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PEATOIMETAJA VEERG

Illimar oli äkki nagu uude maailma
sattunud ...

Birgit Kukk
peatoimetaja
Katkend Friedebert Tuglase
raamatust
„Väike
Illimar”:
„Väike Illimar, kirjeldan
sind nõnda, nagu mäletan
minevikust ja nagu näen
nüüd. Olen sinuga koos
kasvanud, olen kõik su
päevad ühes elanud, olen
peaaegu sa ise, ja peaksin
sind tundma. Kuid olen
nüüd ometi ka palju vanem
ja näen ning mõistan kõige
hoopis teisiti. Palju sinust
on minus kadunud ja palju
uut juurde tulnud. Mis on
ehtsam, mis parem, tookordne või nüüdne? Tõttöelda, ma ei tea seda. Kuid
meil polnudki valida, tuli
aga vananeda, tahtsime
seda või mitte. Kõige eest
hoolitses aeg, ja aeg on
nüüd selleski süüdi, et ma

sind jälle näha tahan. See
on juba teatud iga, kus
hakatakse uuesti hellusega
minevikule mõtlema.
Mäletad,
kuidas
võõrad
inimesed
külla
tulles sind küsimusega
kiusasid: Väike Illimar,
kelleks tahad sa saada, kui
suureks kasvad? Sa ei
teadnud just täpselt, või
kui teadsidki, siis ei
söandanud ometi öelda.
Tammusid jalalt teisele,
vahtisid kõrvale, häbenesid. Või kuidas oleksidki
öelnud, et tahad just
korstnapühkijaks
saada!
Siis hakkasid need võõrad
omalt poolt mõistatama:
kas tahad selleks või tahad
selleks? Need olid kõigile
tuttavad elukutsed, mitte
küll nii kõrged kui korstnapühkija oma, kuid küsijate
meelest ikkagi auväärsed.
Aga seda elu-kutset, mis
sulle viimaks sai, seda ei
aimanud keegi, sest see oli
ses ümbruses tundmatu.
[...]
Väike Illimar, kaua
olen ma sinust eemal olnud
ja su peaaegu unustanud.
Kuid nüüd sattusin ma

jälle neile maile, kus sa
kord muiste liikusid. [...]
Olen vist küll targemaks saanud, aga midagi on minus ka jäljetult
kadunud.
Hädavaevalt
suudan veel meenutada,
millisena paistis maailm
kõrgest rohust, kust pea üle
ei ulatunud. Ei mäleta
enam hästi kalmuse lõhna
ega vuti häält. Aga sõnu
seada oskan ma nüüd
ometi paremini ja julgeksin
vastata pärimistele, kelleks tahaksin saada.
Kui keegi veel küsiks, küllap siis vastaksin,
et tahaksin olla alles väike
Illimar.”
„Väike Illimar” on
lapsest saati üks mu
lemmikraamatuid olnud ja
on seda tänase päevani
(isegi praegu, kui mind
nähakse täiskasvanud inimesena – P.S. väike saladus: tegelikult jäävad kõik
hinges lasteks). Öeldakse,
et lapsepõlv on elu helgemaid perioode ning parimad mälestused pärinevad
just nooremast peast ning
pean tunnistama, et see
vastab tõele. Lapseeas sõlmitud sõprused kehtivad

igavesti ning meeldejäävaimateks isikuteks on tihtipeale lasteaia- või klassikaaslased. Olgu tahes või
tahtmata, aga need indiviidid, kellega oled külg
külje kõrval üles kasvanud,
on sind ka mingil määral
mõjutanud ja innustanud
sind paremaks inimeseks
saamisel. Siit kasulik nõuanne: austage endast vanemaid inimesi – paari aasta
pärast olete nendeks teie
ise. Erinevalt Illimarist ei
soovi ma korstnapühkijaks
saada
(ametialaselt on
korstnapühkimine
vast
vahva igapäevane seiklus!),
kuid aiman, milline mu
tulevik võiks välja näha.
Minu aeg peatoimetajana
kooliajalehes on läbi saanud ning suure rõõmuga
nimetan uue võimeka troonipärija – Alice Gorobets.
Kallid õpilased, õpetajad ja
ajalehetoimetus – te jääte
mulle igaveseks meelde!
Mis siis muud, kui olge
sama tublid ning töökad
edasi ja nähke päikest igas
päevas!

Birgit Kukk
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Peatoimetaja: Birgit Kukk (12a)
Reporterid:
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Merlin Nielsen (6a)
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31. lend jätab hüvasti

Nii iseloomustas 12.a klass üksteist:
Annika Antsman – tubli õpilane, väga tark ja kohusetundlik;
abivalmis, sõbralik, hea kuulaja,
mõistev; tulevikus kindlasti edukas; You go girl!; tubli väike tüdruk, rõõmsameelne, viieline; isepäine, enesekindel, hea inimene
ning alati abivalmis; imetabane
oskus esemeid maha kukutada;
tark ja sõbralik klassiõde, kellega
on väga meeldiv nii tööd teha kui
ka juttu ajada; taibukas; korrafriik; seltskondlik; lõbujanuline;
kaunitar; salakaval; esmapilgul
tagasihoidlik, kuid tegelikult väga lõbus ning püüdlik; väga tark
ja sõbralik ning on palju potentsiaali ja tõenäoliselt võiks ta teha
tulevikus kõike; loobib Kadopat
tunni ajal köhakommidega (mitte
tahtlikult muidugi); tarkpea, kes
tavaliselt ütleb, et ei oska midagi,
kuid hinded on alati viied; loeb
palju, always full of jokes, teeb
kõiki asju asjalikult.
Kristianna-Maria Haponen –
sõbralik, tore tüdruk; aitab alati,
kui abi küsid; ütleb alati oma
arvamuse välja; elab toidu ja
multikate nimel; vahest tusane;
tal on värvikas karakter. Ta ütleb
alati, mida mõtleb ning ei salli

seljataga tegemisi; väliselt näib
karm välja, kuid seesmiselt on
äärmiselt hooliv; Patrick on ta
iidol; näeb noorem välja, kui on;
suure isuga; sporditüdruk; lõbus;
joonistab multikategelasi; armas;
tujukas; Kadopa üks lemmikõpilastest; oskab vene keelt väga
hästi; alati käib vahvalt ja eriliselt riides (väga palju kassipiltidega riideid); alati rõõmus,
kuuldes toidust, löövad silmad särama; Käsna-Kalle; aktiivne.
Silvia Hemmelberg – sõbralik,
abivalmis; mõistev, usaldusväärne ja rõõmus tüdruk; ta kuulab
sind alati ära ning annab nõu;
alati valmis aitama; ta seab
endale alati eesmärgid ning
püüdleb nende poole: tal on kindel seisukoht ning ütleb alati oma
arvamuse välja (kui talle midagi
ei meeldi); talle meeldib raamatuid (väga-väga) lugeda ning
veedaks päevi neid lugedes; ta
oskab olla naljakas ja ka tõsised
asjad kuidagi naljakaks pöörata;
ta on nende aastatega kalliks
saanud ning tean, et võin teda
usaldada; hämmastavalt töökas;
asjalik, värvikas, vihkab kehalist
ja päikest; tulevikus saab temast

haritlane; peale põhikooli muutunud seltskondlikumaks, jutukamaks, julgemaks; sarkastiline;
omapärane; lõbus; tekitab toiduisu; naljavend; brownie'd; usin,
ettevõtlik ja tark; tegi kogemata
kuulsaks väljendid „saarimaa”
(tsaarimaa), „glükoop” (kükloop),
вчар (vene keeles „arst” – врач);
jutukas pikk tüdruk, kellel on
väga palju ideid, mille üle ta
naerab; kardab ebaõnnestuda,
vihkab loodreid, õpib meeletult;
meeldivad Audid; laavib (armastab) kanatortillat; susisemine (ussisõnad).
Jaanus Keller – tagasihoidlik,
tark; abivalmis, sõbralik; asjalik;
ei suhtle temaga eriti, kuid tean,
et ta on väga tark; pöialpoissidest
oleks ta aevastaja; vaatab “Troonide mängu”; rahulik, töökas, säilitab külma närvi igas olukorras;
vaikne; häbelik; matageenius, loomulikult tark; tajub ülesandeid
kiirelt; pole pidutseja hingega;
kõige naljakamad naljad tulevad
just tema suust; snaiper; heasüdamlik ja tark; ideaalne õpilane
õpetajate silmis (ei lärma ega
solva teisi); Steveni vari; tark
mees, kuid peidab ennast Steveni

taha ära; arvutispets, kohusetundlik, pole kunagi puudunud
tundidest; räägib harva, kuid kui
suu lahti teeb, üllatab kõiki
teadmistega; hoiab omaette.
Kätlin Kivilaan – klassi üks valjemaid inimesi, naerab kõige üle;
energiline; naer, naer ja naer,
naerupisarad ja kirevad kommentaarid; särtsaka iseloomuga, sädistab ja naerab valju häälega.
Väga positiivne inimene, kuid
vingub palju; ta teab, mida tahab
ning on valmis selle nimel pingutama; entusiastlik, vahel liigagi
entusiastlik;
jutukas;
silmapaistev; peohing; läheb kiirelt närvi; tujukas; plahvatuslik;
esineja; veidi ülemeelik; rõõmsameelne;
(üli)emotsionaalne;
püüdlik; vene räpp; hästi hooliv
sõbranna; parim peokaaslane;
hüperaktiivne; kui ta räägib, siis
on teda kuulda kõikjal; väga vali
ja tema naeru on raske unustada;
temaga ei saa kunagi igavaks
minna; kui õpib, siis õpib hoolega;
kui millestki aru ei saa, siis
karjub; pildistab kogu aeg;
huvitav tegelane.
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Henri Kotkas – laisk õpilane, ei
viitsi ainetes kaasa teha; parim
naer üldse; klassi kloun; meeldib
oma keha näidata; esitab küsimusi, mida keegi teine ei julge
küsida; jõusaal; väga omapärane,
kohaneb vastavalt olukorrale; ei
jäta mõtteid avaldamata, isegi
kui need on täiesti ajuvabad; hea
kujutlusvõimega; ei hoia keelt
hammaste taga; teeb vahel nalja;
peomees; pikk ja peenike poiss;
äärmiselt omapärase naeruga,
kuid muidu sõbralik; Prangli üks
lemmikõpilasi; koos Ottoga söövad alati tunnis – võiks arvata, et
terve Maxima on selle 3 aastaga
tühjaks ostetud; naljavend.
Birgit Kukk – Birgit on hästi
tark, sõbralik, abivalmis ning
hooliv; arvan, et kui võimalik
oleks, siis Birgit veedaks päevi
raamatuid lugedes; ülimalt intelligentne; asjalik, tore, aktiivne,
enesekindel; omapärane, sihikindel; kõige positiivsem inimene,
keda tean; laia silmaringiga, müstiline; armastab raamatuid lugeda ja uusi teadmisi koguda; eesti
keel; kõige vaiksem ja neutraalsem inimene klassis; tal pole
kellegi vastu midagi ja kellelgi
pole tema vastu midagi; töökas;
omapärane; iseteadlik; õpihimuline; sihikindel; lahke; lahkub
kodunt vaid kooli või toidu nimel;
veidi teistsugune – täiskasvanulikum; väga huvitav inimene;
räägib hästi erinevaid keeli;
äärmiselt hea kirjanik, ta jutud
on paremad kui kõigil teistel;
muutunud aastatega tagasihoidlikumaks, targemaks, enne oli
aktiivsem.
Otto Kurg – laisk, sõbralik,
teatud ainetes tark; sõudja, hea
huumorimeelega, tõmbleb palju
(kehakeel on kõrgelt arenenud).
Pidevalt päevitunud; oskab füüsikat; tänu temale on koolitunnid
olnud mitmekülgsed ja tõeliselt
vaimukad (paras kommivaras);
nunnu musirull, naljakas ja
armas; iseäralik sõnakasutus; kui
Otto on kohal, teavad sellest kõik.
Kurest on asi kaugel, pigem elevant; ei karda eksida; ei tunne
kella; sportlik; naljamees; naaber;
tattoo-hull; omapärase sõnavaraga ja väga häälekas; mõnikord
proovib midagi saavutada, mõnikord lihtsalt ei viitsi; teeb imelikke häälitsusi tunnis (karu- või
põdralaadseid); lemmiksõna on
„dajj” või midagi sellist; reisib
palju.
Kristiina Kuznetsova – hästi
sõbralik ja tore tüdruk. Ta on
tegus, aktiivne ning särav; lõbus;
loov, kunstnik; aktiivne, pidevas
liikumises, ideede meka, inimeste
inimene ehk suhtleb kõigiga;
aktiivne ning ambitsioonikas

