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UUDISED

PEATOIMETAJA VEERG

Taas tõuseb MEIL kui fööniks tuhast
Kuidas su nimi on?” küsis
Karlsson.
„Väikevend,” kostis poiss.
„Kuigi õieti on mu nimi Svante
Svantesson.”
„Kujuta ette, kui erinevad võivad olla nimed – minu nimi
on Karlsson,” tähendas Karlsson. „Lihtsalt Karlsson ja ei
midagi muud. Hei hopsti, Väikevend!”
„Hei hopsti, Karlsson,” kostis
Väikevend vastu.
Need olid mõned tarkuseterad Karlssonilt, kes elas
katusel ning teadis alati öelda
Väikevennale midagi sügavasisulist. Erinevalt Karlssonist
ei ela ma katusel ning mu
nimi pole Karlsson, kuid vaatama sellele oskan ka mina
vahetevahel midagi geniaalset lausuda või kokku kirjutada. Nimeks on mul Birgit, käin
11. klassis ja olen juhtumisi

Birgit Kukk
peatoimetaja

MEIL-i peatoimetaja. Otsus
ajaleheringiga liituda tuli kergelt, sest teadsin, et tahan
tegeleda kirjutamise ja muu
põnevaga. Eks sarnastel põhjustel ühinesid huviringiga ka
teised usinad õpilased, keda
on nii suuri kui väikeseid. Ajalehetoimetusse kuuluvad õpilased 5.–12. klassini. Ajalehering ei oleks teoks saanud,
kui meie kooli tubli õpetaja ja
raamatukoguhoidja Ann Aruvee poleks enda peale võtnud
sellist suurt ettevõtmist ja
vastutust. Raamatukogu on
tänu temale saanud uudseks
ja pole enam pelgalt ajaveetmiskoht.
Sarnaselt Karlssoni mõttele
otsustasid töökad ajakirjanikud toimetuses MEIL-i nime
üle. Maha peeti pikad ja tulised vaidlused ning ühiselt
otsustati, et ajaleht jätkab

tegutsemist traditsioonidega
nime MEILi all (selle nimega ilmus ajaleht juba aastal
2003, mil kooliajalehte asus
juhendama õp Pille RiismaaSlabina, kes enam meie koolis kahjuks ei tööta). Kahjuks
vajus MEIL paari aasta eest
unustuse hõlma, kuna senine
aktiivgrupp lõpetas gümnaasiumi ja uusi hakkajaid noori,
kes jõuaksid lisaks koolitöödele ja muudele huviringidele koolilehega tegeleda, ei
olnud.
Aga, rahu, ainult rahu, pea
püsti ja naeratus suule, sest
lõpp ei ole käes! TJG-s on kokku tulnud uus vahva toimetus,
kes toob teieni kõige paremad ja põnevamad uudised
meie koolist ja mujalt. Mis siis
muud, kui ajaleht kätte, kuum
tass teed koos küpsistega
lauale ning head lugemist!

Raamatukogus puhuvad
uued tuuled
matukogu tutvustav menüüriba.

Eesmärgid 2014/2015.
õppeaastaks:
1. Minna üle elektroonilisele

Birgit Kukk
TOIMETUS

Alice

Pipa

Steven

Peatoimetaja: Birgit Kukk (11a)
Reporterid: Steven Ester (5b),
Darja Paenurm (5a),
Pipa Anniste (6b),
Alice Gorobets (7a),
Laura-Jackie Kruus (7a),
Margit Lepik (8a),
Keyt Vainola (8a),
Rebecca Marie Kiibus (8b),
Emily Ridal (9a),
Birgit Avistu (9b),
Silver Valdvee (9a),
Sigrid Mölder (10a),
Merili Sepaväli (10a),
Nataly-Helen Siikki (11a),
Reigo Mond (10a)

Laura

Silver

Fotod: Rain-Julius Plangi (11a)
ja erakogud
Geelekeenjus: Ann Aruvee
Makett ja kujundus: Kristina Aruvee
(TJG vilistlane)

Sigrid

Keyt

Reigo

Birgit A

Margit

Rebecca

Darja

Emily

Rain

Nataly

aga veel teha, et teiste moodsate kooliraamatukogudega sammu pidada:

Ann Aruvee

Merili
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Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi raamatukogus on ligi
10 000 raamatut ja 12 000
õpikut, lisaks ajakirjad,
mängud ja muud teavikud.
Selle suure kogu haldamisega
tegeles üle 20 aasta raamatukoguhoidja Aino Tanipere. Kindlasti on ta igaühele soovitanud
mõnda head raamatut, kutsunud osalema raamatukogus toimuval üritusel või muul moel
eeskujuks olnud. Proua Aino
saatsime juunikuus pidulikult
välja teenitud pensionipõlve
nautima ning raamatukogu
võttis üle siinkirjutaja. See ei
ole kaugeltki lihtne ülesanne,

kuna raamatukogu moderniseerimiseks on vaja väga palju
tööd ära teha. Juba praegu on
toimunud suur muudatus raamatute laenutamise osas. Endised paberkaardid on asendunud
virtuaalse kaardiga, raamatu
tuvastamiseks
kasutatakse
triipkoodiskaneerijat; raamatukogul on oma Facebooki konto,
kus jagatakse infot raamatumaailmas toimuva kohta, vahetatakse muljeid loetud raamatute teemal jne; raamatukogus on
pehmete kotttoolidega lugemispesa. Minu suur unistus oleks
veel tuua kogu lastekirjandus
avariiulitena lugemissaali, et
iga laps saaks ise valida, mida
ta lugeda tahab. Väga palju on

Eesmärgid 2013/2014.
õppeaastaks:
1. Minna täielikult üle elekt-

roonilisele laenutussüsteemile. See eeldab kõikide
raamatute triipkoodiga varustamist. Märgistada tuleb
ka kõik kasutuses olevad
õpikud.
2. Vaadata läbi kogu põhi- ja
õpikufond, kanda maha ning
saata vanapaberisse kõik vananenud ja üleliigne.
3. Hankida põhifondi uuemaid
laste- ja noorteraamatuid.
4. Korraldada vahvaid väljapanekuid ja üritusi.
5. Teha kooli kodulehele raa-

Facebook: Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi raamatukogu

õpikute laenutamise süsteemile. Õpikuid laenutatakse
samamoodi nagu praegu ilukirjandust. See tähendab, et
iga õpilane laenutab augustikuu lõpus kokku lepitud ajal
ise raamatukogust omale
vajalikud õpikud ja tagastab
need ka ise kevadel raamatukokku. Kuna kõik õpikuid
on samuti märgistatud triipkoodidega, on iga õpik tuvastatav ning süsteem näitab
eksimatult, mis raamat kelle
käes on. Klassijuhatajaid vahendajatena enam ei kasutata (välja arvatud I kooliaste),
igaüks vastutab oma õpikute
eest ise.
2. Liitumine veebipõhise lahendusega RIKSWEB 1.0,
mis võimaldab kõigil vaadata, millised raamatud on
meie kooli raamatukogus,
kas need on laenutatud või
riiulis, milline uudiskirjandus on saabunud jne.
3. Raamatukoguprogrammi
RIKS täiendustega liitumine – nt saab lugeja pärast
laenutamist meilile info oma
laenutuste kohta ning tähtaja
lähenedes meeldetuletuse.

Loodan, et suudan raamatukogust teha hea auraga ja
meeldiva koha! Olete kõik
raamatukogus oodatud!
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Vana arm ei roosteta ehk tere jälle!
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Uued tulijad

Kus te vahepeal olite?

Kas olete oma tagasituleku otsusega rahul?

Millised muututused on
koolis vahepeal toimunud?

Mis ainet te õpetate?

Mis te enne tegite?

Millised on esimesed
muljed meie koolist?

Tegelesin mõni aeg oma lastelastega.

Oleksin rahul juhul, kui õpilased tahavad õppida ja kõik
selgeks saada.

Koolimaja on pärast remonti
palju kenam. Oleks tore, kui
kõik puhtust hoiaksid.

Õpetan keemiat.

Varem olen töötanud Tallinna
Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikooli ajaloo instituudis ja Saksa
Gümnaasiumis.

Järveotsa Gümnaasium
meeldib väga.

Olen algklassiõpetaja, 1.d
klassijuhataja (annan neile
eesti keelt, matemaatikat,
loodusõpetust ja kunsti).

Õpin Tallinna Ülikoolis tegelikult eelkoolipedagoogikat,
kuid võin töötada ka koolis.
Enne olin algklassiõpetaja
Tallinna Liivalaia Gümnaasiumis.

Inimesi on siin päris palju ja
kõik, kellega ma kokku puutunud olen, on nii ilusad ja head
ning ka toredad. Meeldiv on
siin töötada.

Ma õpetan matemaatikat
TJG noortele.

Varasem töökogemus on
seotud baarindusega. Mind
võis näha enne selle õppeaasta
algust ööklubis CatHouse,
kus töötasin baarmenina. Käin
TTÜ-s ning õpin geenitehnoloogiat.

Olles ise varem TJG õpilane,
siis midagi väga uut ei ole. On
huvitav olla õpetaja rollis ning
tunda ameti rõõme ja muresid.

