi väga 
kiiresti muutunud, sest 4 aastat 
tagasi istusin ka mina karmide 
õpetajate silme all klassiruumis 
ja õppisin hoolega, et väga 
edukalt gümnaasium lõpetada 
ja ülikooli sisse saada. Nüüd 
aga olen ise klassi ees, õpetan, 
märgin puudujaid ja parandan 
kontrolltöid.

Kas ja mida Te varem tead-
site Kuristiku gümnaasiumi 
kohta?
Päris ausalt? Ei teadnudki 
Töövestlusele tulles kasutasin 

kooli leidmiseks 
Google Maps’i. Kui 
kohale jõudsin, tuli 
välja, et olen siin 
ühe korra viibi-
nud – orkestriproov 
toimus meie kooli 
muusikaklassis.

Mis on Teie hobid?
Muusika – mängin 
saksofoni päris mit-
mendat aastat. Käin 
eraõpetaja juures 
tundides ja mäng-
in aktiivselt kahes 
orkestris. Ratsaspor-
diga tegelen ka nii 
palju kui jõuan. 
Nooremas eas tege-
lesin ka võistlustant-
su ja laulmisega, 
kuid need oskused 
on natukene roostes. 

AULI REITEL 
matemaatika õpetaja

Mis loomad Teile meeldivad? Mis loomaga ja miks Te ise kõige 
rohkem sarnanete? KASS – piisavalt iseseisev, kaval ja ilus.
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Kuidas Te meie kooli tööle 
sattusite?
Kuna olin ülikooli lõpetamas, 
siis tundus ainuke õige mõte 
tööd otsida. Tööpakkumiste 
portaali sirvides leidsingi so-
biva variandi. Käisin vestlusel 
ja osutusin valituks.

Kus Te varem töötanud olete?
Töökogemus seni antud erialal 
puudub, kuid olen proovinud 
tööd müügi erialal.

Millised on esimesed muljed 
Kuristiku gümnaasiumist? 
Kas Teile meeldib siin?
Esmamulje on väga hea: meel-
div atmosfäär, sõbralikud 

õpilased ja töökaaslased. Olen 
oma valikuga rahul.

Kas ja mida Te varem tead-
site Kuristiku gümnaasiumi 
kohta?
Enne töökohale kandideeri-
mist ei olnud sellest koolist 
varem kuulnud, kuid hiljem 
tutvusin ise kooli tegemistega.

Mis on Teie hobid?
Tegelen spordiga.

Mis loomad Teile meeldivad? 
Mis loomaga ja miks Te ise 
kõige rohkem sarnanete?
Kõige rohkem meeldivad ikka 
tavalised koduloomad: koer ja 
kass. Ei oskagi ennast loomaga 
võrrelda, seda oskaks ehk minu 
perekond ja sõbrad.

DEIVI TEPPAN 
Kehalise kasvatuse õpetaja

Kuidas Te meie kooli tööle sat-
tusite?
Seoses õpingutega Tallinna Üli-
kooli magistriõppes olen mit-
mes meililistis, selle kaudu tuli 
esimest korda teade, et Kuris-
tiku gümnaasium otsib ajaloo 
õpetajat. Mõne aja möödudes 
tuli uus kiri teise listi kaudu, 
siis lugesin juba pikemalt, 
paari päeva möödudes küsis 
üks õppejõududest, kas ma ei 
oleks huvitatud Kuristiku güm-
naasiumisse tööleasumisest. 
Peale kolmandat korda mõtle-
sin, et vaatan siis õige lähemalt, 
mis kool see on, ja siin ma nüüd 
olengi.

Kus Te varem töötanud olete?
Enne Kuristiku gümnaasiumi 
tööle asumist olin mitu aastat 
lapsepuhkusel, mul on 4-aas-
tane tütar ja 2-aastane poeg. 
Olen töötanud ka OÜ Netroos 
juhiabina, see firma tegeleb IT 
kaabeldusega.

Millised on esimesed muljed 
Kuristiku gümnaasiumist? 
Kas Teile meeldib siin?
Esimesed muljed on mahlakad, 
positiivsed, inimesed on sõbra-
likud. Õpilased on huvitavad, 
klassides on palju erinevaid ini-
mesi, arvamusi, nägusid ja see 
kõik vaid rikastab koolipäevi. 

Kas ja mida Te varem tead-
site Kuristiku gümnaasiumi 
kohta?
Ma teadsin Kuristiku güm-
naasiumist üpris palju lugusid, 
mida tundides on tehtud ja mis 
õpetajatele peavalu valmista-
nud. Nimelt on mu abikaasa, 
tema vennad ja õde samuti õp-
pinud  Kuristiku gümnaasiu-
mis, nii et päris võõraks seda 
kooli lugeda ei saa. 

Mis on Teie hobid?
Mulle meeldib lugeda, käsitööd 
teha, eriti kududa – see on väga 
hea moodus pingeid maan-
dada. Varem tegelesin ka ratsu-
tamisega. 

Mis loomad Teile meeldivad? 
Mis loomaga ja miks Te ise 
kõige rohkem sarnanete?

Mulle meeldivad väga koerad 
eriti retriiverid ja bernhar-
diinid. Kui peaksin end mingi 
loomaga seostama, siis oleks 
see ilmselt tiiger. Nad on ra-

Kuidas Te meie kooli tööle 
sattusite?
Sõbranna luges töökuulutust 
ja arvas, et ma võiksin ajaloo 
õpetajaks kandideerida. Läks 
õnneks ja nüüd ma Kuristiku 
gümnaasiumis töötangi.

Kus Te varem töötanud olete?
Õpetasin mitu aastat Tallinna 
Laagna lasteaed-põhikoolis 
erivajadustega lapsi.

Millised on esimesed muljed 
Kuristiku gümnaasiumist? 
Kas Teile meeldib siin?
Muljed on head ja mulle koolis 
meeldib. Mind on lahkelt vastu 
võetud. Inimesed on sõbrali-
kud ja abivalmid. 

Kas ja mida Te varem tead-
site Kuristiku gümnaasiumi 
kohta?
Koolist teadsin enne siia tule-
kut. Mõned mu tuttavad on 
selles koolis õppinud ja prak-
tikal olnud. Olin kuulnud, et 
koolis on hiljuti remont tehtud 
ja et koolis töötavad toredad 
inimesed.

Mis on Teie hobid?
Meeldib kõndimas käia, et keha 
ja vaimu väskena hoida. Samuti 
meeldib lugeda ja teatris ning 
kinos käia. Ka reisida meeldib.

Mis loomad Teile meeldivad? 
Mis loomaga ja miks Te ise 
kõige rohkem sarnanete?
Kodus ühtegi lemmiklooma 
ei ole. Juba väiksena hakkasid 
mulle meeldima jõehobud, 
sest nad on äärmiselt põnevad 
loomad. Kui just mingi looma-
ga ennast samastama peaksin, 
siis kassiga. Armastan iseseis-
vust, mõnusalt olesklemist ja 
vajadusel näitan küüsi ka. 

hulikud loomad, kes võivad 
teatud olukordades olla kiired. 
Isegi laulusõnad ütlevad, et 
tiigrikutsu ei karda kedagi… 
Olen ka tiigriaastal sündinud. 

ÜLLE PIIBAR 
Ajaloo õpetaja

MARILIS KIROTAR 
Ajaloo õpetaja
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Saage tuttavaks meie jalgpallivõistkondade tähtedega.

Viktor Bahtinov

Me ootasime põnevusega koh-
tumist meie kooli värske re-
base Viktoriga, kes on mängi-
nud jalgpalli 10 aastat.  Need 
10 aastat on viinud teda Eesti 
U-17  eliitliigasse. Kuuendast 
klassist alates kuulub ta meie 
kooli jalgpallitiimi ja ta on seal 
üks põhiline väravakütt – nelja 
aasta jooksul 10 väravat! Tehke 
järgi! 

Viktori arvates on kõige 
raskem mängida Arte kooliga, 
sest seal mängivad tema sõb-
rad Eesti koondisest. Küllap 
neid on raskem üle kavaldada, 
sest nad tunnevad sinu män-
gustiili ja muid nippe.  Viktor 
arvab, et Kuristiku kooli plus-
siks on tahtmine iga hinna eest 
võita, kuid miinuseks on kooli 
võistkonna liikmete harv koh-
tumine – jalgpalli võti on hea 
tiimitöö, mis areneb iga päev 
harjutades.  

Viktoril on ka oma eeskuju 
– Tarmo Kink, kes mängib häs-
ti ja kellel on hea mängustiil. 
Viktori meelest läheks kooli 
koondisel veel paremini, kui 
nende preagune aktiivne ja 
kaasaelav publik oleks rohkear-
vulisem. Heale tulemusele 
aitab alati kaasa jalgpalluri hea 
tuju, mida ta saab kodupubliku 
toetusest. 

Tähelepanu, õpetajad! 
Peale selle, et te  soovite jalg-
palluritele edu, siis rohkem oo-
tavad nad ka teie isiklikku koh-
alolekut jalgpalliplatsi ääres.

Gloria Pärnaste

Naisjalgpallurit oli raske leida. 
Aga lõpuks meil vedas! Me 
leidsime tüdruku, kellel peale 
kooli koondises mängimise on 
plaanis minna FC Florasse, et 
jalgpalliga tõsisemalt tegeleda.

Tal on ka õnnestunud mitmel 
aastal oma kooli koondises 
olla. Kuigi ta pole jalgpallitren-
ni teinud. Lihtsalt andekas! 

Inglise Kolledžiga mängi-
des tundis ta, et tema oskustest 
jääb puudu, sest seal mängivad 
kaks täielikku proffi.  

Kooli võistkonna tiimitöö 
ei edene just kõige paremini, 
aga preagusel hetkel ta ei oska 
midagi muuta, sest Gloria on 
uus liige. Glorial ei ole eesku-
jusid, sest ta ei tunne Eesti jalg-
pallureid nii täpselt. See-eest 
fännidega on ta väga rahul! 
Kõige suurem fänn on kehalise 
kasvatuse õpetaja, kes juhen-
dab, seletab ja elab kaasa!

