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Peatoimetaja veerg

Eestis toimub aastas üle 1000 
massispordiürituse: suusa-, 
jooksu- ja rattamatkad, 
orienteerumispäevad jne. 
Üritusi on nii palju, et iga 
inimene leiab endale sobiva. 
Massispordiürituste suur 
arv näitab, et Eestis elavad 
inimesed peavad tervislikke 
eluviise üha olulisemaks.

Meiegi koolis toimub 
spordiüritusi, millest võtab 
osa suurem osa koolipe-
rest: spordipäev, võimlemis-
võistlus, talvine suusamatk 
Kõrvemaal, aeroobikavõist-
lus, siseorienteerumine jt. 
Nüüd on sellesse nimekirja 
lisandunud ka jalgrattamatk. 
Nimelt toimusid 30. aprillil 
6.–12. klasside õpilastele 
jalgrattamatkad Viimsisse ja 
Jägalasse.

Loodetavasti aitas jalgrat-
tamatk lisaks vabas õhus 
mõnusalt veedetud päevale 
propageerida jalgratast kui 
tervislikku liikumisvahen-
dit. Seda on näha sellestki, 
et iga päev on koolimaja ees 
üha rohkem jalgrattaid. 

Kailiin ja Aveli

Elu sööklas
Intervjuu meie kooli kogenud kokatädiga.

Käisime söökla taga asuvas 
köögis kokkade elu jälgimas. 
Üks kokk tegeles salatitega, 
teine kokk tegi meie kooli 
puhveti jaoks pitsat, kolmas 
tegeles pudruga ja neljas kee-
tis makarone – ühesõnaga 
olid kõigil käed ja jalad tööd 
täis. Köök on puhas ja korras!
 
Kas teate, kus asub meie kooli 
ainuke lift? Loomulikult köö-
gis, aga sellega ei sõida kokad 
üles-alla, vaid see on kaubalift, 
mida on vaja selleks, et kõik 
vajalikud toiduained esimeselt 
korruselt ilusti kööki jõuaksid.

Kokkadega juttu ajades sel-
gus, et sööklas polegi nii raske 
töötada, nagu inimesed seda 
endale ette kujutavad. Kok-
kade käes töö muudkui lendab! 
Meie küsimustele oli lahkesti 
nõus vastama Raisa Šerbakova.

Kuidas Te meie kooli sat-
tusite?
See oli nii ammu. Me oleme 

siin töötanud juba 15-20 aastat. 
See oli nii ammu, et ei mäletagi 
enam. 

Kas Teile meeldib meie kool?
Jah, meeldib. Väga meeldib.

Mis Teile meie kooli juures 
meeldib?
Esiteks, praeguseks on meil 
euroremont tehtud – kõik sä-
rab ja läigib. Enne remonti oli 
koolimaja vana ja kulunud, aga 
nüüd on meil tõesti hea ja ilus 
koolimaja, nii seest- kui ka väl-
jastpoolt. Ka on siin toredad ja 
sõbralikud õpetajad.

Kuidas Te oma kolleegidesse 
suhtute? 
Alati saame hästi läbi,  me ei 
tülitse. Me oleme sõbralikud 
inimesed. Esiteks me ei jõuagi 
tülitseda, sest me kogu aeg 
töötame ja töötame ja töötame. 
Tööd on väga palju

Kuidas Teile meie kooli 
õpilased meeldivad? Kirjel-
dage õpilasi.
Head õpilased, rahulikud ja 
sõnakuulelikud. Ei ole midagi 
halba öelda.

Kas Teile isiklikult maitsevad 
meie kooli toidud?
Jah, ikka, me ju ise valmistame 
ja maitsestame toitu. Kuidas 
muidu!

Kas Teie arust oleks vaja 
menüüd muuta?
Meil on hea menüü, keegi ei 
ütle selle kohta midagi halba. 
Need toidud sobivad just laste-
le, need ongi ju lastele ette näh-
tud.

Mis toit Teile meie koo-
li menüüst kõige rohkem 
meeldib ja mis kõige vähem? 
Me väga tahame, et meie toit 
lastele maitseks. Me valmis-
tame toitu nii, et see oleks hea. 
Samuti on meil Eesti kool ning 
me tahame, et lastele maitseks 
Eesti toit.

Kas tervele koolile on raske 
süüa teha?
Ei, me oleme harjunud. Raske 
ei ole ka veel sellepärast, et meil 
on väga head seadmed. Ei ole 
vaja nii palju käsitsi teha, aga 
vanasti tuli kõik käsitsi teha. 
Masinad teevad meie töö liht-
samaks.



KOOLIELU

Kuristiku omad ettevõtjad!
Tiina ja Liisa
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Ehk suured teod saavad alguse väikestest.

Juba teist aastat on võimalus 
majandussuuna õpilastel 
11. klassis teha õpilasfirma. 
Tegime nendega tutvust ja 
uurisime, kust tulid nad oma 
firma ideele ja kuidas neil 
senimaani läinud on. 

ÕF Klaasvaas
Kristin, Maarja-Helina, Rau-
no
Teeme kasutatud pudelitest 
ja purkidest vaase (nt vanad 
piimapudelid jne). Idee sai al-
guse majanduse tunnis, kus oli 
vaja firmaga algust teha ja siis 
tekkis äkkmõte, et see vaaside 
tegemine oleks täitsa jõuko-
hane. Kuna kõik teised firma 
liikmed olid ka nõus, siis jäi 
see valik. 

ÕF Formula Enterprise 
(ÕFFE)
Kristina, Mikk, Tanel
Meie tooteks on spetsiaalselt 
eksamiteks valmistumiseks 
loodud lamineeritud valemile-
hed. Ideele tulime valemivi-
hiku edu nähes ja me mõtles-
ime, et selliseid valemilehti ei 
olegi veel müügil. Pidime ka 
ise matemaatikas valemilehte 
koostama ning mõtlesime, et 
teeme nii õpilasfirma kui ka 
valemilehe, mille õpetaja Valdi 
oli teha palunud.

Nimi tuli pärast pikka vaid-
lust. Valikus oli veel ÕF Pan-
dapower ja Formula. Lõpuks 
tuli  Formula Enterprise, 
mis tuleneb inglise keelest ja 
tähendab valemiettevõtet. 

ÕF Collarini
Anett, Kadi, Helen
Teeme kaelaaksessuaare ehk 
kraesid, mida on võimalik 
kombineerida erinevate rõiva-
stega. Kraed on erinevat värvi 
ja väga erinevalt kaunistatud. 

Idee sai alguse mõttest teha 
mingisuguseid ehteid. Alguses 
oli plaan teha kaelakee sarna-
seid asju, kuid järsku hakkas 
neid ka poelettidele ilmuma. 
Ning siis sündiski idee, et teeks 
täiesti tavalise krae lõikega 
kraesid, need kaunistame pär-
lite ja kettidega ära ning neid 
saab kanda peaaegu kõigi as-
jadega, mis kapis leidub. See 
sobib nii kampsunile, pluusile 
kui ka kleidile. 

