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PEATOIMETAJA VEERG

Rääkides koolist ...ti

Birgit Kukk
peatoimetaja
Uus õppeaasta, uus algus.
Selle mõttega alustan iga
kooliaastat (kaasa arvatud
aastat 2014/2015). Paraku
on neid aastaid jäänud iga
uue vahetumisega aina
vähemaks. Minu ja teiste
kaheteistkümnendike
jaoks on käimas viimane
neist – kõigest paar kuud
veel keskkoolis. Ma ise ka
ei suuda seda uskuda!
Alles seisin 6-aastasena 1.
septembril kooli ees ning
poseerisin, suured lillekimbud käes, traditsioonilise foto jaoks, mille tegi

mu ema. Olen üsna
kindel, et ma polnud
ainuke pildistamise ohver
tol päeval. Ema manitses
mind, et ma käituksin
ilusti
ning
kuulaksin
vanemate inimeste sõna.
Ta oli mu suurimaks
toetajaks ja oli mu kõrval,
kuni mind viidi aulasse
aktusele, kus saatjaks oli
pikka kasvu pidulikult
riides õpilane, keda nägin
esimest korda. Huvitav,
mis
temast
küll
on
saanud?
See
selleks.
Aktuse lõppedes pidin koos
teiste minuealiste lastega
minema neljandale korrusele koduklassi. Seal valisin endale pingi ning sain
oma esimese pinginaabri,
kingitusteks
šokolaaditahvli, mahlapaki ja ruudulise õppetarvete kohvri
(kas ma juba mainisin neid
tohutuid lilli?). Selleks
ajaks ei olnud ma ikka
mõistnud, mis ümberringi

toimus. „Sa ei käi enam
lasteaias, vaid oled nüüd
koolilaps,” oli mu ema
mulle öelnud. Kuid mida
pidi 6-aastane plikatirts
sellest järeldama? Enne
kõiki neid sündmusi küsiti
kuude kaupa, kas ma
ootan juba kooliminekut,
kelleks ma tahan saada ja
mida ma tulevikult ootan.
Kust ma pidin teadma,
kelleks ma tahan saada –
siiamaani murran pead!
Igatahes
peale
suurt
sahkerdamist ja jutustamist klassikaaslastega
(paljud näod olid tuttavad:
kellega ühes lasteaias
käidud, kellega hoovis
mängitud, kes sõbra sõber), astus klassi ette üks
võõras tädi ja teatas, et
tema on nüüdsest meie
klassijuhataja. Ta jagas
meile kätte päevikud ja
püüdis võimalikult arusaadavalt seletada, mis
meid lähipäevil ees ootab.

Pärastlõunaks saime vabaks ning lapsevanemad
voorisid igast suunast oma
lastele järele. Mõned neist
jäid veel klassijuhatajaga
muljeid vahetama. Mina?
Mina läksin koju, sõin torti
ning olin sugulaste ja
tuttavate
uurimisobjektiks. Järgmine päev oli
koolipäev. Niimoodi juba
11 aastat järjest. Kas te
usuks mind, kui ma
ütleksin, et need 11 aastat
õpilasena on möödunud
linnulennul? Vaevalt. Pigem arvaksite, et iga järgnev õppeaasta on eelmisest
raskem ja pakub rohkem
väljakutseid. Ausalt öeldes
on see väide tõene, kuid
ajapikku heade klassikaaslaste, pere ja õpetajate
toetusel
muutub
see
kergemaks. Ma luban seda
teile.
.
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TJG tõusis edetabelis üle saja koha
Birgit Kukk
Kevad on eksamite
aeg. Sel ajal on koolidel kombeks läbi
viia eksameid, mis
teevad kindlaks
abiturientide teadmiste taseme. Ka sel
aastal toimusid üleriigiliselt kohustuslikud ja valikeksamid kõigis Eesti
koolides.

2014. aasta kevad erines
eelnevatest aastatest aga
nii
mõneski
mõttes.
Eelmiste aastate matemaatika riigieksam on
nüüd jaotatud kaheks: lai
matemaatika ja kitsas matemaatika. Gümnaasiumi
astudes peavad õpilased
valima
kitsa
ja
laia
matemaatika programmi
vahel. Kitsas ja lai mate-

maatika erinevad nii aine
mahu, sisu kui käsitluslaadi poolest. Samuti on suur
erinevuse inglise keele
riigieksami hindamissüsteemis – alates 2014. aasta
kevadest toimub inglise
keele riigieksam kahetasemelise eksamina, mis mõõdab nii B1 kui B2 tasemel
keeleoskust.
2014. aastal toimusid eksamid 232 koolis üle terve
Eesti. Tänavuse aasta edetabelite
loomisel
võeti
arvesse eesti keele (ka
eesti keel võõrkeelena),
inglise keele ja matemaatika riigieksami tulemused. Edetabeli kolmeks parimaks osutusid Narva
Humanitaargümnaasium,
Tallinna Reaalkool ja Hugo
Treffneri Gümnaasium.
TJG tõusis tabelis väärikale 53. kohale, mis on

eelmiste aastatega võrreldes märkimisväärne
areng. Edu põhjuseks võib
pidada nii õpetajate ja
õpilaste omavahelise koostöö edendamist kui ka
uudsete õpetamismeetodite
kasutuselevõttu,
samuti
30. lennu tugevat taset.
Eksamite tulemuste põhjal
selgub, et TJG-s on eesti ja
inglise keele tase üle
tugeva
keskmise
ning
õpetajate raske töö ja vaev
õpilaste harimisel on vilja
kandnud. Kiitus eelmise
aasta lõpetajate õpetajatele – õp Kurile ja õp
Pranglile. Sama ei saa
kahjuks öelda matemaatika kohta – pea kõigis
koolides on matemaatika
riigieksamite
tulemused
nõrgemad, on selle põhjuseks õpilaste nõrgem tase,
vormilt teistsugune või
sisult keeruline eksam,

seda näitavad järgmised
aastad.
„Raske õppustel, kerge
lahingus” on teada-tuntud
väljend, mis sobib antud
konteksti ideaalselt. Eksamiks valmistumine nõuab
kannatlikkust,
pingutamist ning avarat silmaringi. Nende väärtuste
loomiseks teeb senine haridussüsteem palju tööd ja
vajalikke uuendusi (nagu
nt
matemaatika
riigieksami vorm ja inglise
keele
eksami
edukalt
läbinutele sertifikaadi väljastamine). Kas ja kuidas
need muutused mõjutavad
abiturientide riigieksamite
tulemusi pikas perspektiivis, näitab ainult aeg.
Senikauaks tuleks jätkata
samas vaimus ja anda
endast parim nii õppimises
kui õpetamises.

Tabel 1. TJG keskmised riigieksamite tulemused möödunud aastate lõikes
Aasta

Keskmine
tulemus

Koht
edetabelis

Eesti
keel

Geograafia

Inglise
keel

2014

58,25

55

66,90

Ei arvestatud

72,90

2013

60,56

158

54,00

54,60

80,50

2012
2011
2010

57,71
60,61
60,42

179
148
128

60,40
56,30
58,39

47,80
50,20
55,28

66,30
76,60
70,38

Matemaatika
lai
39,90

Ühiskond

Keemia

44,10

Ei
arvestatud
65,50

Ei
arvestatud
‒

53,30
53,10
55,35

61,70
63,90
59,93

49,00
‒
‒

kitsas
19,30

Tabel 2. Eesti koolide edetabeli TOP 10 ja võrdluseks ka TJG ning Tallinna Õismäe Gümnaasium
2014 2013 2012 Kool

Kokku

Eesti keel

1
2

6
1

6
1

Narva Humanitaargümn
Tallinna Reaalkool

81,49
80,94

79,70

3

2

2

Hugo Treffneri Gümn

77,85

4

7

5

Tallinna Prantsuse Lütseum

76,28

5

3

4

Tallinna Inglise Kolledž

76,12

73,80

6
7

32
25

22
21

Saaremaa Ühisgümn
Rocca al Mare Kool

73,38
73,25

75,30
78,00

8

9

8

Gustav Adolfi Gümn

73,05

78,70

9
10

4
16

11
18

Sakala Eragümn
Nõo Reaalgümn

72,90
71,19

69,20

53
79

158
117

179
155

Tallinna Järveotsa Gümn
Tallinna Õismäe Gümnaasium

58,25
55,71

66,90
60,50

Eesti keel võõr Matem (kitsas) Matem (lai)
89,50

Inglise keel

86,40

83,60
85,60

70,30
77,40

82,80

65,80

76,60

75,30

77,80

72,80

81,30

73,20

71,30

82,00

74,50
61,30

75,60
70,10

69,60
75,00

51,90

73,20

81,70

74,30

77,20
70,00

39,90
52,80

72,90
68,10

81,00

58,10
19,30
24,60
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PÄEVIK

PÄEVIK: Abituriendist tudengiks
siis traditsiooniline soovide
kirjutamine ja nende õhupallidega õhku lennutamine. Peale seda on natuke vaba aega, seejärel kell
16 tuleb buss, et Viljandisse
teatrisse
minna.
Teatrisse palju tulijaid ei
olnud – poisse näiteks oli
ainult neli. Teatrist tagasi
tulles laseme bussi tagaosas muusikat, ning umbes
kella 23ks olemegi kooli
ees tagasi.

