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Miks peaksid noored õppima?

Kõik õpilased on väga erinevad ning ka õppeained, mis neile huvi pakuvad ja mida nad rõõmuga
õpivad, ei ole samad. Mõni noor on kindlasti mõelnud, miks on talle haridus üldse vajalik.

Palju parem on kulutada enda aega õppimise peale kui raisata seda laisklemise peale. Tean,
et  paljud noored ei  nõustuks minu seisukohaga,  aga tegelikult  on õppimine palju tõhusam viis
ajaveetmiseks kui näiteks niisama olemine. Vaatamata sellele ei peaks noored ka kogu enda aega
õppimisele kulutama. Kindlasti peaks olema aega ka puhkamiseks ja sõpradega aja veetmiseks.
Siiski tuleks valida vaid tervislikke ja legaalseid aja veetmise viise.

Kunagi ei tea, mida läheb tulevikus vaja, ning sellepärast peab olema avatud mõtlemisega.
Paljud  noorukid  ei  soovi  mõnda  õppeainet  õppida,  sest  arvavad,  et  neil  kindlasti  ei  lähe  seda
tulevikus vaja. Me kunagi ei tea, millisele teele tulevik meid viib ja mis meie esialgsetest plaanidest
saada võib. Just sellepärast arvan, et tõsiselt tuleb võtta kõiki õppeaineid. Kindlasti on paljudel
juba välja kujunenud omad lemmikud õppeained,  aga kindlasti  tuleb võimalus anda ka teistelt
õppeainetelt.

Õppimine on väga huvitav. Paljud alahindavad õppimist ja arvavad, et see on väga igav ja
mõttetu.  Kui  nooruk  aga  leiab  selle  ala,  mille  vastu  ta  huvi  tunneb,  muutub  õppimine  väga
põnevaks tegevuseks. Õppimise all ei tohiks kindlasti mõelda õpiku lehekülgede pähe tuupimist või
mõnda  muud  igavat  õppeviisi.  Teadmiste  omandamine  saab  olla  väga  mitmekülgne:  näiteks
mängude või  aktiivsete  tegevuste  kaudu.  Õppides  muutuvad meid  ümbritsevad asjad  ja  nende
talitlemine palju selgemaks ja arusaadavamaks ning see, et inimene teab midagi, muudab tema
oleku palju enesekindlamaks.

Oma aega tuleb mõistlikult kasutada, et saaks nii puhta kui ka õppida. Õppimine on noor-
tele vajalik, sest maailm muutub pidevalt ning kunagi ei tea, kuhu edasi minna. Õppides muutub
inimene palju enesekindlamaks ja teadlikumaks teda ümbritsevatest inimestest ja nähtustest.
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Levinumad probleemid koolis, mis 
mõjutavad õppimist

Kool  kuulub  iga  lapse
ellu.  See,  kui  toredad
kooliaastad  on,   oleneb
igast  inimesest  endast.
Koolis  käimine  on  aja-
järk, mille käigus toimu-
vad väga suured muutu-
sed:  õpitakse  lugema,
kirjutama,  ennast  pare-
mini väljendama ja muid
elus  kasulikke  oskusi.
Mis  aga  muudab  need
tegevused  ja  kooliaja
raskeks või kergeks?

Koolis  on  kõige
levinum probleem enese-
distsipliini ja aja planee-
rimise  oskuse  puudu-
mine. Kindlasti on mõne
jaoks  raske  terve  tund
rahulikult istuda ja koo-
litükke  lahendada.  Sa-
muti  võivad  tekitada
pahameelt  kodused üle-
sanded,  mis  võivad  osu-
tada pärast  pikka kooli-
päeva  tüütuks  ja  ras-
keks.  Õpilaste  õppimis-
võime  pandi  eriti  proo-
vile  koduõppega.  Kuigi
haridusminister  väidab,
et  see  põhjustas  lünki
õpilaste õppimises, ei saa
mina  kahjuks  sellega
nõustuda.  Koduõpe  oli
eriti  hea  nende  jaoks,
kellele  meeldib  üksi  ra-
hulikult  õppida.  Kont-
rolltööde  tulemused  olid
pigem  paremad  ja  vaba
aega  jäi  rohkem.  Minu
meelest ei oleks tohtinud
koduõpe  kellelegi  ras-
kusi  valmistada,  sest
kõigile olid tagatud  õp-

pimisvahendid  ja  -või-
malused.  Kes  kodus  õp-
pida  ei  suutnud,  said
minna  kooli.  Samuti
toimusid  regulaarselt
veebitunnid.  Kellele  on
raske mitu tundi  järjest
laua  taga  istuda,  sai
teha  iga  tavalise  kooli-
tunni  järel  pausi  ja  siis
edasi  õppida.  Organi-
seeritud  tegevus  ja  oma
aja  planeerimine  taga-
vad suurepärase õppimi-
se ja heaolutunde.

Koolis  on  prob-
leemiks  ka  kiusamine,
mida leidub paraku pea
igas  koolis  ja  millega
enamik  meist  kokku
puutub.  Täiskasvanute
pilkude  eest  varjul  toi-
muvad  igasugused  tege-
vused,  mida  me  lihtsalt
pole  võimelised  takis-
tama  ega  ära  hoidma.
Kiusajad  on  tavaliselt
need,  kellel  on  igav  või
endal  probleemid,  sageli
pole  nad  ka  õppimisele
orienteeritud. Kiusamine
mõjutab aga kiusatavate
õppimist,  kuna  inimese
mõtted  on  mujal  ja  ta
kardab uut hoopi.  Mida
siis soovitada neile, keda
kiusatakse? Inimene, ke-
da  kiusatakse,  peab
lihtsalt tugev olema, abi
paluma ning leidma oma
elus  midagi  positiivset,
millele  toetuda.  Koolis
käimise  aeg  tuleb  üle
elada  ning  õppimisele
keskenduda.  Samuti  tu-

leb  suunata  tähelepanu
iseendale,  et  luua  oma
tulevik,  mis  on  täis
omaenda unistusi. 

Õppimist  võib
veel  mõjutada  õpilase
motivatsioon  õppida.
Väikestel lastel on raske
tihti  aru  saada,  miks
nad  koolis  käivad:  nii
tüütu  on  ju  mõnikord
tunnis  istuda  ja  pärast
koduseid  ülesandeid  te-
ha.  Paljud  küsivad  oma
vanematelt  küsimuse
miks?. Eks  iga  vanem
vastab  sellele  erinevalt
ja  sageli  pakutakse  ka
lapsele  mingit  preemiat
või  ühiseid  tegevusi,  et
teda  koolis  käima  moti-
veerida. Motivatsioon on
koolis väga oluline. Õpi-
lane  peab  aru  saama,
miks  ta  õpib,  ja  peab
tahtma  hästi  õppida,  et
tulevikus  edukas  olla.
Väga  kahju  on  vaadata
neid  õpilasi,  kes  käivad
koolis ainult sellepärast,
et  nad  peavad.  Kool  on
tegelikult  koht,  kus
arendada oma võimeid ja
sillutada teed tulevikku.
Kui õpilasel on juba  va-
rakult  selline  arusaam,
on tal suurem tõenäosus
oma elus kaugele jõuda.

Koolis  õppimist
mõjutavad ka vähene va-
nemate  toetus  või  selle
puudumine.  Igasugune
toetus  on  lapse  jaoks
oluline.  See  tekitab  te-
mas kaitstud ja turvalise

tunde,  et  on  keegi,  kes
teda kiidab ja  vajadusel
aitab.  Vanemad  peaksid
ikka leidma selle aja, et
küsida oma lapse käest,
kuidas  tal  koolis  läheb
või  kuidas  hinnetega
lood on. Oluline on mitte
lihtsalt  küsida,  vaid
arutada probleemide üle
ja  vajadusel  last  aidata.
Olulised küsimused,  mi-
da vanemad peaksid oma
lastelt  aeg-ajalt  küsima
on  Kas sa vajad abi? On
sul mõni mure või rõõm,
mida minuga jagada ta-
had?  Kõige olulisem on
tunne,  et  sul  on  abile
loota, ilma selleta ei tun-
du õppimine nii efektiiv-
ne ja suureneb hirm läbi-
kukkumise  ees.  Vane-
mad  peaksid  lapsi  toe-
tama nii heas kui halvas
ja  olema  olemas.  See
kõik  algab  väikestest
sammudest,  mida  võib
igaüks juba täna ära te-
ha.

