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2     PEATOIMETAJA VEERG

Tervisliku eluviisi tähtsus

2021/2022.  õppeaasta
on  pühendatud  tervi-
sele,  liikumisele  ja
koolispordile.  Miks on
vaimne  ja  füüsiline
tervis nii oluline?
Tervislik  eluviis  on
tasakaal.  Tasakaalu  all
ei mõtle ma ainult tasa-
kaalustatud toitumist ja
liikumist.  Tasakaalu
peab  leidma  ka  enda
emotsioonides  ja  suhe-
tes.  Ainult  enda  füüsi-
lisse  tervisesse  panus-
tades on väga raske saa-
vutada  rahu  ja  tasa-
kaalu  enda  mõtlemises
ja  teistega  suhtlemises.
See  stereotüüp,  et  üks
väga  tervisliku  eluviisi-
ga  inimene  käib  iga
hommik  ja  õhtu  jooks-
mas  ning  lõunaks  sööb
ainult  salatit,  on  vale.

Terve inimene peaks os-
kama ka puhata ja mär-
kama inimesi enda üm-
ber.  Ta  ei  unusta  pöö-
rata  tähelepanu  ka  en-
dale  ja  ta  hoolib  enda
tervise vaimsest poolest.
Kindlasti selleks, et saa-
vutada  hea  ning  tugev
tervis, peab olema füüsi-
liselt  aktiivne  ja  pööra-
ma  tähelepanu  toitumi-
sele, aga treenima peaks
ka enda mõtlemist.

Vaimne tervis  on
sama  oluline  kui  füüsi-
line tervis. Viimasel ajal
on hakatud rohkem pöö-
rama  tähelepanu  just
vaimsele tervisele ja ma
arvan,  et  me  peaksime
seda  veel  rohkem  tege-
ma.  Kui  inimene  peab
üksi  rasketes  olukorda-
des hakkama saama või
on lihtsalt kurb,  siis on
tal  raske leida motivat-
siooni, et olla füüsiliselt
aktiivne  ja  toituda  mit-

mekesiselt.  Sellises  sei-
sundis  on  väga  raske
toime  tulla  enda  emot-
sioonidega  ning  selle
tõttu võib kannatada ka
füüsiline  tervis,  sest
need  on  kõik  omavahel
seotud.  Tihti  on  kurbu-
se põhjuseks pikaajaline
stress, positiivsete emot-
sioonide  või  lähedaste
inimeste  vähesus.  Ma
arvan, et me kõik peak-
sime  pöörama  rohkem
tähelepanu  inimestele
enda  ümber  ja  olema
neile  toeks  ja  headeks
kaaslasteks,  kui  nad
seda vajavad.

Märtsikuu fooku-
seks  on  vaimse  tervise
tasakaalu  hoidmine
vaimse tervise  viie vita-
miini  abil,  milleks  on
head  suhted,  tasakaa-
lustatud  toitumine,  uni
ja  puhkamine,  meeldi-
vate emotsioonide  koge-
mine ja liikumine. Need

viis  vitamiini  aitavad
hoida  tasakaalus  nii
vaimset kui ka füüsilist
tervist. Liikumise  abil
saab  ennetada  ülemää-
rast  stressi  ja  tasakaa-
lustatud  toitumise  ning
meeldivate  emotsiooni-
de abil on võimalik püsi-
da  aktiivsena  pikemat
aega.  Kindlasti  tuleb
leida aega ka puhkami-
seks.

Tervisliku  elu-
viisi all tuleb mõelda nii
füüsilist kui ka vaimset
tervist, sest mõlemad on
sama  olulised  ja  mõju-
tavad teineteist. Selleks,
et  olla terve,  tuleb pöö-
rata tähelepanu nii enda
kui  ka  teiste  heaolule,
sest  kunagi  ei  tea,  kui-
das  teine  inimene  end
tunneb.  Hoolitseme  en-
da  eest,  sest  nagu ikka
öeldakse:  „Terves  kehas
terve vaim!“
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Mirjam Marks (5.b)
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Carmen Heleri Anne-Katrine Katriin

Kerttu Nele-Liis Helen Renalt



ARVAMUS    3

Kuidas koolis vastu pidada?

Peaaegu  kuu  aega
tagasi  lõppes  esimene
poolaasta.  Kuus  kuud
on koolis  käidud.  See,
kui  hästi  või  edukalt
need  kuus  möödunud
on,  teab  igaüks  ise.
Tahaksin  selles  artik-
lis  tuua  lugejani  mõ-
ned soovitused, kuidas
muuta  koolis  käimine
palju kergemaks.

Mõnele  tekitab
koolis  käies  kindlasti
probleemi  ajapuudus.
Oma  isiklikust  koge-
musest  on  mulle  see
tunne väga tuttav. Ku-
nagi jätsin tööd viima-
sele minutile ja pärast
oli suur paanika, kuna
ei  jõudnud  ülesandeid
õigeks  ajaks  valmis.
Umbes  üheksandas
klassis  jõudis  minuni
see  teadmine,  et  kui
ülesanded  varem  val-
mis  teha,  siis  väldin
ma  viimase  minuti
tegemisi  ja  sellega
kaasnevat  stressi  ja
masendust.  Hinded
hakkasid kohe tõusma
ja  endal  oli  palju
parem tunne. Viimasel
minutil  asjadega tege-
lemine pole efektiivne,
seega  oleks  mõistlik
palju  aega  vajavad
kooliasjad  varem  val-
mis  teha,  kuna  usku-
ge,  hilja  õhtul  pole
õppimine  eriti  efek-

tiivne ja ajul on ka va-
ja  puhkust  pärast
pikka  ja  koormavat
koolipäeva.  Ajaplanee-
rimisoskus  on  väga
oluline oskus, mida lä-
heb tulevikus kindlasti
vaja.  Me  saame  juba
täna midagi  ära  teha,
et  homne  päev  parem
oleks.

Tunnis  võib  üs-
na ebameeldiv olla, kui
ei  saa  teemast  aru.
Õppimine  võibki  sel-
lisel  hetkel  üsna  mõt-
tetu ja raske olla, ning
sellele  järgneb  tavali-
selt  allaandmine.  Mi-
nu  nõuanne  on  olla
tunnis täielikult vaim-
selt  kohal  ja  anda
endast  100  protsenti.
Meie  koolis  on  kõik
väga  suurepärased
õpetajad  ja  kui  juba
tunnis  pingutada,  siis
saab kõigest aru. Proo-
vi leida mingi seos as-
jade  vahel,  kasuta
loogikat,  kuna  pähe
õppimine pole eriti ka-
sulik,  sest  nagunii
unustatakse  natukese
aja  pärast  faktid  ära.
Seleta  mõisteid  oma
sõnadega  ja  muuda
oma  õppimine  lõbusa-
maks.  Tea,  et  sul  on
alati tugi olemas. Õpe-
taja  on  alati  valmis
sind  aitama  ja  kui  ei

saa  millestki  aru,  siis
mine küsima. 