Õpetan riigikaitseõpetust.

Töötan kaitseväes Kalevi
jalaväepataljonis kompaniiülemana.

Kool on väga puhta ja hoolitsetud välimusega. Õpilased
on avatud ja suhtlemisaltid.
Esimesed kuud õpetajana on
jätnud väga positiivse mulje.

Õpetan filosoofiat 11. ja
12. klassile ja meediat 10.
reaalkallakuga klassile.

Töötan Eesti Filmimuuseumis.

Siin õpivad tublid lapsed, kes
suudavad kaasa mõelda.

Olen muusikaõpetaja. Selle
nimetuse alla mahub nii
laulmine, noodiõpetus,
muusikaajalugu kui ka
pillimänguõpetus. Lisaks
muusikatundidele juhendan
ka kooli mudilaskoori, segakoori ja solistide ansamblit.

Tulin siia Rahumäe Põhikoolist, kus töötan osaliselt ka
praegu edasi. Hariduse olen
omandanud Eesti Muusikaja Teatriakadeemias, kus peale
muusikapedagoogika õppisin
ka viiulit ja dirigeerimist. Kolmandat aastat järjest olen tegev
ka Revalia poistekoori ja Runo
meeskoori dirigendina.

Olin kuulnud kooli heast
mainest ning muidugi siinsest
jaapani keele õppest. Seetõttu
olid ootused päris kõrged.
Ning õnneks pole ma veel pettuma pidanud. Koolimaja on
kena ja lastesõbralik, kolleegid
meeldivad, õpilased toredad.

Elna Haiba

Anne Preden
Olin lapsehoolduspuhkusel.

Vara veel öelda.

Arvan, et mul kulub aega toimunud muutuste hindamiseks.
Esmapilgul paistab silma eelkõige kasvanud bürokraatia.

Karin Torri
Dagmar Seljamäe
Töötasin vahepeal 6 aastat
(millest 2 viimast aastat olin
tegelikult lapsehoolduspuhkusel) kirjastuses projektijuhina.

Olen otsusega jälle koolis
töötada väga rahul, olen nüüd
ka natuke teises rollis. Armastan lapsi, raamatuid ja eesti
keelt – nüüd olen kõige selle
keskel.

Koolis on selle ajaga palju muutunud (esiteks juba
remont – alguses ei osanud
WC-ssegi minna :)). Kuna
olen ise selle kooli lõpetanud,
siis armastan Järveotsa kooli
väga ja näen sellel koolil ka
suurt perspektiivi.

Mark Gantšovski

Ann Aruvee

Maila Mölder

Piret Murd

Alates 2008. aastast olin pensionil. Pensioniealisena olin
„kogemata” 15 aastat andnud
oma koolis keemia/loodusõpetuse tunde. Viie pensioniloleku aastaga omandasin
teatava vilumuse, täiendades
vanaemale vajalikke oskusi,
nautides talviti elukestvat õpet
TÜ ja TTÜ seeniorkoolitustel,
suviti aga tegusat looduslähedust Põlvamaal.

Tagasitulek kooli oli tingitud
vajadusest ajutiselt asendada
lapsepuhkusel olevat õpetajat
Karoliinat. Olen otsusega
pigem rahul, sest julgen loota,
et mu noor kolleeg ei muretse
keemia õpetamise pärast ja
saan ka oma endist tööandjat –
kooli aidata.

Muudatused koolis on suures
osas ruumide paigutuses. Õpilased on endiselt särasilmsed
ja toimekad. Erilise elurõõmu
ja liikuvusega paistavad mulle
silma algklasside õpilased.

Otsustasin Eesti iivet tõsta ühe
armsa tüdruku võrra.

Jah, mulle meeldib õpetada,
kasvada ja areneda koos lastega. Koolis pole kunagi igav.

Mõned õpetajad on vahetunud. Rõõm on näha jälle
tuttavaid nägusid, nii uute kui
endiste kolleegide seas.
Koolimaja on õnneks omal kohal ja igati tuttav maja. Ega ma
ju nii kaua ka ära ei olnud :)

Ivo Peets

Maria Mang

Tanel Nurk
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Ruti Nõmm
tervitab Hiiumaalt
www.emmaste.edu.ee versus www.jarveotsa.ee
Merili Sepaväli, Sigrid Mölder
1) Kas te igatsete Järveotsa
kooli järele? Mida te kõige
rohkem igatsete?

Igatsen ikka TJG-d. Töötasin Järveotsas 1997–2011.
Sellesse aega mahtus nii
õpetajatöö rõõme, klassijuhatajana suhtlemist kui ka
õppejuhina tunniplaani tegemist ja õppetöö korraldamist. Kõige rohkem igatsen
järveotsakatega koos näidendite tegemist. Need olid
parimad ajad!