neiu, keda huvitab mood. Seiklushimuline, ei ütle kunagi „ei” uutele väljakutsetele; kunst; Päike
ise. Kui halba tuju otsida, siis
tema poolde mitte vaadata; avatud uutele tutvustele; seltskondlik; ilus; peo leo; hullukene;
meeldib esimesed tunnid kodus
veeta; meeldib pidutseda ja võib
kõigiga rääkida; teeb selfie’sid
koos Kätliniga vetsus; oskab kõikidega sõbrustada ja naeratada;
ei räägi kunagi kellestki halba;
naljakas.
Rita Laansalu – sõbralik, kuid
on laisk ja viriseb palju; abivalmis, lahke, rõõmus; elab telefonis; jäärapäine pliks; eriti ei
püüa üheski tunnis; julgeb oma
arvamust avaldada; kunstnik;
keeldub tihtipeale, kui lugemist
küsitakse; kiire; tugevate kätega;
meeldivad hobused; natuke laisk
viimasel ajal; heasüdamlik; kui
koolis on, siis üritab pingutada;
suusataja; Rapuntsel; teab Eestist väga palju fakte; ei suuda valjult lugeda; Rita oleks võinud
rohkem koolis käia; sportlik;
rohejuukseline haldjas; laia silmaringiga.
Aleksandr Mäeots – klassi udu;
ta on tore poiss, kuid suudab
üllatada erinevate asjadega, mille
peale ta võis tulla (uued süsteemid matemaatikas jne); liialt
uudishimulik; eluarmastus siiski
telefon; peata kana, püüab kõigega hakkama saada (võtab
endale liiga palju kohustusi) ning
siis teeb kõike poolikult; ettevõtlik; ambitsioonikas, ärimehelik, näeb iga kell välja, nagu läheks tööintervjuule; pikkade juhtmetega; uimane; uudishimulik;
mõned naljad on naljakad; Mersu;
soliidne; liiga enesekindel; hea
tantsija; laulab hästi; ettevõtlik ja
suure tahtejõuga; ta on erilist
tõugu; ta on nii kinni oma telefonis, et ei saa tunnis aru, et teemat on edasi võetud; vahel natuke segaduses, viisakas; väga hea
näitleja ja laulab väga hästi; kogu
aeg istub oma telefonis.
Martin Männik – tore klassivend; silma on jäänud võrkpallioskusega; tark, tubli, aga väärakalt laisk; humoorikas, sõbralik;
haigelt palju varjatud andeid on
tal; suudab pidevalt üllatada;
vaikne, laia silmaringiga; suur
vaimuinimene; vaikne; tajub biiti;
sõber, kellele saab loota ning kes
ei aja tühja juttu; andekas poiss;
väga hea võrkpallis; kui viitsib
midagi teha, siis saavutab edu;
elava hingega; tore vestluskaaslane; omab häält, mida on
meeldiv kuulata; andekas väitleja
(Steveniga pidevalt arutasid tähtsaid teemasid); pole kunagi näinud teda telefonis istumas; käib

koolis siis, kui soovi on, sest ta on
väga tark; koorilaulja; sportlik,
kuigi vahel skip; oskab inglise
keelt väga hästi.
Einar Michelson – Einar on sõbralik poiss; enamik tunde mööduvad tal magades ning kõiki hämmastab see, kuidas õpetajad seda
ei märka; täielik laiskloom, magajas, Kaitsevägi is love, Kaitsevägi
is life; magada, magada ja magada; Kaitseliit ja murumatkad;
sõduripoiss, isamaaline, teab palju geograafiast; Einaril oli alati
oma suures matkakotis kõik koolitarbed kaasas lisaks kolmekäiguline õhtusöök; unimüts; arvab, et on juba sõjaväes. Kogu
vaba aeg ja panus läheb lahinguvarustuse soetamisele; uinuv
kaunitar; avatud suhtleja; seltskondlik; aktiivne asjades, mis talle huvi pakuvad; relvad on elu;
valjuhäälne; omandab tarkust
täpselt nii palju kui vaja; uinak
koolis on loomulik; kulutab väga
palju hobile ja magab palju; kui
ärkab üles, siis on usinam ja kõigiga sõbralik; ei ütle kunagi halvasti; magab rohkem kui koaala;
tudub peaaegu igas tunnis, muidu
väga jutukas poiss; teab Eesti
kohta kõike; sõjamees.
Steven Nõmmik – klassi geenius; sõbralik ja alati abivalmis
poiss ning hiilgab igas tunnis oma
teadmistega (eriti ajaloos); ajalooteadlane, puhas poliitik; räägib
Katri Silla laua alla oma ajaloo
teadmistega; alati midagi öelda,
tasakaalukas ja mõistlik; sõbralik, abivalmis; „Steven teeb ajalugu” ning seda mitmes mõttes, ei
tea kedagi andekamat, kes vääriks kuldmedalit; kõndiv Wikipeedia; teab igast valdkonnast
kõike ja kõiki; kõige asjalikum ja
töökam inimene, keda tean;
üüratult intelligentne; kõiketeadja; alati valmis ülesanded
oma kaela võtma, et oleks kindel,
et need tehtud saaks; armastab
kuulata oma häält ning kõik on
talle selle eest tänulikud, sest see
tähendab, et ta kõneleb igal pool
meie klassi eest; väga enesekindel
noormees; inspiratsiooniks paljudele; oskab väga palju rääkida, on
ainuke inimene selles maailmas,
kes teab ajaloost rohkem kui õpetajad ise; sportlik, asjalik ja
kohusetundlik; inimteatmeteos.
Jaan Noor – sõbralik; naljakas,
aktiivne, tore; kaine autojuht,
seiklushimuline; pabertaskurätikuid laenab; peoloom; inglise keele tundi tema jaoks ei eksisteeri;
banaanisõber; vahetunnis Hesburgerisse; abivalmis; alati olemas; natuke laisk, aga väga lõbus; seltskonnahing; laia silmaringiga; väga tark, kuigi ta ei
pruugi seda igas tunnis välja näidata; kus pole Jaani, pole nalja;

teine musirull, alati positiivne;
pole temaga kunagi rääkinud.
Lisandra Noor – hooliv; kuulab
ja aitab alati, rõõmsameelne;
vaikne, kuid väga sõbralik; joonistab tihti; gamer-girl; käib tundides; tagasihoidlik, väga palju
oma arvamust ei avalda; heasüdamlik; kannab endaga alati
hunnikutes salvrätikuid, mida
hiljem jagama peab; kallis sugulane, inimene, kes alati minust
hoolib; veidi vaiksem; arvutimängude spets; kunagi ei või
teada, mis tuju tal on; temaga on
alati lõbus rääkida; huvitav ja
tark isik ning kohusetundlik ja
aktiivne; vihkab ujumist; enamus
ajast on tal külm; on inglise keeles väga tubli; preili Noor naerab
alati, kui ma midagi ütlen.
Rain-Julius Plangi – laisk ja ei
viitsi õppida; suudab alati ennast
olukordadest välja vingerdada;
tüüp ei tea ise ka, millest räägib;
„Kui Rain kooli jõudis, olid tunnid
juba läbi”; arutlused Kadopaga;
väga tihti teda tunnist osa
võtmast ei näe, kuid kui on kohal,
teeb oma töö ära; väga sõbralik;
suur karumõmm; otsekohene;
kaitsev; tugev isiksus; laiskvorst,
kuid suutlik hakkama saamiseks,
kui soovi oleks; jõuline; kindlate
põhimõtete ja huvitavate teooriatega; ei karda midagi; püüab
tunduda tark; IT-vend; arvab, et
tal on kogu aeg õigus; kui koolis
käib, siis kotitäie söögiga.
Lea Puusemp – tore, sõbralik ja
sportlik tüdruk; kunstnik; väga
hea joonistaja; abivalmis, multikafänn; elab toidu ja multikate
nimel, esmapilgul arglik, kuid
tundma õppides täiesti vapustav
inimene, kes armastab sarju
vaadata; kui kätte on jõudnud
pomelo hooaeg, täitub eesti keele
klass eksootiliste puuviljade lõhnaga; arukas ja rõõmus neiu; kiire ujuja; tark; usin; seltsiv; loominguline; siiani ei mõista, miks
ta oma kunstiannet rohkem teistega ei jaga; täiega hea muusikaja filmimaitse; ei suutnud kuue
aastaga vene keelt ära õppida;
toughest woman I know, motivatsiooniks on toit; tahab vist
ajateenistusse minna.
Kert Reinhold – sõbralik; abistav; bemmivend; autod; väga terava väljendusviisiga; sarnaselt
Ottole on tema kohaolek alati
teada; muutunud nohikust rullnokaks; tark; naljakas; teab autodest palju; teeb tihti nalja;
„smäka” jääb kiiresti külge; väga
seltsiv inimene; pidevalt väsinud
ning üritab erinevates tundides
tukastada; möllab väga palju;
kohusetundlik, teeb tunnis kaasa;
armastab Kinder Buenot; koos
Otto ja Henriga on loonud
klassislängi.
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Gerda Saar – omapärane tüdruk, kes oskab hästi matemaatikat; matafriik; sõbralik ja
aitab alati, kui oskab; laisk laps,
ei käi koolis; irooniline; müstiline,
salapärane inimene, kellele ei
meeldi rääkida endast; lõbusa
iseloomuga; temaga saab alati
Hessi minna; Gerda teab vastuseid küsimustele, mida teised ei
tea; Kurile ta meeldib kohutavalt;
jutukas; jaapanlanna; naerab igas
tunnis, tavaliselt kodutööd tegemata; ainuke, kes jaapani keeles
käib; tore ja naljakas.
Romek Taimre – kadunud laps;
tark; tal on haigelt palju
positiivseid külgi, aga kehaline
pole üks neist; pole temaga sõnagi
vahetanud; kuuvarjutus, muidu
väga sõbralik ja alati naerul
näoga; laiskus on tema suurim
takistus; on kolme aasta jooksul
nii palju puudunud, et ma ei
mäleta enam, milline ta välja
näeb; huvitav, kuidas tal küll
läheb?; liiga vähe käib tundides;
pole kuulnud, pole näinud;
tundus sõbralik, kui ma teda üks
kord kümnendas klassis nägin;
teadmata kadunud.
Romet Tagobert – Romet on
laisk ja ei viitsi õppida, kuigi ta
teab erinevatest ainetest palju;
arvan, et kellelegi ei ole märkamatuks jäänud tema super inglise
keele oskus; ta on sõbralik ja tore
ning temaga on hea ühes seltskonnas viibida; väga, väga kallis
ja eriline inimene mitmes mõttes;
äge huumor, hooliv, sõbralik
(mõne vastu), intelligentne, laiskloom, kaktuseteraapia; inglane,
IT-abi; väga tark erinevates valdkondades, kuid skip’ib palju; uus
Benedict Cumberbatch; suudab
improviseerida igas olukorras
hästi; kunstnik; ei õpi, kuid kuskilt tal see tarkus tuleb; teab oma
oskusi ning milleks suuteline on;
alati valmis aitama küsimuste
tekkel; teab arvutitest palju ning
tajub reaalsust paremini kui
keskmine inimene; teab ulmelisi
fakte ja on väga laia silmaringiga;
väga jutukas; temaga ei hakka
kunagi igav; omapärane; tech
support, oskab kõike väga kergelt
ja kannatlikult seletada, laia
silmaringiga; on alati kõigele
vastus olemas.
Eliisa Tõugjas – sõbralik,
armas, tark, tubli; tore, abivalmis, hea kokk, tal on haigelt
numpsikud lokid, aga talle ei
meeldi need; rõõmsameelne, aktiivne, isetu; positiivne armas
Tumblr-girl, kes on äärmiselt
kohusetundlik; bookworm (fangirl
too), armastab lapsi; alati kodutööd tehtud; vaikne, tagasihoidlik; Ed Sheerani naine; seltsib kindla grupiga; heatahtlik; on
jäänud heas mõttes silma raamatute lugemisega; südamlik inimene, kellest minu arvates on viima-

