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PEATOIMETAJA VEERG

Distantsõppe positiivsed küljed
Amina Okbani, peatoimetaja
Eelmisel kevadel ma kirjeldasin eelkõige distantsõppe negatiivseid külgi, mis oli tol olukorral täiesti
arusaadav, sest ausalt öeldes oli väga raske selles uues situatsioonis midagi positiivset leida. Seekord
proovin aga juhtida tähelepanu distantsõppe positiivsetele külgedele.
Ma arvan, et see, kuidas iga inimene seda olukorda näeb, oleneb täielikult tema iseloomust.
Mõni saab kodus enese juhtimise ja aja planeerimisega väga hästi hakkama, teine mitte nii väga. Üks
positiivseid külgi kaugõppe juures oligi see, et me kõik saime enda kohta rohkem teada. See kogemus on
andnud ka võimaluse olla rohkem iseendaga. Vahetevahel on hea olla üksi, sest me oleme kogu aeg
inimestest ümbritsetud ning selle tõttu võime kaotada suure rahvahulga sees omaenda mina ära.
Päevad läbi iseendaga olles ja õppetööd tehes märkame, mis on meie jaoks nauditav ja mis mitte.
Ma arvan, et igal õpilasel on vähemalt üks õppeaine, mis talle huvi pakub, ja distantsõppe ajal oli väga
hea aeg selleks, et keskenduda just sellele õppeainele ning õppida seda veelgi hoolsamini. Distantsõpe
oligi üleüldse hea aeg õppimisele keskendumiseks, sest väga palju muud peale selle teha ei saanud.
Ma arvan, et distantsõpe andis ka suurepärase võimaluse harjutada iseseisva töö oskust.
Kontaktõppes on märksa lihtsam õppida, sest õpilane saab kohe teada, kas vastus on õige või vale, aga
distantsõppe ajal sellist võimalus alati polnud. Ma arvan, et see aitas kaasa ka enesekindluse kasvule,
sest ei saanud vastuseid kohe kontrollida. Ka küsitluse tulemuste põhjal tuli välja, et meie kooli õpilaste
ajaplaneerimine ja iseseisva töö oskus on läinud paremaks ning ma arvan, et see on üks väga suur
pluss!
Distantsõppel olemine aitas aru saada ka, kui tähtis on suhtlemine päriselus. Eks me ikkagi
nägime enda klassikaaslasi videotundides osalemas, aga vaatamata sellele tuli ette olukordi, kus keegi
ei pane kaamerat tööle või ei räägi üldse tunnis kaasa. Just sellistel hetkedel hakkasin ma aru saama,
kui suurt rolli õppimisel mängib omavaheline suhtlemine, sest selle abil saab lihtsalt rohkem
informatsiooni ning on ka palju huvitavam õppida.
Distantsõppe andis meile võimaluse olla rohkem omaette, õppida ennast paremini tundma ja
aitas keskenduda rohkem õppimisele. See aitas arendada ajaplaneerimise ja iseseisva töö oskust ning
aitas meil hakata rohkem hindama suhtlemist. Oleme positiivsed!
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37. lend jätab kooliga hüvasti

Rainer Adler on meie klassi
armas punapäine naljamees, kes soovib kõigile
vaid head. Kantrimuusika,
jaanipäeva laulud ja Rainer
käivad käsikäes. Ta on
mees, kes mõtleb 10 aastat
ette. Rainer on ka kitsa
matemaatika geenius ja
hea kokk.
Sandra Anupõld on asjalik
ja hea energiaga inimene.
Ta teab, mida ta tahab, ja
kui ta midagi tahab, siis ta
ka selle saab. Tal on hea
stiil. Koolis oli ta Kirke
lahutamatu kaaslane ning
päästis nii mõnegi inimese
päeva oma laadijat jagades.
Ta oskab leida parima viisi
pingelistes olukordades toime tulemiseks. Sandra on
tugeva käega: kui palli
lööb, siis pigem hoidke
eemale!
Janely Havi on tagasihoidlik ja armas tütarlaps,
kes ujub juba enne päikesetõusu. Oma vaikse loomu
tõttu on ta veidi mõistatuslik, kuid juba tema

kohalolek
ise loob optimistliku ja südamliku õhkkonna. Ta on hella ja pehme olemusega inimene, mis
teeb temast justkui elava
kaisukaru. Neiu on tõeline
nunnupall, isegi ta naer on
ennekuulmatult
armas.
Janely on ka jube abivalmis ja julge inimene, kes ei
lase millelgi end takistada.

kalt riides noormees. Ta on
laia silmaringiga ajaloogeenius, kes on kursis maailmas toimuvaga. Kui Kaspar ei oska ajaloos vastata,
siis ei oska keegi teine
ammugi mitte. Õpetaja
Dagmar on tal ajaloos vastamise peaaegu ära keelanud. Me kõik näeme teda
tulevikus poliitikuna, ent
teame ka seda, et ta ise
Risto Kala on hea kuulaja
poliitikuks saada ei soovi.
ning mõistev inimene, kes
suudab igas olukorras jää- Robin Markus Kalf on
da rahulikuks ja sõbra- tagasihoidlik ja kultuurne
likuks. Ta nimeks võib küll inimene. Ta tundub esmaKala olla, kuid see ei pilgul vaikne, kuid tegetähenda, et ta kalu ka sööb. likult võib temaga vestlema
Ühes kehalise kasvatuse jäädagi. Ta teab muljettunnis sai ta hüüdnimeks avaldavalt palju ajaloost ja
Risu ning enam ei mäleta eesti
kultuuritegelastest.
keegi ta õiget nime. Risto Robin on väga abivalmis,
on suure südamega, kuid heatahtlik ja muhe sell, kes
avab end vähestele, see- ei soovi kunagi kellelegi
eest hoiab neid väga. Ta on halba. Ta on pigem tagasileidnud elus tasakaalu.
hoidlik ja elab omas mullis.
Robin
tegeleb
luuletaKaspar Kalda on huvitav
misega, mis tal ka hästi
vestluskaaslane, täpne ja
välja tuleb.
korralik ning meie klassi
elav entsüklopeedia. Ta on Georg Kask on meie klassi
alati väljapeetud ja viisa- korvpallurist naljamees. Ta

on sõbralik, sportlik ja sihikindel. Georg on tulevane
korvpalli superstaar, kes on
pidevalt vigastatud. Ta
konkureeris Rennoga sageli
kossuässa tiitlile. Suurim
Drake’i armastaja. Ta ei
olnud nõus lahti laskma
oma klassi pesamuna tiitlist ning ei väsinud kunagi
oma lapsikutest naljadest.
Oma poisikeseliku energia
taga on Georg tore ja mõistlik inimene, kes kuulab
alati, kui mingi mure on.
Liisa Konks on suure südamega, soe ja enesekindel
inimene. Ta on võimeline
võtma nii-öelda ema rolli,
mistõttu
saab
temaga
kõigest rääkida. Liisal on
šeff stiil, kenad tätoveeringud ja imeilus lauluhääl. Kuigi teda sai koolis
harva näha, oli ta mõju
klassis siiski korralikult
tunda. Väga otsekohene –
ütleb, mida arvab ja
tihtipeale on see kuld. Tegi
gümnaasiumi jooksul läbi
kõige suurema muutuse.
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Thor Erik Koorep on klassi
elujõud ja suurim pullivend
– polnud ühtegi päeva, kus
temaga koolis olles oleks
igav olnud. Ta on kaootiline
inimene, kes on lavale
loodud. Thori huumorisoon
on julge ja kaasahaarav; tal
pole vist kunagi piinlik.
Oma huumoriküllase iseloomu kõrval on Thor hingega muusikas ja punkar
suure P-ga. Thori energilise
ja koomilise fassaadi taga
on mõistev ja sügavamõtteline inimene.

vahepealset polnud. Tal on
hea stiil ja kõige kenamad
silmad. Romil on muhe
huumorisoon ja ta on hea
tantsupartner.

Liis Laansalu on klassi
särav päikesekiir, täis positiivsust ja energiat. Ta on
lustakas ja äärmiselt meeldiva iseloomuga inimene,
kes on pidevalt uute seikluste otsingutel. Ta on kui
lilleke rohus. Ta on välja
kujunenud isiksus. Liisil on
alati esteetiliselt nauditavad juuksevärvi ja riietuse
Karoliina
Kuldsaar
on valikud. Liisi naer on
nutikas ja isepäine inime- nakkav ja ta
naeratus
ne, kes on akadeemiliselt säravam kui Päike.
klassi parimate hulgas. Ta
Karl-Markus Lõhmus on
on abivalmis, heatahtlik ja
energiline punkar pehme
jõuline eesti naine, kellel
küljega. Ta võib jätta pisut
on lai silmaring ja terav
heidutava ja kinnise esmamõistus. Tal on alati pea
mulje, kuid tegelikult on ta
püsti: oskab enda eest
jõle heasüdamlik ja hooliv
seista, räägib tarka juttu ja
kutt, kes oli meie klassi
vaidluses tuli alati võitjaks.
hing. Härra prill ja kips
Ta julgeb alati oma arvaruudus, kes ei karda näimust avaldada ning oli hea
data enda iseloomu. Karl
õpetajate röstimises. Karosuudab olla lapselik ja täisliina oli meie klassi esikasvanulik samal ajal –
mene ja ainus abielunaine.
korralik naljahammas asjaLiisa Kõiv on erakordselt liku jutuga. Ta ei puuduabivalmis ja tark inimene. nud pea kunagi tundidest
Ta on tagasihoidlik, kuid ja oli eesti keele geenius.
kui räägib, siis on ta jutt Ta on seltskondlik ja muhe
alati väärt kuulamist. Ta sk8er boy mõnusa jutu ning
julgeb alati öelda nii, nagu laheda muusikamaitsega.
asjast arvab. Liisa on nii
Grete Mellikov on tagasimatemaatikas kui ka teishoidlik ja sõbralik. Ta on
tes ainetes geenius. Temaküll vaikne, aga kui temaga sai kõik matemaatika
ga kauem suhelda, on ta
ülesanded lahendatud ja
tunduvalt jutukam. Lähetihti päästis ta paljusid,
malt tuttavaks saades on
abistades neid nende koduGrete võluv ja üllatusi täis
töödega. Ta juuksed on
inimene. Paljud arvasid, et
alati kõige tuusamad. Liisa
tal polnudki telefoni, vaid
on eneseteadlik ja -kindel
ainult tahvelarvuti. Grete
inimene.
on ilusate seelikutega sarRomi Kõrgesaar on jutu- mikas neiu.
kas, kena ja karismaaAndra Metsaalt on lõbus,
tiline. Ta marsib oma
tark, kaunis ja väga
trummi järgi. Ta on väga
sotsiaalne. Andraga sai
suur jutupaunik ja ütleb
alati naerdud ja lollitatud.
alati, mida mõtleb. Ta
“Lõbus parm” ehk Andra
hoolib loomadest rohkem
metsa alt. Tal jagub ilu
kui iseendast. Koolis nägi
aastateks ja võiks olla
välja, nagu läheks ballile
modell, kui ta vaid sooviks.
või hoopis nagu kodutu –

