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Magus kingitus!

Kresku

Selle aasta sügisel sai meie 
kool 31-aastaseks. Sünnipäe-
va tähistasime, nagu tavaks 
saanud, enne sügisest koo-
livaheaega 16. oktoobril.

Sünnipäeval laulis terve Kuris-
tiku gümnaasiumi pere kooli 
hümni ja rebased ehk 10. klassi 

õpilased näitasid ette hoogsat 
rebasetantsu. Seejärel kogu-
neti staadionile, et teha ühis-
pilt – meie kooli ihufotograaf 
Toomas Kongi oli osavalt ja 
kartmatult koolimaja katusele 
roninud ning jäädvustas viimse 
kui kuristiklase TKG-kujulisele 
ühispildile.

Aga sünnipäev ei olnud 
sellega läbi. Meie vahvad kokad 
olid sünnipäevaks valmistanud 
Kuristiku gümnaasiumi ajaloo 
kõige suurema tordi, millest 
sai igaüks tüki ja jäi ülegi! Torti 
kaunistasid värsked marjad! 
Mmm, aitäh tordimeistritele!  

Meie tublide ja sõbralike 

kokkade kohta, kelle lipukir-
jaks on tervislikkus ja kes oska-
vad ka kõige lihtsamale toidu-
le värvi ja maitset anda, saab 
järgnevatel lehekülgedel lugeda 
põhjalikku intervjuud.

Loe lk 2-3
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Peatoimetaja veerg Naeratavad kokad 
ja tervisevankrid
Alates sellest õppeaastast on meie koolil uus toitlustusfirma.

Triinu, Agnete ja 
Lilian

Teadaolevalt on meil sellest 
aastast koolis uus toitlustaja, 
kelleks on korvpallur Alek-
sandr Karavajevi poja Antoni 
poolt juhitud ettevõte Lavka 
OÜ. Firma on teinud meil 
juba palju uuendusi, kuid 
tulemas on veel nii mõndagi.

Palju uuendusi on toonud 
kaasa ka palju arvamusi. Ena-
masti oleme kuulnud, et kõik 
on väga positiivne olnud. 
Meeldivaid asju on palju – kõik 
uuendused, mis on läbi viidud, 
ning suurt populaarsust on ko-
gunud ka puhvetis olev tervi-
sevanker. Toidud on maitsvad 
ning vanade kõveraks väänatud 
kahvlite asemel on nüüd uued 
ja paremad. 

Ainus negatiivne asi on 
jätkuvalt pikad järjekorrad, et 
toitu kätte saada, kuid need 
ilmselt palju lühemaks ei jäägi. 

Meie küsimustele oli lahkelt 
nõus vastama Anton Karava-
jev.

Miks otsustasite just sellise 
süsteemi kasuks, et salatid 
ja puuviljad on keskel eraldi 
laual?
Kahjuks oli meil ettevalmis-
tuseks vähe aega, aga keskmine 
salatisaareke oli mõeldud tervi-
sevankrina. Plaani kohaselt 
pidid sellele ka rattad alla tule-
ma. 

Mõte tuli sellest, et kui mõt-
led tervislikule toitumisele, siis 
tuleb kohe meelde vanaema. 
Vanaemad elavad aga maal 
ning seal on vankrid. Ja siis me 
mõtlesimegi, et tervisevanker 

tundub väga looduslik ja õige 
lahendus. Siis on paremini 
näha, kus eriti tervislik toit 
asub, mitte et muu toit muidugi 
tervislik ei oleks.

Mille järgi koostate menüü?
Kui aus olla, siis ma koostan 
hetkel seda rohkem oma mait-
se järgi. 

Samas on meil ka erinevad 

veterinaarnõuded ning Tervise 
Arengu Instituudi nõudmised, 
mida peame järgima, näiteks 
maksa tohib ainult kord kuus 
serveerida, sama on lugu ka 
näiteks viineritega. 

Oleme üritanud liikuda 
aina tervislikuma toidu poole, 
sellepärast üritame anda ka 
kolm korda nädalas puuvilju ja 
kaks korda juurvilju. 

Käesolev aasta on Kresku 
jaoks eriline – meie kooli 
ajaleht on järjepidevalt 
ilmunud 20 aastat, igal 
aastal keskmiselt neli 
numbrit. Kokku on 20 
aasta jooksul ilmunud 
74 Kreskut, igal numbril 
paksust keskmiselt 16 le-
hekülge. 

Väikse arvutuse tule-
musena selgub, et  kõigis 
Kreku numbrites on kok-
ku ligi 1184 lehekülge! Kui 
nii mõelda, siis võib Kres-
kut võrrelda piibliga, sest 
piibliski on veidi üle 1000 
lehekülje. Seega pole patt 
nimetada Kreskut Kuris-
tiku piibliks. Aamen! 

Vanu Kreskusid saab 
lugeda kooli raamatuko-
gus ja kooli muuseumis, 
peagi taas kooli kodulehel.

Kuidas Kreskul praegu 
läheb? Tänan küsimast, 
pole viga! Esimest korda 
ajalehe ajaloos on suurem 
osa tegijaid põhikoolist.

Siinkohal on paras 
hetk saata tervitused 
Tartusse ja Inglismaale 
Manchesteri, kus õpi-
vad Kresku eelmised 
küljendajad Kadi Sagor 
ja Sander Rebane. Kes 
teeb Kreskut, see jõuab 
kaugele!
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Kui palju saate õpilastelt ta-
gasisidet?
Tagasiside süsteemi, nagu 
tahtsime, ei ole me veel saavu-
tanud. Vahepeal käis mõte, et 
teeks näiteks Facebooki grupi, 
kus õpilased saavad muljeid 
vahetada, kuid siis saime teada, 
et seal alla 14-aastased kontot 
luua ei saa, mistõttu saaks ta-
gasisidet alates 7. klassist. 

Kuid meil on plaanitud 
siia panna tagasiside-ekraanid, 
kus iga õpilane saab sööklast 
väljudes valida, kuidas toit 
meeldis. Siis saame hakata 
menüü koostamisel arvestama 
ka õpilaste soove. 

Siiani oleme saanud ta-
gasisidet ainult lastelt, kui nad 
on kirjutanud tagasisideraama-
tusse. Igaüks võib aga oma ar-
vamuse saata e-posti aadressil 
info@taldrik.ee. Konstruktiiv-
ne kriitika on väga oodatud!

Mis koolides veel töötate? 
Kas teistega võrreldes on siin 
keerulisem?
Me oleme esindatud ka 
Merekalda koolis, Tallinna 
Vabaõhu koolis ja Tallinna 
Euroopa koolis. Kuristiku on 
nendest muidugi kõige suurem 
ning siin on raskem arvestada 
kõigi soovidega, eriti kui ta-
gasisidet pole veel piisavalt. See 
on esimene nii suur kool, kus 
tegutseme – see on meie jaoks 
uus kogemus.

Kas puhvetiga on head suh-
ted?
Üldiselt on küll, kuid alati 
saaksid olla paremad. Vaheajal 
viisime sisse veel paar uuen-
dust. Nüüd on seinal sellised 
kastid, et paremini oleks näha, 
mis saadaval on ning et ka 
puhvetitädil mugavam oleks. 
Plaanis on värvida need ka eri 
värvi eri kategooria toodete 
jaoks. Nädal enne vaheaega 
käisid meie puhvetis ka Tervise  
Arengu Instituudist parima 
puhveti konkursi raames koh-
tunikud, kes olid meie uuen-
dustest väga vaimustunud.