Kui  teed  kodu-
seid  ülesandeid  ja  lä-
heb väga raskeks,  siis
tee paus ja puhka na-
tuke.  Mitu  tundi  jär-
jest laua taga istumine
pole  eriti  efektiivne.
Anna  oma  ajule  puh-
kust ka!

Aga siiski, mida
teha,  kui  jõuabki  ma-
sendus  kätte?  Hea
meetod, kuidas peleta-
da  negatiivseid  mõt-
teid, on tegeleda mille-
gi  positiivsega.  Kind-
lasti on olemas tegevu-
sed, mis on meeldivad.
Tegele  nendega!  Lem-
mikasjadega  tegelemi-
ne annab jõudu ja tun-
de,  et  kõigega  on  või-
malik hakkama saada,
lihtsalt ei tohi alla an-
da.

Üks asi veel, mi-
da ma sooviksin maini-
da,  on  see,  et  maga
piisavalt.  Ma  tean,  et
mõnele võib selline asi
naeruväärne  tunduda
ja  ebavajalik,  aga  us-
kuge mind, kogu õppi-
mine on seotud unega.
Vähe  magamine  ei
taga vajalikku kesken-
dumist  ainetunnis  ja
tekitab lisastressi. Pea
ei  ole  tavaliselt  kõige
värskem,  kui  ta  pole
õigesti puhata saanud,

ja  väga  keeruline  on
siis õppimisega tegele-
da. Õige uneaeg hoiab
ära ärevust  ja  stressi,
seega  maga  piisavalt.
Täiesti  normaalne  on
magada  vähemalt  ka-
heksa tundi.

Oma  artikli
lõpetussõnaks  tahan
mainida,  et  kunagi
pole liiga hilja muutusi
teha.  Ära  karda  ja
proovi  uusi  võtteid!
Kui midagi ei sobi, siis
tee teisiti.  Kõige  täht-
sam on see, et sa olek-
sid õnnelik ja küll siis
kõik asjad paika loksu-
vad.

Heleri Sõer

HELERI 
SOOVITUSED:

☺ Pane tunnis 
tähele!

☺ Planeeri oma aega!

☺ Ära jäta õppimist 
viimasele minutile!

☺ Maga piisavalt!

☺ Küsi vajadusel abi!

☺ Tegele oma hobide 
ja  tegevustega, mis 
sulle meeldivad!

☺ Ole julge! Proovi 
uusi meetodeid!
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Õpetaja Mirja-Lenna Lokuta tantsib, 
suusatab ja käib seenel

Miks te hakkasite õpe-
tajaks?
Kui  lõpetasin  kesk-
kooli, soovitas üks hea
tuttav, et Pedas (hüüd-
nimi  Tallinna  Ülikooli
eelkäijale  Pedagoogi-
kaülikoolile) on inglise
keele  eriala  nende
lipulaev  ja  kuna  mu
algsed  plaanid  minna
Tartusse  sotsioloogiat
või psühholoogiat õppi-
ma,  olid  matemaatika
sisseastumiseksami
kartuses ära langenud,
osutus valikuks inglise
keele  õpetaja  eriala.
Mäletan,  et  mõtlesin
toona, et sellise ameti-

ga  on  vähemalt  leib
laual  ja  tagantjärele
saab  vaid  tõdeda,  et
mul oli igati õigus.

Kuidas  jõudsite  TJG-
sse  tööle?  Kui  kaua
olete  juba  meie  koolis
õpetanud?
Tulin TJGsse tööle jaa-
nuaris 2002. Lahkusin
TJGst  2007.  aastal
ning  töötasin  pea  11
aastat  politseis  rah-
vusvahelise  koostöö
koordineerijana.  Naa-
sin  kooli  aastal  2018,
seega kokku olen meie
koolis  töötanud 9 aas-
tat.

Millised  on  teie  arva-
tes  õpetajaks  olemise
plussid ja miinused?
Plussid  on  kindlasti
töö  noorte  inimestega.
Mulle  meeldib  ka  loo-
minguline  vabadus,
mida õpetaja saab oma
töös  rakendada.  Olla
oma tööprotsessi looja,
rakendaja ja vastutaja
ühes isikus on põnev ja
lõputult  palju  võima-
lusi  pakkuv  väljakut-
se.  Mõnusalt  kosutav
boonus on kindlasti ka
pikk  suvepuhkus,  et
akusid  laadida  ning
värskeid ideid ja lähe-
nemisnurki leida. Mii-

nus on see, et alati ei
ole võtta nii palju aega
ja  energiat,  kui  õpila-
sed vajaksid.

Mida te peate tähtsai-
maks  omaduseks,  mis
peaks õpetajal olema?
Eneseanalüüsivõime,
et teha kindlaks, miks
ma midagi teen ja kui-
das veelgi paremini te-
gutseda.

Kui te ei oleks õpetaja,
mis ameti te valiksite?
Miks?
Raske öelda, sest klas-
sikaline  kontoritöö
mulle pikemaajaliselt 

Kerttu Sepppi
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ei  istu.  Inimene  peab
saama  ka  tööpäeva
vältel  piisavalt  liiku-
da.  Kui  tööstress  kiu-
sab,  olen  igatsenud
pargis heakorratöid te-
ha.  Ikka  selleks,  et
vaim ja mõte saaks pu-

hata  ning  keha  nau-
diks  mõõdukat  füüsi-
list  koormust  värskes
õhus.

Millised õppeained tei-
le  kooliajal  meeldisid?
Mulle  meeldisid  kõik

humanitaarained, eriti
võõrkeeled.

Kuidas  te  end  iseloo-
mustaksite?
Mida  vanemaks  ma
saan,  seda  raskem on
end  paari  sõnaga  nii-

öelda kokku võtta. En-
da  arvates  olen  hea
südamega ja hooliv, va-
hel  käre  ja  liiga  otse-
kohene,  kuid  siiski
sümpaatne tegelane.

Kuidas  veedate  oma
vaba aega? 
Naudin rahvatantsu ja
talvel harrastan murd-
maasuusatamist.  Ke-
vadel  on  tore  orien-
teerumas  käia,  sügi-
seti  tõmbavad  mind
metsa ja rappa seened.
Uus  harrastus  on  mi-
nu  jaoks  disc  golf.
Lisaks olen laulnud nii
koorides  kui  väikse-
mates  koosseisudes.
Suviti  meeldib  vahel
tundide  viisi  ristsõnu
lahendada.

