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2     PEATOIMETAJA VEERG

Kuidas aeg küll nii kiirelt möödub?

Ma mäletan väga hästi,  kuidas  üheksa aastat  tagasi  tulin esimesel  septembril  enda kodu-
klassi,  mis  oli  veel  neljandal  korrusel,  ja  tervitasin  teisi  võõraid  lapsi,  keda  nüüd  saan
nimetada enda klassikaaslasteks. Kui õpetaja tundi alustas, rääkis ta meile sellest, et põhikool
kestab üheksa aastat ning mina mõtlesin samal ajal omaette, et üheksa aastat on nii pikk aeg
ja see tundub lausa lõpmatu. Nüüd hakkab see lõpmatu aeg vaikselt otsa saama ning ma leian
end mõtlemast, kuidas see nii kiiresti läbi sai.

Ma tõesti  ei  saa aru,  kuidas aeg nii  kiiresti  läheb.  Tihti  öeldakse selle kohta, et aeg
lendab, kui sul on lõbus. Samas ei saa mina seda aega ainult lihtsaks ja lõbusaks nimetada.
Selle  aja  jooksul  omandasin  ma rohkelt  teadmisi,  vaatamata sellele,  et  osad neist  nõudsid
omandamiseks  palju  aega,  kannatlikkust,  järjepidevust  ja  kindlasti  ka  tahtmist  õppida.
Õppides koos erinevate õpilaste ja õpetajatega, tuli ette ka omavahelisi tülisid ning arusaama-
tusi, mille põhjused võisid olla täiesti mõttetud ja tobedad.

Ma arvan, et sellest kõigest, nii heast kui ka halvast, sain ma väga palju kogemusi ja
mälestusi. Kool ongi koht, kus õppida! Õppimise all ma ei mõtle ainult õpikute lugemist ja
õpetaja kuulamist,  sest õppimine tähendab ka oma vigadest  järelduste tegemist.  Keeruliste
teemade  õppimisel  sain  arendada  enda  järjepidevust  ning  kannatlikkust  iseenda  suhtes.
Rasked teemad aitasid õppida ka seda, kuidas esitada küsimusi ning abi paluda. Konfliktidest
õppisin ma seda, et teiste inimeste tunnete ja arvamustega tuleb arvestada. Veel õppisin tüli-
dest seda, et vahel peab ka lihtsalt järele andma, sest nagu ikka öeldakse: „Targem annab
järele.“

Ma arvan, et aeg ei kao, sest aeg salvestub meie enda mälestustesse ning kogemustesse.
Kõiki läbi elatud hetki me kindlasti tulevikus ei mäleta, aga see ei olegi halb, sest just need
hetked, mis pikaks ajaks meelde jäävad, on kõige eredamad ning tähtsamad. See aga, kui palju
neid  meeldejäävaid  hetki  ja  tähtsaid  kogemusi  on,  sõltub  meist  endist.  Neid  mälestusi  ja
kogemusi tuleb luua, kartmata seda, et midagi läheb halvasti, sest just see teeb elu eriliseks
ning elamisväärseks.

TOIMETUS
Peatoimetaja: Amina Okbani (9.c)

Reporterid:
Mariann Bork (5.b)
Mirjam Marks (5.b)
Carmen Meriel Tensbek (10.a)
Heleri Sõer (10.a)
Anne-Katrine Schubert (10.a)
Katriin Prints (10.a)
Kerttu Seppi (11.a)
Nele-Liis Peters (11.a)
Helen Mitt (12.a)
Renalt Kurt (12.a)

Fotod: toimetuse liikmed, erakogud
Juhendaja ja kujundaja: õp Ann Aruvee

Amina Okbani, peatoimetaja

Amina Mariann Mirjam

Carmen Heleri Anne-Katrine Katriin

Kerttu Nele-Liis Helen Renalt
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38. lend jätab kooliga hüvasti ja
iseloomustab üksteist
Armin Aariste – Väga to-
re vanamees. Ajust tead-
lane,  hingelt  oss.  Karis-
ma  100.  Hea  kuulaja,
tore  klassivend.  Alati
suureks  abiks  ja  toeks.
Stiilne ja viisakas.

Maria  Baidak – Ägeda
loomingulise  mõtlemise-
ga.  Osav  erinevates
kunstistiilides.  Siiras  ja
armas  inimene.  Tark,
tagasihoidlik,  ilus  ja
abivalmis.  Üllatab  tihti
oma  huumorimeele  ja
leidlikkusega. 

Agnes  Helena  Breivel –
Väga  nunnu,  palju
kallisid!  Südamlik,  sõb-
ralik  ja  intelligentne.
Temaga saab alati nalja!
Kui  on  mingi  probleem,

siis on alati abivalmis ja
aitab.  Ilus  nii  seest  kui
väljast.

Ben Eilaste  – Abivalmis
rõõmupall.  Hurmur.
Suure südamega, aga ei
julge seda näidata. Kung
Fu  panda!  Klassi  üks
parimate stiilidega vend!
Jõusaal  ei  ole  psühho-
loog!

Anželika  Farber  –
Temalt  tuleb  eeskuju
võtta, kuidas ennast juh-
tida,  olla  järjepidev  ja
eesmärgikindel.  Hea
kuulaja  ja  vestlus-
kaaslane,  temaga  saab
alati  head  nalja.  Tark,
arukas  inimene.  Vahe-
peal  kadunud  laps.
Oskab  hästi  joonistada,

keraamikat  ja  maalida,
kuid varjab seda.

Alex  Devon  Filatov  –
Hea välimusega, lõbus ja
armas.  Andekas  korv-
pallur.  Viisakas  ja  hea-
südamlik.  Kardab  Mc-
Donaldsi  töötajaid.  Lap-
sikud naljad ajavad teda
naerma. Ei lase elada. 

Kätlin Heilo –  Aktiivne
ja tubli. Alati on toeks ja
temaga saab kõigest ves-
telda.  Tutvusime  alles
10.  klassis,  aga  selline
tunne  on,  nagu tunnek-
sime juba aastaid. Kui ta
ei  oleks  meie  kooli  ja
klassi tulnud, siis ma ei
oleks  hetkel  siin,  kus
olen,  she  means  the
world  to  me!  Üks

huvitavamaid  inimesi
EVER!  Nii  hea  ja  abi-
valmis  inimene!  Alati
aitab kõiki,  isegi kui tal
endal on väga palju mu-
resid.  Mõtleb  liiga  palju
teiste peale,  peaks  enda
pärast  ka  muretsema.
Tõesti,  ilma  temata  ei
oleks  ma gümnaasiumis
hakkama  saanud!  Love
that  girl! Sõidab  selle
sinise  panniga.  Bravuu-
ritar.

Roland  Jaaska –  Kol-
mandik  elust  on  kulu-
nud  trennile.  Supleb
Soome  lahes.  10/10,  kui
nimi oleks Ronald Jazz-
ka,  muidu  9/10  sõber.
Tubli  spordipoiss.  Lem-
mikõpetaja  on  juhus-
likult Oja. Jutukas.
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Mattias  Jakobson –
Ääretult  intelligentne ja
laia  silmaringiga.  Väga
tugev  ja  sportlik.  Huvi-
tub  teistmoodi  teema-
dest.  Väga  korralik  ja
mõistlik mees. Õpib hea-
dele  hinnetele,  kui  tal
aega on. Mõnikord ei saa
aru, kus ta on. Kadunud
laps. Suur unimüts.

Oliver  Jundas  –  Heade
naljadega ja muhe vend.
Mõnikord väga hooliv ja
abivalmis.  Lätlane.  See
vend on autos maganud. 

Sven Erik Kaer – Mate-
maatika  entusiast.  Lah-
ke,  armas  ja  sihikindel.
Küsib  palju  küsimusi.
Viisakas  ja  tore.  Tubli
tööloom.

Raiko Kala – Chill vend!
Hea kallistaja, alati abi-
valmis.  Raikol  on  alati
ülihea  vibe.  Elab  oma
ajaruumis.  Hambapasta
naeratus. 

Markus Mattias Kasema
–  Hea  grupikaaslane.
Temaga saab alati  nalja
ning  ta  on  alati  valmis
aitama.  Ei  aksepteeri
fakti,  et  ta  on  rohkem
Mattiase  kui  Markuse
nägu,  muidu  abivalmis
ja heatahtlik. Näeb välja
nagu Among Us. 

