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Talverõõmutu talv

Kresku

Sel aastal oli soe lumevaene 
ja vähese päiksepaistega talv. 
Nii juhtuski, et 1.–7. klassi 
õpilased, kes kehalise kasva-
tuse tundides kooli staadionil 
suusaringe teevad, ei saanud 
kordagi suuski alla. Olukord 
oli nii kehv, et isegi kelgu-
tamiseks ei piisanud kooli 
ümbruses enamasti lund.

8.–12. klass õpilased käisid 
kord nädalas Pirital paarikilo-
meetrisel kunstlumest ringil 
suusatamas ja suusatehnikat 
lihvimas. 

Talvine spordipäev toimus 
25. veebruaril Nõmme suu-
sakeskuse ümbruses, kuid suu-
satamisega ei olnud sel vähi-
matki pistmist – proovile pandi 

end hoopis orienteerumises. 
Ilm oli üle tüki aja päikseline 
ja Nõmme mändide all oli igati 
värskendav sörkida ja kevadi-
selt säravat loodust imetleda.

Oli ainult üks probleem 
– metsaradadel ja järskudel 
mäekülgedel klaasjalt läikiv 
jää, mis muutis orienteeru-
misraja kohati lausa ohtlikuks. 

Siiski oli alati võimalus leida 
liikumiseks jääst vaba metsaal-
une või Glehni lossi juures asuv 
trepp. Lõpp hea – kõik hea!

Nagu pildilt näha, õnnes-
tus vastlaliugugi lasta ainult 
tasasel maal – kooli kõrval asu-
val käsipalliväljakul. Hea hoo 
saamiseks kulus marjaks ära 
teine kuristiklane.      
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Peatoimetaja veerg
Toimekas kolmas õppe-
veerand on selja taha jää-
nud. Algamas on meie kooli 
ajaloos viimane märtsivahe-
aeg, sest järgmisel õppeaas-
tal on kolmas koolivaheaeg 
veebruari lõpus – vabariigi 
aastapäeva paiku. Ja april-
lis saab ka enne lõpuspurti 
nädal aega puhata. Õp-
peaasta läheb seega veidi 
pikemaks – kooliaasta lõpeb 
10. juuni kandis.

Kresku toimetus usub, et 
selline muudatus, mida ka 
teistes koolides on tehtud, 
toob õppeaastasse rohkem 
puhke- ja hingetõmbepause, 
et värskemana ja puhanu-
mana koolitööga tegeleda. 
Elu on näidanud, et just 
veebruari lõpus, kõige pike-
ma õppeveerandi viimasel 
kolmandikul, kipub väsimus 
nii õpilaste kui ka õpetajate 
hulgas võimust võtma.

Lisaks hakkab järgmis-
est õppeaastast keh-tima 
põhikooliõpilaste jaoks 
trimestrite süsteem, mis 
tähendab, et kokkuvõtli-
kud hinded pannakse välja 
kolmel, mitte neljal korral 
aastas. Trimestrite süsteem 
peaks vähendama hindamist 
hindamise pärast ja muutma 
õppeprotsessi pingevaba-
maks. 

Annela Valdi

Sel õppeaastal on toimunud 
mitu matemaatikaga seotud 
üritust ja võistlust, kus on 
tublilt osalenud ka meie kooli 
õpilased. 

12. novembril toimus Tallinna 
Südalinna Koolis matemaati-
kaolümpiaad Schwerin-Tallinn 
12. klassi õpilastele. Tulemused 
olid meile väga rõõmustavad: 
II-III koht Indrek Pertman 
12.b klassist ja 8. koht Sander 
Rebane 12.b klassist.

Reaalainete päevad
3.-5. detsembril olid meie koo-
lis reaalainete päevad, millest 
võtsid osa ka külalised Tallinna 
Läänemere Gümnaasiumi 10. 
ja 11. klassidest. Kontrolliti 

Matemaatikud võistlustules
5.–12. klassi õpilaste peastar-
vutamise oskust, gümnaasiu-
mi õpilastele oli põnevate 
külalistega IKT loeng Henrik 
Roonemaa juhtimisel ning 
õpitoad.
Esimese päeva lõpetas reaa-
lidele mõeldud kahetunnine 
viktoriin (matem+keemia + 
füüsika + IT). Teisel päeval 
tehti loovtöid: näiteks valmis-
tati paberist püramiide ning 
kujundati GeoGebraga jõulu-
kaarte, millele lisati omaloom-
inguline luuletus. Kolmandal 
päeval osaleti Energia Avas-
tuskeskuses õpitoas ja vaadati 
püsiekspositsiooni.

Olümpiaad
Matemaatikaolümpiaadi üh-
tsete ülesannetega Tallinna 
koolivoor toimus 15. jaanua-
ril, mille põhjal  kutsuti järg-
misesse vooru meie koolist 
Rihard Peder 7.a klassist, Karl-

Olaf Olmann 8.a klassist, Jeka-
terina Dmirijeva 8.a klassist, 
Indrek Pertman 12.b klassist ja 
Sander Rebane 12.b klassist.

Matemaatikaolümpiaadi 
Tallinna piirkonnavoorus, mis 
toimus meie koolis, osales see-
ga meie koolist 5 õpilast ning 
kõige edukam oli Jekaterina 
Dmitrijeva 8.a klassist, kes ja-
gas 50 osaleja hulgas 14.–15. 
kohta.

Tublid nuputajad
18. veebruaril toimus Tal-
linna Pelgulinna Gümnaasiu-
mis Tallinna koolide vaheline 
matemaatikavõistlus Nuputa. 
5.–6. klassi võistkonnas olid 
Cristina Rits, Edgar Gerhard 
James Trumm, Rena Emily 
Jõekallas ja Laura Mehine. 7. 
klasside võistkond koosseisus 
Rihard Peder, Artjom Korot 
ja Triinu Orgmäe saavutas 39 
võistkonna hulgas 10. koha.

VÕISTLUSEKS VALMIS: Sander ja Indrek on valmis matemaatika piirkonnavooruks.
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Õpilasesindus lisab koolielule vürtsi
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Huvijuht Triin Tibar tutvustab ÕE tegevust.

Kui palju õpilasi kuulub 
õpilasesindusse? Mis klas-
sidest?
Õpilasesindusse kuulub 20 
õpilast 7.-11. klassini.

Kuidas ÕE oma tööd teeb? 
Kui tihti ja kus kohtutakse?
Õpilasesindus saab kokku igal 
kolmapäeval kell 15.00 Kuris-
tiku õpilasesinduse ruumis B-
korpuse 1. korrusel.

Koosolekute eesmärk on 
arutada toimunud ürituste üle 
– mis oli hästi, mis oli halvasti 
ja mida järgmine kord pare-
mini teha. Samuti arutatakse 
tulevaste ürituste ja tegevuste 
kuupäevasid, kavasid ja detaile. 

Miks tasub hakata ÕE liik-
meks? Millega tegeleb ÕE? 
Õpilasesinduse eesmärk on 
olla koostööpartneriks kooli 
juhtkonnale, aidata kaasa 
demokraatliku õppekeskkonna 
loomisele ja kooli arengule ning 
loomulikult annab see oma-
valitsuse liikmetele võimaluse 
saada kogemusi demokraatia 
toimimisest tegelikus elus.

Õpilasesindus korraldab 
aastaringselt väga vahvaid ühis-
üritusi õpilastele ja õpetajatele. 
Olles õpilasesinduse liige, on 
õpilasel võimalus olla osa ühest 
vahvast kokkuhoidvast grupist, 
arendada oma loomingulisust 
ja saada uusi sõpru.

Kuidas saab hakata ÕE liik-
meks?
ÕE on kooli õpilaskonna va-
batahtlik esindus, kuhu võivad 
soovi korral astuda aasta ringi 
kõik vähemalt rahuldava õp-
peedukuse ja hea käitumisega 
7.-12. klassi õpilased, erand-
juhtudel ka nooremate klas-
side õpilased. Tule lihtsalt ko-
hale, tutvusta ennast ja saame 

sõpradeks!

Mis on olnud sel õppeaastal 
ÕE suuremad tegemised?
Õpilasesindus on sel aastal kor-
raldanud mitu vahvat ühiste-
gevust, nagu näiteks õpetajate 
päev, sussipäev, piparkookide 
kaunistamise võistlus, UV-
disko, filmiõhtud, jõuluraadio, 
lauatennise turniir väikestele ja 
suurtele, jalgpalliturniir, män-
gude vahetunnid, sõbranädala 
tegevused ja kostüümidisko.
Üheks tubliks heategevuslikuks 
tegemiseks oli koolist leitud rii-
ete annetamine Lasterikaste 
Perede Liidule.