se 3 meiega veedetud aastaga
saanud asendamatu klassikaaslane; kolme aasta jooksul oli väga
hea olla temaga sõber, alati aitab
ja teeb ka nalju mõnikord; jutukas; meeldib lugeda; meeldib
reisida; usaldusväärne.
Rauno Eero Vaht – tema poole
on hea pöörduda, siis kui telefoniga mingi jama lahti, sest ta
oskab aidata; paras tehnik (tehniline abi); tundub sõbralik ja
abivalmis; istub pidevalt telefonis, kuid oskab vahel nalja teha;
suur juuksepahmakas (linnupesa); filmindus; lahke; heasüdamlik; oskab olla kasulik; ei
häiri tunde ning on alati valmis
arvutialaste probleemide tekkel
aitama; spikrite masstootja; tunneb natuke arvuteid; sündinud,
telefon näpus, tüüp; tore; telefonilaadija; väga sümpaatne noormees, kes võiks küberreaalsuse
asemele reaalsuses elada; jooksupoiss; paras paar Sassiga, sõbralik sportlane.
Monica Vainola – hästi energiline, sõbralik, positiivne; arvatavasti klassi parim sportlane;
abivalmis, jätkub ideid erinevateks asjadeks; alati ümiseb
mingit lauluviisi, mis päeva lõpus
kõiki kummitama jääb; spordilaps, klassiraadio, krimiteadlane,
humoorikas; armastab sporti
(eriti kaugushüpet), räägib hästi
palju ning hästi kiiresti, kuid
temaga juba igav ei hakka; väga
aktiivse
iseloomuga,
vaatab
pidevalt seriaale ja filme; väga
hea suhtlemisoskusega; julge,
hüppab pea ees igasse olukorda,
miski talle probleemi ei paku;
loominguline; rõõmurullike; sõbralik; optimist; viimastel aastatel
end tõestama hakanud; kõige
sportlikum tüdruk, keda ma
näinud olen; väga pühendunud;
teab kõiki sarju; laulab tunnis;
sööb seemneid; tubli tüdruk;
Monica FM; suurim Harry Potteri
fänn; räägib alati seda, mis ta
arvab, ei karda tobedusi suust
välja ajada, sest tal on alati
vastuseid vaja; joonistab hästi ja
teeb sporti, kuid reported speech’i
ei oska ikka; spordimutt ja
propommitaja.
Grethe Veeber – sõbralik ja aktiivne tüdruk; teda näeb tavaliselt tundides alati säramas,
mulje on jäänud, et tal alati hea
tuju ja naerab tundides palju;
kirgas ja elav; banaan; rõõmsameelne; armastab animeeritud
tegelasi; elava iseloomuga roosaarmastaja; kunst; loominguline,
väljapaistev; populaarne beibe;
blondiin nii seest kui väljast;
kõige armsam ja rõõmsameelsem
inimene, keda olen tundnud 12
kooliaastat; inimene, kes mõistab
mind,
kellega
tunnen
end
mugavalt ning kes tajub mu
nalju; kunstilise mõistusega;

tantsib hästi; Suure Papa fänn;
Tommy Cash; joonistab väga
ilusti; stiilne; pidutseja; enda
arust juba valmis disainer;
tundides väga vaikne, kuid kooliväliselt paras elajas; hea organiseerija; täiega hästi oskab eesti
keelt; ei tea, miks ta totuna tahab
näida, sest ta on tegelikult päris
tark tüdruk.
klassijuhataja Tatjana – sõbralik ning hooliv klassijuhataja;
heasüdamlik; soe ja suurepärane
inimene; meeldiv; tore; abivalmis;
aitab alati, kui saab, ja teeb oma
õpilaste heaks kõik; on teinud
kõik, et aidata meil kool edukalt
läbida; suurepärane klassijuhataja; mõistev; veidi range; temaga
saab alati rääkida; kallis; ilus;
näeb väga noor välja; tihti
arvatakse, et ta on ka õpilane;
kõige parem ja mõistlikum rase
naine; vene keel; ema iga aasta
küsib klassipildi kohta: „Aga kus
õpetaja on?”; kannatas meid 7
aastat; parim klassijuss.
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
KLASSIJUHATAJA TATJANA
DENISTŠITŠ OMA KLASSIST
Väga raske on kirjutada oma
klassist. Mitme aasta jooksul
olime koos peaaegu iga päev, nii
palju sündmusi on olnud, nii
palju probleeme ja veelgi rohkem
häid ja lõbusaid momente oleme
koos läbi elanud. Aga kui palutakse kirjutada klassist, milline
ta on, sattud segadusse.
Kuidas kirjeldada mõistet „need
on minu lapsed”? Mõnega oleme
koos olnud juba 7 aastat, mõnega
3 aastat, kuid kõik 26 inimest on
„minu omad”. Kõik õpilased
tervitavad õpetajaid, kuid „minu
omad” teretavad mind eriliselt,
eripärase naeratusega. Paljude
õpilastega aeg-ajalt vaidled ja
sõimad, kuid „minu omasid”
sõimad eriliselt, lahkelt ☺. Oma
kooli õpilastega tunnen ennast
vabalt, enamus nendest suhtub
õpetajasse sõbralikult, kuid „minu omadega” tunnen ennast eriliselt mugavalt ja rahulikult.
Minu jaoks on 12.a klass
eriline, kõigist kõige parem,
teistmoodi ei saagi olla. See
klass on eriline ka seepärast, et
on minu esimene ja ainus klass,
kelle klassijuhataja ma olen
olnud.
Milline on siiski 12.a? Püüan neid
iseloomustada.
Elav. 12.a klassis elu keeb ja
emotsioonid pulbitsevad. Igale sõnumile reageerib klass tormiliselt, kohe võtab osa arutlusest,
avaldab oma seisukohta. On nii
õpilasi, kes ainult panevad õhu
vappuma, kuid rohkem on neid,
kes tõepoolest pakuvad asjalikke
ja huvitavaid ideid.
Heatahtlik. Olen kindel, et 12.a
klass on oma olemuselt sõbralik
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ja lahke. Klass võib väljendada
oma rahulolematust mõnikord
liiga teravalt; aeg-ajalt toimuvad
ebameeldivad tülid klassi ja
õpetajate vahel. Olen soovitanud
alati jääda rahulikuks ja viisakaks. Mõnikord ei ole see õnnestunud. Kuid nad on tegelikul väga
ahked ja kaastundlikud. Nendega
saab alati südamest südamesse
rääkida, nad võivad õpetaja murest aru saada, toetada õpetajat.
Kui suhtuda nendesse lugupidamisega ja lahkusega, suhtuvad nad sinusse samamoodi.
Loominguline. Tundsin mitmeid
kordi uhkust oma klassi üle. Nad
võtsid osa erinevatest kooli
üritustest ja alati erinesid teistest
oma omapäraste esinemiste või
presentatsioonidega. Ükskõik mis
alal: kunstis, moes, tantsimises.
Erudeeritud. 12.a klassis on silmapaistvad õpilased, kelle silmaring on lai ja kelle õppimine oli
terve kooli aja jooksul kõrge
kvaliteediga. Need õpilased osalesid erinevate ainete konkurssidel
ja olümpiaadidel ning tihti saavutasid kõrgeid kohti.
Sportlik. Meie klass on rikas ka
sportlaste poolest. Paljud õpilased
osalesid kooli võistlustel, koolidevahelistel võistlustel ning saavutasid häid tulemusi. Mõned õpilased tegelevad spordiga tõsiselt ka
väljaspool kooli. Soovin neile
südamest edu!
Aktiivne. Klass, kes ei viinud
mind kunagi alla. Kui 12.a klass
hakkab midagi korraldama, siis
teevad nad seda hästi, mõtlevad
kõik detailselt läbi. Näiteks
õnnestus väga hästi selle aasta
õpetajate päev. Mul kui klassijuhatajal oli hirm, et nad võivad
mõelda mingisuguse ebaõnnestunud nalja välja, kuid õpetajate
päev oli organiseeritud tipptasemel. See päev oli ilus ja meeldiv,
arvan, et õpetajatele jääb see
päev kauaks meelde.
Mitmekülgne. On väga aktiivseid ja abivalmis õpilasi ning on
laiskvorste! On tublisid õpilasi ja
on neid, kellel on õppimisega
raskusi. On õpilasi, kes püüavad
ja saavutavad tulemusi, ja on
neid, kes jällegi ei viitsi isegi enda
jaoks pingutada. On viisakaid ja
hästikasvatatud õpilasi, ja on
neid, kes ei suuda kontrollida
oma emotsioone. Kuid kõik koos
nad on 12.a klass – tark, lõbus,
haritud, leidlik, sportlik. Klass,
kelles
võib
kindel
olla.
Arendage oma tugevaid külgi,
õppige uut, igas olukorras
käituge väärikalt, ärge andke
emotsioonidele järele. Te olete
toredad noorukid, ja ma kogu
südamest soovin teile edu ja
jaksu! Olen kindel, et teil
õnnestub kõik! Olete mulle
väga kallid!