Egert-Markus Kuldma –
Tore  vend,  temaga  on
tore suvakatest asjadest
rääkida.  Hea  inimene!
Hüüru  kunn.  Hea
kuulaja.  Hea suhtleja ja
lõbus inimene. Asjaajaja.
„Ma  arvan,  et  mul  on
väiksemad  käed  kui
sinul.”   Jääaja  Männi
haircut, looks good tho.

Rasmus Kullimaa –  Hea
argumenteerija,  tugevad
arvamused,  temaga  on

hea koostööd teha. Õpib
palju.  Musikaalne  ja
andekas. Meš asja? Kohe
teeb load ära. Lemmikud
tsitaadid  (võiks  neid
rohkem öelda). 

Renalt Kurt – Hea suht-
leja,  tugevad  argumen-
did,  heade  naljadega,
meeldiv klassivend. Jutt
on nagu pildi maalimine:
algul on käkk, aga lõpp-
tulemus  on  meistriteos.
Fotogeenne  ajaloonohik,
punane tuluke mustadel
päevadel.  Ükskõik,  mis
keelt  ta  ka  ei  räägiks,
teeb ta seda ideaalselt ja
enesekindlalt.  Naerab
liiga kõvasti. Naer võtab
teised  ka  kaasa.  Mega-
aus  mees.  Pole  midagi
negatiivset öelda.

Hans-Kaarel  Laes  –
Teab  palju  ajaloost  ja
kirjandusest.  Tulevane
poliitik. Naerab Dagmari
naljade  peale.   Heade
vaadetega  vana.  Kui  sa
ei  lähe  ajateenistusse,
siis  ma  ei  hääleta  su
poolt  (ma  ei  hääleta  su
poolt nagunii)! 

Keity  Lehtjõe  –   Alati
ilus  ja  tubli.  Keity  on
heatahtlik  ja  suure
südamega.  Päike  igas
päevas.  Kui  midagi  ette
võtab,  siis  võib  alati
sellest midagi väga head
oodata, sest ta teeb alati
kõike  südame  ja  suure
armastusega.  Keity  on
väga  armas  ja  julge
inimene.  Tõesti  tore
inimene, ilma temata ei
oleks  hakkama  saanud!
Love  that  girl!  Norm ja
ilus pihv. 

Caroliina  Lill  –  Mõnus
jutukaaslane.  Imeliselt
kena  ja  sõbralik.  Alati
heas tujus ja heade nal-

jadega.  Alati  olemas  ja
toeks. Lahe pihv. 

Helen Mitt  – Tark,  aru-
kas.  IQ  liiga  suur  meie
klassi  jaoks.  Üllatusi
täis. Inimene, kes tahab
enda  praegusest  minast
parem  olla;  on  avatud
uutele võimalustele, mõ-
tetele  ja  kogemustele.
Talle  meeldib  mineraal-
vesi.  Algatusvõimeline,
paindlik  (ja  painduv),
julge, liikuv, kohaneb su-
juvalt erinevate situatsi-
oonide  ja  inimestega.
Väga sõbralik. 

Helis  Mosona –  Väga
loominguline  ja  suure
südamega  isik.  Tähele-
panelik,  teravmeelne  ja
sõbralik.  Teda  on  kerge
naerma  ajada.  Karis-
maatiline.  Tal  tekivad
väga  huvitavad  mõtted
rongis. Sihikindel, julge,
vastupidav. Imetlusväär-
ne.  Lahe ja  lahke. Tun-
neb kõiki? 

Ingmar  Mänd –  Tubli
jõuksimees,  teab  kõike
jõusaali  toidulisandite
kohta (ärge näidake tal-
le,  et  teil  on  beeta-ala-
niini  ja  L-tsitrulliini).
Näeb  hirmutav  välja,
aga  tegelikult  on  väga
pehme  südamega.  KO-
HE teeb autokooli  edasi
(reaalselt  kohe  teeb).
Hea  kallistaja  ja  õige
hiidlase hingega: töökas,
jutukas ja lõbus.

Marcus  Pae  –  Vinks
vend.  „I  don't  know”.
Vaikne,  aga  tegelikult
täitsa  energiline  ja  vali
vend. Ta võiks autokooli
ära  lõpetada.  Parim
tantsija  klassis.  Armas-
tab  lagritsat.  Pea  on
pilvedes.

Chiara Piron – Päikese-
kiir. 100% päikese tüüpi
inimene.  Tubli  ja  väga
aktiivne noor naine, kes
suudab  vallutada  terve
maailma.  Suudab  alati
teha  päeva  paremaks,
tema  naeratus  ja  kallid
sulatavad  isegi  kõige
jäätunuma  südame.  Vä-
ga  ilusad  silmad,  mil-
lesse  saab  lõputult  vaa-
data.  Pastaentusiast.
Suurim naerupall ja pa-
rim tugi. Hea kuulaja ja
usaldusväärne  sõber.
Räägib parimat gossip’it.

Richard Aleksander Päll
–  Richard  on  Richard,
tore  vend,  aga  ta  on
Richard. See on Richard,
nagu mis seal muud öel-
da.  Richard  noh.  Nagu
ka  varasmalt  sai  mai-
nitud,  see  on  Richard.
Richard on alati Richard
olnud ja see on tore. Pa-
rim  jõuluvana.  Armas,
abivalmis ja hooliv.

Karoliina Reose – Hooliv
ja  kena.  Seisab  enda
eest. Lamp, aga huvitav
inimene,  kellega  kell  1
öösel  vestelda.  Võluv.
Armas, aga on väga aus.
Toetav  inimene  ja  väga
hooliv! Nunnu.

Katrin Saar – Hea sõber
ja inimene, kes on alati
toeks  ning  tuleb  appi.
Keemiageenius,  GYM,
môistev,  armas,  hooliv.
Alati  abivalmis  ja  tore.
Hea  suhtleja  ja  väga
andekas  nii  muusikas,
meedias,  meigis  kui  ka
matas. Multitalent.

Kristo Siim – Lõbus, tore
sell.  Täitsa  norm  vend,
võiks  natuke  paremini
mängida  tho. Mari-Liis
Oja  „lemmikõpilane”.
Väga  tore  sell.  Kapten
Kusti.
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Kendra-Marii  Sikk –
Võtab  ohjad  enda  kätte
ja  teeb  asjad  ära.  Väga
tugeva  iseloomuga  ini-
mene,  kes  oskab ennast
juhtida.  Isegi  väga
raskel  ajal  suudab  olla
positiivne ja leida midagi
head, mille üle  olla rõõ-
mus. Vallutab kogu maa-
ilma.  Energiline,  moti-
veeriv,  julgustav.  Klassi-
hing.

Robert  Zadorožnõi  –
Aitab palju vene ja saksa
keele  tunnis.  Sööb  kõik
koolitoidu  ära.  Vahetas
peale  soojamaareisi  ras-
si.  Tegi  Kristoga  You-
Tube’i videoid algklassis.
Kapten  Kusti  multi-
talent. 

Erik Zalite – Vinks vend.
Frank. Viisakas ja küla-
lislahke.  Inimene,  kes
elab  rahulikult  omas
tempos. Oskab teha häid
omlette.  Hea  muusika-
maitse.

Mia  Aleksandra  Talu  –
Sõbralik  ja  tore  klassi-
õde. Vaimukas, terane ja
taibukas.  Sarmikas,  hu-
vitav, lummav (isegi, kui
ta seda ise alati ei mär-
ka).  Salapärane.  Kum-
mitus, aga olen kuulnud,
et  talle  meeldivad  12.a
lollid  naljad.  Väga  hea
sõber.  Ta  on  nagu  libli-
kas.

Johannes  Tauk  –  ÜLI-
hea sõber,  suhtleja,  kal-
listaja ja  õpilane.  Ta on
alati  olemas  ja  valmis
sõpradega kõike tegema.
Matemaatika abiõpetaja,
suure  südamega  inime-
ne.  Tip-top parm. Raisa-
kotkas.  Matageenius.
Juhilube  pole  vaja,  sest
“ühistransport”. 

Hinge Miia Truu –  Hea
ja  lahke  inimene.  Tun-
dub  kuri,  aga  tegelikult
ei  ole!  Äge  ja  huvitav
inimene,  kellega  juttu
ajada  ja  niisama  aega
veeta.  Hea suhtleja.  Ar-
mas,  sihikindel  ja  visa.
Päästab  klassikaaslaste
hindeid.  Koeramutt;  ar-
mastab koeri rohkem kui
inimesi. 

Karl-Johan  Tuule  –
Sõidab kogu aeg rattaga.
Hea  naljahammas  ja
heas  vormis.  Ebastabiil-
ne,  aga  funktsioneeriv.
Arukas. Ajab õpse närvi.