Igaüks  saab  ise
ennast  aidata  ja  muuta
oma elu koolis käies ker-
gemaks. Mugav ja toetav
keskkond, kus kõik saa-
vad  olla  need,  kes  nad
on, on ideaal, mille poole
püüelda.  Inimese  õppi-
mine  oleneb  temast  en-
dast.  Õpetajad  saavad
ainult suunata, aga oma
raja peab iga inimene ise
leidma. Kes on selle juba
leidnud,  siis  sellel  on
tulevikus kergem.

Heleri Sõer
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Õpetaja Ravo Vaga
ei salli laiskust

Ravo  Vaga  on  TJG
kehalise  kasvatuse
õpetaja,  korvpallitree-
ner  ning  8.a  klassi-
juhataja.  Õpetaja  Ra-
vole  meeldib  tegeleda
vabal  ajal  korvpalliga
ning  käia  jõusaalis.
Suvel naudib ta jooks-
mist  ning  rannavõrk-
palli,  talvel  aga  mäe-
suusatamist  ning  lu-
melauatamist. 

Millised spordialad meel-
disid  teile,  kui  olite  ise
laps? Kuidas te spordini
jõudsite?
Lemmikud  olid  ikka
pallimängud. Korvpall ja
jalgpall  eelkõige.  Sporti-
mine  on  olnud  mu  elus
nii  kaua,  kui  mäletan.
Palju sai lapsena tehtud
nii-öelda  hoovisporti.
Õues  sõpradega  olid
pidevalt  korvpalli-  ja
jalgpallilahingud.  Talvel
suusatati  ja  mängiti
hokit. Ka telekast sai isa
kõrvalt  juba  päris  pisi-
kesena  sporti  vaadatud.
Suur  kiindumus  korv-
palli  vastu  tuligi  just
kunagise  „Kalevi“  ja
Eesti  koondise  mänge
vaadates.

Mis  spordialasid  praegu
harrastate?
Iganädalaselt  tegelen
korvpalliga  ja  käin  jõu-
saalis.  Suvel  meeldib

joosta  ja  rannavõrkpalli
mängida. Talviti proovin
ikka  mäesuusad  või
lumelaua alla saada.

Millest  tunnete  õpetaja-
ja  treeneritöös  kõige
rohkem  rõõmu?  Mis  nii
väga ei meeldi?
Iga õpilase või treenitava
areng on rõõmustav. Mõ-
ne  jaoks  on  areng  esi-
koha medal,  teise puhul
ka pisike eneseületus. Ei
meeldi  laiskus  ja  üks-
kõiksus.

Mis  on  suurim  välja-
kutse  noorte  õpilastega
tegelemisel?
Suurim  väljakutse  on
tunnis  luua  distsipli-
neeritud  sportlik  õhk-
kond  nii,  et  samas  laps
ei  kaotaks  liikumis-
rõõmu ja mängulisust.

Millised  tunded  teid
valdasid,  kui  esimest
aastat õpetaja olite?
Tulin  õpetajaks,  olles
varem  juba  aastaid
olnud  korvpallitreener.
Treeningutel  olid  alati
väga  motiveeritud  ja
sportlikud  poisid,  kes
tahtsid  trenni  teha  ja
pidevalt  areneda.  Kooli-
tundides oli  see pilt  na-
tuke  kirjum.  Eks  esi-
mene aasta tuligi sellega
harjuda  ja  veidi  ümber
häälestuda.

Kui te õpetaja ja treener 
ei oleks, siis mis ametit 
sooviksite proovida?
Näiteks  spordiajakirja-
nik kõlaks päris huvita-
valt.

Kuidas  võidelda  sporti
tehes motivatsiooni puu-
dusega?
See  on  inimeseti  väga
erinev. Mõni peab leidma
motivatsiooni enda seest,
teisel on vaja kedagi, kes
teda  kõrvalt  innustaks.
Spordiga  tegelemisel  on
palju  häid külgi.  Tuleks
leida see, mis sind kõne-
tab ja innustab, ning see
eesmärgiks  seada.  Olgu
see  siis  näiteks  tervis,
välimus  või  saavutus
võistlustel.

Kuidas teil läks distants-
õppe  ajal?  Mida  olete
õppinud  eelmistest  aas-
tatest? 
Õpilased said sel sügisel
erinevaid iseseisvaid üle-
sandeid  liikumispäevi-
kutest  treeningkavade
koostamiseni  ja  läbi
tegemiseni.  Õnneks  ei
ole  klassid  järjest  olnud
distantsõppel  üle  kahe
nädala, nii et tagasisidet
ülesannetele olen õpilas-
telt  saanud  anda  juba
kontakttundides.

Õppinud  olen  se-
da, et distantsõpe mõjub
õpilastele väga erinevalt
ja  ka  motivatsioonitase
on erinev. Osa õpilastest
vajab  individuaalsemat
lähenemist.

Anne-Katrine Schubert, Katriin Prints
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Millised  saavutused  on
olnud  teie  elus  esikohal
ja  mille  üle  olete  kõige
uhkem?
Kui  rääkida  kehalise
kasvatuse õpetajana, siis
oli  kindlasti  suurim
saavutus,  kui  võitsime
2015.  aastal  Järveotsa
gümnaasiumiga Tallinna
koolinoorte  meistri-

võistlused  korvpallis,
sealjuures  ei  kaotanud
poisid  mitte  ühtegi
mängu.  Selle  nimel  sai
poistega  palju  pingu-
tatud  ja  vaeva  nähtud.
(Sellest  suurest  võidust
ilmus  ka  kooliajalehe
MEIL 5.  numbris  artik-
kel.  Vanu  kooliajalehti
saab  lugeda  kooli  kodu-

lehelt ja raamatukogus –
Toim).

Mis  on  olnud  õppetun-
nid,  mida  te  ei  unusta
kunagi?
Neid  on  mitmeid.  Sport
on  korduvalt  õpetanud,
et  ei  tohi  alla  anda  ja
lootusetuid olukordi pole
olemas.

Mis  on  kõige  targemad
sõnad,  mida  olete  kuul-
nud?
Tarku  sõnu  ja  lauseid
olen palju kuulnud, ras-
ke  on  ühte  konkreetset
välja tuua.

Õpetaja Ravo koos oma korvpallipoistega 2015. aastal
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TJG vilistlased, kes elavad Jaapanis 

Heiki  Sooneste  ja
Indrek Laanemäe on
lõpetanud  Tallinna
Järveotsa  Gümnaa-
siumi (1998. ja 2006.
aastal)  ning  elavad
ja  töötavad  nüüd
juba  aastaid  Jaapa-
nis.

Millisena mäletate TJG-
d?  Kas  meenub  mõni
huvitav või naljakas seik
kooliajast?

Indrek:  Ma  tulin  Järve-
otsa gümnaasiumi kesk-
kooli  ajaks  ja  seda
perioodi  meenutan  ikka
soojalt. Kuna osalesin ka
tollal  kooliajalehe MEIL
väljaandmises,  mäletan,
et neil peale tunde kogu-
nemistel  sai  ikka  kogu
aeg  nalja,  kuna  kollek-
tiiv  oli  hästi  kirju.
Rebaste  ristimise  üri-
tused on ka hästi meeles,

nii enda oma 10ndas kui
ka  selle  korraldamine
lõpuklassis. Ei lähe väga
tollastesse  detailidesse,
aga tahaks loota,  et  see
üritus  läheb  siiamaani
nii-öelda  „meeldivalt
käest ära“.