Kuidas olete rahul siinsete 
töötingimustega?
Olen väga rahul. Oleme siia 
sisse saanud ka uue aparatuu-

Õpilased arvavad uuenenud söökla kohta:
Hea toit, toredad kokad, säravad klaasid ja väga-väga head salatid.
Suurepärane personal ja nende suhtumine on tore.
Väga maitsvad toidud ja huvitavad uuendused.
Söökla ja puhvet on ilusad.
Toit on hea, aga portsjon võiks suurem olla.

ri. Nüüd on siin uus ja 
tänapäevasem köök. Samuti 
oleme siia ehitanud sellise kol-
mepoolse laua, et kogu per-
sonal saaks koos tööd teha. See 
aitab üleval hoida ka meeskon-
navaimu. 

Võrreldes teiste koolidega 
on siinne köök suurem ning 
meil oli võimalus veel laiendusi 
teha. Mõtlesime ka sellele, kus 
töötajatel oleks hea ja mugav 
toitu valmistada. Nüüd oleme 
ühtne ja hästi toimiv söökla-
perekond.

Kuidas olete rahul kaardisüs-
teemiga?
Tahaks ikkagi, et kõik kasutak-
sid õpilaspileteid, kuigi esime-
sel vahetunnil, kui söömas käi-
vad kõige nooremad, võib asi 
olla neile veidi keeruline. Sa-
mas saaks selle tulevikus kokku 
viia ka tagasiside-süsteemiga. 
Nii oleks parem ka statistikat 
koostada.

Kas sünnipäevatort oli per-
sonali enda tehtud?
Jah. Kui veel täpsemaks min-

na, siis tegi selle isegi meie 
ettevõtte tegevjuht, kellele 
meeldib südamest selliseid asju 
teha. 

Ka tordi peal olevad vaari-
kad ja mustikad olid pärit mu 
onu ja personali liikme ema 
juhitavast kasvandusest.

Kas ise teate toidust väga 
palju?
Jah, ma tean sellest üsna palju, 
aga, nagu öeldakse, mida 
rohkem sa tead, seda rohkem 
sa tead, et sa ei tea midagi. 



KULTUUR

Nostalgiline kontsert
Kailiin ja Romi
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John Lennoni 75. sünniaastapäeval kõlas meie aulas ansambli The Beatles muusika.

7. oktoobri pärastlõunal oli 
meie kooli aula pilgeni täis 
head muusikat ning selle-
ga kaasnevat rõõmu ja lusti. 
Nimelt toimus Kuristiku 
koolis biitlite lauludel põhi-
nev kontsert, mida tähistati 
John Lennoni 75. sünnipäeva 
puhul.

Üritus algas kireva esitusega, 
mille hakatasid Airi Allvee 
ja Meelis Punder. Kaasa lõid 
ka teised Eesti artistid, nagu 
näiteks Andres Põldroo, Tiit 
Kõrvits, Andres Oja, Kristel 
Aaslaid, Kristjan Kasearu, 
Koit Toome, Mikk Tamme-
põld jt. Nende tulihingelised 
esitused soojendasid üles 
paljude inimeste südamed. 

Kõige rohkem elevust 
tüdrukute seas tekitasid Krist-
jan Kasearu ja Koit Toome. 
Seda oli kuulda neiude valju-
dest hüüetest ja võimsast 
kaasaelamisest. 

Samamoodi oli paljude 
meelest ka huvitav vaadata ja 
kuulata, kuidas esineb seriaali-
dest ja näosaatest tuttav Kristel 
Aaslaid. Ka tema oli väga vahe-
tu suhtleja, jutustas palju lau-
lude vahele ning eriti meeldis 
meile tema esitatud „Come to-
gether“.

Mikk Tammepõld jäi meel-
de kui väga andekas ja mitme-
külgne muusik. Teda tahaks 
kohe veel esinemas kuulda ja 
näha!

Koit Toome suhtles publi-
kuga väga lahedalt ja soojen-
das üles viimasegi tõsimeelse 
kuulaja. Kui ta esitas Lennoni 
igihaljast lugu „Imagine“, süü-
dati taskulambid ning tunne oli 
külmavärinaid tekitav. 

Kontsert kestis orienteeru-
valt kaks tundi, mis tähendas 
seda, et muusikat jagus küllaga 

ning mõnele tundus see aeg 
isegi liiga pikk. Samuti kurdeti, 
et kõlaritest tulev heli oli üsna 
vali ja tekkis mingi kajaefekt, 
mis häiris muusika kuulamist. 
Selle põhjuseks oli meie aula 
jaoks liiga vägev võimendus ja 
samas ka meie kooli aula keh-
vavõitu akustika. 

Kui kontsert lõppes, siis 
tekkis üks piinlik moment. 
Meie õpilased ei oska plak-
sutada. Selle asemel, et lauljaid-
pillimehi aplausiga tänada ja 
hetkeks üksteisele otsa vaadata, 
tormasid noored ummisjalu 
ukse poole ja artistid jäid kui-
dagi kohmetunult lavale seis-
ma.  

Kuid siiski oli kontsert 
paljude arvates suurepärane. 
Oli ju ainulaadne võimalus 
näha oma kooli saalis selli-
seid Eesti superstaare ja kuu-
lata maailmaklassikaks saanud 
muusikat. 

Suur-suur tänu korralda-
jatele!

John Lennon
(1940 Liverpool – 1980 New York)

Laulja, kitarrist ja luuletaja, ansambli The Beatles liige, 
üks kuulsamaid 20. sajandi pop- ja rokkmuusikuid.
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Abiturient õpetaja nahas

Esmaspäeval, 5. oktoobril 
toimus meie koolis tore ja 
tegus päev nii õpilastele kui 
ka õpetajatele. Õpetajate 
auks ja tänuks mõeldud päev 
möödus huvitava kogemuse 
saamisega ka minule. Nimelt 
asendasid sel päeval kõik 12. 
klasside õpilased sel päeval 
õpetajaid. 

Mina olin 2.-3. klasside õpetaja 
eesti keeles, matemaatikas, 
loodusõpetuses ja muusikas. 
Algklasside õpetaja meeldis 
mulle olla sellepärast, et just 
nii tekkis õige tunne, olles neist 
10 aastat vanem, kuidas võib 
õpetaja end klassi ees seistes 
tunda. Päev möödus lõbu-
salt: lapsed said uusi teadmisi 
omale huvitaval viisil. Arvan, 

Karl

Abiturient direktori nahas
Viktor

Õpetajate päevaks valisin en-
dale direktori ameti. Tahtsin 
tunda ennast koolis kõige 
tähtsamana ja käia mööda 
koolimaja ringi mitte midagi 
tehes: suheldes ja naeratades. 

Direktori amet paistis lihtne 
olevat, sest õnneks ei pidanud 
ma paberitööd tegema ega kel-
lelegi palka arvestama.

Minu ülesandeks oli tulla 
hommikul vara kooli ning ter-
vitada kõiki õpilasi ja õpeta-
jaid, kontrollida noorte õpeta-
jate töötamist ja teha õpetajate 
päev kõigi jaoks väga toredaks.

Direktorina käisin igas 
klassis korda pidamas ja män-
gimas vastava tunni teemaga 

seotud mänge. Sellel päeval 
sain istuda ka direktori kabi-
netis suure laua taga ja tunda, 
kuidas oleks olla päriselt direk-
tor. Direktori kabinet tundus 
mulle väga hubane ning tema 
suur ja mugav tool meeldis 
mulle esimesest silmapilgust.

Kõik meie kooli lapsed olid 
minust vaimustuses. Siiamaani 
ütlevad mulle väiksemad 
lapsed: „Tere, direktor!“ Mulle 
see meeldib.