2) Kas Hiiumaal on hea
elada?

Hiiumaal on väga hea elada.
Siin näeb aastaaegade vaheldumist, siin saab kaevukaanel istudes jälgida, kuidas
kanad tera leiavad, siin saab
tormituultes küünlavalgel
istuda, siin saab „Paradiisi”
(toimetuse märkus: viidatud
on Tõnu Õnnepalu raamatule „Paradiis”) radadel kõndida, mõisapargis õpilastega
rahvastepalli mängida, autolahvkal toidumoona toomas
käia, siin saab hunte, ilveseid ja metssigu päris lähedalt näha.

3) Millega te vabal ajal
tegelete?

Vaba aeg on kulunud arbuusi- ja maasikapeenraid tehes,
traktoriga muru niites, rattaga mere äärde sõites. Ja väga

palju vaba aega on Tallinnas
veedetud.

4) Võrrelge TJG-d ja
Emmaste kooli.

Emmaste
Põhikool
on
93-aastane mõisakool, kus
käesoleval õppeaastal õpib
71 õpilast. Õpetajaid on
meil 15 ja toitu valmistab
üks kokk. Suurimas klassis
on 15 õpilast ja väikseimas 5
õpilast. Tänavu tuli esimesse
klassi 8 poissi ja üheksandas
klassis on 5 noormeest, kes
hakkavad kevadel põhikooli
lõpetama. Järveotsas ei saa
vahetunnis aiast õunu toomas käia ja kogu koolipere
ei mahu kõik koos aulasse
midagi tähistama või mälumängu iga veerandi viimasel
päeval mängima. Järveotsas
ei saa ka teha kehalise tunnis
suurt või väikest rannaringi
joostes või suusatades. Ja
meil Emmastes heliseb vana
hea tirr-koolikell, mis tundi
kutsub, aga tunni lõpetab
õpetaja.
Õpilased on õpilased nii siinkui sealpool merd. Võib-olla
saare lapsed on pisut looduslähedasemad, see on selgunud nende kirjanditest. Nad
oskavad vaadata päikesetõuse ja -loojanguid ning merd
kuulata. Maatöödega on nad
ka rohkem sina peal, kuigi
arvutimängud neil ka mängimata ei jää.

Emmaste Põhikool

Loovalt tegusaid lapsi on nii
Järveotsas kui ka Emmastes.
Ja mõlemas koolis leidub
neidki, kellel õppimine ja
kohusetundlikkus pole olulised väärtused. Elu õppetunnid viivad ikkagi teadmiseni, et panustamata mõnuleda
ei saa kuskil.
Järveotsa kooli õpilastel ja
õpetajatel on tunduvalt rohkem võimalusi kui lõunahiidlastel. Aga see asjaolu

ei kahjusta kedagi, sest kui
võimalused on, siis tuleb
neid kasutada ja kui võimalusi pole, siis tuleb need
luua. Mõlemad tegevused on
vaimule ergastavad.

5) Kuidas on elu maal?
Linnaelu versus maaelu.

Arvan, et kui linnainimene läheb maale elama, siis
kulub mõni aeg assimileerumiseks. Kindlasti on ka

maainimesel harjumisaega
vaja, et linnas ennast töövõimelisena tunda. Aga mulle
maal meeldib, sest rasked
harjumisajad on seljatatud.
Maaelu võlud: maailma ilusaim koolitee looduse värvide, päikesetõusu ja metsloomadega; koolibuss – seal on
nii äge; sõnniku laotamine
ja pärast saagi koristamine;
puulõhkumismasinaga töötamine; puude praksumine
ahjus; inimtühi rand ja purjepaadid merel; purjeka juhtimine; kanade karjatamine,
et rebane ei tuleks; kõik tunnevad kõiki; külajutud; teatrite külalisetendused kultuurimajas on pidupäevad,
mida oodata; koduloomad.
Linnaelu võlud: soe tuba
ilma küttematerjali eest muretsemata; asfaltteed; teater
ja kino; tasuta ühistransport
(kahjuks mitte hiidlastele);
öised linnatuled; sõbrad; järveotsakad jne.

6) Millega saab tegeleda
Emmastes vabal ajal?