Nimi tuleb sellest, et inglise 
keeles on krae collar, niisama 
tundub igav, tahtsime neiuli-
kumaks muuta ja saigi lõppu 
pandud -ini – kokku Collarini.

Õpilasfirmade laadal
Nii Collarini kui ka ÕFFE osa-
lesid veebruari alguses toimu-
nud Eesti Õpilasfirmade laadal. 
ÕFFE müüs 18 valemilehte ja 
Collarini 4 kraed. Parima au-
dioreklaami tiitel tuli taas kord 
Kuristikku, sel korral Colla-
rinile. 

Soovime kõigile õpilasfir-
madele Kresku poolt edu!



EKSPERIMENT

Appi, kadunud telefon!

Triinu ja Agnete
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Ajakirjanduslik eksperiment tõestas, et kuristiklased on ...

UNUSTATUD TELEFON: Telefon puhvetis leidjat ootamas. 

Tahtsime teada, kuidas kuris-
tiklased käituvad vedelevat 
telefoni nähes. Kas nad tee-
vad sellest välja või ei pane 
tähelegi, et see seal nukralt, 
unustatuna lebab. Kui teevad 
välja, siis mis telefoniga peale 
hakatakse. 

Puhvetis
Sokutasime telefoni ühel 
kolmapäeval puhvetisse 
aknaäärsele lauale. Siis seisime 
ise puhveti pikka järjekorda. 
Telefon lebas üksinda laual pik-
ka aega. Paljud nägid telefoni, 
aga jalutasid sellest mööda ega 
teinud sellest välja.  Laua äärest 
võeti ainult toole. 

Vahetunni  lõpu poole 
võtsid kaks kümnendikku 
laualt telefoni ja helistasid 
kõikidele kontaktidele. Lõpuks 
valiti meie number ja küsiti, 
kes oleme kaotatud telefoni 
omanikud ning mis klassis me 
käime, et telefon meie klassi 
tuua. Klassis küsiti „Kelle BFF 
on Annu?“. Nii saime telefoni 
tagasi. 

Raamatukogu ees
Raamatukogu ette trepipoolse-
le pingile panime telefoni va-
hetult enne viiendat vahetun-
di. Kui kell helises, tormasid 
igast klassist välja erinevas 
vanuses õpilased. Peaaegu sa-
mal hetkel võttis telefoni üks 
põhikooliõpilane ning läks 
oma sõbraga alla garderoobi. 
Sõber soovitas telefoni välja 
lülitada, kuid sellest hoolimata 
ei teinud ta seda. Ta ütles hoo-
pis, et läheb vaatab, kas keegi 
nutab seal. Kuna ta kedagi pin-
gi juures ei näinud, tuli ta alla 
tagasi. 

Siis hakkasime telefonile 
helistama, kuna arvasime, et ta 
lahkub koolimajast koos tele-
foniga. Seejärel tuli meile sõ-

num „J2tan telo kooli infoletti“. 
Siis läksime telefonile järele.

Ühe korra panime veel tele-
foni samasse kohta, kuid selle 
leidis jälle sama õpilane, kes 
ennegi. Ta viis telefoni uuesti 
infolauda. Valvur ütles meile, 
et kui veel see telefon infolauda 

satub, ei võta tema enam seda 
vastu, sest sama telefoni oli sin-
na toonud sama õpilane kaks 
korda. 

Trepil
Pärast seitsmendat tundi 
panime telefoni A-korpuse 

teise korruse trepile. Seal as-
tusid sellest üle paljud õpilased, 
kuid siis avastas telefoni ka-
heteistkümnendik ja toimetas 
selle valvuritädi Maie kätte.

Garderoobis
Panime telefoni garderoobis 
lauale, millel peal seisavad 
lillepotid. Sealt leidsid selle 
kooliarst ja tädi Maie ning 
küsisid valjult üle garderoobi, 
kelle telefon see on. Selle peale 
vastasime, et see on meie oma 
ning teeme katset telefoniga. 

Kuna paljud õpilased toi-
metasid telefoni tädi Maiele, 
oli ta päris pahane, et kuris-
tiklased on nii tublid, et toovad 
telefoni kogu aeg tema kätte. 
Veel lisas ta, et paneksime te-
lefoni sinna, kust seda kohe ei 
leitaks, näiteks lillepoti taha. 

M.o.t.t.
Selle katsega tõestasime, et 
kuristiklased hoolivad üksteise 
asjadest ning on abivalmis üks-
teise vastu. Huvitav on seegi, 
et telefoni panid tähele ainult 
poisid. Järelikult on poisid 
abivalmimad kui tüdrukud – 
või on asi selles, et poisid hu-
vituvad rohkem tehnilistest 
vidinatest ja märkavad neid 
paremini. 

Varasemad eksperimendid
Kresku ajakirjanikud tegid 
mõne aasta samasuguse eks-
perimendi rahakotiga ja tule-
mus oli üsna samasugune nagu 
mobiiltelefoni puhulgi. Enamik 
leidjaid toimetas rahakoti ilusti 
valvelauda ja „omanik“ sai oma 
varanduse ilusti kätte.

Nii hästi ei läinud tühjal 
plastikpudelil, mis paari aasta 
eest raamatukogu ees põrandal 
vedeles. Plastikpudel pidi ta-
luma nii mõndagi jalahoopi ja 
ükskõikset suhtumist, enne kui 
mõni tähelepanelik ja hooliv 
inimene selle üles korjas.

Kindlasti saab Kresku järg-
mistest numbritest lugeda uu-
test “inimkatsetest”. 
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Ei me ette tea ...
Millised on meie abiturientide tulevikuplaanid?

Aappo

Tegime väikse uuringu, et 
selgusele saada, kui paljud 
abituriendid (12. klasside 
õpilased) on teadlikud oma 
tulevikuplaanidest. Kokku 
osales 32 õpilast, neist 18 
poissi ja 14 tüdrukut.

Poisid
Kõige populaarsem eriala 
on poiste hulgas IT eriala (6 
õpilast vastanutest). Poisid 
mainisid veel järgmisi eri-
alasid: lavakunstnik, tram-
mijuht, kaitseväelane, taheti 
minna ka kehakultuuri õppima 
(rohkem oma soove ei avali-
kustatud).

Koolid, kus soovivad õpin-
guid jätkata poisid: Tööstus-
hariduskeskus (THK), Kõrgem 
Sõjakool (KVÜÕA), Tallinna 
Tehnikaülikool (TTÜ), IT 
Kolledž, Mereakadeemia, Tal-
linna Ülikool, Balti Filmi- ja 
Meediakool (BFM) ja Estonian 
Business School (EBS). Kaks 

poissi vastanutest soovivad sõ-
javäkke minna enne edasiõp-
pimist.

Tüdrukud
Kõige populaarsem eriala oli 
tüdrukute hulgas arst (2 õpilast 
vasatanutest). Lemmikerialad 

olid veel laulja, metsnik, graafi-
line disainer (rohkem oma 
soove ei avalikustatud).

Koolid, kus soovitakse 
õpinguid jätkata: Tartu 
Tervishoiu Kõrgkool, Luua 
Metsanduskool, TEKO,  Tal-
linna   Kunstiakadeemia, Tartu 

Ülikool, Tallinna Tehnikül-
ikool (TTÜ). Kaks tüdrukut 
plaanivad minna välismaale 
õppima (Inglismaale ja Taani).

