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Kuristiku inimesed

Kresku

Kuristiku gümnaasiumis on 
palju toredaid inimesi. Seda 
tõestab ka septembri viimasel 
nädalal toimunud rebaste ris-
timine – terve nädal möödus 
viisakalt ja kultuurselt. 

Isegi mõned kanamunad, mis 
rebaste peadega kokku puu-
tudes pidid kolpade kõvadust 
tunnistama, löödi pähe intel-
ligentselt ja vaoshoitult, lausa 
väärikalt. Rebaste juuksed 
on igatahes hakanud tänu 
„munašampoonile“ võimsalt 

vohama.
Kümnendate klasside 

õpilased osalesid aktiivselt 
neile korraldatud katsumustel: 
kandsid kostüüme, tegid pom-
mihäiret, tantsisid jne. Abitu-
riendid aga korraldasid kõike 
üsna kenasti ja meeldivalt. 
Kõik laabus nii rebaste kui ka 
ristijate meelest, rääkimata 
muust koolirahvast, kes nalja 
kõrvalt pealt vaatas. 

Nii saigi selleks korraks 
läbi gümnaasiumiaastate üks 
meeldejäävaim sündmus... 
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Peatoimetaja veerg
Kuristiku gümnaasiumil 
täitub 30. aasta. Kreskulgi on 
lähenemas sünnipäev – selle 
aasta lõpus täitub 20. aasta. 
Kresku on suutnud vaata-
mata pidevale „ajude ära-
voolule“ ehk abiturientide 
lahkumisele koolist säilitada 
järjepidevuse ja on ilmunud 
stabiilselt neli korda õp-
peaasta jooksul.

Kresku ei ole kunagi ol-
nud nii noor kui praegu, 
sest üle poole Kresku tegi-
jatest õpib põhikooli 5.–8. 
klassis. Kuigi ajakirjanikke 
on gümnaasiumiastmes sel 
õppeaastal vähem, ei saaks 
Kresku ilmuda, kui ajalehte 
ei küljendaks abituriendid 
Kadi ja Sander, fotosid ei 
teeks Martin ja pilte ei jooni-
staks Anna.

Kresku jätkab visalt pa-
berväljaandena, et kuris-
tiklastel ei kaoks harjumus 
paberlehte sõrmitseda ja 
lugeda. 

Kresku toimetusel on  
Kuristiku gümnaasiumi 
väsitava juubeliveerandiga 
seoses keel vesti peal, sest 
meie ajakirjanikud on ak-
tiivsed ka muudel aladel: 
õpilasesinduses, spordi-
võistlustel, laulukooris. 
Kresku  soovib Kuristiku 
gümnaasiumile palju õnne!   

Kristin

Kuristiku lennukad vilistlased
Mis on saanud Kuristiku gümnaasiumi 27. lennu vilistlastest?

Kevadel meie kooli lõpeta-
nute hulgas oli vaieldamatult 
populaarseim valik jätkata 
haridusteed kõrgkoolis või 
kutsekoolis. Eelistatuimaks 
erialaks osutus infotehnoloo-
gia, mida asuti õppima nii 
Tallinna Tehnikaülikooli kui 
ka IT-Kolledžisse.

Populaarsuselt järgmiseks 
erialaks osutus informaatika, 
mida asuti õppima samuti Tal-
linna Tehnikaülikooli. Jääb 
mulje, justkui oleks 27. lend 
olnud reaalkallakuga.

Lisaks Tallinna Tehnikaül-
ikoolile ja IT-Kolledžile mindi 
õppima ka Tallinna Tööstus-
hariduskeskusesse, Tallinna 
Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tal-
linna Teeninduskooli, Viljandi 
Kultuuriakadeemiasse, Luua 

Metsanduskooli, Eesti Ho-
telli- ja Turismikõrgkooli ning 
Eesti Mereakadeemiasse. Eri-
alade osas tehti valikuid seinast 
seina.

Need aga, kes otsustasid 
pärast gümnaasiumi mõtteid 
koguda ja ajule puhkust anda, 
asusid tööle. Lausa 12 vilist-
last asus tööle, et koguda raha 
näiteks välismaale õppima 
minekuks. Ja selleks, et tõesta-

da, et Kuristiku gümnaasiu-
mist ei tule ainult IT-inimesed, 
läksid kolm mehepoega oma 
rammu ja jaksu näitama kait-
seväkke. Selleks on neil kind-
lasti tugev pagas tänu meie 
kooli sportlikule vaimule ja 
11. klassis toimuvale riigikait-
sekursusele.

Olenemata valikutest soov-
ib Kuristiku pere vilistlastele 
elus edasisi kordaminekuid!

17 
ülikooli

12 
tööle

7
kutsekooli

3

kaitseväkke
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Kuristiku enne ja nüüd
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Mis on muutunud meie koolimajas kolmekümne aasta jooksul...

Kolmekümne aastaga on meie 
koolimajas nii mõndagi muu-
tunud. Õnneks tuleb tunnis-
tada, et enamjaolt paremuse 
poole. 

Raamatukogu
Enne koolimaja renoveerimist 
asus raamatukogu A-korpuse 
esimesel korrusel klassiruumi 
mõõtu toakeses (praegu on seal 
ruum A-106). Vanas raamatu-
kogus oli üsna kitsas – korraga 
ei mahtunud sinna kuigi palju 
inimesi. Istumiseks ja kirju-
tamiseks oli kolm-neli tooli ja 
üks lauake. 

Praegu on kooli raama-
tukogu avar ja valgusküllane 
ruum (vana aula kohal), kus 
lisaks raamatute laenutamisele 
saab arvuteid kasutada, paljun-
dada, mõnusalt lugeda ja aega 
veeta, puhata ja mängida. 
Kirjanikega kohtumistel on 
raamatukogus olnud korraga 
kahe klassi jagu õpilasi.  

Staadion
Vanal staadionil kasvas muru, 
praegust staadioni katab plast-
massist muru – see on ka vana 
staadioni ainus eelis. Nimelt 
oli vana staadioni pind üsna 
konarlik ning enne kooli terri-
tooriumi aiaga piiramist käisid 

staadionil koeraomanikud oma 
koeri kakatamas. Seetõttu kut-
susti vana staadioni ja üldse 
kooli ümbrust „miiniväljaks“. 
Nõudis osavust, et puhta jalaga 
kooli jõuda.

Praegu on koolimaja ümber 
aed, mille väravad ööseks sule-
takse. Meie koolil on Tallinna 
koolide hulgas üks suuremaid 
territooriume, kus kasvab palju 
puid. Meie koolil on hea jalg-
palli- ja käsipalliväljak, lisaks 
liikluslinnak ja võimlemisriis-
tad. Soojade ilmadega saab 

muru peal istudes tunde läbi 
viia.  

Õpilasesinduse ruum
Õpilasesinduse ja Kresku ruum 
asus kunagi A-korpuse kol-
mandal korrusel, kus praegu 
asub matemaatika- ja eesti 
keele õpetajate tuba (ainult ÕE  
ruum moodustas vaid kol-
mandiku sellest). Kui ruumis 
oli mitu inimest, siis pidi ukse 
lahti jätma, et kõigile hapnikku 
jätkuks. Ruumis polnud akent.

Praegune ruum on kolm 

korda suurem, seal on aken 
ja ventilatsioon. Siiski said ka 
vanas ruumis kõik vajalikud 
asjad aetud: ÕE tegelased veet-
sid seal toimekalt aega ja ükski 
Kresku ei jäänud ilmumata. 

Huvitav on märkida, et esi-
mese ÕE ruumi arvuti võitis 
Kresku toimetus Eesti Ekspres-
si korraldatud koolilehtede 
võistlusel. 