Mida soovitaksite meie
kooli õpilastele?
Leia oma tee, aga tea,
et meil kõigil on kaas-
teelised  ja  me  oleme
üksteise  jaoks  väga
olulised  ja  vajalikud.
Käitu  teistega  nii,
nagu soovid, et Sinuga
käitutaks.
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„Sina ei muuda
Aafrikat, Aafrika
muudab sind” – elu
eksootilises Dakaris 

Meie  kooli  vilistlane
Aleksandra  Papunova
on  juba  kaks  ja  pool
aastat elanud Aafrikas
ja  sealset  elu  uudis-
tanud.  Värvikirevas
ning  ettearvamatus
Senegali  pealinnas
Dakaris  ei  või  kunagi
teada, mida päev toob
–  kogu  elu  toimub
praeguses  hetkes,  mi-
da  sealsed  inimesed
täiel  rinnal  naudivad.
Aleksandra  sõnul  on
tegemist  tema elu  pa-
rima ja halvima koge-
musega samaaegselt. 

Millisena  meenutad
kooliaastaid TJG-s? 
Uskumatu, et koolist on
möödas  juba  nii  palju
aastaid  (Aleksandra
lõpetas  2006.  aastal).
Kooli  meenutades  on
mul alati sees soe tunne.
Mul  oli  maailma  parim
pinginaaber  ja  mõnusad
klassikaaslased.  

Järveotsa  kool
andis  mulle  hea  vunda-
mendi  edasiseks  eluks.
Siin  koolis  oli  võimalik
teha  kõike,  piiriks  oli
ainult fantaasia. Siit sai
alguse  minu  uudishimu
maailma  vastu.  Lisaks

on  minuga  alati  kaasas
käinud ka minu keemia-
õpetaja  Maila  Möldri
sõnad  „Kui  kuidagi  ei
saa,  siis  kuidagi  ikka
saab!“.

Kuidas sa Dakari elama
sattusid?
Aafrikasse  viis  mind
armastus  ja  kohutav
uudishimu.  Kohtasin
oma  prantslasest  elu-
kaaslast Tallinnas. Aasta
pärast  avanes  tal  või-
malus  pikaajaliseks  ko-
mandeeringuks  Sene-
galis.  Kuigi  selline
muutus  tundus  alguses
eneseületusena  ja  mind
valdas  kerge  hirm,  tun-
dus  mulle  siiski  loomu-
likuna  minna  koos  elu-
kaaslasega  Senegali.
Paljudele  sõpradele  tun-
dus minu kolimine Aafri-
kasse hullusena.  Minule
aga  tundus  hullusena
sellest võimalusest mitte
kinni haarata!

Ma olen  siin  ela-
nud  juba  2,5  aastat.
Senegaliga  on  mul  eri-
line  suhe.  Armastan  ja
vihkan  seda  üheaegselt.
See sunnib väljuma oma
mugavustsoonist. See on
olnud  minu  halvim  ja
minu  parim  elamus
üldse.  Ma  ei  usu,  et

ükski  riik  mind  enam
üllatab.  See  on  nii
autentne ja nii eriline.

Millega seal tegeled?
Avastan  Senegali  ja
avardan  silmaringi.
Reisin.  Loen.  Maalin.
Treenin  pikamaajook-
suks.  Kaitsesin  TTÜ
magistritöö  arhitektuu-
ris distantsilt. Teen veidi
tööd  distantsilt.  Tegelen
investeerimisega.  Õpin
prantsuse keelt.

Millist keelt seal iga-
päevaselt kõneled?
Dakaris  on  minu  suhtlus-
ringkond  põhiliselt  prant-
suskeelne.  Olen  leidnud
endale  prantslasest
sõbranna, kes räägib eesti
keelt (!) ning elab minust
vaid 100 meetri kaugusel.
Veel üks sõbranna on ve-

nelanna.  Kodus  räägin
inglise  keelt.  Ma  poleks
kunagi uskunud, et räägin
igapäevaselt  nelja  keelt
korraga.  Ja  seda  arves-
tades,  et  minul  oli  võõr-
keelte  õppimisega  koolis
väga raske.  Mida rohkem
keeli  sa  räägid,  seda  rel-
vastatum sa oled.

Millised on sinu arvates
mõned  drastilisemad
erinevused  Eesti  ja
sealse elu vahel?
Dakar  on  väga  dünaa-
miline Aafrika linn. Siin
on kaunid rannad, liiva-
sed tänavad ja värvilised
turud.  Siin  on  väga
kontrastne.  Suured
teemagistraalid on linna
arteriteks,  kuhu  ümber
kõik koondub.

Helen Mitt
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Meetri  kaugusel  sõidu-
teest  istuvad  imetavad
emad,  kes  samal  ajal
praevad ja pakendavad
maapähkleid,  teised
lapsed  nende  ümber
jooksmas.  Vaatepilt  on
kirev  ja  võib  tunduda
ohtlik, kuid siin käibki
kogu  elu,  suhtlus  ja
kaubandus teede ääres.
Senegallased on hingelt
väga tugevad, julged ja
siirad  inimesed.  Nad
naudivad elu ja  hinda-
vad  igat  hetke,  mõtle-
mata  tulevikule.  Võib-
olla  seetõttu  jätavad
nad südamerahuga ba-
naanikoore rannaliivale
ning  hakkavad  suva-
lisel  hetkel  aafrika
rütmi  saatel  tantsima,
huvitumata sellest,  kes
neist midagi arvab. Siin
pole kuhugi  kiiret,  siin
puudub  kontroll.  Kõi-
gele  on  üks  vastus:

„Inshallah!  (tõlge
araabia  keelest:  kui
Jumal nii soovib).

Vaatamata  sel-
lele,  et  seal  on  palju
uhkeid  autosid  ja  kal-
leid restorane, pole see
kohalikele  elanikele
jõukohane.  Tohutu seg-
regatsioon  avaldub  ka
linnapildis,  kus  vinged
villad vahelduvad kuu-
tidega.  Enamasti  ela-
vad  inimesed  siin
vaeselt ja paljudel juh-
tudel  on  küsimus  ellu-
jäämises.  Tänavatel  on
palju  kerjavaid  lapsi
ning tee ääres müüjaid,
kes  pakuvad  pähkleid,
banaane, tualettpaberit
jne.  Sellegipoolest  on
inimesed  heatujulised,
positiivsed  ja  rõõmsa-
meelsed!  Paljudel  puu-
dub  võimalus  oma
elamistingimusi muuta.

Kirjelda  mõnda  huvi-
tavat olukorda, mis ette
on tulnud.
Minu elu on olnud siin
nagu  Uhhuduuri  raa-
matu pealkiri – „Sina ei
muuda  Aafrikat,  Aaf-
rika muudab sind!“ Elu
siin  on  kogu  aeg  ette-
arvamatu  ning  väga
palju avanud mu silmi.
See,  mis  muidu  on
normaalne,  võib  siin
olla  luksuseks.  Nii
näiteks  sai  meie  kodu-
abiline  oma  36.  sünni-
päevaks  meilt  tordi,
mis osutus tema esime-
seks tordiks elus.  Mill-
algi  hiljem,  kui  õpeta-
sin talle tordi tegemist,
läksid  tal  mikserit  nä-
hes  silmad  suureks.
Seejärel  aga  vaatas
pelglikult  kõrvale  ja
tunnistas, et pole kuna-
gi  mikserit  kasutanud.
„Aga  telekast  olen

näinud  küll,“  kilkas  ta
rõõmsalt.