Andra on otsekohene ja
võitleb selle nimel, mis on
õige, kasvõi kõigi eest. Ta
on kõige kõvem Audi piff.
Kristiina Milliste on positiivne ja ülimalt abivalmis
inimene. Ta on tagasihoidlik, kuid väsimatult rõõmus
ja alati on ta suu naerul.
Kui ta näeb, et midagi on
valesti, siis julgeb ta alati
vahele astuda. Ta on osav
kunstnik ja oskab hästi
jaapani keelt. Kristiina on
nii positiivse suhtumisega,
et jääb mulje, nagu ta
poleks kunagi kurb.
Benjamin Matias Morales
Arredondo on
napisõnaline, sõbralik ja stiilne inimene. Ta äägib vähe, aga
kui suu avab, siis sealt tleb
puhast kulda. Ta üllatas
pidevalt oma ütlustega. Ta
on kõige pikema nimega
inimene meie klassis. Benjamin on vahva vennike,
keda kutsuti klassikaaslaste poolt hellitavalt mehhiklaseks. Tema temperament on niivõrd rahulik, et
ta ei saa kunagi vihaseks.
Ta pikkus, omapärane stiil
ja silmapaistev välimus on
heaks eelduseks, et saada
modelliks.
Egert Müürisepp on väga
chill vend – lausa vana
rahu ise. Ta on vaikne ja
müstiline, kuid suurte mõtetega noormees – klassi
sammalhabe. Tunnis ta
vihikusse vaadates oli tal
alati mingisugune sketch
konspekti asemel. Joonistamise annet tal tõesti
jagub. Egert on laheda stiiliga vaevatult humoorikas
inimene; lõbus sell, kes
lisab alati vestlusele vürtsi
juurde. Egertit ei pannud
vahel koolis tähelegi, seeeest väljaspool kooli on ta
täiesti teine loom.
Merlin Nielsen on empaatiline, aus ja rõõmsameelne
inimene. Ta on väga särtsaka iseloomu ja jutuga

ning tal on tugev hing.
Teda tunneb koheselt ära
tema naeru järgi. Ta on
meeletult aus ja oskab
välja öelda, mis mõtleb.
Merlin varjab harva oma
emotsioone. Tal on palju
hobisid ning koolis oli tal
pidevalt raamat näpus.
Merlinil on rõõmus naeratus ja siiras süda. Vajadusel laenas ta alati kõigile
oma pastakaid.
Austin Ojasaar on väga
abivalmis, hea südamega,
äge ja positiivne inimene.
Ta on meie klassi noorim ja
üleüldse nagu väike vend.
Ta on parim ja suurim
koerte armastaja, kes on
nende vastu allergiline.
Jutt Austiniga ei ole kunagi
igav ja ta pole ka suu peale
kukkunud. Temaga saab
igast asjast pikalt rääkida.
Ta on toetav sõber, kes on
lähedastele alati olemas.
Austin on kiire taibuga ja
hea naljahambaga vennas,
kellega sai sööklas laua
taga vesteldes alati nalja.
Eric-Rene Raid on omamoodi, lustlik ja vahva sell.
Klassi jaoks on ta tuntud
kui Erki. Ta on tõeline
jõusaali rott ja hea kokk,
kelle kokkamine jääb pikemaks ajaks meelde – eriti
pestopasta. Klassis on ta
haruldane
nähtus,
kes
vahel välja ilmub justkui
kummitus. Söögivahetunnis suudab ta ära süüa 5-6
inimese jagu toitu.
Ken Robin Rajamäe on
jutukas ja valjuhäälne inimene. Ken Robin, paremini
tuntud kui Rops, on alati
hea tujuga ja seltskondlik.
Ta on 2000ndate hinge ja
iseloomuga. Ta harrastab
lumelauatamist ja naudib
drum'n'bass-muusikat ning
krõpse. Ta austab häid
nalju ning toodab neid ise
ka. Ta on klassi IT-mees,
keda iseloomustab värviline kootud seenemüts ja
oranž Adidase jakk.
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Mart Artur Rand on salapärane ja hea südamega
inimene. Pealtnäha on ta
endassetõmbunud,
kuid
omadega on lõbus ja ülimalt hooliv. Mart on suur
mees veel suurema südamega. Ta mõistab, aga
mitte kunagi hukka. Mart
armastab hiphop’i, oma
Lexust ja Monsteri energiajooke. Jook on tal alati
laual, et kurk ikka niiskena
hoida. Tema autojuhiload
sõidutasid mitmeid meist
vahetundide ajal koolimajast mäkki ja tagasi. Ta
on alati neljal rattal, olgu
see auto või rula. Tulevikutalent muusikamaailmas.

maru rahuliku iseloomu ja
ilusate pruunide silmadega
inimene, kes armastab
sporti ja otsib seiklusi.
Martin on lustlik ning
jutukas, temaga on hea
juttu
puhuda.
Lauatennises on ta arvatavasti
meie klassi parim. Martini
puhul
jääb
kindlasti
meelde tema catchphrase:
“No misasja…” Lisaks tema
suur tumeroheline Nike
kott, millega ta alati koolis
käis.
Greete Saar on
kindlameelne, andekas ja loominguline inimene, kes on
töökas nagu mesimumm.
Greete oli aktiivne klassivanem ja hea organiseerija,
kes tagas, et kõik saaks
korraldatud. Ta ei karda
avaldada enda arvamust
ega ohjasid enda kätte
võtta. Ta on ilmselt üks
põhjuseid, miks meie klass
üldse kõik need aastad
hakkama sai. Greete teeb
alati asju suure pühendumusega. Ta on hea käega
inimene: ohtralt käsitöö- ja
kunstiannet. Tihti parandas ta vene keele õpetaja
ehteid
või
meisterdas
kaunistusi kooli üritusteks.

Renno-Renek Rattasepp on
sportlik naljamees, seltskonnahing
ning
klassi
paps. Esmamulje Rennost
on väga petlik; ta võib välja
näha nagu suur ja hirmus
karu, kuid on sisimas tegelikult karumõmm. Renno
on tark, abivalmis ja aegajalt põikpäine. Ta ei jäta
kunagi ütlemata, mida
arvab. Ta elavdas tunde
oma värvikate diskussioonidega koos õpetajatega. Ta
on kapisuurune pühaisa,
kes tuli, kossupall käes,
üsast välja.
Silvia Izabela Sild on klassi
Kirke Rebane on hea foto- enesekindlaim inimene, kes
graaf ja elurõõmus ini- on enneolematult südamlik
mene. Ta on avatud, aktiiv- ja hooliv. Silvia ei jäta
ennast
väljenne, sotsiaalne, heatahtlik ja kunagi
damata.
Raske
on
leida
positiivse eluvaatega iniinimest,
kes
oleks
alati
mene. Aastate jooksul on
100%
tema
ise,
nagu
Silvia
harva olnud neid päevi, kui
Kirke ei hilineks tundi. on Silvia. Ta siiralt hoolib
Kõigil koolist oli teda alati inimeste käekäigust. Ta on
ja
hiiglasliku
vaja ja iga õpetaja soovis kuldse
südamega
tüts,
kelle
temalt midagi. Kirkel pole
taibutus
annab
talle
ohtralt
vist midagi, milles ta hea ei
oleks. Ta on muusik, foto- sarmikust juurde. Silvia
graaf,
videomeister
ja Izabela on tihti väga extra,
unustamatu seltsihing – aga see ongi lahe ja
Alati
võis
milline naine! Ta on meie omapärane.
kindel
olla,
et
teda
ei
näe
kooli peamine kaameraenne
kolmandat
tundi.
inimene. Hea võrkpallur.
Kirke jõuab kõikjale, aga Laura-Eliise Simm on päikmitte õigeks ajaks.
seline ja tohutult armas
Martin Rooz on siiras ja loomeinimene. Ta on alati
alati heas tujus. Ta on positiivne ja rõõmsameelne,