Karl- Erik Puolokainen

Karl-Erik on kooli üks pa-
rimaid väravakütte ja enda 
sõnul kooli jalgpallivõistlustel 
väravaid löönud lugematutel 
kordadel ning kooli esindanud 
igal aastal. Trenniga alustas 
ta alles kaks aastat tagasi ning 
profikarjääri alustamiseks on 
see liiga hilja, jalgpall on tema 
jaoks hobi, millega on ta tege-
lenud kogu elu. Kogu elu ning 
mänge lugematul hulgal! 

Eesti jalgpalluritest on tema 
eeskujuks nagu Viktorilgi  Tar-
mo Kink, vahet pole, et too on 
vasakujalgne. 

Koolidevahelistel jalgpal-

liturniiridel on Karl-Eriku 
arvates suurim vastane olnud 
Arte gümnaasium, mis on ka 
jalgpallikallakuga kool. Nende 
vastu oli kaotus 9:1, kuid 
Karl-Eriku poolt tuli see üks 
värav Kuristiku kasuks. Ta ise 
ütleb, et see värav tuli õnnega 
pooleks.

Aastatega on koolideva-
helistele jalgpallitruniiridele 
aina rohkem tulnud ka oma 
kooli kaasaelajaid ja selle üle 
on hea meel. Kooli poolt mo-
tiveerivad veel kehalise kasva-
tuse õpetajad ning ka direktor 
on alati heade tulemuste üle 
õnnelik. Kes siis ei oleks? Meie 
küll oleme!

GLORIA JA VIKTOR: Pildilt puuduvad Karl-Erik ja Maris.
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Esimestel koolinädalatel köi-
tis kuristiklaste pilku uus 
õpilane Reimo, kellest ei 
saanud esialgu mööda vaada-
ta. Kresku otsustas uurida, 
milliseid saladusi poiss endas 
peidab.

Mis koolist sa tulid?
Audentese Spordigümnaasiu-
mist.

Miks sai uueks kooliks just 
Kuristiku?
Kuristikus on palju vanu tutta-
vaid meeskonnakaaslasi, vana 
Audentese treener Jüri Lepp, 
kelle käe all ma saan sporti 
jätkata ning igapäevaselt tren-
nirutiini täita.

Kuidas Kuristiku meeldib?
Kool nagu kool ikka, eriti 
paistab silma oma tavade ja 
traditisoonide poolest, mida 
teistes koolidest nii järjepide-
valt ei tähistata. Meeldib ka see, 
et Kuristiku õpilased võtavad 
aktiivselt osa koolidevahelistest 
võistlustest. Inimesed on sõb-
ralikud ja toredad, klass võttis 
mind hästi vastu.

Kumb siis parem on – 
Audentes või Kuristiku?
Audentes on ikkagi spor-
digümnaasium – põhirõhk 
on spordil, seal toimub pidev 
konkureerimine, mida praegu 

Kuristikus pole ette tulnud. 
Kuristiku on praegusel hetkel 
ikka parem, pingeid on vähem, 
enesetunne on parem ning 
olen ise ka rahulikum.

Milliste hobidega kooli kõr-
valt tegeled?
Põhiliselt ikka käsipalliga. Ku-
nagi tantsisin ka, üheksa aastat, 
aga kuna puudus piisavalt pikk 
partner, siis tuli asi pooleli jätta.

Millist tantsustiili harrasta-
sid?
Lindy Hop  (lindiga pole 
mitte mingisugust seost) – 
paaristants, kus on erinevaid 
tõsteid ja muid huvitavaid asju, 
seal saab partnerit „loopida“.

Kas kehaehituse poolest ei 
tasuks mängida korvpalli?
Kunagi mängisingi, kuid kuna 
treeneritega polnud head 
suhted, siis otsustasin hakata 
tegelema käsipalliga.

Ja nüüd kõiki huvitav küsi-
mus – palju sul pikkust on?
206 sentimeetrit.

Kas pikkusega seotud 
tähelepanu häiriv ei ole?
Ei, olen tähelepanuga harju-
nud. Vahel saab isegi palju 
nalja – kui käia rahvarohketes 
kohtades, siis kuuleb päris tihti 
hüüatust: „Vaata, kui pikk ta 
on!“ ja küsimust: „Kas sa korv-
palli ka mängid?“ On küsitud 
väga huvitavaid küsimusi. Esi-
mest lauset kuulsin ka Kuris-
tikus esimesel paaril nädalal 
mitu korda päevas.

Kuristiku vägilane
Kahemeetrimees Reimo on tähelepanuga harjunud.

Maris Laut

Maris Laut on koolidevaheli-
sel jalgpalliturniiril osalenud 
viimased kolm aastat. Palli ta ei 
karda ning jalgpalli mängimine 
on isegi vahel rahustav. Sellel 
koolidevahelisel jalgpallitur-
niiril lõi Maris ka kooli ainsa 

värava (ilus ja uhke värav, mis 
teeb terve kooli rõõmsaks).

Ise mägib ta sõpradega 
staadionil, aga koondisesse 
minek teda ei huvita. Jalgpall 
on pigem hobi ning ajaviide.

Aastatega on tiim, kellega 
võisteldi, üldiselt samaks jää-
nud, mõned uued näod on ka 

Kristin

tiimi jõudnud ning mõned 
vanemad olijad koolist lahku-
nud. Kuid tiimitöö on hea 
ning vajalikud söödud saab 
alati tehtud, kedagi üksinda ei 
jäeta. Tüdrukud on alati valmis 
aitama. 

Kehalise kasvatuse õpeta-
jad on tema sõnul ainsad mo-

tiveerijad, kes kaasa elavad, 
muud õpetajad tüdrukute 
jalgpalliturniirist eriti lugu 
ei pea. Koolikaaslased käi-
vad mänge vaatamas ja elavad 
kaasa rohkem kui õpetajad. Ja 
meil tekib jälle küsimus, kus 
on õpetajad ning nende mo-
tiveeriv fänniklubi?

GLORIA JA VIKTOR: Pildilt puuduvad Karl-Erik ja Maris.
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Sel sügisel ja talvel näitab ETV meie koolis filmitud dokumentaalsarja „Üheksandikud“.

2012. aasta kevadel valiti meie 
kooli 9.b klass osalema ERR-i 
projektis, mille eesmärgiks oli 
jälgida õpilaste käekäiku ühe 
õppeaasta vältel. Nii õpilased 
kui ka lapsevanemad kir-
jutasid alla lepingule, milles 
nõustusid projektis osalema. 
Projektiga seoses tuli neile 
väljastpoolt kooli viis õpetajat 
ja paljusid nende tunde, vahe-
tunde, õppekäike, koosole-
kuid ja muudki filmiti. Pro-
jekti eesmärgiks oli aiadata 
seni kesiste õppetulemustega 
klass järje peale ja lõpetada 
9. klass heade tulemustega. 
Pakume lugejatele projektis 
osalenud õpilaste arvamusi 
ebatavalise õppeaasta kohta. 

J: Alguses oli pidev filmi-
mine väga ebameeldiv – kõik 
käitusid rahulikumalt ja teisiti 
kui tavaliselt. Esimene veerand 
kulus kaameraga harjumiseks, 
teisel veerandil oli juba liht-
sam, pealegi saime ERR võt-
tegrupiga paremini tuttavaks. 
Käisime koos isegi õhtusöögil. 
Õpetajatega polnud raske 
harjuda, sest õpetaja on ikka 
õpetaja. Neljas veerand oli 
minu jaoks kõige põnevam, 
eriti jäi meelde loomaaia külas-
tamine – bioloogia õpetaja oli 
meile ekskursioonijuhiks. 

Me pidime kordama vara-
sematel aastatel õpitut – see tuli 
meile kindlasti kasuks. Kõige 
hullem seis oli meie klassi 
õpilastel matemaatikas. Üldi-
selt oli tore õppeaasta, sain 
palju uut teada.

S: Uued õpetajad meeld-
isid mulle väga – minu lemmi-
kuks oli bioloogia õpetaja, sest 
tema tunnid olid alati põnevad. 
Saime teada palju huvitavat ja 
ta oskas kõigile meie küsimus-
tele vastata. Tänu temale saime 

me igal kuul tasuta asjakirja 
Imeline Teadus, mis on tulvil 
huvitavaid fakte. Käisime klas-
siga Tartu Ahhaa kekuses, kus 
Rando meile palju huvitavat 
näitas ja rääkis.

Teisel veerandil hakkas 
Tiina Saar tegema meile kar-
jäärinõustamise tunde. Meiega 
tehti ka individuaalseid kar-
jäärinõustamise tunde, kus 
rääkisime, kelleks tahame 
saada ja mis on meil tulevikus 
plaanis. 

G: See õppeaasta oli minu 
jaoks võrreldes eelnevate õp-
peaastatega täiesti eriline. Me 
kohtusime paljude kuulsate 
inimestega: Tanel Padar, Mar-
tin Müürsepp, Ott Kiivikas, 
Margus Karu, Priit Võigemast 
jt. Käisime Eesti Rahvusring-
häälingu majas ekskursioonil, 
käisime klassiga paintballi 
mängimas, Tartus Ahhaa kes-
kuses ja veel paljudes kohtades. 
Kõik need käigud olid meie ja-
oks tasuta. Me saime koolielu 
rutiinist välja ja meie silmaring 
muutus avaramaks. See õp-

peaasta muutis mind enese-
kindlamaks. 

 
K: Sel õppeaastal oleme 

pidanud üsna palju pingu-
tama ja oma õppetulemusi 
parandama. Sel õppeaastal oli 
minu keskmine hinne parem 
kui eelmistel õppeaastatel. Me 
käisime tänu ERR-i projektile 
paljudes kohtades, kuhu me 
muidu poleks kindlasti ühe 
õppeaasta jooksul jõudnud. 
Eriti jäid meelde paintball, 
Linnateatri külastus, kontsert 
Rock Cafe’s, Teeviit. Ma usun, 
et see projekt tegi meie klassi 
kokkuhoidvamaks ja parandas 
omavahelisi suhteid. Võtsime 
end ikka päris hästi kokku.

Ma arvan, et meie klassi 
õpilased on tänulikud ERR-
i meeskonnale ja koolile, et 
meile selline võimalus anti, ise-
gi kui me ei osanud seda alati 
kohe hinnata. Oli põnev aasta.