Väga  raske  olu-
kord on lastega. Tellisin
kohalikust  õmblus-
töökojast  endale  see-
liku.  Järgi  minnes  tuli
välja,  et  õmblejaks  oli
11-aastane  laps.  Olin
ahastuses,  sest  see  on
ju täitsa vale.  Siin aga
on elu teine. Kui lapsel
on töö, siis tal on raha
oma peret toita. Siin on
palju  lapsi,  kes  kasva-
vad  vanemateta,  täna-
val.  Last  tööle  mitte
võttes  võivad  jääda
tema  nooremad  õed-
vennad  toiduta.  Vaata-
mata  sellele  oskavad
nad  rõõmu  tunda  ka
kõige  väiksema  üle  ja
seda  vaatamata  asu-
kohale  ja  olukorrale.
Nii  sattusime  kontser-
dile, kus rahvas oli juba
enne  kontserdi  algust
väga ülemeelikus tujus.
Paarikümne  minutiga
oli  rahvas  nii  soojaks
köetud, et tantsis kogu
saal.  Ainult  meie
istusime  vaikselt  ja
vaatasime  ahastuses,
kui  imelikud  on  kõik,
kuni lõpuks saime aru,
et  imelikud oleme hoo-
pis meie.

SENEGALI VABARIIK

Riik Lääne-Aafrikas
Pealinn: Dakar
Rahvaarv: 16 mln
Pindala: 196 190 km2

Riigikeel: prantsuse
Rahvastikutihedus: 
80 in/km2

Iseseisvus: 1960
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Õpetajad naudivad beebidega kodus olemist

Õpetaja  Piret  Pink
ja  Raina  Kaus  on
juba  mõnda  aega
töölt eemal olnud, et
nautida  emaks  ole-
mist  oma  väikestele
silmateradele.

Kas  emaks  olemine  on
raskem  kui  õpetajaks
olemine?
Piret: Arvan,  et  emaks
olemine  või  siis  lapse-
vanema roll on vist üks

keerukamaid  ja  vastu-
tusrikkamaid rolle kogu
elu  jooksul.  Emadus  on
väga  individuaalne  ko-
gemus  ja  seda  millegi
muuga võrrelda ei oska.
Õpetajana  on  võimalus
alati  mingist  situat-
sioonist nii-öelda välja
astuda,  päeva  lõpus
koolimajast  lahkuda või
soovi  korral  lausa ame-
tit  vahetada,  aga  ema-
roll kestab kogu edasise
elu.

Raina:   Emaks  olemine
on  olnud  väljakutse
omaette  kindlasti,  nii
nagu  ka  õpetajatöö.
Suur  vahe  nendel  aga
seisneb elurütmis. Ema-
na veedan ma palju aega
kodus  või  muid  meele-
päraseid tegevusi tehes,
mis  keskenduvad  kõige
rohkem mulle endale ja
lapsele.  Koolis  veetsin
ma  väga  palju  aega,
kasvatades ja arendades
teisi  lapsi  ning  võttes
ette muid kohustusi.

Mõlemad  on  väljakut-
suvad,  hetkel  aga  nau-
din  emaks  olemist.
Samas tuleb tunnistada,
et igatsen ka kogu kooli-
peret väga!

Mida  igatsete  kooli
juures?
Piret: Kooli  juures
igatsen  enim  põnevaid
väljakutseid,  lõbusaid
üritusi  ja häid kolleege.
Veidi  igatsen  ka  kooli-
tööga kaasas käivat  ru-
tiini ja tunnet, et olen 

Anne-Katrine Schubert, Katriin Prints

Õpetaja Piret Pink pojaga
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midagi  head  saavu-
tanud,  olgu  selleks  siis
isiklik tööalane saavutus
või  mõne  klassi/õpilase
positiivne areng.
Raina: Peaaegu et kõike.
Välja  jätaksin  ainult
distantsõppe,  mil  õpilas-
tega  polnud  võimalik
koolimajas  tunde  läbi
viia. Mul olid nii armsad

õpilased  ja  kolleegid,
kellega  tahaks  juba
uuesti  kohtuda.  Hooli-
mata  väsitavast  elurüt-
mist  nautisin  ma  enda
tööd täiega.

Millised  olid  teie  esi-
mesed nädalad emana?
Piret: Nüüdseks  on  esi-
mestest nädalatest ema-

na juba veidi rohkem kui
aasta  möödas.  Mäletan
muidugi palju magamata
öid, suurt väsimust ja pi-
devat  muretsemist,  kas
beebiga on kõik hästi. Ka
emaks  olemise  rõõme
ning kirjeldamatut õnne-
tunnet jagus igasse päe-
va. Eks uue rolli  ja iga-
päevaelu  suure  muutu-

sega  harjumine  ongi
nagu sõit  Ameerika mä-
gedel  –  kord  teed  edu-
samme, vahel eksid, õpid
ja proovid uuesti.
Raina: Imelised,  kuna
lõpuks  ometi  sain  käte
vahel hoida enda tütart,
kellest  nii  kaua  olin
unistanud.

Kas  soovite  veel  lapsi
saada?
Piret: Väikesena  unis-
tasin ikka suurest perest
ja  vähemalt  kahest-kol-
mest  lapsest.  Praegu
keskendun veel uue rolli
ja uute olukordadega ko-
hanemisele ning eks aeg
näitab, mis elu toob.
Raina: Väga  loodan,  et
saame  lähiaastatel  veel
ühe  sama imelise  kingi-
tuse kui see aasta.

Millega  tegelete  vabal
ajal?
Piret: Siinkohal ütleksin,
et väljend "lapsehooldus-
puhkusel  viibimine"  ei
ole selline puhkus, nagu
seda ette kujutada võiks.
Seega  vaba  aega  mul
otseselt  ei  ole.  Nii-öelda
vabal  ajal,  kui  laps ma-
gab,  saan  koristada,
süüa  teha,  veidi  telerit
vaadata,  lugeda,  jalu-
tada  (kui  laps  magab
vankris).  Veidi  olen saa-
nud  ka  trenniga  taas
tegeleda.  Nädalavahe-
tustel oleme kogu perega
väljasõitudel  käinud.
Võimalusel olen ka sõpru
külastanud. 
Raina: Mulle  meeldib
käia  jalutamas,  ujumas,
jõusaalis  ja  mängida
võrkpalli  ning  loomuli-
kult  veeta  aega  pere  ja
sõpradega.