Emmaste inimene saab raamatuid ja ajakirju lugeda
ning laenutada imearmsas
raamatukogus. Kes soovib,
võib näiteringis käia. Muide, möödunud hooajal tegid
täiskasvanud väga vahva
Moliere´i komöödia. Emmastes on suurepärane valgustatud kergliiklustee, kus
saab sportida, lisaks sellele
on meil spordihall ja erinevaid liiki spordiväljakud.
Tants on siin mail au sees ja
puhkpilliorkestris saab kopsumahtu suurendamas käia.
Saab ka kunstiga tegeleda,
laulukooris käia, viiuli- ja
klaverimängu õppida ning
spordiringides käia. Siin
saab ka jahimeestega metsas
ajujahil käia. Kui meri jääs
on, võib Käina ujulas, mis
pole eriti kaugel, kõiki mõnusid nautida.
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Mari hakkas hambaarstiks
Tutvustame igas ajalehes ühte TJG vilistlast ja tema ametit. Selles väljaandes
otsustasime kirjutada hambaarstina tegutsevast Mari Kuubist. Mari õppis Tallinna
Järveotsa Gümnaasiumis kunstikallakuga
klassis aastatel 1995–2007.
Rebecca Marie Kiibus
Lõpetanud
gümnaasiumi
kuldmedaliga, otsustas ta minna õppima Tartu Ülikooli. Oma
õpinguid kirjeldab ta järgmiselt: „Suurepärane kogemus.
Tuli üle saada hirmudest ja
aeg-ajalt kimbutavast laiskusest, aga pingutamine oli kindlasti seda väärt. Alati olid mu
kõrval kursuse(saatuse-)kaaslased, kellega koos sai öötundideni õpitud ja pärast eksamit
tähistama mindud. Sain endale
palju väga häid sõpru, kogusin
rohkelt teadmisi ja kogemusi.
Tartust on saanud minu teine
kodu.”
Töötanud erinevates asutustes, asus Mari tööle Kaarli
Hambapolikliinikusse ja on
sealse töökollektiivi ja võimalustega väga rahul. Mari soovis
sinna tööle asuda, sest nende
kollektiivi kuulub palju oma
ala tippspetsialiste, kellelt on
võimalik õppida ja nõu küsida. Sealhulgas töötab seal tema
endine praktika juhendaja, kes
on Marile suureks eeskujuks.
Lisaks on tal võimalus teha ravitööd koos mikroskoobiga ja
see masin on ainult paaris kliinikus Eestis. Kokkuvõttes on
neil toetav kollektiiv, moodsad
töövahendid ning enesearendamise võimalused. Kõik, millest
noor arst unistada võib!
Hambaarstiks asus Mari õppima just sel põhjusel, et teda
on alati paelunud meditsiini- ja
teadusemaailm. Juba 4-aastaselt teatas ta oma emale hambaarsti juurest koju minnes, et

temast saab ka hambaarst. Samuti meeldib talle hambaarsti
elukutse puhul kombineeritud
teaduslik lähenemine, kliiniline
analüüs ning võimalus oma käte
ja teadmistega patsienti aidata. Küsimusele, kas Mari oleks
nõus omale meie koolist töövarju võtma, vastas ta: „Jah, ikka!”

Kooliajast Järveotsa koolis mäletab Mari seda, et tema
lemmikõpetajaks oli keemiaõpetaja Maila Mölder, kes teeb
oma tööd hinge ja armastusega.
Mari oskab veel meie kooli sel
aastal naasnud keemiaõpetaja
kohta öelda seda, et ta oli küll
vahel karm, aga seda soovist, et
õpilased omandaksid vajalikud
teadmised ja pingutaksid. Samuti ei möödunud ükski keemiatund naljata.
Põhikooli ajal tegeles Mari
näitlemisega ja gümnaasiumis
kikkpoksiga. Vabal ajal tegeleb
Mari joogaga. Vähemalt korra
aastas läheb ta ka nädalasele
jalgrattamatkale; lülitab telefoni välja ja naudib kaunist loodust koos hea seltskonna ning

oma kaherattalise sõbraga. Lisaks avastas ta selle aasta alguses enda jaoks purjelauasõidu
ja sellest pisikust ta enam lahti
ei saa. Diagnoosiks on kahjuks
või õnneks eluaegne nakkus.
Tormise ilmaga ei taha Mari
enam tuppa peitu minna, vaid
tunneb hoopis soovi merele laineid murdma minna.

Õpetaja Maila Mölder
meenutab:
„Vaiksem kui vesi ja tasasem kui muru,” niimoodi
kirjeldab õpetaja Maila
Mölder Marit. Meie kooli
praegunegi keemiaõpetaja mäletab Marit kui
head ja viisakat õpilast.
Üle tuhande õpilase seast
aastate jooksul meelde
jäämiseks tuleb vististi
kõvasti pingutada ja seda
on ka Mari oma kooliaastate jooksul teinud.