Kõige suurem ettevõtmine 
sellel õppeaastal oli juube-
linädala korraldamine, sest 
see sisaldas iga päev erinevaid 
vahvaid tegevusi ja vajas palju 
ettevalmistamist noorte poolt

.
Millised on huvijuhi ja ÕE 
suhted?
Sel õppeaastal on huvijuhi ja 
õpilasesinduse side väga tugev. 
Huvijuhina olen toeks ja abiks 

kõikide ürituste ettevalmis-
tamisel ja korraldamisel. Hu-
vijuht osaleb peaaegu kõikidel 
õpilasesinduse koosolekutel, 
et hoida noorte ühtsust ning 
inspireerida neid rohkem ise 
julgelt tegutsema.

Mis on meie kooli ÕE tuge-
vaim külg?
Õpilasesindusse on kokku tul-
nud hulk väga loomingulisi 
ja andekaid noori ning mis 
kõige olulisem: neil on olemas 
tahe ja julgus proovida mi-
dagi uut ning korraldada uusi 

vahvaid ühistegevusi. Oluline 
on mainida ka seda, et noorte 
suureks inspiratsiooniks on ka 
väga tubli ja tegus õpilasesin-
duse president Martin.

Mis võiks ÕE-s teisiti (parem-
ini) olla?
Nagu ikka kombeks, siis kipu-
vad erinevatel asjaoludel õp-
peaasta teisel poolel jääma 
õpilasesinduse koosolekutel 
toolid noortest tühjemaks. 

Nii et noorte osalus ka 
teisel poolaastal võiks siiski olla 
suurem.

ÕE juhtkond

ÕE president: Martin Baškatov
ÕE asepresident: Brita Enno

Valdkondade juhid:
Kultuur: Anett Karula
Sport: Lauret Uustalu
Reklaam: Riina Meldre
Algklassid: Jaanika Põderson
Õpilasesinduse sekretär: Raimond Elhi

Priit

UV-PIDU: President Martin ÕE korraldatud üritusel pildistamas ja poseerimas.
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Nutimängud vallutavad algklasse
Küsitluse tulemusel selgus, et suurem osa algklasside õpilasi kasutab nutiseadmeid. 

Oleme märganud, et viima-
sel ajal on meie kooli korido-
rides aina rohkem pinkidel 
ja põrandal istuvaid küürus 
tegelasi, kes usinalt näppe üle 
nutiseadmete ekraanide libis-
tavad. Nii tekkiski mõte välja 
selgitada, kui palju ja mil-
liseid nutimänge mängivad 
algklasside õpilased (2.–5. 
klass). 

Usaldusväärsete tulemuste 
saamiseks palusime meie kooli 
2.–5. klassi õpilastel täita küsit-
luslehed. Küsitlusest jätsime 
välja 1. klassi õpilased, sest 
kartsime, et nad ei oska veel 
nii hästi lugeda ja kirjutada, 
et küsimustele vastata. Kokku 
vastas küsitlusele 179 õpilast 
ehk enamik 2.–5. klassi õpilast-
est. Vastamata jäi õpilastel, kes 
küsitluse tegemise päevadel 
koolist puudusid.

Ligi kolmandik vastanutest 
ehk 47 õpilast mängib nuti-
seadmega mitu korda päevas. 
Suurem osa algklasside õpilas-
test ehk 133 õpilast mängib 
nädalas vähemalt korra nuti-
seadmega. Huvitav on maini-
da, et ühe klassi jagu õpilasi 
ehk 27 õpilast vastas, et nad ei 
mängi üldse nutimänge.

Ligi pool vastanutest ehk 68 
õpilast kasutab nutiseadet päe-
vas rohkem kui 1 tunni. Tervelt 
16 õpilast märkis aga, et nad 
kasutavad nutiseadet päevas 
üle 3 tunni! 

See ongi vast küsitluse 
kõige mõtlemapanevam tule-
mus, sest tekib küsimus, 
kas neil õpilastel jääb aega 
ka spordiks puhkamiseks, 
sõpradega kohtumiseks ja 
raamatute lugemiseks. Mäng 
arendab küll näpuosavust, aga 
mõjub halvasti nägemisele, 
rühile, inimsuhetele – mängule 

kulutatud aega saaks kindlasti 
palju tervislikumalt ja arenda-
vamalt kasutada. 

Küsitluse tulemusi vaadates 
tekkis lausa küsimus, kas ei 
peaks vahetundide ajal (nagu 
tundides) nutiseadmete kasu-
tamist piirama. Kas ei peaks 
kooli kodukorda selles osas 
täiendama? Aga ennekõike 
peaksid lapsevanemad mõtle-
ma, kui palju ja milleks lapsed 
nutiseadmeid peaksid kasu-
tama.  

Kolm kõige popimat mängu
Mängude osas oli tulemus ülla-
tav, sest ilmnes, et mõned män-
gud on selgelt populaarsemad 
kui ülejäänud. Nimelt mängib 
179-st vastajast 55 Growtopi-
at, 10 mängib Minecrafti ja 9 
mängib Pou’d. Paljusid mänge 
(kokku nimetati üle 20 män-

• kuni 1h: 65
• kuni 2h: 31
• kuni 3h: 21

Kui kaua kasutad nutiseadet päevas?
• rohkem kui 3h: 16
• ei kasuta: 27

• mitu korda päevas: 47
• kord päevas: 16
• mitu korda nädalas: 52

Kui tihti mängid nutiseadmega?
• kord nädalas: 20
• ei kasuta: 27

Vahur, Mihkel ja 
Markus

gu), mida nimetati, mängib ai-
nult mõni üksik õpilane. 

Nüüd tutvustame lähemalt 
kolme kõige populaarsemat 
mängu.  

Esimesel kohal on suure 
edumaaga mäng Growto-
pia, mida mängib 55 õpilast. 
Growtopia põhimõte on „Löö! 
Ehita! Kasvata!“. Selles mängus 
tuleb kasvatada puid, et saada 
seemneid ja asju. Erinevatest 
seemnetest saab uusi asju ja 

uusi seemneid. Growtopia on 
arendusmäng.

Teisele kohale jäi pika vahe-
ga (10 mängijat) Minecraft. Mi-
necraft on 3D ellujäämismäng. 
Selles mängus tuleb võidelda 
erinevate koletistega. Tuleb 
ehitada varustust, relvi, kae-
vandada kivi, rauda, kulda, kal-

liskive ja lõhkuda puid.  
Kolmandal kohal on Pou, 

mis on 9 mängijaga peaaegu 
sama populaarne kui Mi-
necraft. Pou on tulnukas, kelle 
elu tuleb mängus korraldada. 
Tema elu korraldades saab talle 
süüa anda, talle riideid valida ja 
saab temaga mängida.

GROWTOPIA: Kõige populaarsem mäng algklassides.
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NO99 „poh, YOLO“
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Teater NO99 esitas meie koolis kaks ebatavalist etendust.

Teatri NO99 lehel kirjelda-
takse lavastust „poh, YOLO“ 
niiviisi: „Me mängime seda 
lavastust klassiruumides 
üle kogu Eesti. Me läheme 
noorte juurde, mitte ei kutsu 
neid õhtul teatrisse pöidlaid 
keerutama.“ Nii koputasidki 
teatri NO99 näitlejad lõppe-
nud aasta 12. novembril meie 
kooli 7.a ja 7.b klassiruumi 
uksele ning algas etendus! Mis 
etendus see selline oli? Sellest 
kirjutavad 7.a klassi õpilased. 

Meil pidi algama eesti keele 
tund, kus pidime tegema kont-
rolltöö. Tavaliselt on õpetaja 
enne tunni algust klassis, kuid 
sel korral teda imelikul kombel 
polnud. 

Kuid ootamatult astus 
tunni alguses klassi üks mees, 
kellel oli raadiosaatja käes. Me 
ei aimanud, mis toimuma hak-
kab. See mees küsis läbi raadi-
osaatja: „Kas te olete valmis?“ 
Ja sealt tuli vastus: „Jah!“ See-
järel vastas mees: „Võite sisse 
tulla.“ Ja siis astusid klassi veel 
kaks meest ja üks naine. Naine 
sammus klassi ette ja lausus: 
„Mina olen noorsoopolitseinik 
ja mina olen saanud teate, et 
siin klassis on suurem osa ini-
mesi alkoholi tarvitanud.“  

Me vaatasime neile selliste 
nägudega otsa, mis ütlesid, et 
meie ei tea sellest midagi. Siis 
hakkasid nad kõik neljakesi  
naerma ja meie saime aru, 
et see oli nali. Seejärel tegid 
näitlejad lühitutvustuse, kust 
nad tulevad ja kes nad on.

Etendus algab
Etendus oli väga originaalne 
ja ebatraditsiooniline. Eten-
duse teemaks oli alkohol ja 
selle tarbimise mõju noortele. 
Esmapilgul nii igav ja värvitu 

teema suudeti lahti seletada 
uuest, palju huvitavamast, põ-
nevamast ja humoorikamast 
küljest, kuid samas jõudis just 
tänu sellele teema tõsidus kõi-
gile kohale. Näitlejad tegid oma 
töö väga hästi ning professio-
naalselt, nende näited ja esitat-
ud lookesed olid võrratud.