Veelgi huvitavam fakt on 
see, et enne asus ruumis foto-
labor, milles ilmutas ja suuren-
das pilte (35-millimeeriselt 
filmi-rullilt) praegune gaidide 
juhendaja Leho Jõeorg. 
   
Aula valgus- ja helitehnika
Vanasse aulasse tuli iga sünd-
muse puhul kohale tassida 
rasked kõlarid, helipult ja muu. 
Legendaarsed olid suurtest 
plekist moosipurkidest tehtud 
prožektorid (autoriks muidugi 
Leho Jõeorg). Kõikjal ripnesid 
ja vedelsid mingid juhtmed – 
ime, et keegi särakat ei saanud.

Praegu sõidab aulas elektri 
jõul üles-alla poom, mille kül-
jes ripuvad prožektorid nagu 
ubinad. Kõlarid on statsio-
naarselt seinte küljes, rõdul on 
moodne valgus- ja helipult – 
mis sa hing ikka tahad. Muud-
kui loo ja lehvita! 
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Liikluslinnakust päris liiklusesse

Vahur, Mihkel
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Septembris avati meie kooli hoovis tasemel liikluslinnak algklasside õpilastele.

Lõpuks omati valmis meie 
kooli spordivälaku kõr-
val kaua aega oodatud uus 
liikluslinnak. Liikluslinnakus 
on vigurrada, liiklusmärgid, 
kiik ja estakaadid. Seal on 
võimalik sõita nii jalgrattaga, 
tõukerattaga kui ka mõne 
muu liikumisvahendiga, nt 
rulluiskudega. 

Ametlikult avati liikluslinnak 
17. septembril, kui meie kooli 
direktor Raino Liblik ja lõvi 
Leo sõitsid raja tõukeratastega 
läbi. 

Lisaks tegid laheda sõu  5. 
klassi õpilased koos õpetajat-
ega, kus õpilased olid sõiduki-
juhid ja õpetajad jalakäijad.

Seejärel toimus vigurra-
jal võistlus, kus võisteldi aja ja 
osavuse peale. Kõigepealt pidi 
läbima slaalomiraja ja kitsa raja 

sõidu, seejärel tegema rajava-
hetuse ning lõpuks tuli sõita 
üle estakaadi ja kiige. Suurem 
osa õpilastest sõitis raja läbi 
jalgratta või tõukerattaga. Õn-
neks läbis enamik osavõtjaid 
raja edukalt ja nihutas paigalt 
ainult mõnd üksikut torbikut.

Lisaks olid liiklusväljaku 
avamisel kohal politseinikud, 
kes demonstreerisid kiivri 
vajalikkust. Kõigepealt kuku-
tati kanamuna asfaldile nii, 
et muna kaitses pisike kiiver 
– nagu arvata võiski, muna jäi 
terveks. 

Ilma kiivrita asfaldile plärt-
satanud muna läks loomulikult 
katki. Siit võib teha järelduse, 
et kiiver on väga vajalik, sest 
pea on samuti väga õrn ega talu 
lööke.

Õpilased said uurida polit-
seiautot nii seest kui ka väl-
jast ning politseinikele küsi-
musi esitada.  Ka oli kohal 
spordiklubi CFC, kes tutvustas 
nii rullsuuski kui ka rulluiske 
ning jalgrattaid.  

VEINIKA LEMSALU, liiklus-
linnaku ema
Kas olete rahul liikluslinna-
kuga?
Olen väga rahul, me oleme sell-
ist harjutusväljakut oodanud 
ligi 15 aastat.

Mis võiks veel liikluslinnakul 
olla?
Juures võiks olla veel 
liiklusmärke, liiklusfoor ja 
8-kujuline sõidurada.

Kas liikluslinnak võiks olla 
suurem?
Ta võiks suurem ja laiem olla 
küll, seda võiks edasi arendada 
ümber koolimaja.

Kas liikluslinnak abistab 
liikluse õppimist?
Abistab väga palju, käime igal 
nädalal liiklusväljakul, õpime 
seal liiklusmärke, lahendame 
liiklusolukordi, teeme erine-
vaid harjutusi. Kiik ja estakaad 
on vigursõiduks, meil ei ole 
küll õiget kaheksat, kuid me 

saame selle tekitada kahe tor-
biku abil.

Kas kooli rattaparkla võiks 
olla suurem ja turvalisem?
Rattaparkla võiks olla kooli-
hoovis, kindlasti võiks ratta-
hoidikuid rohkem olla. Ka paar 
kaamerat võiks rohkem olla, et 
lastel ja õpetajatel oleks julgem 
tunne oma kaherattaline sõber 
koolitundide ajaks kooli ette 
ootama jätta. Soovin kõigile 
turvalist liiklemist!

KÄIB LIIKLUSTUND: Mängu juhib liikluslinnaku hing Veinika Lemsalu.
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Kuristiku juhuluuletajad
Kresku toimetus tegi oma valiku koolile sünnipäevaks kirjutatud luuletuste hulgast.

Jalgrattatreener

Jalgrattaväljak on suurepärane võimalus õppida liiklus selgeks 
enne tänavale minekut.

See on minu teada ainulaadne võimalus Lasnamäel ja 
Pirital, teistel koolidel ei ole sellist liikluslinnakut.

Politseinik
See on nagu mängulinn, kõik saab enne liiklusesse minekut 
selgeks. 

“
“

”
” AVAMINE: Lõvi Leo, politseinikud ja direktor Raino Liblik.

Kaur Jasson

Hommikul lippan ma kooli,
hullult tahan õppida.
Esimeseks tunniks on meil mata, 
pea tahan nüüd liiva alla matta.

Ennelõunal on meil lõuna,
vahel saab siis õuna.
Puhvetitädi on meil tore, 
aga vitamiinivett tal vahel pole. 

Kuristiku kool on lahe, 
vahel harva saan seal kahe. 
Õnneks on mul sõber Jan, 
meil on koos alati fun. 

Kuristiku raffas
Hendrik Tali

Privet, Rekuta!
Meie armas Puškin.
Keegi ütleb halva sõna,
siis Sulle seda käänab Ta.

Liblikad lendavad,
Liblik jookseb ju.
Seitsme tuule poole punu,
kui näeb Sind laisklemas.

Iron Man – Vasmann,
mis neil vahet on?
Üks on rauast kindlus,
teisel raudkindlus.

Näär ja keemia,
mõlemad ilusad.
Välk ja pauk
saab süsinikust kaltsiumkarbonaat.

12 aastat orjana
neid peame taluma.
Võtkem seda naljaga,
muidu peame piinlema.

Nädal
Rebekka Rehe

Esmaspäev, uus nädal ootab ees,
lippan kooli poole, silmad on vees.
Uuel õppeaastal pingutama pean,
juba varakult end õpingute lainele sean.

Teisipäev, juba hirmu tunnen vähem,
mitu korda reipamalt õppima ma lähen.
Kuid oh mis häda, vahetusjalanõud jäid maha,
igasse klassi mind jälitas poriste jälgede rada.

Kolmapäev, nädal jõudnud poole peale,
matemaatikaõpetaja osutab igale mu veale.
Järjest kaduma hakkab õpinguhuvi,
meelsamini jälgin akna taga nokitsevat tuvi.

Kohale jõudis neljapäev,
küll see nädal ikka ruttu läeb.
Kaks päeva kõigest pingutada veel,
nädalavahetuse lainetel juba seikleb mu meel.

Käes lõpuks reede, kohe oleme vabad,
pea juba ammu enam miskit ei jaga.
Kuid tegelikult polegi koolis nii hull,
kui välja arvata mõni igavam tund.