R: See õppeaasta oli meie 
jaoks eriline. Meil oli viis uut 
õpetajat ja lisaks tegeles meiega 
palju teisi inimesi. Nad on kõik 

väga toredad. Me oleme käinud 
paljudes kohtades väljaspool 
kooli ja meil käis palju külalisi. 

E: Me sõlmisime lepingu 
ERR-iga, et oleme nõus selles 
projektis osalema. Tänu sel-
lele projektile oli meil eriline 
õppeaasta. See projekt räägib 
meie arengust ühe õppeaasta 
jooskul. Projektis osalevad 
õpetajad õpetasid meile ees-
ti keelt, matemaatikat, inglise 
keelt, loodusõpetust ja keha-
list kasvatust. Mulle meeldis 
väga bioloogia õpetaja, sest ta 
oskas oma tunnid alati väga 
huvitavaks teha. Tänu pro-
jektile saime väga palju või-
malusi, mida muidu ei oleks 
ilmselt ühe õppeaasta jooksul 
teha saanud. Saime igal nädalal 
tasuta ajalehe Eesti Ekspress ja 
ajakirja Imeline Teadus numb-
rid. Meie klassil pole häda mi-
dagi, kuigi vahel on nad pisut 
tüütud. Ilmselt on loodus nii 
seadnud, et klassis peab olema 
vahel ka tülisid ja muud sellist. 

K: Üheksas klass  oli pinge- 

VAIKUST, SAADE!: Tunnid toimusid kaamera valvsa pilgu all.



KOKAKOOL: Annely kallab kulbiga Kerlile tarkust pähe.
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ja teguderohke. Kõige rohkem 
jäi meelde Linnateatri etenduse 
külastamine. Alguses arvasid 
kõik, et see on igav, aga kui 
etendus algas, siis juba esimese 
kümne minuti järel naersid 
kõik laginal. Projektis osale-
nud õpetajad olid toredad ja 
heatahtlikud, arvan, et ka meie 
kooli õpetajad oleksid selles 
projektis osaleda võinud ja 
samuti suurepäraselt hakkama 
saanud. Soovin oma klassi-
kaaslastele parimat, et nad lõ-
petaksid klassi ja leiaksid oma 
elutee.

K-M: Kohtusime sel õp-
peaastal noore kirjanik Margus 
Karuga, kes rääkis meile oma 
raamatust „Nullpunkt“. Sellest 
sai mu lemmikraamat. Nendes 
kohtades, kus me käisime, ei 
saa enam kahjuks tasuta käia. 
Minu jaoks oli see õppeaasta 
tore ja eriline, loodan, et ka 
klassikaaslaste jaoks.

T: Minu elu on seoses selle 
projekti ja Kuristiku güm-
naasiumisse õppima asumise-
ga totaalselt muutunud ja ma 
olen selle eest väga tänulik. Ka 

paljudel minu klassikaaslastel 
on õppetulemused paranenud 
ja õppimistahe suurenenud.

M: Sel õppeaastal on juh-
tunud nii head kui ka halba. 
ERR-i meeskond „elas meil 
aasta otsa seljas“ ja olime terve 
aasta vältel katsejänesteks, et 
kas lõpetame klassi ära ja kui 
hästi see õnnestub. Jamade tõt-
tu sattusime mitu korda direk-
tori juurde. Projektiga seotud 
õpetajad tegid oma tööd väga 
hästi ja nad aitasid meid palju 
edasi – seda arengut takista-

sime ainult meie ise. 9. klass oli 
minu jaoks huvitav kogemus, 
mis jääb mulle alatiseks meel-
de. Meie klass muutus palju 
ühtsemaks.    

J: Sel aastal sain endale paar 
sõpra juurde ja olen kindel, et 
meie klass jääb mulle alatiseks 
meelde. Kahju, et peame selle 
aasta lõpus lahku minema. 
Ka ERR-i inimesed ja nende 
korraldatud üritused jäävad 
kauaks meelde. Mul on hea 
meel, et just meie klass projek-
tis osales.

Käisime külas meie kooli 
kauaaegsel õpetajal Annely 
Raudsepal, kes töötab alates 
sellest õppeaastast Tallinna 
Teeninduskoolis. Õpetab ta 
seal loomulikult eesti keelt ja 
kirjandust, mitte suppide ja 
koogikeste valmistamist.

Kuidas Sul Tallinna Teenin-
duskoolis läheb?
Tänan küsimast, hästi läheb.

Mis on uues koolis kõige 
toredam?
Värskete saiakeste küpsetamise 
lõhn! See, et Tekos on palju 
Kuristiku õpilasi, vahel ei saa 
arugi, et ma ei ole enam Kuris-
tikus. Ilus ja uhke koolimaja, 
kus on alatasa väga tähtsaid ja 
kuulsaid külalisi. 

Mis on teisiti kui Kuristikus?
Kõik õppetunnid on kahe 
kaupa, seega kestab tund 90 
minutit (Kas suudate poolteist 
tundi järjest pingis istuda ja õp-
pida?). Esimene tund algab kell 
8.15. Peale 4. tundi (ehk peale 
2. tunnipaari) on 45-minutiline 
lõunapaus. 

Vahetundide ajal on kori-
dorides väga rahulik, korrapi-
dajaõpetajaid pole, sest kõige 

nooremad õpilased on sama 
vanad kui Kuristiku küm-
nendikud. Keegi ei kiusa ke-
dagi ega lõhu midagi. Koolikel-
laks on käo kukkumine. Kui 
eelmisel õppeaastal oli minu 
kõige vanem õpilane minust 3 
aastat noorem, siis tänavu hak-
kan õpetama endast 10 aastat 
vanemaid õpilasi. 

Sügis- ja kevadvaheaega ei 
ole. Õppetöö kestab 35 nädala 
asemel 40 nädalat (jaanipäe-
vani). Õpitakse tsüklite kaupa, 
näiteks minu kokarühmal 
saavad eesti keele tunnid sel-
leks õppeaastaks otsa 25. ok-
toobril, aga kirjandus tuleb neil 
alles märtsis. 

Rohkem õpitakse eriala 
ja vähem üldaineid. Näiteks 
Kuristikus õpib reaal-majan-
dusharu gümnasist kolme 
aasta jooksul kirjandust kokku 
vähemalt 280 tundi (humani-
taarharu omad rohkem), aga 
Tekos on seda ainet ainult 90 
tundi. Mõnda rühma näen 
terve nende kooliaja jooksul 
ainult 8 korda. 

Tunniplaan muutub iga 4 
nädala tagant, aga võib muutu-
da ka iga nädal. Igav ei hakka!
 
Mida igatsed Kuristikust?
Kõiki kolleege, ka juhtkonda. 
Enda mõnusat päikesesooja 
lõunapoolset klassiruumi. Te-
kos on mu klassi aknad ida 
poole ja ma pean ennast ta-

valisest paksemalt riidesse 
panema. 

Aga see-eest näen ma enda 
klassi akendest merd! Tahvli 
ees seistes unustan end vahel 
vaatama, kuidas suured Hels-
ingi ja Stockholmi laevad sada-
masse või sealt välja sõidavad. 
See on ilus pilt.

Kas Teeninduskoolis oled ko-
hanud ka teisi kuristiklasi?
Nagu eespool ütlesin – küm-

nete kaupa ja iga päev. Tänavu 
olen Kerli Karule isegi rühma-
juhendaja (loe: klassijuhataja), 
õpetan veel vähemalt nelja, aga 
teistes rühmades on neid veel. 
Kindlasti tuleb veel ka üllatusi, 
sest eelmisel õppeaastal avas-
tasin veel isegi aprillikuus tut-
tavaid. 

Praeguse 9.b klassi poisid 
– ärge siis unustage, et lubasite 
kõik peale põhikooli Tekosse 
õppima tulla! 

Kuidas käbarad käivad, Annely?
Annely Raudsepp vaatab aknast unistavalt merele ja meenutab Kuristikku.

Priit
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ÜHISTANTS: Türklased, rumeenlased, bulgaarlased, hispaanlased ja eestlased meie kooli aulas.

Oktoobri esimesel nädalal viibis meie koolis üle 30 väliskülalise.

Külli ja Tiina

3.-8. oktoobrini viibisid Ees-
tis rahvusvahelise Comeni-
use projekti „Bright History 
out of Rubbish” külalised. 
Projektis löövad kaasa õpeta-
jad ja õpilased 5 riigist: His-
paaniast, Rumeeniast, Tür-
gist, Bulgaariast ja Eestist. 
Tegemist on algklasside 
õpilastele mõeldud projekti-
ga, seega olid ka meiepoolses 
korraldustoimkonnas suure-
malt jaolt algklasside õpeta-
jad ja õpilased. Projekti eest-
vedaja ja tagantlükkaja on 
õpetaja Tiina Liiva.

Tegemist oli kolmanda pro-
jektikohtumisega: esimene lei-
dis aset 2012. aasta novembris 
Hispaanias, Malagas. Teine 
kohtumine toimus Rumee-
nias selle aasta aprillis. Nüüd 
siis avanes meil võimalus oma 
kaugeid külalisi võõrustada.

Projekti idee ja tegevused 
keerlevad säästva eluviisi 
ning jäätmekäitluse ümber. 
Arutletakse, kuidas tekitada 
vähem prügi ning kuidas saaks 
taaskasutada juba tekkinud 
prügi ja jäätmeid. Pakenditest 
ning muust taaskasutatavast 
materjalist on ehitatud oma 
riigi tähtsate kultuuriobjektide 
mudeleid, neid on pildistatud, 
üksteisele tutvustatud.

Kõige selle juures õpivad 
noored tundma kultuuride 
paljusust, õpivad sallivalt suh-
tuma erinevustesse inimeste ja 
kultuuride vahel. 

Külalised saabusid Eestisse 
neljapäeval, 3. oktoobril ja esi-
mene ühine kokkusaamine 
leidis aset neljapäeva õhtul ho-
telli konverentsisaalis. Rõõm 
oli näha juba vanu tuttavaid 
õpetajaid-õpilasi, aga tervitada 
ka seekordseid uustulnukaid. 
Koos kinnitati keha ja saadi 

üksteisega veel paremini tutta-
vaks ja räägiti põgusalt eelseis-
vate päevade plaanidest.