Üks tüdruk ei plaani esi-
algu õpinguid jätkata ja teine 
plaanib ühe aasta õpingutest 
puhata ja pärast edasi õppida.

Kõrget lendu, abituriendid!
Tutipäev ja lõpukell toimusid 
sel aastal 25. aprillil. 

Abituriendid olid ilusad ja vär-
vilised ning ülikelmikas meele-
olus, nii et mõnede õpetajate 
arvates hakkas nende ülevoolav 
rõõm teiste klasside õppetööd 
segama. Aga kuidas siis mitte 
rõõmustada, kui sulle lüüakse 
viimast koolikella!

Lõpukella aktuse organi-
seerimisega said 11. klasside 
õpilased väga hästi hakkama. 
Aktus oli vaimukas ja hoogne.

Tänavust lendu jääb mee-
nutama kooli ette lendude par-
ki istutatud õunapuu.



INTERVJUU

Anette Puusemp’i elu on lahe!

Kristiina  ja  
Jennifer 
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Intervjuu meie kooli ühe staazhikaima õpetajaga.

Meie koolis õpetab lapsi väga 
tore matemaatika õpetaja 
Anette Puusemp. Ta on meie 
koolis töötanud peaaegu koo-
li avamisest saadik ning on 
õpetanud väga paljusid lapsi.  
Ta on klassiõpetaja, kelle eri-
liseks kireks on matemaatika. 

Kas Teile meeldib meie koo-
lis?
Mulle meeldib meie koolis 
töötada. Meeldib IKT-vahen-
dite kasutamise võimalus, 
mugavad töötingimused klas-
siruumis. Meeldivad ka mõist-
vad ja abivalmis kolleegid ja 
kohusetundlikud õpilased.

Mitu aastat olete meie koolis 
töötanud?
Üle 28 aasta.

Kus Te enne olete töötanud?
Peale keskkooli lõpetamist 
töötasin Jõgeval hambaarstiõe-
na, siis 9 aastat Peipsi ääres 
Ranna 8-klassilises koolis, 
pärast abiellumist Tallinna 4. 
keskkoolis.

Miks tulite just meie kooli?
Mulle meeldib töötada kodu 
lähedal.
  
Kuidas Teisse õpilased suhtu-
vad?
Mul on õpilasi, kes helistavad 
ja soovivad häid jõule. Mind on 
meeles peetud ilusate kingitus-
te ja kinkekaartidega. Arvan, 
et mul on õpilasi, kes mõtle-
vad minule tänutundega, ja on 
ka neid, kes arvavad, et olen 
nende vastu karm olnud.

Kuidas Te õpilastesse suhtute?
Soovin, et kõigil õpilastel 
läheks hästi. Mulle meeldivad 
kohusetundlikud, mõistvad, 
aktiivsed ja elurõõmsad õpila-

sed, kes õpivad vastavalt oma 
võimetele.

Miks just matemaatika?
Matemaatika sellepärast, et 
neid tunde on mulle kõige 
rohkem pakutud. Mulle meel-
dib matemaatika, sest see on 
täpne ja konkreetne aine.

Kus Te õpetajaks õppisite?
Õppisin Tallinna Pedagoogili-
ses Instituudis.

Kas  Teie arvates annate te ko-
dus palju õppida?
Oleneb teemast ja sellest, kui 
palju tunnis jõuame uusi üles-
andeid ära lahendada. Ilma 
praktilise tööta ja pideva kor-
damiseta ei teki paraku vilu-
must.

Mis oli Te lemmikaine koolis?
Lemmikud olid matemaatika 
ja kehaline kasvatus. Kuulusin 
kunagi kooli parimate jooks-
jate hulka.

Kas Te olete õiglane õpetaja?
Arvan, et olen õpetajana 
õiglane. Arvestan õpilaste 
töökust ja nende võimeid. Rõõ-
mustan edu üle koos õpilasega.

Kui tihti Te käite kooli puh-
vetis?
Siis kui on vaja kellelegi 
šokolaadi kinkida või endale 
juua osta.

Milline klass meeldib Teile 
kõige rohkem?
Enam meeldib aktiivne klass, 
kus on nii sportlasi kui õpihu-
vilisi õpilasi, sõnakunstnikke, 
üksteist abistavaid õpilasi.

Miks Teile meeldib maal käia?
Maal on mul suvekodu, kus 
tegelen aiandusega, naudin 
loodust ja vaikust, puhkan lin-
nakärast. 

Mis on Teie lemmikraama-
tud? 
Ernest Hemingway teosed. 
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Kool kui teine kodu
Nõo Reaalgümnaasiumis on õpilasi üle kogu Eesti. 

Leete ja Birgith

Me oleme eelmisel aastal 
Kuristiku gümnaasiumis 
põhikooli lõpetanud Birgith 
ja Leete, kes asusid õppima 
Eesti teise otsa Nõo Reaal-
gümnaasiumisse. Birgith õpib 
füüsika- ja arvutikallakuga 
klassis, kus õpetatakse laien-
datud õppeprogrammi järgi 
füüsikat ja programmeerim-
ist. Leete õpib keemia- ja bio-
loogiakallakuga klassis, kus 
on keemia ja bioloogia prak-
tikumid. 

Nõo Reaalgümnaasium on üks 
viiest Eesti riigigümnaasiumist, 
mis asub Lõuna-Eesti pisikeses 
Nõo külakeses. See on üsna 
kõrgelt tunnustatud reaal- ja 
loodusainete süvaõppega kool 
ja siin õpib umbes 250 õpilast, 
kellest enamik elab kooli ühis-
elamus. 

Otsustasime selle kooli ka-
suks tugeva reaalsuuna tõttu. 
Natuke mõjutas otsust ka mõte 
ühiselamus elamisest. Nüüd-
seks oleme käinud siin koolis 
veidi rohkem kui kolm veeran-
dit ja ei ole veel kordagi kahet-
senud, et siia õppima tulime. 
Hinded on küll veidi langenud, 
aga kursusehinded on siiski 
head või väga head. 

Kooli poolt on üsna palju 
valikkursuseid, kuid meile 
on antud ka võimalus valida 
mõni ülikooli kursus, mille 
kool kinni maksab. Leete on 
seda võimalust juba kasutanud 
ja läbis sügisel Tallinna Üli-
kooli kreemide valmistamise 
tehnoloogia kursuse.  

Südamlik koolipere
Siinne koolipere on äärmiselt 
südamlik ja kokkuhoidev. 
Tänu sellele, et kõik on pärit 
Eesti erinevatest paikadest, on 
seltskond erakordselt mitme-
kesine ja me oleme väga hästi 
sisse sulandunud. Tihti käi-

vad ka vilistlased külas, et uut 
koolimaja ja ühiselamut näha. 

Ühiselamus on neljased 
boksid kahe toaga, igas toas 
kaks inimest. Meil on boksi-
kaaslastega väga vedanud, nad 
on meile teise pere eest. Ühikas 
saab alati nalja ja võib lausa 
öelda, et seal asubki koolivaim. 