mistõttu on tal lustlik süda
ja suurim naeratus. Ta
väärtustab
hingerahu,
kunsti ja loodust. Laura on
#1 driftimise fänn, kes
jumaldab autosid. Laura on
meie klassi meigikunstnik
ja tantsulõvi. Ta ilmselt
paneks kartuli- ja prügikoti
oma seljas välja nägema
nagu millegi, mis just
moelavalt tuli – tulevikus
ootab teda super karjäär.
Tal on täiega armas koer.
Saskia
Suurmets
on
abivalmis, tark ja sõbralik.
Ta võib tunduda tagasihoidlik, ent kui vaja, oskab
ta end kehtestada. Ta
hoolib loodusest, loomadest
ja teisest enda ümber ning
alati aitab, kui näeb
hädasolijat. Ta on nihongosuuna peamine organisaator ja tegutseja.
Gabriella Tarja on terava
taibuga, avara silmaringiga
ja kohusetundlik klassi
modell. Samuti on ta väga
hooliv, seltskondlik, usaldusväärne, abivalmis ning
stiilne. Tema hüüdnimeks
on Gapsu. Üldiselt on
Gabriella
tagasihoidlik,
kuid oma inimeste seas
väga lõbus. Ta suutis viie
saada ka siis, kui ta midagi
ei osanud. Gabriella on ilus
nii väljast kui seest, tal on
kindlalt
suur
tulevik
modellinduses.
Taavi Tunis on suur seltskonnainimene
lustliku
meele ja taibuka vaistuga.
Ta on aktiivne jaapani
kultuuri
harrastaja
ja
anime fänn. Koolis suutis
Taavi alati kõiki naerma
ajada – tema naljad on kui
kirss tordil. Ta on sõbralik,
jutukas, julge ja aktiivne.
Tal on kõige sobivam hääl
aktuse avamiseks oma
ideaalse jutuga. Taavil on
erakordne võime jääda
konkreetselt ükskõik kus
magama. Nihongos oli tal
pidevalt kodutöö tegemata
ja alati oli tal olemas ka
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vabandus: “Seda polnud ekoolis juuuuu.”
Kerda Uibo on vaikne,
tagasihoidlik,
sõbralik,
armas ja tark inimene.
Kerda suu on peaaegu alati
naerul. Vajadusel oskab ta
oma
arvamust
hästi
väljendada. Öeldakse, et ta
on vaikne ja vahel märkamatu nagu salaspioon.
Iren Zavialova on naljakas,
tark, suhtlemisaldis, aus,
usaldusväärne ja kogenud
inimene. Ta liitus meie
lennuga
12.
klassis,
madalal noodil on lausa
klassi ema vahepeal. Iren
on saksa keele spetsialist,
kes on üleüldse keeltes
väga osav. Tal on pidevalt
naeratus näol ja nali keelel.
Ta mõistab meme´isid ja
pelab arvutis ning võttis
endale see aasta varjupaigast imearmsa halli
kassi. Iren ise on väga
tänulik, et andsime talle
imelise aasta tema sõnul
parima klassiga, mis tal
olla võis.
Klassijuhataja
Dagmar
Seljamäe on hooliv õpetaja,
kes ei karda toetada ja
innustada oma õpilasi, kui
nad on omadega tupikus.
Ta on pühendunud eesmärgile, karmi südamega
ning mõnusalt musta huumoriga. Võib öelda, et
Dagmar on “astronoomiline
ajaloo teadmiste pagas”.
Tänu tema karmile käele
suutsid mitmed õpilased
distsipliini hoida. Dagmar:
“Konstantinoopoli
vallutamine, mis aasta? Kuidas
te ei tea?! Ei, Kaspar, ära
vasta nende eest!” Isegi kui
Dagmar tundus vahel liiga
nõudlik, tegi ta seda kõike
selleks, et meie tulevik
oleks helgem. Ta on muhe
õpetaja, kes suutis meid
välja kannatada. Ta on ka
hea ema.

Tuult tiibadesse!
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INTERVJUU

Õpetaja Ester Meerja armastab matkata
Jaana-Liis Sokk, Carmen Meriel Tensbek

Ester Meerja on TJG klassiõpetaja, 1.a ja
4.c klassijuhataja ning kirglik matkaja.
Palusime tal meenutada oma kooliaega
ning uurisime, miks ta hakkas õpetajaks
ja milliseid emotsioone see töö talle pakub.
Meenutage oma lapsepõlvemälestusi,
Ehedamad
lapsepõlvemälestused
seostuvad
maaelu, looduses olemise, loomade eest hoolitsemise ning heinateoga.
Sealt saigi alguse minu
armastus looduse ja loomade vastu. Pere pesamunana olin väga hoitud
ja
armastatud
laps.
Lapsepõlvekodust olen
eluteele saanud töökuse,
heatahtlikkuse,
sõbralikkuse
ja
hoolivuse
kaasinimeste vastu.
Milline õpilane te omal
ajal olite?
Mulle väga meeldis koolis käia. Kooliajal olin
väga aktiivne, käisin
mitmes huviringis, korraldasin mitmesuguseid
üritusi. Õppimises olin
väga kohusetundlik ning
eeskujulik õpilane. Kunagi ma ei läinud kooli
nii, et mul oleks kodused
tööd
tegemata
või
kontrolltööks õppimata.
Kui te õpetaja ei oleks,
mis ametit te peaksite?
Kindlasti töötaksin praegu loodusgiidi või matkajuhina. Loodusgiid aitab
maailma avada, et loodus inimeseni jõuaks.
Loodus on nii mitmekesine ja unikaalne, et

selle olemusest saad aru
siis, kui veedad rohkem
aega looduses.
Millal ja miks otsustasite meie kooli õpetama tulla?
Sellel suvel saab juba
üheksa aastat, kui ma
kolisin
perekondlikel
põhjustel Jõgevalt pealinna ning samal aastal
oli vaja ka Järveotsa
gümnaasiumi algklasside õpetajat. Kandideerisin vabale kohale ning
töötan
senini
selles
ametis.
Miks otsustasite hakata
algklasside õpetajaks?
See oli juba minu lapsepõlveunistus ja tegin
selle otsuse põhikooli viimases klassis, et minust
saab algklasside õpetaja.
Minu suureks eeskujuks
ja innustajaks oli vanem
õde, kes töötas juba
õpetajana.
Millised on teie arvates
õpetajaks
olemise
plussid ja miinused?
Õpetajaamet sisaldab nii
palju tegevusi, mis mulle
meeldivad: suhtlemine,
organiseerimine, planeerimine, meisterdamine,
juhendamine ja toetamine. Iga minu tööpäev
sisaldab
hetki,
mis

teevad südame soojaks ja
toovad naeratuse suule.
Samas on ka neid olukordi, kus murepilved
sõuavad pea kohal ja
süda on täis kurbust ja
muret.

lased. Tunnen siirast
heameelt, kui laps tuleb
hommikul
kooli
hea
tujuga, õpetaja poolt
antud kodused ülesanded on õpitud ja õppevahendid kaasas. Samuti
rõõmustavad mind õpilaste edusammud ja
ühised
koostegemised.
Head
suhted
vanematega pakuvad samuti
rõõmu. Mul on olnud
aastate jooksul väga
toredad ja koostöövalmis
lapsevanemad.

Mida meeldib teile kõige
rohkem õpetada?
Mulle meeldib õpetada
kõige rohkem eesti keelt
ja loodusõpetust. Nendes
õppeainetes
saan
tundides kasutada huvitavaid töövõtteid ning
korraldada
õpilastele
õppekäike ja loodusreise Millised on teie hobid?
põnevatesse kohtadesse. Minu üheks hobiks on
matkamine. Matkanud
Mis teile laste õpeta- olen nii vihmasajus,
misel rõõmu valmistab? kõrvetavas
päikeses,
Kõige rohkem valmis- tormituules kui ka öötavad rõõmu minu õpi- pimeduses. Olen olnud
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Õpetaja Ester oma õpilastega

jalgupidi mudas ja põlvini vees. Jalgrattaga
sõitnud
kiviklibuseid
külavaheteid ja metsasihte, läbinud mäkketõuse
ning
rannaäärseid liivateid. Meenuvad suvised päikeseloojangud
merel
ja
päikesetõusud
soos,
lõkkeõhtud tähistaeva
all
ja
hommikused
ujumised karges merevees!
Olen
saanud
matkaradadel imetleda
Eestimaa
loodust,
kohtunud
huvitavate
inimestega ja läbinud
sadades kilomeetrites
matkateid.
Lemmik
matkadeks on olnud
jalgrattamatk
ümber
Hiiumaa ja Võrtsjärve,
jalgsimatkadest
on
Kurtna järvestiku 42

järve matk, Paganamaa
matk,
samuti
olen
läbinud kaks korda
matkamaratoni ümber
viie järve.
Kas teil on soovitusi või
motiveerivaid
sõnu,
mida õpilastega jagada?
Rõõmu tuleb tunda
lihtsatest ja väikestest
asjadest. Selleks, et
unistusi ellu viia, peab
neisse
uskuma
ja
julgema nende poole
liikuda. Elus ja töös ei
tohi ühtki väljakutset
karta ja endas kahelda,
sest nii võid mõnedki
võimalused endast mööda lasta. Teha tuleb
asju, mida päriselt armastad.
Julge
olla
SINA ise!
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Vilistlane Veronika
Võsu elab Ecuadoris
Renalt Kurt