Reede oli koolipäev. Küla-
lised said tutvuda meie koo-
lieluga, õppimistingimustega 
– liikusime ringi ja näitasime 
neile oma valdusi. Peab mui-
dugi ütlema, et siit ja sealt 
kostus ohkeid, et tahaks siin 
õppida-töötada. Siit meile mõt-
lemisainet, kui kipume vahel 
virisema või rahulolematud 
olema – et kas on alati mõtet 
keskenduda sellele, mida meil 
parasjagu ei ole…

Toimus ka projektitöö 
seminar, kus arutati tehtut ning 
pandi paika sisulisi eesmärke 
järgmiseks kohtumiseks. Osa-
lejad on teinud suurt tööd 
– lapsed on kirjutanud jutte, 
joonistanud plakateid, meister-
danud jäätmetest kultuuri-
objekte ning osalenud loeng-
seminaridel. Lõunat söödi 
koolisööklas, kus külalistele 
oli valmistanud rikkalik lõu-
nasöök.

Laupäev kulus Tallinnaga 
tutvumisele. Hommik algas 
vabaõhumuuseumis ja väikeste 
vahepeatustega linnas lii-
kusime edasi teletorni. Õhtule 

pani väärilise punkti ekskur-
sioon vanalinnas. Ilm oli imei-
lus ja sügisene Tallinn oli ikka 
väga kaunis. See polnud mitte 
ainult meie arvamus.

Kuna Soome meile ikka nii 
ahvatlevalt lähedal asub, siis 
oli külalistel kange tahtmine 
ka Helsingi ära näha. Et kui 
siia Põhjalasse juba tuldud, siis 
tuleb ka see võimalus ära kasu-
tada! Päev põhjanaabrite pea-
linnas kulus vastavalt tehtud 
kodutööle – kellel osteldes, 
kellel vaatamisväärsustega tut-
vudes või siis mõlemat korraga. 

Esmaspäev, meie projekti 
viimane päev algas jälle koo-
litegevustega ning nüüd al-
les läks lõbusaks! Iga rahvus 
tutvustas ja õpetas ka teistele 
ühe oma laulu ja tantsu. Saali 
võisid tulla ja lustimisest osa 
saada kõik, kel selleks soovi. 
Meie alustasime loomulikult 
Kaerajaaniga, mis tegi otsa lah-
ti ja pani kõigil silmad särama. 
Hispaanlaste flamenkolaadne 
tants keeras meie, eestlaste, 
jalad küll sõlme, aga käte liigu-
tamine osutus see-eest märksa 
lihtsamaks. Bulgaarlased näita-
sid oma kauneid rahvariideid 
ja üllatasid väga heal tasemel 

lauluga! Türklased õpetasid 
neile omase ringtantsu, kus 
liiguti mõõdetud sammudega. 
Rumeenlaste tantsud olid ka 
ringis, aga hoogsamad ja võtsid 
ikka võhmale. 

Juba märtsis on neljas kok-
kusaamine Bulgaarias. Seega 
panime paika plaanid, kuhu 
tahame välja jõuda. Kuna 
tegemist oli viie väga erineva 
temperamendiga rahvaga, 
siis ei sündinud kokkulepped 
sugugi vaikselt ja valutult. 
Nii mõnigi tuline vaidlus sai 
maha peetud, enne kui komp-
romissini jõuti. Projektikoh-
tumisele pani väärilise punkti 
pidulik lõunasöök rahvuslikus 
restoranis Kaerajaan. 

Kui esimesel kahel reisil 
elati hotellis, siis nüüd oli meie 
õpilastel esmakordselt või-
malus võtta oma perre võõrast 
riigist pärit laps. 5. klassi lapsed 
majutasid türgi ja bulgaaria 
lapsi. Eks seda esialgset ärevust 
oli algul küll – kuidas teha nii, 
et külaline ennast hästi tunneks 
ja pakkuda talle võimalikult 
turvalist asenduskodu! Tege-
likkuses osutus see tutvus ja 
sõprus väga toredaks ja kestab 
edasi ka projekti lõppedes.
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Muutlikud eesti keele reeglid
Õpetaja Heli Paju kommenteerib uusi tuuli eesti keele reeglistikus.

Aappo

2012/13. õppeaasta viimases 
Kresku numbris oli juttu aja-
loosündmuste õigekirja uu-
test reeglitest. Uurisime eesti 
keele õpetaja Heli Pajult, mis 
on veel eesti kirjakeeles muu-
tumas.

Te käisite ÕS 2013 konverent-
sil. Millised muudatused on 
tehtud eesti keeles ja mis on 
veel teoksil? 
Muudatusi tuleb kogu aeg. 
Uue ÕS ostmisega saab uu-
test muudatustest teada – selle 
jätan teistele üllatuseks, kuna  
jutt läheks väga pikaks. Elekt-
rooniline ÕS ilmub juba uue 
aasta alguses, aga umbes kuu 
aja pärast peaks ÕS ilmuma ka 
paberkandjal. 

Muudatusi on päris palju. 
Eelmises ÕS-is, mis ilmus 
2006. aastal, oli 1999. aasta ÕS-
iga võrreldes vähe muudatusi. 
Aga nüüd on rohkem. Mis siin 
salata – kõnekeel pressib sisse 
ja see on normaalne, et kui on 
elav keel, siis peabki muutuma.

Muudatusi tuleb ka ÕS-i 
vormistuses. Näiteks kol-
mandat väldet märgitakse 
nüüd teistmoodi. Mis puutub 
sõnadesse, siis tulevad sisse ka 
kõnekeelsed sõnad, mida me 
oleme harjunud kõnes kasuta-
ma. Kui inimesed neid massil-
iselt kasutavad, eks neid siis 
võetakse ka kirjakeelde. 

Aga on nii uusi sõnu kui 
ka unarsõnu. Näiteks huvitav 
sõna  joonpilv (lennuki järel 
olev suitsusaba). 

Millised muudatused on teie 
jaoks harjumatud? 

Harjumatuid reegleid ei oska 
väga öelda, sest eks harjuma-
tutega tuleb ära harjuda. Aja-
loosündmuste reegel oli algus-
es harjumatu, aga nüüd ei ole 
enam sellega probleemi. 

Nüüd võib kirjutada aja-
loosündmused väikse tähega.
Kas ajaloosündmusi ei aus-
tata enam?
Austusest me ei kirjuta midagi 
suure tähega. Siin on ikkagi 

asi reeglites. Ehk nagu mõni 
õpilane arvab, et komad tuleb 
tunnete järgi panna, kui tun-
dub, et on pausi koht.

Aga mina ütlen, et ega neid 
komasid ei panda tunnete järgi 
ja ega samamoodi ajaloosünd-
muste austamisega pole nii 
hullusti – neid on austatud siia-
maani samamoodi, nagu prae-
gugi austatakse. Neid reegleid 
on hakatud lihtsalt ühtlustama. 
Ajaloolased ei peaks solvuda.

Palju elevust suheldes teki-
tas bulgaarlaste komme nõus-
tudes pead raputada ja eitades 
pead noogutada. Sellest tekkis 
palju lustakaid ja veidraid olu-
kordi. Ausalt öeldes ei harju-
nud me bulgaarlaste pearapu-
tamisega kohtumise lõpuni ära.  

Need viis päeva olid meie 
jaoks hindamatult põnevaks 
kogemuseks. Õppisime palju, 
panime kõrva taha nii mõnda-
gi vajalikku. Ja suur-suur tänu 
kõigile kallitele kolleegidele, 
õpilastele ja lapsevanematele, 
kes oma õla alla panid! 

Hispaaniast, Malagast pärit Luis, Almudena ja Esther 
vastasid mõnele küsimusele Eestis käigu kohta.

Mis on Eestis täiesti erinev võrreldes Hipaaniaga?
Ilm. Malagas oli 32 kraadi sooja, kui ära tulime. 

Mida te arvate meie koolist?
Tõeliselt suur ja ilus! Imeline! Võimla on teil super! Ja töö- 
ja tehnoloogiaõpetuse klassid. Meie koolis on ka tööõpe-
tuse klass, aga ruum on väga väike ja sellist varustust ei 
ole. Koolitoit on teil väga hea. 
Tahaks ise siin õppida.

Missugused tundusid Eesti inimesed?
Väga vaiksed. Tõsised. Inimesed käivad teistmoodi riides. 
Palju on moodsaid ja stiilseid inimesi, aga mõned on ime-
likud. Õpetajad riietuvad Hispaanias palju vabamalt. Teie 
õpetajad on stiilsed.

Mis meeldis Eestis kõige rohkem?
Vanalinn. Tallinna kesklinn on väga modern-
ne ja ilus. 

5.a klassi Gregori ema kommentaar:
Türgist pärit Furkani majutamisega olid meie perel ainult 
positiivsed emotsioonid. Natukene muret küll valmistasid tema 
toitumisharjumused, mis olid tõenäoliselt seotud tema usulise 
kuuluvusega – nimelt on ta moslem, kes lisaks sealihale ei söö-
nud ka veise- ega kanaliha. Pannkoogid ja kõrvitsapüreesupp 
läksid siiski väga hästi peale.

Muidu oli poiss nagu poiss ikka – talle meeldib jalgpall ja 
arvutimängud. Ka käitumise poolest oli ta väga viisakas ja sõ-
bralik. Kuigi inglise keelt Furkan eriti ei osanud, võib öelda, et 
tänu avatud suhtumisele ja Google’i tõlkijale saime endale väga 
toreda sõbra.

5.b klassi Jenniferi ema kommentaar:
Meie peres oli väga viisakas ja sõbralik tüdruk Bulgaariast. Meil 
sujus kõik väga hästi – ta oli nagu meie laps, välja arvatud mui-
dugi esimene päev, kus ta oli ikka väga tagasihoidlik. Algul oli 
väike hirm, kuidas suhelda ja et kas ta ikka tunneb ennast ko-
duselt, aga see sujus ilusti juba järgmisel päeval. 

Saime väga huvitava kogemuse ja nende kombeid tundma 
õppida ja ka muidugi natuke  ka nende keelt. Ise ka õpetasime 
meie keelt. Jennifer sai  endale uue sõbranna ja nad vahetasid 
oma kontakte, et edaspidigi veel suhelda. 



VÄLISMAA

Tšiili - sõbralike inimeste maa
Keidi
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11.a klassi õpilane Keidi Sagor elas ja õppis aasta aega Tšiilis. 