Harles Jahnson, TTÜ
Aprilli kolmas nädal
2014
Täna on Järkas minu
eelviimane koolinädal, viimane aeg kontrolltööde
jaoks ja hinnete parandamiseks.
Tõsi,
viimasel
aastal ma olen asja palju
vabamalt
võtnud,
aga
samas on ju viimane aasta
ning kui eelmisel kahel
aastal on ees head kursusehinded, siis viimane
aasta ei tohiks seda kuidagi mõjutada. Mul on
hinded siiani enam-vähem
korras, kolmeseis on ainult
bioloogias. Bioloogia polnud üldse mu lemmikaine,
aga kuna mul on seal kõik
kolm eelmist kursust neljad, siis ei ole ka mu lõputunnistuse hinne riski all.
Meie klassis on paljudel
probleemiks hoopiski vene
keel, minul on seal kõik
korras.
24. aprill
Täna on tutipäev. Reaalselt mingit õppetööd ei
toimu, kogu 12. klass lihtsalt käitub lapsikult – kõik
on kohal vanemates riietes
ja mänguasjadega, vahetundides peame ka veesõda.
25. aprill
Kell 14.00 on lõpukell –
tagasivaade beebipiltidele,

29. aprill
Eesti keele eksam. Seekordsetest teemadest on
kõik õudsed, peale mõningast kaalumist valin lõpuks nii lugemisülesande
kui ka kirjandi teemaks
kodanikuühiskonna.
Kuuest tunnist istun ära
viis. Õhtul kevadball, peale
seda lähme klassikaaslastega Laborisse tähistama.
5. mai
Inglise keele eksami kirjalik osa. Sel aastal on ka
formal letteri ja report'i
teemad õudsed, kuulamine
ja lugemine see-eest väga
raskusi ei tekita.
6. mai
Suuline osa kell 9.00. Olen
natuke närviline, et olen
järjekorras kõige esimene,
aga lähen siiski eksamiruumi. Vastavalt AS Innove nõuetele saab nüüd valida, kas lasta suuline osa
lindistada või mitte. Aineõpetaja varasemal soovitusel keeldun sellest, olles
teadlik, et ainult lindistatult saab esitada apellatsiooni eksamitulemuse
kohta. Olen siiski kindel,
et ma ei kavatse apellatsiooni esitada, olenemata
tulemusest. Seega loobun.
Juba sama päeva õhtul
saab käia tulemusi küsimas. Ise olen selleks ajaks
juba ammu kodus, kuid

Eduard läks küsima. Saan
teada, et ma sain maksi- 10.–12. juuni
mumi – 20 punkti.
Klassi lõpureis Roostale.
Kuigi õppeaasta alguses
12.–16. ja 19.–20. mai
me plaanisime igasuguseid
Matemaatikas konsultat- väljamaareise – küll Bulsioonid. Käin iga päev gaaria, küll Holland, siis
kohal, peamiselt lahenda- lõpuks otsustasime siiski
me erinevaid ülesandeid, jääda Eestisse. Kuna meil
aga eriti motivatsiooni ei klassis on umbes 7 õpilasel
ole. Eriti mõnedel palava- juhiload, otsustame bussi
tel päevadel, kui pigem arvelt kokku hoida ja
oleksin linnas.
lähme 5 autoga. Kokku on
meid 23, seega on mõnes
23. mai
autos 5 inimest, mis sellise
Matemaatika riigieksam. läppava palavusega just
Esimene osa tundub lihtne eriti mugav ei ole. Kella 13
olevat, teine osa pooleldi paiku stardime Õismäelt,
lihtne, pooleldi keeruline. ja sõidame läbi Keila RoosEeldan, et peaksin vähe- tale. Kohale jõuame umbes
malt 60‒70 punkti saama. 15.00ks. 2 päeva elame
seal majades, peamiselt
9. juuni
vabalt võttes ja pidutsedes,
Koolieksami päev. Mina vahepeal käime ka ujumas
valisin ajaloo, seega pean (meri ju lähedal). 12. juuni
olema kell 12.00 ruumis hommikul on suur koris208. Minuga koos samas tamine ja ärasõit.
ruumis sooritavad eksamit
ka geograafia ja ühiskon- 13. juuni
naõpetuse eksami tegijad. Nüüd tagasi kodus, saan
Üldse olid klassis popu- teada matemaatika eksami
laarsemad valikud bioloo- tulemuse – 56 punkti. Kuigia ja vene keel. Kuna gi see oleks ületanud algeelmiste aastate meedia- selt selleks õppeaastaks
eksami tulemused olid planeeritud 50 punkti läallapoole igasugust arves- vendi, on see siiski mingis
tust, keelati see selleks mõttes pettumus. Arutõppeaastaks ära.
leme tulemusi klassikaasAjaloos
antakse
mulle lastega – ja selgub, et müskolm teemat. Ma olen küll tiline 50 oli paljudele vägaajaloogeenius, aga ainult gi ületamatu piir. Hiljem
teatud ajaperioodide koh- saan teada, et kitsa eksata, seega suudan ma mi tegijatel oli madalaim
reaalselt edukalt sooritada tulemus lausa 8 punkti.
vaid teise küsimuse Berliini müüri kohta. Esimene 17. juuni
küsimus Eesti
iseseis- AS Innove saadab uue evumise ja kolmas küsimus maili eesti ja inglise keele
mingi 18. sajandi Austria eksamite
tulemustega.
keisri kohta lähevad ehk Võrreldes matemaatika ekpooledukalt.
sami tulemustega läks
Seni kuni ühiskonnaõpe- seekord mul ikka väga
tuse ja geograafia eksa- hästi – inglise keeles 87 ja
mitegijad oma küsimus- eesti keeles 86 punkti. See
tele vastavad, lähen viin peaks piisav olema üliõpikud ära. Tagasi tulles
saan hinde teada – 4. See
on nüüd küll pettumus,
aga mis parata.

PÄEVIK
koolidesse
sel.

kandideerimi- 28. juuni
Seiklused jätkuvad. Seekord on probleemiks see, et
20. juuni
sisseastumiskatsete tuleLõpetamine kell 14.00 koo- mused
loevad
ainult
li aulas. Kui lõputunnis- SAISis kandideerides. Aga
tuse saan kätte, on ikka midagi pole parata, peab
väike pettumus küll sees – siis SAISis registreerima.
kehalise 3 pärast jäin ma Aga sinna siseneda on
kiituskirjast ilma, rohkem täiesti võimatu. Tuttavate
kolmesid siiski ei olnud. soovitusel kasutan selleks
Aga siiski, üks eluperiood Firefoxi brauserit (ainult
on nüüd läbi, ning Järve- see töö-tab). Aga kasutades
otsa 30. lend läheb oma Nor-dea
internetipanka
teed.
(koodi-kaardiga), ei saa ma
ikka SAISile ligi. Helistan
26. juuni
panka klienditoe numbrile,
Matemaatika
konsultat- et saada natuke nõu, aga
sioon hommikul kell 10 päeva lõpuks ei ole ma
TTÜs. Kuigi mul mate- ikka SAISi sisse saanud.
maatika riigieksami tule- Jama lugu, tähtaeg on
mus oli piisav, et TTÜsse juba homme. Kuna mul
kandideerida, oli see siiski ID-kaart on kadunud ning
pettumus, seega registree- ID-lugeja on ka katki,
risin end eelmisel nädalal langeb see võimalus ka
matemaatika
sisseastu- ära. Siiski …
miskatsele. Pealegi, mida
parem tulemus, seda liht- 29. juuni
sam on sisse saada. Eesti Tuleb välja, et mul on
keeles oli mul niigi hea SEB-s vana pangakonto
tulemus ja pealegi oleks endiselt
olemas,
mis
ma eesti keele katsele sellest, et see on kuus
saanud registreeruda ai- aastat tühjana seisnud.
nult siis, kui ma poleks Kuna mul pangakaarti
eksamit sooritanud. Iga- seekord vaja ei lähe, võtan
tahes tulen kella 10ks ainult koodikaardi. Ja asi
TTÜsse kohale. Samal edeneb – õhtul on mul juba
hetkel helistab Eduard, SAISi avaldused tehtud.
paludes mul ta ära oodata, Panen kõik panused TTÜ
et ta tuleb ka. No mis siis peale, teiste koolide vastu
ikka, ootan. Lisaks saan pole mul huvi. Peaks küll
veel teada, et meie lennust tagavaravariant ka olema,
pidi veel 2 poissi tulema, aga no riskime. Tegin avalaga nad olid eile mingil dused äriinfotehnoloogia ja
peol olnud ja seega ei jõua. ärinduse erialadele. Aga
Konsultatsioon peaks kest- mõlemas oli siiski kõrge
ma küll kella 17ni, aga lävend, ning ma sain matelahkume juba umbes 11.30 maatika sisseastumiskatajal, veetes päeva linnas. sel ainult 72 punkti. No
siis algabki ootamine.
(Ärge teie nii tehke!)
27. juuni
Matemaatika
sisseastumiskatse kell 10. Eduard
otsustas mitte tulla, küll
aga on meie lennust kohal
Kren, Mattias ja Kevin.
Kuskil kella kaheks on
eksam läbi ja siis lähme
lahku.

18. juuli
Ülikooli peale pole vahepeal üldse mõelnud. Tõsi,
mõnikord olen SAISist pingerida kontrollinud. ÄriITs oli õppekohti 25, ärinduses 90. Ja ma olen ikka
mõlemas pingereas umbes
130. kohal. Läheb kriitiliseks. Aga pärastlõunal,

olles siis Lõuna-Eestis,
saan äkki SAISilt e-maili,
et minu avaldus äri-ITs on
peaaegu vastuvõetavas olekus, ja registreerimiseks
on aega 3 päeva. Läheb
raskeks – 3 päeva jooksul
ma koju ei jõua, ning SEB
koodikaarti pole mul ammugi kaasas. Õnneks saan
siiski pildi koodikaardist
ning saan oma avalduse
kinnitada, seega olen nüüd
TTÜs sees. Huh! Algab uus
elu.
22. juuli
Saan SAISilt uue meili –
ka ärinduse erialale on mu
avaldus
aktsepteeritud.
Aga ma olin juba eelmise
avalduse ajaks otsustanud,
et jään IT juurde, kuna
sellega
on
tulevikus
lihtsam. Majandusega on
hoopis raskem – tean inimesi, kellel on kraad
majandusalal, aga nad ei
tööta hoopiski mitte mõnel
kõrgel kohal. Kuigi ma
olen juba äri-ITs sees,
tuleb siiski taaskord SAISi
külastada ning avaldus
tühistada.
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muud kohad. Kell 22 on
Tudengimajas pidu, esinejaks Metsakutsu. Lahkun
kell 1.
29. august
Arvasin, et tudengielu algab alles 1. septembril esimeste loengutega, aga
saan alles 29ndal, olles
äsja külmetuse saanud
ning nüüd tee ja mee peal,
teada, et 26.-29. august oli
eelnädal ning just täna oli
aktus. Appike, see on nüüd
küll piinlik. Aga no mis siis
ikka, praegu tuleb ehk
loota, et 1. septembril olen
ehk terve. Lisaks olen
samal ajal teada saanud,
millega meie lend tegeleb.
Koos minuga on tipikaid
ainult kolm, aga pedakaid
on meie lennus tervelt
seitse. Üks on Tartu Ülikoolis, kolm on hoopiski
Inglismaal. Teiste kohta
andmed puuduvad.