Eliisabet  Vaher  –
Ülisõbralik  ja  soe  ini-
mene. Nutikas ja omade
hulgas  jutukas.  Kadu-
nud  laps.  Tal  on  väga
pehme  ja  salapärane
hääl,  mille  taustal  saab
magama  jääda,  hooli-
mata  sellest,  mida  ta
räägib. Hääl nagu inglil.

12. a klassijuhataja Ann
Aruvee  –  Meie  teine
ema!  Õpetaja  Ann  on
puhas ajugeenius ja alati
abivalmis. Parim õpetaja
maailmas.  Kõige  lah-
kem  täiskasvanu,  keda
kunagi  tundnud  olen.
Arukas, lahke ja südam-
lik. Valmis oma kadunud
lapsi  25/7  taga  otsima.
Soovib  alati  parimat  ja
vajadusel  alati  aitab.
Alati  parandab  kirja-
vigu.  Salliv  inimene
(sellised  võiks  rohkem
olla).  Töökas,  hooliv,
tähelepanelik  õpilaste
(meie) suhtes, abivalmis.

ÕPETAJA ANN 
ARUVEE OMA 
KLASSIST: 

38.  lend  on  minu
esimene klass, kes
kooli  lõpetab  –
seega  minu  jaoks
eriline. Oleme kol-
me  aasta  jooksul
väga kokku kasva-
nud: koos õppinud
ja  õpetanud;  rõõ-
mu  tundnud  ja
naernud;  kurvas-
tanud  ja  nutnud;
tõdenud,  et  mõni-
kord  on  pagana
raske,  aga  mõõ-
nale  järgneb  alati
tõus  ja  et  jagatud
mure on pool  mu-
ret. Olen püüdnud
koolis  „oma  las-
test”  samamoodi
hoolida  nagu  ko-
dus oma päris las-
test.

Oleme nende
aastate jooksul vä-
ga palju suhelnud.
Mõnikord oli minu
jaoks  raske  leida
tasakaalu  nii-
öelda hea ja halva

politseiniku  rolli
vahel.  Kohati
tundsin,  et  olen
nagu  Sisyphos,
kes  kivi  mäest
üles lükkab ja see
kohe  alla  tagasi
veereb.  Ilmselt  oli
aga  igal  vestlusel
siiski  sügavam
mõju  ja  suurem
mõte.  Nagu  Allik-
saar on öelnud: Ei
ole  mõttetult  ela-
tud aegu. Mõte ei
pruugigi  selguda
praegu.  Ma  väga
hindan seda, et te
mind usaldasite.

Suur  tänu
teile,  et  te olemas
olete  ja  minust
samamoodi  hooli-
site  nagu  mina
teist.  Isegi  kui
mõnikord  oli  ras-
ke,  siis  mulle
meeldis  teid  õpe-
tada,  mulle  meel-
dis  teiega  koos
üritustel  osaleda,
mulle meeldis teie
klassijuhataja  ol-
la. 

Soovin  teile
kogu  südamest
head  ja  seda,  et
leiaksite  oma  tee.
See  ei  ole  lõpp,
vaid algus! ♥



6    INTERVJUU

Maria Mang – õpetaja, kes  filosofeerib ja 
maadleb

Maria  Mang  on
meie  kooli  mee-
dia-,  filmiajaloo ja
filosoofiaõpetaja,
keda  võib  koolis
kohata igal kolma-
päeval.  Tegemist
on ääretult mitme-
külgsete  huvidega
inimesega, kellega
vesteldes  saime
teada  ka  mitmeid
huvitavaid fakte.

Kelleks  tahtsite  lap-
sena saada?
Tahtsin  saada  võlu-
riks ja emaks.

Milline  õpilane  te
omal ajal olite?
Olin peaaegu viieline
õpilane.  Kõik olulised
koolitööd  tegin  õige-
aegselt ära ja 5 saada
oli siiski oluline. Keh-
vemad  hinded  tulid
tavaliselt  sellest,  et
elus oli õppimise kõr-
val muudki olulist  ja
siis  sai  „vana  rasva”
pealt  venitada 4  väl-
ja. 

Kuidas  leidsite  tee
Järveotsa kooli?
Minu  abikaasa
Indrek  Vaino  töötas
varem ka osaliselt  

Kerttu Seppi



  INTERVJUU     7
 

TJG-s.  Tema  ära-
minekust saadik olen
käinud  ühel  korral
nädalas TJGs.

Millised  ained  reaal-
meedia  õppesuunas
on  ja  mida  seal  õpi-
takse?
Reaal-meedia  suunal
on  õpe  kolme  güm-
naasiumiaasta  sees
jagunenud  erineva-
teks  teemadeks.  10.

klassis  kõneleme
audiovisuaalkunsti
ajaloost.  Loomulikult
vaatame seda ka. See
annab  sellise  aja-
loolise  orientatsiooni,
et  kuidas  meid ümb-
ritsev  liikuva  pildi
maailm  selliseks  sai,
nagu  me  sellega  ole-
me  harjunud.  Samas
õpime selgeks, kuidas
iseseisvalt  jutustada
filmikeeles.  11.  klas-

sis  tegeleme  meedia-
ga  ja  ennekõike  aja-
kirjanduslikust  vaa-
test  lähtuvalt.  12.
klassis tutvume filmi
ja teiste kunstiliikide
seostega lähemalt,  et
mõjusamalt  oma  fil-
me osata jutustada. 

Rääkige mõni huvitav
seiklus, mis koolis on
ette tulnud.

Kool  vist  väga  seik-
lusrikas  paik ei  kipu
olema,  kuid  elavalt
on meeles väljasõidud
kevaditi. Enne koroo-
naaega  käisime
meediaõpilastega
Maarjamäe  lossi
filmimas.  Hoone  oli
just  renoveerimisse
minemas  ja  seetõttu
räsitult  ja  seiklus-
rikkalt kõhe koht oli.

Mis  teile  meie  koolis
meeldib?  Mis  ei
meeldi?
Meeldivad väga entu-
siastlikud  ja  loomin-
gulised  õpilased.  Ei
meeldinud  pikad  ja
vaevalised  koroona-
aastad.

Kuidas  veedate  oma
vaba aega?
Mulle  meeldib  reisi-
mas ja looduses käia.
Samuti  olen  hobi-
maadleja  ja  loen  ka
piisavas  koguses
raamatuid.

Öelge  mõni  tsitaat,
mis  on  teile  hästi
meelde jäänud?
„Ma  veendun  mõttes
üha  rohkem  ja  roh-
kem  selles,  et  meie
õnn sõltub enam sel-
lest,  kuidas  me  oma
elu  sündmusi  vastu
võtame,  kui  sünd-
muste  endi  olemu-
sest.”  (Alexander von
Humboldt).
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Vilistlane Mari Luik Taanis ja Austraalias

TJG  kunstiklassi  vi-
listlane  Mari  Luik,
kes  lõpetas   meie
kooli 2008. aastal, on
kolinud  rohkem  kui
mõned inimesed terve
elu jooksul teevad. Pi-
kemalt  on  ta  peatu-
nud Taanis õppides ja
Austraalias elades
ning praegu viibib ta
Tasmaanias. Kogu te-
ma elu on olnud üks
peadpööritav  seiklus
ning teekond iseenda
ja  maailma  parema
mõistmiseni.

Kuidas  meenutate  oma
kooliaastaid TJG-s?
Järveotsa koolist on mul
jäänud  vaid  positiivsed
mälestused. Olin üpris

vaikne  ja  tagasihoidlik
õpilane, kes liialt tähele-
panu  ei  armastanud.
Meil oli väga tore klass,
kus  enamasti  said  kõik
omavahel  hästi  läbi  ja
hoiti  kokku.  Klassijuha-
taja  oli  meil  ka  ülimalt
armas naine Lia Kuller-
kupp.  Käisin  kunsti-
klassis,  mis  tähendas
omajagu  lisatööd:  tihti
peale  tunde  maalide  lõ-
petamist  või  näitustel
käimist.  Loometöö  on
mulle  alati  väga  hinge-
lähedane  olnud,  mis  on
ka põhjus, miks ma TJG-
sse  otsustasin  minna.
Meie kunstiklassi tüdru-
kud olid  omavahel  väga
lähedased ja  tahaks  us-
kuda,  et  kui  ma  veel
Eestis elaksin, siis olek-
sime  seda endiselt.  See,
et  ma  tagantjärgi  güm-
naasiumiaega  nii  posi-
tiivselt mäletan, on mul-
le  natuke  lausa  üllatav,

sest  kui  ma  mõtlen
tagasi  nendele  emotsi-
oonidele, mis mind tollal
valdasid,  siis  ma  kind-
lasti  nii  optimistlikult
end ei tundnud. Eks see
aeg  on  stressirohke  ja
koolis  on  palju  pingeid.
Iga  õpetaja  tahab,  et
õpilane just nende ainele
keskenduks,  kuid  ta-
gantjärgi  ma  ei  näe,  et
see  reaalselt  võimalik
oleks.  Õppimine  on  ol-
nud minu jaoks alati üp-
ris raske ja seda mōistan
ma alles nüüd, miks see
nii on. Nüüd olen targem
ja saan aru,  et  ei  olnud
oluline  saavutada  igas
aines  parim hinne,  pea-
mine,  et  andsin  selles
hetkes endast parima.