Tatjana
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Matemaatikaõpetaja Anne Preden
naudib pensionipõlve
Rebecca Marie Kiibus
Õpetaja Anne Preden
töötas aastaid ka pensioniealisena. Eelmisel
aastal jäi ta lõpuks välja
teenitud puhkusele. Uurisime, kuidas armastatud õpetajal läheb.
Kui kaua te õpetajana
kokku
töötasite?
Kui
kaua Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumis?
Olen õpetajana töötanud
vastavalt vajadusele. Algul
viis aastat, seejärel abiellusin ja poja sünni järel
töötasin Elektrotehnika Instituudis, sest seal sain öösiti
töötada ja päeval pojaga
tegeleda. Arvutid töötasid
ööpäev läbi. Õpetajana hakkasin uuesti tööle pärast
oma abikaasa surma ja
töötasin aastatel 1992–2014,
Järveotsas töötasin sellest
10 aastat.
Mida toredat on teil oma
õpetajakarjäärist meenutada?
Meenutan neid särasilmseid
õpilasi, kes tunnevad siirast
rõõmu uute teadmiste üle.
Õnneks on neid palju.
Millega tegelete põhiliselt praegu? Kas nüüd on
rohkem aega iseenda ja
oma hobide jaoks?
Hommikul kuulan uudiseid
– tahan eluga kursis olla.
Käin
meelsasti
teatris.
Kõige enam tahaks maailma näha. Isegi kõigis Euroopa riikides pole veel
jõudnud käia. Kahjuks on
pension kasin, et vähemalt
kaks korda aastas kuskile

reisida saaks. Käisin
aprillis Tenerifel ja Gomoral – tõelised paradiisisaared, mida saab
võrrelda
Florida
ja
Californiaga.
Kas on midagi, mida
Järveotsast taga igatsete?
Igatsen taga särasilmseid õpilasi ja südamlikke kolleege, kellega

oli tore vestelda
kogemusi vahetada.

ja Mul on kolm last ja
neli lapselast. Ja
minu
101-aastane
Kas matemaatikat on ema on praegu nagu
neljanda lapse eest.
vaja õppida?
Matemaatikata ei saa Aga elan üksinda,
ükski normaalne inime- igal lapsel oma pesa.
ne hakkama. Ka tehniMida soovitate oma
lisi seadmeid peab inimendistele õpilastemõistus kontrollima.
le?
Rääkige natuke oma Soovitan olla töökas,
aus ja andestav.
perest.

INTERVJUU

Loovtööks heategevuslik
üritus lastekodulastele

Carmen Katariina
Sikk
8. klassis on vaja teha
loovtöö ning mina soovisin kindlasti, et minu
loovtöö ei oleks lihtsalt
pildi joonistamine, vaid
ikka midagi mahukamat
ja suuremat. Loovtöö pidi olema seotud sellega,
mis mulle meeldib ehk
siis heategevusega ja
ürituse korraldamisega.
Seega tuli mulle idee
teha meeldejääv üritus
neile, kes igapäevaselt ei
saa endale lubada kõike,
mida nad sooviksid.
Mõeldud, tehtud! Otsus-

tasin oma ürituse korraldada Tallinna Lastekodu lastele. Nii saigi
oma ideest teada antud
klassijuhataja
Triinu
Lehtojale, kes oli hea
meelega nõus olema minu juhendaja.
Koostasin kõigepealt kirja lastekodule,
et teada saada, mida
nemad minu ideest arvavad. Peale paari kirja
vahetamist
leppisime
kokku kohtumise, kus
arutasime detaile ja
täpsustasime
ürituse
plaane. Minu suureks
rõõmuks olid nad mu
mõttega
nõus
ning
läkski
lahti
ürituse
korraldamine.
Alustasin sponsorluskirjade
saatmisega erinevatele firmadele ja kindla plaani loomisega. Suhtlesin enam
kui viie erineva ettevõttega päevas, mis oli
uus ja huvitav kogemus.
Minu rõõmuks toetasid
erinevad firmad minu
projekti nii meisterdamisasjadega kui ka toi-
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Carmen Katariina Sikk pärjati 12.
mail tiitliga Tallinna tegus õpilane
2015. Carmen Katariina kanditatuuri esitas meie kool. Palju õnne!

duainetega. Koos juhendajaga leidsime ka sobiva ruumi, kus sündmust
korraldada. Nädal enne
tähtaega jooksin ringi
mööda erinevaid poode
ja ettevõtteid alates Lasnamäest ja Laagrist kuni kesklinnani välja.
Päev enne üritust jooksin ka ringi ja valmistasin ette söögilauda:
valmisid kringlid, pirukad, tordid. Ürituse toimumise päeval olin väga
elevil ja lootsin, et kõik
läheb hästi. Appi tulid
mulle mu vanemad ja
vanaemad. Neist oli
väga palju abi ja tuge.
Kõik
möödus
väga kenasti ja ilusti.
Värvisime
munadepühadele kohaselt mune,
viltisime, tegime ehteid
ja nukke, sõime ja mängisime.
Kokkuvõttes
läks üritus väga hästi.
Olen ise ka väga rahul,
sest sain ürituse korraldatud ja tegin seda, mis
mulle tõsiselt meeldib.
Enne laste lahkumist
kinkisin igaühele kingi-

koti, mis neid rõõmustas, ja nemad kinkisid
mulle isetehtud kaardi,
mis mind väga liigutas.
Kindlasti ei jää see
minu viimaseks selliseks suuremaks projektiks!
Juhendaja Triinu
Lehtoja kommentaar:
Kõigepealt väärib Katariina puhul
tunnustust juba see, et ta pakkus
oma loovtöö teema välja ise. Olin
küll algul hetkeks skeptiline, kas
tal ikka tasub nii suur plaan ette
võtta, kuid nägin ta silmis usku ja
tahet, mis innustas mindki. Algust
tegime koos ning esimesi tema
kirju aitasin pisut lihvida, samuti
käisime koos lastekodu esindajaga
kohtumas, kuid ühel hetkel minu
juhendajaroll
vaikselt
kadus.
Edasine kirjavahetus lastekoduga
ja
kõikide
ettevõtetega
käis
Katariinal juba omal käel. Olin
abiks vaid mängutoa leidmisel.
Ürituse toimumise päeval sain
alles päriselt aimu, millise tohutu
töö oli Katariina ära teinud. Kaks
lauda olid täis meisterdamisvahendeid ning kolmas laud
suupistetest lookas. Kõige selle
juures askeldasid ka tema vahvad
pereliikmed.
Nähes
osalejate
rõõmsaid ilmeid viltides, kaunistades, värvides, mängides, sain
aru, et Katariina idee oli läinud
kümnesse. Olen tema üle vägaväga uhke ning rõõmus, et ta nii
väärt kogemuse sai! Saaks selliseid
tegusaid ja hakkajaid õpilasi
kuskilt juurde hankida…
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Õpetaja Kristi Leibur loeb ja matkab
Anette Antsman
Millises koolis te ise
käisite?
Esimeses klassis käisin
ma Lasnamäe LasteaedAlgkoolis, kus olin eelnevalt lasteaias käinud,
aga kevadel tegin katsed
Tallinna 21. Keskkooli
ja teisest klassist alates
õppisin seal inglise keele
süvaklassis.
Keskkool
möödus siis juba ümbernimetatud Tallinna 21.
Koolis keelte-reaalklassis.
Kelleks tahtsite lapsena saada?
Kui ma veel koolis ei
käinud, hakkasin väikeste laste raamatute
asemel lugema vanaema
riiulist leitud sarja nimega
„Seiklusjutte
maalt ja merelt”, kus
mu erilisteks lemmikuteks olid Jules Verne'i
teosed. Otsustasin kohe,
et mul on vaja saada
maadeavastajaks ja inseneriks. Kahjuks sain
teada, et isegi kui jutud
poleks fantaasia vili
olnud, siis raamatutes
toodud kohad olid ammu
kaardistatud ning leiutised leiutatud. Selge,
siis oli vaja hakata kirjanikuks.
Millised on teie mälestused enda kooliteest?
Kuna siis veel nutiseadmeid polnud, oli mul
halb harjumus põlve
peal raamatuid lugeda
just nimelt tunni ajal,
sest
vahetunnis
oli
muud teha. (Kusjuures,
algklasside

vahetundides oli see
„midagi muud” koridoris
klassiõpetaja valvsa pilgu all pinginaabriga
käest kinni ringis jalutamine.) Igatahes olen
olnud siiralt solvunud
selle peale, kui palju
raamatuid on mult õpetajad ära korjanud just
sel hetkel, kui jutt huvitavaks hakkas minema.
Mäletan veel, et
kuskil põhikooli ajal
õnnestus ka aasta käia
koolis õhtuses vahetuses
ehk siis tunnid algasid
nii 11–12 paiku ja
lõppesid
tavaliselt
kuuest-seitsmest õhtul.
Seetõttu olin sunnitud
rahvatantsutrenni
ka
pooleli jätma, sest peale
kooli ei jõudnud enam
kuskile.
Miks
tahtsite
just
õpetajaks saada?
Soov saada õpetajaks
tekkis mul keskkoolis.
Matemaatikaõpetajaks
tegelikult, ja see on mul
kirjas ka paberi peal,
mis klassijuhataja palus
meil kooli lõppedes ära
täita. Läksin isegi ülikooli plaanidega õppida
matemaatika-informaatika õpetajaks, aga siis
hakkas läbi eriaalaste
tõlketööde kaudu järjest
tugevamalt sisse tulema
inglise keel ning enda
unarusse jäänud kirjanduse armastus hakkas
närima. Liikusin edasi
inglise keele peale.

Kristi Leibur New Yorgis

Meeldib. Mulle meeldib
ka vaheldus erinevate
ainete ning vanuserühmadega.

aastat olen valdavalt
lugenud inglise keeles ja
minu lugemisaeg on iga
päev bussiga töölesõit.
Kui ma ei loe, siis olen
Kuidas olete rahul
väljas jooksmas, matkaoma õpilastega?
mas nii Eestis kui mujal
Tihti olen täitsa rõõmus,
või traditsioonilisemalt
sest on tore näha, kui
ringi reisimas.
midagi uut saab selgeks
või tekib uus idee. On teil lemmikloomi?
Samas on päevi, kui on Mul on üks juba kuldses
kummaline vaadata, et keskeas kassipreili.
kooli võetakse vähem
Millised plaanid on
võimaluse kui kohussuveks?
tusena.
Kindlaid plaane veel
Millised on teie vaba polegi, aga on äärmiselt
aja tegevused?
tõenäoline, et mingi osa
Kui varasemast välja ei sellest liigun seljakoti ja
Kas
teile
meeldib tulnud, siis ma loen telgiga ringi.
palju. Viimased 15–16
TJG-s õpetada?

INTERVJUU, KÜSITLUS

15-aastane Kristi Leibur (vasakul) koos õega
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10-aastane Kristi Leibur

Kui palju oled arvutis või nuhvlis*?
Sandra Anupõld, Merlin Nielsen

Uurisime, kui palju aega
veedavad meie kooli õpilased
arvutis või nutiseadmes. Küsitluses osales 91 õpilast
1.−12. klassini.