Meie kool
Frank Grabovski

Tean, et kool on alanud,
taga aga ilus juubeliaasta.
Siiski räägin miskist muust,
täpsemini, õpetajatest.

Niisiis, vene keele õpetajaks on Rekuta,
kes aina küsib: „Miks me eluta?“
Räägib muudkui jutukesi,
sõnu teame lühikesi.

Keemiat annab meie lemmik Näär,
aine teadmist takistab aga suur barjäär.
Siiski on ta tuntud näärivana,
jagab teadmist aina rõõmsamana.

Arvutame aga emotsionaalse Valdiga,
kes aina parandab ning parandab.
Ja ei väsi kordamast ülisuure mainega:
„Võrdusmärk kohakuti murrujoonega!“

Eesti keel annab aga Ehake,
meie suurim nunnuke,
kes aina ohkab ja õhkab,
unistades enda Ossinovskit ihkab.

Kirjandust õpetab aga Pajuke,
meie temperamente linnuke,
kes ei iial jäta maha meie kooli,
ennem ise istub oma ratastooli.

Lisaks on meil rõõmus Kisel,
meie saksamaine bürger.
Õpetab meile ein, zwei, trei,
kordad õigesti – oled ta kukupai.

Peaasi aga, et meie kool sai 30-aastaseks,
meie klass kümneseks.
Klassijuhatajaks tuli aga meie Vassu,
kes aina kordab: „Suu naeruseks!“

***
Helen Hütt

Süda tuksatab,
hingamine teeb pausi
ja sõrmeots väreleb.
Õpetaja Valdi vaatab otsa
ja ootab vastust.
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Raino Liblik on meie koo-
li juhtinud üle viie aasta. 
Uurime seoses Kuristiku 
gümnaasiumi 30. sün-
nipäevaga, kuidas meie koolil 
läheb ja mis meid ees ootab. 
Muidugi küsime, kuidas tal 
endal käsi käib.

Kui vana te olete?
Minu teada olen ma 37-aas-
tane. Ma näen noor välja.

Mis koolis Te õppisite?
Ma õppisin Kilingi-Nõmme 
Keskkoolis.

Kas teile meeldis koolis?
Meeldis küll. Loomulikult on 
igas koolis asju, mis ei meeldi 
ja mis meeldivad. Kuid hiljem 
tagasi vaadates saad aru, et 
kooliaeg on tegelikult lahe.

Mis oli teie lemmikõppeaine 
koolis?
Ma arvan, et kehaline kasvatus. 

Kui te olite väike, mida te soo-
visite jõuludeks?
Oih, neid asju oli küllap palju... 
Aga teisalt, kui mina olin väike, 
siis polnud paljusid asju, mis 
praegu on poes müügil, üldse 
saadagi. Mul tuleb meelde, et 
ma tahtsin mingeid lahedaid 
tosse. Kindlasti soovisin uusi 
häid suuski, sest ma käisin suu-
satrennis. 

Mis Te teete vabal ajal?
Vabal ajal on oluline, et saaks 
palju puhata ja magada. Uni 
on väga tähtis, sest korralikult 
välja puhanud inimene on rõõ-
mus ja heas tujus ning jõuab 
teha oma tööd. 

Kindlasti tahan olla va-
bal ajal koos oma tütrega, 
oma perega. Kui on rohkem 

vaba aega, siis meeldib mulle 
tegeleda oma hobidega, näiteks 
sporti teha, reisida ja maako-
dus olla.

Milliste spordialadega Te 
olete tegelenud? Millega prae-
gu tegelete?

Kuna olen pärit väikelin-
nast, siis tegelesin väga paljude 

spordialadega. Maakonna 
koolinoorte meister olen olnud 
kergejõustikus, korvpallis, jalg-
pallis, orienteerumises, suusa-
tamises ja krossijooksus. 

Ühel perioodil tegelesin 
palju korvpalliga, aga kui 
oli näha, et võimalused selle 
alaga tõsiselt tegeleda olid 
piiratud, hakkasin tegelema 

suusatamisega. Samas on 
suusatamisega lahutamatud 
jooksmine ja orienteerumine. 

Maailmas leidub väga palju 
põnevaid spordialasid. Oleks 
vaid aega nendega tegeleda! 
Suvel on peamine rattasõit ja 
mõni väike triatlon pinge teki-
tamiseks. Võrkpall rannas ja 
saalis annab häid emotsioone. 

Esimene viisaastak Kuristikus
Direktor ei istu vabal ajal arvutis, vaid veedab aega oma perega ning tegeleb spordiga. 

Helen, Evelin, 
Amalia
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Abituriendid Vargamäel

Kas meie kooli õpilased on 
Teie meelest sportlikud?
On hea meel näha, et treenin-
gutel osalevate laste arv on 
viimasel ajal kasvanud ning 
ka meie kooli vanema astme 
õpilaste tulemused on läinud 
tasapisi paremaks. Olen alati 
rõhutanud, et olgu see sport 
või mõni muu huvitegevus 
pärast tunde, oluline on mille-
gagi lisaks õppimisele tegeleda. 
See aitab kaasa õppimisele ja 
inimese kui terviku arengule, 
ühtlasi arendab töötahet ja 
sihikindlust. 

Meil on mõned poisid ja 
tüdrukud, kellel on nii ambit-
sioone kui ka töötahe. Loodan, 
et nad saavad oma tahtmise 
ja nende unistused täituvad. 
Kahjuks on ka neid, kes ei 
tegele millegagi, kui välja ar-
vata vabanduste ja põhjuste ot-
simine, et mitte olla füüsiliselt 
aktiivne. 

Oleme küll sportlikud, 
meil on palju sporditradit-
sioone, üritusi, palju võimalusi 
treeningutel osalemiseks. Meie 
koolis on sportimiseks head 
tingimused ning ka õpetajad 
annavad head eeskuju. 

Kas te mängite arvutimänge? 
Kui jah, siis milliseid?
Ma ei mängi üldse ar-
vutimänge, sest esiteks pole 
mul selleks aega. Teiseks pean 
ma seoses oma tööga nagunii 

hästi palju arvutit kasutama. 
Nii et vabal ajal hoian parema 
meelega arvutist eemale. 

Kas te oskate heegeldada? 
Ning kas te oskate süüa teha?
Heegeldada ma ei oska, aga 
mul oli hea vanaema, kes os-
kas väga hästi heegeldada. Ka 
mu ema ja abikaasa oskavad 
heegeldada. 

Aga süüa oskan ma teha 
küll. Ma ei tee just kuigi peeni  
roogi, aga tavaliste toitudega 
saan hakkama. Eks elu spordi-
laagrites ja ülikooli ajal ühis-
elamus on õpetanud. Samuti 
õppisin toitumise ja toidukul-
tuuri kohta palju juurde Tallin-
na Teeninduskoolis töötamise 
ajal. Minu abikaasa on väga hea 
kokk – see teeb minu elu mu-
gavamaks... 

Milline on Teie arust kõige 
parem õpetaja?
Kõige parem õpetaja... Sel-
lele küsimusele ei olegi ühest 
vastust – hea õpetaja võib olla 
erinevat moodi. Meil kõigil oli 
või on keegi, kes on tema jaoks 
see parim. Iga hea õpetaja on 
natuke oma moodi – see teebki 
ta meeldejäävaks ja heaks. 

Võib ju nimetada mõned 
omadused, mis heal õpeta-
jal peaks olema: õpetaja peab 
olema intelligentne ja laia sil-
maringiga loov inimene, ava-
tud suhtleja, uudishimulik, 

tal peaks kindlasti olema hea 
huumorimeel. Tal peavad ole-
ma professionaalsed oskused 
ja teadmised. Ühesõnaga - su-
urepärane inimene! 