2015. aasta õpetajate päev 
õnnestus tervenisti. Kui ma 
saaks korrata seda päeva, siis 
oleksin veel kord hea meele-
ga direktori rollis. Soovitan 
meie koolil ikka jätkata sellist  
õpetajate päeva traditsiooni, 
sest see teeb meie koolielu ai-
nult ilusamaks ja lõbusamaks. 
Lisaks võib mõnel abituriendil 
tärgata soov saada ise tulevikus 
õpetajaks.

et ka neile meeldis.
Mõned päevad enne õpeta-

jate päeva käisin õpetaja Esta 
Saula juures, keda ma asen-
dasin. Sain teemad, mis tuleb 
tunnis läbi võtta, ja veel mõned 
näpunäited. 

Viimane tund oli muusika, 
milles oli lõbu laialt. Lasin neil 
pilte joonistada selle kohta, 

mis neil muusikaga seostub. 
Siis tulid julgemad klassi ette 
ja laulsid laule, mida nad os-
kasid ja soovisid. Koolipäeva 
lõppu pani see toredalt naljaka 
punkti. 

Õpetajate auks on selline 
päev väga hea, sest näitab, kui 
olulised on õpetajad iga riigi 
toimimise ja noorte inimeste 

haridusetee ja tuleviku suuna-
misel. 

Päeva lõppedes tundus, et 
oleks hea meelega õpetanud 
neid veelgi. Õpetajatele võiks 
olla niimoodi pühendatud 
terve nädal, nii kogeks veelgi 
suuremat vaheldust ja jääks 
kõigile meelde nädal, mida 
aeg-ajalt meenutada.

Õpetajate päev oli tore, kuid jäi minu arust veidi lühike-
seks. Võiks olla terve õpetajate nädal. Õpilased olid väga 
lahedad, oleks tahtnud neid veel õpetada.

Mulle meeldis anda matemaatika tundi, sest see tun-
dus väga põnev. Tahan saada õpetajaks.  

Andsin tunde 3.b klassis. Kõik oli väga positiivne: 
lapsed olid toredad, tegid tundides aktiivselt kaasa. 

Abiturientide muljeid õpetajate päeva kohta:
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Rebastele maitsevad jahu ja kala
Rebaste ristimine möödus traditsiooniliselt - rahule jäid nii ristijad kui ka ristitavad.

Lauret ja Kreete

Saime hiljuti läbitud piinarikka 
ja kurnava retsinädala, eelnev 
kartus selle ees oli meeletu. 
Jõudsime veel mõelda, kas 
eluvaim jääb sisse ning loot-
sime kogu hingest, et me in-
valiididena ei lõpetaks... Niisiis, 
eelnevalt olid meie jumalad ehk 
abituriendid ametlikud, vii-
sakad ja oi kui nunnud pisikeste 
rebastekutsikatega. Küll nad 
üritasid  igasuguste meeto-
ditega meie käest allkirju kätte 
saada. Läbi raskuste see siiski 
õnnestus.

Juba retsinädala esimesel 
päeval tuli orjapidajate tõeline 
pale välja. Ülesandeks oli ette 
kujutada, et kool on üks suur 
bassein ehk siis tuli kooli tulla 
ujumisriietes. Koolis võis näha 
ringi jalutamas surfilaua ja 
ujumisrõngaga kümnendikke. 

Saime siis ka teada, et re-
bastele on määratud eraldi luk-
susrada, millel kõndides jõudis 
neljandalt korruselt sööklasse 
umbes 46 minutiga. Kurikuul-
saks sai n.ö „pommirünnak", 
mida kuuldes olid rebased au-
tomaatselt põrandalapid, lama-
des silmili maas. Igal vahetun-
nil jooksutati meil higi välja ja 
keerutati puusad käima.

Teisel päeval oli Kuristikus 
meeletult külm, nii et tuli välja 
otsida talveriided: pähe sai su-
rutud mütsid, kaela sallid ja 
kindad. Kuna suusarajad olid 
eriti head, siis sai paar kiiremat 
ringi ka treppidest alla teha. 

Kolmapäeval said kõik olla 
oma sügaval hinges just sellised, 
nagu ise soovisid ehk neiud 
said jalga tõmmata superman'i 
bokserid ja noormehed korset-
tidega kõhud trimmi pigistada. 
Sellel päeval saime me kõik aru, 
millised on tegelikult imeilusad 
tüdrukud ja kuumad poisid.

Järgmisel päeval said re-
based oma tulevikku ette en-
nustada ja panna selga ame-
tiriietuse, mille Jumal (s.t 
orjapidaja) kindlaks määras. 
Kokku said fekaalivedurid ja 
Kuristiku talu kõige osavamad 
lüpsjad värske piima ja liibu-
vate kummikinnastega. Koge-
musi sai jagatud ning loodame, 
et nii mõnigi ärijuht oskab 
edaspidi torusid parandada.

Kohutav reede
Ja jõudis kätte see jube ja kaua 
oodatud reede ehk rebasenäda-
la viimane päev. Ega keegi 
tegelikult ei teadnud, mis meid 
ees ootas, kuid kindel oli see, 
et sušit meid sööma ei viidud. 
Pool kaheksa hommikul olid 
Jumalad oma täie energiaga 
rivis valmis, käes kõige hul-
lemad piinamisriistad, milleks 
olid markerid ja teibid.

 Võimalus oli terve päev 
oma peopesas muna haududa, 
käia ringi moodsa ning hur-

mava monokulmuga, jagada 
lähedust oma klassikaaslasega, 
mil teie jalad olid romantiliselt 
kokku kleebitud ning juus-
tesse olid ükssarved vikerkaart 
oksendanud. Kogu Kuristiku 
pererahvas sai kõhud kõveraks 
naerda ning vaadata meie üli-
vingeid ja laineid löövaid puu-
sakeerutusi. 

Kui need rasked seitse tundi 
said läbi, siis sai sõna „õudus" 
uue tähenduse. Alguses tun-
dus kõik lilleline ja tore. Kuni 
sind kasteti üle jahuga, õrna 
ketšupi-majoneesikastmega, 
„tibake“ juuksegeeli soengu 
parandamiseks ja kõige lõpuks 
toores muna otse keset peako-
lu.

Sellele järgnes kõigile meel-
div tervitusjook, juba selle lõhn 
tahtis vatsast esile tuua terve 
eelmise nädala söögi, kuid pü-
sisime optimistlikud. Ja selle 
sõõmu maitse oli kirjeldamatu, 
rohkem selle kohta öelda ei saa. 
Seejärel tekkis meie silma 

alla toores kala, mõnusa sine-
pilisandiga. Ja mida ikka muud 
toore kalaga teha, kui see suhu 
panna, erakordne maitseela-
mus – rõhutaks veel seda as-
jaolu, et hammaste vahel läheb 
kala ilusti koos oma soolikate-
ga pooleks. 

Kõige lõpetuseks ootas re-
baseid aroomikas kilerada, 
s.t rada, kust tuli ennast üle 
libistada. Esialgu tundus asi 
lapsemäng olevat, esialgu... 
Kuid rada vajas kaunistamist, 
seega otsustasid jumalad sinna 
valada helepruuni värvi tükilist 
möga, mille koostisosi ma isegi 
ei soovinud teada. Rajal koh-
tusime ka vana sõbra sinepi-
kalaga. Läbitud me selle saime 
ja elus oleme kõik. 

„Pidulik“ tseremoonia lõp-
penud, saadeti meid koju pe-
sema. Tagasi kooli tulime kella 
kuueks.