Õpetaja Raina Kaus tütrega
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Urbanistlik*
fotokunst

 

*urbanistlik – suurlinlik

Renalt Kurt

Ühe 12. klassi õpilase (nimi 
toimetusele teada) hobi on 
pildistada linna ja urbanist-
likke elemente. Avaldame 
siin mõned tema fotod.

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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Lapsesuu ei valeta

Seekord vestlesime 1.–3. klassi õpilastega ja palusime neil vastata järgmistele 
küsimustele. 

Kuhu läheb päike öösel?

Öösel läheb päike pimedusse. 

See on nii lihtne, päike läheb kuu taha.

Päike läheb universumisse. 

Mida tähendab sõna konverents?

See tähendab arupidamist. 

Konservidega miskit.

See on kohting, ma arvan. 

See on töökoht. 

Miks on kõrbes palju liiva?

Sest seal on väga kuum. 

Sellepärast, et seal on väga soe. 

Kuhu lähevad sääsed talvel?

Sääsed on talvel toas. 

Nad surevad talvel ära. 

Nad lendavad maa alla. 

Katriin Prints,  Anne-Katrine Schubert
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Sõbranädal Järveotsas ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Meie  kooli  traditsi-
ooniline  sõbranädal
toimus  9.–11.  ja  14.
veebruaril.  Sellega
seoses  toimusid  eri-
nevad tegevused, na-
gu  stiilipäevad  ja
kirjade jagamine.
Umbes nädal  aega enne
sõbranädala algust  kuni
selle  lõpuni  oli  võimalik
saata  kirju  kirjakasti-
desse,  millest  üks  oli
ujula ees ning teine raa-
matukogus.

9.  veebruaril  toi-
mus meie koolis esimene
stiilipäev  ning selle  tee-

maks  oli  roosa  ja
südamed. Kooli peal võis
näha ringi liikumas õpi-
lasi  ja  õpetajaid,  kellel
olid  seljas  roosat  värvi
riideid.  Oli  märgata  ka
mitut  omapärast  särki
huvitavate  südame-
mustritega.

10. veebruari stii-
lipäeva teemaks oli  goth
ja  punk.  Selline  stiil  on
paljude jaoks väga uus ja
julge ning sellepärast oli
osalejaid  tavalisega  võr-
reldes veidi vähem. Vaa-
tamata  sellele  olid  mõ-
ned  osalejad  ikkagi  ole-
mas  ning  tegid  suure-
pärase  töö enda kostüü-
midega.

11.  veebruaril  oli
stiilipäevaks  pidžaama-

päev ja ma ütleks, et just
see päev oli õpilaste lem-
mik. Kooli peal oli näha
väga palju erinevaid va-
riante  pidžaamadest
ning õpilased olid vägagi
loovad  nendega.  Ringi
liikudes oli näha mustri-
lisi hommikumantleid ja
erinevaid  dressipükse
sussidega.  Mõnel  õpi-
lasel  oli  isegi  kaasas
suur kaisukaru ning mit-
mel  teisel  oli  kaenla  all
padi. Võib öelda, et pea-
aegu  terve  kool  oli  val-
mis kohe magama mine-
ma.

Meie  sõbranäda-
lale pani piduliku punkti
14.  veebruaril  toimunud
stiilipäev,  mille  teemaks
oli  glamuur  ja  elegant-

sus. Õpilased ja õpetajad
olid  väga  uhkelt  rõivas-
tatud ning õhkkond koo-
lis oli väga särav. Sõbra-
päeval  toimus  ka  kaua
oodatud  kirjade  jaga-
mine ning rooside ja šo-
kolaadide viimine saaja-
teni.

Sõbranädal  on
üks meie kooli väga tore
traditsioon,  millest  õpi-
lased  ja  õpetajad  alati
meelsasti  osa  võtavad.
Sellel  õppeaastal  oli
osalejaid  kahjuks  vara-
semaga võrreldes vähem,
mis korraldajad kurvaks
tegi.  Olgem  koolielus
aktiivsemad  ja  hoidkem
kooli traditsioone!

Amina Okbani
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Milline oli Väike-Õismäe aastaid tagasi?

Õpetajate  Keele  ja
Kultuuri  tiim  eesotsas
õpetaja  Piret  Murdiga
otsustas  uurida,  mida
mäletavad  Väike-Õis-
mäe elanikud (sh õpeta-

jad,  lapsevanemad,  vi-
listlased  jt  Õismäe  ela-
nikud) meie kodukohast
aastakümneid  tagasi.
Koostasime vahetult en-
ne  jõule  küsimustiku,
millele  saime  ligi  40
huvitavat  vastust,  üles

laaditi ka fotosid (vt QR-
koodi).  Vastuste  põhjal
valmis  2.  korrusele
stend,  kust  võib  lugeda
huvitavat  infot  Väike-
Õismäe  ajaloo  kohta.
Erinevate teemadena on
välja  toodud  üritused,

kauplused, loodus, män-
gud,  keskkond,  medit-
siin,  Astangu,  nõukogu-
deaegsed  süsteemid,
sidevahendid  ja  varia.
Erinevaid  teemasid  il-
mestavad vanad fotod.

VIKTORIIN

Võta koolileht 2. korruse stendi juurde kaasa ja mine otsi vastused järgmistele küsimustele. Küsimused
mõtles välja 8.a klassi õpilane Thor Miikael Hibus.

1. Milliseid kassette müüdi 1990. aastatel putkades?
2. Mis aastatel tulid rulad moodi?
3. Mis üritused toimusid 20. sajandi lõpus Õismäe tiigi ääres?
4. Mis aastal sai Järveotsa tee 25 maja valmis?
5. Mis aastal vahetati Õismäelt linna sõitvad trollid busside vastu?
6. Mis aastal hakati Astangut ehitama?
7. Kas arstid tegid vanasti sageli koduvisiite?
8. Mis aastatel muutusid mobiiltelefonid laialt levinuks?
9. Millises pakendis müüdi vanasti piima?
10. Millal võeti kaupade ostmiseks kasutusele talongid?

õp Ann Aruvee
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Emakeelepäeva põnevad tegemised

14.  märtsil  oli  ema-
keelepäev, mida TJG-s
väärikalt tähistati.
Selle päeva puhul toimus
juba  15.  korda  Viker-
raadio  e-etteütlus.  Meie
kooli  gümnasistid ja osa
õpetajatest  võttis  ette-
ütlusest osa.  E-etteütlus

loeti  Vikerraadios  ette
kell 10.25. Kuuldav tekst
tuli  sisestada  Viker-
raadio  kodulehel  olevas-
se  tekstiaknasse.  Tekst
loeti  ette  mitu  korda,
seega  polnud  vaja
muretseda,  kui  esimesel
korral  kõike  kirjutatud
ei  jõutud.  Nii  õpilaste
kui  õpetajate  kommen-
taaridest võis välja luge-

da, et etteütlus oli paras
pähkel (vt teksti).