Meie kooli vilistlane Veronika Võsu
(neiupõlvenimega Õigemeel), kes lõpetas
Järveotsa gümnaasiumi 18. lennu, on
läbinud unikaalse tee. Rääkisime temaga
õpingutest Järveotsas, Jumala kutsest ja
kolimisest Ecuadori. Veronika andis ka
soovitusi neile õpilastele, kes ei ole veel
kindlad, milline tee selles võimalusterohkes maailmas valida.
Rääkige meile natuke
endast.
Olen Veronika Võsu,
lõpetasin
Tallinna
Järveotsa gümnaasiumi
2002. aastal. Elan oma
perega (abikaasa ja 3
last)
juba
peaaegu
neljandat aastat LõunaAmeerikas Ecuadoris.
Meenutage oma kooliaega Järveotsas.
Kooliaeg oli põnev. Mina
õppisin jaapani keele
suunal. Mäletan, kui
ükskord jaapani keele
õpetaja kutsus kogu
klassi
omale
külla,
valmistas meile jaapani
toite ning rääkis oma
riigi kultuurist. See oli
põnev kogemus. Lisaks
sain osaleda moe-show
´del modellina, kuna
pool meie klassist õppis
kunstisuunal. Need olid
alati nii kihvtid üritused.
Klassikaaslased
olid väga toredad ja
rebaste ristimine ehk
retsimine oli ka hull,
aga samas äge. Lisaks
käisin kehalise tunni

raames pidevalt jooksu- Kas valdate hispaania
võistlustel, mis oli ka keelt või saate hakkama
lahe kogemus.
mingi muu keelega?
Hispaania keelega saan
Miks otsustasite kolida hakkama. Eks areneEcuadori?
misruumi muidugi on
Sellele küsimusele olen veel kõvasti keele osas.
vist pidanud tuhandeid Siin Mindos saab ka
kordi vastama ☺. Meie paljudega inglise keeles
lugu on täiesti erinev, rääkida, kuna siin elab
kuna me ei tulnud siia inimesi eri maailma
Ecuadori lõunamaa päi- paikadest.
kest või mingit õnne
otsima. Meid saatis siia Kuidas näeb välja teie
Jumal ja saime enne igapäevaelu?
tulekut mitmeid märke Teeme lastele homeselle kohta. Müüsime schooling’ut! Lisaks on
kõik maha, mis meil lastel veel kursused ja
Eestis oli, ja kolisimegi hobid, tuleb neid sinnasiia.
tänna sõidutada. Me
elame suures rendiKuidas suhtusid taolisse majas Mindosest 2 km
otsusesse teie sugula- väljas. Meil on vabased?
kanad, kes meile natuke
Eks imestust oli palju ja mune annavad, lisaks
ka kurbust, et me nii on meil kass ja kutsikas.
kaugele kolime, aga Aeda oleme istutanud
nüüdseks on kõik vist banaanipuid,
papaiajuba enam-vähem sel- puid, draakoniviljapuid,
lega ära harjunud, et me kõrvitsaid,
ananasse,
nii kaugel elame. Selle füüsaleid ja igasugu
nelja aasta jooksul, mil eksootiliste
nimedega
siin oleme elanud, oleme viljapuid ja seemneid,
ka kaks korda Eestis mida ma eesti keeles
külas käinud.

siia kirjutada ei oska.
Tegeleme erinevate projektide ja hobidega. Üritame ka Ecuadori avastada ja siin ringi reisida.
Millised olid teie hobid
kooliajal, millised on
praegu?
Kooliajal meeldis mulle
sporti
teha,
laulda,
näidelda,
joonistada.
Hetkel meeldib mulle
jätkuvalt sporti teha
(jooga, pilates, jooksmine, kõndimine, mägimatkad), laulmine (aegajalt esinen siin sünnipäevadel ja üritustel),
näitlemine (käin näitlemise kursustel ning
varsti lähen ka ühele
väikesele
casting´ule)
ning vahel joonistan ka!
Millega praegu tegelete?
Laste
kasvatamisega,
sõpradega suhtlemisega,
inglise keele tundide
andmisega (annan oma
kodus
inglise
keele
tunde 4−12 aastastele
lastele), sojavaha küünalde valmistamisega,
Ecuadori juhilubade
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eksamiks
õppimisega
(mul on Eesti load, aga
tahaks ka kohalikke
lubasid saada).
Kuidas avastasite endas
huvi küünalde valmistamise vastu?
Mulle on alati sojavahast
küünlad meeldinud. Eestis müüdi neid poodides
palju ja kasutasin neid
oma kodus sageli. Siia
tulles nägin aga, et
enamik poes müüdavatest küünaldest on
parafiinist.
Otsustasin
siis USAst omale materjalid tellida ja esialgu
vaid endale neid valmistada.
Õppisin
Youtube`ist neid tegema.
Hiljem pakkus üks sõber,
kellel oli selline ökopoeke, et võiksin neid
seal müüa. Nii see läks.
Hetkel müüvad kuus
poodi siin Mindos minu
küünlaid.
Kas
Ecuador
pakub
piisavalt võimalusi näitlemise valdkonnas?
Ma ise olen lihtsalt hobikorras näitlemist armas-

tav tüüp. Eks suurlinnades kindlasti on
rohkem võimalusi ja
projekte.
Siin
meie
väikeses alevis on need
vähesed võimalused, mis
on, ja nendest tuleb kinni haarata. Minu näitlemise õpetaja on aga
päris Ecuadori näitleja,
kes on ka ühe filmi
stsenaariumi kirjutanud,
mis siin just kinodes
jooksis. Meil vedas, et ta
üldse selle kursuse avas
siinses väikeses maakohas.
Mis on teie tulevikuplaanid?
Hispaania keel väga
ladusalt suhu saada,
laiendada oma küünlaäri, areneda palju näitlemises ja laulmises, palju
ringi reisida.
Kas plaanite kunagi
naasta kodumaale või
jääte elama Ecuadori?
Jumal ütles meile, et
saadab meid siia teatud
ajaks, mitte igaveseks.
Arvatavasti oleme siin
veel 6−7 aastat. Hiljem
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tahaks küll kodumaale Millist nõu annaksite
ikka tagasi. Igatsus on praegustele TJG õpilassuur!
tele?
Proovige palju reisida,
Kuidas valmistas kool see avardab silmaringi,
teid tulevikuks ette?
ning kui on võimalik
Eks mingeid teadmisi minna vahetusõpilaseks,
ikka andis. Reaalsus on siis tasub minna. Saab
aga see, et inimene uue keele suhu ja õpib
unustab juba paari aas- palju teise riigi kultaga, mida ta kooliajal tuurist! Soovitan peale
õppis. Enamik tuleb ikka gümnaasiumi lõppu julpäris elu käigus ja ise gelt võtta aasta, et
asju katsetades, läbi reisida või töötada. Ei
elades. Nii kinnistub soovita kohe minna edasi
kõik paremini. Jaapani õppima. Mina avastasin
keele õppimine andis selle „vaba” aasta jooksul
võib olla enesekindlust erinevaid töid tehes, et
selles valdkonnas, et kui mulle sobib otsene inima juba sellist nii kee- mestega töötamine ja
rulist keelt suudan õp- suhtlemine. Poleks ma
pida, siis suudan ju ka seda „pausi” võtnud,
teisi keeli omandada. oleksin võib-olla tormaKehalise kasvatuse tun- nud
midagi
suvalist
dides ja võistlustel sain edasi õppima ja see
julgustust, et olen füüsil- poleks mulle arvatavasti
iselt tugev ja sportlik sobinud. Hiljem läksingi
ning see liikumise janu ülikooli sotsiaaltööd õpon siiani säilinud. Minu pima ja sealt juba edasi
klassis käis väga kirju kooli tööle, kus sain
seltskond, erinevate hu- igapäevaselt laste, noorvidega − see õpetas suht- te, õpetajate ja lapselema erinevate inimes- vanematega suhelda ja
tega.
see sobis mulle väga!
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Konkurss „Kuu klassijuhatajad”
Helen Mitt

Tallinna Haridusamet kuulutas välja konkursi, mille eesmärgiks on märgata ja
tunnustada esiletõstmist väärivaid ja oma õpilaste arengusse panustavaid
klassijuhatajaid. Hääletamine toimus iga kuu veebi teel. Tutvustame meie koolis selle
tiitli pälvinud klassijuhatajaid.
Novembrikuu “Kuu klassijuhataja” tiitli pävis 1.b ja 3.b klassijuhataja LY HOLLAS. Selle
humoorika, hooliva ja vastutustundliku õpetaja motoks on “Läbi raskuste tähtede poole!”. Nii
laste kui vanemate poolt armastatud Ly leiab kõigile probleemidele lahenduse ja on alati
valmis aitama.
Kas tiitli pälvimine tuli Teile üllatusena?
Jah, tuli üllatusena. Leian, et kõik klassijuhatajad peaksid selle tiitli saama, sest nad ju kõik
väärivad seda.
Milline õpetaja on Teid elu jooksul enim mõjutanud? Kuidas?
Minu esimene õpetaja. Ta oli rahulik, abivalmis, südamlik.
Detsembrikuus pälvis tiitli 7.b klassijuhataja ja kunstiõpetaja HELEN PAASMÄE. Laste
ja vanemate poolt armastatud Helen arvestab õpilaste kui isiksustega ning kolleegid
kirjeldavad teda innovaatilise ja loovana. Ta on õpetaja, kelle moodi kolleegid püüavad olla ja
tänu kellele õpilased õpetajaks saada tahavad.
Kas tiitli pälvimine tuli Teile üllatusena?
Kindlasti tuli tiitel mulle väga hea üllatusena. See on tegelikult suur tunnustus tööle, mille
tulemust on igapäevaselt väga raske märgata. Klassijuhatajana püüad ikka toetada, suunata,
hoolida ja märgata.
Milline õpetaja on Teid elu jooksul enim mõjutanud? Kuidas?
Mind on mõjutanud kõige enam esimene klassijuhataja. Tema hoolivus ja armastus oma klassi
vastu on ikka veel inspiratsiooniks ja toeks minu töös. Mulle tundus, et ta sai alati kõik
probleemid lahendatud hea sõnaga ning oli siiralt õnnelik, kui meie rõõmustasime. Seda
hoiakut püüan ka ise siiani hoida.
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Jaanuarikuu klassijuhatajaks sai eesti keele õpetaja ja 11. klassi klassijuhataja ANN ARUVEE.
Oma õpilaste silmis on ta jätnud toetava ja sõbraliku mulje. Ta hoolib oma õpilaste käekäigust ja on
nende sõnul alati abivalmis. Õpetaja Aruvee peab oluliseks õpilaste vaimset tervist.
Kas tiitli pälvimine tuli Teile üllatusena?
Kuu klassijuhataja tiitel oli kindlasti üllatus, kuna ma ei ole klassijuhatajatööd teinud kuigi kaua ja
arvasin, et selle võiksid pälvida pigem staažikamad klassijuhatajad. Olen selle tunnustuse eest tänulik
ja rõõmus.
Milline õpetaja on Teid elu jooksul enim mõjutanud? Kuidas?
Õpilasele jääb alati meelde tema esimene õpetaja. Minu algklasside õpetaja Sirje Võsa oli kindlasti
selline õpetaja, keda ka oma lastele sooviksin: ta oli õpetajana heasüdamlik, toetav ja rahulik; tema
tunnid olid huvitavad, tundsin end koolis hästi. Gümnaasiumist tooksin välja oma emakeele ja
kirjanduse õpetaja Pille Riismaa, kes andis mulle küll tunde ainult 12. klassis, kuid sellest piisas, et
valisin ise ka sama eriala.
Veebruaris pälvis “Kuu klassijuhataja” tiitli karmi käe ja hea südamega 7.c klassijuhataja, kooli
haridustehnoloog, loodusainete õpetaja ja robootika- ning nutiringide juhendaja HELLE