Igavuse peletamiseks on 
puhkenurkadesse pandud 
lauajalgpallid, pinksilauad, 
piljardilauad ja projektorid 
digiboksidega. Nelja korruse 
peale on kaks suurt kööki. 
Kuigi siin on tore elada, on 
vabadus üsna piiratud. Kella 
kümnest peab ühikas olema ja 
üheteistkümnest on öörahu.  

Uue maja pisipuudused
Seoses esimese aastaga täiesti 
uues majas on siin ka palju 
ehituspraaki esinenud. Näiteks 
sügisel mürisesid radiaatorid 
valjemini kui maja kõrvalt 
mööda sõitvad rongid ja vaata-
mata töömehe pingutustele 
ei läinud need ka väga pikalt 
soojaks. Sooja vett on meil ai-
nult pärastlõunal, sest õhtuks 
lõppeb see lihtsalt otsa. 

Hiljuti avastasime, et meil 
niriseb seinapraost vett, kuid 
see pole veel midagi – leidub 
tuba, kus on laes olevast august 
näha ülemist tuba. Aga me ei 
lase kõigel sellel ennast heidu-
tada, sest koolimaja on ühisela-

muga ühendatud ja me saame 
ärgata 15 minutit enne tundide 
algust. 

Kuristiku vs Nõo
Kuristikuga  võrreldes sujuvad 
tunnid siin paremini, sest kõik 
gümnasistid on õpihimulised 
ja oskavad üksteisega arvesta-
da. Kuristikus on aga rohkem 
traditsioone ja üritusi, NRGs 
jääb see kohati kesiseks. 

Ja meil on väga kahju, et 
ei osanud Kuristiku koolitoitu 
õigel ajal hinnata. Oleme siin-
sete õpetajatega ülimalt ra-
hul, kuid tunneme puudust ka 
mõningatest Kuristiku õpeta-
jatest ja klassikaaslastest.

Leete 
Meil on lisaks keemia- ja bioloogiatundidele ka praktikumid. Keemiapraktikumides tehakse paaristööd 
laboris. Alati on huvitavad ülesanded, mis ühendavad endas ainete kaalumist, nende äratundmist, kok-
kusegamist, reaktsioonidest järelduste tegemist ja õpitud valemite kasutamist.

Bioloogia praktikatundides oleme teinud õuesõppetunde, et tutvuda erinevate taimedega. Näiteks 
sügisel käisime Nõo aleviku peal puid kallistamas. Tihti kasutame mikroskoope rakkude ja kiudude 
uurimiseks. Hetkel on käsil putukate ja karpidega tutvumine ning nende kirjeldamine. Praktikatunnid 
annavad tohutult teooria kinnistamisele juurde.

Birgith
Kuna õpin füüsikat laiendatud õppeprogrammi järgi, siis on mul seda viis korda nädalas ja kevadel tuleb 
selles ka koolieksam. 

Programmeerimine on mistahes arvutiprogrammi koodi kirjutamine programmeerimiskeeles. Meil 
õpetatakse esimese programmeerimiskeelena Pythonit, mis on küllaltki lihtne ja mõistetav. Esimesel 
kursusel õppisime Pythonis arvutama, tekstifailist asju leidma ja erinevaid andmeid töötlema. 

Teisel kursusel õppisime kõike sügavamalt ja selle kursuse lõpuks pidime veidi pikema projekti 
tegema. Väga palju tehti erinevaid mänge ja erakordselt populaarseks osutus ussimäng. 
Õhtuti toimuvad kohustuslikud praktikumid, kus lahendatakse raskemaid ülesandeid. Järgmisel aastal 
antakse valida, kas tahame jätkata programmeerimisega või õppida rakendusprogramme. 

“

“
”

”



REPORTAAŽ

IT-meeste ja -naiste kasvulava

Aappo, Chris ja 
Madis
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Eesti Infotehnoloogia Kolledži lõpetajad naljalt tööta ei jää. 

AUDITOORIUM: Loenguid saab jälgida ka videoülekandes.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž 
(IT Kolledž) on eraõiguslik 
rakenduskõrgkool Tallinnas. 
Tema missiooniks on pakku-
da regiooni parimat raken-
duslikku IT-haridust, sidudes 
kõrgtehnoloogilise oskustea-
be infoühiskonna praktiliste 
vajadustega. Kool väärtus-
tab ja arendab noorte hulgas 
tehnikahuvi ning julgustab 
õppima just arvutiteadust. 

Kuna me elame totaalses in-
foühiskonnas, kus igas eluvald-
konnas kasutatakse väga laial-
daselt infotehnoloogiat, siis 
pidasime vajalikuks külastada 
IT Kolledžit. 

Kool asub Mustamäel ja 
hoone on väga omanäolise 
välisilmega, erinedes kõigist 
eelnevaist koolidest, mida va-
rem külastanud oleme. Seega 
oli    uudishimu suur ja ootused 
laes, et näha, mis vaade meile 
seestpoolt avaneb.

Astudes iseavanevatest us-
test julgelt sisse, tekkiski au-
kartustäratav tunne, nagu oleks 
sattunud kuhugi eriti tähtsasse 
ametiasutusse. Maja on suur 
ja avar – viiekorruseline ja va-
rustatud liftiga. Igasse ruumi 
pääseb vaid vastava magnet-
kaardiga, mis on igal tudengil 
isiklik.

Esimesel korrusel asub fua-
jee koos garderoobiga; teisel 
üliõpilasesindus, õppejõudude 
ruumid ja tavaklassid; kolman-
dal on arvutiklassid; neljan-
dal laborid ja viiendal asuvad 
töötajad koos haridus- ja in-
fotehnoloogia esindusega. 

Otseülekanded loengutest
Alustasime oma ringkäiku teise 
korruse kaldauditooriumist 

(giidiks oli Marje Meenov, kes 
on IT Kolledži turundusjuht), 
mis meenutas esmapilgul suurt 
kinosaali, kus toimuvad loen-
gud. Samas kasutatakse seda 

auditooriumi ka kooli avaak-
tuste pidamiseks. Lõpuaktused 
toimuvad aga teatris Estonia, 
mis mahutab rohkem rahvast 
ja on pidulikum ning esindus-

likum.
Huvitav on ka see, et kõik 

loengud salvestatakse ja neid 
on võimalik hiljem arvutist 
vaadata endale just kõige sobi-

SERVERIRUUM: Maja on otsast otsani tehnikat täis.
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vamal ajal. Samuti saab loen-
guid otseülekandena  näha ar-
vutist.

Järgnevalt suundusime 
mööda treppe kolmandale kor-
rusele, kus on arvutiklassid. 
Ühte nendest kiikasime ka üle 
ukse sisse – seal oli hulk Mac 
arvuteid. 

Edasi astusime Elioni ja 
Ericssoni poolt loodud klas-
sidesse, kus saab tundma õp-
pida ja praktiseerida digi-TV 
maailma. Elion ja Ericcson kui 
suurfirmad on ka kooli toe-
tajad. Saime teada, et arvutid 
vahetatakse uuemate ja kaas-
aegsemate vastu välja umbes 
iga nelja aasta tagant. 