Heiki:  Ikka,  3.  korruse
klassiruumis  oli  seinale
kirjutatud  kaks  hiero-
glüüfi  (nüüd  vast  juba
uue  värvi  all)  ja  need
tähendavad   電 話 ehk
telefon.  Mina  kirjutasin
need kunagi sinna. Koo-
lis kutsuti mind jaapan-
laseks,  sest  ma  õppisin
jaapani  keelt  isegi  füü-
sikatunnis  (kui  õpetaja
on veel sama, siis vast ta
mäletab mind).

Kuidas jõudsite otsuseni
minna  Jaapanisse  ela-
ma?
Indrek:  Kui tulin Järve-
otsa  gümnaasiumisse

Aasia  kultuuri  õppima,
informeeriti meid võima-
lusest  haridusteed  Jaa-
panis jätkata programmi
kaudu  sealse  ülikooliga.
Kui aus olla, siis tundus,
et  klassis  olid  sellest
võimalusest  huvitatud
mitmed ja kuni 12. klas-
sini  ma Jaapani  suunas
liikumise peale väga pal-
ju  ei  mõelnud.  Abitu-
riendiaasta  kohale  jõu-
des hakkasin pingsamalt
mõtisklema  tuleviku
suuna  peale  ja  otsusta-
sin  proovida  kandidee-
rida  Jaapani  APU  üli-
kooli. Tagasi vaadates oli
palju  õnne,  et  kõik  läks
täpselt  nii,  nagu  läks.
Õnnestus  olla  õigel  ajal
õiges kohas.

Heiki:  Jaapanisse  mine-
ku soov  oli  juba  lapsest
saati sees. Ilma selleta ei
kujuta  elu  ettegi.  Kus-

juures,  mul  on  ka  Jaa-
pani pass ja puha. 

Kas  harjusite  eluga
Jaapanis  lihtsasti?  Mil-
lega oli  lihtsam, millega
raskem harjuda?
Indrek:  Jaapan  on  üks
meeletult  külalislahke
riik  ja  suurem  osa  ini-
mesi,  kellega  siin  iga-
päevaselt kokku puutub,
on  välismaalaste  vastu
sõbralikud ja  abivalmid.
Samas  tuleb  silmas  pi-
dada, et Jaapan on pika
ajaloo  ja  tugevalt  taju-
tava  kultuuriga  riik,
mille (kirjutatud ja kirju-
tamata)  reeglid  võivad
Euroopa külalisele  pisut
kummalised  ja  kohati
iganenud  tunduda.  Näi-
teks tooksin selle, et ron-
gis  sõites  telefoni  kasu-
tamist  peetakse  äärmi-
selt ebaviisakaks ja suu-
rem osa kohalikke lähe-
vad telefonikõne saades

Helen Mitt

Indrek LaanemäeHeiki Sooneste (paremal)



INTERVJUU    7

rongi  pealt  maha.  Või
näiteks see, et paljudes
Jaapani  kontorites  on
siiamaani käigus faksi-
masinad  ja  isiklikud
nimetemplid, mida iga-
päevaselt  kasutatakse.
Mulle  endale  tulid
käitumisalased  harju-
mised  võrdlemisi  ker-
gelt,  rohkem aega nõu-
dis  näiteks  kohaliku
kulinaariaga sina peale
saamine.  Hommiku-
söögiks riisi süüa ei ta-
ha ma siiani, aga sushi
võtsin  peale  esimest
viit  aastat  puiklemist
omaks.

Heiki:  Mis  siin  ikka
harjuda!  Vast  töö-
kultuur  on  teine  ja
eurooplastele  ehk  ei
sobi, aga mulle meeldib
töötada  12  tundi  päe-
vas,  seega  väga  meel-
dib!

Kellena  Jaapanis  töö-
tate? Kui head jaapani
keele oskust on selle töö
jaoks tarvis?
Indrek:  Minu  töö  on
seotud  kohaliku  töös-
tusliku plastikmaterjali
ümbertöötlemise ja Eu-
roopasse müügiga. Olen
rõõmus,  et  praeguseks
on tekkinud ka projekt,
mille kaudu teen koos-
tööd ühe Eesti  firmaga
ja  võimaldan  neil  läbi
meie  materjalide  ka-
handada tootmise „öko-
loogilist  jalajälge“.  Mi-
nu  igapäevane  töö
nõuab  nii  jaapani  kui
inglise  keele  oskust;
jaapani  keel,  vähemalt
suhtlustasemel,  on  pea

kõigis  kohalikes  firma-
des  kontorisiseseks
kommunikatsiooniks
väga  nõutud,  sest
suurem  osa  jaapanlasi
(eriti  vanem  generat-
sioon)  inglise  keelt
praktiliselt  üldse  ei
räägi.  Ilma  igasuguse
jaapani  keele  oskuseta
saavad  kergelt  tööd
ainult IT-alade spetsia-
listid.  Pädev  program-
meerija,  kes  ladusalt
digitaalseid keeli oskab,
on  vast  igal  pool  tere-
tulnud. 

Heiki:  Mul  on  oma
firma.  Tööoskus  oleneb
ikka tööst,  aga eks see
ole  sama  ka  Eesti
puhul. 

Kas  tunnete,  et  elu
Jaapanis  on  ka  teid
ennast  või  ellusuhtu-
mist kuidagi muutnud?
Kui jah, siis kuidas?
Indrek:  Kahtlemata  on
see  kogemus  mind
parasjagu  vorminud,
aga  raske  on  endal
öelda  täpselt  kuidas.
Erinevalt  läänemaa-
ilmast  on  näiteks  siin-
ses  avalikus  ruumis
oodatud,  et  keegi  en-
dale  üleliigset  tähele-
panu ei  tõmbaks.  Olen
täheldanud,  et  selline
tagasihoidlikum  käi-
tumismaneer  on  ka
mulle  külge  kasvanud.
Turist  võib  ju  tänaval
kõva  häälega  rääkides
liikuda,  aga  kohalikule
välismaalasele see väga
ei  sobi.  Samuti  usun
ma,  et  jaapanlased  ja
eestlased on mitmel vii-

sil  üllatavalt  sarnased,
seega  ei  ole  ma  tund-
nud  vajadust  end  siia
paremini  sisse  sobi-
miseks  kardinaalselt
muuta. Näiteks toon, et
kui  võrrelda  soojema
kliima  pisut  tempera-
mentsemate  rahvaste-
ga, on levinud arvamus,
et  nii  eestlased kui  ka
jaapanlased ei ole väga
kiired  end  võõrastele
avama  ja  oma  emot-
sioone suurelt välja näi-
tama.  Ka  on  jaa-
panlased  meie  rahva
moodi  suured  looduse
fännid  ja  nädala-
vahetustel  on  Tokyot
ümbritsevad  mäed täis
matkahuvilisi nagu see
ka Eestis metsaradadel
tavaks on. Ühe kumma-
lise  kombe  olen  siit-
mailt  siiski  vast  üles
korjanud:  kuna  vane-
mates Jaapani majades
on  ukse  kõrgus  tihti-
peale  1,8  meetrit,  siis
olen  harjunud  igaks
juhuks pead langetades
ustest  läbi  käima.  Ko-
dused sõbrad on tähel-
danud,  et  see  refleks
näeb  Eestit  külastades
ja  parema  proport-
siooniga sissepääse  ka-
sutades  natuke  imelik
välja.

Heiki:  Ikka  on  mind
kõvasti  muutnud.  Vast
olen töökam kui Eestis
olles.

Millist  nõu  annaksite
õpilastele, kellel samuti
on  plaan   või  unistus
minna Jaapanisse?