See ei olnud tavaline teater, 
kuna see toimus klassiruumis 
(tahvli ees ja pingiridade vahel) 
ning meie klassi õpilased kut-
suti mitmes stseenis osalema. 
Näitlejad kõndisid meie va-
hel ja etendus oli just noortele 
mõeldud. See teater oli tavalis-
est parem ja huvitavam, sest  
näitlejad pöörasid tähelepanu 
just meile. 

Tõsine teema
Etendus rääkis alkoholi mõjust 
noorte inimeste ajule ja tervise-
le üldiselt. Alkoholi kõige 
halvem mõju avaldub vanuses 
12–25. Eriti kahjustab see aju 
prefrontaalset korteksit. Meile 
öeldi, et me kujutaks ette, mida 
alkohol meie ajuga teeb, ning 
toodi näide, et meie aju on 
nagu Peterburi maantee, kus 
on mitusada autot, kuni tuleb 
alkohol ja pühib kõik autod 
minema ning nende asemel 
tekib suur tank ehk üks mõte.

Meile räägiti palju sellest, 
mis juhtub, kui juua alkoholi 
ja kui mitte juua. Kui inimene 
tegeleb palju oma asjadega 
ning ei joo alkoholi, siis ta võib 
jõuda elus oma kõrgeimale 
tasemele.

Kui mitte tarvitada alkoho-
li, on inimesel töö, ta on sõb-
ralik ja rahulik, ta tõmbab ligi 
toredaid inimesi ning nii teki-
vad uued kaaslased. Kui tarvi-
tada alkoholi, siis tagajärjed on 
vastupidised, inimene võib küll 
kõigega „hakkama saada“, aga 
ta jätab elus nii mõnedki head 
võimalused kasutamata ning 
sõpradeks saab ainult endatao-
listega. Seda kõike anti meile 
edasi diagrammide ja etenda-
tud lugude kaudu. See oli väga 

õpetlik ning huvitav.

Naljakad näited
Meile väga meeldis viina-
kartuli katse, kus kartul pisteti 
viina sisse – kartul läks väga 
jubedaks... See näitas meile 
piltlikult, mis juhtub ajuga, kui 
tarvitada palju alkoholi.

Meile kirjeldati põhjalikult 
seda, mis toimub ajus alko-
holi tarbimise tagajärjel. Kui 
inimene tarvitab alkoholi, siis 
närvirakud saavad kahjustada 
ning väiksemad mõtted lähe-
vad meelest ära. Ainult suure-
mad ja tugevamad impulsid 
lähevad ajust läbi.

Veel meeldis, kui kõik 
näitlejad peale näitleja Helena 
Pruuli kutsusid meie klassi Ar-
vit jooma ja siis  Arvi pidi „Ei!“ 
ütlema. Pärast ajasid kõik klas-
sivennad kutsujad klassiruu-
mist välja.

Eriti naljakad kohad olid 
need, kui näitleja Ragnar 

7.a õpilased

Uustal roomas maas, jook-
sis klassis ringi ning mängis 
loomi (kitse, koera, kassi jne). 
Vahepeal oli aga tõesti ka väga 
süngeid ja tõsiseid kohti.

NO99 on ülilahe
Etendus oli humoorikas ning 
näitlejad suutsid usutavalt ja 
hoogsalt läbi mängida erine-
vaid olukordi. Meie arvamus 
etendusest on väga hea. See 
pani paljudele asjadele mõtle-
ma, kuid vahepeal oli nii nal-
jaks, et võisid lausa nutta suu-
rest naerust. 

Me väga loodame, et see 
etendus pani kõiki alkoholi tar-
vitajaid tõsiselt mõtlema, mida 
nad oma eluga teha võivad 
ja mis võiks teistmoodi olla, 
kui nad seda ei teeks. Eten-
dus tekitas huvi teatri NO99 
teiste lavastuste vastu. NO99 
on parim ning kogu südamest 
tahame näitlejatele ülilaheda 
etenduse eest hüüda „AITÄH!“.

Lavastaja: Tiit Ojasoo
Dramaturg: Laur Kaunissaare
Näitlejad (pildil vasakult): Helena Pruuli, 
Simeoni Sundja, Ragnar Uustal, Jarmo Reha

Lavastuse väljatoomist toetab Sotsiaalministeerium. Esiet-
endus 14. oktoobri varahommikul 2014
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Interview mit Karmen Kisel
Meie saksa keele õpetaja teeb ja jõuab palju. 

Kõik teavad, et meie koolis 
töötab ainult üks saksa keele 
õpetaja – Karmen Kisel. Ta on 
väga tore ja nooruslik õpetaja, 
kes õpetab meile ein, zwei, drei 
nagu niuhti selgeks. 

Miks Te valisite meie kooli?
Ma tulin Kuristiku Güm-
naasiumisse juba 17 aasta ta-
gasi – siis ma elasin Lasnamäel 
ja see oli minu elukohale kõige 
lähem kool, kus otsiti saksa 
keele õpetajat. Küsisingi, kas 
saab siia kooli tööle tulla. Siiri 
Aiastele see idee meeldis ning 
nii ma siia sattusingi.

Kas Te olete enne meie kooli 
kuskil mujal ka töötanud? 
Ei ole! See on minu täitsa esi-
mene töökoht. Enne seda õp-
pisin ülikoolis, siis mul sündis 
teine laps ja jäin beebiga koju. 
Pärast seda tulingi siia tööle ja 
olen siiamaani. 

Mis koolis Te ise õppisite?
Mina käisin lapsena Mustamäe 
koolis, kuna elasin Mustamäel. 
Selle kooli nimi oli siis Tallinna 
54. Keskkool, aga nüüd on see 
Mustamäe Saksa Gümnaasium.

Mis oli Teie lemmik õp-
peaine?
Ma arvan, et minu lemmik 
õppeaine oli ikkagi saksa keel 
ja kindlasti mulle väga meel-
disid ka kirjandus ja eesti keel. 
Reaalained mulle üldse ei 
meeldinud, matemaatika ja 
füüsika olid kõige õudsemad.

Millega te tegelete vabal ajal? 
Vabal ajal tegelen hobidega ja 
hästi palju aega läheb mul kodu 
ja laste peale, pean pere eest 
hoolitsema: teen süüa ja aitan 
väiksemal lapsel õppida. Su-

veajal tegelen hästi palju aian-
dusega ja lisaks käin mitu kor-
da nädalas rahvatantsu trennis.

Kui vanad on Teie lapsed? Kus 
nad õpivad või õppisid?
Lapsed on mul 22-, 18- ja 
8-aastane. 22-aastane ei ole 
vist väga laps enam. Kõik on 
käinud või käivad kesklinnas 
GAG-is (Gustav Adolfi Güm-
naasiumis), sest meie kodunt 
on sinna kooli mugav käia. 
Mina jäin aga Kuristiku Güm-
naasiumisse, sest see on super 
kool.

Mis koduloomad Teil on?
Mul on üks kass, kelle nimi on 
Miisu. Ta ajab hirmus palju 
karva. Kohutav!

Kuidas Te suhtute õpilastesse?
Õpilastesse püüan suhtuda 
ikka võimalikult hästi ning ob-
jektiivselt. Ma käitun võrdselt 
kõigiga, st kõik on minu jaoks 
võrdsed. Õpetaja ei tohi eelis-
tada üht õpilast teisele. Hindan 

alati õpilase kasuks, hea meele-
ga panen natuke parema hinde, 
kui näen, et õpilane pingutab ja 
näeb vaeva.

Miks Teile meeldib rahva-
tants? 
Mulle ei meeldi mitte ainult 
rahvatants, vaid folkloor üld-
isemalt ja meie rahva kultuu-
ripärandi säilimine. Seepärast 
pean oluliseks, et oskaksin 
meie esiemade ja -isade laule ja 
tantse ka oma lastelastele edasi 
anda. Seda kõike õpin Leiga-
rites. Loomulikult meeldivad 
mulle ka tantsupeod, olen koos 
oma trennikaaslastega nüüd-
seks juba kolmel tantsupeol 
käinud.

Miks on saksa keelt oluline 
õppida?
Saksa keel ja kultuur on ees-
ti keele ja kultuuriga tihedalt 
seotud. Sakslastelt on mõjutusi 
saanud meie arhitektuur, kir-
jandus, kunst, muusika ja köök. 
Saksa keelt räägib Euroopas 

emakeelena 100 miljonit ini-
mest ja see teeb saksa keele Eu-
roopas enim emakeelena räägi-
tavaks keeleks. 