1. september
Ja ongi esimene (üli)koolipäev käes. Täna on harjutustunnid andmetöötluses,
matemaatilises analüüsis
ja keskkonnakaitses. Ma25. august
temaatikas saame juba
Ligi kuu aega pole ma esimese kodutöö. Vabanen
ülikooli peale üldse mõel- kell 13.30.
nud, kuid ligi 10 päeva
tagasi sain üliõpilasesinduselt meili 25. augustil
kell 17.00 toimuvast TTÜ
avalöögist. Ja just kokkulepitud ajal – kell 17, keset
suurt vihma, olengi ma
nüüd TTÜ staadionil. Ligi
600 rebast on sinna kogunenud,
ning
algabki
orienteerumine – „Eksinud
rebaste
ekspeditsioon”.
Saame kätte kaardi ja
kohad,
mida
peame
külastama. 3 tundi hiljem
olemegi
peaaegu
kõik
kohad läbi käinud – IM
Arvutite telgis iPadi test,
robotiklubi, BESTi telgi
juures teatejooksud erinevates poosides, TTÜ akadeemilised koorid ja kõik
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INTERVJUU

Õpetaja Mare Kaljuste tervitab
Laagri Koolist
Nataly-Helen Siikki
Mõni aasta tagasi lahkus Järveotsa gümnaasiumist tore
matemaatikaõpetaja Mare Kaljuste. Saatsin talle kirja, et
uurida, kuidas tal uues kohas läheb, miks ta TJGst lahkus,
millise tundega ta TJG aastatele tagasi vaatab, mida ta vabal
ajal teeb jne. Õpetaja Mare Kaljuste vastas mulle nii:
Laagri Kooli logo

Tere, TJG koolirahvas!
Tore ja meeldiv, et te mind seal veel mäletate. Vastaksin teie
küsimustele läbisegi ja alustaksin algusest.
Enne, kui tulin teie kooli, töötasin Tallinna Tööstushariduskeskuses. Kuna kutsehariduskoolis oli tunnikoormus väga
ebaühtlane, otsisin kuskil 1980ndate lõpus 1990ndate alguses endale
lisatunde, siis sattusingi esmakordselt tööle teie kooli. Nii ma käisingi
4–5 aastat ka teil tunde andmas. Oma koolis olid siis mul ainult
füüsikatunnid. Üle kümne aasta oli väga hea ja väljakutset esitav
hakata tegelema jälle matemaatikaga. See aine meeldib mulle ikka
palju rohkem.
2000. aastal otsis tolleaegne õppealajuhataja Rita Selgis mind üles ja kutsus TJG-sse põhikohaga õpetajaks. Ja nii ma
2001. aastal tulingi. Nagu ikka, käivad selle tööga mured ja rõõmud käsikäes. Esialgu on ju vaja ennast teistele ja iseendale
tõestada. Mida aasta edasi, seda toredamaks läks.
Aastal 2002 anti mulle õpetada kaks viiendat klassi, mis olid väga suured, umbes 40 õpilast klassis, ja ma polnud ka
nii väikestele enne tundi andnud. Juhtus aga see, et koos lõpetasime 2009. aastal gümnaasiumi ning ühe klassi klassijuhatajaks sain 10. klassis. Kui vastata küsimusele lemmikklassi kohta, siis oli just see klass mulle kõige südamelähedasem ja
armsam. Tervitakski siinkohal ühte selle lennu lõpetajat õpetaja Esperit! Aga mõnusa õhkkonnaga klasse oli muidugi palju.
TJG-s on ka palju väga toredaid õpetajaid. Nagu õpilased suures klassis ei suuda lähemalt tundma õppida kõiki
klassikaaslasi, suhtlesin ka mina tihedamini teatud kolleegidega.
Kaheteist aastaga tekib rutiin ja tahaks midagi uut. Kui nägin kuulutust, et koolis, mis asub sisuliselt mu
naabermajas, vajatakse õpetajat, otsustasingi kandideerida. Osutusin valituks ja töötan nüüd teist aastat Laagri Koolis.
Kui võrrelda TJG ja Laagri Kooli, siis on nad erinevad ja samas ka ühesugused. Siin on kooli rahalised võimalused
suuremad ja seega on õpilastele võimalus rohkem pakkuda. Kool töötab koos huvikooliga, milles on mitmeid spordi-, keele- ja
käsitööringe. Muidugi need on tasulised, aga valla soodustustega. Ka arvutibaas on suurem. Õpetajaid on 50 ringis ja nad on
nooremad. Ma arvan, et minuealisi on umbes nelja inimese ringis. Õpilased on nagu õpilased ikka. Mul on teid raske võrrelda,
sest põhikooli laps on ikka laps, gümnaasiumis olete ikka peaaegu täiskasvanud inimesed. Nii et sellepärast tunnen teist ikka
puudust küll.
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Minu hobiks on läbi elu olnud sport. Koolis on õpetajate võrkpalli ja korvpalli võistkond. Käin korra nädalas palli
mängimas ja korra üritan ka ujumas käia. Õhtuti armastan midagi kududa või heegeldada. Suvel nokitsen aias. Reisida
muidugi meeldib ka. Päris rannas lebamine on tüütu. Püüan reisida nii, et saaks midagi ette võtta. Tähtsad on uued elamused
ja kogemused.
Lapsed on mul suured ja neil on omad elamised. Poeg on 27aastane ja tütar 32aastane. Tütar elab Šotimaal ja viimane
reis oligi talle külla. Poja perega tähistame koos perekondlikke üritusi, käime niisama üksteisel külas ja abis. Vahel oleme koos
ka teatrisse jõudnud.
Kooli teevad toredaks seal õppivad õpilased ja nende õpetajad. Soovin teile tahtmist ja energiat, et oma elu paremaks
ning huvitavamaks muuta!
Parimate soovidega

Mare Kaljuste
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INTERVJUU VILISTLASEGA

Vilistlane Ermo Liedemann hoiab
riigi miljarditel silma peal
Rebecca Marie Kiibus
Ermo
Liedemann
on Järveotsa gümnaasiumi vilistlane,
kes õppis meie koolis aastail 1988−2000
ning lõpetas kooli
hõbemedaliga.
Praegu töötab ta
Riigikontrollis auditijuhina. Uurisin
Ermolt, mida see
amet täpsemalt tähendab ning mida
vahvat talle kooliajast meenub.

Kuidas olite rahul klassikaaslaste ja õpetajatega? Milline õpetaja oli
teie lemmik?
Klassikaaslased olid toredad ja suhtlen mitmetega
praegugi. Mõned kuud
tagasi hakkasime sõpradega kokku saades oma
kaaslasi meenutama. Nelja
peale saime vist kõik nimed kirja. Tegime ka seda
pattu, et guugeldasime.
Poiste kohta leidus rohkem
infot, tüdrukutel on ilmselt
paljudel nimi muutunud.

Minu pinginaaber oli Paul
Mesek, kes nüüd TJGs
töötab.
Õpetajatega oli mul täitsa
hea klapp. Ei olnud vist
ühtegi, kellega oleks otseselt pikemalt ragistamist
esinenud. Kehalise kasvatuse õpetaja Maido Mahlapuu oli muhe mees. Kirjandus meeldis mulle ainena
väga ja Ruti Nõmmel oli
selles kindlasti oma osa.
Lugesin, mida Ruti minu
kohta kirjutas, ja ta ilmselgelt kiitis mind üle.
Pigem mõtlevad praegused
õpilased Ruti juttu lugedes, et Ermo oli järelikult
paras õppurist tropp :)
Aga meelde tuleb, kuidas
ta andis klassile ülesande
suurteose „Tõde ja õigus”
kõik viis osa läbi lugeda.
Ma lihtsalt ei uskunud, et
ta seda tõsiselt mõtleb.
Lugesin esimese. Ja sain
kontrolltöö kolme, sest
tühja koha pealt Indreku
elukäiku liiga täpselt ei
prognoosi. Siis ma ei saanudki aru, kas Ruti oli natuke pettunud või pigem
tegin-sulle-ära naeratusega. Praegugi tegevatest
koolmeistritest oli keemia
õpetaja Maila Mölder väga
värvikas, tema oli gümnaasiumis ka minu klassijuhataja. Ta soovis kõigest
hingest, et me paari poisiga täppisteaduste koolis
käiksime. Me polnud keemias kõige valgemad kriidid karbis ja need ülesanded olid nii keerulised,
et vaevalt Maila neid alati
isegi oskas :) Mäletan veel,
et sain neutralisatsioonireaktsiooni
võrrandite
koostamise eest töö kahe.
Proua Mölder arvas millegipärast, et ma teen nal-

ja ja pani mind samal
päeval tööd järele
tegema. Sain niiviisi
samal teemal kahe
päeva jooksul kolm
kahte.
Aga
neutralisatsioonireaktsiooni sain
hiljem kuidagi iseenesest
selgeks. Ilmselt see on siis
mingi
teadmine,
mis
inimesel tuleb koos kasvuga :)
Tahan hea sõnaga meenutada ka tänaseks meie
hulgast lahkunud joonestamisõpetajat Tiit Kormanit.
Joonestamine oli minu
jaoks keerulisem kui molekulaarbioloogia ja ma olin
valmis võtma õiglase hinde, kui õpetaja ütles, et
Ermo, ma panen sulle nelja, kui sa lubad, et sa
enam kunagi elus joonestamisega ei tegele.
Millised olid teie hobid
kooliajal, millised praegu?
Meil tekkis sõpruskond,
kellele meeldis õppimise
kõrvalt ka kooli arendada.
Tegime õpilasomavalitsust,
kooliraadiot,
koolilehte.
Aga ka jõusaalis ja ujumas
meeldis käia. Ujumine on
jäänud. Lugeda meeldib ka
endiselt palju. Küll rohkem populaarteaduslikku.
Jubedusega mõtlen, kuidas
kooliajal igasuguse näitlemisoskuseta näiteringi trügisin, nüüd meeldib teisi
laval vaadata, teatris käia.
Oma aias meeldib tööd
teha. Sauna teen kodus
tihti.
Rääkige natuke ka ülikooliajast.
Olen õppinud Tallinna
Tehnikaülikoolis. Bakalaureusekraadi omandasin
avaliku halduse erialal
ning seejärel õppisin edasi