Ja see algas rebasenädala 
parim osa üldse. Iga rebaseklutt 
läbis koos oma jumalaga kooli 
koridorides oleva raja, mängi-
sime mitu tundi erinevaid 
mänge, esitasime näidendi ja 
keerutasime puusa. Selle kõige 
ajal oli tunda, kuidas meie suur 
klass vaikselt üheks sulandub. 
Õhtu lõppedes laususime reba-
sevande ning igale rebasele anti 
kätte rebasepass. Ja loomulikult 
ei puudunud morsi joomine 
ning Nutella saia söömine.

Ära minnes oli kõigil pisar 
silmas, sest aeg läks meeletult 
kiiresti. Kui väga me soovisime, 
et saaks aega tagasi keerata. 

Ma arvan, et me ei räägi 
ainult enda eest, kui ütleme, 
et rebasenädal oli parim asi 
selle lühikese gümnaasiumitee 
alguses. Meie jumalad olid 
suurepärased ja igati vahvad 
inimesed, fantaasiast neil igata-
hes puudust ei tulnud. 

Uhke on öelda, et meie 
oleme Kuristiku rebased. Eda-
sistele põlvkondadele oskame 
vaid öelda seda, et küll ka teie 
selle katsumuse üle elate!
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Kaugel Kuristikust Emajõe Ateenas
Tudengi elu keerleb ülikooli, raamatukogu ja ühiselamu ümber.

Tartu Ülikooli saamine oli minu 
lapsepõlveunistus. Mõtlesin, et 
kui ma sinna sisse saan, siis olen 
tark inimene, kui selle lõpetan, 
siis olen ikka väga tark. Praegu 
loodan mõlemat. Sissesaamine 
läks libedalt, tegin riigieksamid 
piisavalt hästi ja sain kohe sisse.

Tore on ülikoolis õppimise 
puhul see, et ma ise valisin 
selle, mida õpin. Muidugi, saan 
ka selliseid aineid, mida poleks 
ise valinud, aga kõik see viib 
lõpuks minu valitud erialani. 

Esimesel kuul tundus, et 
kõik on palju vabam kui güm-
naasiumis, käin kohal, ei käi, 
teen koduseid töid, ei tee, ke-
dagi ei huvita eriti. Teise kuu 
keskel hakkasin mõistma, et 
see ei peagi kedagi teist huvi-
tama, ainult mind. Mina olen 
ju see, kes kõik eksamid peab 
ära tegema. 

No ja siis hakkasime usinalt 
õppima. Raamatukogu Struve 
tänaval on teine kodu. See on 
tore, et argipäeviti on raamatu-
kogu lausa kella kümneni õhtul 
lahti, saab õppida nõrkemiseni. 
Eksamiperioodi ajal pidi isegi 
kella üheni öösel avatud olema. 

Kui eksam tuleb, siis õppida 
on väga palju, tööd on mahu-
kad. Gümnaasiumis olid asjad 
kuidagi konkreetsemad, siin 
peab ise mõtlema ja vaatama ja 
otsima ja tegema. 

Elu Tartus meeldib mulle 
väga. Esialgu oli tükk tegemist 
linnast arusaamisega. Kuhu ma 
minema pean ja kuidas ma sin-
na saan, Google Maps oli parim 
sõber. Esialgu teisi tudengeid 

Kadi

tõepoolest ei tundnud, siiani 
ei tea kõigi kursusekaaslaste 
nimesid. Üsna võõristav oli 
tulla esimestel nädalatel kooli, 
kõik olid võõrad. Praeguseks 
on kujunenud mul pisikene 
seltskond, kellega saab koos 
õppida ja nii-sama ilmaasju 
arutada. Vanemate kursuste tu-
dengid on ka väga abivalmid ja 
toredad.

Elan legendaarses Narva 

mnt 89 ühikas. See ühikas on 
päevinäinud, väga palju päevi 
on see näinud. Seest üsna hir-
mus, väljast on pisut kõpitse-
tud, aga inimesed siin on tore-
dad ja seltsielu jagub kuhjaga. 

Paljud uutes ühikates ela-
vad tudengid kurdavadki, et 
seal on igav ja steriilne nagu 
pisut. Mordoris (minu ühikat 
kutsutakse nii) on  karakterit ja 
kunsti. 

Millega tegelevad meie vilistlased?
Sel kevadel lõpetas meie kooli 
12. klassi 43 tublit ja väga 
tublit abiturienti. Suurem osa 
neist jätkab õpinguid Eesti ja 
ka välismaa kõrgkoolides, nii 
mõnedki omandavad eriala 
kutsekoolis. Mõned läksid aga 
tööle, et natukeseks ajaks aeg 
maha võtta ja tulevikuplaanidel 
selgineda lasta.

Pakume lugemiseks Kadi 
Sagori ja Sander Rebase esi-
meste muljete kohta ülikoolis. 



VÄLISMAA

Inglismaa tippülikoolis õppimas

Sander
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Manchesteri ülikoolis võib kohata tudengeid igast maailma nurgast.  

Ma ei osanud veel 12. klassi 
alguseski ette kujutada, et ma 
aasta pärast õpin Inglismaal. 
Aga olin kuulnud välismaal 
õppimise kohta väga palju 
positiivset. Nii mõnedki 
minu tuttavad on välismaal 
õppinud ning nad ütlesid, et 
ma võiksin vähemalt kandi-
deeridagi. Seda ma ka tegin.

Ülikoolideks valisin oma ala 
tipud, sest ei ole mõtet minna 
õppima kuskile äärelinna üli-
kooli, mille tase on madal, ja 
veel sellise raha eest. Viiest 
ülikoolist esitasid mulle pak-

kumise kolm. Siis sai selgeks, et 
see on elu võimalus ja ei maksa 
loobuda. 

Ka isa ütles mulle, et 
nooruses tuleb kõike proovida, 
sest vanemas eas pole selleks 
enam aega ega viitsimist. Nii 
valisingi Manchesteri ülikooli 
ja siin ma nüüd olen. 

Manchesteri ülikool – oma ala 
tipp
Manchesteri ülikool on üle 
maailma tunnustatud ülikool. 
Inglismaal on ta kohalike sõnul 
viie parema ülikooli hulgas. Ta 
ei ole küll väga vana (asutatud 
aastal 1824), kuid ometi on siin 
silmapaistvaid avastusi tehtud. 
Näiteks leiutas II maailmasõ-
ja ajal Alan Turing just siin 
masina, mis murdis sakslaste 
Enigma koodi lahti. Hiljem 

on öeldud, et tänu sellele lõp-
pes sõda isegi kuni pool aastat 
varem ära. 

Ka maailmakuulus füüsik 
Ernest Rutherford on Man-
chesteri ülikoolis töötanud. 
Ta konstrueeris siin oma aato-
mimudeli. Veel on Manchesteri 
ülikoolis loodud maailma esi-
mene programmi sisaldav ar-
vuti. See oli aastal 1948. Kokku 
on Manchesteri ülikooli tead-
lased võitnud Nobeli preemia 
25 korral, nendest 1908. aastal 
ka Rutherford. 