Väga palju teaduskirjandust 
ja ka eestlaste ajaloost pajata-
vat kirjandust on saksa keeles. 
Saksamaa on hetkel kahtlemata 
Euroopa poliitiline ja majan-
duslik liider. Lisaks annab iga 
uus õpitav keel, eriti kui selle 
õppijate arv pole Eestis väga 
suur, tulevikus tööturul eelise.

Mida tähendab Teie jaoks sak-
sa kultuur? Mis Teile meeldib 
saksa kultuuris?
Saksa keel on Goethe, Kafka, 
Kanti, Hegeli, Nietzche, Mozar-
ti, Beethoveni, Bachi, Straussi, 
Lutheri, Freudi ja Einsteini 
emakeel. Kõik need suurkujud 
on kogu maailma kultuurile ja 
teadusele palju juurde andnud. 
18% kogu maailmas igal aastal 
ilmuvatest raamatutest antakse 
välja Saksamaal.

Minule on enim vast muljet 
avaldanud Mozarti ja Beetho-

Kristiina ja 
Jennifer
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Hispaania keelt õppivad 12. klassi õpilased said oma oskused proovile panna.

veni muusika, Thomas Manni 
teosed ja saksa ehituskunst, er-
iti sõrestikmajadest koosnevad 
vanad väikelinnad.

Kuidas suhtute nutiseadmete 
kasutamisse klassiruumis? 
Millal on nende kasutamine 
õigustatud?
Õppeotstarbelistel eesmärkidel 
võib telefone ja tahvleid tun-
nis kasutada. Olen isegi lapsi 
seda tegema julgustanud, kui 
teksti töötleme või õpikus olev 
ülesanne Internetis leiduva li-
sainformatsiooni kasutamist 
nõuab. Samas ei ole lubatud 
tunni ajal telefonis mängimine 
või suhtlemine. Üldiselt on 
õpilased mõistlikud ja isegi 
kui keegi patustama kipub, siis 
märkuse peale pannakse tele-
fon ära.

Kuidas suhtute Interneti 
suhtlusvõrgustikesse? Kui ak-
tiivselt neid ise kasutate?
Suhtlusvõrgustikud on ilm-
selt tänapäeva elu loomulik ja 
igapäevane osa. Ma ise nende 
valikuga väga kursis pole, kuna 
kasutan ainult Facebooki, aga 
olen kuulnud ka Twitterist ja 
teistest rohkem vist nooremale 

põlvkondadele suunatud kesk-
kondadest, nagu Ask.fm.

Facebooki kasutan küll iga 
päev, suhtlen sealtkaudu tutta-
vate, sõprade ja tihtipeale välis-
maal viibivate poegadega, sest 
läbi FB suhtlemine on tasuta, ei 
teki suuri telefoniarveid. 

Kas ja miks võiksid õpetajad 
Teie arvates rohkem sotsiaal-
võrgustikes osaleda? Või pi-
gem mitte?
Kui olin veel suuremate laste 
klassijuhataja, siis oli meil Fa-
cebookis klassi grupp ja oli 
100% kindel, et sealtkaudu 
jõudis kiire info kõige nobeda-
malt õpilasteni, ehkki saatsin 
enamasti teate ka maililisti või 
panin e-kooli. Isegi uurimistöö 
aspekte olen oma juhenda-
tavatega hilisõhtul Facebookis 
arutanud, seega igati kasulik 
leiutis!

Eks õpilased on ettevaat-
likumaks ka muutunud ja ei 
lisa õpetajaid enam väga suure 
õhinaga oma sõbralistidesse. 
Facebooki algusaastatel olid es-
mapäevahommikused arutelud 
alaealiste õpilaste peopiltide 
sobilikkusest avalikku interne-
tiruumi üsna levinud. Õpilasi 

on tulnud sel teemal pidevalt 
harida, mis sobib ja mis ei sobi 
kõigile vaatamiseks ja tead-
miseks. Aga ega õpetajaamet 
polegi ju ainult ainekeskne 
tammumine, eetikareeglid ja 
igapäevapsühholoogia on üsna 
igapäevased tunni osad.

Kuidas suhtute kodu-
töödesse?
Võõrkeelt paraku ei saa nii 
õppida, et kodus üldse tööd 
ei tee. Siiski olen juba aastaid 
lasknud kodus tõesti vaid uusi 
sõnu omandada, grammatika 
ja lauseõpetus peaks selgeks 
saama tunnis korrates. 

Vahel oma enda vanema 
lapse e-kooli koduseid töid 
vaadates tekib küll tunne, et 
kui see kõik korralikult ära õp-
pida, siis peaks ööpäevas vähe-
malt 48 tundi olema. Aga head 
retsepti kodutööde piiramiseks 
ma ka anda ei oska, eks see on 
ju vana tõde, et igale õpetajale 
tundub just tema aine väga 
oluline. 

Siiski olen püüdnud õpilas-
tele südamele panna, et nad 
õpiksid süvendatult asju, mis 
neid tõesti huvitavad ja millega 
nad tõenäoliselt edaspidi tegel-

da tahaksid. Meie haridussüs-
teem „toodab“ hetkel noori, 
kes oskavad mingil määral 
kõiki aineid, aga kel puudub 
suurem kirg või huvi mingit 
konkreetset asja edasi õppida. 
Seetõttu loobuvad paljud kõrg-
kooliõpingutest veel enne es-
imese aasta lõppu, noortel liht-
salt puudub visioon, mida nad 
edasi sooviksid teha. 

Isiklikul tasandil olen kogu 
elu kahetsenud, et raiskasin 
gümnaasiumi ajal palju väär-
tuslikku aega füüsika ja keemia 
tuupimisele (ehkki aru ma 
neist ainetest suurt ei saanud), 
kuna seal olid väga kurjad ja 
nõudlikud õpetajad. 

Ajalugu ja kirjandus, mis 
mind väga huvitasid, jäid 
seetõttu tagaplaanile, õpetajad 
olid leebed ja hindelised tööd 
said tehtud kerge vaevaga. 
Nüüd tunnen oma töös iga 
päev, kuidas oleks vaja pare-
maid üldajaloo, kunstiajaloo, 
muusikaajaloo ja kirjandus-
teadmisi. 

Eks siis loen ja uurin mui-
dugi juurde, aga kui saaks ajas 
tagasi rännata, siis jagaksin 
kodutöödele kuluva aja kind-
lasti teisiti.

Rauno

17. veebruaril käisid meil 
hispaania keele tunnis kü-
las kaks neiut - María García 
Castillejo Valenciast ja Car-
men García Delgado Grana-
dast. Nad töötavad Tallinna 
noortekeskustes ning on tege-
likult pärit Hispaaniast. 

Meie grupil oli võimalus nen-
dele küsimusi esitada. Samuti 
olid nad ise agarad küsimuste 
küsijad ja pärisid meilt, kui 
palju me Hispaaniast teame. 

Pärast küsimuste esitamist 
olid nad valmis meile näitama 

enda tehtud esitlusi. Esitlustes 
olid välja toodud faktid nei-
dude kodulinnade ning ka 
seal toimuvate pühadega seo-
tud ürituste kohta, näiteks Va-
lencias toimuvad pidustused 
nimega Las Fallas. Selleks 
festivaliks tehakse palju suuri 
papjeemašeest kujutisi, mis 
põletakse ära 19. märtsiks, siis 
kui üritus läbi saab. 

Pärast esitlusi järgnes aga 
viktoriin. Viktoriinis oli küsi-
tud Hispaania ja hispaanlaste 
kohta. Küsimused varieerusid 
hümnist kuni selleni, mitut 
keelt sealt üldse kõneldakse.

Väga tore vaheldus oli ta-
vapärastele tundidele. Mõnus 
oli kuulata inimesi, kelle juured 
pärinevad Hispaaniast.

Hispaania keele õpetaja Liisi Kattago (pildil vasakul) 
koos külalistega. Hispaania keelt on meie koolis va-
likainena õpitud mitmel õppeaastal. Sel õppeaastal 
õpivad hispaania keelt 12. klassi õpilased. 
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Saame lähemalt tuttavaks 
meie kooli vahva puhvetädi 
Taimi Pärjaga. Temal algab 
kõige kiirem tööaeg siis, kui 
õpilased ja õpetajad auru välja 
laskma asuvad. Matemaatika 
oli tal koolis „5“, sest kuidas 
muidu suudab ta nii kiiresti 
arvutada. Nuputa võistlusel 
teeks ta kindlasti kõigile pika 
puuga ära. 

Mis meeldib teile meie koo-
lis rohkem kui eelmises kooli 
kohvikus?
Algusest peale on mulle meel-
dinud see, et Kuristiku güm-
naasiumi lapsed on üldiselt 
palju rahulikumad, viisakamad 
ja ausad. 