majandust. Kursusekaaslased olid lahedad ja kool
ka. Ülikoolidega on vist
nii, et enamikes on võimalik saada normaalne haridus, kui ise viitsid vaeva
näha. Niisamuti nagu paljudes on võimalik ennast
lihtsalt läbi vedada, kuid
siis tekib küsimus, miks
üldse ülikooli minna.
Töötate Riigikontrollis
auditijuhina. Mida see
täpsemalt tähendab?
Seda on veidi keeruline
selgitada.
Kunagi
üks
inglasest ajakirjanik võttis
mu töö kokku nii, et teenin
nii Riigikogu kui tädi
Maalit, valvates maksumaksja raha üle. Järgmisel
aastal on Eesti valitsusel
kasutada 8,5 miljardit eurot, et ehitada teid, toetada
ettevõtteid, maksta pensione, hoida üleval haridussüsteemi, tagada inimestele arstiabi jne jne.
Minu ülesanne on hinnata,
kuidas Eesti riigijuhid oma
ülesannetega hakkama on
saanud,
mida
maksumaksja oma raha eest
vastu saanud ning anda
nõu, kuidas saaks veel
paremini. Näiteks kui riik
on kulutanud ettevõtete
toetamiseks 1 miljard eurot, siis mina pean välja
selgitama, mis sellest kasu
on sündinud, kas ettevõtted on muutunud konkurentsivõimelisemaks
jne. Juhin Riigikontrollis
tulemusauditite tegemist
rahandus- ja majandusvaldkonnas. Kõigi meie
töötajate
eesmärk
on
aidata riiki targalt valitseda.

KÜSITLUS

Ermo eesti keele ja
kirjanduse õpetaja,
näiteringijuht Ruti
Nõmm Hiiumaal
novembris 2014

ERMO LIEDEMANNI
JUHTUM
Aasta oli siis 1997, kui
alustasin algaja eesti keele
ja kirjandusõpetajana 10.b
klassis tundide andmist.
Koostöö jätkus mõne õpilasega isegi peale aastatuhande vahetumist, siis
kui neil oli gümnaasium
juba lõpetatud. Peale Ermo
kuulub
sinna
plejaadi
praegune Järveotsa hal-

dusjuht Paul Mesek ja samast lennust endine Järveotsa huvijuht Kaur Kötsi.
Olid ajad …
Ermo õpilasena oli iga õpetaja unistus. Ei mäleta
ühtegi hetke, kus oleks
pidanud talle midagi õpetama, pigem toimus mõtete
vahetamine. Ta oli juba
siis laia silmaringiga, oma
arvamusega ja argumentidega noormees. Tundides
andis kohustusliku kirjanduse arutelu väljundeid
mõttetalguteks. Ermo oli
tõeline loovisiksus. Näiteks
Remarque'i teose „Triumfikaar” põhjal loodud kirjand oli värsivormis. Õpetajana olin rabatud, meeldivalt. No jah, Ermo küpsuskirjandi žanr hindajatele eriti ei meeldinud,
aga alati polegi täiuslikkus
hindajates.
Loovus ja aktiivne ellusuhtumine paneb ka näitlema. Ermo tegeles sellega
juba varasemalt, aga mina
avastasin näitlemise tänu
inspireerivatele õpilastele.
Ühel emakeelepäeval kehastusid need samad 10.b
õpilased koolilaval eesti
kirjanduse suurkujudeks.
Saalis istudes pidin neela-

tama, et miskit silmis
varjata.
Ermo oli ka agar osaleja
Koidulauliku
luulekonkursil. Ta oskas luulet
mõjusalt esitada. Seda
tajus ka Pärnus lõppvoorus
žürii, kes hindas Ermo
eripreemia vääriliseks.
Ma ei tea, kust Ermo võttis
selle jõu ja energia, et
perfektse õppimise kõrvalt
kooli ajal kui ka hiljem
üliõpilasena veeta pikki
õhtuid näiteringis. Kui
Ermo oleks puudunud
(mida küll kunagi ei
juhtunud), oleks puudunud
neis õhtuis suur annus
inspiratsiooni ja nalja. See
oli vägev reaalne teine
reaalsus, kui Ermo otsis
rolli-tunnuseid Armand'ile
näidendis „Linnupuur” või
püüdis kehastuda kuulsaks
kaitseadvokaadiks
Perry Masoniks millenniumipaugus
„Laenatud
brüneti juhtum” või mängis omapärast Ackley'd
näitemängus
„Kuristik
rukkis” või muundus Cameroniks näidendis „10
põhjust sind vihata” või oskas muutuda ajudeta poisiks
Barryks
dramatiseeringus „Tänapäeva mui-

naslugu…” või juhtis „Aastapäevakonterti” peaorganisaator Hülgerina.
On tulnud ette ka seda, et
õpetaja
on
muutunud
Ermo
jaoks
ohtlikuks.
Nimelt „Laenatud brüneti
juhtumi” esietendusel tulin
tegelaskujuna lavale mitu
stseeni varem ehk tegin
näidendi
algusstseenis
lõpu ära ja lahkusin lavalt.
Ermo ja lavapartner Ann
Aruvee (ka teile tuttav!)
jäid olukorda, kus pidid
edasi mängima nii, et kõik
tunduks publikule (ja neile
endile) loogiline. Nad said
sellega hakkama! Ma pole
tahtnud sellest kunagi
pikemalt rääkida, ainult
sealt tuli üks näiteringlaste kreedo: kujuta
ette, et saab, kui kuidagi ei
saa!
Aastal 2000 olen Ermo
käest küsinud, miks ta
seda teeb. Vastus kavalehel on järgmine: „…mulle
meeldib pinge ja lõppematu
segadus,
milles
õnnestub lõpuks kord luua.
Mulle meeldib rahulolu,
mis vallutab pärast etendust …“. Ja eks see on nii
ka eluteatris!

Kui tihti loed raamatuid?
Sandra Anupõld
Kui tihti loed raamatuid?

Uurisime, kuidas on meie kooli õpilastel
lood raamatute lugemise-ga. Küsitluses
osales 138 õpilast 1.−12. klassini.
Rõõmustav on see, et kõige rohkem vastanutest
(36 õpilast ehk 27%) vastas, et loevad raamatuid
iga päev. Kahjuks oli umbes sama suur protsent
lapsi, kes väitsid, et loevad ainult kord kuus. 12%
õpilastest loeb kord aastas, 20 õpilast (14%) väitis
suisa, et ei loe üldse raamatuid.

Ei loe üldse
14%

Iga päev
27%

1 x aastas
12%

1 x kuus
25%

9

1 x nädalas
22%
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LAPSEPÕLVELUGU

Triinu Lehtoja lapsepõlveidüll Hiiumaal
oli ideaalne õpilaste arv,
mis tagas hästi mõnusa ja
sõbraliku
omavahelise
läbisaamise. Ühe eredama
ühistegevusena on meeles
lumekujude ehitamine –
kuuese kambana (kolm
poissi ja kolm tüdrukut)
rassisime selle nimel terve
laupäeva ja pühapäeva.
Tulemus oli aga suursugune ning ülejäänud
koolipere arvates väärt
esikohta.
Kustumatu mälestuse on
tollasest kooliajast jätnud
ka suvised kohustuslikud
töötunnid kooliaias. Ega
tollal vist klassikaaslastega peenarde rohimine just
väga õnnelikuks ei teinud,
kuid nagu ikka, saadakse
millegi toredusest aru
tagantjärele. Kui lisada
kõigele eelnevale juurde
veel koolidiskod ja klassivendadega võrriga sõitmised, saabki kokku üks
hästi ilus kooliaja mälestustepagas.
Triinu Lehtoja ema süles
Olles pere ainus laps, olin
ma lapsepõlves väga hoitud. Kuus esimest eluaastat ning lasteaiaperiood
möödusid pealinnas, suved
aga vanavanemate seltsis
Raplamaal asuvas suvilas.
Need suved … need olid
imelised. Joosta paljajalu
murul, mängida naabripoistega luurekat, süüa
põõsastelt peotäite kaupa
marju, küpsetada koos vanaemaga pannkooke – väga ilus aeg oli see! Reedeti
ootasin pikisilmi oma kallist vanaisa linnast maale
ning jalutasin tihti talle
paar-kolm kilomeetrit autole vastu, oodates siis
kivil istudes tuttavat valget Volgat.

Suvedesse kuulus ka ohtralt suplemist suvila külje
all kulgevas Keila jões. Kui
tollal sai 15-kraadises vees
tundide kaupa lausa elatud, siis viimastel aastatel
piirdun seal vaid varba
vette lükkamisega – vanus
on teinud vaprusega oma
töö …
Kooliteed alustasin praeguses Rahumäe põhikoolis,
kus jõudsin käia pool
aastat. Siis tuli perekonnal
otsus kolida elama Hiiumaale, kust on pärit minu
vanaemapoolne suguvõsa.
Saarel jätkus koolitee Käina põhikoolis. Klassis oli
15–16 õpilast ja seda läbi
kõigi
üheksa
aasta.
Tagantjärele mõtlen, et see

Olin üldiselt tubli ja
eeskujulik õpilane. Õppeainetest meeldis mulle
kõige enam eesti keel, sest
seal tuli kõik mu jaoks
kuidagi kergelt ja lihtsalt
ning etteütluste eest saadud „viite” taga ei olnud
suuremat õppimist. Lisaks
paelusid mind muusikaõpetuse ja koorilaulu tunnid, sest nautisin laulmist
väga. Paaril-kolmel aastal
osalesin ka Hiiumaa laste
lauluvõistlusel, kust 10aastasena esikoha koju
viisin. Põhikooli lõpu poole
oli lastekooriga tore võimalus osaleda pealinnas
laulupeol, mis on eredana
meelde jäänud: ööbimine
linnakooli võimlas, pikad
proovipäevad ja võimas
rongkäik ning muidugi see
laulukaare
alt
saadud
emotsioon…

Minu muidu eeskujulikus
õpilaserollis toimus väike
langus viimasel aastal ehk
9. klassis. Olime pinginaabriga oma jutukusega
vist nii mõnelegi õpetajale
pinnuks silmas. Igatahes
jäi just sellesse aastasse
ainus kord koolitee jooksul,
kui mind tunnist välja saadeti. Ei meenu täpselt, mis
siis nii nalja tegi, aga no ei
saanud naeru pidama ja
nõnda ma end koridorist
leidsingi. Ka mäletan, et
mõned tunnid lõppesid
aeg-ajalt vestlusega kolmnurgas mina, pinginaaber
ja õpetaja ning olid veidi
noomiva alatooniga. Siiski
sai põhikool kenasti lõpetatud ning kolm lõpueksamit sooritatud „viitele”. 9. klassi lõpetamisega
sai aga otsa ka Hiiumaaperiood. 10. klassi tulin
Tallinnasse 20. keskkooli,
praegusesse ühisgümnaasiumisse. Ka seal oli mu
lemmikaineks
jätkuvalt
eesti keel – ühtviisi põnevate teemadena tundusid
nii
algustäheortograafia,
kokku- ja lahkukirjutamine kui ka põimlause kirjavahemärgid. Küllap oli
oma teene selles ka mu
tollasel
väga
tugeval
emakeeleõpetajal Ene Liivastel. Nõnda sai kuidagi
iseenesestmõistetavalt
keskkooli lõpetamise järel
jätkatud õpinguid just
eesti keele valdkonnas.
Ülimalt toredad tudengiaastad on aga juba mõne
teise artikli teema.