Kuidas  sattusite  elama
Taani?
Soovisin  juba  põhikoolis
minna  välismaale  õp-
pima, aga rahaliselt tun-

dus  see  võimatu.  Pōhi-
kooli  lõpus  tutvusin
organisatsiooniga mis te-
geles  õpilaste  värbami-
sega Taani ülikoolidesse.
Minu  tollane  kaasa  oli
üks  esimesi,  kes  nende
kaudu õppima läks ja nii
mul see idee tuli. Taanis
olid  ülikoolid  Euroopa
Liidu kodanikele tasuta,
seega  ainuke  probleem
oli leida töö, et end ülal
pidada.  Gümnaasiumi
lõpus kandideerisin moe-
kunsti erialale TEKOsse
ja  kuigi  ma  seda  siiani
ise ei suuda uskuda, sain
ma  sinna  sisse.  Kuna
mul olid Taanis juba tut-
vused ees, siis kolisin ma
Taani  kuu  aega  enne
teiste  õpilaste  saabu-
mist.  Leian,  et  see  oli
suur  põhjus,  miks  mul
õnnestus  sinna  jääda,
mitte, kõrvad lontis, koju
tagasi kolida. Ajasin 

Helen Mitt
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korda  paberimajanduse
ja hakkasin tööd otsima.
Sain tööd nõudepesijana:
ei  tundu  küll  ahvatlev
karjäär,  kuid  selleta
poleks ma hakkama saa-
nud. Hiljem tuli välja, et
tegu oli  ühe Taani  väga
prestiižika  restorani-
ketiga. Samuti selgus, et
kahe suure  rahvusvahe-
lise  ülikooliga  väike-
linnas  Herningis  oli  see
üks  kahest  töökohast,
kuhu  ilma  taani  keele
oskuseta inimesi palgati.
Ja ainult see töökoht oli
piisavalt  stabiilne,  et
end  iseseisvalt  ülal
pidada.

Kuidas  sattusite  elama
Austraaliasse?
Peale  viit  aastat  Taanis
oli mul kool lõpetatud ja
tööl ei läinud kōik päris
plaanipäraselt.  Olin  tei-
nud kõvasti mitu aastat
tööd ja ootasin aega, mil
ma  juhataja  kohale
saaksin  kandideerida.
Tegu oli suure Ameerika
ettevõttega ja nagu suu-
red  korporatsioonid
ikka, on neil igasugused
imelikud  reeglid.  Üks
reegel  oli,  et  juhataja
kohale kandideerimiseks
peab  olema  bakalaure-
usekraad.  Nii  ma  siis
treenisin  nende  juha-
tajaid, aga kui mul endal
baka  käes  oli,  siis  sain
teada, et neil on ka teine
reegel.  Juhataja  kohale
ei  saa  palgata  kedagi,
kes  on  sõber  töölistega.
Loomulikult  olid  mul
tööl sõbrad peale kolme-
nelja  aastat.  Seega
juhatajaks mind isegi  ei
arvestatud.  Taani  keelt
ma  kahjuks  selgeks  ei
olnud  õppinud  töö  ja
kooli  kõrvalt,  seega  töö
saamise  võimalus  oli
üpris vilets. Seega otsus-
tasime  tollase  austraal-

lasest  kaasaga  Austraa-
liasse kolida.

Kuidas  võrdleksite  Taa-
nit ja Austraaliat? 
Taani  ja  Austraalia  on
täiesti erinevad. Kui ma
mõtlen  Taanist,  siis  ma
kujutan  ette  halli  som-
bust ilma, tuult, inimesi,
kes  riietuvad  ainult
musta ja  halli.  Austraa-
lia on aga päikeseline ja
kui pole päikest, siis sel-
lest  olenemata  on  rohe-
lus ning iga hooaeg toob
oma  õisi.  On  tohutult
palju  avastamist,  metsi-
kut  maastiku,  kõrbe  ja
lumiseid  mäetippe.  Ini-
mesed  on  sama  kirjud
kui  riik  ise  ja  neil  on
mõnus  huumorimeel.
Austraalia on nii meele-
tult suur. Seda on raske
tajuda,  aga  hea  viis
sellest  mõelda  on,  et
Tallinnast  Riiga  saab
sõita  nelja  tunniga,  mis
tundub  ühele  eestlasele
ilmselt  pika  reisina.
Austraalias  võtab  tihti
sõit  ühest  linnast  teise
neli tundi. Eestist Taani
lendab  poolteist  tundi,
Sydneyst  (idarannikul)
Perthi  (läänerannikul)
lendab neli tundi.

Kas  kogesite  nendesse
riikidesse elama minnes
kultuurišoki hetki? 
Imelikul  moel  olen  leid-
nud,  et  toiduga  koha-
neda  on  olnud  kuidagi
raske.  Mitte,  et ei  oleks
samu  asju  müügil,  liht-
salt  ei  oska neid otsida.
Austraalias olen ka leid-
nud,  et  paljud eestlased
virisevad, et üks või tei-
ne  asi  ei  maitse  sama-
moodi.  Näiteks  kartulid
Eestis  on  alati  kollased
ja nii hea maitsega, aga
siin on suur enamus val-
ged  ja  maitsetud.  Mui-
dugi  on  erinevaid  sorte

ja  natuke  kohanedes
leiad, mis on hea ja mis
ei  ole.  Samuti  on  igas
osariigis toit natuke eri-
nev.  Sealjuures  tahan
mainida,  et  kui  minna
välismaale,  siis  ei  ole
mõtet  nuriseda,  et  kōik
ei  ole  sama  mis  kodus.
Selleks ju läksidki välis-
maale, et teistmoodi elu
kogeda.

Huvitav  oli  ka
see,  et  Austraaliasse
tulles  rääkisin  inglise
keelt  väga ladusalt,  aga
kohaneda  siinse  kõne-
viisi  ja  slängiga  vōttis
omajagu  aega.  Peale
nelja  aastat  Austraalias
kohtasin  ma  oma  prae-
gust  elukaaslast  Aronit,
kes  on  pärit  Tasmaa-
niast ja leidsin taas end
olukorrast,  kus  ma  ei
saanud  mitte  midagi
aru, mida ta räägib. Ma
pole  kunagi  nii  palju
kellelgi palunud end üle
seletada. Isegi peale aas-
taid  kooselu  suudab  ta
mind  suvalisel  hetkel
oma  väljenditega  ülla-
tada.

Kuidas  reisimine  ja
välismaal  elamine  teid
muutnud on?
Austraaliasse  kolides
leidsin  ma  oma  kodu.
Tundsin aastaid, et Ees-
tis on minu jaoks midagi
puudu  ja  siin  olles  ma
seda  ei  tunne.  Ma  olen
ülimalt  avatud  kõigele
uuele.  Minu  jaoks  on
tohutult põnev avastada
uusi sööke, õppida tund-
ma erinevaid kultuure ja
kuulda lugusid inimeste
elu  kohta.  Kuigi  koli-
mine  mulle  iseenestest
ei meeldi (kuna olen se-
da  teinud  natuke  liiga
palju),  siis  ei  heiduta
mind minna uude kohta
ja alustada nullist. 2008.
aastal kolisin ma Tallin-

nast  Herningi.  Sellest
ajast  saati  olen  ma ela-
nud  Aarhuses,  Kopen-
haagenis,  Sydneys,  Mel-
bourne’is,  Townsville’is,
Brisbane`is  ja  hetkel
elan  Tasmaania  saarel
väikeses  linnas  nimega
Ulverstone.