KIVISELG. Nii õpilased kui kolleegid kirjeldavad teda uuendusliku ning targa inimesena, seda
eriti infotehnoloogiat puudutavates valdkondades.
Kas tiitli pälvimine tuli Teile üllatusena?
Kuu klassijuhatajaks saamine oli minu jaoks üllatus. Arvan, et meie kooli klassijuhatajad on kõik seda
tunnustust väärt.
Milline õpetaja on Teid elu jooksul enim mõjutanud? Kuidas?
Neid õpetajaid on olnud mitmeid, kes mind mõjutanud on. Kuid arvan, et erinevad eluetapid on need,
mis muudavad igaühe väärtushinnanguid ja arusaama ümbritsevast ning mõjutavad sind.
Märtsikuu klassijuhatajaks valiti 4.b klassi klassijuhataja HELDI OESE . Ta oskab õpilasi
innustada ja motiveerida. Ta väärtustab õpilastes viisakust ja sõbralikkust. Tema õpilased peavad
Heldit sõbralikuks, lahkeks ja samal ajal rangeks õpetajaks.
Kas tiitli pälvimine tuli Teile üllatusena?
Kuuklassijuhataja tiitli pälvimine tuli mulle ootamatult meeldiva üllatusena. Selline tunnustus on
suur motivatsioon õpetajatöös. Loen seda kui tagasisidet tehtud tööle, mis innustab uutele tegudele.
Milline õpetaja on Teid elu jooksul enim mõjutanud? Kuidas?
Mul on mitmeid häid õpetajaid eeskujuks olnud igast kooliastmest. Enim on mõjutanud Kohtla-Järve
1. Keskkooli eesti keele õpetaja Risette Jõgi. Meelde on jäänud tema heatahtlikkus, kompetentsus,
õpetamise professionaalsus, koostöövalmidus. Tema tunnis toimusid kirjanduse põhjal kaasahaaravad
arutlused väärtuste üle. Arutluse käigus kuuldud huvitavad mõtted ja ka üles kerkinud teatud
küsimused saatsid mind edaspidises reaalses eluski. Ta pani armastama luulet. Püüan jäljendada
tema eeskuju ka oma tundides. Tema südamesoojusega tehtud töö oli suureks eeskujuks minu
õpetajakutse valikul.
Aprillikuus valiti kuu klassijuhatajaks emakeeleõpetaja ja 5.c klassijuhataja

TRIINU

LEHTOJA , kes klassi ühtsuse saavutamisel peab oluliseks ühiseid ettevõtmisi. Jõuluajal sai iga
õpilane temalt käsitööna valminud nimelise piparkoogi ning sisse oli seatud ka heategevusfond.
Triinu Lehtoja toetab oma õpilasi hea sõna ja individuaalse hoolega, mis eriti just distantsõppe
perioodil avaldus.
Kas tiitli pälvimine tuli Teile üllatusena?
Tuli ikka. Minu arvates on aga kõik klassijuhatajad väga tublid ja vääriksid ühtmoodi esiletõstmist
mitte ainult kuu kaupa, vaid läbi aasta.
Milline õpetaja on Teid elu jooksul enim mõjutanud? Kuidas?
Mind on enim mõjutanud mu põhikooliaegne klassijuhataja Käina koolist. Ta oli väga karm ja
nõudlik mees ning tema tundides oli nii range kord, et mitte keegi ei teinud küsimata piuksugi.
Tookord tundus see pisut hirmutav, aga tagantjärele hindan tema nõudlikkust ja tundide korda
tohutult. Oma karmi oleku juures hoidis ta meid, oma klassi õpilasi, väga.
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Direktor Siret Paasmäe osales haridusjuhtide praktikaprogrammis
Helen Mitt
Tutvustage haridusjuhtide praktikaprogrammi.
Haridusjuhtide praktikaprogrammi on ellu
kutsunud Heateo Haridusfond ja Tallinna Haridusamet koostöös Fontesega. Programmi näol on
tegemist algatusega, mis
annab koolijuhtidele võimaluse minna ettevõtetesse praktikale ning
seejärel kogutud teadmisi ja ideid oma koolis
rakendada. Programmi
kestus on kokku üheksa
kuud, millest kolm kuud
töötab koolijuht täis-

kohaga kindlas organi- maid
praktikaid
ja
satsioonis.
uuenduslikke lahendusi
ning seda, kuidas toimib
Miks otsustasite progjuhtimine nii organirammis osaleda?
satsiooniüleselt kui ka
Juht peab alati arenema,
tiimide lõikes. Igas asuolema valmis uuteks
tuses on olulisel kohal
väljakutseteks ning käimeeskond, nii ka koolis.
ma ajaga kaasas. See,
Veriffis õppisin igal samkes pidevalt õpib ja
mul, sain palju inspiennast täiendab, suudab
ratsiooni ja uusi mõtteid,
toetada ja suunata paremida on võimalik ja vajamini nii oma kolleege kui
lik koolis edaspidi rakenõpilasi. Mulle meeldib
dada. Kindlasti oli see
õppida, ennast arendada
suurepärane
võimalus
ning kogeda uut ja
tutvustada
ettevõttele
huvitavat. Soovisin saameie kooli ja tööd harida teistsugust kogemust,
dusasutuses, tuua välja
näha teise ettevõtte pariühisjooni, aga ka kind-

laid erinevusi, ning areneda vastastikku.
Samas oli see
nagu hüpe tundmatusse
ja selle tegelik mõju
avaldub hiljem. Olen aga
kindel, et sellel hüppel
on edasiviiv jõud. Iga
kogemus kannab endas
väärtuslikku õppetundi.
Kus ja kuidas Teie
praktika aset leidis?
Mina
olin
praktikal
Veriffis. Ettevõte pakub
isikusamasuse tuvastamise lahendust. Ootasin
praktikast palju: põnevat ja kasulikku aega,
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hästi palju välja kujunenud organisatsioonikultuuri nägemist, praktilisi kogemusi personalijuhtimises ning juhtimisoskuste
arendamist.
Võin öelda, et kõik püstitatud eesmärgid said ka
täidetud.
Programmi
vältel oli minu mentoriks
Veriffi arendusjuht Tiit
Paananen. Temaga toimusid
iganädalased
vestlused kindlatel teemadel, mis olid mul
fookuses.
Endalegi üllatuslikult tundsin ennast juba
esimesel
päeval
Veriffi tiimi liikmena.
Inimesed olid hästi avatud ja sõbralikud. Mind
kaasati aktiivselt ja juba
esimesel
nädalal
oli
kalender koosolekuid ja
kohtumisi täis.
Esimesed päevad
olid väga intensiivsed,
kuna olin teises rollis
ning see vajas sisseelamist. Mulle meeldis
väga Veriffi onboarding,
mis oli sisukas ja andis
ülevaate ettevõttes toimuvast. Selle tulemusena sain teada, mida

Veriffis tehakse ja mis on
ettevõtte
väljakutsed.
Veriffis
nägin,
mida
tähendab kindlatel väärtustel põhinev organisatsioon,
kuidas
nende
väärtused peegelduvad
igas valdkonnas ja tegevuses. Töötajad lähtusid
oma tegevustes organisatsiooni
väärtustest.
Seda oli näha ja tunda
igal pool. Sain veel kord
kinnitust, et olenemata
sellest, kus organisatsioonis inimene töötab,
on ta selle orgaaniline
osa, ta peab hoidma ja
arendama
antud
organisatsiooni väärtusi.
See on väga oluline ka
koolis ning seda kannavad endas nii õpetajad
kui õpilased.
Mis on Teie arvates kooli
ja ettevõtte juhtimise
juures sarnast/erinevat?
Sarnasusteks on organisatsiooni
arendamine,
meeskonna olulisus, kvaliteet ja koostöö, ühiste
eesmärkide
teadmine,
tundmine ja arendamine, kiire võime muutustega kohaneda. Kindlasti
ka otsustamise
kohustus ja sellega kaasnev vastutus.