Käina vapp
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Õp Vootele Hansenil hakkas Riigikogus igav
Kertu Peegel
Miks te õpetajaks hakkasite?
Juhuslikult. Kui ma Tartu
Ülikoolis õppisin, siis oli üsna
kohustuslik, et geograafiatudengid saavad muuhulgas ka
õpetajakutse. Loomulikult olin
ma siis ka geograafiaõpetaja
praktikal. 1984. aasta sügispoolaastal olin ma tolleaegses
Tartu 5. Keskkoolis. Seejärel
olin ma 1990–1992. aastal
enda koolis, nüüdisaegses
Õismäe Gümnaasiumis. Seal
oli geograafiaõpetajal liiga
palju tunde, nii et ma andsin
kahele kaheksandale ja hiljem
üheksandale klassile kokku
neli tundi nädalas. Käisin
hommikul seal ja läksin pärast
tööle. Aastal 2004 olid mu
eelmised
ametitööd
otsa
saanud. Ma olin operatsioonil
käinud ja peale seda polnud
enam kusagil tööd. Elasin
sellel ajal perega Lasnamäel.
Seal leidsin, et Järveotsa
Gümnaasium otsib geograafiaõpetajat, ja siis tulingi siia ja
olengi siia jäänud.

Milline õpilane te enda meelest praeguses koolis oleksite?
Ausalt öeldes ma ei tea. See
muutub natuke ajas. Kui mina
olin õpilane, siis meie infoväli
piirdus Soome ja Eesti kanalite
ning raadioga. Mingit internetti
ega arvutit ei olnud ja me isegi
ei kujutanud seda ette. Mina
püüdsin olla selline õpilane,
kes saab enam-vähem asjadega
hakkama – mitte liiga püüdlik,
aga ka mitte selline, kellega

pahandusi oleks. Ma arvan, et eluajal.
Kui
mina
olin
praegu oleks ma ilmselt umbes teievanune, siis ma teadsin, et
samasugune.
ma ei saa kunagi Helsingisse ja
ma ei saanud aru, miks me
Te olete praegu meie koolis inglise keelt koolis õpime.
õpetaja, aga varem olete te
Selles olukorras oli muidugi
ka Riigikogus töötanud.
tunne, et sõda puhkeb kohe
Kus oli huvitavam?
valla. Käisid tsiviilõppused ja
Oleneb ajast. Ma arvan, et propaganda. Kui 80ndad tulid,
praegu on koolis huvitavam. siis oli mul tunne, et minu koht
Ma olin Riigikogus kolm koos- on seal, kus midagi tehakse.
seisu, seitsmes, kaheksas ja Olin just parajas eas, et
üheksas ning põnev oli Riigikokku pääseda. Mulle
seitsmes koosseis. Siis oli kõik tundus, et see on minu
uus ja kõike said teha esime- ülesanne, nii et see ei olnud
sena. See on uskumatu tunne, juhuslik.
kui sa muudad midagi ja tead,
et see muutub tavaks ja Miks teile õpetada meeldib?
traditsiooniks.
Üheksandas Õpetamisel ja poliitikal on üks
koosseisus oli juba igav, ning kohutavalt vahva omadus – nad
ma arvan, et mul oleks seal mõlemad põhinevad veenpraegu igav.
misel. Mõlemal juhul ei saa sa
inimest
käsutada.
Teine
Kas teie poliitikasse sat- kodanik on samasugune nagu
tumine oli juhus või plaan?
sina, ja niisamuti ka õpilane.
Alustame sellest, et Nõu- Õpilane võib pidada end
kogude Liidu kokkuvarise- targemaks, aga minul on
mine ei olnud plaan, kuigi mu paratamatult rohkem kogeisa rääkis mulle alati, et musi. Nii kodanikku kui õpilast
impeeriumid on ajutised ja et suudan ma veenda. Kas te
Vene võim saab Eestis otsa, arvate, et kui ma olen kümme
aga ei mina ega minu isa ei aastat koolis olnud, et siis
uskunud, et see juhtub meie mulle
ei
meeldi
siin?

Õpetamine on väga rahulik
amet. On kümnete kaupa
tüütumaid ameteid. Teiseks,
kas te näete tunnis minu
ülemust? Ei näe. On kümnete
kaupa ameteid, kus ülemus
istub sul iga hetk kukil. Koolis
on sellega võrreldes väga tore
olla.

Vootele Hansen gümnasistina
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Esper Kaar uues rollis TJGs
Alice Gorobets
Esper Kaar lõpetas
2009. aastal Järveotsa Gümnaasiumi
kuldmedaliga ning
jätkas
õpinguid
tehnikaülikooli
majandusteaduskonnas, mille lõpetas 2012. aastal.
Alates sellest õppeaastast töötab ta
meie koolis matemaatikaõpetajana.
Saame temaga lähemalt tuttavaks.
Kuidas tuli idee tulla
tagasi Järveotsasse, kuid
seekord juba uues ametis?
Kõige lihtsam põhjus oli see,
et kool tegi pakkumise tulla
Järveotsa
Gümnaasiumisse
matemaatikaõpetajaks. Mulle
on matemaatika alati meeldinud ning tegelikult juba
gümnaasiumis liikusid mul
peas mõtted, et kunagi võiks
matemaatikaõpetajana kätt
proovida. Ma olen mõelnud,
miks mul selline soov on juba
aastaid olnud. Ilmselt parim
põhjendus on minu matemaatikaõpetaja
Mare Kaljuste. Ta alustas
meie õpetamisega juba 5.
klassis ning niimoodi kuni 12.
klassi lõpuni välja. Ta oli

nõudlik, aga seejuures ülimalt
tore õpetaja. Ilmselt sellisest
eeskujust ja huvist matemaatika vastu mul see soov
tekkiski ning ülejäänu oli
ainult realiseerimise küsimus.

panuse ürituste vms õnnes- nenud infotehnoloogia tähtsus
tumisse andnud.
õppetöös.
Millised on kõige suuremad raskused, millega
puutute kokku õpetajatöös?
Kui nüüd küsida, mis tunne
on õpetada, siis lühike vastus:
„Raske!” Kui ma ise võtan
ette mingid matemaatikaülesanded, siis mul on juba
aastatega välja kujunenud
teatud süsteem, kuidas ma
mingit ülesannet lahenda-ma
asun. Nüüd aga olen ma 20–
30 noore inimese ees, kellele
pean mina selle süsteemi
looma. Ja see ülesanne ei ole
üldsegi lihtne. Põhimõtteliselt
pean ma end panema sellele
tasemele, nagu ma ise ei
oskaks mitte midagi, ning siis
hakkama teed rajama. See tee
tuleb viia ka õpilasteni.

Miks just matemaatika?
Eelnevalt sai juba mainitud,
et mulle on matemaatika alati
meeldinud. Üldjuhul peetakse
seda
õppeainet/teadusharu
keerukaks ning seetõttu tekib
ka paljudel vastumeelsus
matemaatika suhtes. Mina
aga olen aastate jooksul loonud endale teatud süsteemi,
mille abil ma tean, kuidas
mingile matemaatilisele probleemile läheneda. Ja see ongi
just matemaatika võlu –
lahenduse otsimine. Samas
olen mina täpselt samasugune inimene nagu iga
meie kooli õpilane ning alati
ei pruugi ka kohe õige Mis on muutunud Järvelahenduseni jõuda, kuid edu otsas paremuse poole ning
võti on pühendumus.
kas on miskit, mis on teeb
muret?
Mis tunne on õpetada oma Suurim positiivne muutus on
vanas koolis?
kindlasti uus koolimaja. Minu
Kindlasti oluliselt lihtsam kui lend oli viimane, kes lõpetas
ükskõik millises teises koolis, kooli vanas majas. Muret
sest siin on vähemalt 50%
tekitav
on
see,
et
õpetajatest olnud minu enda õppetööväline tegevus koolis
õpetajad ning kohanemis- ei ole kahjuks enam nii
periood on seetõttu ära- populaarne. Võimalusi on
jäänud. Lisaks olen ma ka iseenesest
iga-suguseid:
eelnevatel gümnaasiumijärg- tantsu-kavad, staaride pidu,
setel aastatel mitmeid kordi vahetunni-tegevused jne. Kui
kooli sattunud ning oma mina veel koolis käisin, siis
meil näiteks oli väga aktiivne
seltskond, kes vastutas nii
kooliraadio, ürituste korraldamise, kooliajalehe jne eest.
Ehk siis n-ö see kooli
meelelahutuslik
külg
oli
oluliselt parem. Aga nagu ma
ütlesin, et võimalused on
olemas, aga paraku on
õpilastel palju muud väljaspool kooli teha.
Kuidas erineb õppimine
Järveotsas
tänapäeval
ning ajal, mil te ise siin
õppisite?
Nii vana ma nüüd ka ei ole, et
midagi väga muutunud on.
Aja jooksul on ilmselt suure-

Kumb on parem olla, kas
õpetaja või õpilane? Miks?
Eks mõlemal on plussid ja
miinused ning need on
mõlema rolli puhul üpris
sarnased. Kui õpetaja peab
andma teemat edasi, siis
õpilane peab seda omandama. Kui õpilane kodus õpib,
siis
õpetaja
valmistab
järgmise päeva tunde ette või
parandab töid. Aga ilmselt
õpilane on ikkagi kergem olla,
sest õpilane vastutab ainult
iseenda eest, aga õpetaja peab
vastutama kogu klassi eest.
Millega te vabal ajal tegelete?
Pean ausalt tunnistama, et
vaba aega väga ei jäägi.
Hommikul tunnid, seejärel
valmistumine
järgmiseks
õppepäevaks, siis tuleb osa
õpilasi järelvastamisse
või
konsultatsiooni ning ongi
õhtu käes. Lisaks töötan
ETVs
kaameramehe
ja
operaatori assistendina ehk
mõnikord venivad päevad
väga pikaks ning vaba aeg
ongi uneaeg. Soojemal ajal
meeldib muidu joosta ja
rattaga sõita. Filmihuvilisena
üritan palju kinos ja teatris
käia, kuigi viimasesse kohta
pole kahjuks ammu enam
jõudnud. Ja siis muidugi
sõbrad, sõbrad, sõbrad.