Kas teil on soovitussõnu
välismaale  minna soovi-
vale noorele?
Ma leian, et see on eluks
vajalik – minna ja avas-
tada maailma. See avar-
dab  silmaringi  ja  muu-
dab suures osas inimese
vaatepunkti.  Mujale  mi-
nek  ei  tähenda,  et  seal
on  ilmtingimata  parem,
sest  igal  pool  on  oma
probleemid. See on okei,
kui  sulle  kõik  kohe  ei
meeldi,  aga  avatus  ja
avameelsus  on  ülimalt
oluline.  Kohanemine võ-
tab  aega,  anna  endale
aega harjumiseks.

Välismaal  elami-
ne aitab palju iseennast
tundma õppida ja ehk ka
mõista  probleeme,  mis
meie elus esinevad. Kas
nad on ikka nii  suured,
kui me algselt arvasime?
Tean, et kõigil pole huvi
välismaale  kolida,  aga
ma soovitaks igaühel vä-
hemalt  korra  elus  veeta
natuke  pikemalt  aega
kodust  eemal  ja  jääda
kuhugi  natuke  kauem
paikseks. Leia aega seda
kohta tundma õppida ja
suhtle  kohalikega,  loo
uusi  sõpruseid  ja  peagi
avastad, et seiklused tu-
levad sinuni iseenesest. 
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TJG uus käsitööõpetaja Valentina Parra on 
uue töökohaga rahul

Kuna õpetaja Kristina Stojakina jäi beebiga koju, siis on meie koolis uus ja armas
kästitööõpetaja Valentina Parra. Tegime temaga väikse intervjuu, et teda tundma
õppida.

Miks  asusite  just
meie kooli tööle?
Eelkõige  selle-
pärast,  et  siin  oli
vaba  töökoht.  Kuid
see kool on ka väga
huvitav,  näiteks
teistes  koolides  ei

õpetata  jaapani
keelt.  Kool asub ka
ilusas kohas.

Kuidas  teile  meel-
dib meie koolis?
Mulle väga meeldib
siin koolis.

Kuidas  saate  läbi
TJG  õpilaste  ja
õpetajatega?
Kõigi  õpetajatega
pole  veel  jõudnud
tutvuda,  aga need, 
kellega  olen  su-
helnud,  on  väga

toredad,  abivalmid
ja  koostööaltid.
Kõik  õpilased  on
väga  vahvad  ja
üllatavalt aktiivsed.

Kust te pärit olete ?
Olen  pärit  Tallin-
nast.

Millised tunnid teile
koolis meeldisid?
Bioloogia ja  käsitöö
olid huvitavad.

Mirjam Marks, Mariann Bork
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Kui tähtis on muusika sinu elus?

Uurisime meie kooli õpilaste käest, kui tähtis on muusika nende elus.
Küsitluses  osales  kokku  133  õpilast  1.–12.  klassini.  Kõige  rohkem oli  õpilasi,
kellele on muusika väga tähtis (68%). Õpilasi, kellele on muusika tähtis, oli 36
ehk 27%.  Õpilasi,  kellele  on muusika natukene tähtis,  oli  4% (5  õpilast)  ning
ainult üks vastajatest vastas, et muusika ei ole talle üldse tähtis.

Märkasin, et vastajad ei pidanud üldse kaua mõtlema ning vastasid kohe ja väga
energiliselt. Enamik vastajatest vastasid, et muusika on nende elus väga tähtis
või  lihtsalt  tähtis,  seega  võime  küsitlusest  järeldada,  et enamikul  meie  kooli
õpilastest on muusika tähtsal kohal, mis on väga vinge!

MUUSIKA

• leevendab stressi
• vähendab ärevust 
• aitab lõõgastuda 
• tugevdab immuunsüsteemi 
• alandab vererõhku 
• leevendab valu

• parandab tähelepanuvõimet
• parandab mälu 
• lihtsustab probleemide 

lahendamist
• tõstab tuju
• aitab väljendada tundeid

Allikas: Õhtuleht, 7. mai 2015 

Amina Okbani

68%

27%

4%
1%

väga tähtis

tähtis

natuke tähtis

ei ole üldse tähtis
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Koomiks

Eleri Meho
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Lapsesuu ei valeta!

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

Mis juhtub, kui neelata arbuusiseeme alla?
Siis hakkab kõhus arbuus kasvama. – Mariel, 8-aastane
Hakkab kõht valutama. – Robert, 8-aastane
Sa hakkad köhima. – Ella, 7-aastane
Lihtsalt sööd selle ära. – Kairon, 8-aastane
See jääb kurku kinni. – Kevin, 8-aastane

Miks inimesed abielluvad?
Sest keegi ei taha olla üksi. – Mariel, 8-aastane
Et tuleksid lapsed ja suuremad inimesed. – Robert, 8-aastane
Sest nad armastavad teineteist. – Ella, 7-aastane
Et neil tuleksid lapsed. – Kairon, 8-aastane
Sest nendele meeldivad naised. – Kevin, 8-aastane

Kumb oli enne, kas kana või muna? Miks sa nii arvad?
Muna, kuna sealt tuleb kana ja kana saab uue muna muneda. – Mariel, 8-aastane
Kana, sest kana muneb, mitte muna ei too kana. – Maria, 10-aastane
Kana, sest ta muneb munasid. – Kairon, 8-aastane

Miks on kaelkirjaku kael pikk?
Sest ta räägib palju. – Maria, 10-aastane
Et ta saaks puu otsast seda süüa, mis toit neile meeldib. – Kevin, 8-aastane
Et ta saaks puu otsast lehti kätte. – Mariel, 8-aastane

Nele-Liis Peters
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Isetehtud kleepekad

1. Vaja läheb paberit, küpsetuspaberit, teipi
 ja vildikaid.

2. Joonista või prindi välja pildid ning värvi.

3. Pane küpsetuspaberile teibijupp (sama suur
kui pilt).

4. Pane välja lõigatud pilt küpsetuspaberile ja 
pildi peale sama suur teibijupp.

5. Lõika pilt koos küpsetuspaberiga välja. 6. Kleepimiseks eemalda küpsetuspaber ja 
kleebi.

Mirjam Marks, Mariann Bork
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Soovitused suveks – loe, liigu ja mediteeri!

Kooliaasta  on  peat-
selt  lõppemas  ja  eks
kõigil  on  juba  alates
maikuu  algusest  su-
vetunne  kätte  jõud-
nud.  Selles  artiklis
tahame tuua lugejani
mõned  soovitused,
kuidas sisustada oma
suvevaheaega  meel-
dejäävalt  ja  põnevalt
ning  julgustada  teid
proovima  midagi
täiesti  uut,  et  oma
mugavustsoonist
välja tulla.

LOE RAAMATUID!
Esimene  mõte,  mida
teha  võiks,  on  kind-
lasti  lugeda.  (Vaata
kindlasti    raamatu-
soovitusi  lk  21).
Lugemine on üks kõi-
ge  odavamaid  aja
veetmise  viise,  kuna
kõik  raamatud  on
raamatukogudes ja e-
raamatukogudes
kättesaadavad,  seega
ei  pea  isegi  kaugele
minema.

Lugemine  on
hea  ajaveetmisviis
järgmistel põhjustel.
☺ Arendab  kesken-
dumisvõimet ja sõna-
vara.
☺  Igas  raamatus
leidub  alati  midagi
huvitavat,  mida  kõr-
va  taha  panna.  Ma
arvan,  et  ma  pole
lugenud  ühtegi  raa-

matut,  millest  ma
midagi  õppinud  po-
leks.  Olen  jätnud
palju  asju  lugedes
meelde, mis on mulle
elus kasuks tulnud.
☺  Raamatut  lugedes
on  täiesti  võimalik
unustada  reaalsus  ja
siseneda  põnevale
fantaasiamaale  ja
saada hingeliselt sõp-
radeks  paljude  huvi-
tavate tegelastega.

Ma  loodan,  et
need  olid  piisavad
põhjused,  miks  haa-
rata  raamatukogu
riiulilt üks põnev raa-
mat ja minna mõnda
mõnusasse  kohta  se-
da lugema.

Meie  kooli  lu-
gemisprogrammis
„Täna lugeja,  homme
tegija”  on  ka  suve-
lugemise  programm,
millest  saad  osa  võt-
ta,  et  ennast rohkem
lugema motiveerida.