Loodan, et Eestis hakka-
vad otsustajad lõpuks sõnade 
tegemisest edasi liikuma ning 
õpetajatööd hakatakse rohkem 
väärtustama. Õpetajatel on 
väga suur mõju noorte in-
imeste kujundamisel. Teeme 
siis nii, et neid mõjutajaid ka 
väärtustatakse.

Mitu aastat te olete olnud 
meie kooli direktor?
Ma olen direktor olnud 5 aastat. 
Praegu läheb juba 6. aasta.

Milline on meie kool 10 aasta 
pärast?
Sellele küsimusele on raske vas-
tata... Kõik muutub tänapäeval 
nii kiiresti ning mõjutegureid 
on meeletult – see teeb tuleviku 
ennustamise raskeks. Kuristiku 
gümnaasiumi puhul võime olla 
täna üsna kindlad, et seda kooli 
sulgemine ei ohusta. Usun, et 
meie kool muutub koos ajaga, 
püsib reibas ning teotahteline. 
Küll siis ka jooksvad asjad pü-
sivad korras. 

Millised on viimasel ajal meie 
koolis toimunud suuremad 
muutused?
Ma arvan, et suurim muuda-
tus on see, et meil on väga ilus 

renoveeritud koolimaja. Tänu 
sellele on meil head õppimis-
võimalused ja küllap on tänu 
sellele meie õpilastel ka pare-
mad õppetulemused. Ka hu-
vitegevuseks on meil väga head 
võimalused.

Ma olen rõõmus ka selle 
üle, et meil on ilus koolivorm, 
mida praegu kannavad 1.-7. 
klasside õpilased. Meil on palju 
IKT-lahendusi, liikluslinnak 
jne. Loomulikult peame pide-
valt muutusteks valmis olema. 
Olgu selleks siis õppesuun-
dade edasiarendamine või len-
nupõhise õppe rakendamine. 

Kõige suuremad muutu-
jad on muidugi õpilased. Ja 
tublid noored õpetajad toovad 
kindlasti täiendust meie tra-
ditsioonidele. Eks nii tekibki 
kokku tervik, millel on nimeks 
Kuristiku Gümnaasium.

Milline on Teie lemmikkoht 
koolis?
Minu lemmikkoht koolis on 
seal, kus parasjagu midagi hu-
vitavat toimub, näiteks aulas 
toimuvad igasugused põnevad 
üritused, aktused. Ma loodan, 
et kogu koolimaja võiks olla 
selline parim koht olemiseks ja 
tegutsemiseks.  

Mis on teie lemmiktoit 
koolisööklas?
Mulle maitseb saiavorm ja pas-
ta moodi road on ka väga head.

Ilusal sügisajal, 30. septembril 
käisid 12.a ja 12.b klassi õpila-
sed Albu vallas Vetepere külas 
ehk Vargamäel Anton Hansen 
Tammsaare radadel. Pärast sõi-
deti Türi ringhäälingumuuse-
umi, kus lavastati kuuldemäng 
romaani “Tõde ja õigus” I osa 
katkendi põhjal.

Ilm oli ilus ja muljed head. 
Tammsaare lapsepõlvekodu 
külastamine aitab paremini 
mõista meie esivanemate elu ja 
Tammsaare romaane.

Külastati ka Kadrinat ja Jär-
va-Jaanit, kus abituriendid olid 
ise üksteisele giidiks.
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Uued õpilased

Helen

8

Sel õppeaastal alustas meie kooli 12.b klassis õpinguid mitu uut õpilast.

Küllap on kuristiklasteni 
jõudnud kuuldused, et Las-
namäe Üldgümnaasium on 
alates sellest õppeaastast 
põhikool. Ja nii oldki sunni-
tud LÜG-i viimased abiturie-
nid endale viimaseks aastaks 
uue kooli otsima. Viiele neist 
esitasime täpselt samasu-
gused küsimused, et teada 
saada, kuidas nad meie koo-
liga kodunenud on ja millega 
nad lisaks koolitööle tegel-
evad. 

1. Millised on muljed 
uuest koolist, õpetajatest ja 
kaasõpilastest?
2. Mis on meie koolis erinevat, 
võrreldes eelmise kooliga?
3. Milliste hobidega tegeled?
4. Kas kahetsed, et tulid Kuris-
tiku gümnaasiumi oma vii-
maseks gümnaasiumiaastaks?

KRISTJAN RISTI
1. Kõik on tore ja meeldiv.
2. Kuna uus kool on suurem, 
siis on ka üritusi rohkem. Õp-
petöö suhtes on paaris aines 
küll kiirem tempo kui varem, 
näiteks matemaatikas, kuid 

selle vastu pole mul midagi.
3. Sarjade vaatamine, arvuti-
ga mängimine ja unenägude 
nägemine.
4. Ei kahetse.

LIIS FRIEDEMANN
1. Kool ise on ilus, värskelt 
remonditud ning õpilasi on 
siin rohkem. Õpetajatega alles 
saame põhjalikumalt tuttavaks. 
Tore on õppealajuhataja – ta 
naeratab alati väga sõbralikult. 
Kaasõpilased on lahedad.
2. Erinevusi on palju, alustades 
majast ning lõpetades õppetöö 
korralduste ja õppekavaga. Üri-
tused, mis on siiani toimunud, 
on olnud väga vahvad.
3. Minu hobideks on joonista-
mine ja strateegiamängudega 
tegelemine.
4. Ma ei kahetse oma valikut, 
kuid meelsamini oleksin vii-
mase kooliaasta siiski LÜG-is 
õppides veetnud.

FREDDY ROHTLA
1. Kõik õpetajad ja kaasõpilas-
ed on jätnud mulle väga hea 
mulje, samuti ka kool ise. Ei 
kurda millegi üle.
2. Eks ikka on erinevusi, aga 
need on üpris väiksed. Näiteks 
on siin koolis spordipäev eri-
nevalt korraldatud kui LÜG-
is. Õppetöös on erinevused 

peaaegu igas aines, aga see ei 
mõjuta mu suhtumist nendesse 
ainetesse.
3. Üldiselt tegelen spordiga, 
täpsemalt võrkpalliga.
4. Ei kahetse üldsegi. Kuigi 
oleks olnud tore lõpetada 
kooli, kus ma oma kooliteed 
alustasin, aga seda ei juhtunud. 
Kuristiku kool on oma asukoha 
poolest mulle lähedal. Kooli 
valiku tegi lihtsamaks ka see, 
et mul olid siin tuttavad juba 
olemas.

KASPAR LIND
1. Muljeid on palju, enamasti 
positiivsed. Kool särab oma 
õppevõimaluste poolest, õppe-
kollektiiv on enamjaolt meel-
div. Kaasõpilased, eriti klassi-
kaaslased, on grupp väikeseid 
saataneid, kellega on meeldiv 
suhelda ning huumorit jagada. 
2. Keeldun võrdlemast Kuris-
tiku gümnaasiumi LÜG-iga, 
kuna koolil ja koolil on vahe 
sees: LÜG oli pigem kodu kui 
kool. 

Õppetöös erilisi erinevusi 
pole, jätkusuutlik pahna pähe 
tampimine jätkub. Üritusi toi-
mub rohkem Kuristiku koolis, 
kuid seda ka ainult seetõttu, et 
ühel koolil majanduslikult suu-
rem eelis. 
3. Mina tegelen muusika, luule, 

fotograafia ja kohvitamisega. 
Ajaviiteks tõstan raskusi.
4. Olles gümnaasiumi jooksul 
olnud igal õppeaastal erinevas 
koolis, siis võin öelda, et tege-
likult pole vahet, kus koolis see 
aasta ära lõpetada. Kuristikule 
oli plussiks asukoht ning see, 
et nii mõnigi inimene polnud 
võõras.