Kuidas saada
hambaarstiks?
Eestis saab seda
ametit õppida ainult
Tartu Ülikoolis. Pärast
viieaastast hambaarstiõpet saab alustada
tööd hambaarstina.
Õpinguid võib jätkata
residentuuris, omandades ortodondi, suu-näolõualuude kirurgi või
restauratiivse hambaravi eriarsti kutse. Lähemalt loe Tartu Ülikooli
lehelt www.ut.ee.

Anne Preden kõndis
17 km kooli
Sündisin Tallinnas oma vanemate esimese lapsena.
Minu vanematel oli talu,
kus kasvatati seemnekartulit, mida müüdi Taani, ja
12-loomaline lüpsikari. Piimast tehti võid ning võid imporditi Lääne-Euroopasse.
Olin lapsena väga loodushuviline ning ootasin suure
õhinaga alati kevadet, et leida
esimest õitsvat sinilille, ülast,
lõhnakannikest või piibelehte. Registreerisin alati leidude
kuupäevad. Oli huvitav võrrelda erinevate aastate kirjapanekuid.
Meie 7-klassilises koolis
õppis umbes 100 õpilast. Koolimaja oli kodust 1,5 km kaugusel. Õpetajaid oli ainult neli.
Seega olid ruumides liitklassid
(I ja II klass, III ja IV klass jne).

Kui jõudsin 6. klassi, tuli õpetajaid juurde ja igal klassil oli
võimalik oma ruumis õppida.
Mul oli väga nõudlik, aga tore
õpetaja Ralf Maasikamäe, kes
õpetas matemaatikat, füüsikat,
geograafiat ja loodusõpetust.
Käisime temaga jalgratastega
loodusmatkadel. Õpetaja tundis kõiki linde, loomi ja taimi
ning oskas ka lindude laulu jäljendada.
Keskkool asus kodust 17 km
kaugusel. Igapäevaselt elasin
küll linnas üürikorteris, aga nädalavahetustel tahtsin ikka alati
kodus olla. Selleks tuli talvel
jalgsi kõndida 17 km lumes ja
tuisus. Kevadel ja sügisel sai
õnneks jalgrattaga kiiresti kohale.
Pärast 10. klassi lõpetamist
tegime nelja õpilase ja füüsikaõpetajaga jalgrattamatka marsruudil
Kehra‒Torma‒Must-

vee‒Tartu‒Räpina‒Petseri ning
sealt tagasi. Ilmad olid väga
ilusad. Kuna oli laulupeo aasta,
siis kauplustes polnud müügil
mingeid jooke. Tuli paluda elanikelt luba kaevudest joogivett
võtta.
Mul on ainult üks õde, kes
on minust 10 aastat noorem.
Lapsepõlves pidin teda tihti
hoidma. Kui Tallinnas olime,
siis kuulsin inimesi arutamas,

kas ma olen selle väikese tüdruku ema või õde. Oleme õega
ka praegu lähedased ja käime
tihedalt läbi. Mu õde ei mõista
ainult, kuidas on võimalik koolis õpetajana töötada ning nii
väikse tasu eest nii rasket tööd
teha. Tema ei teeks seda mingil
juhul. Mina olen aga alati õpetajakutsest lugu pidanud ning
kui direktor helistas ja kooli
tagasi palus, siis tulin taas kord
vastu ja siin ma nüüd siis olen.
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te aastatega väga palju arenenud ja väga huvitav on kuulata loenguid või lugeda uutest
avastustest ja tehnoloogiatest.

Milline on teie arvates
ideaalne õpetaja?
Ma ei oska kirjeldada ideaalset õpetajat. Iga inimene on
omamoodi ja see just teebki ta
huvitavaks. Õpetaja peaks olema oma aine fänn, armastama
lapsi, tahtma õpetada ja olema
õiglane.

Milline oli teie lemmikhobi
nooruspõlves ning kas harrastate seda tänini?

Mari Uudelt soovitab:
„Õppige ja käige koolis!”
Kuigi Mari Uudelt on TJG-s õppealajuhataja ja õpetajana töötanud juba mitu aastat,
teame me temast teenimatult vähe. Loodan, et see intervjuu aitab temast rohkem
teada saada ja parem õpilane olla!
Emily Ridal
Kelleks te lapsena saada
tahtsite? Kui ei saanud, siis
miks?

Enne kooli tahtsin saada müüjaks, eelistatult jäätisemüüjaks.
Armastasin lapsena jäätist, aga
seda ei olnud eriti saada. Arvasin, et ise seda müües saan lõputult jäätist süüa. Keskkoolis
olin kindel, et minust saab arst,

sest ka mu mõlemad vanemad
olid meditsiininga seotud. Käisin keskkooli viimases klassis
igal nädalavahetusel Tartus
sisseastumiseks ette valmistumas. Kui tegin aga ära viimase
lõpueksami, siis otsustasin, et
viin paberid hoopis bioloogia
erialale. Ma ei kartnud õppimist, aga 18-aastasena mõtlesin, et ma ei suuda kaasa tunda

nendele inimestele, kes rikuvad
teadlikult oma tervist ja jäävad
nii haigeks.