Tšiili. Veel kolm aastat ta-
gasi ei tähendanud see sõna 
minu jaoks suurt midagi. Veel 
vähem, et veedaksin seal aas-
ta. Aga just niimodi see läks. 

Hola me llamo Keidi y yo pasé 
un anio de intercambio en 
Chile. Selliste sõnadega alustan 
nüüd YFU tuuril esitlusi oma 
vahetusõpilase aasta kohta. 
Mäletan, et mõned aastad ta-
gasi käis keegi ka meie koolis 
tutvustamas YFU-t ning pärast 
seda teadsin ma, et see on mi-
dagi just minu jaoks. 

Aga miks Tšiili? Nimelt tuli 
see täesti ootamatult. Alguses 
olin täiesti kindel, et minu va-
likuks saab Saksamaa või mõni 
muu saksakeelne riik. Aga 
otsuse tegin ma alles lepingu 
allkirjastamisel, kuna sain aru, 
et see on once-in-a-lifetime 
võimalus. Pealegi on Tšiili väga 
mitmekesise loodusega riik – 
ulatub pikalt põhjast lõunasse. 
Pooleldi looduslaps, nagu ma 
olen, saigi määravaks, et seal 
on kindlasti väga palju huvita-
vat vaadata. 

Aasta algab
Kuidas siis algas minu aasta 
teisel pool ekvaatorit Vaikse 
ookeani ääres. Vahetusaasta 
algab juba pooleldi Eestis, kui 
peab täitma hulga pabereid, 
läbima valimispäeva, osa võt-
ma koolitustest ja kõik muu. 

Lõpuks jõudis kätte aeg is-
tuda lennukile – Tallinn-Hel-
singi-London-Sao Paulo-San-
tiago – ning kohal me olimegi. 
Aasta alguses oli meil kohe 
aastaalguse-seminar, kust võt-
sid osa kõik Tšiili tulnud vahe-
tusõpilased üle kogu maailma, 
keda oli kokku umbes 70. 

Peale mõnepäevast laagrit 
saadeti meid peredesse, minu 
sõit koos kahe teise vahe-

KEIDI PERE: Tšiili pere oma köögis söögilaua taga.

tusõpilasega meie kodulinna 
kestis 6 tundi. 

Tšiili koolis
Esimesel päeval jõudisn ilusti 
kooli, koolivorm seljas, ning 
läksin direktori juurde, et ta 
mind õigesse klassi viiks. Mäle-
tan, et kõndisime koos trepist 
üles ning ta tegi kiirülevaate 
kooli kohta. Ning siis astusingi 
ma juba klassi. 

Kõigepealt tutvustas di-
rektor klassile, kes ma olen 
ja mida ma siin teen ning siis 
oli minu kord neile seletada, 
mida heledanahaline Tšiilis 
teeb. Veel mäletan, et esime-
ses inglise keele tunnis andis 
õpetaja õpilastele võimaluse 
minult küsida, mida iganes nad 
tahavad. Ning nagu ladina-
ameerika kultuuris kombeks, 
küsiti tõesti kõike, mida nad 
teada tahtsid.

Koolis hakkasin ma käima 
koolivormiga, mis on Tšiilis 
peaaegu kõikides koolides ko-
hustuslik. Mis on tegelikult 
väga mugav. Vorm ise ei olnud 
mugav, sest pidi alati vaatama, 
kuidas istud või kui kõrgele sa 
oma jalaga just vehid. Hea oli 
aga see, et hommikul ei pida-
nud mõtlema, mida kooli selga 
panna. 

Minu klassis oli umbes 27 

õpilast ning mul oli kolm pa-
rallelklassi. Esimese ja teise 
nädala jooksul sain ma väga 
headeks sõpradeks ka oma 
parallelklassiga. Ning terve 
aasta jooksul sain ma ka väga 
headeks sõpradeks oma kõigi 
kolme paralellklassiga, kes pi-
dasid mind kui oma klassiõeks. 
Vaatamata mu igakuiselt muu-
tuvale juuksevärvile, heledale 
nahavärvile ning vahepeal väga 
kummalisele stiilile. 

Kõige lähedasemaks sain 
ma oma klassiga, kui oli meil 
klassireis 6 tunni kaugusel 
olevasse pealinna Santiagosse. 
Läksime külastama nende 
kõige vägevamat lõbustusparki 
ja interaktiivset muuseumi, 
nagu Eestis on Ahhaaa keskus. 
Kõige parem koht selle reisi 
juures oli see, kui jõudsime 
lõbustuspargi värava taha ja 
liikumist oli kuidagi väga vähe. 
Lähemale jõudes märkasime, 
et just sel päeval, mil meie sin-
na jõudsime, oli lõbustuspark 
kinni... Aga ega see meie lõ-
busat tuju ei rikkunud ning te-
gime kogu selle vaba ajaga tolle 
reisi üheks meeldejäävamaks. 

Tunde oli mul päeval neli 
ja need kestsid 90 minutit. 
Söögivahetundi ei olnud. Söö-
di peaaegu igal vahetunnil oma 
juustu-, palta- või singisaia, pu-

uvilju, krõbinaid ja väga popu-
laarsed olid kõrrejoogid, kas 
siis piim, kakao või erinevad 
mahlad. Meil olid ka erinevad 
koolibussid, mis kõiki lähe-
maid ja kaugemaid õpilasi koo-
li tõid ja koju viisid. Koolipäe-
vad lõppesid meil alati kell 3, 
aga pikem päev oli neil, kellel 
olid mingid lisatunnid või hu-
viringid. Mina käisin esimesel 
poolaastal kergejõustikus ning 
teisel poolaastal ühe korra ka 
maavärinaid uurimas.

Talvine suvevaheaeg
Detsember, jaanuar, veebruar 
oli mul üks pikk ja soe suveva-
heaeg. Kus sai palju reisitud 
ning sõpradega aega veedetud. 
Suvel käisin uudistamas oma 
sõpradega Lõuna-Tšiilit ning 
aasta lõpus oli üks pikem reis 
Põhja-Tšiilis ning sinna sisse 
kuulus ka osa Boliiviast ja Pe-
ruu vihmametsad. Ning oligi 
aeg juba uuesti kooli minna. 

Need viimased 4 kuud olid 
ühed kiiremad ja teguderohke-
mad kuud üldse. Tundub, et 
sel ajal sai tehtud rohkem kui 
kunagi varem. Kuna peale suve 
sain ma keelest aru, oskasin 
ise rääkida ning polnud suuri 
keelelisi probleeme. Need olid 
kuud, kus mõistsin, kes on 
tõelised sõbrad ning kes lihtsalt 
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Jooksupoisid tegid ajalugu
Jan Imre ja Viktor

Meie kooli teatevõistkond on sel sügisel väga edukalt esinenud.
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18. septembril toimus Kalevi 
staadionil Tallinna koolide 
vaheline pendelteatejooks. 
Ilm oli päris halb: vihma sa-
das, oli külm ja rada oli libe. 
Gümnaasiumi poisid said 
pendelteatejooksus 7. koha, 
mis on kooli parim tulemus 
üle pika aja. 

Oma jooksus said poisid 1. 
koha ja juhtisid võistlust pikka 
aega, kuni tuli viimane jooks, 
kus olid Tallinna eelmise aasta 
kaheksa kõige kiiremat kooli. 

Peale seda jooksu langesid 
poisid seitsmendaks. Güm-
naasiumi tüdrukutel nii hästi 
ei läinud, kuna nad kaotasid 
pulga. 

Pärast pendelteatejookse 
toimus 4x800 m jooks. See 
toimus kahes jaos. Esimeses 
jooksus osalesid eelmise aasta 
aeglasemad koolid, kuhu kuu-
lusime ka meie. Siin õnnestus 
meil tulla kolmandaks. Kok-
kuvõttes langesime meda-
likonkurentsist välja, sest teises 
jooksus oli meist kiiremaid 
koole.

Olümpiateatejooksul kol-
mandad
26. septembril toimus Viimsi 

mõisapargis kindral Johan 
Laidoneri olümpiateatejooks. 
Seekord ei vedanud jälle il-
maga.

Ka sellel võistlusel oli palju 
osalejaid. Meie kooli esindas 
ainult gümnaasiumi poiste 
võistkond, kuhu kuulus 8 
võistlejat. Terve jooksu vältel 
olid nad medalivõitjate hulgas. 
Kõige kiiremad vahetused olid 
esimene vahetus ja viimased 
kaks vahetust, kus jooksjateks 
olid Viktor Bahtinov, Kaur Jas-
son ja Jan Imre Reimo. 

Võistkond saavutas tuge-
vas konkurentsis 3. koha. Ki-
iremad võitkonnad olid Tal-
linna Reaalkooli ja Westholmi 
Gümnaasiumi võistkond. Peale 

võistlust said kõik süüa suppi ja 
juua teed.

Loorberid Kuristikule
Oma kooli on tähtis esindada, 
sest sellega me näitame, et meil 
on spordihuvilisi õpilasi, kel-
lele meeldib võistelda ja koolile 
punkte teenida.

Edu on meile toonud see, 
et õpetaja Tanel on kokku pan-
nud väga hea võistkonna, kus 
osalesid meie kooli parimad 
sportlased. 

Enne võistlusi oleme põh-
jalikult läbi arutatud taktika 
ja selle, mis positsioonil keegi 
jookseb. Kõik meie kooli jook-
sjad on andnud endast maksi-
mumi.

III KOHT: Viktor, Olari, Sander, Kevin Chris, Rainer, Karen, Kaur ja Jan-Imre.

eksisteerivad mu elus. 
Esialgne suhtlemine 

koosnes inglise, hispaania ja 
kehakeele segust, kuna mina 
ei osanud tegelikult hispaania 
keelt ning nemad inglise keelt. 
Aga hakkama saime ning kuid-
agi leidsime ka ühise keele. 
Keel tuli minuni ikka pikka 
aega. Mul puudub selline su-
pervõime, et keel omandada 
kõigest paari kuuga. Aga lõpuks 
see mul õnnestus ning seda 
tõestavad kõik need tšiilikad, 
kes minust sinna maha jäid.

Minu Tšiili pere
Peres oli mul omavanune 
õde Evaluna, 14-aastane õde 
Paloma, ema Margarita ja 
isa Carlos. Tuba jagasin ma 
vanema õega ning vahepeal 
tuli ka noorem õde meie juur-
de magama. Nii õdede kui ka 
vanematega saime ülihästi läbi 
ning neist saigi tõesti kui mu 
teine perekond. 