Indrek:  Õpilasele,  kes
tahab  Jaapanisse  (või
ükskõik  kuhu  mujale)
seiklema minna,  ütlek-
sin,  et  kui  huvi  on  tõ-
sine,  siis  mine  kind-
lasti! Tänasel päeval on
mitmeid  erinevaid
võimalusi  ja  program-
me, et Jaapanisse õppi-
ma  tulla,  ja  usinatele
õppuritele on olemas ka
riiklikud  stipendiumid.
Kui stipendiumit ei saa,
võin  oma  kogemusest
öelda,  et  ka  kooli
kõrvalt  tööd tehes elab
siin  üliõpilasena  ära.
Alternatiivselt  võivad
Eesti  noored  taotleda
endale  aastase  „töö-
puhkuse  viisa“  (sarna-
ne  sellele,  millega  pal-
jude  vanemad  õed-
vennad Austraalias käi-
sid),  ja  veeta siin aega
erinevaid ameteid pida-
des.

Lõpetuseks  li-
saks,  et kindlasti  aitab
sind palju jaapani keele
mingilgi  määral  oska-
mine,  aga  olles  sellest
ümbritsetud  hommi-
kust õhtuni,  on natuke
tööd  tehes  keelealased
edusammud kiired tule-
ma.
Heiki:  Minu puhul olid
kõik  pereliikmed  ja
tuttavad väga vastu, et
miks  õppida  jaapani
keelt jne. Kuid jonni ma
ei jätnud ja olen sellega
väga  rahul.  Kusjuures,
olen  ka  esimese  eesti-
jaapani ja jaapani-eesti
sõnastike  autor,  mis
ilmus ILO kirjastuses.
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Uued õpetajad TJGs 

GRETE JÄRVIK – kehalise kasvatuse
õpetaja

Rääkige  veidi  oma
lapsepõlvest.
Lapsepõlv  möödus  suu-
res  osas  emaga  koos
koolimajas. Ma olin laps,
kellele  lasteaias  väga
käia ei meeldinud, kuna
oskasin  juba  eelnevalt
lugeda ja kirjutada,  mi-
da  kaaslased  alles
omandasid.  Tundsin,  et
olen lasteaias käimiseks
juba liiga suur. Ema on
mul  samuti  kehalise
õpetaja,  seega  avaneski
mulle  ja  õele  võimalus
käia hoopis koolis. Mäle-
tan, et koolis kaasas käi-
mine  oli  justkui  privi-
leeg:  kõik  õpetajad  olid
tädid  ja  onud.  Tol  ajal
kedagi  ka  ei  häirinud
meie  kaasas  olemine,
mängisime  õega  oma
mänge ja vaatasime, mi-
da suured teevad.  Sealt
sai alguse ka minu suur
kirg  õpetamise  vastu,
mille  tegelikult  taas-
elustasin  alles  mõned
aastad tagasi. Olen alati
olnud pigem selline  pü-
simatu, pidevalt on vaja
midagi  teha  ja  kuskil
olla.  Spordiga  olen
seotud olnud tänu emale
varajasest  east:  kõik
jooksuvõistlused,  suusa-
tamised  jne  said  läbi
käidud.  Esimesed  väga
head  tulemused  spordis
saavutasin  tänu  kahele
treenerile:  Anne  Järvi-

kule (minu ema) ja Too-
mas Malvale. Siiamaani
olen tänulik, et just oma
treenerite  abiga avasta-
sin  enda  jaoks  sporti-
mise  võlu  ja  valu  ning
naudin  seda  siiamaani
igapäevaselt.

Kuidas  sattusite  TJG-
sse tööle?
Sattusin Järveotsa güm-
naasiumisse,  kandidee-
rides kehalise õpetajaks.
Kool ise oli  mulle vara-
semalt  mõnes  mõttes
tuttav, kuna minu endi-
ne  õpetaja  Helle  Kivi-
selg töötab siin ja tema
jagas  oma  positiivseid
kogemusi.  Minu  jaoks
tekitas  esimest  korda
siia  majja  tulek  koduse
tunde. Teadsin, et see on
nüüd õige koht, kus nau-
tida  õpetajaks  olemist,
ja  seda  ma  ka  tõesti
igapäevaselt teen.

Miks hakkasite kehalist
kasvatust õpetama?
Kindlasti pean siinkohal
oma  emale  otsa  vaata-
ma,  kellel  on  tänaseks
täitunud  selles  ametis
37  aastat  ja  siiamaani
silm  särab.  Tahtsin  ka
sellist  tööd,  mis  paneks
silma särama ning nau-
tima igat  päeva.  Tegeli-
kult on lause ”kui töö on
sinu  hobi,  ei  pea  sa
enam ühtegi  päeva  tööl

käima” tõsi  ja minu töö
on tõesti minu hobi.

Kuidas  leidsite  tee  õpe-
tajaametini?
Algselt  olin  lasteaias
õpetaja.  Alustasin  rüh-
maõpetajana  ning  kui
ülikoolis  kehakultuuri
õpinguid alustasin,  sain
liikumisõpetajaks.  Kom-
bineerisin  need  kaks
omavahel  kokku.  Ome-
tigi ma tundsin, et laste-
aed ei ole päris see, kus
ma tahaksin olla, pigem
ikka  koolis.  Kuid  laste-
aed andis kindlasti palju
kogemusi, mida õpetaja-
töö  endast  üldse  kuju-
tab.  Olen  kuulnud  lau-
set  “õpetajaks  ei  saada,
õpetajaks  sünnitakse”,
see  geen  peab  tõesti
kuidagi olemas olema.

Kas  teile  meeldib  olla
õpetaja? Miks?
Ma naudin iga päev õpe-
tajaks olemist. Laste sii-
ras rõõm, teadmiste eda-
si  andmine,  ühine  te-
gutsemine  ühise  ees-
märgi suunas, mis saaks
olla veel parem?

Milliseid  soovitusi   an-
naksite oma  õpilastele?
Olge need, kes te olete –
imelised  noored  inime-
sed. Nautige igat päeva,
liikuge,  sest  liikumine
on privileeg,  mis  annab
võimaluse tunda ennast
iseenda  kehas  veelgi
paremini.  Liikumine  on
miski,  mis paneb mure-
mõtted hetkeks pausile.

Amina Okbani
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ANDRA PIKKEL –
ajalooõpetaja,  
5.b klassijuhataja

Rääkige veidi oma lapse-
põlvest.
Kasvasin  Kirba  külas
Läänemaal  (praegu
Pärnumaa), 10-lapselises
peres.  Õppisin  Kasari
Põhikoolis, mis oli väike
maakool.  Minu  klassis
õppis  12  õpilast  ja  me
olime  oma  koolis  üks
suuremaid klasse. Suved
möödusid  külas  teiste
lastega  mängides.  Olles
peres üks vanemaid lap-
si, pidin ka palju väikse-
mate õdede-vendade eest
hoolitsema.  Olin  väga
iseseisev.  Suviti  hakka-
sin tööl  käima 13-aasta-
selt. 16-aastaselt olin ju-
ba vanematest täielikult
sõltumatu  ja  elatasin
end ise,  käies kooli  kõr-
valt tööl.

Kuidas sattusite TJG-sse
tööle?
Kõigepealt sattusin Noo-
red  Kooli  programmi.
Tegemist on kaheaastase
arenguprogrammiga mo-
tiveeritud  inimestele,
kes  saavad  põhjaliku
väljaõppe  ja  tegutsevad
selle  nimel,  et  iga  laps
Eestis  saaks  väga  hea
hariduse.  Programmis
osalejana  kandideerisin
vakantsetele  töökohta-
dele ja juhuse tahtel otsi-
ti  just  TJGsse  ajaloo-
õpetajat.