Algklasside õpilased an-
navad mulle tihti raha rohkem 
kui vaja – pean väga hoolsalt 
arvutama, et midagi kiiruga 
valesti ei läheks. Ja just täna, 
huvitaval kombel, ütlesid mulle 
kolm last: „Oi, te andsite mulle 
20 senti rohkem tagasi!" See, et 
nad nii ausad on, on väga tore, 
sest eelmises koolis seda kind-
lasti juhtunud ei oleks. 

Siin koolis oskavad õpilased 
järjekorras viisakalt käituda – 
suuremad ei trügi väiksematest 
ette. See on väga tähtis. Õpila-
sed on selles mõttes väga kor-
ralikud. Kui saaks veel mõnede 
poiste-tüdrukute hääled puh-
vetis natuke vaiksemaks, ei os-
kaks paremat tahtagi.

Kas ja mida võiks puhvetis 
veel paremaks muuta?
Paremaks muuta...? Issand... 
selle küsimuse oleks võinud 
mulle juba varem esitada, et 
ma oleks saanud selle peale 
kodus mõelda. Minu enda teha 
on ju palju asju, mida ma saan 
ise paremaks muuta, kui mõte 

tuleb.
Võrreldes eelmise kooli 

puhvetiga on Kuristiku güm-
naasiumi kohvik valgem ja 
õhurikkam. Siin on palju ava-
ram – ma ei talu kitsaid kohti. 
Siin on head töötingimused ja 
ma loodan, et ka külastajatel on 
kohvikus mõnus olla.

Mis hinded teil koolis olid?
Algklassides õppisin ainult vii-
tele. Aga siis hakkasid juba nel-
jad hulka tulema. Üheksanda 
klassi lõpetasin neljade-viitega 
– nii pääsesin isegi eksami-
test ära. Aga keskkoolis oli mul 
juba paar kolme ka lõputun-
nistusel. Õppeainetest oli minu 
jaoks kõige raskem füüsika.

Kus olete varem töötanud?
Kui minu lapsed olid alles 
väikesed, töötasin lasteaias. 
Müüjana olen töötanud umbes 
kümme aastat. Olen töötanud 
ka ladudes, kus on tulnud teha 
palju füüsilist tööd ja kus on 
olnud vaja pidevalt inimestega 
suhelda. Arvan, et kõik vara-
semad töökohad on andnud 
mulle kogemusi koolikohvikus 

töötamiseks. Kohvikutöötaja 
ametit on mulle elu ise õpeta-
nud.

Mis on teie huvialad?
Minu peamiseks huvialaks 
on lapselastega tegelemine. 
Tööpäevad on väsitavad. Ei 
jaksa pärast tööd enam kuhugi 
minna. Ehkki peaks... 

Kuidas te meie kooli õpilas-
tega läbi saate?
Mulle tundub küll, et ma saan 
väga hästi läbi. Lapsed on tore-
dad – ei ole ninad püsti ja nip-
sakad. 

Ühel nädalal oli mul kurk 
haige ja olin kolm päeva ilma 
hääleta. Mul oli leti peal suures 
kirjas tekst, et kõik kliendid ise 
summa kokku arvutaks. Saime 
need kaks päeva väga hästi 
hakkama. 

Aga lastest saan ma väga 
hästi aru. Nad tahavad tun-
dide ajal paisu taha kogunenu 
endast välja vuristada. Ma ei 
kuule vahel isegi seda, mida 
soovitakse osta, sest puhvetis 
on kõva kära. Aga saame hak-
kama! Üldiselt olen väga rahul 

Meil on viisakas rahvas
Puhvetitädile meeldib meie kooli puhvetis töötada.

Heleen

nii väikeste kui ka suurte klien-
tidega. Ma loodan, et ka lapsed 
on minuga rahul.

Mida ostetakse puhvetist 
kõige rohkem?
Erinevaid jooke ja muidugi 
pitsat! Palju ostetakse ka sõõri-
kuid ja suuri taskuvõileibu. Hea 
meel on, et lapsed on hakanud 
rohkem mahla ostma.

Kas õpetajad käivad puhvetis?
Just rääkisingi oma ülemusega 
sellest, et mul on väga kahju, 
et selles koolis ei käi õpetajad 
kuigi tihti puhvetis. Õpetajad 
näeksid siis ka, mida lapsed 
puhvetis söövad ja kuidas 
käituvad. 

Õnneks on siiski mõned 
õpetajad jäänud truuks minu 
valmistatud taskuvõileibadele.

Milliseid toite teevad meie 
kooli kokad ise?
Minu teada teevad nad kõik 
toidud ise, näiteks pitsa, 
lavaširullid, soojad võileivad.

Ainult pirukad ja koogid 
tuuakse meie kooli firmast Eu-
ropagar. 
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11. klassi õpilase elu on pingelisem kui tööealisel täiskasvanul.

Virisemine ei ole tore tege-
vus, aga mis meil üle jääb? 
Haridusministeeriumi tark-
pead on koostanud mahu-
kad ainekavad, mis peaksid 
kõigile teadmishimulistele 
noortele ühtviisi sujuvalt, ot-
sekui valutult pähe mahtu-
ma. Aineõpetajad on õhinat 
ja head tahtmist täis ja õpeta-
vad oma ainet, nagu oleks see 
maailmas kõige olulisem asi. 
Päevas on 7–8 koolitundi ja 
magustoiduks ohtralt kodu-
töid… 

11. klasside õpilaste õlgadele 
on asetatud suur koorem. 
Toome mõned näited, mil-
lega peab gümnasist 11. klassis 
hakkama saama. 

15 põnevat õppeainet
Esiteks tuleb tal vähemalt ra-
huldaval tasemel hakkama 
saada ligikaudu 15 eri õp-
peainega. Näiteks esmaspäeval 
on koolipäeva rütm selline: 
ajalugu, füüsika, inglise keel, 
bioloogia, eesti keel, geograaf-
ia, vene keel, saksa keel. 

Iga nimetatud ainet, mis 
juhuslikult üksteisele järgne-
vad, tuleb hoole ja õhinaga 
õppida 45 minutit. Ja siis kõik 
eelenv unustada ja kohe sa-
masuguse õhinaga 45 minutiks 
uue aine kallale söösta… Uhh! 
Võtab võhmale, mis?! 

Ja siis õpetajad veel imes-
tavad, et kuulge, noored, miks 
teil silmad ei sära ja miks te 
ohjeldamatult põnevaid küsi-
musi ei esita. Aga meie oleme 
sellest ainete virvarrist hajevil 
ja väsinud…  

Huvitavad kodutööd
Teiseks tahavad kõik õpetajad 
võimalikult palju kodutöid 

anda, sest nad valdavad oma 
ainet ning neil on idealistlik 
(samas paratamatult täitu-
matu) eesmärk teha kõigist 
õpilastest endasarnased olen-
did (keemikud, ajaloolased, 
filoloogid, muusikaajaloolased, 
sportlased, matemaatikud jt).

Õpetajad tunnevad end 
lausa isiklikult puuduta-
tuna, kui äkki mõne teise aine 
õpetaja suudab nad kodutööde 
andmises üle trumbata või kui 
kellelgi tekib kahtlus tema aine 
ülimuslikkuses. 

Põhjalik uurimistöö
Kolmandaks tuleb 11. klassis 
teha uurimustöö, mis nõuab 
põhjalikku eeltööd, töö vor-
mistamist ja esitlemist. Uuri-
mistöö saab samuti kodutööde 
alla liigitada, sest põhiosa tööst 
valmib ikkagi pärast tunde ko-

dus. 
Edukas õpilasfirma
Neljandaks tuleb teha õpilasfir-
ma, mis nõuab samuti omajagu 
aega. Õpilasfirma asju tuleb 
ajada põhiliselt tundidevälisel 
ajal, nii et seegi on tegelikult 
üks kodutöö.  

Neid asju on palju, millele 
peame keskenduma ja õigeks 
ajaks ära tegema. Nädala sees 
on koolipäevad pikad ja väsita-
vad (7.–9. tundi) ning paljudel 
õpilastel on pärast seda veel 
trennid ja muud huviringid. 

Õhtul kodus õppima asuda 
on raske, sest mõte ainuüksi 
sellest, et järgmiseks päevaks 
on õppida kaheks kontrolltööks 
ja mitmeks väiksemaks tööks, 
on ikka päris masendav.

Tööl käivatel täiskasvanutel 
ei ole ka muidugi kerge, kuid 
nemad on oma tööpäeva tööl 

ära ja peale seda saavad koju 
minna ja enda jaoks aega võtta. 
Esitame mõned ettepanekud, 
kuidas gümnasistide elu veidi 
kergemaks muuta.

Nädalavahetused kodutööva-
baks
Esmaspäev võiks olla selline 
päev, milleks kodust õppi-
mist ei jäeta, sest nädalava-
hetus peaks olema ennekõike 
puhkamiseks, lõbutsemiseks 
ja selleks, et koolimured peast 
välja saada. 