Õppimine ülikoolis
Eriala, mida tulin õppima, ei 
saagi eesti keeles ühe sõnaga 
kokku võtta. Otsetõlge oleks 
elektri- ja elektroonikainsener, 
kuid lisaks õpin veel ka prog-
rammeerimist ja 3. õppeaastal 

on ette nähtud ka ettevõtluse 
kursus. See on segu füüsikast, 
matemaatikast ja arvutiteadu-
sest ning minu teada Eestis 
seda sellisel kujul õppida ei saa. 
Esimesel semestril on mul kok-
ku 6 erinevat ainet. Iga õppe-
jõud on koostanud raamatud, 
mis anti igale õpilasele (need 
jäävadki meile). Ja eksam 
tulebki suuremalt jaolt selle 
peale, mis nendes raamatutes 
kirjas on. Lisaks anti meile ka 
soovitavat lugemist, kuid see 
on pigem selle jaoks, et ennast 
rohkem harida ning otseselt 
seda vaja ei lähe. 

Samuti on meil siin oma 
eKool, kuhu saab oma ülikooli 
ID-numbri ja parooliga sisse 
logida. Sealt on kättesaadavad 
kõik loengumaterjalid ning 
ka lisamaterjalid, mida loen-
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gutes läbi ei jõuta võtta. Kõik 
loengud salvestatakse ning kui 
midagi jäi arusaamatuks, siis 
on väga hea pärast loengut see 
uuesti üle vaadata.

Veel on iga aine kohta 2 la-
boritundi ühe semestri kohta 
(ehk siis kokku 12 korda). 
Põhimõtteliselt näeb see välja 
nii, et loengutes õpime teoo-
riat, mis on kohati üpris keeru-
line. Laboris aga rakendame 
õpitut ning siis on ka teooria 
palju arusaadavam. Laboris 
on kohal õppejõud ning li-
saks umbes kümme abilist, kes 
aitavad, kui üliõpilastel mingi 
probleem tekib. 

Üks kord nädalas on meil 
ka tund, kus on õpetaja ja ai-
nult 5 õpilast. Seal me arutame, 
mida me oleme nädala jooksul 
õppinud ning peame ka näi-
tama ülesandeid, mida oleme 
lahendanud. Igast loengust 
antakse igal nädalal kaks üles-
annet, mis tuleb selleks tunniks 
ära lahendada. Meile pannakse 
ka hindeid skaalal 1–5. 

Esimese nelja nädala jook-
sul on olnud nii, et kui enne iga 
loengut eelneva materjali läbi 
töötad, siis suuri raskusi ei ole. 
Isegi on soovitatud natuke ette 
lugeda - nii on loengus lihtsam 
aru saada. Minu imestuseks ei 
kasuta loengus keegi sülear-
vutit, sest kõik materjalid on 
internetis üleval. Pigem, kui 
on vaja märkmeid teha, siis 
tehakse need pastakaga vihi-
kusse. 

Õppejõud on väga sõbrali-
kud ja abivalmid inimesed – ei 
tekigi tunnet, et keegi doktor 
või professor peab loengut, vaid 
tegemist on justkui hea tuttava-
ga. Kõik püüavad seletada oma 
teemat osaliselt läbi huumori, 
sest et naljast aru saada, peab 
kaasa mõtlema ning seda iga 
õppejõud tahabki. Igale õppe-
jõule saab kirjutada ning saab 
kokku leppida kokkusaamisi, 
kui midagi jäi arusaamatuks. 

Kohati ei saagi aru, et käin 
ülikoolis, sest ametlikkust on 
minimaalselt. Küll aga rõhutab 
iga õppejõud, et peame en-
dale pidevalt aru andma, kuhu 
oleme jõudnud, ning seetõttu 
ei tohi end hetkekski lõdvaks 
lasta.

Erinevused võrreldes güm-
naasiumiga
Esiteks on suur erinevus see, et 
kõik on teises keeles. Esimesed 
kaks nädalat istusin ainult 
nägupidi sõnastikus, sest ma 
lihtsalt ei saanud tööjuhendi-
test ja tekstidest aru. Eestis on 
inglise keele õpetamise tase 
väga hea, kuid paratamatult ei 
õpetatud meile tehnilisi sõnu ja 
termineid. 

Ülikoolis oli juba esimesel 
nädalal matemaatikatest, mille 
eest ei saanud ma enda jaoks 
soovitud tulemust. Asi ei jää-
nud mitte oskuste taha, vaid 
selle taha, et ma ei saanud aru, 
mida tähendab näiteks “find 
a derivative with respect to x” 
(eesti k. leia tuletis). Aga nüüd 
on juba põhiline õppeainetega 
seotud sõnavara selge ja pole 
enam pooltki nii raske, kui 
seda oli alguses.

Teiseks erinevuseks on suur 
vabadus, mida ülikool pakub. 
Pean silmas seda, et tegelikult 
ei kontrolli siin keegi, kas õpid 
või mitte (erandiks on 5 ülesan-
net, mida tuleb igal teisipäeval 
oma õppejõule näidata). 

“Vabadus” tähendab tege-
likult seda, et õppida tuleb 
rohkemgi kui gümnaasiumis. 
Kokku on iga aine kohta ette 
nähtud 60–70 tundi iseseisvat 
õppimist semestri kohta ehk 
umbes 5–6 tundi nädalas aine 
kohta. Ega asjata öelda, et kui 
inseneril on vaba aega, siis on 
midagi valesti. 

Jaanuaris tuleb kahe nädala 
jooksul sooritada 6 eksamit 
– iga eksam on vaja sooritada 
vähemalt 40%-le. Siin ei saa nii 
nagu gümnaasiumis, et õpin 
üks päev enne kontrolltööd. 
Igas aines on materjali 100 le-
hekülje jagu ehk siis kõik kok-
ku umbes 600 lehekülge. Ja see 
on ainult esimene poolaasta. 
Loengud on siin paaristun-
didena ning selle aja jooksul 
võtab mõni õppejõud läbi 150 
slaidi. See on iga inimese enda 
asi need endale pärast loengut 
selgeks teha. 

Tagasipilk gümnaasiumile
Olen Inglismaal olnud natuke 
rohkem kui kuu aega ning selle 
aja jooksul on mind paelunud 

üks küsimus: miks mul ei ole 
kordagi tekkinud koduigat-
sust? Arvan, et põhjus peitub 
selles, et siin on lihtsalt nii 
palju erinevaid inimesi igast 
maailma otsast ning ka neile 
on see kõik siin uus – üheskoos 
me avastame uut maad. 

Olen väga tänulik õpeta-
ja Annela Valdile, kes suu-
nas mind igale võimalikule 
matemaatikavõistlusele ja 
-olümpiaadile. Inglismaal on 
keskkoolis matemaatika tase 
umbes samasugune nagu meie 
matemaatikaolümpiaadidel. 
Julgen väita, et minu ülikoolis 
matemaatikaga seotud eriala 
õppivad inimesed teeksid meie 
eelmise aasta laia matemaati-
kaeksami kinnisilmi 100-le 
punktile ehk maksimumtule-
musele. 

Eelpool mainitud matemaa-
tikatest oli nö sissejuhatus, mis 
näitab õpilase taset, ja see oli 
vähemalt 3 korda raskem kui 
eelmise aasta matemaatikaek-
sam gümnaasiumi lõpus. 

Kui ma gümnaasiumis käi-
sin, siis osades matemaatika-
tundides mõtlesin, et kus mul 
näiteks statistikat vaja võib 
minna, kui ma just ei plaani 
analüütilist matemaatikat õp-
pima asuda. 

Praegu saan öelda seda, et 
mu eriala on pigem matemaati-
ka- kui füüsikapõhine ja mul 
on juba selle kuu aja jooksul 
vaja läinud vektoreid, statisti-
kat, tõenäosust, integreerimist, 
tuletisi, kahendsüsteemi jpm. 
Ja seda mitte matemaatika-
loengus, vaid kõikides teistest 
ainetes, mis tunduvad olevat 
matemaatikast väga kaugel.