Erinevus on see,
et kool ei müü kaupa ega
paku
teenust,
vaid
annab teadmisi ning on
suunaja ja toetaja rollis.
Sihtgrupp
on
koolis
laiem: siin on nii lapsed
kui täiskasvanud.
Kuidas on praktikaprogrammis
osalemise
kogemus Teid nii inimesena kui juhina arendanud?
Olen
juhina
saanud
kogemuse võrra rikkamaks ning mul on hulgaliselt uusi ideid ja teadmisi, mida koolis rakendada. Sain kinnitust
enda
juhtimisalastele
tõekspidamistele. Samas
tõdesin, et elu nõuab
kiiremaid
otsustamisi,
ka koolis. Oluline on
otsuste ja nõudmiste
järjepidevus ning sihikindlus.
Kui
avatud
silmadega ringi käia ja
küsida, siis õpid igal
sammul ja igalt inimeselt. Juhi töös on kõige
olulisem töö inimestega,
kaasamine, märkamine
ja tunnustamine. Tuleb
leida enda ümber neid
inimesi, kellel on sinuga
ühised väärtused. Oluline on meeskond.
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Mul
on
palju
mõtteid ja ideid, mida
praktikaprogrammi lõppedes kohe kasutusele
võtan, ning neid, mis
võtavad veidi rohkem
aega.
Mida peate koolijuhi
olulisimaks omaduseks?
Koolijuht peab olema
suurepäraste oskustega
meeskonna juht ning
nägema organisatsiooni
arengut suures pildis.
Meeskonna eduka juhtimise tulemusel ollakse
inspireeritud
innovaatilisi lahendusi ühiselt
looma ja ellu viima.
Meeskonnas on kindlasti
olulisel kohal ka õpilased. Toetan läbimõeldult
kogu meeskonna professionaalset arengut, saavutades koostöö sünergia. Koostöö on üks alustalasid: saab üksteiselt
õppida, uut avastada,
saavutatust rõõmu tunda
ja
kogetut-õpitut
vaimustusega edasi jagada.

LÜHIUUDIS: Tallinna
Järveotsa Gümnaasium
liitus Ettevõtliku Kooli
programmiga.
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Presidendivalimistest õpilase pilguga
Kerttu Seppi
Eestis toimuvad presidendi valimised iga viie
aasta tagant. Selle aasta
augustis valitakse taasiseseisvunud
Eestis
seitsmendat korda presidenti ja saame endale
viienda
okupatsioonijärgse riigipea.
Esimene
Eesti
president valiti välja 24.
aprillil 1938. aastal, kui
I Riigivolikogu, I Riiginõukogu ja Omavalitsuste
esinduskogude
poolt valitud esindajate
kogu ühisel koosolekul
võitis
valimised
219
häälega
Konstantin
Päts. Ta algatas riigireformi, uue presidentaalse põhiseaduse vastuvõtmise ja ühiskonna
ümberkorraldamise kohalike ja kutsealaste
omavalitsuste
võrgustiku alusel. Päts sai
ametis olla kuni 21.
juunini 1940. aastal.
1992. aastal toimus peale Eesti taasiseseisvumist
siiani
ainuke rahvahääletuslik
presidendi
valimine.
Rahvahääletuslikul valimisel ei saanud siiski
ükski kandidaat piisavalt hääli ja valimised
läksid edasi Riigikogu
istungile, mille tulemusena valiti uueks
presidendiks
Lennart
Meri. Aastal 1996 valiti
ta teiseks ametiajaks
tagasi. Presidendina tegi
ta väga palju ära Eesti
tutvustamiseks
ning
aitas riigis stabiilset
demokraatiat
kehtestada. Meri jäi silma

teravmeelsete ütluste ja
humoorikate tegudega.
Siiani peetakse Lennart
Merit üheks armastatumaks
presidendiks
Eesti ajaloos.
Arnold
Rüütel
valiti presidendiks 2001.
aastal. Rüütlit on peetud
maarahva presidendiks.
Rahvas siiski polnud
alati rahul Rüütliga ning
tema ametiaega on peetud ka ajaks, millal Eesti
riigil puudus riigipea.
2006. aasta valimistel astus presidendi
ametisse Toomas Hendrik Ilves. Ta valiti ametisse ka teiseks ametiajaks ning oli ametis
kuni 2016. aastani.
2016.
aastal
juhtus
presidendivalimistel aga pretsedent,
mida ei olnud ilmselt
ette näinud ka põhiseaduse tegijad. Nimelt
ei suudetud presidenti
valida kõigepealt Riigikogus, seejärel aga ka
valijameeste
kogus.
Tagasi Riigikogu saali
läInud valimistel sai
presidendiks seni rahvale tundmatu olnud
Kersti Kaljulaid. Esimene Eesti naispresident
on silma jäänud oma
arvamuste selge väljendamisega ja sõnavabadusega. Ta loobus ametisse
vannutamise
päeval
tänujumalateenistusest, kuna ta pole
pühade ja tähtpäevadel
kirikuskäija ning pidas
nüüd seda teha ebasiiraks. Ta on öelnud, et
tema poliitilised maa-

ilmavaated on liberaalsem konsevatism.
Sellised on olnud
meie
presidendid
ja
nende ametisse saamiste
lood. 2016. aastal toimus
pretsedent esimest korda
ja praeguseni on veel
proovimata, mis juhtub
siis, kui ametisoleva
presidendi
ametiaeg
lõpeb enne, kui uus
president valituks saab.
Samas muutis see juhtum oluliselt poliitilist
kombineerimist
presidendi valimistel. Õigustatult tekib küsimus,
kas on vajadust viia valimisi
valimiskokku?
Täna räägitakse palju
sellest, et 2021. aastal
tuleb
president
ära
valida kindlasti esimesel
ringil
Riigikogus.
Miks?
Sest
haldusreformi tulemusel on
valijameeste kogu võrreldes eelmiste kordadega
tublisti väiksem. Seega
lisandub Riigikogu liikmetele vaid teist umbes
samapalju
valijameest
kohalikest omavalitsustest ja väiksemas institutsioonis on lihtsam
korraldada
poliitiliste
kombinatsioonide
kokkuleppeid
ehk
presidendi äravalimise
tõenäosus
väheneb.
Vähetähtis pole ka see,
et vaid paar kuud peale
presidendivalimisi
toimuvad kohalikud valimised.
Mida oodata valimistest? Ehkki tõsiseid
nimesid veel avalikult
välja ei öelda, on selge,

et esmalt püüavad valitsuserakonnad ise midagi
kokku leppida. Poliitika
aga ongi kokkulepete
sõlmimise oskus. Meedia
toob välja esimesi võimalikke kandidaate,
esialgu on aga arvatavasti
veel
mõned
nädalad
teadmata, kelle seast
võiks
uut
riigipead
otsida.
Palju diskuteeritakse ka , kas presidenti
peaks valima rahvas?
See on ka üks võimalus.
Tõsi, oleme rahvana
selles korra juba läbi
kukkunud. Aga ehk on
peale kasvanud uued
põlvkonnad selles osas
targemad
ja
enesekindlamad ning tasuks
selleks samme astuda, et
aastal
2026
valiks
presidenti rahvas, mitte
Riigikogu
või
valijameeste kogu. See on pikk
tee ja vajaks põhiseaduse muutmist. Esialgul ootame ja vaatame,
mida toovad augustis
2021 toimuvad presidendivalimised.

ARVAMUSLUGU
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Kas e-üritused asendavad päris üritusi?
Helen Mitt ja
Renalt Kurt
Olude sunnil olid sel
õppeaastal enamik õppekäike asendatud eüritustega.
Oleme
klassiga osalenud eõppekäigul
TV3-s,
eesmärkide seadmise,
keeletehnoloogia
ja
libauudiste töötoas. 8.
aprillil toimus Youtube’i vahendusel ka
külalistund
Eesti
Vabariigi presidendiga.
Kas nendest interneti
vahendusel toimunud
üritustest saadud kasu
on aga võrreldav päris
õppekäikudega?
Õppekäigu olemusest ja
eesmärgist
olenevalt
võib see e-ürituse näol
olla paremini või veidi
kehvemini
asendatav.
Töötoad, mille eesmärk
oli
konkreetse
info
edastamine ja suhtlemine õpilastega, olid
edukalt läbi viidavad nii
klassiruumis kui koduses keskkonnas. Teisalt
aga,
TV3
õppekäigu
laadsete ürituste puhul,
mille eesmärk on lisaks
info edastamisele ka
sealse
keskkonna
ja
personali tutvustamine,
on autentse kogemuse
edastamine e-õppekäigu
näol keerulisem. Kuid
teatavaid
probleeme
esineb mõlemat sorti eõppekäikude ja töötubade puhul.
Rahvusraamatukogu külalistunnis tut-

vustati õpilastele meedia
ohtusid ning erinevaid
viise, kuidas eristada
usaldusväärseid allikaid
ja uudiseid ebausaldusväärsetest. Teoorias on
sellist sorti üritused
suurepäraselt ja ehk
isegi paremini teostatavad videotunni näol.
Siinkohal on aga oluline
eristada videotundi kooli
keskkonnas ning koduses keskkonnas. Kodune
keskkond omab tahestahtmata
tähelepanu
hajutavaid faktoreid, on
selleks siis nutiseade,
väiksem õde-vend või
äsja valminud hommikusöök, mis aktiivset tööõhkkonda
häirivad.
Klassiruumis olles aga
eelnevalt mainitud asjaolud õppimist ei ohusta
ning tuttav klassiruumi
keskkond
võib
info
omandamist isegi soosida.
Õppekäigud, mille eesmärgiks on tutvustada konkreetset asutust, selle atmosfääri
ning personali, nagu
seda oli TV3 korraldatud
e-õppekäik,
kaotavad
video vahendusel aga
tunduvalt rohkem. Kaamera kaadritel on piirid
ja seetõttu ei suuda
video asendada õpilaste
enda
uudishimulikku
pilku, mis kohapeal olles
ilmselt tunduvalt rohkem märkab. Samuti on
selliste
õppekäikude
puuduseks asjaolu, et
videot vaadates kasutame vaid oma nägemismeelt, vähemal määral
ka kuulmismeelt, kuid
üldise atmorfääri loovad