Robotite maailm
Liikusime järgnevalt neljandale 
korrusele robootikalaborisse, 
kus tegutseb omaette klubi, ja 
oma üllatuseks kuulsime, et 
seal valmivadki ROBOTEX-i 
võistlustel osalevad robotid. 
See klubi on kõige kauem te-
gutsenud tudengiklubi IT 
Kolledžis. Omaette ainena ro-
bootikat ei õpetata, vaid see 
toimub huvilistele hobi korras 
ja annab võimaluse oma õpitud 
teadmisi proovile panna. 

Labori kõrvalruumis oli 
küllalt suur jalgpalliväljak, 
kus katsetatakse jalgpallirobo-
teid. Võiks öelda, et see labor 
oli kõige põnevam koht üldse 
terves majas. Vürtsi lisas veel 
nähtule juurde seal kohapeal 
olnud üks endine IT Kolledži 
õpilane, kes töötab seal laboris. 
Tema rääkis meile lahkelt ro-
botimaailmaga seonduvast.

Vaikuseruum õppimiseks
Lõpuks astusime korraks sisse 
ka maja kõige väiksemasse 
loenguklassi ning endisesse 
raamatukoguruumi, mida tu-
dengid kasutavad vaikuses ja 
rahus õppimiseks. Mainiti ka 
seda, et kolledžil endal enam 
raamatukogu pole ja tudengid 
saavad käia TTÜ raamatuko-
gus raamatuid laenutamas.

Kokkuvõttes jäime kooli 
külastamisega väga rahule. 
See on koht, kus tasub õppida. 
Õhkkond oli väga rahulik ja 
vastuvõtt meeldiv.

Millal toimuvad teie koolis 
avatud uste päevad?
Avatud uste päevad toimuvad 
märtsikuus. Seal on ka avatud 
erinevad töötoad.

Millised erialad teil on ja kui 
raske on kooli õppima saada?
Meil on kolm eriala: IT süs-
teemide arendamine, IT süs-
teemide administreerimine ja 
infosüsteemide analüüs. Eel-
misel aastal oli meil konkurss 
seitse inimest ühele kohale ja 
lävend oli 4,427.

Kui palju algteadmisi peab 
IT-s olema, et oleks mõtet teie 
kooli kandideerida?
Algteadmisi ei pea üldse ole-
ma, kui on tahtmist IT-d õp-
pida, sest kõik alustavad nul-
list. Suuri matemaatika- või 
füüsikateadmisi ei pea olema. 
Kui endal on huvi, siis kindlasti 
saab hakkama. Neil, kes oska-
vad IT-d, on võimalik soori-
tada mõnes aines test, millega 
saab minna kohe eksamile. 

Kas matemaatika kitsa eksa-
mi tulemustega on võimalik 
kooli õppima tulla?
Meil peab olema tehtud lai 
matemaatika eksam. Kuigi see 
on raskem, saab eksamit soori-
tada ka ühe punktiga. 

Kas näiteks TTÜ kursustelt 
saadud tunnistusi arvesta-
takse sisseastumisel?
Sisseastumisel arvesta-
takse keskmist hinnet ja laia 
matemaatika riigieksami tule-
must. Lisapunkte saab ka me-
dalite eest. Meil on TTÜ-ga 
palju kattuvaid aineid ja neid 
saab üle kanda.

Kas sisseastumisel tehakse ka 
kutsesobivustest?
Esimesel aastal on meil üldi-
sem aasta. Kui üks eriala on 
valitud või ei tea täpselt, mis 
eriala sobib, siis saab seda vaja-
dusel vahetada. Esimesel aastal 

MAARJA-LIIS TAMME-
PÕLD ja MADIS MARK  
IT Kolledži õpilased ja õpilas-

esinduse liikmed

selgub, mis eriala kellelegi 
rohkem sobib. 

Kui palju makstakse üli-
õpilastele stipendiumi ja kas 
makstakse muid toetusi?
Firmad maksavad õpilastele 
stipendiume. Enamasti anna-
vad firmad ühele konkreetsele 
õpilasele stipendiumi. Meil on 
nüüd vajaduspõhine õppetoe-
tus. Täiendav toetus on neile, 
kes elavad väljaspool Tallinna. 

Kas pärast kooli lõpetamist 
on kerge tööd leida ja kuhu 
saab minna edasi õppima?
Edasi õppida saab TTÜ või 
Tartu ülikooli magistriõppes 
või saab välismaale õppima 
minna. IT tööturul on suur 
tööjõupuudus ja tööle saada 
on üpris lihtne. Meie kooli lõ-
petanutest pole ükski inimene 
töötu.  

Mis asi on IT-alaste pädevuste 
test?
Test on mõeldud nendele, 
kes käivad tööl ja neil on juba 
töökogemus olemas. Kui kel-
lelgi on väga madal keskmine 
hinne või halb eksamitulemus, 
siis selle testi abil on võima-
lik sisse pääseda. See test pole 
mõeldud neile, kes gümnaasiu-
mist tulevad.

Kas IT Kolledžil on ühisela-
muid?
Meie tudengid ööbivad TTÜ 
ühiselamutes. Probleemi pole 
olnud, et keegi ühiselamutesse 
ei saa. Ühiselamute kohad on 
jagatud vastavalt tudengite ar-
vule TTÜ-s ja IT Kolledžis.

Millised on teie kooli tuge-
vused võrreldes TTÜ-ga?
Meie kool on praktilisem. Meil 
on palju erialasemaid aineid. 
TTÜs on rohkem üldiseid ai-
neid. Mõned ained on meil 
võrreldes TTÜ-ga lihtsamad ja 
meil on ka palju rohkem eriala-
seid ja spetsiifilisi aineid. TTÜs 
on palju rohkem matemaatikat 
ja füüsikat, mis muudab õp-
petöö raskemaks. 

Kas praktika toimub koolis 
või väljaspool kooli?
Praktilised tunnid toimuvad 
meil koolis, kuid praktika ise 
toimub ettevõtetes. Meil on 
väga palju praktilist suunitlust. 
Koolis on meil loengud ja har-
jutustunnid.

Mida te soovitate Tallinna 
Kuristiku Gümnaasiumi 
õpilastele?
Soovitan kesmist hinnet hoida  
kõrgel. Kõrgkoolis on palju la-
hedam kui gümnaasiumis.

Rakenduslik kõrgharidus on IT Kolledžis 
võimalik omandada järgmiste õppekavade 
alusel: 
1) IT süsteemide administreerimine
2) IT süsteemide arendus
3) Infosüsteemide analüüs
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Kuristiku kõige tugevamad poisid!

Tiina

Kas teadsid, et meie koolis 
käivad kolm maadlejat? Just 
nii. Kolm aktiivset sportlast:  
Karen, Kristo ja Kert räägi-
vad maadluse rõõmudest ja 
raskustest.