Nädala  jooksul
toimus kõigil 5.–12. klas-
si  õpilastel  eesti  keele
või kirjanduse tunnis ka
emakeelepäeva  viktoriin
„Kuldvillak“  (vt  QR-
koode).  Varem  olid  õpi-
lased  ise  saanud  „Kuld-
villaku”  jaoks  küsimusi
mõelda.

Koolimaja 1. ja 2.
korrusel  olid  emakeele-
päevaga seoses erinevad
stendid,  mis  on  üleval
siiani.  Minge  uudis-
tama!

„Igale rahvale on kõige
ilusam tema emakeel.”

(Paul Ariste) 

Nele-Liis Peters

Vikerraadio e-etteütluse tekst 2022

Rutlikult piki puise Vanemuise tänava peegeljat pinda tulvab paari 
tuhande pealine rahvameri Juri Lotmani, tarkade targa ja Tartu-
Moskva semiootikakoolkonna korüfee mälestusmärgi manu.

Pidupäevase paatose vallandavad parnaslased, kes pühitsevad 
kirjanike liidu juubelit, ja raamatukogude aasta vaimus 
teadustraktaate neelav maa sool.

“See on ju metsik metafiktsioon,” lõõritab r-i põristav Emajõe-äärne 
ööbik vabavärsis peotäiele pürjelitele, “keegi on meid ühes heade 
mõtete linnaga e-etteütluslikku passusse pannud!”

Järgneb spontaanne kiidutorm: iseendaga üks ja seesama 
rahvusteadvus nõuab oma sügavküntud südametunnistuselt lüüriliste 
varaaitade avardamist.

Eks ta ole.

11. klass „Kuldvillaku” 
ootel
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Titaanide heitlus – 2. klassid puslelahingus

Veebruarikuus  toimus
meie  kooli  2.  klasside
vahel  puslevõistlus.
Aja peale pandi kokku
100-tükilisi puslesid.
Võistlejad olid entusiast-
likult  meelestatud  ning
õhus  oli  tunda  sõbra-
likku  konkurentsi.  Kui
stopperid olid sisse lüli-
tatud ja võistlus alanud,
oli  kuulda  meeskonna-
liikmetevahelist  elavat

suhtlust,  kuid  peagi  jäi
ruum  vaikseks.  Kõrvalt
vaadates  näis,  et  võist-
lejate  keskendumist  ei
oleks  suutnud  häirida
mitte miski.

Juba 9 minuti  ja
14  sekundi  pärast  tuli
meil  esimene  stopper
kinni  panna  ja  kuulu-
tada  võitjateks  2.b
klassi meeskond. Nende
sõnul  oli  pusle  kokku-
panemise  juures  oluline
tiimitöö  ja  ülesannete
jaotus: kes otsib nurgad,
kes ääred ja kes hakkab

sisemiste  tükkidega  te-
gelema.  Sarnast  takti-
kat  kasutasid  ka  teise
koha  võitnud  2.c  klassi
õpilased,  kes  alustasid
pusle  kokkupanemist
nurkadest,  liikusid  siis
edasi  äärte  juurde  ja
lõpuks  hakkasid  äärte
raami  seest  täitma.
Kolmanda  koha  omani-
keks olid 2.a klassi õpi-
lased

Õpilasi  hõivanud
konkurentsihoog suunas
neid  otsima  efektiivse-
maid  meetodeid  võidu

saavutamiseks.  Rollide
jaotamine,  intensiivne
loogiline  mõtlemine,  pi-
dev  aja  jälgimine,  arut-
lused  töökäigu  üle  –
kõik  see  ning  palju
muud  muutis  2.  klassi
õpilased  tõelisteks  stra-
teegideks.

Puslelahing  võeti
vastu  suure  ekstaasiga
ning  osalejate  sõnul
ootavad  nad  juba  põne-
vusega  järgmisi  võist-
luseid. Uus põnev  võist-
lus juba järgmises kooli-
lehes. 

Helen Mitt
Renalt Kurt

2.b võidukas tiim

2.a2.c
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Mis kell sa tavaliselt õhtul magama lähed?

Uurisime meie  kooli  1.–12.  klassi  õpilaste  käest,  mis  kell  nad tavaliselt  õhtul
magama lähevad. Tegime küsitlust taas natukene teistmoodi ning viisime selle
läbi meie kooli Instagrami lehel. Kokku osales küsitluses 125 õpilast. 

Kõige rohkem oli õpilasi (52%), kes lähevad magama pärast kella 23. Õpilasi, kes
lähevad kella 22 ja 23 vahel magama, oli 36% vastajatest. Kella 21 ja 22 vahel magama
minejaid oli 11% ning ainult üks vastaja vastas, et läheb magama enne kella üheksat.

Sellest  küsitlusest  võib  järeldada,  et  üle  poole  vastajatest  lähevad  päris  hilja
magama ja ei saa piisavalt und. Selle põhjuseks võib olla suur kodutööde hulk, telefonis
aja  veetmine  või  kordamine  mõneks  tähtsaks  kontrolltööks.  Vaatamata  nendele
põhjustele peaksime kõik pöörama oma tähelepanu unele, sest just see määrab, milline
järgmine päev tuleb.

Amina Okbani

1%

11%

36%

52%

enne 21

21-22 vahel

22-23 vahel

hiljem kui 23

Uni on oluline! 
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Koomiks Helen Mitt
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Teeme ise laavalambi

 

Vaja läheb:
Äädikat 
Toiduvärvi 
Söögisoodat 
Toiduõli
Purki

Kuidas teha:
• Lisa paar lusikatäit söögisoodat purki. 
• Lisa õli nii, et terve purk oleks täis. 
• Järgmiseks sega teises anumas toiduvärv ja äädikas. 
• Vala saadud segu purki, kuhu lisasid enne õli ja sooda. Tulemust peaksid 

kohe nägema. 
• Et efekt oleks ägedam, siis võid panna telefoni taskulambi purgi alla.

Nele-Liis Peters
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Tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad

HK Unicorn Squad on
tüdrukutele  suunatud
tehnoloogiaring,  mida
juhendab  õpetaja
Katariina Valdre. Käi-
sime  huviringis  ko-
hapeal  ja  vestlesime
nii  juhendaja  kui  õpi-
lastega.

Kui  kaua  olete  selle
huviringi juhendamisega
tegelenud?
Olen  seda  huviringi  tei-
nud  alates  selle  õppe-
aasta algusest.

Kas lapsed on väga huvi-
tatud  tegevustest?  Kas
nendega on hea koos töö-
tada?
Umbes pooled lastest on
väga  huvitatud,  teised
natuke vähem. Aga isegi
lapsi, keda alguses huvi-
ring  väga  ei  kõnetanud,
on  see  siiski  huvitama
hakanud. Huvitatud las-
tega  on  väga  hea  koos
töötada.