Pilk tagasi
Mida ma kõige rohkem 

sellest aastast igatsen? Igat-

sen oma perekonda, oma koo-
likaaslasi ja oma sõpru, kuna 
just nemad tegid minu aasta 
nii vahvaks ja selliseks, nagu 
ta mul just oli. Igatsen seda, et 
seal ma sain olla täiesti vabalt 
mina ise ja teised koos minuga. 
Tunda end vabalt, teha, mida 
tahan ja kuidas tahan, nii vei-
der, kui see ka olla võis. Igatsen 
eda carniot, mida nad jagasid 
kõigiga, põsemusisid ja suurt 
kallistamismaaniat.  

Kui kellelgi on soov või 
mõte minna vahetusõpilaseks, 

olen mina rohkem kui poolt. 
Kuna see on aasta, mida ei saa 
kunagi unustada. Kogemused 
terveks eluks, ühed meeldejää-
vamad mälestused, sõbrad ja 
täiesti uus keel. 

Kardate, et jääte klassi kor-
dama – ja mis siis, mina jäin ka. 
Elan üle, saab kindlasti olema 
kurb, kui minu endised klassi-
kaaslased kevadel lõpetavad, 
aga pole hullu. Lõpetan nüüd 
natuke hiljem, koos uute in-
imestega. Unistama peab suu-
relt, kui mitte väga suurelt.
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Polütehnikum – tehnikast pungil!

Aappo, Chris, 
Madis, Kristin, 

Karl-Oskar
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Tutvustame lugejatele õppimisvõimalusi Tallinna Polütehnikumis.

Selleks, et saada ülevaade meie 
pealinna koolidest, jätkame 
ka sel aastal uute koolide tut-
vustamist. Eesmärk on ikka 
üks - vaadata oma silmaga 
koolid üle ja laiendada seeläbi 
koolikaaslaste silmaringi, sest 
ükskord on ikka käes see hetk, 
kui tuleb teha valik edasiste 
õpingute suhtes. 

Esmaspäeval, 30. septembril 
suundusid viis Kuristiku güm-
naasiumi õpilast kesklinnas 
Pärnu mnt ääres asuvasse Tal-
linna Polütehnikumi, et osa 
saada just neile mõeldud eriek-
sursioonist. Tallinna Polütehni-
kum on kutseõppekeskus, mis 
on väga hea maine ja kaasaegse 
õpikeskkonnaga. Maja on suur 
ja avar ning seda nii seest kui 
väljast. Uksest sisse astudes 
on selline tunne küll, et õppi-
miseks on see koht lihtsalt su-
urepärane talle omase rahuliku 
ja meeldiva miljööga. 

Tallinna Polütehnikum on 
vanim insenere ette valmistav 
õppeasutus Eestis – ajalugu 
ulatub aastani 1915. Loomuli-
kult on koolil pikaajalised tra-
ditsioonid. Seal on võimalik 
omandada keskastme tehni-
kaharidus ja lõpetanud võivad 
soovi ning võimete korral jät-
kata õpinguid kõrgkoolides. 

Alustuseks tutvustati meie 
seltskonnale Polütehnikumi 
elektroonikatöökoda, kus 
saime vaadata elektrooniliste 
seadmete sisemusse. Huvita-
vaks faktina saime teada, et 
kuulsa firma Ericssoni töötajad 
käivad seal koolitustel. 

Kiirete sammude saatel 
jõudsime järgmisesse töö-
tuppa, milleks oli trükikoda. 
Trükikojas tutvustati meile 
trükitehnikat ning anti üle-

vaade trükkimise baastead-
mistest. Edasi liikusime 
trükikotta, kus oli trükimasin 
ja selles ruumis õpetati kõike 
trükkimisega seonduvat. 

Oma imestuseks olime het-
kega jõudnud järgmisesse maa-
gilisse kohta – fotoaparaadi 
sisse. Tegemist ei olnud siiski 
hiiglasliku fotoaparaadi, vaid 
hoopis selle analoogiga. Ruum, 
kus me viibisime, oli kottpime 
– ei näinud sõrmegi suhu pista. 
Vaid ühest stuudio seinapilust 
paistis valgusekiir. Selle avause 
ette oli paigutatud hiiglaslik 
lääts, mis jäljendas objektiivi. 
Valguse ja pimedusega mängi-
des efektsete fotode tegemine 
oli osa, millesse kaasati ka meie 
fotograaf Kristin. Järgmisena 
külastasime fotostuudiot, kus 
saab erinevate efektidega pilte 
teha. Siis selgus ka, et sealne 
õppejõud on ka meie koolis 
juhendanud fotoringi. 

Samuti viis me teekond 
klassiruumi, mis on kindlasti 
sealsete õpilaste meelispaik. 20 
Apple iMac arvutit ühes klas-
siruumis oli tõsiasi. Aivar, võta 
õppust! 

Jõudes kooli ühte tähtsa-
masse ruumi – raamatukokku, 
avanes minu kurvastuseks nuk-
ker pilk. Kõik raamatukogus 
viibijad olid hõivatud ainult 
ühe tegevusega – arvutimäng-
ude mängimisega. Oli üllatav, 
miks on kooli juhtkond sellise 
tegevuse pooldaja. Saime vas-
tuseks, et vahetunni ajal võib 
arvutit kasutada mängimiseks. 
Õhkkond oli seal rahulik ja  
vaikne. 

Järgnevalt tutvustati meile 
raadiosideruumi, kus demonst-
reeriti tänapäeva tipptasemel 
kasutusel olevaid raadiosideva-
hendeid. Samuti saime oma 
esimese kogemuse raadioside 
ühenduse tegemisest. Tegime 
raadioside ühenduse ühele 
Eestis olevale inimesele ning 
ütlesime oma nime ja kooli, 
kus me õpime.

Lõpetuseks tutvustati meile 

VASTUVÕTT PÕHIHARIDUSE BAASIL: 
elektrik, automaatik, arvutid ja arvutivõrgud, 
trükitehnoloogia, multimeedia jt 

VASTUVÕTT KESKHARIDUSE BAASIL:
trükitehnoloogia , fotograafia, multimeedia.

Täpsem info kooli kohta: www.tptlive.ee
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Aktiivsete inimeste kohtumine
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automaatjuhtimise laborit. Seal 
õpetatakse automaatikuid ja 
IT-inimesi programmeerima 
erinevaid arvutiosi. 

Laborid ja ruumid üle 
vaadatud, suundusime tagasi 
raamatukokku intervjuud 
tegema.

SIRLI PÄIKE
Polütehnikumi huvijuht

Kas tulevikus on plaanis ka 
erialade valikut laiendada 
keskhariduse baasil?
Võimaluste piires kindlasti. 
Praegugi on mõned erialad 
veel juurde tulnud. Riik annab 
meile sisse tellimuse ja või-
maluse korral seda kohanda-
takse.

Millise eriala vastu on kõige 
suurem huvi?
Kõige populaarsem eriala on 
arvutivõrgud. Teisel kohal on 

elektrikute ja automaatikute 
eriala.

Kas kooli pääsemiseks peab 
olema palju tehnilist taipu või 
saab ka keskpärane inimene 
hakkama?
Peab hoolega igas tunnis käi-
ma, sest muidu ei saa vajalikest 
asjadest aru.

Kas sisseastumisel tehakse ka 
kutsesobivustest?
Jah, lisaks sellele toimub ka 
vestlus. 

Kuidas on õppetöö korralda-
tud? Kas teil on loengute või 
tundide süsteem?
Loengud, tunnid ja praktiku-
mid.

Kui pikad on koolipäevad?
Esimesel kursusel on tavaliselt 
kõige rohkem tunde, sest siis 
on ka üldained. Järgmised kur-
sused on natuke lühemad.

Kas õpilastele makstakse sti-
pendiumi?
Seda makstakse heade õpitule-
mustega õpilastele.

Millised on koolis sportimis-
võimalused?
Võimalused on head. Meil te-
hakse praegu spordisaali pare-
maks. Ainus probleem praegu 
on meie staadion. On olemas 
ka igasugused ringid. Jõusaal 
on täielikult uuendatud.

Kas pärast kooli lõpetamist 
on kerge tööd leida?
On küll. Kui teada hästi oma 
eriala või näidata oma oskusi 
praktikal, siis võetakse kindlas-
ti tööle. Kui huvi on, siis saab 
hakkama.

Millal on avatud uste päevad?
Kevadel.

Paljud õpilased on läinud 

gümnaasiumisse, kuna neil ei 
ole endal kindlat seisukohta 
eriala suhtes ja on jätkanud 
õpinguid gümnaasiumis. Aga 
hiljem avastasid, et arvutite 
teema on nende meele järele ja 
lähevad pärast gümnaasiumi 
TTÜ-sse või IT-Kolledžisse. 
Millest need õpilased ilma 
jäid, et nad Polütehnikumi ei 
tulnud?
Väga suurest algteadmisest. 
Lisaks on siin võimalus  edasi 
ülikooli õppima minna väga 
lihtne. Ilma oskusteta ei suu-
deta tihti seal hakkama saada. 
Kodus õppimiseks kulub neil 
palju rohkem aega.

Mis hinded peavad olema 
põhikooli õpilasel, et siia sisse 
saada?
Hinded ei ole kuigi määravad. 
Tähtis on sisseastumiskatse, 
kuid see vajab baasteadmisi 
matemaatikast, füüsikast ja ee-
sti keelest.

Sel suvel pandi alus uue tra-
ditsiooni tekkimiseks: 1.-4. 
juulini kutsuti Pärnumaale 
Pärlselja laagrisse kokku Eesti 
noorteühendused, et ühiselt 
jälg jätta Eesti Noorteühen-
duste I koostööpäevadel.

Kaasa lõid 9 üleriigilise 
noorteühenduse noored Eesti 
Gaidide Liidust, Eesti Skautide 
Ühingust, Eesti YMCA-YW-
CAst, Kodutütardest, Noort-
est Kotkastest, Noorteühin-
gust Eesti 4H, Noorteühingust 
T.O.R.E., YFU Eesti ja ELOst. 
Kokku kogunes üle 200 
noorteühenduses teguts-
ejat, igast organisatsioonist 20 
noort, vanuses 14–18 eluaastat, 
ja noortejuhti. 