Kuidas sattusite maadlusega 
tegelema?
Kristo: Kui ma esimesse klassi 
läksin, anti huviringi leht ja 
pidi valima endale sobiva spor-
diala. Maadlus oli kõige mõist-
likum. Ise tahtsin, ei tahtnud 
olla mingi töllmokk, kes mitte 
millegagi ei tegele.
Kert: Mul isa vist soovitas ka 
esimeses klassis maadluse ka-
suks otsustada.
Karen: Sama algus oli, aga käi-
sin kuskil kaks aastat samal ajal 
jalgpalli mängides, aga trennid 
läksid liiga tihedaks ning lõ-
petasin maadluse ära. Umbes 
kaks aastat tagasi, kui olin jalg-
palli lõpetanud, soovitas õpeta-
ja Tanel Renter maadlusesse 
tagasi tulla.

Tundsite teineteist juba enne?
Kristo: Jah, juba lasteaia 
päevilt.

Mitu korda nädalas trenni 
teete?
Esmaspäeval, kolmapäeval ja 
reedel on maadlustrennid ning 
teisipäeval ja neljapäeval käime 
pärast kooli jõusaalis. 

Milline teie tavaline trenn 
välja näeb?
Kristo: Julm! (naerab) Soojen-
duseks algul jalgpall, siis igasu-
gused harjutused, võtted ja 
heited, maadlus.
Karen: Soojendus on, jah, juba 
päris raske. Pärast soojendust 
on tavaliselt tehnika ja võtete 
harjutamine, siis maadleme ja 
lõpus on jõuharjutused.

Mis selle juures meeldib?
Karen: See, et trennid on 
rasked, tuleb elus kasuks. 
Kristo: Trennid on väga rasked 
ja treenib hästi, mehine ala.
Kert: See ala iseenesest meel-
dib. Ma hakkasin esimeses 
klassis tegelema ja mida aeg 
edasi, seda rohkem hakkasin 
sellest huvituma ja pole mõel-
nudki sellest loobuda.

Kas maadlus sobib ka nais-
tele?
No jaa, eks naistemaadlus on ju 
ka täitsa olemas. Sobib ikka.

Millised on teie suurimad 
saavutused? 
Kristo: Kolmekordne Ees-
ti teine koht kreeka-rooma 
maadluses.
Karen: Eelmisel aastal va-
bamaadluses Eesti teine koht.
Kert: Eestis teine ja kolmas 
koht kreeka-rooma maadluses.

Millised on tulevased  ees-
märgid?
Kristo: See Eesti meister peaks 
ikka ära tulema ja välismaale 
tahaks ka võistlustele saada.
(Teised nõustuvad.)

Kes on teie eeskujud?
Karen: Ei olegi vist kedagi 
kindlat.
Kristo: Kui kedagi nimetada, 
siis Heiki Nabi ikka.
Kert: Nõustun. Heiki Nabi.

Millega veel tegelenud olete?
Karen: Jalgpalliga 10 aastat.
Kristo: Polegi nagu midagi 
muud teinud.
Kert: Muusikakoolis käisin va-
hepeal ja kunagi väga ammu 
käisin tsirkusetrennis.

Kuidas te Kuristikku sat-
tusite?
Kristo: Tahtsime pärast 
põhikooli ära tulla Kalla-
vere Keskkoolist ja Tanel tuli 
ka Kuristikku ning soovitas. 
Muidu me oleks saanud Ka-
reniga Audentesesse ka minna, 
aga loobusime. 

Mis tulevikus plaanis on?
Karen: Ei teagi veel.
Kert: Ei tea. Samas vaimus 
edasi. 
Kristo: Ei tea, jah, veel. Ülikoo-
li kindlasti, ma arvan, aga ei tea 
täpselt, mida õppima. Trenni 
ikka, aga maadluse kohta ei tea.

Kui te peaksite seletama täie-
likule võhikule, mis asi on 
maadlus, siis kuidas seda 
teeksite?
Kristo: Kaks meest või naist 
pannakse matile, pead vastase 
võitma kas selili pannes või 
punktidega. Saab loopida ja 
heita ning on hullult väsitav.

Kuid teid kolme panna oma-
vahel võistlema, siis kes või-
dab?
Kristo: Meie Kareniga.
Karen: Kert.

Lurichi järeltulijad käivad meie koolis.

MAADLUSHOOS: Karen (vasakul) ja Kristo (paremal) heidet sooritamas.
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Kuidas kõik algas?
Kalal käisin esimest korda 
umbes 6-aastaselt koos isa 
ja onuga. Huviringiga, kus 
tegeletakse kalandusega, lii-
tusin 2012. aasta detsembris. 
Kui olin käinud esimest korda 
kalal, mõistsin, et see on just 
mulle loodud.

Mida teeme kalandusringis?
Huviringiga käime kalal peaae-
gu igal nädalavahetusel, kui 
ilm vähegi laseb. Lisaks ta-
valisele kalapüügile teeme ka 
unnapüüki. 

Vahepeal teeme ka teooria-
tunde, kus meile käivad kalan-
dusest rääkimas Eesti tuntud 
kalamehed.

Kui on talv, käime kalan-
dusvõistlustel, aga enne seda 
tuleb muidugi hoolikalt val-
mistuda. Teeme natuke trenni: 
harjutame, tuletame kõike va-
jalikku meelde. Tuleb otsida 
välja vajalik varustus ja seda 
kontrollida. 

Kalameheks tuleb sündida 
Sain kalanduspisiku juba algklassis pisikese põnnina.

Aare

Kus käime püüdmas?
Kalapüük toimub üle Eesti, aga 
üks koht, kus käime väga tihti 
püüdmas, on Haapsalu pro-
menaad.

Kevadel käime kindlasti 
ära Kukejõel ja Österby’s särge 
püüdmas, kuna siis on kude-
misaeg ja särge liigub palju. Su-
vel toimub ka laager kas Eestis, 

Lätis või Leedus. Laager kestab 
tavaliselt kas nädala või kaks.

Kes on juhendaja?
Meie juhendaja on Harri Nurk. 
Ta on Eestis üks kuulsamaid 
kalamehi, kes teab kalapüüd-
misest kõike. Ta on väga 
abivalmis – alati, kui on vaja 
abi, ta aitab.

Mida mulle meeldib püüda?
Kõige rohkem püüan särge, 
ahvenat, haugi ja latikat. Lati-
kat meeldib mulle püüda kõige 
rohkem, sest oskan seda kõige 
paremini teha. Kõige suu-
rem latikas, kelle olen kinni 
püüdnud, jääb umbes 2–3 kg 
vahele. Selle puraka püüdsin 
Võrtsjärvest.

Nagu te teate, kannavad selle 
aasta seisuga meie koolis koo-
livormi 1.–6. klassi õpilased. 
Praeguste plaanide kohaselt 
hakkavad järgmise kolme 
aasta jooksul koolivormi 
kandma ka 7.–9. klasside 
õpilased. 

Paljud õpilased ei ole väga 
rõõmsad koolivormi kandmise 
üle, paljud on aga, vastupidi, 

hästi rahul koolivormiga, sest 
hommikuti ei pea pingsalt vali-
ma, mida selga panna. 