TEE SPORTI!
Teise  asjana  võiks
tegeleda  spordiga.
Paljud  kindlasti  kar-
davad,  et  kui  maini-
takse  sõna  “sport”,
tähendab  see  kohe
mingit  meeletut  hi-
gistamist  ja  hingetu
olemist,  aga  sport  ei
pea sugugi raske ole-
ma. Sport võib olla ka
mõnus  jalutuskäik

või  jalgrattaga  sõit-
mine.  Hea  on  seda
teha  koos  sõpradega,
aga seda saab teha ka
üksinda. Väga mõnus
on  minna  parki  või
metsa jalutama.

Sportimine  on
hea  järgnevatel  põh-
justel.
☺  Arendab  vastu-
pidavust.
☺  Hoiab  korras  füü-
silist  ja  vaimset  ter-
vist.  Pikad  jalutus-
käigud  metsas  on
head,  kuna  siis  saab
pea  selgemaks.  Kui
mul  on  mingi  mure,
siis  lähen  ma  metsa
jalutama  ja  tunnen
pärast  pikka jalutus-
käiku  ennast  kohe
palju paremini.

Nii  et  ära  istu
ilusa  ilmaga  kodus,
vaid mine õue!

MEDITEERI!
Kolmas mõte, millega
tegeleda  võiks,  on
mediteerimine. Medi-
teerimine  on  prak-
tika,  kus  inimene
kasutab näiteks tähe-
lepanelikkust  või
meele  keskendumist
konkreetsele  objek-
tile, mõttele või tege-
vusele.  Seda  teeb  ta
selleks,  et  treenida
enda  tähelepanu  ja
teadlikkust  ning
saavutada  vaimselt

selge  ja  emotsionaal-
selt  rahulik  ja  sta-
biilne  seisund.  Suvel
on  imeline  aeg  võtta
aeg  maha  ja  sellega
tegeleda.  Oleme  kõik
väsinud  pikast  kooli-
aastast  ja  vajame
puhkust oma vaimule
ja  kehale.  Mediteeri-
mine on suurepärane
viis  taastada  suve
jooksul  oma  väsinud
vaim ja keha. 

Mediteerimine
on  äärmiselt  lihtne,
mediteeri  kas  või
rannas päevitades või
maal vanaema juures
puhates.

Loodame  sii-
ralt,  et  need  mõtteid
olid  teile  abiks  oma
suve planeerimisel  ja
elluviimisel.  

Meeleolukat  ja
rõõmsat suve! 

Heleri Sõer, Kerttu Seppi
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11. klassi õpilaste omaloominguline 
luuleleid – Artur Alliksaare ainetel
Kas BMV või Audi
Diisel või bensiin
Kas DSG või CVT
Audi, sest parandaja naudi
Bensiiniga võid pintsleid pesta
Diislis peitub jõud
Pommikindel DSG

Ärgates kivipehmes voodis
Arusaam oli hägune
Kas sellel aal oli veel öö või varahommik
Vahet ei ole
Panin kätte sokid

Pööra paremale, et minna vasakule
Kas suhkrut saab magustada ja soola soolata
Söö, kuni nälgid
Sukeldudes ära unusta hingata

Kas uskuda absurdi või absurdselt uskuda
Kas joonistada pilti või piltlikult joonistada
Kas kannata ära või ära kannata

Kas kool on õpilasele kasulik
Või on õpilane koolile kasulik
Kas kasulikum on värv ilma paberita
Või paber ilma värvita
Kas nali ilma naeruta
Või naer ilma naljata
Kas tund ilma Vooteleta
Või Vootele ilma tunnita
Kas sõber ilma sõpruseta
Või sõprus ilma sõbrata

Kõnnime niikaua, kuni kulume ära
Saame eile kokku ja jätkame homset tegevust
Kas aega keerata või keerutada aega
Kui sured, siis sure rohelisena

Noori juhendas õp Ruti Nõmm.

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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Kunstinäitus „Teip ja kangas”

Maikuus  võis  TJG
aulas näha meie kooli
noorte kunstnike töid
kunstinäitusel  „Teip
ja  kangas”.  Näitusel
sai  näha  kaheksa
meie  kooli  8.–12.
klas-si  kunstihuvilise
töid,  mille  hulgas
leidus fotosid,  maale,
na-tüürmorte  ja  ka
film.

Näitus  oli  ülesehitu-
selt  Fibonacci  kuld-
lõike  sarnaselt  spi-
raalikujuline,  suuna-
tes  vaataja  koos
kunstitöödega  tee-
konnale  igapäeva
maailmast  elu  sala-
päraste müsteeriumi-
teni.  Enne  spiraali
sisenemist  võttis  kü-
lastajaid  vastu  cos-
play-kunstniku
Ophidiali  Archon

Barbatose  riietus.  
Näituse  sisse-

juhatavateks  töödeks
spiraali  alguses  olid
Kirke  Rannase  loo-
dusfotod,  sümbolisee-
rides  realistlikku,
meeltega  tajutavat
maailma.

Üleminekut
realismist veidi kuns-
tipärasema  ja  loova-
ma  maailmanägemu-
se  poole  esindas
Amina  Okbani  töö
„Linnavaade”,  põimi-
des  erinevaid kunsti-
tehnikaid, jäädes siis-
ki  sümmeetriliseks.  

Edasi  võis
näha  Maria  Baidaki
ekspressionistlikke
loodusmaale  ja  na-
tüürmorte,  kus  erk-
sad ja üksteisega su-
landuvad  värvid
välismaailmast  juba
hoopis  teistsuguse,
veidi  kaugema  pildi
loovad. 

Seejärel suuna-
sid Paula Marie Viksi
ja Aglaja Baidaki tööd
näituse  abstraktse-
male teele, nagu une-
näod,  olid  ka  nende
maalide  sõnumid  de-
šifreerimata  alatead-
vuse maailma ja tun-
nete tõlgendustest. 

Sürrealismi
kõrgpunkti  saavutas
näitus  Katriin  Raud-
sepa  tööga  „Loovuse
voolus”, kus erinevad
kujundid  ja  jooned
valjult,  kuid  inim-
mõistuse  loogikale
arusaamatus  keeles
vaatlejaga kõnelevad.

Viimased  kaks
maali ühe pealkirjaga
„Üksi  ja  üks  olemi-
sest”,  autoriks  Helen
Mitt,  esindavad  tee-
konna punkti, kus ka
alateadvusest möödu-
des  oleme  jõudnud
kohta,  kus  aeg  on
lõpmatu,  kõik kohad,

inimesed  ja  kogemu-
sed on üks, ja saabub
kõikehõlmav,  värvi-
deta,  valguseta  vai-
kus.  Oleme  jõudnud
enese  ja  universumi
keskmesse.  Selle  ot-
singu, endasse süüvi-
mise  ja  sisemise
maailma ja reaalsuse
sürreaalsuse  avasta-
mise  teekonna  võtab
kokku Maria Baidaki
film  „Eneseessents”,
mis väljendab sel tee-
konnal inimesega toi-
muvaid  protsesse  ja
etappe, segadusest ja
hirmust  õndsuse  ja
kõiksuseni.

Tegelikult  on
kõik  näitusel  esine-
vad tööd erinevad vii-
sid  maailma näha  ja
tunnetada  ning  näi-
tuse  üheks  eesmär-
giks  oligi  inspireeri-
da külastajaid endas-
se  vaatama  ja  avas-
tama  oma  isikupära-
ne viis luua nende en-
da maailm. 

Näituse  peal-
kiri  on  üsna  iseenda
eest rääkiv ja näituse
telgitaguseid  paljas-
tav  –  kõike  hoidsid
koos  molbertid,  kan-
gas  ja  ohtral  hulgal
teipi.

Helen Mitt
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Lugemisprogrammi „Täna lugeja, homme 
tegija!” 3. etapil loeti 431 raamatut

25.  mail  lõppes
programmi „Täna lu-
geja,  homme  tegija”
III etapp ja kuulutati
välja  võitjad.  Kokku
loeti  431  raamatut.
Koolipere  luges  üle

73  000  lehekülje.
Kõige populaarsemad
raamatud  olid  jälle
Lasse-Maia  detekt-
iivibüroo  sarja  raa-
matud.  Konkurentsi
suutis  pakkuda  vaid
Hirmsa Henry sari.

Parim  klass  oli
jälle  4.c,  tihedalt  olid
neil kannul 2.a ja 4.b.

1.–4.  klassi
parim oli  Mia Kukkur,
4.b (54 raamatut).

5.–8.  klassi
parim oli  taas  Rasmus
Voldemar  Kaljuste,  6.a
(21 raamatut).

9.–12. klassi pa-
rim oli taas Heleri Sõer,
10.a (13 raamatut). Tal

oli  tihedalt  kannul
Carmen Meriel Tensbek
11 raamatuga.