Mul oli võimalus kandideerida
õppejuhi kohale ja osustusin
valituks.

Miks tahtsite just õpetajaks
hakata?

Miks just bioloogia?

Väikese tüdrukuna mängisin tihti kooli ja seega tundus
õpetajaks saamine loomuliku
jätkuna. Inimestega suhtlemine mulle meeldis ja arvasin, et
koolis saab seda teha. Ülikooli
lõpus tehti küll ettepanek laborisse tööle minna, aga otsustasin siiski kooli kasuks. Nüüd
naudin vaikust ja vähest rääkimist.

Kuidas sattusite tööle Tallinna Järveotsa Gümnaasiumisse?

Mulle hakkas bioloogia meeldima keskkoolis. Õpetaja ei
teinud klassis midagi erilist ja
IT-vahendeid tollal koolis ei
kasutatud. Ta lihtsalt lasi meil
konspekti kirjutada ja pidime
selle järgi õppima jutustama ja
klassi ees esinema. Niimoodi
õppides hakkasin bioloogiast
huvituma. Mulle meeldib iseseisvalt õppida ja keemiaga pidingi seda tegema ning ka see
aine hakkas mulle meeldima.
Leidsin, et arstiteadusele on
kõige lähem eriala bioloogia.
Erialavalikut ma ei kahetse.
Bioloogia on võrreldes 90nda-

Koolis käies lugesin hästi palju,
eriti meeldisid mulle ulmekad.
Viimastel aastatel jõuan lugeda ainult erialakirjandust. Veel
meeldib mulle reisida ja samal
ajal looduses viibida. Pere või
sõpradega võtame ette reise
Eestis ja välismaal. Lisaks armastan käsitööd.

Kuidas olete rahul kooliga
ning oma töökollektiiviga?
Mida võiks koolis muuta?

Mulle meeldib, et koolis töötab eri vanuses õpetajaid. Mul
on au tunda väga toredaid inimesi, kes samas ka oma tööd
hästi teevad. Õpilaste hulgas on
samuti suur hulk toredaid noori
inimesi.
Rangemad võiksime olla riietumise suhtes. Mulle ei meeldi,
kui koolis käiakse dressides ja
kui veel eksamile ilmutakse ka
dressides, siis on minu arvates väärtushinnangutes midagi
sassis. Dressid võivad olla küll
moodsad, aga need jäägu sporditegemise või vaba aja riietuse
juurde. Teiseks häirib põrandal
istumine, kuigi koridorides on
pingid. Kahju on vaadata, kui
õpetaja koogutab vahetunnis
maas lebavate õpilaste kohal
ja püüab neile midagi rääkida.
See pole väärikas käitumine
mõlema poolt.

Mida soovitate õpetajana
õpilastele edasiseks õppetööks?

Käige koolis ja õppige! Tänapäeva noor peab olema uudishimulik ja samas skeptiline.

Kas Järveotsa kooli õpilane on hea olla?
Darja Paenurm
Küsitlusest Kas Järveotsa kooli õpilane on hea olla? võttis osa 55 õpilast erinevatest kooliastmetest. 50% õpilastest ei osanud täpset vastust anda, järelikult on koolielus nii head kui halba. 39% vastanutest vastasid kindlalt, et Jah,
Järveotsa koolis on hea käia. Vaid 11% õpilastest ütlesid, et neile ei meeldi
Järveotsa koolis käia. Loodame, et kui aasta pärast küsitlust korrata, vastavad
juba rohkem kui pooled samale küsimusele kindlalt JAH.

39 %

50 %

11 %
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Järveotsa koolis on väga
hea inglise keele tase
Igal kevadel toimuvad 12. klassidel riigieksamid, millest ei pääse mitte ükski õpilane. Ka tänavune aasta möödus eksamirohkelt ja saadud tulemuste järgi järjestati
pingeritta meie riigi kõik koolid.