ka
erinevad
lõhnad,
hääled,
mida
videos
kuulda pole, ning kompimismeele abil kogetu.
Kuna nägemismeel on
vaieldamatult tähtsaim
ning enim kasutatavaim,
võib selliste õppekäikude
puhul jääda illusioon
heast ülevaatest, kuid
see tunne võib osutuda
petlikuks.
Niisiis
omavad
kõik
e-üritused
oma
positiivseid
ja
negatiivseid külgi ning on
keeruline öelda, kuivõrd
need füüsilisi õppekäike
asendavad. Informatsiooni omandamine on üks
asi, kuid kas õpilased
saavad e-õppekäikudest
lisa ka enda kogemustepagasisse?
Millest president lastega
rääkis?
„2020. aasta oli poliitiliste läbikukkumiste ja
teaduslike läbimurrete
aasta,”
ütles
Kersti
Kaljulaid oma kõnet
alustades.
President
avaldas arvamust, milline on olnud ühiskonna
edasiminek ülemaailmsete pandeemiatega võitlemisel. Tänapäeval on
tehnoloogia areng võimaldanud minimaliseerida
inimestevahelist
kontakte, sealjuures jätmata ära tähtsaid igapäeva toimetusi.
Samuti väljendusid erinevate riikide
valitsussüsteemide tugevad ja nõrgad küljed
epideemiale
reageerimisel. Võrreldes teiste
riikidega
on
Eesti
tervishoiusüsteem Kalju-

laidi sõnul olnud pandeemia ajal efektiivne.
Kaljulaid suunas
märkama ka pandeemiaga kaasnenud positiivseid aspekte, tuues
välja vaimse tervise olulisuse mõistmise ühiskonnas ja sellele suurema tähelepanu pööramise. President arvab, et
tänu pandeemiale oleme
hakanud üksteist rohkem märkama ja end
ümbritsevatest inimestest rohkem hoolima.
Kahjuks pidi president
möönma ka vaimsete
probleemide esinemise
kasvu.
Pandeemia
on
Kaljulaidi arvates mõjutanud ka inimeste igapäevast elustiili, alustades rohkem läbimõeldud
tarbimisest ja lõpetades
arukama tuleviku planeerimisega. Ühtlasi on
inimeste töötamisvõimalused laienenud, kohanetud on kaugtöö võimalustega ning koroonaaeg
on
inimeste
elustiili
keskkonnasäästlikumaks muutnud, mis on
abiks
ka
Kaljulaidi
mainitud kliimamuutuste tagajärgede vähendamisel.
Õpilased küsisid
Presidendilt palju asjalikke küsimusi ja seda ekohtumist oli huvitav
jälgida.
Ka
muutuvates
oludes
tuleb
leida
võimalusi uute kogemuste hankimiseks ja
erinevatest võimalustest
kinni haarata.
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OMALOOMING

Luulenurk
***

agoonia
õekene jõekene
ära mind unusta
kanna mind sinna kus
rahul on hing

talv
sademed miinuskraadides
muutuvad lumeks
nagu inimesedki
lähiminevikule
võõraks
sademed miinuskraadides
muutuvad lumeks
on jalg saapa sees märg
nagu kellegi padi
peale ärkamist

tunne
vahel on mul tunne
et minust ei saada aru
vahel tunnen et kõik justkui ära kadunud
siis tunnet et kõigil on erinevused
erinevad tunded
erinevad hetked
tundetud inimesed tunnevad ka tundeid
tundetu maailm
tundetud inimesed
tunnen end tugevana ja targana
saan asju tunnetatud ja tunnen suurelt
sind ei tunneta
kodumaa
sa mind ka mitte
vaikuses mängisime malet
40 sorti vorsti
kirjakeel, põllumaad, linnad,
elektivalgus ja
mis toimub
kaks maailmasõda on
hingele jätnud vaid
realsus lahkub
parimad hinnad
ihu jääb üksi
jeesus suri su
vältimata keelavat valgust
boonuspunktide eest
mitte ilma asjata
istun mõistmatuse aknal
lunasta need enne
aasta lõppu
tule
või jääd ilma asjata
kustuta tuli
pimedus on
asjade loomulik seisund
hing otsib end
kellestki teisest

sademed miinuskraadides
muutuvad lumeks
inimüksilduse kõrgaeg
algab
kõik muu koos maailmaga
sureb
jääb seisma
raagus oksad kuni kevadeni
kui keegi meist kevadet
veel üldse
nägema peaks

*** Autor on TJG õpilane ja toimetusele teada

linn
alfalt
kiheleb nimetut igatsust
kastanilehed
on rasked ja heidavad varje
enam
ei ole kuhugi kiiret
linn leiab rahu
meie
kes kusagile päevast, kes kuhugi õhtu
kajakahäälena pilvitu laotuse all
peaaegu
puutume korraks

NB! Kui soovid, et ka sinu looming (luuletus,
lühijutt, foto, joonistus vm) ilmuks koolilehes,
võta ühendust mõne toimetuse liikmega või
kirjuta koolileht.meil@gmail.com.

MEISTERDAMINE
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Paberist lillekimbu valmistamine
Nele-Liis Peters
Materjalid:
• 3 erinevat A4-formaadis värvilist
paberit (värvid omal valikul)
• liimi või liimi puudumisel teipi
• kääre
• vana ajalehte või muud täidist
• papitükki või lisa paberit

Töökäik:
Lõika paberist välja 21 x 21 cm suurune ruut, et valmistada lillekimbule torbik, kuhu sisse hiljem lilled
panna. Paberi äär tuleb kinni liimida või teipida.
Võta ajaleht või mingi muu paber ja kortsuta see paber palliks ning täida kimp ääreni. Kui kimp on
ääreni täidetud, siis lõika papist või paberist välja 9 cm läbimõõduga ring ning seejärel omal valikul
värvilisest paberist taas üks 9 cm läbimõõduga ring, mis tuleb kleepida papitüki peale. Kleebi värviline
papitükk nüüd ajalehtede peale.
Selleks, et lilled valmistada, lõika kahest lemmikvärviga paberist välja üheksa 9 x 9 cm läbimõõduga
ruutu. Lõika ruudu nurgad kumeraks.
Alusta lõikamist äärest, kuniks jõuad keskele, ning lõika ääred ilusti lainelisteks. Kui ääred on
lainelised, siis rulli paber äärest ääreni kokku ning siis ongi esimene lilleõis valmis. Tee samamoodi veel
kaheksa õit.
Kui lõpuks on kõik õied valmis, siis liimi nad värvilisele papile ning kimp ongi valmis. Kimpu on
võimalik kaunistada endale sobivate materjalidega.

Vaata ka Youtube´is DIY
Paper Flower BOUQUET
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KÜSITLUS

Kuidas mõjutas distantsõpe sinu teadmisi,
oskusi ja tulemusi? Amina Okbani
Uurisime meie kooli 5.-12. klasside õpilaste käest, kuidas mõjutas distantsõpe nende teadmisi,
oskusi ja tulemusi. Küsitluses osales kokku 156 õpilast ning seekord oli kokku kolm küsimust.
Õpilasi, kes on distantsõppe jooksul õppinud natukene juurde, oli kõige rohkem (56,1%). Neid, kes on
palju juurde õppinud, oli 44 (28,4%). Kõige vähem oli õpilasi, kes ei ole midagi juurde õppinud (15,5%).

Kõige rohkem oli neid õpilasi, kelle hinded on jäänud samaks distantsõppe jooksul (42,3%). Vastajaid,
kelle hinded on halvemaks läinud, oli 47 (30,1%). 27,6% õpilastest läksid hinded paremaks.

Õpilasi, kellel läks ajaplaneerimine ja iseseisva töö oskus paremaks, oli 66 (42,3%). 30,1% jäid need
oskused samaks. Neid õpilasi, kellel läks ajaplaneerimine ja iseseisva töö oskus halvemaks, oli 43
(27,6%).

SPORT

Sportlik kevad Järveotsas
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6.c rattamatkal

õp Raina Kaus

Noorte maailmameistrivõistlused
vehklemises
10. aprillil 2021 tegi oma tiitlivõistluste debüüdi
meie kooli 8.a klassi õpilane Dinara Anis, kes
saavutas Kairos peetud noorte maailmameistrivõistlustel 11. koha. Dinara vehkleb
klubis Tallinna Mõõk ja teda juhendab treener
Jüri Salm.

Medal kergejõustikus
Meie kehalise kasvatuse õpetaja Liis-Grete
Arro võitis Eesti meistrivõistlustel krossijooksus oma esimese individuaalmedali
kergejõustikus. Palju õnne Liis-Gretele ja
treener Raidole!

Sportlik päev
14. mail 2021 toimus Tallinna päeva raames projektis Sport Kooli osalevatele õpilastele
spordipäev. 1.c klassi lapsi oli tulnud õpetama ja treenima Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart
(vaata pilti). Rõõmsa meele said kõik osalejad!

Kooliprojekt Liikumisminutid on
selleks õppeaastaks lõppenud!
Viimase etapi võidud napsasid „koju“ 1.a,
4.b, 6.c (vaata pilti), 7.b ja 9.c.
Kõik klassid saavad auhindadeks
(mängu)kastid, kus sees toredaid
vahendeid, mida vahetundides kasutada.