Kuidas hindate huviringi
raskusastet?
Asjadega  saavad  pare-
mini hakkama vanemate
ehk  kuuendate  klasside
õpilased, aga sellest pole
midagi  hullu,  kuna  lap-

sed on väga abivalmid ja
suuremad  abistavaid
väiksemaid. Ajapikku on
õhkkond  muutunud  va-
bamaks ja kõigil on huvi-
ringis tore õppida ja are-
neda.

Mida  tüdrukute  tehno-
loogia  endast  kujutab?
Millega te praegu täpse-
malt tegelete?
Tüdrukute  tehnoloogia
kujutab endast põnevate
ja arendavate katsete te-
gemist. Selle käigus õpi-
takse  ja  saadakse  uusi
teadmisi.  Kõige  meelde-
jäävamad  projektid  on
olnud  spreivärvidega
värvimine, lae alla nööri-

dega  kiikumine,  valgus-
filtrite uurimine ja lego-
mootorite käivitamine ja
programmide  koostami-
ne.

Kellele huviring on mõel-
dud ja kas sellega liitu-
miseks  on  vaja  mingeid
eelteadmisi ja kogemusi?
Huviringiga  saavad  lii-
tuda kõik tüdrukud, kes
käivad 2.–6. klassis. Jul-
gustan  kõiki  osa  võtma
ettevõtmistest,  kus  saab
uusi  teadmisi,  kogemusi
ja  maailma asjadest  pa-
remini aru.  Tegemist on
väga  kasuliku  ja  toreda
aja veetmise viisiga.

Heleri Sõer
Carmen M. Tensbek
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Lugemisprogrammi „Täna lugeja, homme 
tegija!” 2. etapil loeti 642 raamatut

15.  märtsil  lõppes
programmi  „Täna  lu-
geja, homme tegija” II
etapp ja kuulutati väl-
ja võitjad.  Kokku loeti
642 raamatut, mis on
ligi  sada  raamatut
rohkem  kui  I  etapil.
Koolipere  luges  üle
117  000  lehekülje.
Kõige  populaarsemad
raamatud  olid  Lasse-
Maia  detektiivibüroo
sarja  raamatud  (loeti
66 korda).

Parima  klassi
karikas vahetas omanik-
ku.  Parim  klass  oli
seekord 4.c,  väga tublid
klassid  olid  ka  2.a,  5.c,
3.b ja 1.a. 

1.–4.  klassi  pa-
rim  oli  Kadi  Puumets,
4.c (53 raamatut).

5.–8.  klassi  pa-
rim  oli  taas  Rasmus
Voldemar  Kaljuste,  6.a
(24 raamatut).

9.–12.  klassi  pa-
rim oli taas  Heleri Sõer,
10.a  (27  raamatut).  Tal
oli  tihedalt  kannul
Carmen Meriel  Tensbek
26 raamatuga.

Õpetajate  seas
luges kõige rohkem jälle
õp Dagmar Seljamäe. 

Üks  osalenud
õpilane  sai  ka  auhinna
loosiga. Loosiõnn naera-
tas  1.a  klassi  õpilasele
Jan  Ravon  Laivile,  kes
paistis  silma  ka  väga

tubli  lugemisega  (13
raamatut).

Uuendusena and-
sime  auhinna  ka  enim
lehekülgi lugenud õpila-
sele.  Enim  lehekülgi
luges  Heleri  Sõer 10.
klassist.  Heleri  luges
kokku 11 182 lehekülge,
mis  teeb  umbes  sada
lehekülge päevas.

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

õp Ann Aruvee

Kuldse pileti said:
Kadi Puumets, 4.c – 53 
raamatut
Emma Herja, 4.c – 32
Anna-Liisa Vanaveski, 4.c – 
28
Heleri Sõer, 10.a – 27 
Carmen Meriel Tensbek, 10.a 
– 26 
Mia Kukkur, 4.b – 25 
õp Dagmar Seljamäe – 25 
Rasmus Voldemar Kaljuste, 
6.a – 24 
Maarelee Kuslap, 5.c – 20
Anna-Liisa Jaansalu, 6.a – 20 
Indrek Nurmberg, 2.a – 18 
Ronja Lindström, 4.a – 17 
õp Ann Aruvee – 15
Melani Ruustalu, 2.a – 12 
Kevin Ruus, 2.a – 10
õp Agnes Altküla-Põder – 10 

Saame tuttvaks II etapi suurima lugeja 
Kadi Puumetsaga
Kadi käib 4.c klassis. Ta õppis lugema 6-aastaselt ja loeb raamatuid iga päev umbes 
pool tundi. Tema lemmik lugemise koht on diivan. Kõige rohkem meeldib talle lugeda 
raamatuid, kus vajab mingi salapärane mõistatus lahendamist. Tema lemmikraamat 
on praegu „Hester Hilli mõistatus”. Lastele, kes lugeda ei armasta, annab ta soovituse 
leida kõigepealt endale sobiv teema.

4.c võidukad lugejad: Anna-Liisa Vanaveski, õp  Agnes 
Altküla-Põder, Kadi Puumets ja Emma Herja
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Raamatusoovitused

 Victoria Schwabi Cassidy Blake`i raamatusari

Peale seda, kui Cassidy peaaegu ära uppus, suudab ta kummitusi näha ja
Loori tõmmata oma kõrvale. Lisaks sellele on tal kummitusest sõber Jacob.
Esimeses raamatus  “Kummituste linn” otsustavad Cassidy vanemad minna
filmima  seriaali  maailma  kummituslikest  kohtadest.  Esimese  kohana
lähevad  nad  Šotimaale  Edinburghi.  Seal  kohtub  ta  Laraga,  kellel  on
samasugune võime nagu tal endalgi. Laralt saab Cass teada lisaks oma ande
tegelikule eesmärgile ka seda,  et Loor on ohtlikum, kui esmapilgul arvata
võiks.  Ta  saab  sellele  kinnitust,  kui  Punane  Kaaren  tema  elulõnga
himustama hakkab.
Teises osas  “Luude tunnel”  on Cassidy Pariisis ja peab ennast kummitava
poltergeisti edasi läkitama, et temast vabaneda. Kolmandas osas  “Hingede
sild” on  Cassidy New Orleansis  ja  seal  hakkas  teda  jahtima emissar,  kes
võttis Lara pantvangi.  Selleks,  et takistada Lara sattumist Looritagusesse
maailma, peavad Cass ja Jacob minema hingede sillale ja hävitama Cassi ja
emissari vahelise sideme.