Koostööpäevade eesmär-
giks oli suurendada noorte-
organisatsioonide mõju, 
tõsta noorte teadlikkust oma 
võimalustest ning kaasata 

enam noori ühendustesse.
Esimese kohtumise teema 

oli jäljed inimestes, looduses, 
ühiskonnas ja minus endas. 
Teemade käsitlemiseks viidi 
koostööpäevadel noorteühen-
duste poolt läbi keha ja vaimu 
ergutavaid tegevusi. Leiti üh-
iseid seisukohtasid noori pu-
udutavatel teemadel, õhtusel 
noortemessil tutvustati ük-
steisele oma ühendust, võeti 
mõõtu oskustes ja osaleti lõbu-
sates ühistegevustes. Taaskas-
utuse töötoad, seiklusrada, 
fotojaht, GPS mäng, noorteüh-
enduste mess, arutelugrupid 
ning tuletõrjeolümpia on vaid 
väike osa programmist. 

Peamiselt gümnaasiumi-
ealised noored said osaleda 
ja viisid läbi tegevusi, kasuta-
des noorteühendustes oman-
datud organiseerimisoskusi. 
Eesti Noorteühenduste Liidu 
läbiviidavates arutelugruppides 
koondati noorte ettepanekud 
riiklikul ja Euroopa tasandil 
noortesõbraliku ühiskonna ku-
jundamiseks.

Osalejad saabusid erine-
vatest maakondadest – Harju-
maalt, Hiiumaalt, Järvamaalt, 
Lääne-Virumaal, Pärnumaalt, 
Raplamaalt, Tartumaalt, Val-
gamaalt ja Võrumaalt. Igas 
maakonnas leidub aktiivseid 
noortejuhte, kes erinevate lii-
kumiste raames noortele mit-
mekesiseid ja arendavaid te-
gutsemisvõimalusi pakuvad, 
seega said kuni 20-liikmelised 
esindusüksused koostööpäe-
vadel oma ühenduse erisused 
kõrvutada teistega ning avas-
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tada sarnasused.
Noorteühingut T.O.R.E. es-

indasid noored üle Eesti ja kaks 
neist olid meie koolist: Maria 
Sirjak jaLiisa Pauliine Koit-
maa. Koostööpäevadest võtsid 
osa ka Kuristiku gaidid: Katrin 
- Helen Kasvandik, Kristina 
Kasvandik,Kadi Sagor, Keidi 
Sagor ja Tanel Faldberg

Iga organisatsioon jättis 
mälestuseks endale ka nähtava 
värvilise jälje plakatile, mis 
peaks meenutama selle suve te-
gusaid päevi Pärlseljal.



TUPSU SPORT

Kuristiku pisikesed spordisõbrad

Mihkel ja Vahur

Milliste spordialadega tegelevad meie kooli 2. – 5. klassi õpilased?

Sport ja liikumine on 
tervisele väga kasulik. Selles 
Kresku numbris uurisime, kui 
palju ja kus käivad trennis 2. – 
5. klassi õpilased. Uurisime ka 
seda, miks neile meeldib tren-
nis käia ja sporti teha. Esimese 
klassi õpilastele me küsitlus-
lehti ei andnud, sest nemad 
alles õpivad kirjutamist.

Jagasime 2. – 5. klassi 
õpilastele küsitlused, mille 
põhjal saime päris hea pil-
di nooremate kuristiklaste 
sportlikest eelistustest. Tule-
mused ei pruugi olla päris 
täpsed, sest kindlasti mõned 
õpilased puudusid koolist 

küsitluse täitmise ajal. Küsit-
lusele vastas kokku 202 õpilast.

Tore on see, et kõige rohkem 
käiakse trennis meie koolis – 
ligi pooled 202 vastanust ehk 
89 last. Teisel kohal on mujal 
trennis käijad – neid on 70 
last. Neid, kes ei käi trennis, 
on kõige vähem ehk 43 last. 
Meie kooli trennid on popu-
laarsed, sest siin on mugav 
(kodule lähedal) trennis käia 
ja pealegi on trennid tasuta. 

Meie koolis on kõige popu-
laarsem spordiala käsipall – 
seal käib vastanutest 27 last. 
Teisel kohal on meie koolis rah-
vatants, kus käib 17 last. Edasi 
tulevad juba võrkpall ja meie 
koolis uus spordiala maadlus. 

Mujal trennides on kõige 
populaarsem tants, millega 
tegeleb 16 last (põhiliselt 
tüdrukud). Teisel kohal on 
ujumine – ilmselt selle pärast, 
et meie koolis ei ole oma bas-

Kus käivad 2.-5. klassi 
õpilased trennis?
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Meie koolis

Mujal



TUPSU SPORT

Jalgrattakoolis teha saab kõike...

Vahur

Saage tuttavaks, CFC Jaan Kirsipuu rattakool Pirital.
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seini. Kolmas koht on võit-
luskunstidel, kusjuures tegele-
takse väga erinevate aladega. 
Väljaspool kooli on rohkem 

Miks trennis meeldib (õpilaste vastused)?
Kehalise kasvatuse tunnid on liiga kerged.
Mulle meeldib sporti teha.
Iluuisutamine on ilus spordiala.
Trennis on huvitav ja lõbus.
Trennis käimine teeb tugevaks.
Trennis saab võistelda.
Trennis mängime toredaid mänge.
Tahan heaks sportlaseks saada.
Trennis saab palju liikuda.
Me käime palju võistlemas.

erinevaid trenne kui koo-
lis, aga see on ka loomulik, 
sest kõiki spordialasid ei saa 
koolis õpilastele pakkuda.

Kreskus on juba juttu olnud 
CFC Jaak Mae suusakoolist, 
aga seekord tutvustame CFC 
Jaan Kirsipuu rattakooli. CFC 
Jaan Kirsipuu rattakool on 
kindlasti üks tuntumaid Ees-
tis. 

Kui arvate, et Jaan Kirsipuu 
rattakoolis sõidetakse ainult 
maanteeratastega, siis eksite. 
Algajad sõidavad väga palju 
just maastikurattaga – trennis 
nimetatakse seda bike’iks [loe: 
baik]. Pool võistlustest toimub-
ki maastikul väga tehnilistel 
radadel. 

Kevadel, suvel ja sügisel me 
sõidame loomulikult põhiliselt 
jalgrattaga. Ilma lumeta ajal 
käime võistlustel nii maasti-
kul kui ka maanteel. Maan-
teele pääsevad kõik noored 
jalgratturid CFC noortetuuri 
ajal augusti alguses. Maastiku-
võistlustest osaleme me kõige 
rohkem Team Rattapood CUP 
sarjas. Sügisel osaleme sügis-

krosside sarjas. Sel aastal lõp-
pesid need võistlused alles 13. 
oktoobril.

Trennid toimuvad kevadel, 
suvel ja sügisel Pirita metsas. 
Pirita metsas sõidame vahel 
mõnel kindlal ringil, aga teine-
kord ka metsas vabalt rada 
valides. Vahel teeme laskumisi 
(downhill) ja hüppeid mööda 
kruusapinnasega BMX-i radu. 
Meil on ka oma nikerdusra-
da  olemas ja kulli mängimise 
plats. 

Kindlasti tekib nüüd küsi-
mus, millega rattatrennis talvel 
tehakse. Talvel me suusatame, 
uisutame, ujume, mängime 
jalgpalli, sõidame puki peal ja 
treenime jõusaalis. 

Peale selle me käime ka 
tihti laagrites. Laagris suus-
tame, võimleme, jookseme ja 
mängime palli. Kui arvate, et 
me teeme suusakooliga suusa-
tamises võidu, siis eksite – meil 
on omad ülesanded ja tegemi-
sed. 

Mulle meeldibki rattatren-
nis just selle pärast käia, et 
trennid on väga vaheldusrik-
kad. Üldfüüsiline treening on 
ikkagi kõige alus ja see arendab 

inimest mitmekülgselt. 
Kui tahate trenni tulla, 

siis tulge koos lapsevanema 
ja jalgrattaga (kui lund ei ole 
maas). Esimene kuu on trenn 
tasuta. Teil on võimalus tulla 
esmaspäeviti ja neljapäeviti 
kell viis, soovitan olla pisut 
varem kohal. Täpselt kell viis 
algab trenn. Spordiriided tuleb 
loomulikult ise osta ja ka maas-

tikuratas. 
Kahjuks meie koolist eriti 

palju õpilasi rattaspordiga ei 
tegele. Siiski on meil koolis 
päris palju jalgrattahuvilisi. 
Hea on see, et meil on või-
malus käia koolis rattaga, sest 
meie koolil on nüüd jalgrataste 
hoidla. Soovitan julgesti ratta-
ga kooli tulla, ise käin juba teist 
aastat rattaga.

Huviringid on lahedad.
Sest mulle meeldib see spordiala.
Trennis saab liigse energia välja lasta.
Sport meeldib mulle.
Trenn teeb tugevaks ja vastupidavaks.
Tantsutrennis saab palju tantsida.
Mul on hea treener.
Trennis tegeleme ka teiste spordialadega.
Trenn on vahelduseks koolitundidele.
Trennis saab uusi sõpru. 

Küsitluse tulemused olid 
meie meelest positiivsed, 
sest sai kinnitust tõsiasi, et 
Kuristiku algklasside õpilas-

ed armastavad sporti. Meie 
kooli trennide kasuks räägi-
vad  suur saal, jõu- ja maad-
lussaal ja korralik staadion.

Rattakooli kodulehekülg:
http://www.cfc.ee/kool/rk-main.html



VÄLISMAA

Soovide täitumise maa – minu Giresun

Annika
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MEIE GRUPP: Kuristiklased mägede taustal poseerimas.

Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammiga Türgis abikätt ulatamas. 

Rahvusvahelise projekti 
raames startisid 14. juunil 
2013 Tallinna lennujaamast 
6 kuristiklast Türgi poole, et 
veeta 9 päeva Giresuni piir-
konna Ülperi väikelinnas 
Euroopa Komisjoni poolt 
rahastatud Action 1.1. te-
gevustes koos Hispaania, 
Bulgaaria, Leedu ja Ungari 
grupiliikmetega. 