9. ja 10. juunil on tulemas
spordipäev
Sellel kevadel saavad klassid teha erinevates
punktides aktiivseid koostöiseid tegevusi.
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HOBI

Elisette Siimu hobiks on videote monteerimine
Amina Okbani

Meie kooli 8.c klassis käiva Elisette
hobi on videote monteerimine. Ta on
oma oskusi pannud
proovile ka staaride
peol, mis toimus sel
õppeaastal
videovõistluse formaadis.
Kui kaua oled videote
monteerimisega tegelenud?
Olen sellisest hobist
teadlik olnud juba kaua
aega, kuid otsustasin
seda ise proovida 2019.
aasta jaanuaris. Olen
sellega aktiivselt tegelenud üle kahe aasta.
Kuidas sattusid selle
hobi peale?
Kõik sai alguse, kui
vaatasin 2018. aastal
„Harry Potteri” filme.
Pärast filmide vaatamist uurisin selle kohta
rohkem ja leidsin palju
erinevaid monteeritud
videoid. See tekitas minus palju huvi, kuna
sellel ajal polnud mul
teisi hobisid. Järgmise
aasta alguses otsustasin
monteerimisega ka ise
tegelema hakata.
Kas videote monteerimine on raske? Miks?
Kõik oleneb inimest,
stiilist, kogemusest ja
programmist. Alguses on
kindlasti kõige raskem,
samuti võib protsess olla
keeruline, kui ootad
endalt liiga palju ja kohe
kõik välja ei tule. Mingis

mõttes läheb ajapikku
monteerimine
kergemaks, kuna on rohkem
kogemust
ja
harjutamist, kuid isegi monteerimisega kauem tegelenud inimesed proovivad alati midagi uut ja
raskemat.
Milliseid äppe või programme sa soovitad?
Arvutis on populaarseimad After Effects ja
Sony Vegas Pro. Telefonis on enim kasutatud
Video Star (ios) ja Alight
Motion (android). Soovitaksin ise kõige rohkem
After
Effectsi,
kuna
sellel programmil on
palju erinevaid valikuid
igale stiilile, samuti on
kvaliteet parem. Kellel
arvutit pole, soovitan sin ma üheksa tundi ühe
Video Stari.
koha peal, et jõuda järgMis sulle videote mon- miseks päevaks video
teerimise juures kõige valmis.
rohkem meeldib? Miks? Kust saad inspiratsiooni
Kõige rohkem meeldib ja motivatsiooni videote
mulle, et saan montee- monteerimiseks?
rida enda lemmikuid Teiste inimeste videote
inimesi/filme ja neid so- vaatamine annab mulle
bitada lauludega.
palju
inspiratsiooni.
Kui kaua sul tavaliselt
ühe video monteerimise
jaoks aega läheb?
Praegu läheb ühe videoga umbes kolm tundi. Mul on olnud palju
erinevaid stiile ehk mõne videoga on läinud
ainult pool tundi, mõnega kuus tundi. Kõige
kauem
läks
aega
„Cancelled” video monteerimisega, kuna tavaliselt ei monteeri ma nii
pikki videoid ja vahepeal kadus kolmetunnine töö ära. Kokku istu-

Vahepeal vaatan videot,
näen midagi uut või
huvitavat, mida tahaksin ka ise proovida, ja
motivatsioon tuleb tagasi. Tavaliselt monteerin
ma filme, mis mulle
väga meeldivad, ja sellepärast ei kao motivatsioon ära.
Kas sooviksid selle hobiga tulevikus ka leiba
teenida?
Kunagi mõtlesin, et
võiks
monteerimisega
tegeleda ka tööalaselt.
Enam mul seda tahet ei

ole, kuid tahan väga
töötada
filminduses.
Kuigi ma monteerijana
töötada ei taha, näen
ennast tulevikus hobina
monteerimas ja olen
huvitatud ka erinevatest
projektidest.
Mida soovitaksid monteerimishuvilistele?
Monteeri midagi, mis
sulle väga meeldib. Paljud monteerivad asju,
mis on populaarsed, et
saada rohkem vaatamisi, kuid ise ei ole sellest
nii huvitatud ja kaob
motivatsioon. Kui monteerid midagi, mis sind
päriselt huvitab, ja kui
sa teed seda siis, kui sul
on tuju, on see tegevus
palju huvitavam. Samuti ei soovita ma olla liiga
karm enda vastu: uusi
asju proovides ei tule
kõik välja, aga sellest
saabki õppida.

SOOVITUSED
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Raamatusoovitused
Teele Hint, Carmen Meriel Tensbek

Astrid Lindgren “Röövlitütar Ronja”
Raamat räägib ühes metsas elavast röövliperekonnast, kelle peres
elavad isa Mattis, ema Loviis ja 12 röövlit. Ühel päeval sündis nende
perre ka pisike Ronja, kellest sirgus tüdruk, kes päeval puude otsas
turnis ja õhtuti röövlimeestega laua taga laulis ja tantsis. Raamat on
väga huvitav, tore ning õpetlik. Mulle meeldis, kuidas tegelased
rääkisid, mida nad tegid ja kuidas Astrid Lindgren seda kõike kirja
pani. Soovitan kõigil seda lugeda!
Raamat on meie kooli raamatukogus
olemas!
Astrid Lindgren “Hulkur Rasmus”
Rasmus on väike poiss, kes elab lastekodus. Tal on seal head sõbrad,
kuid talle ei meeldi sealne õhkkond. Juhataja on väga kuri ja ei saa
aru, kui raske Rasmusel on. Kord tulid lastekodusse kaks korralikku
inimest. Nad tulid endale last valima ... Loe ise, et teada saada, mis
edasi juhtub. Raamat on naljakas, kõik mis selle Rasmusega juhtub, on
põnev. Mulle väga meeldis, soovitan kõigil lugeda!
Raamat on meie kooli raamatukogus
olemas!

Herbert George Wells “Nähtamatu”
Optikateadlane Griffin saabub päikeselisel päeval väikesesse kõrtsi,
kandes vihmamantlit, kindaid ja laia kübarat ning nägu kaetuna
sidemetega. Tema seal oleku ajal ilmuvad sinna sajad pudelid, mida
linnaelanikud kahtlaseks peavad. Kui ta majaperenaine nõuab, et ta
oma arved maksaks ja ruumidest loobuks, avaldab Griffin vihahoos
talle oma saladuse. Politsenik Jaffersi katse võõrast tabada
nurjatakse, kui ta riietub oma nähtamatuse ärakasutamiseks lahti,
tõrjub võimaliku vangistaja ja põgeneb.
Raamat jutustabki loo sellest, kuidas Griffin sellisesse olekusse jõudis
ja sellest, mis temast edasi saab.
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KOKANDUS

Kommi asemel. Teeme ise õunarulle!
õp Kristina Stojakina
Üha rohkem proovitakse tavalistele maiustele leida asendajaid. Heaks kommi asendajaks on
ise valmistatud puuvilja- või marjarullid. Kõige parem aeg on selleks kodumaiste puuviljade ja
marjade valmimise hooaeg. Kuna kuivatatud toidud säilivad õhukindlas purgis või
säilituskarbis kaua, siis võib maiustada põhimõtteliselt aasta läbi, kuni järgmise hooajani.
Kuivatatud toidud on kiudaineterikkad, nendes säilib palju vitamiine ja mineraalaineid ning
lisaks on nad ka väga maitsvad. Kui söömise kõrvale ka juua, tekib kiiresti täiskõhutunne. See
teeb puuviljarullidest/ribadest ka hea vahepala söögikordade vahel.
Koostisosad:

Valmistamine:

4 keskmist õuna

Koori ning lõika õunad väikesteks tükkideks. Aseta tükeldatud õunad potti
ning vala peale 1/2 klaasi vett. Aseta pott koos õuntega pliidile ning lase
segu keema. Keeda tasasel tulel 10 minutit. Seejärel võta pott tulelt,
purusta kahvliga õunad ja lisa soovikorral kaneel. Sega ning keeda
purustatud õunu veel 2 minutit. Seejärel võta pott tulelt ning vala segu
blenderisse. Blenderda, kuni segu muutub ühtlaseks püreeks.

1/
2

klaasi vett

(1 tl kaneeli)

Kata ahjuplaat küpsetuspaberiga, vala peale õunapüree ning aja ühtlaselt
laiali. Õunapüreekiht võiks olla paari millimeetri paksune, kuid päris läbi
paista ei tohiks. Aseta ahjuplaat 80 kraadisesse ahju 2−3 tunniks.
Ahjuplaati välja võttes kontrolli, et tekkinud puuviljanahk oleks kergelt
kleepuv, kuid päris sõrmede külge kinni ei jääks. Lase jahtuda, keera
seejärel puuviljanahk rulli ning lõika parajateks ribadeks/viiludeks.

Õunarulle proovis
teha ka 11. klassi
õpilane KendraMarii Sikk ja
tulemus on väga
maitsev ja ilus.

KOKANDUS
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4.b klassi õpilased küpsetavad muffineid
Nele-Liis Peters

Sellel korral oli teemaks muffinid. 4.b klassi kaks usinat tüdrukut valmistasid
oma retsepti järgi muffinid ning jagavad neid retsepte ka teiega, et ka teie
saaksite proovida midagi uut ning maitsvat.
Šokolaadimuffinid kookosega
175 g jahu
120 g suhkrut
120 g võid
100 ml piima
30 g kookoshelbeid
50 g šokolaadi
10 g küpsetuspulbrit
2 muna
Vahusta pehme või suhkruga, lisa ükshaaval
mõlemad munad jätkuvalt vahustades. Sega
kuivained omavahel ja lisa taignale. Lisa
piim, šokolaaditükid ja kookoshelbed.
Küpseta 180 kraadi juures 20−25 minutit.

Muffinid küpsetasid:
Elina Ignattšik ja
Mariann Bork
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RISTSÕNA, INFO

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

1. Monteerimishuvilise Elisette perekonnanimi.
2. Riik, kus elab vilistlane Veronika Võsu.
3. Firma, kus direktor oli kolm kuud praktikal.
4. 12. klassi klassijuhataja perekonnanimi.
5. Aprillikuu klassijuhataja eesnimi.
6. Maiustused kommi asemel.
7. Programm, millega TJG liitus.
8. Õpetaja Ester Meerja hobi.
9. Presidendi perekonnanimi.
10. Raamatu „Hulkur Rasmus” autor.
NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, saavad auhinna.

JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•

Kokandusduellis uued hõrgutised
Meisterdame ja küpsetame juhendi järgi

•
•

Intervjuu uue põneva vilistlasega
Uued huvitavad rubriigid

ILUSAT SUVE!