12%
29%
22%

1-2 tundi
2-3 tundi
3-4 tundi
4-5 tundi
rohkem kui 5 tundi

Tulemustest selgus, et meie kooli
õpilased on veedavad arvutis ja
11%
26%
nutiseadmetes väga palju aega. Kõige
rohkem vastajatest (29%) väidab, et on
arvutis ja nuhvlis üle 5 tunni päevas.
26% õpilastest on arvutis 4–5 tundi
päevas. 11% õpilastest kasutab arvutit
või nuhvlit päevas 3–4 tundi. 22% õpilastest väidab arvutit või nutiseadmeid kasutavat 2–3
tundi päevas. Vaid 12% lastest on arvutis 1–2 tundi päevas. Loodame, et lähenev suvi ja soojad
ilmad meelitavad õpilasi ekraanide eest rohkem õue!
* nuhvel – uudissõna nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendava seadme kohta
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LAPSEPÕLVELUGU

Direktor Siret Paasmäe ilus
ja aktiivne lapsepõlv

Olen sündinud ja kasvanud
Ida-Virumaal Kohtla-Järvel.
Kui ma praegu peaksin ütlema,
mis vanuselt ma oma tegemisi
mäletan, olen raskustes. Mõned
asjad on eriti eredalt meeles,
mõned vähem. Alates kolmandast eluaastast on lapsepõlvepildid
juba
konkreetsemalt meeles. Juba lasteaias
olin ma üks aktiivne tüdrukutirts. Ema jutu järgi ei meeldinud mulle esimestel päevadel
lasteaia kodukord. Olin harjunud vanaisa-vanaema tähelepanuga ja seetõttu sobisin eriti
täiskasvanutega,
loomulikult
ka lastega. Aga oh õnnetust,
ma ei tahtnud lõuna ajal võõras
kohas magada ja nii lausa kaks
nädalat kõndisin ma koos
tervishoiutöötajaga, keda tollal
medõeks kutsuti, mööda kabinette ja koosolekuid, sest magamistuppa voodisse ma lihtsalt
ei läinud. Nii tema kui rühmakasvataja mõistsid mind ja
lasid asjal rahulikult kulgeda
ehk teisisõnu, minul harjuda.
Aga õnneks harjusin ära ja
juba olingi tubli ning kuulelik
laps.
Mäletan,
et
mulle
meeldis hirmsasti esineda: luuletusi lugeda, laulda, jutustada.
Ja kuna see õnnestus mul üsna
hästi, mitte kõik ei olnud julged
esinejad, siis seda lasti mul palju teha. Meie lasteaias lavastati väga palju ja sageli olin
minagi mingi tegelaskuju, kes

koos kasvatajaga ka teistes
rühmades esinemas käis. Kui
kasvataja oli muinasjutu jutustamisest väsinud, paluti
mul jätkata ja siis olin ma
tähtis tegelane, sest kogu
rühm kuulas minu jutustamist. Lemmik oli PöialLiisi. Ei möödunud ühtegi
pidu, kus ma ei laulnud.
Osalesin ka konkurssidel.
Laulda meeldib mulle tänaseni.
Lasteaia
viimases
rühmas asusin ma õppima
muusikakooli. Kuna mulle ei
meeldinud lasteaias magada,
siis ootasin muusikakooli minekut väga, sest ei pidanud
lõuna ajal magama. Õppisin
seal 5 aastat viiulit ja
klaverit. Iga päev viis isa
mind autoga muusikakooli
ning õhtul hilja sain koju.
Lisaks kõik need õhtud, kui
pidin kodus viiulit harjutama
...
Lasteaiaeast on mul
veel meeles suur soov saada
endale ilusad valged uisud,
sellised nagu olid tol ajal
ülipopulaarsetel iluuisutajatel. Istusin naelutatult teleri
ees ja jälgisin Bestemjanova
ja Bukini tantsu. Nende perenimed on mul tänini meeles.
Ja kui olin 3-aastane, tõigi
jõuluvana mulle need unistuste uisud. Ma olevat need
jalga pannud ja kohe tiigijääle rutanud (jõuluvana käis
maal ja seal ma need kätte
saingi) ning nii ma uisutama
hakkasingi. Soov oli nii suur,
et unustasin kartuse. Ja see
aitas.
Kooliteed alustasin
ma Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis. Olin õnnelik õpilane, sest mul oli neli väga
toredat klassijuhatajat. Saan
nendega tänaseni väga hästi
läbi. Nad on mulle koolielus
suureks eeskujuks olnud.
Meil oli hästi ühtehoidev
klass. Sügiseti käisime kartulipõllul kartuleid noppimas
ning kevaditi tulpe korjamas.
Töötasu eest rentisime bussi,
käisime ekskursioonidel, korraldasime pereõhtuid jms.

Need olid ühed toredad ajad.
Sai tööd tehtud ning ega
õppimata ka midagi ei jäänud. Jõudsime kõike teha
ning mitte keegi ei nurisenud.
Meie klassil oli tore
komme korraldada perepidusid, kus osalesid lapsed koos
vanematega, kõik lustisid ja
kollektiivi ühtsustunne tugevnes.
Kooliajal oli mul
palju hobisid: rahvatants,
käsipall, näitering ning laulukoor. Osalesin mitmel tantsu- ja laulupeol. Kuid koolides ööbimised jäid mul alati
ära. Kuna mul elab tädi
Tallinnas, siis pidin tema
juures ööbima.
Sellel ajal
tahtsin väga ööbida Tallinna
kooli võimlas või siis klassiruumis. Aga hoolitsevad sugulased pakkusid sooja voodit
ja hoolitsust.
Minu ja venna kõik
suved möödusid maal vanaema juures. Mul on maakodu
Narva-Jõesuu lähedal Laagnal. Kui koolivaheaeg hakkas, siis läksime vennaga
maale. Vanaemal oli palju
tegemist, aga reede õhtul ta
koristas,
küttis
sauna,
valmistus nädala lõpuks.
Ootasin reedest päeva õhinal,
sest siis sai koos vanaemaga
pirukaid küpsetatud. Minu
lemmikud
olid
porgandipirukad. Ta oli suurepärane
kokk, eriti pirukate alal.
Nautisn maal olemist. Eriti
meeldis mulle metsas seenel
käia. Meil on mets majale
lähedal ning mul ei olnud
mingi probleem sügisel metsa
äärest
kiiresti
korvitäis
puravikke korjata.
Kui teised lapsed
suveplaanidest rääkides ootasid
laagreid,
siis
meid
vennaga jättis see külmaks.
Meil oli maal meie endi
arvates mitu korda huvitavam. Pealegi oli meie vanaema kogukonna aktiivne liige
ja tal oli palju kohtumisi,
kohustusi ja küllakutseid.
Meie olime enesestmõistetavalt nendes osalised. Ilm-

selt pidasime ennast korralikult üleval, sest vanaema
oli nõudlik ning meid poleks
vastasel korral lihtsalt kuhugi kaasatud.
Kuna vanaema oli
külalislahke perenaine, siis
oli meie maja suvel rahvast
täis, ikka keegi tuli ja keegi
läks. Harjusime täiskasvanutega suhtlema ja arvestama.
Vestlused ja ühistegevused
täiskasvanutega olid väga
arendavad.
Õppisime
ja
harjusime rääkima ning kuulama. Seda oskust on iga
hetk vaja läinud.
Kuna meie sugulased elasid erinevates Eesti
paikades, sõitsime igal suvel
nendele külla. Ootasin aprilli
algust, siis oli esimene sõit
Järvamaale Albusse. Reisimise pisik on mul pärit vist
oma vanematelt. Oleme koos
korraldanud huvitavaid sõite
nii Eestis kui ka välismaal.
Vaatamata sellele, et NarvaJõesuu rand oli käeulatuses
ja seal oli meil nn oma koht,
puhkasime Pärnus, Jurmalas
ja mujalgi.
Mind on võõrustanud ka pered välismaal ja
meie oleme võõrustanud oma
kodus õpilasi mujalt. Esimese kogemuse sain siis, kui
võtsime vastu õpilasi Soomest ja Rootsist. Ise olen elanud päris paljudes erinevates
peredes Soomes, Saksamaal,
Itaalias, Austrias, Poolas,
Hispaanias ja Ungaris. Reisimine on tõesti minu suurim
harrastus, mis sai alguse
lapsepõlves ja kestab tänaseni.
Tagasi vaadates olen
veendunud, et lapsepõlvemälestused on jäävad ja need
väärtushinnangud, mida seal
kaasa võetakse, on kogu elu
aluseks.

INTERVJUU
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Kooli sekretär Maire Kohv – töökas ja täpne!
Alice Gorobets
Milliste töödega tegeleb kantselei?
Kantseleis vormistatakse erinevaid dokumente, näiteks
õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist lahkumise kohta. Kantseleisse on koondunud
kogu kooli kirjavahetus.

Olen töötanud Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis
kaheksa
aastat.

Millised isikuoma- eriti peast
dused peaksid ole- mine.
ma sekretäri või
juhiabina töötaval
inimesel?
Kõigepealt peab olema
tahtmine seda tööd
teha. Kindlasti peab
olema täpsus, korrektsus, kohusetunne ja
hea pingetaluvus.

Kuidas
sattusite
siia tööle? Mis tööd
olete varem teinud?
Kolisime kümme aastat tagasi Kakumäele
ja kool on kodule üsna
lähedal. Eelmine tööMillisel juhul võib koht oli linna teises Millega tegelete vaõpilane kantseleist servas, seega väga bal ajal?
abi saada?
kaugel.
Mul on oma maja ja
Kantselei
väljastab
suur aed. Vabal ajal
erinevaid tõendeid ja Mis on töös meeldi- nokitsen aias.
ametlikke pabereid.
vat, mis mitte?
Mulle meeldib minu Meenutage midagi
Kui kaua olete Jär- töö – paberitöö, asja- oma kooliajast.
veotsa gümnaasiu- ajamine, dokumentide Kooli ajal meeldis
mis töötanud?
vormistamine jm.
mulle matemaatika,

arvuta-
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INTERVJUU VILISTLASEGA

Vilistlane Triinu Lipstok töötab
apteekrina
Rebecca Marie Kiibus
Seekord oleme teinud
intervjuu meie kooli
vilistlase Triinu Lipstokiga, kes õppis Järveotsa
gümnaasiumis, mis kandis tema
kooliajal ka Tallinna
55. Keskkooli ja Tallinna Järveotsa Keskkooli nime, terve kooliaja. Esimesest klassist viimaseni õppis
ta
kunstikallakuga
klassis. Ta lõpetas
kooli 2001. aastal.
Koolikogemusega
jäi
Triinu väga rahule, kuid
sellest, et õppimine on
tõesti vajalik ja kasulik,
sellest sai ta aru alles
tööle asudes.
Oma
kooliteed
alustas Triinu mõned
majad koolihoonest eemal, praeguses Pääsusilma lasteaias, kus
alustatigi sel ajal esimest
klassi.
Triinu
mainis, et mäletab veel,
kuidas
osad
klassikaaslased seal
isegi
lõunaund magasid.
Algklassides oli
ta lemmikõpetajaks tema klassijuhataja Sirje
Võsa, keda Triinu kirjeldab kui igati toredat ja
rahulikku õpetajat, kellega tema meelest oli ta
klassil väga vedanud.
Põhikoolist kõige enam
meelde jäänud õpetajaks
on vene keele õpetaja
Marina Anfinogenova ja
gümnaasiumi lemmikõpetajaks oli Ene Koit-

salu, kes oli ka Triinu
klassijuhataja.
Läbi
kooliaja
meeldisid Triinule kunstitunnid kui loov käeline
tegevus, sest kunagi
polnud ohtu, et saad
hindeks kahe. Samuti
meeldisid talle eesti keele ja kirjanduse tunnid.
Triinu
suhtleb
veel tänaseni mitmete
klassikaaslastega.
Samuti oli ta sõprust sobitanud ühe kolm aastat
noorema
koolikaaslasega, kellega ta sai
tuttavaks juba enne
kooli algust, ja kellega
tuli hiljem kooli peaaegu
alati koos. Veel oli pikk
rida klassikaaslasi, kellel sai ikka külas ja
sünnipäevadel käidud.
Sünnipäevadel sai ka
missivalimisi ja viktoriine korraldatud, mäletab Triinu.
Triinu, kes oli
terve kooliaja jooksul pigem kunstile keskendunud,
leidis
peale
gümnaasiumi lõppu, et
meditsiin on huvitav ja
läks hoopis Tallinna
Tervishoiu
Kõrgkooli
farmaatsiat
õppima.
Praegu töötab ta Ylikooli Apteegi Saue apteegis, kus oli kunagi ka
praktikal käinud. Vahepeal töötas ta küll mujal, kuid siis kutsus üks
sõbranna ta Sauele ja
sinna ta jäigi.
Apteekri ametit
kirjeldab Triinu Lipstok

järgmiselt: „Erinevates
apteekides on farmatseutide ülesanded pisut
erinevad. Apteeker peab
lisaks müügile ja nõustamisele tegelema ka ravimite tellimise ja vastuvõtuga. Samuti valmistatakse osades apteekides ravimeid: erinevaid salve, lahuseid ja
pulbreid.” Tema sõnul
peaks inimene, kes soovib soovib töötada apteekrina, kooli ajal tähelepanu pöörama keemia
ja bioloogia õppimisele;
samuti tulevad kasuks
võõrkeeled, nagu näiteks soome, inglise ja
vene keel. Farmaatsiat
saab õppida Tallinna
Tervishoiu Kõrgkoolis ja
Tartu Ülikoolis.