BERIT OJA
1. Kuristiku gümnaasium on 
väga tore ja sõbralik kool. 
Õpetajatega on vaja veel har-
juda, kuid klassikaaslased on 
väga toredad. 
2. Õppetöö on muidugi erinev, 
sest õpetajad on teised ja mui-
dugi suund on teine – reaal-
suund, kuigi eelnevatel aastatel 
õppisin humanitaarsuunas. 
3. Hetkel selliseid suuremaid 
hobisid polegi, sest lihtsalt aega 
pole. Laulan Kuristiku güm-
naasiumi kooris. 
4. Kindlasti ei kahetse, sest kool 
on iseenesest tore ja sõbralik, 
kuid mingil määral vajab veel 
harjumist. 

Meelsamini oleksin taht-
nud 12. klassi endises koolis 
lõpetada, sest olin seal ju ikkagi 
käinud viimased 7 aastat, kuid 
loodan, et viimane aasta Kuris-
tiku gümnaasiumis tuleb tore 
ja meeldejääv.

MÕNUSAD SELLID: Berit Oja, Liis Friedemann, Freddy Rohtla, Kristjan Risti (puudub Kaspar Lind).
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Kadunud õpiku saladus...
Milline saatus ootab koolikotist põrandale pudenenud õpikut?

Triinu, Lilian, 
Agnete

Kresku lugejad vast mäleta-
vad, et kevadel korraldasime 
eksperimendi nutitelefoniga, 
mis oli puhvetisse unustat-
ud. Seekord panime kuris-
tiklaste tähelepanelikkuse 
ja hoolivuse proovile hoopis 
tavapärasemate ja vähem hin-
naliste asjadega - ühe algklas-
side ja üge gümnaasiumiõpi-
kuga.

A-korpuse kolmandal korru-
sel (neljapäev, 2. vahetund)
Panime õpiku akna alla pinkide 
peale. Siis vaatasid seda ühed 
kaheksanda klassi poisid, kes 
varsti kaotasid selle vastu huvi 
ja panid selle samasse kohta 
tagasi. Vahetunni lõpus avasta-
sid selle sama klassi tüdrukud 
ja siis kaotasime selle silmist, 
sest helises teine kell ja tund oli 
algamas. Järgmisel vahetunnil 
saime selle „omanikult“ tagasi.

A-korpuse kolmanda korruse 
trepil (teisipäev, 3. vahetund)
Sokutasime õpiku teise ja 
kolmanda korruse vahelisele 
trepile ja ise istusime teisele 
korrusele akna alla. Paljud 
nooremad ja ka vanemad 
õpilased astusid vaesest õpi-
kust ükskõikselt üle. Lõpuks 
päästis õpiku tema piinadest 
õpetaja Siim Haas, kes kadus 
sellega oma klassi neljandale 
korrusele. 

Sel päeval me ei leidnudki 
õpikut üles. Järgmisel päeval 
tõi meile selle tagasi õpetaja 
Priit. Temale oli selle toonud 
„omanik“, kellele oli õpiku 
andnud tema klassiõed, kel-
lele omakorda oli õpiku and-
nud õpetaja Haas isiklikult. Nii 
saime õpiku tagasi teist korda. 
Kõik oli läinud ootuspäraselt.

B-korpuse kolmanda korruse 
trepil (reede, 2. vahetund)
Kuna meie käes oli ka üks al-
gklasside õpik, otsustasime 
proovida, kuidas käituvad koo-
li noorimad õpilased, kui näe-
vad maas õpikut. 

Kuna väikestel oli 
söögivahetund, siis vahetunni 
alguses oli väikestepool peaae-
gu tühi. Kui olime natuke is-
tunud, tulid esimesed õpilased 
sööklast. Nemad ei teinud õpi-
kust väljagi. Nii oli õpik peaae-
gu pool vahetundi trepil. 

Lõpuks viis üks tüdruk ta 
peale natukest uurimist pingi 
peale. Seal oli õpik suurema 
osa vahetunnist. Kahjuks läk-
sid sellest mööda ka mõned 
õpetajad, kes ei teinud õpiku 
suunas teist nägugi. 

Vahetunni lõpu poole hak-
kasid selle vastu huvi tundma 
neljanda klassi poisid. Nemad 
uurisid seda väga pikalt. Kella 
helisedes panid nad õpiku ta-
gasi oma kohale (pingile) ja 
sealt võtsime selle ära juba 
meie.

Eksperiment näitas, 
et vanemad õpilased on 
teiste õpilaste asjade suhtes 
tähelepanelikumad kui algklas-
side õpilased. 



INTERVJUU10

Võrkpallurist huvijuht

Aveli ja Kailiin

Alates sellest õppeaastast töötab meie koolis uus huvijuht Triin Tibar. 

Kindlasti olete koolis ringi 
käies näinud meie uut huvi-
juhti. Tema nimi on Triin, kes 
tegeleb töö kõrvalt ka võrk-
palliga. 

Kus Teie varem töötanud 
olete?
Eelmine töökoht oli Loo 
noortekeskuses Jõelähtme 
vallas. Jõudsin seal olla noor-
sootöötaja pool aastat. Enne 
seda olen ametlikult töötanud 
viimased kolm suve välismaal – 
Norras hooldustöötajana raske 
puudega inimeste päevakodus.

Kuidas Te meie kooli leidsite?
Kuristiku gümnaasiumi leidsin 
tööotsimisportaali kaudu, kuna 
otsisin oma eelmise töökoha 
kõrvalt huvijuhi tööd. Kandi-
deerisin ja minu suureks õn-
neks osutusin valituks.

Kas Teile meeldib meie kool?
Väga meeldib! Kool on uus ja 
uhke ning kollektiiv ja õpilased 
on rõõmsameelsed ja sõbrali-
kud.

Kas meie koolil on ka ming-
isuguseid miinuseid?
Ma arvan, et miinuste leid-
miseks on natuke vara. Praegu 
on kõik uus ja huvitav – mul 
on siiski esimene aasta töötada 
huvijuhina. 

Selge on see, et nii palju kui 
on inimesi, on ka erinevaid ar-
vamusi. Midagi negatiivset ma 
otsima ei hakka, eks kui satub 
miskit teele, siis tuleb leida viis 
sellest üle olla.

On Teie töökaaslased tore-
dad?
Jaa, töökaaslased on väga 
toredad. Nad on olnud väga 
abivalmid ja kuna nad teavad, 
et mul on esimene aasta huvi-
juhina töötada, siis mul on hea 

meel tõdeda, et kõik aitavad su-
ure nõu ja jõuga. 

Mis plaanid on Teil õpilases-
indusega (ÕE)?
Plaanid on esialgu õpilasesin-
dus toimima saada, leida aeg 
ühisteks kokkusaamisteks ja 
kindlasti saada aktiivne grupp 
õpilasi tööle, et üritused hak-
kaksid toimima. 

Samuti peaks ÕE  kaasa 
rääkima kooli arengutegevuses 
ja koolielu probleeme puuduta-
vates küsimustes.

Olete Te kunagi mingi spordi-
alaga tõsiselt tegelenud?
Jah, terve mu pere on tegele-
nud ja tegeleb siiamaani spor-
diga. Niipea, kui kõndima 
õppisin, võtsid vanemad mu 
spordisaali kaasa. 6-aastaselt 
läksime elama kolmeks aastaks 
Soome, seal hakkasin tegelema 
võrkpalliga. 