Kui aga peame ka nädala-
vahetused peadpidi raamatutes 
veetma, et uueks nädalaks kõik 
valmis saada, siis aega iseen-
dale pole meil juurde võtta 
kuskilt.

Muidugi hakkavad õpeta-
jad selle ettepaneku peale 
hädaldama, et mõnes aines 
ongi ainult üks või kaks tundi 
nädalas ja kui selle aine tund 
juhtub esmaspäeval olema, 
siis ei saagi kunagi kodutööd 
anda. Õpetajad on ise pidevalt 
üle töötanud ja tahavad, et ka 
õpilased samasugused olek-
sid. Nii et oleme ikkagi lõhkise 
küna ees… 

Laiad ja kitsad õppeained
Gümnaasiumis võiks saada 
kõiki aineid õppida põhjali-
kumalt või pealiskaudsemalt, 
nii nagu praegu saab õppida 
matemaatikat. 

Pealiskaudse õppimise 
all mõtleme seda, et näiteks 
rohkem ja põhjalikumalt keeli 
õppiv gümnasist saab näiteks 
kitsastes füüsika tundides eluks 
vajalikke teadmisi (nt elektri 
kohta) ja saab teada, milliste 
probleemidega tegelevad füüsi-
kud tänapäeval. Põhjalikumalt 
füüsikat õppivad gümnasistid 
aga arvutavad ja teevad keer-
ulisi katseid. 

Loodame, et tulevane 
haridusminister loeb Kreskut 
ja edastab meie mõtted hari-
dusministeeriumi tädidele ja 
onudele.   

Caroline ja Gerlyn

MEIE TULEVIK: Gümnasistil peaks olema kaks pead, et kõik 
tarkused ja faktid ära mahuksid.
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Millist muusikat armastavad kuulata meie õpetajad?

Kerstin

Meie koolis on üle poolesaja 
õpetaja: nii noori, keskealisi 
kui ka eakaid, naisi ja mehi. 
Kibekiires tunnist tundi tõt-
tamises pole sageli aega isik-
likest huvidest ja eelistust-
est juttu teha. Otsustasime 
õpetajaid paremini tundma 
õppida ja alustasime nende 
muusikamaitsest.

Esitasime õpetajatele kolm 
küsimust: 
1) Mis on Teie lemmik muusi-
kastiil? 
2) Kes on Teie lemmikartist? 
3) Milline muusikastiil meeldib 
kõige vähem?

KARMEN KISEL 
Lemmikstiilid on folk (rahva-
muusika) ja džäss. Lemmikar-
tistid ja ansamblid on Vägi-
lased ja Paabel. Kõige vähem 
meeldivad stiilidest tekno ja 
hevirokk.

JANNO ISAT
Kuulan väga erinevat muusi-
kat, seega kindlalt lemmikstiili 
on raske nimetada... Muusika 
peab mind kõnetama, seal 
peab olema kas hea meloodia, 

mingi krutski või sõnum. Kuu-
lan muusikat seinast seina, aga 
põhiliselt olen ikka selline roki-
vana.

Oleme tagasi eelmise vas-
tuse juures... Olgu, tulistan 
puusalt paar nime, mis peaks 
iseloomustama minu maitse 
selgrootust: Queen, Manowar, 
Jäääär,  Kurjam, Pink Floyd, 
Glen Miller. 

Tableti muusika, tehniline 
džäss ja banaan mikrofoni ase-
mel süljepritsimine pole päris 
minu rida. Kuigi, olgem ausad, 
igas žanris on oma B-kategoo-
ria õudukad ja samas ka põne-
vaid avastusi. Näiteks puhtalt 
sõnade ja ka huvitava kompos-
itsiooni tõttu on A-Rühmal, 
Toe Tagil ja Cool D-l täitsa 
head kraami, kuigi stiililiselt ei 
ole nad minu teetassike.

SIRJE VASMANN-PER-
END
Muusikaga süvitsi seotud in-
imestel on tihti sarnane prob-
leem – me oleme niiöelda 
kõigesööjad. Teisiti vist hästi ei 
saakski olla muusikaga süvitsi 
seotud (rääkimata õpetamis-
est!). Lihtsalt peab kõik meeld-
ima. Seega lemmikstiili mul 
kahjuks või õnneks ei ole.

Sama jutt kehtib artistide 
kohta, kuid üks pisikene eelis-

tus siiski mul on. Läbi aegade 
üheks tugevaimaks kollek-
tiiviks popmuusikas (siia alla 
läheb nii rokk- kui ka pop-
muusika) pean ma Queeni. 
Nende looming on niivõrd 
läbimõeldud (kihiline) ja tun-
netatud (ei ühtki tühja lugu), 
et ühtki lugu kuulates (ka väga 
mitmekordselt) ei hakka igav. 

Mul tõesti ei ole sellist stiili, 
mis üldse ei meeldiks. Igas stii-
lis on võimalik leida huvitavaid 
nüansse ja jälgimist jätkub. 

VEINIKA LEMSALU
Mulle meeldib väga popmuusi-
ka.

Kuulan meelsasti Eesti ar-
tiste. Meeldivad Ott Lepland, 
Stig, Liis Lemsalu (tunnen neid 
ka iskulikult) ja Koit Toome.

Sageli olen käinud kuu-
lamas Oorti, Zorbast ja Met-
satöllu Viljandi folgil. Mulle 
meeldib regirokk. Välismaiseid 
popartistid meeldivad ka, see 
muusika hoiab reipana. 

Absoluutne lemmik on An-
drea Bocelli. Kreeka muusika 
meeldib mulle ka väga.

Meeldib ka Iisraeli ja juudi 
muusika. Hiljuti avastasin Poo-
las Krakowis väga hea keldri-
klubi, kus kuulsin ansambli 
Kroke kontserti. Super! 

Mulle ei meeldi džäss ja 

1970–80-ndate aastate muusi-
ka.

KATRIN NÄÄR 
Mulle meeldivad erinevad 
stiilid, kuid enim meeldivad 
džäss ja klassikaline muusika. 
Artistidest meeldib viimasel 
ajal väga Kõrsikute laulja Jaan 
Pehk. Ei meeldi tümps. Läbi 
seinte kõlav bass.

EHA KEEL
Meeldivad kõik stiilid, kui 
muusika on hästi tehtud ja esi-
tatud. Lemmikartist on Oleg 
Pogudin. Ei meeldi tümakas ja 
muu magedus.

PRIIT RATASSEPP
Ei sea endale piire – kuulan 
hea meelega kõiki maailmas 
leiduvaid helisid, sh inimeste 
poolt loodud muusikat. Olen 
rõõmus, kui avastan mõne 
uue stiili või põneva lähen-
emise helidemaailmale. Kõige 
rohkem olen märganud end 
kuulamas siiski etnomuusi-
kat, rokki, džässi ja klassikalist 
muusikat. Lemmik muusika-
pala on John Cage’i „4’33’’“.

Eks need lemmikartistid 
ole ajaga muutunud – vanad on 
alles jäänud ja uued on  tasapisi 
juurde tulnud. Nimetan mõned 
eri eluperioodidest: Apelsin, 
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Marillion, Rush (Kanada rokk-
bänd), Jimi Hendrix, Ruja, Ul-
tima Thule, Marju Kuut, Oort, 
Laudaukse Kääksutajad, Jan 
Garbarek, Alban Berg, Anton 
Webern, Erki-Sven Tüür...     

Viimasele küsimusele ei saa 
vastata (vt esimest vastust).

KATRIN KOIT
Meeldib popmuusika, mida 
lastakse mõnest kindlast raa-

diojaamast, näiteks raadiost 
Spin.fm. Eesti lauljatest meel-
dib mulle näiteks kuulata Laura 
Põldveret. 

Mulle ei meeldi hardstyle, 
dubstep jmt.

OLGA LILLEMAA 
Lemmikstiiliks on es-
traadimuusika. Meeldivad väga 
Turetsky meeskoor ja Elvis 
Presley. Stiil, mis ei meeldi, on 
rokk.

Ajalugu kordus jälle!
Kuristiku saalijalgpalliturniiri võitjaks tulid taas Transformerid.

Robert

1. koht – Transformerid (Karen, Viktor, Carl-Joosep, 
Enrico, Markus, Rauno, Martin, Raigo)
2. koht – Õpetajad (Mihkel, Jüri, Tanel, Raino, Priit, 
Triin) 
3. koht – Vilistlased 
4. koht – Beast

Ka sel õppeaastal toimus 
meie koolis II õppeveerandil 
saalijalgpalliturniir. Män-
gud toimusid teisipäeviti ja 
mõned mängud toimusid ka 
laupäeviti. Mänge vaatamas 
ja lemmikutele kaasa elamas 
olid kõik meie kooli jalgpal-
lihuvilised, kuid vutifänne oli 
ka väljaspoolt kooli.