Kindlasti soovitan kõigil 
praegustel 12ndikel ka vähe-
malt kandideerida. Isegi kui ei 
ole soovi välismaale õppima 
minna, siis saad lihtsalt teada, 
kui hea sa maailma tippüli-
koolide silmis oled. Ja kes teab, 
võib-olla juba vähem kui aasta 
pärast leiad end samasugu-
sest põnevast olukorrast nagu 
mina.  

www.luventicus.org
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Laura-Liis armastab hispaania keelt
Triinu

Kuidas  sattusite meie kooli 
tööle?
Ülikooli viimasel aastal tead-
sin, et tahan kooli tööle minna. 
Kuna hispaania keelt õpeta-
takse vähestes koolides, siis ot-
sustasin koolidele juba varakult 
ise kirjutada, et uurida, kas neil 
on hispaania keele õpetajale 
tööd pakkuda. 

Kuristiku koolist vastati 
mulle. Vahetasime õppeala-
juhatajaga sellel teemal paar 
kirja. Kevadel käisin intervjuul 
ja mind võeti tööle.

Kus olete varem töötanud/õp-
pinud?
Keskkoolis õppisin Pärnus. Ül-
ikoolis Tartus. Töötasin kolm 
aastat Tartu Emajõe Keelte-
koolis. Varem olen andnud his-
paania ja inglise keele eratunde. 
Keskkooli ajal töötasin suviti 
hotellis administraatorina.

Miks Teile meeldib oma eriala?
Hispaania keel on väga ilusa 
kõlaga. Kuuldes mõnda his-
paania keelt kõnelevat inimest 
rääkimas, hakkab mu süda 
kiiremini lööma ja nägu lööb 
naerule. Hispaania keelt kõne-
levate inimeste seltsis tunnen 
end alati väga koduselt. 

Mida teadsite varem Tallin-
na Kuristiku Gümnaasiumi 
kohta?
Esimest korda kuulsin Kuris-
tiku gümnaasiumi kohta sarja 
„Üheksandikud“ kaudu. Hiljem 
tutvusin ühe projekti raames 
ühe Kuristiku kooli õpetajaga.

Millised on Teie esimesed 
muljed Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumist?
Ilus ja uudne kool. Kõik on 
väga sõbralikud. Koolis valit-
seb soe õhkkond.

Millega tegelete vabal ajal? 
Mis on Teie hobid?
Vabal ajal meeldib mulle loo-
duses viibida: käin metsas 

jooksmas, rabas matkamas 
või kodukandi ümbruses jalu-
tamas. Lisaks meeldib mulle 
lugeda, filme vaadata, sõprade-
ga juttu ajada ja reisida.

Millist muusikat Teile meel-
dib kuulata? Nimetage ka 
mõni laulja/kollektiiv.

Olenevalt tujust kuulan väga 
erinevat muusikat – ühel hetkel 
kuulan ladina-ameerika rütme 
ja teisel elektromuusikat. Mulle 
meeldib väga Jorge Drexler, kes 
kirjutab ja loob oma laulud ise. 
Ta sõnad on väga poeetilised ja 
ta kasutab oma lauludes huvi-
tavat muusikatehnikat

Kuidas sattusite meie kooli 
tööle?
Tööle sattusin mitme praeguse 
kolleegi soovituse tulemusena 
(Riina Raaga, Aire Luugas) 
tantsuõpetajana 2 aastat ta-
gasi, matemaatikaõpetajaks 
õppealajuhatajate ja direktori 
pakkumise teel.

Kus olete varem töötanud/õp-
pinud?
Töötanud varem Keila Güm-
naasiumis, Domina Trave-
lis, Ergo Kindlustuses, Kadri-
oru pargis. Olen õppinud 
matemaatikat Tartu Ülikoolis, 
tantsu kahes kaugõppekoolis, 
turismi Tallinna Ülikoolis.

Andres-Aare Tooming on multitalent
Triinu Mida teadsite varem Tallin-

na Kuristiku Gümnaasiumi 
kohta?
Teadsin, olen võistelnud, näi-
nud, seadnud tantsu, reisinud 
koos Riina Raaga ja Priisle 
tantsijatega Prantsusmaal 
Renne’is, vaadanud TV-st seri-
aali „Üheksandikud“, kuulnud 
kooli laulu- ja tantsupidudest.

Millised on Teie esimesed 
muljed meie kooli kohta?
Väga positiivsed: aktiivsus, 
asjalikkus, osavõtlikkus, abi-
valmidus.

Millega tegelete vabal ajal? 
Mis on Teie hobid?
 Vabal ajal käin muusika- ja 
tantsuetendustel, peamiselt Es-
tonias, Nokia Kontserdisaalis 
(ballett, ooper), tegelen aian-

dusega, reisin, kokkan.

Millist muusikat Teile meel-
dib kuulata? Nimetage ka 
mõni laulja/kollektiiv.
Igihaljast muusikat kuulan, kus 

on nii meloodiat kui rütmi. Sa-
jand pole oluline. Peab puudu-
tama hinge või keha. Võib olla 
kerge või raske. Mozart, Vival-
di, Ravel... Barbara Streisandi 
"Memory", Andrea Bocelli.



INTERVJUU 11

Anul on inglise keel geenides 
Lilian

Kuidas sattusite meie kooli 
tööle?
Mind kutsuti. 

Kus olete varem töötanud/õp-
pinud?
Olen lõpetanud Viljandi Paala-
linna Gümnaasiumi ja pärast 
seda elasin mõnda aega Saksa-
maal. Olen lõpetanud Tallinna 
Ülikooli ja mul on olnud kolm 
töökohta. 

Minu esimeseks töökohaks 
oli Viljandi Jämejala Psüh-
honeuroloogiahaigla, seejärel 
töötasin ülikooli kõrvalt K. 
Pätsi Vabaõhukoolis. Ülikooli 
viimasel aastal alustasin tööd 
Tallinna Lasnamäe Üldgüm-
naasiumis, millest on nüüdseks 
saanud Tallinna Merekalda 
Kool.

Miks Teile meeldib oma eri-
ala?
Väga meeldib. Ilmselt on meil 
see perekonnas, sest ka minu 
õde on valinud sama eriala, 
kuigi koolis ta juba aastaid ei 
tööta.

Mida teadsite varem Tallin-
na Kuristiku Gümnaasiumi 
kohta?
Üht-teist. Olgugi et töötasin 

naaberkoolis ligi 16 aastat, siis 
ega selle aja jooksul eriti palju 
kokku ei puutunud.

Millised on Teie esimsed 
muljed Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumist?
Väga head. Usinad  ja töökad 
õpilased, abivalmid ja sõbrali-
kud kolleegid. Tunda on seda 

niinimetatud oma kooli tunnet 
ja see on tore.

Millega tegelete vabal ajal? 
Mis on Teie hobid?
Mulle meeldib jooksmas käia. 
Kaks või kolm korda nädalas 
ja ikka nii 6 kuni 7 kilomeet-
rit korraga. Mulle meeldib ka 
remonti teha, jalgrattaga sõita, 

reisida, küpsetada, koristada.

Millist muusikat Teile meel-
dib kuulata? Nimetage ka 
mõni laulja/kollektiiv.
Ma olen kõigesööja. Joostes 
kuulan midagi tempokat, kuid 
minu playlist’ist võib leida ka 
selliseid lauljaid, nagu Gregory 
Porter ja Xavier Naidoo.

Abiturientide mõtteid õppekäigult Eestimaa südames  
Tore, et jõudsime ühe päevaga 
käia nii paljudes kohtades ja 
õppida samal ajal ajaloo ning 
Anton Hansen Tammsaare 
kohta.  Hea vaheldus klassi-
ruumile looduses heinapallide 
seas. Oli õppe- ja lõbureis koos.