INTERVJUU, LAPSESUU
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Birgit Puumets – uus tore õpetaja TJGs
Laura-Jackie Kruus
mulle see väga meeldis.
Kui olin väike tüdruk, oligi
mul oma plaan, et suurena
hakkan õpetajaks. Mulle
meeldib, et õpetajatöö on
loominguline, pakub väljakutseid, võimaluse planeerida tööd pikaks ajaks,
kasutada oma teadmisi,
harjutada
enesekehtestamist, õpilaste tugevuste
ja nõrkuste tundmist ja
veel palju muud. Mulle
meeldib lastega rääkida,
nendega tegeleda ja neid
kuulata. Algklasside õpilaMiks te soovisite just sed on kuidagi avatud ja
head suhtlejad. Arvan, et
õpetajaks hakata?
Juba lapsepõlves õpetasin olen nende jaoks vajalik.
See amet pakub mulle
oma nooremat venda ja
rõõmu.

Mis on teie meelest
meie kooli plussid ja
miinused?
Meie kooli plussid on
suurepärane õpikeskkond,
toredad kolleegid, abivalmis õpetajad. Need,
kellega mina olen pidanud
tihedamalt suhtlema, on
osutunud
meeldivateks
töökaaslasteks. Mina ei
leia meie kooli kohta küll
hetkel mingeid miinuseid.
Millega te enne tegelesite?
Enne tegelesin samuti
laste õpetamisega, aga
seda lasteaias. Seal töötasin kokku viisteist aastat.
Õppinud olen ka klassiõpetajaks ja viimastel

Lapsesuu ei valeta
Laura-Jackie Kruus
Mida hambahaldjas hammastega teeb?
Emmanuel (1. klass) – Lõhub hambaid ja toob raha.
Henri (2. klass) – Viib oma koju.
Rasmus (1. klass) – Võtab ära ja toob midagi.
Kadi-Riin (1. klass) – Viib oma urgu ja jätab asemele midagi väikest.
Nora Liis (1. klass) – Peidab kuskile ära.
Evita (1. klass) – Võtab ära ning annab raha.
Aniita (1. klass) – Viib enda juurde ja paneb padja alla.
Berit (1. klass) – Viib oma koopasse ja annab raha.
Remy (1. klass) – Viib ära ja paneb raha.
Artur (1. klass) – Ta teeb hambad terveks.
Ryan (4. klass) – Sööb hambad ära.
Braian (4. klass) – Viskab koledad hambad minema ja ilusad annab tüdrukutele.

Mida tead Eesti presidendist?
Nora-Liis (1. klass) – Ta on poliitik.
Evita (1. klass) – Ta hoolitseb inimeste eest.
Aniita (1. klass) – Kaitseb maad.
Berit (1. klass) – President lõikab linte lahti ja avab kohti.
Artur (1. klass) – Ta nimi on Toomas Hendrik Ilves.
Rasmus (1. klass) – Juhatab linna.
Kadi-Riin (1. klass) – Valitseb maad.
Joosep (4. klass) – Tal on kaks või kolm naist.
Kermo (4. klass) – Käib pidudel ja kohtingutel.

aastatel üha enam tunnetasingi, et aeg oleks
töötada ka sellel õpitud
erialal. Eelnev töökogemus
on mulle senini igati
kasuks olnud.
Mis on teie hobid?
Minu hobideks on jalgrattaga sõitmine, ujumine,
aiandus ja käsitöö.
Mida plaanite tulevikus
teha?
Tulevikus plaanin avastada Eestimaal veel läbikäimata paikasid, tegeleda genealoogiaga, teha
midagi uut ja põnevat koos
perega ja loomulikult anda
endast parim õpilaste õpetamisel.
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TUNNIKONTROLL

Tunnikontroll – ainult julgetele!

Esper Kaar

1. Kuidas saab teise sõnaga aqua
öelda vesi?
Õige vastus: divesinikmonooksiid, vesinikoksiid, oksidaan

Tanel Nurk

Helen
Paesüld

aqua

H2O

1p

1p

2. Mis aastal toimus
Esimene maailmasõda?
Õige vastus: 1914–1918

1914–1918

1914–1918

3. Kui kaua elab
ühepäevik?
Õige vastus: 12 tundi

ühe päeva (loodetavasti ühe päeva
kauem)
0,5 p

Mis sajandil leiutati
rakett?
Õige vastus: 20. saj

ilutulestiku rakett 5. saj, 20. sajandil
kosmose 20. saj
1p

1p

1p
1914–1920

1p

0,5 p
ühe päeva

0,5 p

0,5 p
19. sajandil

1p

0p

5. Nimeta Luksemburgi
prantsuse, flaami, saksa prantsuse, saksa,
saksa, prantsuse,
riigikeeled
flaami
inglise
Õige vastus: letseburgi, saksa,
0,5 p
0,5 p
0,5 p
prantsuse
6. Mitu kaaslast on
Neptuunil?
Õige vastus: 8

mitte ühtegi – panustan mitte ühtegi, aga ta
1
nipika peale
väga tahaks üht J
0p
0p

7. Mitu linna on Eestis?
Õige vastus: 47

47

8. Mis aastal esilinastus
film „Titanic”?
Õige vastus: 1997

enne aastatuhande
vahetust (äkki 1999)

9. Kui kaua suutis
7 min 34 s
maailmarekordi teinud
Stig Severinsen hoida oma
hinge kinni?
Õige vastus: 22 minutit
10. Kui vana on Maa?
Õige vastus: umbes 4,5
miljardit aastat

5 miljardit aastat

1p

ca 40
0,5 p
2000
0p

0p
1990

0p
liiga kaua

0p

15

0p

0p
u 20 min

0p

1p

ca 4,5 miljardit aastat 3 miljardit aastat
0,5 p
1p
0,5 p

5,5 p

5,5 p

4p

MUUTUMISMÄNG
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Muutumismäng Kertu Peegliga

ENNE

PÄRAST

Nimi

Kertu Peegel

Vanus

17

Klass

11.a

Hobid

Joonistamine, lugemine

Lemmikained

Inglise keel, jaapani keel

Miks just selline riietus?

Mulle meeldivad mu riided, sest mulle loeb pigem mugavus
kui ilu.

Mille järgi valid oma riideid?

Pigem mugavuse järgi, aga vaatan ka seda, kuidas välja
näen.

Mis kuulub su igapäevase
riietuse juurde?

Teksad, teksad, teksad. Mingi pusa või kampsun ka.

Kuidas jäid muutusega rahule?

Olen täitsa rahul. Naljakas, aga ilus!
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Tänapäeva koolipoisid ja -tüdrukud
3.c klassi poisid kirjutasid, millised on tänapäeva koolitüdrukud, ja tüdrukud kirjutasid, millised on tänapäeva
koolipoisid.
Tüdrukud poistest
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Tänapäeva koolipoisid käivad tavalistes riietes,
kannavad teksapükse, T-särke ja botaseid.
Tänapäeva koolipoisid lollitavad tunnis. Nad ei
keskendu õppimisele.
Poisid ei karda õpetajalt riielda saada.
Klassivendadele meeldib lobiseda.
Vahetundides roomavad mööda põrandat ringi,
nad jooksevad igal pool.
Mürgeldavad vahetunnis palju rohkem kui
vanal ajal. Koolipoisid on tormakad ja väga
lärmakad.
Tavaliselt karjuvad ja kalevad või trügivad ja
kisuvad vahetunni ajal.
Räägivad põhiliselt teleka-, telefoni- ja
arvutimängudest.
Vahel meeldib tüdrukutega õiendada.
Vanal ajal kooliposid käitusid korralikult, sest
kartsid, et vanemad kutsutakse dire juurde.
Tänapäeva koolipoisid on targemad arvuti
kasutamisel kui vana aja poisid, sest siis lihtsalt
arvuteid ei olnud.
Neile ei kõlba mängida autodega, kuid neid
huvitab Lego Chima.
Mõnikord harva on nad ka täiesti normaalsed.
Bussis ei anta vanadele inimestele kohta,
panevad bussis jalgu istmetele, kisavad ja
võivad isegi ropendada.
Mängivad kulli ja lohistavad üksteist maas.
Tänapäeva koolipoistele meeldib mängida
jooksumänge, tagaajamismänge, arvutimänge ja
pallimänge.
Nad käivad korvpalli ja jalgpalli trennis.
Nad ropendavad rohkem kui vanal ajal.
Kaklevad poistega rohkem.
Tundide ajal tänapäeva koolipoisid jutustavad ja
segavad teisi õpilasi.
Õnneks on osad tänapäeva koolipoisid viisakad
ja rahulikud. Nad ei kiusa tüdrukuid, oskavad
nalja teha ja on toredad. Õpivad ka hästi ega
sega tundi.
Minu arvates on tänapäeval ka häid ja viisakad
poisse. Kõik oleneb kasvatamisest.