Miks  hakkasite  ajalugu
õpetama?
Noored  Kooli  program-
mis osaledes ei olegi nii-
võrd oluline, mis ainet sa

õpetad,  kuivõrd  meeto-
did,  mida  sa  õpetades
kasutad.  Aine  valikul
seadsin  endale  üheks
tingimuseks isikliku hu-
vi selle vastu. Ajalugu on
mind juba põhikooliajast
huvitanud ja sellepärast
ka  selline  valik.  Samas
olid  laual  ka  näiteks
matemaatikaõpetaja,
klassiõpetaja või näiteks
eesti keel teise keelena.

Kuidas  leidsite  tee
õpetajaametini?
Olin  varasemalt  mängi-
nud  mõttega,  et  kui
läheks  hoopis  õpetajaks
õppima.  Elu  tegi  aga
omad  korrektuurid  ja
õppisin  hoopis  majan-
dusarvestust.  Pärast pe-
re loomist aga hakkasin
kokku  puutuma  lastega
ja  haridussüsteemiga
üldiselt.  Esmalt   enda
laste  kaudu.  Ühel  päe-
val  sattusin aga Noored
Kooli reklaamile ja süve-
nedes  tundsin,  et  kan-
nan endas samu väärtusi
ja  soovin  töötada  võrd-
sete  võimaluste  nimel

hariduses.  Edasi tuli  lä-
bida kolmeosaline kandi-
deerimisprotsess,  siis
kool  leida  ning  etteval-
mistuskoolituse  järel
olen  jõudnud  päriselt
õpetajaametisse.

Kas  teile  meeldib  olla
õpetaja? Miks?
Üllatusi alates esimesest
tööpäevast on olnud roh-
kelt. Kuna minu jaoks on
tegemist  täiesti  uue
valdkonnaga,  olen  iga
päev  midagi  õppinud,
milleski  üllatunud,  mi-
dagi  ümber  hinnanud.
Mulle  meeldib  olla  õpe-
taja, sest see amet pakub
rohkelt  väljakutseid  ja
soodustab  intensiivset
arengut  isiklikul  tasan-
dil.  Mulle  meeldib,  et
saan anda oma panuse ja
olla  osa  suuremast  ees-
märgist  –  igale  lapsele
hea haridus võrdsete või-
maluste loomise kaudu.

Kus  te  töötasite  enne
meie kooli tööle tulekut?
Enne  TJG-sse  tulekut
olin  osalise  ajaga  raa-

matupidaja  oma väikses
raamatupidamisfirmas.
Samal  ajal  kasvatasin
kodus  lapsi.  Mul  on
kokku kolm last: 7-, 5- ja
2-aastane.

Milliseid  soovitusi   an-
naksite oma õpilastele?
Soovitan  usaldada  õpe-
tajaid ja  kasutada mak-
simaalselt  ära  tunnis
antud  aega  õppimiseks.
Kui jääd hätta, siis pöör-
du  kohe  abi  saamiseks
õpetaja  (või  mõne  usal-
dusisiku)  poole  koolis.
Ära  jää  oma  murega
üksi.  Kui mõnikord tun-
dub,  et  mõne  õpetaja/
klassikaaslase/sõbraga ei
klapi,  siis  mõtle,  et  kõi-
kide inimeste tegude ta-
ga  on  mingi  positiivne
kavatsus. Sea omale ees-
märke.  Mõtle  läbi  tege-
vused,  mida  pead  tege-
ma,  et  oma  eesmärki-
deni jõuda. Pane kõik see
kirja ja tee neid tegevusi.
Eesmärgid on unistused,
millel on tähtaeg.
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Juust, prantslased ja  vulkaanid – 
suvi Prantsusmaal

Veetsin  suvevaheaja
kolm kuud Prantsusmaa
keskmassiivi  vulkaani-
listest mägedest ümbrit-
setuna  väikeses  Prant-
suse  külas  nimega
Picherande. Olin au pair
7  kuu  vanusele  tüdru-
kule, kelle vanemad pea-
miselt matkajatele mõel-
dud  hostelit  peavad.
Tegemist on ühe peamise
juustutootmise  piirkon-
naga Prantsusmaal ning
sellest  tingituna  elab
seal  lehmi  rohkem  kui
inimesi.  Ja  juustu
prantslased  tõesti  ar-
mastavad ning isegi nii-
võrd kirglikult,  et lisaks

seltskonna  peale  80-
sentimeetrise  diameet-
riga  juustu  nahka  pist-
misele  õnnestus  neil
selle grillimise käigus ka
suitsuandur  undama
ajada. Õnneks on Prant-
susmaal  võimalik  iga-
ühel  vabatahtlikuks  tu-
letõrjujaks  hakata  ning
see on noorte seas üpris
populaarne, nii et abi on
alati käepärast. Soovitan
kindlasti  Prantsusmaale
minnes  erinevate  juus-
tudega  tutvuda,  kuid
kohe  liialdada  ei  tasu,
kuivõrd  sealsed  juustud
on enamasti valmistatud
rafineerimata piimast ja
võib  juhtuda,  et  peale
entusiastlikku juustu de-
gusteerimist  tuleb  terve

õhtu  tualetis  veeta.
Räägin kogemusest.

Mainisin enne põ-
gusalt  matkajaid.  Mat-
karadasid on selles piir-
konnas sadu ja matkasin
ka ise mõned rajad läbi,
sealhulgas  ka  keskmas-
siivi  kõrgeima  tipu  Puy
de  Sancy  (1885  m).  Ra-
jad on täis  koski,  mine-
raalveeallikaid,  lehmi,
hingematvaid vaateid  ja
veel rohkem lehmi.

Prantsuse  keelel
on  eripära  kõlada  suur-
suguselt  ja  elegantselt
ükskõik  millistel  teema-
del räägitakse (tavaliselt
on  vestlusteemadeks
poliitika  ja  toit).  Oma
keelt,  nagu  ka  kultuuri
ja ajalugu, väärtustavad

paljud  prantslased  väga
ning  tunnevad  selle  üle
uhkust,  olles siiski  väga
külalislahked.  Vahet  tu-
leks  teha  ka  suurlinna
elanikel,  eriti  pariis-
lastel, kellest prantslaste
silmis  eraldi  rahvus  on
saanud,  ja  ülejäänutel,
kelle  ellusuhtumised  ja
eluviisid erinevad drasti-
liselt.  Kuid  lõppude
lõpuks oleme kõik ikkagi
inimesed,  ükskõik  mil-
lises maailma piirkonnas
elatakse,  ja  erinevatest
rahvustest  inimestega
aega  veetes  leiab  see
tõsiasi  aina  sügavamat
kinnitust.

Helen Mitt
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Lapsesuu ei valeta

Seekord vestlesime 1.c ja 3.a klassi õpilastega ja palusime neil mõtiskleda 
järgmistel teemadel.

Miks draakonid tuld sülitavad?

Marie – Kuna nad söövad puhast tšillit.

Poliina – Sest nad on lihtsalt kurjad.

Kendra – Sest nad jõid kuuma suppi.

Mis on kõige suurem ja väiksem asi maailmas?

Marie – Väikseim asi maailmas on kool ja suurim asi on kuu.

Poliina – Väikseim asi on õun ning suurim on kaelkirjak.

Sonja – Suurim on maailm ise ja väikseim on liivatera.

Keron – Väikseim asi on tühjus.

Roland – Suurim asi on maakera.

Patrik-Oskar – Kõige väiksem asi maailmas on kõige väiksem kivi.

Mida tähendab sõna käärimine?

Marie – See tähendab lõikamine niimoodi dibidibi.

Sonja – Midagi nagu roostetab.

Patrik-Oskar – Tähendab seda, kui keegi lõikab midagi.

Miks on jänkudel pikad kõrvad?

Sonja – Et nad kuuleksid paremini.