Ekskursiooni kõige põ-
nevam osa oli Järva-Jaani 
vanatehnika varjupaik, kus 
leidus huvitavaid ja nostalgilisi 
masinaid ammustest aegadest.

Külastasime ülivingeid 
kohti ja saime palju rohkem 

teada Tammsaarest, tema elu-
kohast, mälestussammastest ja 
helisalvestamisest. 

Seekord olid meie klassi 
õpilased ise giidideks. Päeva 
parim osa oli kuuldemängu 
tegemine.

Matk oli väga huvitav ja 
hariv. Meil vedas ilusa ilmaga.

Õppematk oli tore. Saime 
vaheldust igapäevasele koo-
liskäimisele. Tore oli ringhää-
lingumuuseumis kuuldemängu 
teha. Sel päeval sai palju nalja.

Meeldisid õpetaja Prii-
du kummardused päiksele ja 
järvele.

Tekkis huvi sõita rohkem Eesti-
maal ringi. Huvitav oli mõelda 
eri ajastute peale.
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Jana armastab loodust ja luulet
Priit
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Kuidas sattusite meie kooli 
tööle?
Leidsin töökuulutuse hari-
dusministeeriumi leheküljelt. 
Kandideerisin, käisin töövest-
lusel ja saingi vene keele õpeta-
ja töökoha, mille üle on mul 
hea meel.

Kus olete varem töötanud/õp-
pinud?
Olen lõpetanud Tallinna Peda-
googikaülikooli (praegune 
Tallinna Ülikool). Mingi aeg 
tagasi olen töötanud Pirita Ma-
jandusgümnaasiumis ja pärast 
seda Tallinna Lastekodus. 

Miks Teile meeldib oma eriala?
Mulle meeldib nii õpetajaeriala 
kui ka aine, mida ma õtetan. 
Vene keel on minu emakeel. 
See on ilus ja emotsionaalne 
keel. Vene kultuur on väga ri-
kas, ajalugu on väga pikk ja 
mitmekülgne. 

Ma arvan, et just läbi vene 
keele õppimise saab õpilane  
paremi-ni mõista vene kultu-
uri ja ka vene rahvast. On tore, 
kui saab originaalis lugeda 
Puškinit, Dostojevskit, Tol-
stoid, Ahmatovat, Jesseninit,  
Bulgakovit ja paljusid teisi ku-
ulsaid vene kirjanikke.

Ka praktilises mõttes on 
noortel kasulik vene keelt õp-
pida. Vene keele oskust läheb 
vaja peaaegu igal erialal, 
töötagu inimene kassapidaja 
või arstina. Suur Venemaa on 
meie naaber ning see ei muutu. 
Juba praegu on tohutult paljud 
noored hädas, et ei leia tööd, 
sest konkurentsieelis on neil, 
kes oskavad ka vene keelt. Iga 
rahvusvaheliselt tegutseva fir-
ma omanik on huvitatud sel-
lest, et firma töötajad saavad 
vajaduse korral hakkama ka 
vene keelega. Vene turist või 
Venemaa firmapartner on 
rõõmus, kui saab siinsete ini-

mestega suhelda vene keele va-
hendusel. 

Olen kindel, et need õpilas-
ed, kes õpivad koolis vene 
keelt, on tulevikus edukamad. 
Tean inimesi, kes on saanud 
ka välismaal (Saksamaal, His-
paanias, Inglismaal) väga hea 
töökoha, sest nad valdavad just 
vene keelt. 

Absoluutselt iga õpitud 
keel tuleb elus ainult kasuks! 
Ja võõrkeeleõpetaja on see ini-
mene, kes saab teid selles osas 
aidata. Aga õpetamine ja õppi-
mine on kahepoolne protsess – 
õpetaja saab õpetada ainult siis, 
kui õpilane on valmis ja tahab 
õppida. Õppimine on töö, aga 
need teadmised, mida te olete 
ära õppinud, toovad teile tule-
vikus palju kasu.  Raske õppu-
sel, kerge lahingus!

Mida teadsite Tallinna Kuris-

tiku Gümnaasiumi kohta?
Kuristiku günnaasiumist olen 
juba mitu aastat järjest kuul-
nud ainult head, et koolis on 
turvaline õppekeskkond ja 
nõudlikud õpetajad. See teebki 
meie kooli taseme kõrgeks.

Millised on Teie esimesed 
muljed meie koolist?
Mulle meeldib siin töötada. 
Kõige tähtsam on see, et mulle 
meeldivad nii õpilased kui ka 
kolleegid. Tähtis on ka see, 
et koolimajas on kõik vajalik 
mugavalt lähedal. Kabinet on 
tehniliselt hästi varustatud.  

Millega tegelete vabal ajal? 
Mis on Teie hobid?
Ilukirjadnduse lugemine (ee-
listan klassikat, praegu loen 
Dreiserit). Väga armastan luu-
let, minu jaoks on luuletused 
nagu muusika. Meeldib luule-

tusi pähe õppida, see korrastab 
minu mõtteid. Veel meeldib 
mulle jalutada looduses. Ja 
meeldib reisida. 

Millist muusikat Teile meel-
dib kuulata? Nimetage ka 
mõni laulja/kollektiiv.
Raske küsimus! Pole ühte 
konkreetset stiili või kolletiivi, 
mida ma eelistaks. Iga tujuga 
ja  igas olukorras on tahtmine 
kuulata erinevat muusikat.
 Igal aastal külastan Brigitta 
Festivali, kus kõlab peamiselt 
klassikaline muusika. Aga 
meeldib ka rokk- ja välismaine 
popmuusika.

Väga meeldib vene ja eesti 
rokk, kus ma lisaks muusikale 
saan ka sõnadest hästi aru. 
Rokkmuusikas on sõnad väga 
tähtasad ja edastavad mingit 
mõtet, mida ei saa aga öelda 
popmuusika kohta. 
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Mailis Ostra usub headusesse
Triinu

Kuidas sattusite meie kooli 
tööle?
Töökuulutuse kaudu. Sain vali-
da 4 kooli vahel ja sobivaimaks 
osutus TKG.

Kus olete varem töötanud/õp-
pinud?
Enne kooli tulekut töötasin 
kohvikuteketi ja cateringi firma 
"Amps" turundus- ja kommu-
nikatsioonijuhina. Ärisekto-
risse viis mind huvi silmaringi 
laiendada, uut kogemust saada. 
Varasemalt olen olnud siiski 
seotud hariduse valdkonnaga 
ning töötanud pikalt noor-
sootöö valdkonnas. Suurimaks 
saavutuseks oli juhtida Eesti 
Noorteühenduste Liitu.

Olen õppinud Tallinna Üli-
koolis klassiõpetajaks ja hetkel 
õpin TLÜ Rakvere Kolledžis 
sotsiaalpedagoogikat.

Miks Teile meeldib oma eria-
la?
Sotsiaalpedagoogika olemus 
sobib kokku minu väärtuste 
ja elufilosoofiaga. Usun, et iga 
inimese sees on olemas lahen-
dused tekkinud muredele. Va-
hetevahel on lihtsalt vaja kel-
legi abi, et jõuda selgusele või 
ennast uuesti usaldama hakata.

Leian, et kõik inimesed on 
head ja iga halva teo taga on hea 
kavatsus. Ma usun haridusse, 
pedagoogikasse. Haridus hoiab 
ära, leevendab ja lahendab sot-
siaalsed probleemid.