Õpetajate  seas
luges seekord arvuliselt
kõige  rohkem   raama-
tuid  õp Agnes  Altküla-
Põder.  Tal  oli  tihedalt
kannul  õp  Karoliina
Tõnisson.

Üks  osalenud
õpilane sai ka auhinna
loosiga.  Loosiõnn  nae-
ratas 10.a klassi  õpila-
sele  Carmen  Meriel
Tensbekile, kes  ei  ole
siiani  üldvõitu  saanud,
aga on igal etapil paist-
nud  silma  väga  tubli
lugemisega.

Enim  lehekülgi
lugenud  õpilane  oli
seekord  Joonatan  Ross

4.c  klassist,  kes  luges
kahe  kuuga  üle  7000
lehekülje.

Suurimad  raa-
matusõbrad,  kes  olid
lugenud  10  või  enam
raamatut,  said  taas
nummerdatud  kuldse
pileti (nagu Roald Dahli
raamatus  „Charlie  ja
šokolaadivabrik”)  ja
olid  kutsutud  ka  luge-
misprogrammi  lõpu-
üritusele.

Neljapäeval,  2.
juunil  see  tore   üritus
toimuski.   Suurimatel
lugejatel  oli  võimalus
osaleda  VAT  teatri
improteatri  töötoas,
mida  viis  läbi  näitleja
Rauno Kaibiainen. 

õp Ann Aruvee
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Koos  tehti  lõbusaid
harjutusi  ja  grupi-
mänge,  mis  käivitasid
loovust  ja  fantaasia-
lendu,  arendasid  tähe-
lepanu,  koostöö-oskust

ja  reaktsiooni-kiirust.
Lisaks  oli  kogu  aeg
kohutavalt  naljakas,
kui pidi mängima  auku
kotis  või   murdund
puu-oksa. Tore oli näha,

et  lastel,  kes  loevad
palju, on elav fantaasia
ja  nad  on  ka  osavad
jutustajad.  Lapsed  te-
gid  rõõmuga  kõike
kaasa  ja  kõigi  silmad

särasid! Ega õpetajadki
kehvemad olnud! Vahva
ürituse  lõpus  söödi
torti.

Kuldse pileti said: 

Mia Kukkur, 4.b – 54 raamatut

Emma Herja, 4.c – 47

Joonatan Ross, 4.c – 42 

Robin Roosaar, 2.a – 28

Rasmus Voldemar Kaljuste, 6.a – 21

Anna-Liisa Vanaveski,  4.c – 15

Heleri Sõer, 10.a – 13

Robert Potapov, 3.c – 12

õp Agnes Altküla-Põder – 12

Indrek Nurmberg, 2.a – 11

Kadi Puumets, 4.c – 11

Carmen Meriel Tensbek, 10.a – 11 

õp Karoliina Tõnisson – 11
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Ka aprillikuus võib rebaseid ristida!

Aprilli  keskel  toi-
mus  10.  klassil
traditsiooniline  re-
baste ristimine, mis
sügisel  koroona-
olukorra  tõttu  ära
jäi. 
Hommikul pidid kõik
kogunema  aulasse,
kus  jumalad  ehk  12.
klassi  õpilased  jaga-
sid  enda  rebastele
ebatvalised ning lõbu-
sad  riided.  Paljud
poisid  said  endale
selga  kleidi  või  see-

liku, mõni pidi kand-
ma  kilekotti  või
hommikumantlit.
Riietusele  lisandusid
ka  aksessuaarid,
nagu näiteks kummi-
rõngas  või  humoori-
kas  müts.  Osa  re-
bastest said ka näole
markeriga  tehtud
kritseldused. 

Aulas  räägiti
ära kõik reeglid, mida
rebased pidid järgima
hakkama. Näiteks ja-
himees, pomm ja ach-
tung. Kui keegi juma-

latest  karjus  „jahi-
mees”, pidid kõik sel-
jaga  seina  äärde
jooksma, kui „pomm”,
siis  pidi  minema  pi-
kali  maha  ja  käed
kuklale  panema,  kui
„achtung”,  siis  pidid
kõik  rivvi  jooksma.
Neid  karjuti  kahe
päeva  jooksul  päris
tihti.  Viimane,  kes
ülesannet  täitis,  pidi
saama karistuse, mil-
leks  oli  tavaliselt  ju-
mala  poolt  kokku
keeratud  hõrgutis.  

Kõigile anti  ka
üks  plastikust  lusi-
kas, mida ei tohtinud
ära kaotada ega katki
teha.  Vahetundide
ajal  tuli  minna  taas
aulasse,  kus  korral-
dati  mänge.  Üks
meeldejäävamaid  oli
tantsuvõistlus,  kus
olid  gruppide  vahel
turniirid  ning  võitja
grupp  sai  endale
jagamiseks  Pealinna
koogi.

Teisel  päeval
pidid  kõik  kogunema
kella  seitsmeks hom-
mikul  kooli  staadi-
onile,  kus  rebased
pidi  jooksma  staa-
dionil  ühe  ringi,  selg
ees.  Pidi  ka  tegema
paarides  joogat  ning
peeti,  küünlad  käes
ning  põlvili,  palvus
jumalatele.  Päeva
jooksul  toimus  ka
sööklas  söögipalve.  

Pärast  tunde
koguneti  kooli  ette,
kus  üheskoos  suun-
duti  Harku  järve
äärde,  et  seal  teha
kooliväline  ristimine.
See  oli  kõige  robust-
sem, kuid ka lahedam
osa  retsimisest.  Ta-
kistusi  täis  raja  läbi
teinud  rebased  said
preemia  ning  sellega
olidki  kõik  rebased
ristitud.

Katriin Prints, Anne-Katrine Schubert
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Raamatusoovitused

Kristina Ohlsson „Zombipalavik”

Herbert  elab väikeses Eldsala linnas koos oma vanaisaga,  kes peab
hotelli.  Ühel  õhtul  saabub hotelli  kummaline mees,  verise kohvriga,
mida ainult Herbert märkab. Seejärel aga muutuvad asjad veidraks,
näiteks ilmub väga palju herilasi, inimesed haigestuvad seletamatusse
haigusesse ja tekivad läbinäritud loomad. Lisaks on Herbertil kaelas
sotsiaalamet, kellele kuidagi ei meeldi, et Herbert oma vanaisaga elab
ja nad tahavad otsida Herbertile korraliku pere. Selgub, et mõlemat
probleemi oskab lahendada mees verise kohvriga.
Tegemist on Kristina Ohlssoni samanimelise triloogia esimese osaga.

 

Marissa Meyer „Kuu kroonikad”

Keelatud tunded. Surmav katk. Maa saatus on üheainsa tüdruku kätes

Cinder  on  küborg  ja  elab  üsna  halbades  tingimustes  Uus-Pekingi
linnakeses,  kus  ta  kannatab  pidevalt  oma  kasuema  ja  kasuõdede
kiusamise  all,  teda  süüdistatakse  ka  ühe  kasuõe  surmas.  Kõik
muutub, kui Cinder kohtub võluva Maa keisri Kaiga. Maale saab Kuu
kuninganna  Levana,  kes  on  võtnud  nõuks  Maa  keisrinnaks  saada.
Cinder  peab  tegelema  endas  mäslevate  tunnetega  ja  kurja
kuningannaga,  kes  plaanib  teda  tappa.  Ootamatud  paljastused  ja
täielikult  uus  identiteet  ähvardavad  kõik  Cinderi  tulevikuplaanid
untsu  keerata.  Tolles  raamatus  on  märgata  sarnaseid  jooni
„Tuhkatriinu” muinasjutuga, aga see lugu on kohe kindlasti parem.
Sarjas  on ilmunud  kokku neli  raamatut,  mis  kõik on tõlgitud eesti
keelde.  Sarja  järgmistes  raamatutes  jätkuvad  Cinderi  seiklused  ja
tema  teed  ristuvad  Punamütsikese,  Rapuntsli  ja  Lumivalgekesega.
Koos liitlastega astub ta kurjale kuningannale vastu, et võita sõda, mis
on liiga kaua kestnud.

„Üks asi, mida ta mehaanikuna töötades teadis, siis seda, et mõned 
plekid ei tule kunagi välja.”
„Kas sinu sugu üldse teab, mis asi on armastus? Suudad sa üldse 
midagi tunda või on see sulle lihtsalt sisse programmeeritud?”