Katriin Prints
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Halloween´i ajal
vallutasid kooli
nõiad, kummitused
ja vampiirid

22.  oktoobril  toimus
meie  koolis  hallo-
ween`i  puhul  stiili-
päev,  millest  said
võtta  osa  kõik  õpi-
lased ja õpetajad.
Sellel  õppeaastal  oli
stiilipäeva  teemaks
klassikalised  kostüü-
mid.  Kooli  peal  liiku-
des oli näha väga palju
erinevaid  variante  li-
bahuntidest,  vampiiri-
dest  ja  lausa  kummi-
tustest.  Oli  näha,  et
osalejad  olid  mõelnud
enda  kostüümid  väik-
seimate detailideni lä-

bi  ning  olid  oma  ka-
rakterites  sees.  Peale
klassikaliste  kostüü-
mide  oli  näha  ka
õpilasi, kes tulid kooli
kohale  väga  silma-
paistvate  sarja-  või
filmitegelastena  ning
ka  nende  kostüümid
olid  väga  silmtorka-
vad ja huvitavad.

Nii  õpilased kui
ka  õpetajad  olid  väga
huvitatud  üksteise
kostüümide  valikutest
ja  uurisid  üksteise
käest,  kellena  nad
tulnud on ja miks.

Meeleolu  koolis
oli  sellel  päeval  väga
positiivne  ja  õpilased

olid  elevil,  sest  kõik
osalejad  said  osavõtu
eest kommi.

Võib  öelda,  et
meie  kooli  õpilased  ja
õpetajad  on  väga  osa-
vad  ja  loovad  ning
leiavad  igale  stiili-
päeva  teemale  oma-
pärase lahenduse. Tore
on  näha,  et  sellised

stiilipäevad  meeldivad
kooliperele.

Amina Okbani
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Õpetajate päev –
tähtis ja eriline

Teisipäeval,  5.  oktoobril
toimus  TJG-s  õpetajate
päev,  mille  korraldas  ja
viis  läbi  12.  klass.  Sel
päeval andsid abiturien-
did  tunde,  hommikul
õnnitleti õpetajaid lille ja
temaatilise  järjehoidja-
ga,  pärastlõunal  sai
nautida  kontserti  ja
osaleda viktoriinis.
Õpetajate päeva tähista-
takse maailmas erineval
kuupäeval või viisil, kuid
kõikjal  on  see  kutsutud
ellu  õpetajaameti  väär-
tustamiseks ning sellega
seotud probleemidele või
saavutustele  tähelepanu
pööramiseks.  Nii  piir-
konna  kui  riigi  tasandil
korraldatakse  õpetajate-
le  erinevaid  vastuvõtte
ning konkursse.

Esimesed  teated
õpetajate  päeva  tähis-
tamisest  pärinevad  19.
sajandist,  mil  haridus
hakkas  muutuma  ühis-
konnas  järjest  olulise-

maks  –  kerkisid  esile
novaatorlikud  hariduse
edendajad  või  toimusid
valdkonnas turbulentsed
sündmused.  

Teadaolevalt  tä-
histati  õpetajate  päeva
esimesena  Argentinas
1915. aastal. 5. oktoobril
1994.  aastal  kuulutas
välja  UNESCO  rahvus-
vahelise õpetajate päeva,
mille  tulemusena  tähis-
tatakse  seda  sündmust
ka  Eestis.  Sel  päeval
tähistavad  õpetajate
päeva veel nt Armeenia,
Bulgaaria, Kanada, Sak-
samaa,  Leedu  ja  Make-
doonia.  Võrdluseks  võib
tuua  kaugemaid  riike,
nagu  Maroko,  Alžeeria,
Tuneesia, Egiptus, Saudi
Araabia,  Omaan,  Jee-
men ja Sudaan, kus õpe-
tajate  päeva  peetakse
hoopis 28. veebruaril. 

Eesti koolides, nii
ka  meie  koolis,  on  ta-
vaks,  et õpetajate päeva
viivad  läbi  abituriendid.
Eeltöö  algas  asenduste
paikapanekuga, eesmärk

oli  iga õpetaja vähemalt
ühte  tundi  asendada.
Tunnid  olid  hästi  läbi
mõeldud ning igati sisus-
tatud:  läbiti  ettenähtud
materjali,  mängiti  män-
ge,  kuulati  muusikat
ning tehti  muid arenda-
vaid  tegevusi.  Üheks
päevaks sai kool ka uue
juhtkonna:  direktorirolli
asus Kendra-Marii Sikk,
õppejuhid  olid  Hans-
Kaarel  Laes  ja  Renalt
Kurt  ning  huvijuht
Armin Aariste.

Päeva  teine  pool
oli  sisustatud  kontser-
diga, kus õpetajatele esi-
nesid nii abituriendid ise
kui  ka  Uku  Suviste.
Aulas valitses hubane ja
sulnis  meeleolu.  Abitu-
riendid  olid  õpetajatele
katnud ka suupistelaua,
söödi torti. Lisaks sellele
sai osa võtta viktoriinist,
mille ühe osana tuli ära
arvata  õpetajate  lapse-
põlvepilte.  Loodame,  et
õpetajad  nautisid  täiel
rinnal  neile  pühendatud
päeva!

Renalt Kurt
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Kirke joonistab ja kritseldab
Nele-Liis Peters

Kirke Rannas 11. klassist räägib oma hobi kohta nii: „Mulle on joonistamine meeldinud juba 
päris väikesest peale. Väiksena oli mul vaja kuhugi kogu aeg kritseldada. Mäletan, kuidas ma 
pisikesena oma pere ahju peale salaja joonistasin. 1. või 2. klassis käisin ma ka kunstiringis. 
2012. aastal osalesin ma joonistusvõistlusel „Ma elan Haaberstis”, kus võitsin 3. koha. Peale 
seda olen ma joonistamisega tegelenud pigem hobina. Olen proovinud arendada oma 
joonistamisoskust teisi pilte vaadates ja nende järgi joonistades. Joonistamine on endiselt mu 
hobi ja vahel tekib ka tahtmine kuhugi midagi kritseldada.”

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.
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6. klassid võistlesid lippude tundmises

 

Kerttu Seppi

6. klassid pidid ära tundma järgmised lipud: Leedu, Argentina, Saksamaa, Rootsi, India, 
Keenia, Jaapan, Türgi, Austraalia, Kanada. Parimad lippude tundjad olid 6.a ja 6.c, kes 
vastasid kõik lipud õigesti.

6.a klass
Rasmus Voldemar Kaljuste
Magnar Korv
Markus Vaalma

6.c klass
Kaisa Aviste
Elisabeth Kuusalu
Johannes Kannik

6.b klass
Keira Loreen Keder
Karl-Eerik Liiva
Märten Rink
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Kuidas sulle maitseb sel õppeaastal 
koolisöök?
Uurisime  meie  kooli  1.–12  klassi  õpilaste  käest,  kuidas  neile  maitseb  sellel
õppeaastal koolitoit.  Tegime küsitlust seekord natukene teistmoodi ja küsisime
samasugust küsimust oktoobris ja detsembris, et näha, kas toimub mingi muutus.

Oktoobri  küsitluses  osales
kokku  198  õpilast. Kõige
rohkem  (102)  oli  neid  õpilasi,
kes  valisid  vastusevariandiks
„oleneb  päevast“.  Õpilasi,  kel-
lele  ei  maitse  toit  üldse,  oli
29%.  30  õpilast  vastasid,  et
koolitoit  maitseb  neile  natuke
ja  kõige  vähem  (5%)  oli  neid
õpilasi,  kellele  toit  maitseb
väga.  Väga  paljud  õpilased
vastasid ka seda, et nad ei söögi
koolitoitu.

Detsembris  osales  küsitluses
kokku  214  õpilast. Kõige
rohkem õpilasi valisid vastuse-
variandi  „oleneb  päevast“
(55%).  Neid,  kes  vastasid,  et
neile  ei  maitse  koolitoit  üldse,
oli  49  (23%).  Õpilased,  kellele
toit maitseb natukene, moodus-
tasid  19%  vastajatest  (40
õpilast)  ja  neid,  kellele  väga
maitseb  koolitoit,  oli  kõige
vähem ehk 7 (3%).