Aga nagu noortel ikka, siis 
Eestisse naastes tahtsin proov-

ida teisigi spordialasid. Proovi-
nud kergejõustikku, lauaten-
nist ja erinevaid tantsustiile, 
pöördusin 6. klassis tagasi oma 
liistude juurde. Nüüdseks olen 
ligi 14 aastat tegelenud ainult 
võrkpalliga. Hetkel osalen Eesti 
meistriliigas Tallinna Ülikooli 
naiskonnas.

Millega Te vabal ajal tegelete?
Kui meistriliigat mängida, siis 
kulub suurem osa vabast ajast 
just võrkpalli mängimisele. 
Treeningud toimuvad viis 
korda nädalas ja kui oktoobris 
hooaeg pihta hakkab, siis on 
paljudel nädalavahetustel ka 
võistlused. 

Ülejäänud vabast ajast tuleb 
teha parim aeg oma kaaslase ja 
sõbrannade jaoks.

Mis muusika Teile meeldib?
Ma kuulan muusikat olenevalt 
tujust või olukorrast, iga päev 
kuulan raadiomuusikat. Mulle 
meeldib väga käia Smilers’i või 

2 Quick Start’i esinemisi kuula-
mas ja järgmisel päeval näiteks 
klubimuusikat kuulata. Punk 
ja metal on minu jaoks täiesti 
välistatud.

Millega Te Taanis tegelesite?
Taani  läksin ma kohe pärast 
gümnaasiumi. Läksin õppima 
spordijuhtimist, mida Eestis 
sel ajal veel õppida ei saanud, 
nüüd saab seda õppida kuul-
davasti Pärnus. 

Läksin Taani õppima täiesti 
üksi, mis oli alguses ikka päris 
hirmutav ning kultuurišokk oli 
kerge tulema. Aga hea inglise 
keele oskuse, uute sõprade ja 
sõbraliku keskkonna abil lõ-
petasin seal edukalt 2 aastat 
õpet. Omandasin ,,AP-degree“ 
hariduse (120 ainepunkti), 
tegelesin ka seal kooli kõrvalt 
võrkpalliga.

Siis tulin tagasi Eestisse, et 
minna õppima rahvusvahelist 
noorsootööd Tallinna Ülikooli 
Pedagoogilises Seminaris.
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Võitluskunstid vormivad isiksust
Mis on K-1 ja mis on “muay tai” ehk taipoks?

Rihard

Selles ja järgmistes Kresku 
numbrites hakkame tutvus-
tama võitluskunste, et ühtlasi 
selgitada, mille poolest need 
üksteisest erinevad. Mina ise 
olen tegelenud üle seitsme 
aasta muay thai ehk taipoksi-
ga ja seetõttu alustamegi just 
sellest spordialast.

Eestis on palju erinevaid või-
malusi sportimiseks. Tänu nel-
jale aastaajale saame nautida nii 
suviseid kui ka talviseid spordi-
alasid. Suurem osa noori tege-
leb pallimängudega, näiteks 
jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja 
käsipalliga. Samad spordialad 
on osalejate arvukuse poolest 
esirinnas ka mujal maailmas.  

Aga samas, kui paljud 
teavad, mis ala on näiteks kikk-
poks või kui paljud teevad va-
het džuudol ja kreeka-rooma 
maadlusel? Aga just nendel 
aladel on Eestis väga palju tase-
mel sportlasi, isegi maailma-
meistreid. Millegi pärast jäävad 
need alad varju, mida ei tohiks 
lubada, arvestades meie sport-
laste kõrgeid tulemusi. 
 
K-1 ja muay thay ehk taipoks
K-1 on võitlusspordiala, kus 
on lubatud käe-, jala-, küünar-
nuki- ja põlvelöögid kehasse, 
pähe ning vastu vastase jalgu.

Taipoksis on lubatud 
käe-, jala-, küünarnuki- ja 
põlvelöögid kehasse, pähe ning 
vastu vastase jalgu. Lisaks on 
taipoksi osaks püstimaadlus 
ehk klintš ja sellega kaasnevad 
heited.

Eestis on mitu nende alade-
ga tegelevat klubi, kuid esile ta-
han tuua Tallinna klubi Garant. 
See on Baltimaade suurim võit-
lusklubi, mille asutaja ja presi-
dent on loonud ka Eesti muay 
thai föderatsiooni. Maailma-
meistrid on ametlike tulemuste 

järgi tulnud ainult Garantist. 
Garant on korraldanud Ee-

stis suuri fightshow'sid, viimane 
neist toimus 13. septembril Tal-
linnas Tondiraba jäähallis. 

IGOR SHINKEVICH, klubi 
Garant asutaja

Mis erinevus on pallimängu-
del ja võitluskunstidel?
Jalgpall on maailma populaar-
seim spordiala, aga ka korv-
pall ei ole sellest kaugel maas. 
Põhjus on selles, et jalgpallis 
ja korvpallis on palju hasarti 
– need ongi mõnes mõttes 
„hasartmängud“.

Kuid võitlusspordialade 
puhul on tegemist millegi 
muuga. Treeningutele ja võist-
lustele tulevad tõsisemad ja 
keskendunumad inimesed, kes 
tahavad saada enesekindla-
maks ning muutuda iseloomult 
tugevamaks. 

See ongi tihti põhjuseks, 
miks noored tahavad hakata 
tegelema võitlusspordiga. Võit-
lusspordialadega tegelevaid 
inimesi on nii maailmas kui ka 
Eestis tegelikult üsna palju. 

Millised iseloomuomadusi 
on vaja võitluskunstidega 
tegelemiseks?
Meie klubi nimi on Garant – 
see ütleb kõik ära. Selles nimes 
on stabiilsust, usaldusväärsust 
ja edu. Just sellised omadused 
iseloomustavad meie klubi 
sportlasi. Meie spordiklubi 
liikmed on hästi kasvatatud, 
kultuursed ja enesekindlad ini-
mesed. Ja sellised on nad igas 
olukorras – olenemata võitud-
est või kaotustest. 

Mis oli hiljuti Tondiraba 
uues jäähallis toimunud fight 
show – spordi- või meelelahu-
tusüritus?
See on spordisõu – seal on 
nii spordile kui ka meelela-
hutusele omaseid elemente. 
Sportlik pool tähendab seda, 
et üritusel on väga hea tase-

mega sportlased nii Eestist kui 
ka välismaalt. Sõu elemendid 
seisnevad selles, et võistluste 
vahel pakutakse publikule 
meelelahutust. See teeb selli-
sed üritused huvitavamaks kui 
tavapärased amatööride võist-
lused.

Millised on Teie tulevikuplaa-
nid?
Minu peamiseks eesmärgiks on 
uue suure spordikeskuse ehita-

mine Tondiraba jäähalli lähe-
dusse. Spordikeskuses tulevad 
viiekümnemeetrine bassein, 
veepark, hotell, kaks suurt 
trennisaali – üks poksiringiga 
ja teine vabavõitluspuuriga. Li-
saks veel kohvik ning restoran 
tervisliku ja maitsva toiduga.

Ühesõnaga peaks sellest 
tulema üks mõnus koht, kus 
saab sportida ja lihtsalt hästi 
aega veeta. 

Maailmameistrid Eestist
K-1: Aleksander Bernjakov (ta tuli esimesena Eesti sportlastest sel 
alal maailmameistriks), Ellis Kulinich ja Artur Zarva. Kõige parem 
tulemus proffide seas kuulub Daniil Sapljoshin’ile (ta tuli võitjaks 
K-1 World Grand Prix’il Varssavis).

Taipoks: Andrei Bokan, Aleksander Biba ja Uku Jürjendal.

MEISTER JA ÕPILANE: Igor Shinkevich ja Rihard Peder.