Poisid tüdrukutest
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Vanasti tüdrukud juuksuris ei käinud ning
juukseid lühikeseks ei lõigatud. Minu klassis on
mõnedel tüdrukutel lühikesed juuksed.
Nad ei kannna koolivormi, ei õpi nii hästi kui
vanal ajal ja ei ole viisakad kui vanasti.
Vanasti ei käinud tüdrukud teksastega, sest
teksaseid polnud olemaski.
Tänapäeva koolitüdrukud värvivad juukseid ja
meigivad end.
Nad lobisevad tunni ajal.
Tänapäeva tüdrukud teevad samapalju
pahandusi kui poisid.
Tänapäeva koolitüdrukutele meeldib süüa
hamburgereid ja friikartuleid. Vanasti selliseid
toite ei olnud.
Praegu meeldib tüdrukutele mängida uhkete
nukkude ja muude põnevate mänguasjadega
Mulle tundub, et tänapäeva tüdrukud on ilusad,
targad ja moodsad. Vahel pirtsakad ja jonnakad.
Tänapäeva tüdruk tahab olla moodne ja
aktiivne.
Neile meeldib kõik, mis särab, kõigil on
kõrvarõngad!
Nad tegelevad rohkem aladega, kus vanasti
käisid ainult poisid, aga isegi nendel aladel, kus
käisid tüdrukud, käivad ka poisid.
Tänapäeva ja vanaaja koolitüdrukud on aga
sarnased vähemalt ühes asjas, head hinded
meeldivad kõigile!
Mõni on ilusam, mõni targem.
Tänapäeva tüdrukud tahavad poistele meeldida.
Nad räägivad omavahel Barbidest ja meigist ja
poistest.
Kui tüdrukuid poleks, siis oleks tänapäeval
koolis palju igavam ja nukram.
On kitupunne, on kadekopse, kui ka toredaid.
Oluline on see, et nad oskavad suurepäraselt
joonistada, värvida ja kleepida.
Kui nad igakord ei kaebaks õpetajale, kui poisid
omavahel togivad, siis oleksid nad suhteliselt
normaalsed.
Tänapäeva koolitüdruk ei tee nii palju nikse
nagu vanasti.

ÜRITUSED
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Kalamaksaõli on mmmm kui hea
Emily Ridal
Rebaste
ristimine muigama. Jumalad ei „lemmiksuupisteks“ oli ti maas ja tehti üksteise
toimus I veerandi halastanud ka sel aastal rasvaello (ülimaitsev kohal kätekõverdusi.
kellelegi. Rebastele olid kookoshelvestega rasva- Enda riietest pidid reviimasel nädalal.
Sel aastal hüppasid kinni teibitud ja kala järele
haisevad, kuid siiski
naerunäol olevad rebased mööda kooli ringi,
pannes terve koolipere

koolikottide asemel välja mõeldud erinevad
huvitavad niinimetatud
make shift objektid (nt
ämbrid, kilekotid, pesukausid ja pappkastid).
Rebaste toidulauda rikastati erinevate tervislike vahepaladega, nagu
näiteks sibul ja
küüslauk.
Kuid
kõigi
rebaste

pall).
Jumalad hoolitsesid ka
oma rebaste hügieeni
eest. Et suuhügieen
oleks tipp-topp, pesti
igal hommikul korralikult hambaid – sinepiga!
Ei jäänud puudu ka
liikumisest. Tehti nii
kehalise kasvatuse tundidest tuttavaid harjutusi kui ka uudsemaid
harjutusi: näiteks rullu-

based tegema ka võimalikult pika keti, jäädes
siiski
sündsuse
piiridesse.
Kogemus oli lõbus ja
muutis kümnenda klassi
lähedasemaks, kindlasti
meenutatakse veel aastategi pärast, kuidas
ühtse klassina kinni teibituna ja naerdes staadioniringe läbiti.

Kalamaksaõli ja sibul on mmmm kui hea,
sellest meil isu täis ei saa eal.
Ila juba tilgub,
meie lemmikud on silgud.
Tahan süüa veel ja veel,
valmis on mu maitsemeel.

Lõbus õpetajate päev
Silvia Hemmelberg
poole jõuda õpetajatele au- ning vastukaja positiivne. red

kuulavad.

Test

oli

3. oktoobril, õpetajate las üllatus valmis seada. „Oleks võinud terve päeva valikvastustega ning nii
päeval oli kooli peal Nimelt olid nad valmis- tunde anda, kaks tundi oli said õpetajad aimu bingonäha palju sagimist. tanud hõrgu suupistelaua, liiga vähe,” ütlesid abituri- meetodist, mida paljud
Hommikul kooli jõudes
tervitasid fuajees naerusuised kaheteistkümnendikud, kes jagasid õpetajatele roose ja komme ning
soovisid
neile
toredat
õpetajate päeva. Abituriendid asendasid õpetajaid kolmanda ja neljanda
tunni ajal, et hommiku-

mida kroonis suur marjavahukooretort.
Tunnid olid reedel lühendatud ning kestsid vaid 35
minutit, kuid sellegipoolest
said kaheteistkümnendikud ühe uue ja põneva
kogemuse võrra rikkamaks. „Õpetajate” muljeid
antud päevast oli palju

endid.
Sel ajal, kui noored „õpetajad” tunde andsid, võtsid
„õpilased” osa aulas toimuvast muusikaviktoriinist. Enne viktoriini pidi
õpetajad ära andma oma
telefonid! Viktoriini eesmärk oli tutvustada muusikat, mida tänapäeva noo-

õpilased kasutavad siis,
kui vastust küsimustele ei
teata. Pärast meeleolukat
viktoriini toimus kontsert,
kus esinesid James Werts
ja Madis Kari. Kariibimere
hoogsad rütmid panid ka
õpetajad kaasa elama ja
musitseerima. Oli vahva
päev!
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Isadepäev tõi isad kooli
Triinu Lehtoja
7.
novembril
tähistasime koolis isadepäeva. Sel puhul oli
isadel võimalus külastada kooli ja an-da
üks tund.
Silver Kalk, kes töötab
Swedbankis
finantsjuhina, puudutas 1.b klassi
lastega lähemalt kolme
teemat: kogumine, laenamine ja kindlustamine.
IT-spetsialist Ainar Nurk
kõneles 1a klassis raha
väärtusest ja sellest, kes
toodavad raha, ning tegi
lastega ka paar katset,
mis neile väga meeldis.
Indrek Mägi kõneles 2.a
klassis tarkvara arenduse

ja robotite ehitamisega
seonduvast. Küsimus, mille poolest erineb puldiga
auto robotist, leidis klassis
kiire vastuse. Lapsed tegid tunni lõpus pilte ja
soovisid ka autogrammi.
CF&S Estonia AS-i juht
Harri Rästas võttis 3b
klassiga
jutuks
selle,
kuidas toimib maailmas
logistika.
3.c klassis käis tundi
andmas kaks isa – Sulev
Lepp ja Joonas Tartu.
Sulev Lepp, kes on ametilt
ehitusjärelevalve juhataja,
tutvustas lastele, kuidas
alustada maja ehitamist,
ning näitas slaididel erineva arhitektuuriga maju.
Ka oli tal kaasas ühe
plaanitava maja projekt.
Joonas Tartul, kes töötab

Nukuteatri
direktorina,
olid
kohvriga
kaasas
erinevad teatrinukud, mida ta lastele tutvustas. Ta
rääkis
veidi
nukkude
ajaloost ning lapsed said
ka ise nukke liigutada ja
teha nukuteatrit.

nipeetavate kongi ja kuulata,
kuidas
sireenid
töötavad.

SOS lasteküla tegemised
võttis 9.b klassiga jutuks
Indrek Juss. Kõik nendes tundides osalenud
lapsed jäid ettevõtmisega
Andrus Pruul, kes on väga rahule.
kapten kaubalaevas ning
Lisaks said kõik õpilased
sõidab mööda ilmameretuua kooli joonistusi ja
sid, andis 4.a/4.c klassi
fotosid oma ühistest tegesüvarühmale inglise keelt
mistest isaga ning kirjuning rääkis 4.a ja 2.b klastada isast jutte ja luulesile laevakapteni vastutusi. Kaasalöömine oli
tusrikkast tööst ja üldse
väga aktiivne ning kogu
elust enesest.
materjalist
sai
kokku
4.a klassi lapsevanem koridoripikkune
näitus,
Riido Küttim organi- mis kõneleb hästi sellest,
seeris kohtumise politsei- mida isas hinnatakse ja
ga. 2.b, 4.a ja 4.c klassi mida temaga koos teha
õpilased said näha märuli- tahetakse.
politsei varustust, uurida
patrullautosid, ronida kin-

Lydia Koidula luulekonkurss
28. novembril toimus raamatukogus Lydia Koidula luulekonkursi koolivoor, millest võttis osa 10 õpilast 5.―12.
klassini. Loeti Lydia Koidula ja Contra luulet. Võitjaks
kuulutati Anette Antsman 6.a-st ja Alice Gorobets 8.a-st,
kes mõlemad läksid edasi ka Tallinna vooru.

ÜRITUSED
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Ministaar oli osavõtjaterohke
Alice Gorobets
grupp Jay Rocki lauluga
„Hood gone love it”.
Kõik esinejad said tänutäheks kuldse plaadi,
mille saab panna oma
klassi seinale ning esineSee aasta oli esinejateroh- jate vahel jagati ka imehead kooki.
ke ning tõi kaasa palju
Võitjad pääsesid edasi
huvitavat. Esinejaid oli
võistluse Raising Star
2.–5. klassini. Osales 13
erinevat gruppi, kes said eelvooru, mis toimus 14.
novembril Pirita Majankõik vapustavalt hästi
dusgümnaasiumis.
Ka
oma ülesandega hakkaseal läks 5. a tüdrukutel
ma. Kiideti ka seda, et
üritus läks ladusalt ning väga hästi, saadi edasi
ei tekkinud tehnilisi prob- lõppvõistlusele.
leeme. Üritust juhtisid
meie kooli 9. klassi õpilased Rebecca Kiibus ning
Marleen Rohtla.
Esikoha said sellel aastal
tervelt kaks kollektiivi:
5.a
klassi
tüdrukute
grupp, kes esines Little
Mixi lauluga „Wings” ning
4.b klassi poistest koosnev

6. novembril
toimus meie koolis
traditsiooniks
saanud Ministaari
võistlus.