Sarah J. Maas „Rooside ja okaste koda”

Kõige romantilisem raamat, mida sa kunagi lugenud oled! 19-aastame Feyre
tapab  metsas  hundi,  et  oma  peret  toita.  Ta  ei  oska  esmaspilgul  midagi
aimata,  aga hiljem tuleb üks elukas  ta uksele kättemaksu nõudma. Feyre
avastab, et tema röövija pole loom, vaid vastupandamatult  ilus, aga samas
üks  ohtlikest  surematutest  haldjatest,  kes  kunagi  nende  maad  valitse-
sid. Mõisas  olles  muutuvad  Feyre`i  tunded  mehe  vastu  jäisest  külmusest
tuliseks kireks. Ta armub, aga see on viga. Tema eest varjatakse saladusi,
mis võivad tervet inimkonda hukutada. Tema armastatu röövitakse ja Feyre
peab  võtma kokku  kogu oma tahtejõu,  et  minna  ohtlikku paika,  et  mees
päästa. Kui kaugele on ta valmis minema armastuse nimel? Kas ta suudab
leida viisi ellu jääda keset surematuid haldjaid, kes soovivad ta surma? Kas
armastus suudab kõike päästa? Ta sõlmib oma viimases hädas ühe tehingu, mis
muudab kõike. 

„Ole õnnelik oma inimsüdame üle, Feyre. Tunne kahetsust nende pärast, kes 
midagi ei tunne.”
„Ära unusta, et sa oled hunt ja sind ei saa puuri pista.”
„Ma armastan sind, okaste ja kõigega.”

Sarjas  on viis  raamatut,  millest  eesti  keelde  on  tõlgitud  kaks. Sarja  järg-
mistes raamatutes jätkuvad Feyre`i seiklused lummaval haldjamaal, kus ta
on suutnud oma armastatu päästa,  aga ei suuda ka unustada ühe haldja-
vürstiga tehtud tehingut.

Uskumatult võimas ja fantaasirikas sari, mis on tulvil romantikat ja pakub
lugemisnaudingut päris pikaks ajaks. Armumine lummavatesse tegelastesse
garanteeritud!

Carmen Meriel Tensbek, Heleri Sõer

Neid raamatuid meie 
kooli raamatukogus 
ei ole. Laenutage 
e-raamatuna 
ellu.keskraamatukogu.ee 
või Väike-Õismäe 
raamatukogust.
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Hobiks tüdrukute jalgpall

5.b  klassi  õpilane
Elina Ignattšik tege-
leb  vabal  ajal  jalg-
palliga.  Uurisime
Elinalt,  mida  see
spordiala  tegelikult
endast kujutab. Vali-
sime hobiküljele just
tüdrukute  jalg-palli,
sest see spordiala on
tüdrukute  seas  ha-
ruldasem  kui  poiste
seas. 

Kui kaua oled tegelenud
jalgpalliga?
Ühe  aasta  ja  natuke
peale.

Miks  valisid  just  jalg-
palli enda alaks?
Algul  tahtsin vaid  proo-
vida  midagi  uut,  kuid
jalgpall  osutuski  selleks
õigeks alaks.

Millega varem tegelesid?
Varem  tegelesin  tantsi-
misega.

Kuidas  näeb  välja  sinu
argipäev?
Viis  korda  nädalas  on
trennid,  jõuan  argipäe-
viti  pärast  kooli  kodust
ka läbi käia.

Kui oluliseks pead võist-
luste tulemusi?
Kaotatud  mängudel  on
enesetunne  kurb,  kuid
see  on  ka  alati  õpetlik.
Võidetul  mängudel  ole-
me  õnnelikud.  Võit  või
kaotus,  platsilt  tuleme
naeratus näol.

Milliseid  tulemusi  olete
saavutanud?
Oleme  käinud  Soomes
Helsink  Cupil,  kus  saa-
vutasime 3. koha.

Kas  on  midagi,  mida
teised ei arvaks jalgpalli
kohta?
Jalgpall ei ole palli tagu-
mine,  vaid  tiimitöö  ja
osavus.

Räägi  mõni  põnev  seik
jalgpallist.
Trennides  on  läinud
väravaid sassi ja sellega
olen toonud vastastiimile
punkti,  mille  üle  me
naerame.  Õnneks võist-
lustel pole nii juhtunud.

Kuidas  näed  oma  tule-
vikku seoses jalgpalliga?
Sooviks ikka teha suure-
maid  edusamme  ja  jät-
kata jalgpalliga kaua.

Kas  on  olnud  midagi,
mida  sa  poleks  kunagi
ette näinud, et juhtub?
Ei oleks varem arvanud,
et hakkan jalgpalli män-
gima  spordi-  ja
huvialana.

Mirjam Marks, Mariann Bork

Elina on pildil paremal
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10. klassi õpilased tegid vigurvõileibu

21.  veebruari  hommikupoolikul  kogunesid  kolm  imelist  inimest  (Annika  Saar,  Iiris  Saks,
Helena  Mai  Kaasik)  10.  klassist  käsitööklassi,  et  osaleda  kokandusvõistlusel.  Võistluse
eesmärk oli  teha  üks  võileib,  mis  oleks  põnev ja  loominguline.  Kujundus  oli  täiesti  vabalt
valitav. Hinnati välimust, kuidas võileib maitseb ning milline on selle harmoonilisus ehk üldine
söömisfunktsioon. Võileiva materjalid olid ette antud ning nendeks olid sai, kurk, tomat, juust,
vorst,  lehtsalat  ja  või.  Hindajateks  olid  Hardi  Adalbert,  Katriin  Prints  ja  Eliisabet  Jüriöö.
Välimuse  osas  tulid  esikohtadele  Annika  tehtud  Hello  Kitty  võiku  ning  Iirise  valmistatud
südamekujuline  võiku.  Maitse  kategooria  võitis  südamekujuline  võileib  ning  samuti  ka
harmoonilisuse  kategooria.  Kokkuvõtteks  tegid  kõik  kolm  osalejat  suurepärase  töö  ning
võileivad tulid imetlusväärsed. Kiitus ja tänu osalejatele!

Katriin Prints, Anne-Katrine Schubert
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Ristsõna – lahenda ja võida tasuta koolileht

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Keskkond, kus toimus seekordne küsitlus.
2. Koht, kus elab vilistlane Aleksandra Papunova.
3. Sündmus, mis toimus veebruari keskel.
4. HK Unicorn Squadi juhendaja perekonnanimi.
5. Toit, mida tehti kokandusduellis.
6. Raamatu “Kummituste linn” peategelane.
7. Elina hobi on tüdrukute ...
8. Suurlinlik ehk ...
9. Põhjalikult intervjueeritud õpetaja perekonnanimi. 

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

   JÄRGMISES NUMBRIS:

• TJG 38. lend jätab hüvasti
• Kokandusduellis uued hõrgutised
• Pikk intervjuu ühe õpetajaga

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

Carmen Meriel Tensbek

ILUSAT KEVADET!  

mailto:koolileht.meil@gmail.com
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