Mõnede jaoks on koo-
livorm veidi kallis, sest kokku 
läheb komplekt (särk ja vest) 
maksma pisut üle 30 €. Samas 
maksavad poest ostetud särk 
ja vest (jakk) sama palju – 
seega ei ole jutt kallist hinnast 
põhjendatud. 

Koolivormi saab kanda nii 
teksade kui seelikuga, oma sär-
giga või koolipologa. Koolivor-
miga sobib väga palju toredaid 
riideid. Näiteks kevadel (siis, 
kui on palav) saab kanda seda 

t-särgiga ja seelikuga või isegi 
panna kleidi vesti alla. 

Ka koolipolo sobib  väga 
hästi kevadiseks kandmiseks. 
Talvel on väga hea panna 
vesti alla mingi soe särk ning 
koolipolo alla termosärk ja 
kanda seda koos pükste või 
seelikuga (enda maitse järgi).  
Väga ilus näeb välja, kui panna 
vesti alla valge särk ja kanda 

musta seelikut või musti pükse. 
Hea on ka see, kui koolivormi 
kandjal on värvi  ja riiete kok-
kusobitamise taju.  

Väga õudne on see, kui 
mõni tüdruk kannab seeli-
kut teksapükste peal või mõni 
tüsedam kannab miniseelikut. 
Kõige ilusam pole ka see, kui 
suured tüdrukud ja poisid käi-
vad koolis rannariietega. 

Kresku moenurk - koolivorm
Kristiina ja 

Jennifer

MAADLUSHOOS: Karen (vasakul) ja Kristo (paremal) heidet sooritamas.

Koolivormi plussid 
Mugav
Lihtsustab riiete valikut
Sobib kõigi teiste riietega
Plekid on vähe märgatavad

Loob oma kooli tunnet

Koolivormi miinused
Peab kandma iga päev
Kõigil õpilastel ühesugune

VÕRTSJÄRVEL: Aare enda püütud latikaga.
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Huvitavad arendavad lingid
Anna, Anastasia
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Nutitelefon on ju tegelikult kasulik abimees.

Kresku eelmises numbris 
kirjutasime nutiseadmetest, 
mis on muutunud paljude 
õpilaste ja õpetajate jaoks iga-
päevasteks tarbeesemeteks. 
Kahjuks valmistavad nuti-
seadmed koolis sageli õpeta-
jate jaoks peavalu, sest õpila-
sed kasutavad neid enamasti 
ajaviiteks ja meelelahutuseks 
(mängimiseks). 

Tahame anda mõned soovi-
tused, kuidas nutiseadmeid ka 
muuks otstarbeks kasutada. 
Tutvustame teile huvitavaid 
linke – loodame, et teile meel-
dib. 

http://toonator.com
Kui kõik multifilmid on tüü-
tuks muutunud, siis on aeg 

härjal sarvist haarata ja ise üks 
multifilm teha! Toonatori le-
hel saab ise multfilme joonis-
tada, selleks ei peagi kunstnik 
olema! Seda programmi saaks 
kasutada nii joonistamise kui 
ka kirjanduse tunnis. Edu 
joonistamisel!

http://mailfuture.ru/write
Siin saab kirjutada endale kir-
ja, mis jõuab kohale tulevikus. 
Seal saab ise valida mitme aas-
ta pärast tuleb kiri sulle meili 
peale. 

Kahjuks on see link vene 
keeles, aga seal on väga lihtne 
kõigest aru saada. Kasutada 
saab vene keele tunnis!

Seda lehte saab kasutada 
ka selleks, et endale midagi 
olulist õigel ajal meelde tule-
tada, näiteks „Tere! Uurimistöö 
esitamise tähtaeg on nädala aja 
pärast! Võta ennast kokku! Ma 
usun Sinusse!“  

www.airpano.com
Sellelt lingilt leiad erinevate 
riikide kauneid panoramme. 
Laienda oma silmaringi. Ide-
aalne võimalus geograafia tun-
ni põnevamaks muutmiseks. 
Samuti aitab see raha kokku 
hoida, sest kodust väljumata 
saab maailmale tiiru peale 
teha! See leht on inglise keeles 
– seega saab seda kasutada ka 
inglise keele tunnis.

www.homestyler.com
Sellel veebilehel on võimalik 
disainida oma unistuste kodu. 
Seda on võimalik teha kas 
2D-s või 3D-s. Lehel on lai va-
lik mööblit ja interjööre. Seda 
linki saab kasutada tööõpetuse 
tunnis ja kunstitunnis.  

http://editor.0lik.ru
Sellel lehel saab kasutada 
veebis pilditöötlusprogrammi 
Photoshop. Siin on väga palju 

võimalusi oma kunstiande 
väljendamiseks ja selle aren-
damiseks. Pildid saab salvesta-
da oma arevutisse.

www.virtualpiano.net
See lehekülg on neile, kes ta-
havad ise muusikat luua. Sellel 
lehel saab mängida virtuaalset 
süntesaatorit. Hakka muusi-
kuks! Lihtne kasutada ning 
fantastiline tulemus! Klassi-
kaaslastega saab moodustada 
klaveriansambli.

www.gamedesign.jp/flash/
chatnoir/chatnoir.html
Huvitav mäng, kus peab püüd-
ma musta kassi. Aga selleks 
tuleb tublisti ajusid ragistada. 
Arenda loogilist mõtlemist!

Kuna sel korral sattusid vali-
kusse võõrkeelsed lehed, siis 
järgmises Kreskus tutvustame 
põnevaid eestikeelseid lehti. 
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KOOMIKS Anna Solts

Jõuluvana ja päkapikk sõitsid 
võidu ühest linnast teise. 
Jõuluvana saan oli kiirem ja 
sellepärast jõudis ta ühest lin-
nast teise kolmveerand tundi 
varem. Päkapiku saani kiirus 
oli 360 km/h ja jõuluvanal 480 
km/h. 

Miku ostis endale televiisori. 
Pärast pooleaastast kasutamist 
tekkis tal soov osta endale ar-
vuti. Ostu sooritamiseks tal 
raha ei olnud ja sellepärast ot-
sustas ta teleri maha müüa. 

Arvuti maksis 500 € ja te-
ler 87% arvuti hinnast. Miku 
leidis ostja välismaalt, kes oli 
nõus arvuti eest maksma 29% 
rohkem originaalhinnast (ostja 
asukohamaal ei olnud sellised 
telerid veel müüki tulnud). 

Kui palju jäi tal pärast ar-
vuti ostmist raha üle ja mitu 
protsenti teleri müügist saadud 
rahast kulutas Mikk arvuti ost-
misele?

Onu Heino on visa hingega 
vanamees, kes müüb enda kor-
jatud seeni ning metsamarju ja 
ise kasvatatud kartuleid näda-
lavahetustel Keskturul. 

Eelmisel laupäeval müüs 
Heino kukeseeni, mustikaid 
ja kartuleid kokku 1,2 t. Mus-
tikaid ja kartuleid müüs ta 3,4 
ts rohkem kui kukeseeni ning 
kukeseeni ja kartuleid müüs ta 
4,1 ts rohkem kui mustikaid. 

Mitu kg müüs onu Heino 
kukeseeni, mustikaid ja kar-
tuleid?