KOOLIELU

Rebased armastavad jahu ja kala

rebane Riina
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Rebaste ristimine septembri viimasel nädalal möödus kõigi osapoolte meelest toredasti. 

jumal Anett

Kõik algas esmaspäeva hom-
mikul täpselt kell 7.48 kooli 
staadionil, kus värvilistes ret-
rokostüümides rebased äre-
vusest niheledes oma saatust 
ootasid. 

Keegi ei teadnud täpselt, mis 
meiega juhtuma hakkab, aga 
ühes olime veendunud: teeme 
ükskõik mida, peaasi et mitte 
süüa ega juua meie armsate 
jumalate poolt valmistatud 
„tervisejooke“  ja muid eksoo-
tilisi suupisteid. Enne kui kee-
gi millestki aru jõudis saada, 
kõlasid esimesed pommirün-

nakud ja juba olimegi kõhuli 
maas ning rebastenädalat võis 
alanuks pidada.

Järgmised päevad möö-
dusid suhteliselt rahulikult, 
kõige silmatorkavamaid muu-
datusi meie igapäevaellu tõid 
endaga kaasa erinevad sti-
ilipäevad. Teisipäeval ilmusid 
tundidesse meie klassi poiste 
asemele justkui Hollywoodi 
diivade veidi mehisemad ja 
karvasemate säärtega versioo-
nid ja tüdrukute asemele kar-
mid, kuid endiselt kileda hääle-
ga töömehed ja gängsterid. 
Kolmapäeval kohtas meie selts-
konnas arvukalt superkangela-
si, kes enamasti jaotusid kahte 
leeri: Batmanid ja Supermanid. 
Neljapäeval oli säravate kiivrite 
ja helkurvestide päev, kuna 

need tublimad, kes vähegi su-
utsid veel pingutada, kehasta-
sid end töömeesteks ja MUPO 
onudeks.

Reedel pärast tunde al-
gas tõeline rets. Võttes sõõmu 
omapärast energiajooki, mis 
võis olla midagi keefiri, kala ja 
küüslaugu segu taolist, suun-
dusime kooli korvpalliväljaku 
taga asuvale retsimisplatsile, 
kus toimusid võistlused ja 
üldine toiduainetega möker-
damine, sealhulgas teatejooks, 
kus teatepulga asemel pidi 
toorest kala hammaste vahelt 
üle andma.

Pärast seda toredat koos-
viibimist läksid jahused ja kala 
järgi lehkavad rebased pe-
sema ja ennast korda tegema. 
Paari tunni pärast ilmusid 

juba puhtad ja enam-vähem 
inimeste sarnased rebased 
kooli aulasse, kus algas retsi-
mise teine osa, mille käigus 
kõik rebased üle A- korpusesse 
kokku pandud seiklusraja kin-
niseotud silmadega läbi koper-
dasid ja peale seda ametlikult 
rebastevande andsid ja oma 
rebastepassid ning Nutellaga 
määritud saiakese kätte said. 
Rebasenädal ja sellega kaas-
nevad toredad, kohati ka 
koomilised mälestused jää-
vad alatiseks meie kui rebaste 
südameisse. Aitäh meie ju-
malatele, kes vaatamata meie 
turtsutamisele ja vingumisele 
siiski viitsisid meiega tegeleda 
ja meile selle vahva rebas-
tenädala korraldada.

Tere, ristirahvas! Rebasenädal 
vääris sel õppeaastal oma nime 
– tervelt viiel koolipäeval sai 
koolipere imetleda rebaseid eri 
rollides ja kostüümides. Abitu-
riendid hoidsid rebaseid terve 
nädala vältel pehme ja sõbra-
liku terrori all. Iga hetk võis 
kõlada hüüd: „Pommirünnak!“ 

Seda võlusõna kuuldes pidid 
vastsed gümnasistid näitama 
oma reageerimiskiirust ja sil-
mili maha viskuma.

Üks eredamaid näiteid 
pommirünnakust oli rebaste 
kehalise kasvatuse tunni ajal, 
kui me leidsime 2. korruse 
aknast välja vaadates, et sealt 
avaneb imeline vaade staadio-
nile. Hea oli vaadata ruuporist 
kostva märguande peale re-
baseid nagu loogu langemas. 
Natuke rohkem liigutamist 

kehalise kasvatuse tunnis ei tee 
paha ja jumalate käsk on ülim.

Rebasenädal on alati üks ooda-
tumaid sündmusi koolis – seda 
eelkõige õpilaste jaoks, aga 
mitte kooli juhtkonna jaoks. 
Hiljuti gümnaasiumi astunud 

kümnendikele on see tervi-
tuseks kogenenud ja elu näinud 
gümnasistide poolt. Rebased 
olid iga päev eri välimusega, 
alustades 1980. aastate stiilist 
kuni rebasekostüümideni välja. 

Nagu tavaks, kulmineerus 
nädal reedel, kui rebaseid ristiti 
pidulikult jahutoodete, kala ja 
muu põnevaga. Rebased said 
mekkida jumalate poolt val-
mistatud ülimaitsvaid ja tervis-
likke kokteile (igaks juhuks ei 
hakka nende komponente loet-

jumal Kristina
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Ruttu tantsima!

lema, sest koostisosi oli palju 
ja keegi ei suudaks neid mälus 
taastada). 

Reede õhtul toimus viimane 

katsumus – rebased pidid, sal-
lid silmil, läbima jumalate 
kindlakäelisel juhendamisel 
labürintliku takistusraja, mis 

kulges koolimaja koridorides, 
klassiruumides ja treppidel. 
Seejärel andsid rebased vande 
ja said rebasepassi. Ja nii saidki 

kümnendikest tublid gümna-
sistid.     

Tantsustiilid 

ballett ehk klassikaline tants
võistlustants
street dance
hip-hop
showtants
breik
house dance
streetjazz
jt

Jennifer, Kristiina

Tants ei ole lihtsalt kargle-
mine ja muusika saatel enda 
liigutamine, vaid tegemist on 
kunstiliigiga, milles tundeid, 
elamusi ja suhtumist väljen-
datakse liigutuste ja pooside-
ga. Tants sobib igaühele, sest 
tantsustiile ja tantsukoole, 
mille hulgast valida, on väga 
palju. 

Tantsukoolid 

DanceAct Tantsustuudio
Eesti Tantsuagentuur (E.T.A)
JJ-Street 
Mission4
D.R.E.A.M Studio
jt

JENNIFER

Mina käin tantsutrennis Eesti 
Tantsuagentuuri Tantsukoolis 
ehk E.T.A. Tantsukoolis.   Seal 
on väga meeldiv kollektiiv ning 
head ja lahked õpetajad. 

Meie tantsukoolis saab 
õppida balletti, street dance'i, 
showtantsu ja kaasaegset tant-
su. 

Meil toimub väga palju 
laagreid, üks toredamaid on  
Hiiumaal toimuv tantsulaager. 
Tantsulaagris saab pühenduda 
ainult tantsule ja teha tublisti 

trenni. 
Eesti Tantsuagentuur asub 

Tallinna südalinnas Hobu-
jaama ja Narva maantee nur-
gal.  Sobib väga hästi meie kooli 
õpilastele, sest Lasnamäelt saab 
sinna ühe bussiga. 

  
KRISTIINA

Mina käin Mission4 tantsu-
koolis, aga kahjuks saavad 
seal hakkama ainult vene keelt 
valdavad lapsed. Meil on tore 
treener ja sõbralikud ning 
töökad lapsed. 

Tantsime stuudis showtant-
su ja teisigi tantsustiile, näiteks 
hip-hop'i. 

Mulle meeldib ka see, et me 
reisime palju ja käime ka mujal 
esinemas. Üks meeldejääva-
maid sõite oli Jurmalasse. 