Küsitluse käigus tuli ette väga palju erinevaid arvamusi koolisöögi kohta ning tulemusi ette
arvata oli  lausa võimatu.  Vastused ei  muutunud ajaga väga palju ning peamiselt  suurenes
„oleneb päevast“ vastajate arv. Vaatamata meie maitse-eelistustele peaksime hindama seda, et
saame koolis tasuta sooja ja värsket toitu, sest mõned ei saa seda endale kodus lubada. Samuti
on suur pluss lai valik ja palju värskeid puu- ja juurvilju. Hindame seda, et meil on selline
võimalus!

Amina Okbani
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Koomiksid Helen Mitt, Anvar Poks
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Elise on edukas ratsutaja ja kahe hobuse 
omanik

 

10.  klassi  õpilane
Elise  Lott  tegeleb
vabal  ajal  ratsuta-
misega  ning  on  ol-
nud  juba  väiksest
peale  selle  spordi-
alaga  seotud.  Just
ratsutamine on hobi,
mis tema ellu rõõmu
ja  positiivsust  toob.
Uurisime Eliselt, mi-
da  see  spordiala  te-
gelikult endast kuju-
tab ning mis see tal-
le elus on andnud.

Kui kaua oled tegelenud
ratsutamisega?
Umbes 5 aastat.

Mis  tõmbas  sind  just
selle huviala juurde?
Kuna  mu  ema  ka
ratsutab, siis tänu sellele
olen  juba  väga  väiksest
peale  sellega  tihedalt
seotud olnud.

Kui  mitu korda nädalas
tegeled sellega?
6-7 korda nädalas.

Mis  on  selle  huviala
plussid ja miinused?
Plussid  –  viib  halvad
mõtted  eemale  ja  on
mingis mõttes teraapia.
Miinused –  kallis,  aega-
nõudev, ohtlik ning suu-
red vigastused.

Millist  kasu  sa  ratsu-
tamisest saad?
Ratsutamine  on  minu
jaoks  üpriski  rahustav
tegevus ning tänu sellele
olen igapäevaselt  ka ra-
hulikum ja vaoshoitum.

Kas sul olid ka ootused,
enne kui alustasid ratsu-
tamisega?
Otseselt  mitte,  tahtsin
väga hüpata ja võistelda.

Mida  ootad  ratsutama
minnes kõige rohkem?
Ootan,  et  oma  hobuseid
näha.

Oled  sa  mõelnud,  kas
seod  ka  oma  tuleviku
ratsutamisega?
Olen,  kuid ausalt öeldes
ei  näe  ennast  tulevikus
nii  tihti  ratsutamas  kui
praegu.

Kas on midagi,  mida sa
poleks kunagi oodanud?
Et  oman  päris  enda
hobuseid.

Räägi  mõni  põnev  lu-
gu seoses hobustega.
Mul  hetkel  ei  tulegi
mõnda  põnevat  lugu
meelde, aga üks tore fakt
on see, et olen mõlemad
hobused  saanud  sünni-
päevaks.

Kas  on  midagi,  mida
inimesed  ei  oskaks
arvata  ratsutamisega
seoses?
Võib-olla  see,  et  ratsu-
tamine on palju raskem,
kui  inimesed  arvavad.
See  pole  ainult  hobuse
töö,  vaid  inimese  ja
hobuse  omavaheline
koostöö ja nendevaheline
klapp. Kui neid pole, siis

ega  ratsutamisest  mida-
gi välja ei tulegi.

Kui oluliseks pead võist-
lustel tulemusi?
Kindlasti  mõnel  võist-
lusel  on  olnud  ees-
märgiks  tulla  esikolmi-
kusse,  kuid  üldjuhul
mitte.

Milliseid  tulemusi  oled
saavutanud?
Soovisin  Leedus  ühe
võistluse  ära  võita  ning
see mul ka õnnestus.

Anne-Katrine Schubert
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Spordiuudised TJG-s
õp Liis-Grete Arro

Tiigijooks

Tiigijooks toimus 15. septembril.
3. klass saavutas I koha.
1. klass III koht, 2. klass II koht, 3. ja 7. klass II 
koht.

Tallinna koolide meistrivõistlused teatejooksus

22. septembril 2021 toimusid koolidevahelised 
teatejooksuvõistlused, kus igal õpilasel tuli läbida 
70 meetrit. Meie põhikooli poisid saavutasid 9. 
koha ja tüdrukud 13. koha ning gümnaasiumi 
tüdrukud 8. koha. Põhikooli üldarvestuses said 
poisid ja tüdrukud võistkondlikult tubli 7. koha 28 
kooli seas.

Eesti meistrid karates

Värsked Eesti meistrid karates on meie kooli 10.a 
klassi õpilane Ragnar Audse (M U18 -76 kg 
kategoorias) ja 11.a klassi õpilane Tan Markus 
Ojala (M U18 -68 kg ja Male -67 kg kategooriates). 
Mõlemad poisid võistlesid kadettide-juuniorite 
tiimi kumite´s ja saavutasid meeskonnas samuti 
esikoha. Poisid treenivad Tallinna Spordikoolis ja 
SK Impactis.

Rabajooks

Suur rõõm oli näha meie koolipere liikmeid Eesti 
ühel vanimal rahvajooksul rabajooksul! Kehalise 
kasvatuse õpetaja Liis-Grete võitis naiste arvestuses 
I koha.

Jalgpalliturniir

Septembri lõpus toimus meie vingel staadionil jalgpalliturniir. Osa võtsid vilistlased, lapsevanemad, õpetajad ja 
õpilased. Oli meeleolukas ja meeldejääv õhtu.

Tallinna IRONMAN

Tallinna Ironman saatis meie tublidele vabatahtlikele 
väikese kingituse! Meie õpilased aitasid korraldada 
Tallinna suurimat spordivõistlust.

Tallinna koolide jalgpalli meistrivõistlused

Põhikooli poisid saavutasid alagrupis III koha.
Gümnaasiumi tütarlapsed saavutasid oma alagrupis 
IV koha.

Tan Markus Ojala ja Ragnas Audse
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Lugemisprogramm
„Täna lugeja, homme
tegija!”

Grupp lugemishuvilisi
ja aktiivseid õpetajaid
otsustas  korraldada
sel  õppeaastal  luge-
misprogrammi,  mille
eesmärk  on  populari-
seerida  lugemist  ja
tunnustada  neid,  kes
hindavad  lugemis  kui
väärtuslikku  hobi.
KES  ON  TÄNA  LU-
GEJA,  ON  HOMME
TEGIJA!
26.  novembril  lõppes
programmi  I  etapp  ja
kuulutati välja võitjad.
Kokku loeti  537 raama-
tut, mis teeb üle 100 000
lehekülje.

Kõige  populaar-
semad  raamatud  olid
LasseMaia  detektiivi-

büroo  sarja  raamatud,
Sune  sarja  raama-tud,
“Timm  Thaler  ehk
Müüdud  naer”  ja  Ühe
äpardi  päeviku  sarja
raamatud.

Parim  klass  oli
2.a,  väga  tublid  klassid
olid ka 4.c, 4.b, 4.a, 5.c.

1.–4.  klassi  pa-
rim  oli  Anna-Liisa
Vanaveski,  4.c  (29  raa-
matut).

5.–8.  klassi  pa-
rim  oli  Rasmus  Volde-
mar  Kaljuste,  6.a  (16
raamatut).

9.–12.  klassi  pa-
rim oli  Heleri Sõer, 10.a
(27 raamatut).

Õpetajate  seas
luges  kõige  rohkem  õp
Dagmar Seljamäe.

Üks  osalenud
õpilane  sai  ka  auhinna
loosiga. Loosiõnn naera-
tas  4.c  klassi  õpilasele
Erni Ruusile.