NUPSU 1
Rain, 7.a

NUPSU 2
Martin, 10.b

NUPSU 3
Robert, 7.b

Mitu korda on 
linnadevaheline 
kaugus suurem 

ja Tartu 
vahelisest 
kaugu-
sest?

Kresku Nupsu

Nupsu on Kresku uus rubriik matemaatika hu-
vilistele, mis sündis tänu õpetaja Annela Valdile. 
Ülesannete (nupsude) vastused tuua valvelauda. 
Parimatele auhinnad.

Tallinna 
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RISTSÕNAD
Anna ja Anastasia
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1. Mis keelt õpitakse meie koolis alates kuuen-
dast klassist? 
2. Mis on meie kooli eelmise direktori nimi?
3. Mis päeval on meie koolis saiavaba päev?
4. Kes on meie kooli ÕE president? (perekon-
nanimi)
5. Mis kuus on õpetajate päev?
6. Meie koolis õpitakse C-võõrkeelena saksa või 
... keelt.
7. Mis on meie kooli ajalehe nimi?
8. Mis on meie kooli õpilaste lemmik toit? (vt 
eelmist Kreskut)
9. Mis pühade ajal tähistatakse Kristuse sündi?
10. Meie koolis tähistatakse ooktobri lõpus ...
11. Mis aine õpetaja on Sirje Vasmann-Perend?
12. Mis ruumis töötab kooli sekretär?
13. Kes on meie kooli tööõpetuse õpetaja?
14. Mis maadlusklubi tegutseb meie koolis?
15. Meie kooli õpilastel on võimalik tasuta 
tegeleda rahvatantsuga, kergejõustiku ja ...
16. Millisel kuul toimub Aidsi-vastane päev?

Vastus: Mida on meie koolis palju?

PAREMALE     
3. Kus said alguse olümpiamängud?
5. Kriket sai alguse... (mis riik?)
6. Korvpalli ametlik sünnikoht.
7. Trenn meie koolis, mille treener on Jüri Lepp.
8. Ballon d'Or 2013 võitja (perekonnanimi).
10. Eesti hõbepalli võitja 2013 (perekonnanimi).
11. Olümpiamängud said oma nime ........ mäe 
järgi.
12. Praeguse seisuga ainuke NFL'is mängiv eest-
lane.
13. Eesti tuntud sumomaadleja. 

ALLA
1. Meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja samas 
meie kooli kreeka-rooma maadluse treener (pere-
konnanimi).
2. Suurimad ülemaailmsed võistlused on kaasae-
gsed olümpiamängud ja... (RISTSÕNA VASTUS)
3. Praeguse seisuga Eesti parim naistennisist.
4. Maailma populaarseim spordiala.
9. Aasta parim Eesti sportlane 2007 (perekonna-
nimi).
10. Eesti tuntud suusataja, olümpiavõitja
(perekonnanimi).

Rihard

Ristsõnade vastused tuua valvelauda. Parimatele 
auhinnad.
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Kevin ja Uku
3. klass

Tanel Renter Kullar Olmann 
5. klass

Kalev Kosk Auli Reitel

1. Kui kaua on 
Tallinna linnal 
olnud linnaõi-
gused?

Eee…  Ma ei tea. Paneme 800, mingi 
850 aastat.

Ei tea. Üle 600 aasta. Ma ei tea.

2. Kus on jõed 
veeta ja tänavad 
autode ning 
jalakäijateta?

Ei tea. Ei tea, muinasjut-
tudes.

Jälle ei tea. Ei tule mõttesse 
praegu midagi...

Gloobusel.

3. Nimeta Eesti ai-
nuke putuktoidu-
line taim.

Ei tea. (Liidia ütleb kõr-
valt: „Huulhein.“) 
Jah, huulhein on 
küll selline taim.

Ei mäleta. Mingi rabataim... Ma olen 
matemaatik, mitte 
bioloog.

4. Mis hape on 
limonaadi sees?

Eee…  Ei tea. (Liidia kõrvalt:
„Sidrunhape.“)
Jah, see ta on.

(vaikib) Sidrunhape. … olgu, võta järg-
mine küsimus.

5. Nimeta inglise 
keeles tegusõna 
„ostma“ kolm 
ajavormi.

Ei tea. Buy, bought, bought. Buy, buyng, buyed. Ma ei tea, ma olen 
õppinud vene ja saksa 
keelt.

Buy, bought ja 
bought.

6. Mitu aastat 
on olnud Raino 
Liblik meie kooli 
direktor?

Ei tea. Tal vist käib viies 
aasta.

5. Kas 3... 2 äkki.

7. Kes on istudes 
pikem kui seistes?

(järsult) Koer! Koer. Koer. Koer ei ole või... Kaelkirjak.

8. Millal lõppes 
Eestis viimane 
jääaeg?

Ei tea. Paneme, et 1000 
aastat tagasi.

Jääaeg… see oli 
ammu. Jälle ei tea.

Ikka mitu tuhat aastat 
tagasi.

Ammu...

9. Millest tehakse 
betooni? (kolm 
komponenti ja 
veel üks lisaks)

Ei tea. Tsement, liiv, vesi. Ei tea. Tsement ja... Savi, vesi.

10. Millist täht-
päeva ootavad 
meie algklasside 
õpilased kõige 
rohkem? (küsitlus 
eelmises Kreskus)

Ei tea. Ma arvan, et keva-
dist spordipäeva.

Lõpetamist. Jõulud. Vot seda ma ei tea.

11. Nimeta kolm 
toiduainet, mis 
sisaldavad väga 
palju rasva.

Friikartulid. Eee… Või, margariin ja 
pekk.

Jätame selle vahele. Sealiha. Kala, või, juust.

12. Mitu protsenti 
inimesest moo-
dustab vesi?

Umbes 70%. Päris palju, ma 
arvan, et 65%.

70% 90% 15%

VIKTORIIN

Kuristiku ajukontroll
15

Vahur ja Mihkel

Vastused: 1. 1248. a ehk 766 aastat tagasi 2. maakaardil 3. huulhein 4. sidrunhape 5. buy, bought, bought 6. 5 aastat 7. koer 8. 12 000 
aastat tagasi 9. tsement, liiv, killustik ja vesi 10. jõulud 11. või, pekk, juust jt 12. 60–75% (olenevalt east).

Viktoriin oli sel korral raskem kui tavaliselt ja õpilastest osalejad nooremad kui tavaliselt. Kõige tublim 
oli sedapuhku õpetaja Tanel Renter (tänusõnad ka Liidia Kuusksalule)!
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Sõna saavad pildid

Pianist Mihkel Poll andis kontserdi meie kooli aulas. Pisipõnnidega käis kohtumas lastekirjanik Jaanus Vaiksoo.

ÜLEVAL: Orienteeruda saab ka koolimajas.
PAREMAL ÜLEVAL: Projekti “Tagasi kooli” külalised õpetajate toas muljetamas. 
PAREMAL ALL: Alglasside näiteringi “Lumekuninganna”.
ALL: Ulme- ja krimikirjanik Indrek Hargla kuristiklastele autogramme jagamas.
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