Kas Mu:v jääb püsima?
Alice Gorobets
Kui Ministaari võistlus on
1.−5. klassi õpilaste seas
ääretult populaarne, siis
20. novembril toimunud
tantsukavade
võistlus
Mu:v on juba aastaid
kiratsenud.

Sel aastal võttis osa 5 gruppi (6.a,
6.b, 7.b, 8.a, 12.a). Võitjat välja ei
kuulutatud, grand prix auhinna sai
12.a
klassi
kollektiiv
(pildil).
Slide'ile edasi 12. klassi kava ei
läinud, küll aga esinesid 1.
detsembril Rock Cafe's koolivoorus
mitte osalenud 11. klass ning 6. ja 7. klassi segavõistkond, kes saavutas auväärse 2. koha. Meie kooli esindas ka
grupp aktiivseid õpetajaid (koosseisus Triinu Lehtoja, Terje Treimann-Tupits, Katri Silla, Kristi Väär, praktikant
Jaana Skvortsova). Kiitus tublidele õpetajatele.
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Harku järve jooks
Pipa Anniste
10. septembril toimus
Järveotsa kooli traditsiooniline Harku järve
jooks ning matk.
Algklassid osalesid matkal,
alates 5. klassist võisid õpilased valida, kas jooksevad või
osalevad matkal. Jooksus
võisteldi individuaalselt ajale.

5.–9. klasside tütarlastest
läbisid raja kõige kiiremini
Kätlin
Laurson
(9.a),
Rebecca Marie Kiibus (9.b)
ja Gerly Tammik (7.b).
Samas
vanuses
poiste
arvestuses olid kiiremad
Artemi Aleksandrov (8.a),
Thomas Saar (8.a) ja Robin
Koort (8.b). Gümnaasiumi

tüdrukutest olid kiiremad
Kristianna-Maria Haponen
(12.a), Sille-Maria Keller
(11.a) ning Andrea Aug
(10.a). Gümnaasiumi poistest aga Sten-Mark Virro
(11.a), Marten Toll (10.a)
ning Ergo Näälik (11.a).
Matkarada läbiti terve
klassiga koos, lahendades

erinevates punktides ette
antud ülesandeid (nt
nuputamisülesanded) või
tehes sportlikke elemente. Võitjaks kuulutati
klass, kes kogus kõige
enam punkte. Võitis 9.b
klass.

Sügisandide näitus
Ann Aruvee

Septembrikuus võis 1. korrusel
uudistada vahvat sügisandide
näitust.
Kõik 1.‒4. klassi lapsed tõid mõne huvitava
puu- või juurvilja või meisterdasid vahva
kompositsiooni. Näha võis näiteks tomatiperekonda, suvikõrvitsast haid, seenemetsa
ja palju muud toredat.

HOBI
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Mari-Liis Mets 6.a-st tegeleb ju-jutsuga
AnetteAntsman
Antsman
Anette
Milline mõju on jujutsu treeningutel?
Ju-jutsu õpetab olema
organiseeritum, vastupidavam, aitab kaasa su
kehalisele arengule, õpetab austust teiste vastu,
tasakaalukust ja enesekindlust.
Kuidas sa sellise ala
endale valisid?
Mis spordialaga sa teIsa hakkas natuke enne
geled?
mind sellega tegelema ja
Minu spordiala, millega
mind hakkas see huvima tegelen, on ju-jutsu
tama.
ehk idamaine võistluskunst.
Mitu trenni nädalas
sul on?
Kui vanalt sa sellega
Mul on kolm trenni
alustasid?
nädalas (teisipäeval, nelAlustasin selle spordijapäeval kaks tundi ja
alaga siis, kui olin 5laupäeval kaks ja pool
aastane.
tundi) ning veel laagrid
ja seminarid.

じゅうじゅつ

paremini planeerida ja
Oled sa võistlustel ka asju organiseerida. Kõik
kodutööd tuleb enne
käinud?
Olen küll, olen olnud trenni ära teha, sest
mitmekordne Tallinna ja trenn lõppeb hilja.
Eesti meister.
Kas soovitaksid seda
On sul trennis sõpru trenni ka teistele?
ka tekkinud?
Kindlasti, kõikidele neiOn küll, mul on trennis le, kellele meeldivad hupalju sõpru – nii tüdru- vitavad spordialad.
kuid kui ka poisse.
Kus saab ju-jutsuga
Kas sinu meelest on tegeleda?
ju-jutsu rohkem pois- Sellega saab tegeleda
te või tüdrukute ala? näiteks Haabersti Vaba
Minu arvatest sobib see Aja Keskuses.
ala kõikidele.
Ega pidevad trennid
su hindeid ei mõjuta?
Ei, pidevad trennid ei
mõjuta mu õppimist,
vaid on ainult abiks, sest
aitavad
mul
aega
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Raamatusoovitused
Rebecca Marie Kiibus

Rick Riordan „Percy Jackson ja Välguvaras”
(Pegasus, 2014)
Ma olin täiesti normaalne poiss, käisin koolis, mängisin kossu,
sõitsin rulaga. Tavaline värk. Kuni põrmustasin täiesti
juhuslikult oma matemaatikaõpetaja. Nüüd veedan aega
koletistega võideldes ja üritan üldiselt lihtsalt ellu jääda.
See lugu on sellest, kuidas taeva- ja äikesejumal Zeus arvab, et
ma varastasin tema välgunoole. Ma ei soovitaks kellelgi Zeusi
välja vihastada. See on väga halb mõte.
Enne kirjanikukarjääri töötas Rick Riordan viisteist aastat
õpetajana. Ta on kirjutanud mitmeid sarju, kuid tema kõige
tuntumad raamatud jutustavad Percy Jacksonist. Riordani
raamatutes põimuvad vapustavates seiklustes ühte antiiksed
müüdid ja kaasaeg. Minu meelest on raamat sobilik pigem
noorematele, kuid kui on plaanis läbi lugeda terve saaga, siis
on esimesedki raamatud vajalikud. Tegu on harrypotterliku
raamatuga, mis sobib lugemiseks just noores eas, et kasvada
koos raamatu tegelaskujudega.

Veronica Toth „Lahkulööja” (Pegasus, 2013)
Beatrice Priori Chicagos koosneb ühiskond viiest killast,
millest igaüks kummardab ühte voorust: Siirad ausust, Isetud
ennastsalgavust,
Kartmatud
vaprust,
Sõbralikud
rahumeelsust ja Erudiidid intelligentsust. Igal aastal peavad
valimispäeval kõik kuueteistaastased otsustama ühe killa
kasuks, et pühendada sellele oma ülejäänud elu. Beatrice’i
jaoks tähendab see oma perekonna juurde jäämist või siis
otsust olla see, kes ta päriselt on – mõlemat ta ei saa. Tema
valik üllatab kõiki, ka teda ennast ...
Vapustava triloogia esimene raamat. Soovitan lugemiseks
keskmisele ja vanemale koolieale – raamat võiks õigupoolest
olla mõne klassi kohustusliku kirjanduse nimekirjas
tutvustamaks klassikute kõrvalt ulmet ja düstoopilisi jutte.

KOKANDUSNURK
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Õed Antsmanid köögis
Annika Antsman, Anette Antsman

Tomati-mozzarella salat
Vaja läheb:
250 g ploomtomateid
400 g mozzarella-juustu
basiiliku lehti

Kaste:
4 sl palsamiäädikat
0,25 tl soola
1 tl suhkrut
2 sl oliiviõli

Valmistamine:
Lõika mozzarella kuubikuteks ja tomatid
neljaks.Valmista kaste. Sega palsamiäädikas suhkru ja
soolaga, kuni suhkur on lahustunud. Lisa kastme
paksendamiseks õli. Sega hästi läbi! Lisa kaste
mozzarella ja tomatitega kaussi, rebi juurde basiiliku
lehed (kogus silma järgi). Sega õrnalt läbi, lase
maitsestuda 15 minutit. Head isu!
Kommentaar: salat sobib hästi ciabatta-leivaga.

Pavlova tort
Beseepõhi :
6 toasooja suurt munavalget
0,25 tl soola
300 g suhkrut
1 sl maisitärklist
1 tl vaniljesuhkrut
2 tl veiniäädikat (võib olla ka õunaäädikas)
Kate:
2 dl 35% vahukoort
200 g kreemjat kohupiima
1 tl vaniljesuhkrut
3 sl suhkrut
400 g marju (maasikad, vaarikad, mustikad jne)

NB! Meie kolmas tort tuli alles normlaalne :)

Valmistamine:
Eralda munakollased munavalgetest. Lisa munavalgetele sool ja klopi tugevaks vahuks. Sega eraldi nõus suhkur,
maisitärklis ja vaniljesuhkur ning lisa ettevaatlikult kõvaks klopitud munavalgevahule, klopi ühtseks massiks.
Viimaseks lisa veiniäädikas ja sega. Saadud beseepõhi kalla küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja pane
eelsoojendatud ahju küpsema. Küpseta 150 kraadi juures 1,5 tundi. Küpsenud kook võta ahjust välja ja jäta
jahtuma.
Serveerimine:
Sega kokku kate vahustatud vahukoorest, kohupiimast ja suhkrutest. Kata jahtunud kook üleni kattega ja
kaunista erinevate marjadega. Julget katsetamist!
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RISTSÕNA, SUDOKU, INFO

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

1. Mari-Liis Metsa hobi.
2. TJG endine õpetaja, kes käskis lugeda kõik viis „Tõe ja õiguse” osa.
3. Triinu Lehtoja lapsepõlvekodu.
4. Kool, kus õp Mare Kaljuste nüüd töötab.
5. Õpetaja, kellest on järgmises numbris persoonilugu.
6. Asutus, kus töötab vilistlane Ermo Liedemann.
7. Uue algklassiõpetaja perekonnanimi.
8. Õpetaja, kes õppis Tartu Ülikoolis geograafiat.
NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile raamatukogu@jarveotsa.ee, saavad järgmise
lehe tasuta!

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

JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•
•

Persoonilugu õp Maiki Lauriga
Lapsepõlvest jutustab õp Heldi Oese
Kuidas läheb õp Karoliina Tõnissonil?

•
•
•

UUS! Õpetajad kirjutavad järjejuttu
Muutumismäng muutub pöörasemaks
Üritustest meie koolis