Meeskondasid oli kokku ka-
heksa. Mõned tegid meeskon-
nad selleks, et saaks mängida 
jalgpalli, teised selleks, et saada 
kogemusi. Kolmandad jällegi 
tegid vutitiimi mõttega võita 

turniir. Kõigil oli tore mängida, 
kuid oli ka olukordi, kus oleks 
võinud kähmluseks minna. 
Seda õnneks ei juhtunud, aga 
ikkagi ootas sel juhul mängi-
jaid kollane kaart.

Turniiri võitjaks tulid 
Transformerid, kes võitsid 
ka eelmise turniiri. Õpetajate 
meeskond, kes oli ka üks fa-
voriite, kohtuski finaalis Trans-
formeritega. 

Finaalis jäid lisaajal peale 
Transformerid tulemusega 2:1. 
Tulles teist aastat järjest tur-
niiri võitjaks. Õpetajatele läks 
auväärne teine koht.

Võistlused olid hästi korral-
datud ja kohtunikud said oma 
ülesannetega hästi hakkama. 
Parematele võistkondadele ja 
mängijatele olid auhinnad.

Maailmaharidus
Nädal huvitavate külaliste ja filmidega.

11. klassi 
õpilased

Meie koolis toimunud maail-
mahariduse nädal avardas sil-
maringi ja pani mujal maail-
mas toimuvale mõtlema. 

Maailmahariduse nädalal näi-
dati mõtlemapanevaid filme 
vaesuses virelavatest riikide  
ning keskkonnaprobleemide 
kohta. Külalised, kes olid käi-
nud vabatahtlikuna vaesemates 
riikides inimesi abistamas või 

õpetamas,   rääkisid oma koge-
mustest, mis tegi nende esine-
mised eluliseks ja kaasahaara-
vaks. 

See nädal pani mõtlema 
paljude tõsiste probleemide 
peale ja samas pani hindama 
seda, mis meil endal olemas on.  
Võrreldes vaeste Aafrika või 
Aasia riikidega on elu Eestis 
kordi parem, nii et virisemiseks 
pole meil siin mingit põhjust.

Selliseid tunnivälised loen-
gud, rühmatööd ja kohtumised 
põnevate inimestega teevad 
koolielu vaheldusrikkamaks ja 
avardavad silmaringi.
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Tulevane uisutäht
Anita-Polina teeb trenni kuus korda nädalas, kaks korda päevas.

Kailiin ja 
Aveli

Meie kooli 7.a klassis õpib 
iluuisutaja Anita-Polina. 
Anita uisutrennid toimuvad 
Tondiraba jäähallis. Samal 
ajal püüab ta ka kooliga sam-
mu pidada. Kerge see ei ole, 
aga Anita-Polina saab hak-
kama.

Kuidas sa iluuisutamisega 
tegelema hakkasid?
Ühel päeval viis ema mu liht-
salt trenni, aga mina ise ei tead-
nud sellest õieti midagi. Olin 
siis, tõsi küll, alles viieaastane.

Kui kaua sa uisutamisega 
tegelenud oled?
Olen tegelenud iluuisutamisega 
kaheksa aastat.

Kui palju aasta jooksul võist-
lusi ja laagreid toimub?
Laagreid toimub umbes viis ja 
võistlusi on mul aastas vähe-
malt viisteist.

Kui pikad need laagrid on? 
Kus need toimuvad?
Tavaliselt kestavad laagrid 1–2 
nädalat. Laagrid toimuvad 
põhiliselt Tallinnas, Tartus või 
välismaal.

Kuidas võistlused välja näe-
vad? Kus need toimuvad?
Võistlejad jagatakse gruppi-
desse ning iga grupp läheb eri-

neval ajal soojendust tegema. 
Soojendus kestab enne võist-
lust 6 minutit. Pärast seda pan-
nakse paika esinemisjärjekord 
ning minnakse jääle ja esita-
takse oma  kava. Olen võistel-
nud nii Eestis kui ka välismaal.

Kes tantsukava välja mõtleb?
Treener annab igale võistlejale 
erineva kava, kuid muusika ja 
kleidi peavad kõik iluuisutajad 
ise valima.

Mida trennis tavaliselt te-
hakse? Kui kaua trenn kestab?
Iga päev on sellised trennid, 
kus kõigepealt on uisutamine, 
siis tuleb ÜKE (üldkehaline 
ettevalmistus), koreograafia 
või akrobaatika. Trenn kestab 

umbes 2–3 tundi. 
Mul on üks trenn hommikul ja 
kaks trenni õhtul. Hommikune 
trenn algab kell 6.00 ja õhtused 
trennid algavad kell 15.30 või 
kell 16.00. Nii et päris palju 
aega kulub trennile.

Mitu korda nädalas trenn on?
Tavaliselt on trenn 6 korda 
nädalas.

Kas sa oled oma treeneriga 
rahul?
Praeguse treeneriga olen küll 
rahul, aga eelmine treener 
mulle ei meeldinud, sest ta 
oli kuri ja nõudis liiga palju. 
Praegune treener oskab meie-
ga väga hästi suhelda ning ta 
õpetab väga hästi. Ta on meile 

nagu sõber.
Kes on sinu eeskuju?
Julija Lipnitskaja.

Kas oled vahel mõelnud, et 
ei taha enam uisutamisega 
tegeleda?
Jah, olen küll. Põhjuseks on 
olnud see, et vahepeal tuleb 
kavadesse palju vigu sisse ning 
treenerid kurjustavad. 

Aga ema ei ole sellega nõus. 
Ta ütles, et kui ma uisutamise 
lõpetan, siis ta müüb mu uisu-
varustuse maha, aga seda ma ei 
sooviks.

Kelleks sa suurena saada ta-
had?
Suur soov oleks saada uisu-
tamistreeneriks.

Tublid solistid
Renee Veisveer 1.c klassist sai 
solistide võistlusel 3. koha.

Laupäeval, 28. veebruaril toi-
mus Salme kultuurikeskuses 
ülevabariiklik solistide võist-
luse Tallinna ja Harju eelvoor 

poistele. Meie koolist osalesid 
kaks vaprat poissi 8–9-aastaste 
vanuserühmas: Renee Veisveer 
1.c klassist ja Aksel Kerem 2.c 
klassist. 

Nende julge ning kõlav 
lauluhääl ja särav esitus pani 

publiku kaasa elama – tunda 
oli publiku toetust meie poiste 
esinemisele. 

Ka žüriile ei jäänud see 
märkamata. Renee saavu-
tas lauluga "Vedurijuht" 22 
konkurendi seas 3. koha. Palju 
õnne!

Üritust korraldab Eesti 
Meestelaulu Selts ning sellel 
aastal toimus see juba üheksan-
dat korda.
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Rihard 7.a klassist tuli võitluskunsti K-1 Euroopa meistrivõistlustel teiseks.

Rihard

20.-23. novembril 2014. aas-
tal toimusid Leedus Vilniuse 
linnas Euroopa meistrivõist-
lused võitluskunstis K-1. 
Meie koolist võttis võistlusest 
edukalt osa Rihard Peder, kes 
saavutas teise koha.
 
Algas kõik see kell kümme 
hommikul Katleris, kust 
22-liikmene meeskond (tree-
nerid, sportlased, üks kohtunik 
ja lihtsalt mõned, kes kaasa 
tulid) pooleldi täis suures bus-
sis oma pikka teekonda alus-
tas. Esimesed paar tundi (või 
umbes niikaua, kuni nutisead-
metel akut jätkus) oli kõik üsna 
rahulik. 

Kaalumine pole naljaasi
Kui me lõpuks Vilniusesse 
jõudsime, läksime esimese as-
jana registreerumisele. Seal oli 
meditsiiniline kontroll, mille 
läbimine tähendas edukat 
vastamist arstide küsimustele 
tervise kohta. 

Sellele järgnes kogu selle 
suure spordiürituse üks kõige 
raskemaid osi: KAALUMINE. 
Paljud oleksid öelnud: „Mida 
rasket küll selles on!? Lihtsalt 
lähed korraks kaalule ja ongi 
kõik.“ Kahjuks pole see sugugi 
nii lihtne. Raskus seisneb selles, 
et K-1's (võitluskunsti nime-
tus) on iga kilogramm tähtis 
ja seepärast kõik vanusekate-
gooriad on jaotatud omakorda 
kaalukategooriateks.

Sellest, et kaalukategoorias-
se mahtuda, võib olla maksi-
maalselt 100 grammi ülekaalu. 
Ja paljude probleem seisnes 
selles, et ülekaal ei lõppenud 
ainult 100 grammiga, vaid seda 
oli 400-500 grammi või isegi 
rohkem. 

Proovikaalumisel oli selli-
seid inimesi ligi seitse. Nii et 
ei jäänud midagi muud üle, 

kui panna kõik olemasolevad 
riided selga ja hakata soojas 
ruumis ringi jooksma, et kõik 
üleliigsed ained higina välja 
voolaksid. Mõned polnud isegi 
kogu teekonna jooksul ampsu-
gi söönud, sest teadsid, et nad 
võivad olla ülekaalulised. Aga 
lõppude lõpuks mahtusid kõik 
oma kaalukategooriatesse ilusti 
sisse.