Missin4 asub Tallinna sü-
dalinnas Sakala tänaval.

Soovitame nii tüdrukutel kui 
ka poistel tegeleda just tantsu-
ga, sest lisaks heale füüsilisele 
vormile rikastab tants inimest  
emotsionaalselt ja annab või-
maluse eneseväljenduseks. 
Tants teeb alati tuju heaks! 



MEELELAHUTUS

Anna Solts
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Koomiks
Tanel Renter ja Liidia Kuusk-
salu maadlevad. Liidia teeb Ta-
neli selja prügiseks. 

Ele-Marika Sooväli on metsas 
seenel. Kõik seened on pikali 
aetud, sest Raino Liblik on sa-
mal ajal puude vahel orien-
teerumisharjutusi tegemas.

Margarita Eero istus kümme 
minutit lihtsalt niisama. Tema 
peas ei küpsenud ainsatki pro-
jektitaotluse plaani.

Sirje Vasmann-Perend jäi tundi 
kümme minutit hiljaks ja ajas 
kohvitassi ning limonaadipu-
deli laua peal ümber. Siis ta 
avastas, et on taktikepi ja heli-
hargi koju unustanud. 

Osvald avastas ühel hommikul 
ehmatusega, et tal on kaks va-
sakut kätt. 

Malle Kroon mängib lauaten-
nist. Ta neelab kõik pallid alla. 
„Miks sa nii teed? Nii ei ole 
ilus, Malle,“ hüüavad teised 
mängijad. 
Malle vastab: „ Nii on kooli in-
ventar kindlas kohas!“

Kantseleis heliseb telefon. Sirle 
Truu võtab toru ja hakkab laul-
ma. 
„Kas muusikaakadeemia?“ 
küsitakse. 
„Ei, Kuristiku gümnaasium,“ 
vastab Sirle.

Miks Kalev Järvela käib au-
toga koolis? Sest bussis hak-
kab ta kohe reisijatele „Oikea 
ja vasembat“ õpetama ja sõidab 
õigest peatusest mööda. 

Annela Valdi tegi matemaati-
kaülesande lahendamisel vea.

Aivar Metsaveer käib koolima-
jas ringi ja otsib midagi. 
„Mida sa otsid?“ küsitakse te-
malt. 
„Internet, kurask, on kadu-
nud,“ ütleb Aivar, „ei leia teist 
kusagilt. Ega teie seda kohanud 
pole?“

Anekdoot



Raino Marleen Priit Viktor ja Kati

1. Lennukis on 
500 telliskivi, üks 
kukub alla, palju 
jääb alles?

Pole võimalik, et lennukist 
midagi alla kukub.

499. 500…  Miski ei kao siin 
ilmas päriselt.

499.

2. Kuidas panna 
elevant külmkap-
pi kolme liigu-
tusega?

Uks lahti, elevant sisse, 
uks kinni.

Uks lahti, elevant sisse, 
uks kinni.

Uks lahti, elevant sisse, 
uks kinni.

Uks lahti, elevant sisse, 
uks kinni.

3. Kuidas panna 
kits külmkappi 
nelja liigutusega?

Uks lahti, elevant välja, 
kits sisse, uks kinni.

Uks lahti, elevant välja, 
kits sisse, uks kinni.

Uks lahti, elevant välja, 
kits sisse, uks kinni.

Võtta kits, uks lahti, kits 
sisse, uks kinni.

4. Loomade 
kuningal on 
sünnipäev. Kes 
loomadest jäi 
sünnipäevale tule-
mata?

Loomade kuningas, sest ta 
oli juba kohal.

Kits ei tulnud, sest ta on 
külmkapis. 

Mmm… Kaelkirjak, sest 
ta pidi midagi internetist 
alla laadima, aga tal on 
liiga pikad juhtmed…

Antiloop, sest ta kardab, 
et lõvi sööb ta ära.

5. Kas vanaema 
saab ületada 
krokodillisoo? 
Miks? 

Krokodillisoo? Vanaema? 
Saab, ta sõidab hõljukiga 
üle.

Jah, sest krokodillid on 
loomade kuninga sün-
nipäeval.

Saab, sest tal on suured 
proteesid suus ja kroko-
dillid kardavad teda.

Saab, sest krokodillid ei 
söö vanaemasid.

6. Miks suri siiski 
vanaema kroko-
dillisood läbides?

Sest ta oli keset loomade 
kuninga sünnipäeva.

Mmm… Krokodillid tulid 
tagasi.

Proteesid kukkusid suust 
välja ja ta suri nälga...

Sest ta oli juba liiga vana.

7. Kes endistest 
või praegustest 
õpetajatest on 
meie koolis kõige 
kauem töötanud?

Mare Miikman. Mare Miikman. Mare Miikman. Üks õpetaja väikeste 
poolelt…

8. Kuidas on 
saksa keeles „Ma 
armastan sind!“?

Ich liebe dich. Ich love du? Ich liebe dich. Ich liebe dich.

9. Mis aastal 
alustas tööd meie 
kool?

1984. 1984… Ei, oota… Jah, 
1984!

1984. 1984. 

VIKTORIIN

Kuristiklaste ajud vastakuti
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Kristiina ja Jennifer
Sel korral on ajurammukatsumine pisut erinev kui eelmistes Kreskudes. Nimelt on vähem faktiküsi-
musi ja rohkem nipi- või loovusküsimusi (sõltub vastaja eelteadmistest). 

 Võitjaks tuli sel korral kõige noorem - Marleen. Palju õnne! Teist kohta jäid jagama Raino, Priit, 
Viktor ja Kati. Armas Kresku lugeja, pane ka oma aju proovile. Vaata, et aju tossama ei hakka!  

Vastused: 1. 499 2. Uks lahti, elevant sisse, uks kinni. 3. Uks lahti, elevant välja, kits sisse, uks kinni. 4. Kõik peale kitse, sest ta on külmkapis. 5. Jah, sest krokodillid olid 
kuninga sünnal. 6. Talle kukkus pähe lennukist alla sadanud telliskivi. 7. Mare Miikman. 8. Ich liebe dich. 9. 1984

Priit Ratassepp tassib ämbrite-
ga klassiruumi mulda ja paneb 
kartulid maha. 
„Mis sa teed, koristaja on ju ka 
inimene,“ ütleb Kübe Tämmo. 
Priit vastab: „Tee tööd ja näe 
vaeva, siis tuleb armastus.“

“Ega sa Karmen Kiselit näinud 
pole?” küsitakse.
“Alles ta oli siin...”
“Ta läks vist sööklasse,” arvab 
keegi.
“Leidsin, ta on Facebook’is!” 
kostab rõõmus hääl.

Aivar Metsaveer käib 3. kor-
ruse koridoris arvutiklassist 
tulles alati paremalt poolt üm-
ber posti. Ühel päeval tulevad 
töömehed ja viivad posti ära. 
Aivar kõnnib ikka paremalt 
poolt ümber posti.

Viia Hang tuleb kooli, mingi 
veider traadipusa juustes.
“Sul on mingid juhtmed peas,” 
ütlevad algklasside õpetajad.
“Need ei ole juhtmed, need on 
moodsad IKT-vahendid,” jagab 
Viia lahkelt selgitusi.
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Sõna saavad pildid

1. SEPTEMBER: Külas käis Pipi.

SPORDIPÄEV: Kaur lendamas liivakasti.

KOOLIRAHU SÕLMIMINE: Käbiga kinnitati lepingut.

ALGKLASSIDE MIHKLILAAT: Kogu koolimaja mõnusat matsutamist täis.

ÕPETAJATE PÄEV: Evely, Karmen ja Kati takistusrajal. Kadi ja Anett 3.b klassile tundi andmas.
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