Õpetaja Ann Aruvee
kommentaar:
Triinu oli minu klassiõde
12 aastat. Mul on temast
ainult väga head mälestused, suhtleme siiani
aeg-ajalt. Pöördun alati
tema poole, kui tervisevõi ravimiteemalist nõu
vajan. Minu jaoks oli
kooliaasta üks oodatumaid sündmusi Triinu
sünnipäev 1. oktoobril.
Triinu elas ema, isa ja 4
õe-vennaga oma majas,
see oli minu kui korteris
elava tüdruku jaoks eksootiline ja mõnus. Siiani
on meeles, milline lõhn
Triinu majas õunahooajal oli. Hästi on meeles
ka viktoriinid, Triinu ema
oivalised toidud ja õues
müttamine. Olid väga
toredad ajad ☺

LAPSESUU
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Lapsesuu ei valeta
Liis Klimov
Seekord palusime 1. ja 2. klassi lastel seletada, kuidas nad mõistavad tuntud Eesti vanasõnu.

Valel on lühikesed jalad

(tegelik tähendus: valega kaugele ei jõua; vale tuleb alati välja)

Kristofer (7) – Kui sa räägid valet, siis avastatakse see kiiresti.
Chris Roland (8) – Kui sa valetad, tuleb ka ebaõnn.
Martin (8) – Vale saab tulla mõnikord välja.
Heike (8) – Kui valetad, on sul lühikesed jalad.
Mirjam (8) – Kui keegi valetab, saab seda väga ruttu teada.
Liisa (7) – Kui keegi valetab, tuleb see kohe välja.

Salajutt läheb haisema
(tegelik tähendus: saladust tuleb hoida; salajuttu pole ilus
rääkida)

Kristofer (7) – Igavesti ei saa juttu salajas hoida.
Chris Roland (8) – Sa ei tohi kellelegi midagi öelda.
Martin (8) – Kui sa ütled ainult ühele ja teisele mitte,
läheb see haisema.
Heike (8) – Kui sa räägid salajutu välja, siis see haiseb.
Mirjam (8) – Kui on saladus ja ta räägib selle ära ja
teine räägib ruttu edasi, siis saavad kõik teada.
Liisa (7) – Kui keegi räägib saladuse, tuleb see ruttu
välja.

Õnnetus ei hüüa tulles
(tegelik tähendus: õnnetusi ei saa ette näha; peab ettevaatlik olema)

Kristofer (7) – Sa ei näe õnnetusi ette.
Martin (8) – Õnnetus ütleb, kui ta tuleb.
Chris Roland (8) – Õnnetus ei või tulla.
Heike (8) – Kui õnnetus tuleb, ei ütle ta seda.
Mirjam (8) – Iga hetk võib juhtuda õnnetus.
Liisa (8) – Kui ta on hooletu, siis juhtub igasuguseid asju.
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TUNNIKONTROLL

Tunnikontroll – õpilaste eri

Rebecca Marie Kiibus
1. Mille kohta käis reklaam,
mis „Kalapoeg Nemo” ajal
mängimise tõttu lapsevanemad välja vihastas?
Õige vastus: Kalapulgad

Kalapulkade reklaam

2. Millises riigis on
populaarsuselt teine partei
Piraadipartei?
Õige vastus: Island

Rootsi

4. Nimeta filmifestival, mis
10.−19. aprillini inimesi kinno
kutsus?
Õige vastus: JAFF

Mu elu?

1p

1p

TREFF

Rebaste retsimine

On homme mureta
0,5 p
JAFF
1p

1p

0p

0p
Pythagoras

1p
„Mandariinid”

1p

Esper Kaar, noh peaaegu Miks ma peaks
8. Kes on uus algklasside
algklasside õpetajaid
õpetaja, kellega eelmises lehes
teadma?
intervjuu oli?
Õige vastus: Jaana Skvortsova
0p

10. Milline üritus on kaudselt
seotud rebastega?
Õige vastus: Rebaste retsimine,
rebaste ristimine

0p

Pythagoras
1p

Jaapani kultuuri õhtu

0p

JAFF

Pythagoras

9. Milline üritus toimus 2.
aprillil meie koolis seoses
jaapani keelega?
Õige vastus: Jaapani õhtu

1p

0,5 p

0p

7. Mis oli selle eesti filmi nimi, „Mandariinid”
mis Oscari nominendiks valiti?
Õige vastus: „Mandariinid“

0p

See homme mureta

5. Mille kohta käis soomlaste
Eestlastele hüüdnime
Mis on elu?
tehtud küsitlus, mis meie
otsimine
presidendi sõnatuks võttis?
Õige vastus: Eestlastele hüüdnime
otsimine
1p
6. Kelle nime kannab valem
kaatetite ja hüpotenuusi
kohta?
Õige vastus: Pythagoras

Kalapulkade reklaam või
printsesside reklaam

Põrgus
0p

3. Lõpeta vanasõna: „Mis täna See homme hooleta
tehtud, …“
Õige vastus: … see homme hooleta

Keyt Vainola

Kristina Aule

„Mandariinid”
1p

1p

0p

0p

Jaapani õhtu
1p

1p

Jaapani õhtu
1p

Rebaste retsimine

1p
Rebaste ristimine

1p

1p

1p

7p

5,5 p

6,5 p

MUUTUMISMÄNG
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Sille-Maria Kelleri militaarne muutus

ENNE

PÄRAST

Nimi

Sille-Maria Keller

Vanus

18

Klass

11.a

Hobid

Sport, rahvatants, sukeldumine

Lemmikained

Kehaline kasvatus, bioloogia, ajalugu

Miks just selline riietus?

See on mugav.

Mille järgi valid oma
riideid?

Valin mugavuse järgi, väljanägemine pole nii oluline, aga päris kõike
ka selga ei pane.

Mis kuulub su igapäevase Teksad, T-särk, pusa
riietuse juurde?
Kuidas jäid muutusega
rahule?

Mulle täitsa meeldib see muutus.
Toimetuse kommentaar: MEILi toimetus ei jäänud muutusega
rahule, meie plaan Sillest missikandidaat teha läks vett vedama! ☺
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LOOMING

Luule, see ei tule tuulest
Palusime õpetajatel ja õpilastel täita Anna Haava
luuletuses „Mu süda usub” lüngad (vt allajoonitud sõnu).
Mu süda usub (originaalluuletus)
Anna Haava

Mu süda usub
Katri Silla

Mu süda usub
Mark Gantsovski

Mu süda usub õnne,
suurt – meresügavat,
kus säravad muinasjutud
ja imed puhkavad.

Mu süda usub armastust,
suurt – meresügavat,
kus säravad tähed
ja imed puhkavad.

Mu süda usub armastust,
suurt – meresügavat,
kus säravad unistused
ja imed puhkavad.

Mu süda usub valgust,
mis tõuseb säält sügavast,
mis kutsub tuhanded õied
kõik elusse uinumast.

Mu süda usub armastust,
mis tõuseb säält sügavast,
mis kutsub tuhanded õied
kõik elusse uinumast.

Mu süda usub ilu,
mis tõuseb säält sügavast,
mis kutsub tuhanded õied
kõik elusse uinumast.

Mu süda usub elu,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline,
kuid siiski taevane on.

Mu süda usub armastust,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline,
kuid siiski kaunis on.

Mu süda usub rõõmu,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline,
kuid siiski imeline on.

Mu süda usub surma –
suurt, sügavat, õnnist ööd,
kuhu mahuvad ära kõik õndsus
ja valgus ja elutõed.

Mu süda usub armastust –
suurt, sügavat, õnnist ööd,
kuhu mahuvad ära kõik õndsus
ja laul ja lõõm.

Mu süda usub õnne –
suurt, sügavat, õnnist ööd,
kuhu mahuvad ära kõik õndsus
ja imed ja unistused.

Mu süda usub
Annika Antsman, 12.a

Mu süda usub
Steven Nõmmik, 12.a

Mu süda usub
Rebecca Marie Kiibus, 9.b

Mu süda usub maad,
suurt – meresügavat,
kus säravad lilled
ja imed puhkavad.

Mu süda usub igavikkust,
suurt – meresügavat,
kus säravad õied
ja imed puhkavad.

Mu süda usub õnne,
suurt – meresügavat,
kus säravad unistused
ja imed puhkavad.

Mu süda usub merd,
mis tõuseb säält sügavast,
mis kutsub tuhanded õied
kõik elusse uinumast.

Mu süda usub imesid,
mis tõuseb säält sügavast,
mis kutsub tuhanded õied
kõik elusse uinumast.

Mu süda usub elu,
mis tõuseb säält sügavast,
mis kutsub tuhanded õied
kõik elusse uinumast.

Mu süda usub metsa,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline,
kuid siiski armas on.

Mu süda usub armastusse,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline,
kuid siiski joovastav on.

Mu süda usub armastust,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline,
kuid siiski õnn on.

Mu süda usub taevast –
suurt, sügavat, õnnist ööd,
kuhu mahuvad ära kõik õndsus
ja pilved ja kuu.

Mu süda usub pimedust –
suurt, sügavat, õnnist ööd,
kuhu mahuvad ära kõik õndsus
ja õnnetus ja õnnistus.

Mu süda usub õnne –
suurt, sügavat, õnnist ööd,
kuhu mahuvad ära kõik õndsus
ja imed ja unistused.

ÜRITUSED
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Sinu sammud loevad
Alice Gorobets
Ka sellel aastal tähistas
meie kool aprilli kolmandal nädalal üle-eestilist
südamenädalat.
Südamenädalat viis läbi
Tervise Arengu Instituut koostöös SA-ga
Eesti Terviserajad. Eestis on seda tähistatud
juba alates 1993. aastast
– tänavu juba 23. korda.
Nädala
jooksul
oli võimalik endale huvijuhi kabinetist soetada

liikumispäevik, mida sai
nädala jooksul täita.
Sinna sai kirja panna
kõik oma füüsilised saavutused nädala jooksul.
Näiteks jooksmine, ujumine või jalutamine
ning lisaks ka aeg või
distants, mille jooksul
seda kõike tehti. Päevikust sai ka lugeda näpunäiteid selle kohta, kuidas muuta oma eluviise
tervislikumaks ning ela-

da kauem. Hiljem korjati
kõik
päevikud
kokku ning tehti loos.
Võitja auhinnaks olid
erinevad
tervislikud
puuviljad.
Lisaks toimusid
reedesel päeval liikumisvahetunnid, kus kõlasid raadiost erinevad
ülesanded ning neid sai
kas sõbraga või üksi,
olenemata
asukohast,
energiliselt
muusika

taustal täita. Näiteks oli
vaja poole minuti jooksul teha põlvetõsteid,
kükke, sääretõstejooksu
ning muudki.
Planeeritud tervisekohvik jäi kahjuks
osavõtjate vähesuse tõttu ära.
Loodetavasti
sportis kogu kool sellel
nädalal palju ning jätkab seda ka edaspidi.
Sinu sammud loevad!

Järveotsa kool aitab tuua nukuteatri
lasteaedadesse
Alice Gorobets

Eesti Tööõpetajate Selts
korraldas koostöös Tallinna Haridusametiga vahva
teatriprojekti
koolidele.
Selle asemel, et ise teatrisse minna, tõid 25
Tallinna kooli erinevatesse
lasteadadesse oma kätega
tehtud teatri rekvisiite, et
kasvatajad saaksid teha
ise oma lastele teatrit. Kuidas kulges see töö meie
koolis?