Võistlused algavad
Reedene päev (nagu ülejää-
nudki päevad) algas hommi-
kusöögiga hotelli restoranis. 
Sellel päeval pidid võistlema 
esimesed sportlased meie klu-
bist. Seepärast läksid paljud 
juba hommikul spordisaali, et 
seal paremini valmistuda „võit-
lusteks“. Esimesed võistlused 
algasid juba kell üksteist, vii-
mased lõppesid kell kuus.

Toimus kõik see suures 
vanas spordihoones, kus oli 
palju väiksemaid ruume, mida 
sai riietusruumidena kasutada, 
ning suur saal, kus asus kaks 
ringi: kumbagi piirasid ühelt 
poolt väiksed tribüünid. Üks 
ring oli mõeldud lastele, teine 

täiskasvanutele. Juba esimesel 
päeval oli mõlemalt võistlus-
ringilt läbi käinud meie võitle-
jad. Kahjuks pidi seekord ena-
mik neist kaotusi tunnistama. 
Aga märkimisväärne on hoo-
piski fakt, et paljudele ei teinud 
need kaotused suurt viga mi-
dagi, vaid isegi vastupidi: neist 
saadi üle, sportlased mõistsid 
oma vigu.

Laupäev algas ja kulges sa-
mamoodi nagu reede. Ainult 
et laupäeval oli ehk mõni K-1 
matš vähem kui reedel, kuid 
seevastu pälvis Euroopa meist-
ritiitli esimene klubi Garant 
võitleja. Finaalis pidi ta  võitle-
ma vastasega Valgevenest. Juba 
algusest oli näha, et meie sport-
lane on tugevam ja osavam. Ta 
domineeris kõik kolm raundi 
ning sai teenitud võidu. 

Pühapäev oli väga tähtis 
päev, sest siis pidid toimuma 
finaalid. Garant'ist pidid võitle-
ma kolm sportlast, kõik lapsed. 
Ühel neist oli vastaseks venela-
ne, teisel leedulane ja kolman-
dal valgevenelane. Eesti poisid 
võitlesid nendega väga tublisti, 
olid väga tasavägised fight'id, 

kuid kohtunikud langetasid 
otsused nende vastaste kasuks 
(kahjuks peab tunnistama, et 
kohtunike töö polnud eriti hea 
kogu turniiri vältel). Õnneks 
aga poiste tuju see ei rikkunud 
ning kogu meeskonnaga mindi 
tähistama võistluste lõppu pit-
sarestorani. Pitsat söödi ilma-
tutes kogustes.

Väärt kogemused
Tagasitee Tallinna kulges rahu-
likult, paljud magasid, mõned 
vaatasid filmi. Räägiti võistlus-
test, meenutati „sooja“ sõnaga 
kohtunikke, tuletati meelde 
naljakaid momente. Kellelgi 
polnud mingeid tõsiseid vi-
gastusi, see oli väga hea. Kõik 
treenerid olid oma käealuste 
tööga rahul, mõnele neist olid 
sportlased andnud põhjuse 
uhkust tunda.

Põhiline ülesanne, milleks 
oli saada kogemusi, sai samuti 
täidetud. Nii et üldkokkuvõtes 
läks reis hästi ning on loo-
tust, et tulevikus lähevad kõik 
kuldmedalid just Eestimaa 
sportlastele ja neist saab „väga 
kardetud võitlusjõud“.

HÕBEMEDAL: Rihard (vasakul) pidi kaotust tunnistama ainult finaalis. 
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5.

6.

9.

12.

11.

8.

3. 4.

10.

2.

1.

7.

Ristsõna
Paremale:
2. Mis on meie kooli hümni 1. 
salmi viimane sõna?
6. Mis värvi on koolivormi 
vest? 
7. Mitu trepiastet on kooli 
välistrepil? 
9. Meie kooli õpilasfirma, kes 
teeb kraesid.
10. Valge poiss, rohelised 
juuksed. Mis see on? 
12. Mis planeet on päikesele 
kõige lähemal? 

Vasakule:
1. Mis on algklasside õppeala-
juhataja perekonnanimi? 
3. Mis leiutis võimaldab läbi 
seina näha? 
4. Kes on pikk, aga lühike? 
5. Mis rahvakalendri püha on 
29. septembril? 
8. Mis värvi on 5-eurone? 
11. Mis on huvijuhi eesnimi? 

Koomiks
Anna Solts

Lilian
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Kübe Tämmo 

Paula ja Grete 

Ülle Piibar  

6.a tüdrukud 

1. Mitu ampsu 
saab võtta tervest 
õunast?

Ühe, sest õun ei ole pärast 
enam terve.

Ühe. Ühe. Ühe.

2.15 õpilast oli 
aulas, 13 tuli 
juurde, 2 lahkus, 
7 liitus ja 11 läks 
ära. Mitu õpetajat 
on aulas?

Võibolla ei ole ühtegi? Me ei tea seda, aga seal 
vist ei olegi õpetajaid.

0 0

3. Mari on 
4-aastane, Liisa 
on temast poole 
noorem. Kui vana 
on Liisa, kui Mari 
on 40?

20 20…80…38... ei 20…  
jah, 20

20 38

4. Mis on pildil? Ei tea. See on Goole Chrome. See on see Google 
Chrome.

Google Chrome.

5. Mis on 99 ja 
kolks?

100 kolksu. Sajajalgne, kelle ühe jala 
otsas on ämber.

Ei ole õrna aimugi... Kool? Ei tea...

6. Mitu hernest 
läheb hernesuppi?

Ise ei lähe ühtegi, kõik. 
pannakse sinna

Üks. Lugematu arv või üks. Nii palju, kui on vaja.

7. Kes on tuge-
vaim loom?

Elevant, sest tal on palju 
jõudu.

Elevant, sest tal on need 
suured sarved. 

Elevant, sest ta on suur ja 
massi on palju.

Mina, kui ma oleksin 
loom.

8. Mida mõtleb 
elevant, kes pü-
herdab jahus?

Ta vist ei satugi sinna, 
jahu pole nii palju. 

Ta tahab saada polaarel-
evandiks.

Et ta läheb valgeks või 
saab mustaks.

Ponidest

9. Kuidas saab 
elevant puu otsa?

Ei saagi, või kui puu on 
pikali.

Ta tõmbab ennast londiga 
üles.

Kui juurega välja tõmbab, 
siis istub selle peale.

Ei saagi, tõmbab puu 
pikali ja istub selle otsa.

10. Kui palju on 
neli korda kuus?

24 24…. vist… Jah, 24 24 46

11. Kumb sulab 
kiiremini: raud 
või vask?

Vask. Või. Vask. Või.

12. Mis on kõige 
suurem ettevaa-
tus?

Kui minna suvel nael-
kingadega õue, et äkki on 
libe.

Siis kui pommid kukuvad 
taevast, siis saadetakse 
inimesed varjenditesse. 
Nad on ettevaatlikud.

Mõtlemine. Meie oleme väga ettevaat-
likud.

Vastused: 1. Ühe 2. Ei olegi 3. Liisa on 38-aastane 4. Google Chrome 5. Puujalaga sajajalgne 6. Ühtegi ei lähe, kõik pannakse sinna 7. Tigu, sest ta kannab oma maja 
seljas 8. Et ta on hiiglaslik pelmeen 9. Võtab seemne, paneb mulda, istub peale ja ootab kevadet 10. Üks kord nädalas 11. Või 12. Kui tigu võtab kurvi minnes hoo maha

Seekord testisime taas kooli 
õpetajate ja õpilaste nutikust. 
Küsimused said kõik vastuse 
pika arutelu tulemusena. 

Sel korral oli mitu pead 
parem kui üks pea, sest kõige 
rohkem õigemaid vastuseid 
said 6.a tüdrukud ning Paula ja 

Grete. 
Teist kohta jäid jagama 

õpetajad Kübe ja Ülle. Kollek-
tiivis peitub jõud! Palju õnne!

Triinu, Agnete ja 
Lilian
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Sõna saavad pildid

Eesti mäng juhatas sisse Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud 
nädala. Nuppe liigutas ja mängul hoidis silma peal abiturient Kadi.  

Projekti “Tagasi kooli” raames käis 10. klassi õpilastega kohtumas laulja 
Karl-Erik Taukar, kes rääkis kuulajatele oma muusikuteest ja esitas koos 
kuulajatega paar laulu.

Sõbrapäeval kohtusid ja said kohe sõbraks 11. ja 3. klassi õpilased.

Karl-Kristjan - meie Taukar aktusel soleerimas.  

Spordipäeval Nõmmel tuli läbida orienteerunisrada.  
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