Mida teadsite varem Tallin-
na Kuristiku Gümnaasiumi 
kohta?
Ausalt öeldes ei teadnud mitte 
midagi.

Millised on Teie esimesed 
muljed Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumist?
Mulle jättis sügava mulje see, 
kui augustikuus toimunud 
kooli arengukava arutelul 

toonitas meie töögrupis olnud 
õpetaja Valentina Tsirihhova, 
et prioriteediks peab olema 
avastusõpe!

Ma olin väga liigutatud, 
kuuldes samuti augusti lõpus 
toimunud väärtusteteemalisel 
koolitusel, kui motiveeritud on 
ka koolis aastakümneid tööta-
nud õpetajad. Räägiti sellest, 
kui palju õpilased meile anna-
vad ja kui tänuväärne õpeta-
jaamet tegelikult on. 

Niisamuti pean lugu õp-
pealajuhataja Siiri Aiastest, 
kes pidevalt rõhutab ainete 
lõimimise tähtsust. Minu mee-
lest on suur au see, et TKGs 
töötavad aasta noore õpetaja 

tiitliga pärjatud Marilis Kirotar 
ja aasta gümnaasiumiõpetaja 
Sirje Vasmann-Perend.

Kuna olen olnud seotud 
Eesti elukestva õppe stratee-
gia koostamisega, siis pean 
oluliseks uue õpikäsituse juu-
rutamist. Näen, et meie koolis 
on sellega eeskujulikult algust 
tehtud ja imestan, et väljaspool 
Tallinna kesklinna, antud juhul 
siis Lasnamäed, on selline kool.
Õpilasi õpin aga alles tundma 
ja järgmisel korral kiidan kind-
lasti pikemalt just neid, sest mis 
oleks üks kool ilma õpilasteta.

Millega tegelete vabal ajal? 
Mis on Teie hobid?

Kuna õpin ja töötan samaaeg-
selt, siis vaba aja pühendan 
hetkel suuresti oma õpingutele. 
Kui aega üle jääb, käin trennis 
ja loen. Korra kahe kuu tagant 
püüan pintslid või pliiatsid ka-
pist välja võtta, joonistan, maa-
lin.

Millist muusikat Teile meel-
dib kuulata? Nimetage ka 
mõni laulja/kollektiiv.
Kuulan meeleldi džässi, souli, 
RnBd ning latino-muusikat. 
Meeldib ka klassikaline ja 
pärimusmuusika, folk. Viima-
sel ajal kuulan palju Gregory 
Porterit, olen suur Tõnis Mägi 
austaja.
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Vanessa Videvik
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Mihklilaadalt sai head-paremat!

Õpetaja teatas, et tulemas on 
mihklilaat ja selleks on vaja 
küpsetada midagi, mida va-
hetundide ajal müüa. Käisime 
emaga poes ja ostsime kõik, 
mis küpsetamiseks vaja läks. 
Tegime taigna valmis ja hak-
kasime tegema viineripirukaid 
ja juusturulle. Küpsetasime 
kohe mitu tundi. Terve köök 
oli nii head pirukalõhna täis, 
mmm...

Kui pirukad ja juusturullid 
valmis said, jätsime nad jah-
tuma. Hommikul ärkasin va-
rem üles ja hakkasime pirukaid 
pakkima ja korvi mahutama. 
Lugesin kokku 52 viineripiru-
kat ja 24 juusturulli. Koju jäi ka 
veel suur kausitäis ning sõime 
pirukaid hommikusöögikski.

Pirukad aitas mul kooli viia 
vanem vend, sest mul oli niigi 
koolikott seljas ja korv juustu-
rullidega käes.

Kahel eelmisel aastal os-
teti mul kõik pirukad ära, aga 
sellel aastal läks teistmoodi ja 
minult osteti ainult mõned pi-
rukad. Olin algul päris kurb, 
et nii vähe osteti, sest nägin 
ju palju vaeva nende küpse-
tamisega. Aga siis mõtlesin, et 
pole midagi. Mul tuli hea mõte, 
et jätan järelejäänud pirukad 
kooli ja pakun homme neid 
oma klassikaaslastele. See mõte 
tegi mu tuju heaks.

Nii ma tegingi ja kõigile 
maitsesid minu pirukad väga. 
Kuigi algul tundus, et pirukaid 
on väga palju, siis tegelikult 
nad maitsesid kõigile nii väga, 
et isegi väheks jäi.

Robert Soverinjuk
Tristan Kask

Päev enne laata küpsetasime 
emaga salsat Mehhiko moodi. 
Isa tegi hinnasilte. Kooli tulin 
autoga ning ema aitas mind 
küpsetiste klassiruumi toomi-

sega. Olin mures, et jään kooli 
hiljaks. Õnneks seda ei juhtu-
nud. 

Pärast söögivahetundi 
alustasin müümist. Minult os-
teti salsat päris hästi. Esimese 
tüki ostis minu klassikaaslane. 
Ütles, et see on väga maitsev. 
Mõned ostjad ostsid isegi kaks 
tükki. Kõik kiitsid ja see oli 
väga meeldiv.

Müüsin peaaegu kõik ära. 
Järele jäi ainult kolm tükki. 
Need jagasin tasuta – maiusta-
da said üks õpetaja, üks kooli-
laps ja mina ise.

Teenisin kokku 5 eurot ja 
10 senti. Olen rahul.

Kõigepealt hakkasime küpse-
tama. Võtsime munad, jahu, 
šokolaadi ja veel mustmiljon 
asja. Sulatasime šokolaadi ja 
või. 

Kui pirukad ja muffinid 
valmis, pidigi magama mine-

ma. Hommikul vara-vara 
panime muffinitele glasuuri 
ka peale ja siis viidi mind au-
toga kooli, sest mul oli ju raske 
koorem. 

Pärast söögivahetundi tu-
ligi müügiaeg. Paljudel meie 
klassi lastel olid juba kõik 
uhked pirukad ootel, näiteks 
pirnipirukad, viineripirukad ja 
mu heal sõbral Jakobil oli isegi 
Kass Arturi kook.

Kui müük algas, läks teisel 
korrusel suureks trügimiseks. 
Laadal oli väga palju lapsi ja 
palju saginat. Äri läks kohe 
hästi käima. Mina ise ostsin 
pulgakommi-ämbliku – see oli 
maitsev.

Kui tunnikell helises, siis 
olid kõik kurvad, et pidime 
minema klassidesse. Kui tuli 
uus vahetund, läks jälle vah-
vaks müümiseks. Ühel hetkel 
otsustasin, et hakkan tasuta 
pirukaid andma. Nii et kui kel-
lelgi polnud raha, siis sai ühe 
piruka tasuta. Põnev värk, mis?
Kui kõik tunnid läbi said, oli 
mul veel alles kaks singipiru-

kat ja kolm muffinit. Siis läksin 
ma raamatukogu juurde. Seal 
oli paar suurt poissi. Küsisin, 
kas tahate muffinit või piru-
kat. Nad ostsidki minult ühe 
šokolaadimuffini. Lõpuks oli 
kõik kaup otsas ja mina päris 
väsinud.

Selline laat võiks toimuda 
vähemalt kord kuus.
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Anna Solts
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Sõna saavad pildid

SPORDINÄDAL: Septembri teisel nädalal tehti tublisti sporti: 
võisteldi spordipäeval ning käidi ratta- ja jalgsimatkal.

PEREPÄEV: Koolihoovis sai uudistada ja proovida mudelautosid 
ja tutvuda droonidega.
HALLOWEEN:  28. oktoobril oli koolis palju selliseid tegelasi. 
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