„See oli päris mahukas töö,” kommenteerib
toimunut õp Tiiu Härsing.
Tema ning puutööõpetaja
Ago Kalberg andsid mõlemad oma nõusoleku, et
ka meie koolilapsed saaksid osaleda. Seejärel oli
vaja kaasa saada 8. ja 9.
klasside õpilased, kes projektis osalema hakkaksid.
Kõik olid meelsasti nõus!
Õp Kalberg meisterdas
ning kaunistas poistega
imelised kohvrid, kuhu hiljem läksid sisse tüdrukute ning õp Härsingu õmmeldud käpiknukud. Koolidesse oli saadetud vajalik
varustus õmblemiseks ja
ehitamiseks.
Tüdrukud
said erinevatest materjalidest kokku õmmelda 5
erinevat looma: siil, karu,
hunt, rebane ja jänes. Lisaks õmblesid tüdrukud ka
rahvariidest kotid kokkupandavale lavale, mis oli
tehtud poiste poolt. Kõik
tegijad jäid tulemusega
väga rahule.

„Õpetaja abi oli
palju vaja,” kommenteeris
tööd õp Härsing ja nii ta
tõesti oli. Nagu ma ise oma
kogemusest teada sain,
pole käpiknukkude õmblemine sugugi lihtne tegu.
Õnneks kiitis õpetaja mind
kui väga head vatiiniga
rebase sabade täistoppijat,
nii et tulevikuks on mul
amet olemas ning nagu
õpetaja ise ütles, oli see
üks positiivne kogemus.
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Kevadball – kaunis õhtu Talveaias
Triinu Lehtoja

30. aprilli õhtul täitus Estonia
Talveaed pidulikes rõivastes
õpilaste ja õpetajatega – toimus toredaks traditsiooniks
saanud kooli kevadball. Pärast õhtujuhtide avasõna ning
avavalssi astusid lavale käesoleva hooaja „Superstaari”saates osalenud Jana ja Elis.
Nende etteaste järel julgustasid õhtujuhid osalema kõiki
seltskonnamängus, mille võitjateks krooniti pärast mõnusalt pingelist heitlust Mondela Urbala ja Karro Haav.
Seejärel said kõik tuletada

tantsupõrandal meelde kolme
varasema
nädala
jooksul
vahetundides õpitud tantsusamme. Õhtu jooksul pakkusid ilusaid elamusi ka Free
Flow Tantsustuudio andekad
noored ning kitarri saatel
laulnud Anna Kuchinsky.
Lisaks varem selgeks
õpitud tantsudele kuulus balli
kavasse ka ühe uue tantsu
õppimine. Terje TreimannTupitsa juhendamisel said
noored ülevaate tša-tša-tšaast ning olid mõne minutiga
selles juba täitsa vilunud.

Nagu varasematelgi aastatel,
valiti ka seekord balli kuninganna ja kuningas. Selleks sai
iga ballikülaline anda oma
hääle. Tiitli saamisel mängis
peamist rolli aktiivne hoiak
läbi õhtu, see tähendab
kaasalöömine kõikides tegevustes ning muidugi tantsupõrandal säramine. Balli kuninganna tiitli pälvis Merili
Sepaväli ja kuninga tiitli
Sten-Mark Virro 11.a klassist.
Häälte arvuga olid neil üsna
tihedalt kannul Laura Somelar ja Rünno Tammela 9.a

klassist – nemad pärjati balli
printsessi ja printsi tiitliga.
Õhtu lõpetuseks toodi lauda uhke tort ning
seejärel sai tantsupõrandal
veel viimased keerutused teha. Paljude lemmikuks oli
saanud valss, mille muusikat
korduvalt juurde paluti. Kokkuvõttes oli suur rõõm veeta
pidulik õhtu väärikate ja kaunite noorte seltskonnas. Siinkohal eraldi kummardus 9.a
ja 11.a klassile, kes kõige
rohkearvulisemalt ballil kaasa lõid!

ÜRITUSED
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Emakeelepäeva tähistamine – mis
toimus ja kes olid parimad?
Alice Gorobets, Pipa Anniste
Sellel aastal tähistasime
me emakeelepäeva tervelt kaks päeva järjest.
Neljapäeval, 12. märtsil
osales iga klassi võistkond viktoriinil, mis toimusid kolmanda (1.–4.
klass) ja neljanda (5.–
11. klass) tunni ajal
aulas. Kahjuks ei saanud 12. klass proovieksami tõttu osaleda.
Kõik võistkonnad olid
omakorda jaotatud vanusegruppideks. Tulemused olid järgmised:
1.–2. klasside parim
võistkond oli 2.a klassi
oma, 3.–4. klassidest
tuli võitjaks 4.c. 5.–7.
klasside grupis oli parim
6.a klassi võistkond ja

8.–11. klassidest olid
tublimad keeleteadlased
11.a klassi õpilased.
Viktoriinide vahel esines meie kooli
mudilaskoor ja Revalia
poistekoor.
Mõlemat
koori juhendas meie
kooli
muusikaõpetaja
Tanel Nurk.
Reedel, 13. märtsil kirjutasid kõik õpilased kolmanda tunni ajal
üleriigilise
etteütluse
eeskujul etteütlust. Olgu
mainitud iga klassi parimad:
1.a – Susanna Liisa
Kuuseõis, Katariina
Mägi, Liisa-Maria Havi,
Karl Rudolf Tartu,
Aaron Rändla

1.c – Mia Herja, NoraLiis Pihlak, Edvard Krõman, Reelika Umda
2.a – Kaur Mägi,
Rebecca Schubert,
Emma-Liis Martin
2.b – Tauri Haabmets,
Karl Robert Agu
2.c – Sander Nermann
2.d – Karolin Gustavson
3.a – Maarja Lisete
Milk, Ragnar Audse,
Annika Saar, Anita Lepik, Anna-Liisa Mölder
3.b – Marilee Linnas,
Emilia Heil, IngerMaria Virro, Kristofer
Uustalu
3.c – Mia-Johanna Tartu, Ron Ülo Hakman,
Nora Pihelgas, Kädi
Niinemaa

4.a – Mikk Vahter
4.b – Katriin Raudsepp,
Iris Kutan
4.c – Marcus Sild
5.a – Polina Paenurm
5.b – Isabella Pragi,
Helle Katrina Luik
6.a – Liis Laansalu,
Benjamin Morales
6.b – Alex-Daniel Nõmmemees
7.a – Helena Ly Unt
7.b – Pipa Anniste
8.a – Jaan Joosep Jürimäe
8.b – Andre Vapper
9.a – Rünno Tammela
9.b – Sofia Pribludnaja
11.a – Merili Sepaväli
12.a – Romet Tagobert

NÄITEID ETTEÜTLUSTEST
Etteütlus 2.–3. klassile
Kristjan ja Kaarel on parimad sõbrad ning käivad pärast tunde korvpalli mängimas. Tahtsin osta poest
värsket saia, aga pood oli juba kinni. Päike paistab soojalt, kevade lõhna on igal pool tunda.
Etteütlus 4. klassile
Eakas puuraiuja ja tujukas tantsija soovisid süüa saia. Kaarel ja Krista haarasid seenekorvid ning
jooksid üle karjamaa metsa poole. Nägime filmis õudseid olendeid ning tundsime päris suurt hirmu.
Õpetaja saatis õpilasele koju teate, et kohustusi tuleb täita ja tegemata tööd ära teha.
Etteütlus 5.–6. klassile
Kokk pakkus tallinlastele erakordselt häid kukleid ja morssi. Filmi „Nullpunkt” režissöör on Mihkel
Ulk. „Harry Potter, tule siia!” hüüdis Ron. Hüppasin vette, sest tahtsin kähku ujuma hakata. Kärbsed
puhkasid ajalehe Eesti Ekspress peal.
Etteütlus 7.–9. klassile
Kas tänavune Tuglase novelliauhind, millega kaasneb 1000-eurone preemia, anti üle kirjaniku
kodumajas Väikese Illimari tänaval? Grandioosse ehitise ees andsid arhitektid detailseid selgitusi, mida
jäid kuulama kümned jalakäijad. Loomaaias pole ühtki kasimata elevanti, leidub vaid leplikke ning
õnnelikke.
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Moe Malle – poodiumilt poodi!
Kaidi-Kätlyn Reimann
Sel aastal oli Moe Malle
pealkiri
„Poodiumilt
poodi”, teemaks olid
uuenduslikud
spordiriided, mis oleksid ka
Eesti tänavatel kandmiseks. Kollektsioonis
pidi
olema
esitatud
vähemalt nelja spordialariietust,
mängima
rahvusvärvide ja põhjamaiselt minimalistlike
lahendustega.
Tallinna Järveotsa Gümnaasimi esindas kaks kollektsiooni,
11. klassi „Sähvatus” ja
12. klassi „Addiction”.
Kollektsioon „Sähvatus”
sai ka eripreemia. „Sähvatuses” olid esindatud
tennisist, ujujad, korv-

pallurid ja vehkleja (vt
pilti).
11. klassi jaoks
toimus
üritusest
osavõtmine teist korda.
Kõik algas sellest, kui
õpetaja Sirje Märjamaa
teatas
selle-aastase
teema. Teema teada,
istusid kõik osa-lejad
maha ja hakkasid oma
mõtteid kirja pane-ma
ning üles joonis-tama.
Ideed paberil,
valiti
parimad välja ja jaotati
ülesanded.
Otsiti
muusikat
ja
räägiti
modellidega, kes oleksid
nõus astuma lavale.
Õpetaja juhendas ja
aitas, nii kuidas oskas.
Riiete tegemiseks

oli aega vaid mõni nädal. Käidi koos poes, lõigati, õmmeldi, liimiti ja
prooviti. Lõpuks hakkasid kõik tööd valmima ja
üritus lähenema. Päev
enne üritust sai antud
veel viimane lihv, et
kõik näeks välja suurepärane.
Üritus
toimus
Rocca al Mare kaubanduskeksuses. Hommikul
oli igale esinejale antud
kindel kellaaeg, millal
sai minna, vaadata üle
lava ning proovi teha.
Kõik olid natuke närvis,
sest lõpptulemust ju
täpselt ei teatud. Enne
ürituse algust käis peast
läbi veel mitmeid mõt-

teid, kas liikumine on
muusikas, kas riided on
korras, kas meik ja
soengud sobivad, mis on
teistel osalejatel seljas.
Kui saabus hetk laval
olla, hoidsid kõik pöialt,
et kõik ikka sujuks. Üle
kuu aja nähti vaeva, et
saada kollektsioon lavale vaid mõneks minutiks. Modellid said oma
ülesandega väga hästi
hakkama ja tuligi jääda
lõpptulemust ootama.
Meie töö oli tehtud.
Sellisest
üritusest osavõtmine annab
palju kogumusi ja tuleb
kindlasti kasuks.

HOBI
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Artemi Aleksandrov – andekas
hokimängija
Carmen Katariina Sikk
Artemi Aleksandrov on Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane, kellel on
väga huvitav hobi. Nimelt mängib Artemi jäähokit. Jäähoki on Artemi jaoks väga
olulisel kohal elus. Tihtipeale surub trenniaeg peale nii klassiüritustele kui ka vahel
õppimisele. Jäähokis on saavutanud Artemi juba palju, olles oma tiimis asendamatu
ning üks parimaid tiimi mängjaid.
Kuidas jõudsid jäähoki juurde?
Jäähoki
juurde
tõid
mind vanemad. Emale
oli üks sõber jäähokit
soovitanud.