Projekti eesmärgiks oli teha 
kohalikule kogukonnale mi-
dagi kasulikku: teha lastele, 
kohalikule koolile  ja piirkonna 
lastevanematele midagi head. 
Eelkohtumisel Türgi ja Un-
gari grupi liidritega sai paika 
pandud konkreetsemad tege-
vused: teeme kooliõue puhtaks, 
värvime aedu, meisterdame 
käepaelu koos kohalike laste-
ga, teeme kooli tulevatele 
õpilasele kapikesse tervi-
tuskaardi, värvime kooliõuel 
olevad keksukastid…

„Läksime sinna, et aidata 
Ülperi kooli õpilastel koolielu 
natuke rõõmsamaks ja män-
gulisemaks muuta,“ sõnastas 
selle projektis osalenud Maris.

„Mõned osalejad olid 
meievanused, mõned olid 
natuke vanemad, kuid see ei 
omanud suurt tähtsust. Mõne 
tegevuse juures oli tunda lõu-
namaist suhtumist (pole kiiret 
kuhugi, küll me saame tehtud). 
Oli väga tore teha midagi ühes-
koos teiste heaks,“ ütleb 11.b 
klassi poiss Sander. 

Projekti keel oli inglise keel 
ja kehtis nn 5 meetri reegel“: 
kui Sinule lähemal kui 5m on 
osaleja teiselt maalt, siis viisa-
kas suhtlemine on inglise kee-
les. 

Projekti ajal elasime ko-
haliku Ülperi koolimaja ühis-
elamus, mis on mõeldud küla 
lastele, kellel kodus pole alati 

võimalust õppida ja sooja söö-
ki süüa või kelle jaoks on kool 
iga päev kodust käimiseks liiga 
kaugel. Eestlased tekitasid oma 
traditsiooni: kogunesime hom-
mikuti eraldi ruumi, et juua pä-
tikohvi ja nautida kaasa toodud 
Eesti maitset. Kutsusime seda 
tuba „vorstitoaks“ ja mõnule-
sime iga suitsuvorsti viiluga 
ampsu juures. 

Peale tutvumismänge algas 
aga tõsine töö. Poliina kirjel-
dab meie tegemisi: „Värvisime 
toolide jalad erivärviliseks ja 
see oli tõesti vahva, sest kooli 
söökla muutus kohe palju lõ-
busamaks. Saime joonistatud 
ka õuemängud lastele ja meie 
grupi liidri algatusel sai sinna 
ka liiklusrada tehtud. Meil oli 
suur rõõm selle üle, et saime 
Eestist alguse saanud kam-
paaniat „Teeme ära!“ propa-
geerida ja kõige toredam oli 
see, et kõik 34 inimest võtsid 
koolimaja ümbruse ühiskoris-
tamisest osa väga-väga aktiivs-
elt.“ 

„Reisile läksime kui kuus 
täiesti tavalist tuttavat, mitte 
viis õpilast ja üks õpetaja. Koos 
oli tore seltskond ning need 
päevad möödusid kiiresti, isegi 
võib-olla liiga kiiresti. Kui ma 
enne lennukisse astumist olin 
veel kõhkleval seisukohal, kas 
ma ikka tahan sinna minna, 
siis Giresunist lahkudes olin 
ma isegi kurb, sest kõik olid 
olnud väga tore,“ meenutab 
Sander ja loodab, et sarnaseid 
projekte tuleb teisigi. 

Polina: „Õppisime tundma 
eri kultuuride traditsioone, 
kuna laagri jooksul leidsid aset 
meil ka iga riigi kultuuriõhtud“. 

Töiste tegevuste kõrval toi-
musid õhtuti erinevate maade 
kultuuride tutvustused. Meie 
näitasime oma kooli videopäe-
vikut, mille peale imestati saal-
is meie aktiivse koolielu (võib 
ka öelda koolimelu) üle. Veel 
õpetasime osalevatele maadele 
selgeks seltskonnatantsu „Kaks 
sammu sissepoole“ sõnad ja 

liikumise. Maitseelamuse eest 
kandsime hoolt, pakkudes 
enda tehtud küüslauguleibasid 
ja kaasa toodud „Kalevi“ 
šokolaadi ning komme. 

Maris: “Saime näha, kui-
das toimub Türgi traditsiooni-
line pulm, käisime kohalikus 
mošees, Giresuni rannas, 
mägedes, saime maitsta ja kor-
jata maailma kõige paremaid 
sarapuupähkleid.“ Ronisime 
kõrgete mägede tippu läbi 
pähklisalude ja grillisime 2000 
m kõrgusel üliilusa vaatega 
mäel.“ 

Sander: „Kohalikud kut-
susid igale poole mängima (nt 
jalgpall, korvpall, tantsumäng) 
ning pärast projekti oli mu FB 
kontol üle 10 uue sõbrakutse“. 
„Peale Türgi külastamist ei ole 
ma enam sugugi nii veendu-
nud, et eestlased on tantsu-
lõvid... Selle tiitli napsasid en-
dale türklased!“ ütleb Maris. 

Polina: “Jään igaveseks 
mäletama kohalikke, kes olid 
tõesti meeletult sõbralikud 
meie vastu ja aitasid meid tege-
vustes, mida ette võtsime. Kui-
gi olime ära lausa 9 päeva, ei 
tulnud mul koduigatsus kuigi 
tihti peale. Tänu kohalikele oli 
mul seal vägagi kodune tunne. 
Täpselt nagu oleksime kuskil 
vanaema juures maal, meele-

tult mõnus tunne!“
Kristin:“ Ühiselamine, 

kirju seltskond eri Euroopa 
otstest, kohalik kultuur... Ma 
tunnen, et olen kogemuse 
võrra rikkam. Minu jaoks on 
Türgi see väike külakene – elu 
selliselt, nagu ta tegelikult on. 
Me ei olnud pimestatud linna-
tuledest, vaid elasime mägede 
keskel, aidates endast nõrge-
maid. Reisida on võimalik mi-
tut moodi, kuid kõige parema 
kogemuse annab siiski elu ko-
halike keskel, mitte veepargid 
hotellides ja ööpäevi kestvad 
pidustused.“

Koju jõudsime peale pikki 
väsitavaid lende ja vahemaan-
dumisi täpselt jaaniööks. Saime 
aru, et kodus on ikka kõige 
parem.

Maria: „Maandumisel Tal-
linna ei jäänud meie maastik ilu 
poolest palju alla. Nägime keset 
lagendikke palju metsas põle-
vaid jaanitulesid. Lõkke peale 
vaadates läks süda soojaks ja 
saabus koduigatsus.“

Aitäh Sulle Maris, Kristin, 
Sander, Poliina ja Maria selle 
vahva kogemuse eest! 

Ja muide, Ülperis olid tähed 
maale nii ligidal, et pisikesedki 
soovid täitusid, kõik need, 
mida olime grupis omavahel 
või vaikselt endamisi soovinud. 



Martin 10.b Kati 10.b Karl-Markus ja 
Risto 10.a

Gloria 10.a

1. Kes on maimik? Midagi lapsega 
seotud...

Väike kalapoeg. Väike kala. Ma ei tea, putukas...

2. Kui üks muna 
keeb 7 min, siis 
kaua keevad 6  
muna?

7 7 7 7

3. Buss on sinine. 
Kaks inimest läheb 
peale, 5 läheb 
maha, 7 tuleb 
peale, buss läheb 
katki. Mis värvi on 
buss?

Korda. Oot ei, 
sinine.

Sinine Sinine Sinine

4. Millise riigi lipul 
on samad värvid 
nagu Eesti lipul?

Mingi Lõuna-Aafri-
ka riik.

Polegi sellist. Botswana. Eesti.

5. Mitu tsentnerit 
liiva on 6x6x6 suu-
ruses liivakoopas?

Päris mitu tonni. 666 Ma tean. 6

6. Mis on inter-
punktsioon?

Sa ise ikka tead 
seda?

Ei tea. On mul seda vaja 
teada?

Ei tea. 

7. Mis aastal võeti 
Eestis kasutusele 
euro?

2011 2011 2011 Ei mäleta, 2012 vist. 

8. Kas sa oled kahe 
kõrvaga jänest 
näinud?

Jah. Jah. Jah, kahe pika 
kõrvaga. 

Jah.

9. Kus kasvavad 
lilled harilikult?

Mullas. Põllul. Potis. Igal pool.

10. Mis logoga on 
tegemist?

Batman. Batman. B-A-T-M-A-N. (karjudes) Batman.

VIKTORIIN

Rebaste ajukontroll
19

Selle aasta esimeses Kresku 
viktoriinis võtavad omavahel 
mõõtu rebased, kes vastasid 

hea meelega vabatahtlikult 
sunniviisiliselt kõigile küsi-
mustele. 

Osalejateks on Martin ja Kati 
10.b-st ning Karl-Markus koos 
Ristoga ja Gloria 10.a-st. Võit-

jateks osutusid Karl-Markus 
ja Risto 5 punktiga. Suured 
kiitused Ristole, kes oli ainuke, 
kes teadis, millise riigi lipul on 
samad värvid nagu Eesti lipul. 

Teise koha pälvis Martin 4,5 
punktiga. 0,5 punkti tuli juur-

de, kuna ta arvas, et maimik on 
seotud lapsega ning Botswana 
on Lõuna-Aafrika riik.  Kati 
oli kolmas 4 punktiga ja Gloria 
neljas 3 punktiga. Tublid olete, 
rebeased, aga õppida on veel oi 
kui palju!

Tiina

Vastused: 1. ühe- kuni kolmeaastane laps 2. 7 3. sinine 4. Botswana 5. liiva polegi 6. kirjavahemärkide tarvitamine 7. 2011 8. ei, sest 
kõrvadega ei saa näha 9. varre otsas 10. Batman
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Sõna saavad pildid

1. septembril alustas kooliteed kolma esimest klassi. Direktor 
Raino Liblik jagas aabitsaid.

Sügisesel spordipäeval tekitas elevust granaadivise. 

Gümnasistidele käis esimesel veerandil välispoliitikast rääkimas 
Sven Mikser.

Rebased oli tublid ja võtsid aktiivselt osa abiturientide poolt korraldatud 
tegevustest. Kresku andmetel pole ammu enam nii vähe mune rebaste ris-
timise ajal külmikutest välja võetud.
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