Suurimad  raa-
matusõbrad,  kes  olid
lugenud  10  või  enam
raamatut, said nummer-
datud  kuldse  pileti
(nagu  Roald  Dahli
raamatus  “Charlie  ja
šokolaadivabrik”).

Saame tuttavaks TJG suurima lugeja Anna-Liisa Vanaveskiga
Anna-Liisa õpib 4.c klassis. Ta õppis lugema 6-aastaselt. Ta loeb raamatuid iga päev ja on peres kõige suurem
raamatusõber. Anna-Liisale meeldib kõige rohkem lugeda põnevikke. Tema lemmikraamat on praegu Sarah
Crossani „Üks”. Anna-Liisa soovitab kõigile, kes veel lugeda ei armasta, lihtsalt raamat kätte võtta ja lugeda.
See hakkab kindlasti meeldima!

õp Ann Aruvee

Kuldse pileti said:

Anna-Liisa Vanaveski, 4.c – 29 raamatut
Heleri Sõer, 10.a – 27 raamatut
Mia Kukkur, 4.b – 24 raamatut
Kadi Puumets, 4.c – 20 raamatut
Rasmus Voldemar Kaljuste, 6.a – 16 raamatut
Indrek Nurmberg, 2.a – 15 raamatut
Raul Tossmann, 3.b – 15 raamatut
Maarelee Kuslap, 5.c – 15 raamatut
Melani Ruustalu, 2.a –15 raamatut
õp Dagmar Seljamäe – 11 raamatut
Sarah Randnurm, 3.c – 10 raamatut
Ronja Lindström, 4.a – 10 raamatut
Pavel Sidorok, 4.b – 10 raamatut

Anna-Liisa Vanaveski
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Raamatusoovitused

Martin Widmark „LasseMaia detektiivibüroo” 

See raamatusari räägib kahest lapsest, Lassest ja Maiast, kes elavad Valleby
linnas.  Neile  meeldivad  saladused,  mistõttu nad  asutavad detektiivibüroo.
Sarjas on ilmunud üle 20 raamatu, kõik ääretult põnevad!
Esimeses raamatus “LasseMaia detektiivibüroo. Teemandimõistatus” ootab 
lahendamist mõistatus, kus Muhammed Karaadi kullapoest on üksteise järel 
teemandid kaduma hakanud. Kõik viitab sellele, et süüdlane on keegi 
töötajate hulgast, aga politsei kratsib nõutult kukalt. Seetõttu pöördubki 
poepidaja detektiivide Lasse ja Maia poole. 

 

Victoria Aveyard „Punane kuninganna”

Victoria Aveyardi fantaasiast pakatavas triloogias jaguneb maailma vere järgi
kaheks: hõbedane ja punane. Mare Barrow kuulub koos oma perega punaste 
sekka, kes peavad hõbedasi teenima, kelle võimed teevad nad pea 
jumalateks. Kui Mare kogemata printsilt varastamisega vahele jääb ja ta 
parim sõber väeteenistusse saadetakse, vallandub sündmuste ahel, mille 
käigus kistakse Mare hõbedaste eliidi sekka, kus ta peab esinema kellegi 
teisena. Punaste mässaja või hõbedane printsess? Milline on vale ja milline 
õige? Kas Mare suudab enda ellujäämise nimel elada valedest pakatavas 
palees, kanda kleiti ja käituda ilusa marionetina, nagu talt tahetakse, või on 
see tema võimalus lahku lüüa? Prints printsi ja Mare iseenda südame vastu.

Tõuske punasena kui koidik!
Mida ma ütlesin sulle, Mare, igaüks võib ükskõik kelle reeta. Ta kõnnib 
minust mööda, ma sirutan veel käe välja, aga ta ei ulata mulle kätt ega aita 
mind püsti.

Vägi on minus sees ja ma ei taha sellest lahti lasta. Tunne on parem kui valu.

Sarjas on neli raamatut, üks paeluvam kui teine. Sarja järgmistes 
raamatutes põgeneb Mare koos uusverelistega uue kuninga tapva pilgu alt. 
Uusi võimed katsetades seavad nad end valmis sõjaks, mis peaks lõpetama 
hõbedaste valitsemise ja tooma rahu, aga see polegi nii kerge, kui esmapilgul 
tundus. Mängu tuleb kuri kuningas, kes Maret jälitab ja teda orjastada 
tahab, samuti tekivad lahkhelid sõpradega, uued valusad reetmised ja 
kaotused. Kas edasi võidelda või alla vanduda?

Ma võiksin selle maailma põlema panna ja kutsuda seda vihmaks.

Carmen Meriel Tensbek, Heleri Sõer

Raamatud on meie kooli raamatukogus 
olemas!

Raamatut meie kooli raamatukogus ei ole, aga seda saab 
laenutada e-raamatuna ellu.keskraamatukogu.ee või  
Väike-Õismäe ja Nurmenuku raamatukogust.
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Teeme ise kuusega jõulukaardi

1. Võta vahendid kaardi 
tegemiseks: roheline ja valge 
paber, käärid, liim ja erinevad 
kirjutusvahendid.

2. Voldi valge paber pooleks ja 
lõika rohelisest paberist kaks 
riba. Lõika üks ribadest 
kaheks ning hakka ribasid 
voltima.

3. Kui ribad on volditud, 
mõõda ära, kuhu sa otsad 
liimid.

4. Liimi otsad kinni ja kuusk 
ongi valmis!

5. Kirjuta kaardile peale ja 
viimistle.

Toredat
meisterdamist!

Mirjam Marks, Mariann Bork
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3. klassi õpilased kaunistasid piparkooke

12. novembril võtsid 3. klasside tiimid ( 3.a – Helena Räpp, Kendra Marleen Keder, Mai Puusepp; 3.b –

Simona Talvik, Katariina Madissoon, Adeele Türkson; 3.c – Diana Sooläte, Laura Räni, Kätlin Räni)

vastu kooliajalehe väljakutse ja kaunistasid suuri piparkooke. Iga klass sai kaks värvi, soovi korral võis

ise kaasa võtta ka tordikaunistusi. Piparkooke hindasid fotode põhjal õpetajad ja 12. klassi õpilased,

kokku andis oma hääle 57 inimest.

Osalejad ootasid võistlust väga ja osalesid rõõmuga. Nad kõik näitasid enda suurepärast kunstiannet ja

koostööoskust.  Peale  piparkookide  kaunistamise  lõi  õpilastel  silmad  särama  uudis,  et  nad  võivad

piparkoogid ja glasuurid ise ära süüa.

Sel korral osutus võitjaks 3.b klassi piparkook, aga võistlus oli väga tasavägine ning kõikide osalejate

piparkoogid meeldisid hääletajatele väga. 

Amina Okbani

3.a klass 3.b klass 3.c klasss
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Riik, kus veetis suve Helen Mitt.

2. Spordiüritus, mis toimus õppeaasta alguses.

3. 6. klassid pidid neid teadma.

4. Raamatu „Punane kuninganna” autor (perekonnanimi).

5. Kehalise kasvatuse õpetaja nimi.

6. Õpetajate päeva kontserdil esinenud laulja eesnimi.

7. Õpilane, kes tegeleb ratsutamisega (perekonnanimi).

8. Vilistlane, kes elab Jaapanis (perekonnanimi).

9. Uus kehalise kasvatuse õpetaja nimi (perekonnanimi).

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, saavad auhinna.

   JÄRGMISES NUMBRIS:

• Kokandusduellis uued hõrgutised
• Tüdrukute robootikaringist
• Pikk intervjuu ühe õpetajaga

• Intervjuu võõrsil elava vilistlasega
• Uus huvitav võistlus
• Uus põnev hobi

Rõõmsat jõuluaega ja õnnelikku uut aastat!

Carmen Meriel Tensbek

mailto:koolileht.meil@gmail.com
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