Heleri Sõer, Carmen Meriel Tensbek

Neid raamatuid meie 
kooli raamatukogus 
ei ole. Laenutage 
e-raamatuna 
ellu.keskraamatukogu.ee 
või Väike-Õismäe 
raamatukogust.
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Meie kooli tublid programmeerijad

Meie  kooli  9.c  ja
10.a klassi  õpilased
Kristjan  Saar  ja
Alex  Petritch  tege-
levad  väga  põneva
hobiga.

Mis hobiga te tegelete?
Mida  see  hobi  endast
kujutab?
Me  tegeleme  program-
meerimisega,  see  on
arvuti  koodi  loomine.
Selle abil luuakse prog-
ramme,  mis  koosnevad
käskudest,  mida arvuti
teeb.

Millal ja miks te sellega
tegelema hakkasite?
Alex:  Programmeerimi-
sega hakkasin tegelema
umbes  paar  aastat
tagasi,  kui  lõpetasin
Tartu  Ülikooli  C++/-
Java programmeerimis-
kursused.  Mulle  pak-
kus see äärmiselt suurt
huvi,  kuna  ma  polnud
sellega  varem  tegele-
nud.  Lisaks  motiveeris
see  mind õppima veelgi
rohkem  erinevaid  pro-
grammeerimiskeeli,
näiteks  Pythonit  ja
Bashi.

Kristjan:  Ma  hakkasin
tegelema  programmee-
rimisega,  kui  olin
kuskil 13 aastat vana ja
proovisin esimest korda
kasutada  mängu  „Un-
real  Engine” mootorit,
kus  sai  kasutada  visu-
aalset  programmee-
rimist.  Aasta  hiljem
võtsin  Tartu  Ülikoolis
kaks kursust: program-
meerimine  Pythonil  ja
C++-l. Nendel kursustel
sain  paremini  aru,
kuidas  kõik  töötab,  ja
see  oli  äärmiselt  huvi-
tav  minu  jaoks.  Veel
hiljem  hakkasin  tege-
ma  tõsisemalt  arvuti-
mängu  ja  uurima  teisi
keeli, näiteks C#.

Mis  on  programmee-
rimise  juures  kõige
huvitavam?
Meie  arvates  on  pro-
grammeerimise  juures
kõige  huvitavam  just
see  hetk,  kui  mõned
teadmised  program-
meerimiskeele kohta on
juba  omandatud  ning
saab  välja  mõelda  en-
dale  esimese  kergema
eesmärgi.  Selle  ees-
märgi  saavutamise
jooksul  kogutakse
veelgi rohkem teadmisi
ning  kui  esimene  ees-
märk  on  saavutatud,

saab  leida  endale  juba
raskema  eesmärgi.
Justkui  oleksid  mägi-
ronija,  kes  ronib  aina
kõrgemale, aga siin see
tähendab,  mida  kõrge-
male,  seda  vingemaks
ja  raskemaks  sinu
eesmärgid lähevad.

Kas programmeerimine
on raske? Miks?
Programmeerimine  ei
ole  otseselt  raske,  see
oleneb teadmistest, ees-
märgist  ja  program-
meerimise  keelest.
Mida  rohkem  on
teadmisi,  seda  kergem
on midagi teha ja tasa-
pisi  muutub  arusaada-
vaks,  kuidas  suur
programm jaotub  väik-
semateks ülesanneteks,
mida  tuleb  esialgu
lahendada.  Program-
meerimiskeelest  oleneb
ka  raskus,  on  palju
lihtsamaid  keeli,  nagu
Python,  Ruby,  Java-
Script  ja raskemad,
nagu C, C++.

Kas  olete  osalenud  ka
võistlustel?
Kõige  tuntumatest
võitlustest  võib  esile
tuua  CBOE  2022
(Cyber  Battle  of
Estonia), MAGIC  CTF
ning ka „KüberPähkel“.

Kõikidel  nendel  võist-
lustes  me  mingil  mää-
ral  kasutasime  pro-
grammeerimist  ning
sellega seotud teadmisi.

Kas  soovite  tegeleda
programmeerimisega
tulevikus  veelgi  tõsise-
malt?
Jah,  tulevikus  kavat-
seme  töötada  vald-
kondades,  kus  on  esi-
algu  vajalik  program-
meerimine.

Kellele  ja  miks  soovi-
taksite õppida program-
meerimist? 
Igaühele,  eriti  nendele,
kes  tunnevad  huvi
arvutite  vastu,  kuna
oleme  kindlad,  et
programmeerimine  tu-
leb  edaspidises  elus
kasuks.

Mis  nõuandeid  oleks
teil  teistele  noortele,
kes  samuti  sooviksid
programmeerimisega
tegelema hakata?
Ei tohi  karta alustada.
Valida  eelkõige  midagi
kergematest  keeltest.
Õppida  inglise  keelt.
Mõelda  esimesed  ker-
gemad eesmärgid, mida
oleks  võimalik  saavu-
tada. 

Amina Okbani
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Kuidas teha Ukraina borši?

Vaja läheb:
3 kanakoiba
6 kartulit
1 peet
1 porgand
200 g kapsast
1 sibul
2 sl tomatipastat
1 tl õunaäädikat
2–3 loorberilehte
1 tl soola
4–5 pipratera
1,5 tl suhkrut
maitserohelist kaunistamiseks
päevalilleõli praadimiseks

Supi valmistamine:
Võta valmis keenud liha potist välja, lase 
jahtuda ja tükelda ära. Korja leemest välja 
pipar ja loorberilehed.
Vala puljong läbi sõela teise potti.
Vala pannile õli, lisa riivitud peet, suhkur ja 
õunaäädikas. Kalla peale natuke puljongit. 
Hauta 5 min. Tõsta peet kõrvale kaussi.
Vala pannile õli, lisa sibul ja prae, kuni sibul 
muutub läbipaistvaks.
Lisa juurde porgand ja prae veel 3 min.
Lisa tomatipasta ja hauta 4–5 min.
Pane kartulid potti ja keeda 10–15 min.
Tükeldatud kanaliha ja lisa kartulitele.
Pane potti ka kapsas ja peet, oota kuni supp 
hakkab keema.
Lisa praetud sibul, porgand ja tomatipasta.
Keeda veel umbes 10–15 min.
Maitse. Vajadusel lisa soola. Lülita pliit välja.
Lase supil seista u 15–20 min.
Serveeri hapukoore ja maitserohelisega.

Head isu!

Puljongi valmistamine:
Vala potti 2,5 l vett ja pane keema. Lisa potti 
kana, pipar, sool ja loorberilehed. Keeda 
puljongit 35 min, aeg-ajalt eemalda vahtu.

Köögiviljade ettevalmistamine:
Koori peet, porgand, sibul ja kartulid.
Riivi peet ja porgand.
Sibul lõika väikesteks tükkideks.
Kartul lõika kuubikuteks.
Kapsas lõika peenikesteks ribadeks.
Maitseroheline haki peeneks.

Amina Okbani, õp Valentina Parra

31. mail valmistasid meie kooli Ukraina 
õpilased kokanduse klassis traditsi-
oonilist Ukraina borši. Kõik ette-
valmistused alates köögiviljade puhasta-
misest ja koorimisest kuni laua katmi-
seni tegid õpilased ise. Hiljem nautisid 
kõik üheskoos maitsvat sööki. Õpilasi ju-
hendasid Jelena Krasnikova ja Valentina 
Parra.
Avaldame selle borširetsepti, et saaksite 
ka kodus perega seda maitsvat suppi 
teha! Borši võib keeta nii sea-, veise- kui 
kanalihaga. Siin on kanaga variant.
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Ristsõna – lahenda ja võida tasuta koolileht

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Kunstinäituse pealkiri „.. ja teip”
2. Rändajast vilistlane (perekonnanimi)
3. Linn, kus vilistlane Mari praegu elab
4. Raamatu „Kuu kroonikad” autor (perekonnanimi)
5. Programmeerimisega tegelev õpilane (perekonnanimi)
6. Õuna.... – toiduaine, mida läheb vaja borši tegemisel
7. Raamatu „Zombipalavik” peategelane
8. Just seda pidid rebased lugema sööklas

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

   JÄRGMISES NUMBRIS:
• Kokandusduellis uued hõrgutised
• Meisterdame ja küpsetame juhendi järgi
• Intervjuu uute õpetajatega

• Intervjuu uue põneva vilistlasega
• Uued huvitavad rubriigid

     ILUSAT SUVE! 

Carmen Meriel Tensbek

mailto:koolileht.meil@gmail.com
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