Kas oled käinud ka
välismaal mängimas?
Kui jah, siis kus?
Ma olen mänginud Soomes, Rootsis, Hollandis,
Venemaal, Lätis.

Kaua oled tegelenud
jäähokiga?
Jäähokiga olen tegelenud 11 aastat.

Mida jäähoki sinu
jaoks tähendab?
Jäähoki tähendab mulle
kõike, kuna ma lihtsalt
armastan seda ja tahan
Mida mäletad oma
selles ka midagi saaesimesest
treeninvutada.
gust?
Esimesest trennist mä- Mitmendal kohal on
letan, et mulle ei meel- jäähoki sinu elus?
dinud, kui ma kukkusin Minu jaoks on jäähoki
jääle ja ei saanud püsti. kolmandal kohal, peale
pere ja kooli.
Kui pikalt kestab su
trenn ning mitu kor- Kas keegi sinu perest
da nädalas trenn on? harrastab veel jääTrennid kestavad 100 hokit?
minutit ja on 5 korda Jäähokit mängin perest
nädalas.
ainult mina.
Milline roll on sinul
oma jäähokitiimis?
Tiimis mängin ma parema ründaja rolli.

Kas sul on veel huvitavaid hobisid? Mida
sa veel teha armastad?
Peale hoki meeldib mulMis on su suurim saale ka kalapüük ja
vutus jäähokis?
jalgpall.
Suurim saavutus jäähokis on 2. koht Soome Kas jäähoki kuulub
meistrivõistlustel, kus ka
tulevikus
sinu
osales 25 meeskonda.
ellu? Kas seda võib
tulevikus teha ka tööMis on jäähoki juures
na?
kõige olulisem?
Ma usun küll, et jääPolegi sellist asja, mis
hokist võib mu töö saaongi kõige olulisem.
da, sest see on väga
Kõik, mis on seotud jääpopulaarne.
hokiga, on oluline.

Artemi trennikaaslastega
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Raamatusoovitused
Birgit Kukk
Calia Read „Haruta mind lahti” (Kirjastus Kunst, 2015)
Kuus kuud tagasi olin ma õnnelik. Ma olin lihtsalt Naomi Carradine.Kuu aega tagasi toodi
mind vaimuhaiglasse. Eile külastas mind Lachlan. Ta suudles mind ning ütles, et hakkan
oma mõistust kaotama. Täna külastas mind Max, kes tuletas mulle meelde, et ma ei ole
hull. Aga enne kui ma teda puudutada jõudsin, oli ta kadunud.Mõni minut tagasi, üritades
lahti harutada oma minevikku, triivisin ma reaalsusest eemale.Ja nüüd ... arvavad kõik, et
ma olen hull. Kuid mina tean, et ma ei ole seda ja et mu lähedased vajavad mu abi.
Kas sa usud mind?

Valdur Mikita „Lingvistiline mets” (GRENADER GRUPP, 2013)
Lingvistiline mets on sülem inspireerivaid ja ebaharilikke mõtteid eesti
keelest, loodusest ja kultuurist. See on kosutav lugemine kõigile, kes otsivad
vastust küsimusele, miks on Eesti maagiline paik. Raamatus on juttu seentest,
putukatest, soome-ugrist, suitsusaunast, metsast, kultuuriteooriast,
jalgrattasõidust ning päratust kosmiliste mõõtmetega kartulikonksust, mida
veel ükski eestlane pole suutnud Munamäe küljest lahti kiskuda.

Arvutimäng „Five Nights at Freddy’s”
Kertu Peegel
„Five Nights at Freddy’s”
(Viis ööd Freddy juures) on
Scott Cawthoni loodud õudusmängude triloogia. See on
esimese osa ilmumisest alates
saanud väga populaarseks,
vaatamata sellele, et see on
tehtud vaid ühe mehe poolt.
Mäng on lihtne – sa
oled Freddy Fazbeari söögikohas öövalvur. Su ülesandeks on vaadata, et keegi
ei murraks sisse ja et
animatrooniliste
robotitega
oleks kõik korras. Kohale
jõudes tuleb aga välja, et
suurimaks ohuks sulle ei ole
mitte vargad ega sissemurdjad, vaid robotid ise, kes
liiguvad
öösel
ringi
ja
üritavad sind kätte saada.
Sulle on abiks lindistatud
juhised eelmiselt valvurilt,
kes on sulle jätnud juhtnööre. Tuleb välja, et robotid
näevad sind ilma kostüümita
siseskeletina. Söögikohas on
kõigil robotitel keelatud ilma
kostüümita ringi käia. See-

tõttu topivad nad su kätte
saades ühte vabasse kostüümi. Need on aga täis
mehaanilisi osi, nii et inimene
ei ela sinna sisse panduna
kaua.
Enda kaitsmiseks on
mängijal
vaid
kaamerad,
millega robotite liikumist jälgida, kaks ust, mida sulgeda,
kui nad liiga lähedale jõuavad, ning kaks tuld kummagi
ukse kõrval. Iga öö on sul
piiratud hulk voolu ja kõige
selle kasutamine kulutab
seda. Voolu otsasaamisel on
veel väike võimalus öö üle
elada, kuid enamasti tähendab see peatset surma.
Roboteid on neli:
bändiliikmed Bonnie, Chica ja
Freddy ning teistest eraldatud Foxy, kelle atraktsioon
on kinni pandud. Kõigil neist
on erinevad käitumismustrid,
mille sa pead selgeks saama,
et mäng võita.
Mängus on seitse
ööd. Nendest kuus on loole

tähtsad ning seitsmes on enda
oskuste proovilepanemiseks
loodud öö, kus on võimalik
robotite
tehisintelligentsi
taset muuta. Sellest ööst on
alguse saanud ka niinimetatud 4/20 raskusaste. See on
oma nime saanud sellest, et
mängus on neli robotit ja
kõigi raskusaste läheb kuni
kahekümneni, mis on kõige
raskem tase. Selle taseme
läbitegemine oli ka looja
meelest võimatu, nii et alguses ei olnud selle läbitegemise
eest mingit auhinda. Hiljem
lisas Scott mängu avaekraanile kolmanda tähe, mis
näitas su võitu.
Üks kiidetumaid Five
Nights at Freddy’s osi oli
lugu. Scott Cawthon lõi
meisterliku loo mõrvadest,
kadumistest ja õnnetustest –
ning peitis siis selle osavalt
mängu ära. Esimest korda
läbi mängides ei märka mängija ilmselt sellest murdosagi.
Alles edasistel mängukorda-

del tuleb ilmsile söögikoha
tume minevik. See lugu, mis
mängu alguses sulle esitletakse, räägib küll küllaltki
õudusttekitava
loo
rikkis
robotitest, kes sind terve öö
jahivad, kuid see on siiski
vaid jäämäe tipp.
Soovitan seda mängu
kindlalt kõigile, kes naudivad
õudusmänge ja -filme, ning
samuti neile, kellele meeldib
arutleda mängude loo üle,
sest Five Nights at Freddy’s
jätab mitmed loo punktid lahtiseks.
Mängule on loodud
kaks järge. Five Nights at
Freddy’s 2 tuli välja 11.
novembril 2014 aastal ning
Five Nights at Freddy’s 3 tuli
välja 2. märtsil 2015. aastal.
Mõlemad
mängud
lisasid
esimese mängu loole palju,
kuid siiski vastasid need uued
lisandid vaid mõnele küsimusele ja tõid sisse hoopis
rohkem lahtisi otsi.

KOKANDUSNURK

Õed Antsmanid köögis
Anette Anstman, Annika Antsman

Makaroni-singovorm
Koostisosad:
400 g väikeseid makarone
300 g kanahakkliha
1 keskmine mugulsibul
1 pakk külmutatud brokoli-lillkapsa segu
150 g kirsstomateid
100 g juustu
1 pakk Knorri nelja juustu kastet
50 ml piima
maitsestamiseks, mis endale meeldib

Valmistamine:
Prae kanahakkliha sibulaga helepruuniks, maitsesta. Keeda
makaronid al'dente. Vormi põhja laota hakkliha, peale
keedetud makaronid. Järgmiseks laota vormi sulatatud
köögiviljad, maitsesta vähese soola või Vegetaga.
Vahepealseks kihiks võib laotada ka juustu. Seejärel lisa
jällegi kiht makarone, siis kiht poolitatud kirsstomateid.
Viimaseks kihiks on JÄLLE makaronid. Kalla vorm üle nelja
juustu kastmega (mis on eelnevalt segatud piima ja veega,
pakendil oleva õpetuse järgi, ära keeda!). Laota uuesti peale
juustuviilud. Küpseta ahjus 180 kraadi juures ca 45−55 min.
Võta välja, lase jahtuda ja naudi ☺

Pisara kook
Koostisosad:
1. kiht (taigen)
300 g margariini
500 g jahu
4 munakollast
pool klaasi suhkrut

2. kiht (kohupiimakiht)
3 pakki kohupiima
3 munakollast
pool klaasi suhkrut
veerand klaasi piima
natuke vaniljesuhkrut

3. kiht (marjad)
4. kiht (munavalge)
500 g õunu, marju või midagi 7 munavalget
hapukat
pool klaasi suhkrut

Valmistamine:
Lisa jahu ja margariin suuremasse plastikkaussi, sega õrnalt
puulusikaga. Lisa kaussi munakollased ja suhkur, sõtku
kuni on taignapall. Laota see küpsetusplaadile (paberit pole
vaja) ja torka kahvliga augud sisse. Küpseta ca 15 min
190−200 kraadises ahjus. Võta uus kauss ja sinna sega
kohupiim, munakollased, suhkur, piim ja vaniljesuhkur.
Sega ühtlaseks. Kui taigen on ahjus juba 15 min olnud, võta
see ettevaatlikult välja ja kalla kohupiim peale, et oleks
ühtlane. Pane uuesti ahju 10 minutiks. Pärast 10 min, võta
kook ahjust välja ja pane marjad, õunad (mis endale
meeldib) kohupiima peale ja uuesti 5 minutiks ahju.
Senikaua klopi munavalget ja suhkrut ühtlaseks tugevaks
massiks. Laota see koogile, kui mass on juba kõva ja kaussi
ümber pöörates see välja ei voola. Aseta munavalgevaht
koogile, nii kuidas endale sobib. Meie eelistasime laotada nii,
et oleks tipud ja nagu väike mäestik. Pane kook veel ca 4−5
minutiks ahju, kuni munavalgetipud on mõnusalt
helepruunid. Head isu!
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RISTSÕNA, SUDOKU, INFO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linn, kus vilistlane Triinu Lipstok töötab.
Sille-Maria Kelleri üks lemmikõppeaineid.
Ballikuninga perekonnanimi.
Saar, kus õp Anne Preden aprillis käis.
Linn, kust on direktor pärit.
12.a klassijuhataja eesnimi.

7. Kooli sekretäri perekonnanimi.
8. Ameerika linn, kus õp Kristi Leibur on käinud.
9. ...... läheb haisema (vanasõna).
10. 8.a poiss, kes mängib hokit.
11. „Väikse Illimari” autori perekonnanimi.

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile raamatukogu@jarveotsa.ee, saavad järgmise lehe tasuta!

SUDOKU
Sudokul on vaid üks
reegel: tühjad kohad
tabelis tuleb täita
numbritega 1–9 nii, et
üheski reas ega veerus ega
ka üheski rasvase joonega
piiratud 9 ruudukese
suuruses tükis ei oleks
korduvaid numbreid.

JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•
•

Persoonilugu õp Eve Tagaväljaga
Lapsepõlvest jutustab õp Merike Turb
Muutumismäng jätkub

•
•
•

Üritustest meie koolis
Õpetajate lemmikretseptid
Meie kooli jõusaalist