Aasta

Tabelis on märgitud Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 12.
klasside riigieksamite tulemused 4 aasta vältel. Tabelis on
välja toodud ainult ained, milles eksami sooritas vähemalt
viis õpilast. Tabelist selgub, et
inglise keele tulemused lähevad meie koolis järjest paremaks, enim raskusi valmistab
kahjuks matemaatika.
Riigieksamite tulemustest sai
räägitud ka meie kooli õppejuhi
Mari Uudeltiga. Tema arvates
sõltuvad eksamitulemused nii
õpetajatest kui õpilastest ning
eelkõige nendevahelisest koostööst. Eks õpetajad peavad ka
riigieksamite eel ja terve aasta
vältel palju ettevalmistusi tegema, kuid see kannab vilja ainult
siis, kui õpilane on omalt poolt
motiveeritud ja tahtejõuline.
Õppejuhi sõnul saaks eksamitulemusi parandada igasuguste tegurite koosmõjul: kool
võib esitada õpilastele ja ka

Keskmine
eksamite
tulemus

Koht edetabelis

2013

60,56

158

2012

57,71

2011
2010

Eesti keel

Kertu Peegel (10. a) ja
Kristel Siilas (6.a)

Rebecca Marie Kiibus

Birgit Kukk
Sellel aastal lõpetasid kõige
edukamalt Tallinna Reaalkooli
abituriendid, kelle kõigi ainete
keskmiseks eksamitulemuseks
oli 85,89 punkti. Reaalkool oli
ka eelmisel aastal liider. Teise
koha saavutas (nagu eelmiselgi
aastal) Hugo Treffneri Gümnaasium (84,69 punkti). Kolmandal kohal oli aga üllatuslikult Sakala Eragümnaasium
(82,52 punkti), kes eelmisel
aastal oli alles 11. kohal.
Paljud koolid tõusid edetabelis ning paljud omakorda
langesid. Suurimaks tõusjaks
oli Puhja Gümnaasium, mis oli
mullu 209. kohal ning tänavu
78. kohal. Suurim langeja oli
Tartu Herbert Masingu Kool,
mis eelmine aasta oli 62. kohal
ning sel aastal 234. kohal. Edetabelis oli kokku 237 kooli üle
terve Eesti. Tallinna Järveotsa
Gümnaasium oli tänavu 158.
kohal. Eelmine aasta oli meie
kool aga 179. kohal.

Haabersti
Noortekeskuses saab
mõnusalt aega veeta

õpetajatele rangemaid nõudmisi; õpetajad võivad esitada
omakorda õpilaste oma ainevaldkonnas rohkem nõudmisi
ja soovitusi õppetööks; õpetajad viivad riigieksamite eel läbi
rohkem konsultatsioone jne.
Jällegi on sellest kasu ainult sel
juhul, kui õpilane täidab oma
rolli õpilasena ehk käib korralikult koolis, ei puudu palju ja
võtab koolitööst aktiivselt osa.
Õpetaja Mari Uudelti sõnul
olid kahjuks tänavused eksamitulemused pigem oodatavad
kui ootamatud. Kuid ta rõhutas

positiivselt, et TJG õpilased
suudaksid kindlasti paremaid
riigieksami tulemusi saavutada, peab vaid endasse uskuma
ja pingutama. Eksamitele võiksid mõelda juba ka nooremate
klasside õpilased. Tuleb palju
õppida, end pidevalt nii koolisiseselt kui -väliselt täiendada
ja palju lugeda. Kõiki ootavad
ju põhikooli ja gümnaasiumi
lõpus ees eksamid. Haridusele
tuleb juba põhikoolis suurt tähelepanu pöörata, sest just siis
luuakse alus edasiõppimiseks
ja töötamiseks.
Keemia

Haabersti
Noortekeskus
(HANK) on eelkõige vaba aja
veetmise koht noortele, kuid
seal on võimalik ka noorsootöötajatelt nõu saada ja erinevate ürituste kohta infot hankida. Noortekeskus on 4–26
aastastele lastele ja noortele,
kuid pole kuigi ebatavaline
kohata seal eelnimetatud vanusegrupist nooremaid või
vanemaid.
Noortekeskus
korraldab
ka linnalaagreid, kus külastatakse erinevaid kohti alates Kalev Spa’st lõpetades
vehklemistundidega. Grupiga
külastamisel on hinnad odavamad, kui iga päev eraldi
käies. Igas laagrivahetuses
üritatakse korraldada ka üks
sõit linnast välja.
Noortekeskuses korraldatakse erinevaid ringe vastavalt noorte soovile. Praegu
nõuavad noortekeskuse noorsootöötaja Eilika Lukkoneni

sõnul noored näiteks kokandusringi, mille korraldamine ka käsil on. Toimuvad ka
kunsti- ja tantsuringid.
Noortekeskus korraldab ja
aitab korraldada ka erinevaid
üritusi. HANK aitab näiteks
igal aastal korraldada noorte
tantsuvõistlust Slide. Haabersti Noortekeskuses peetakse ka erinevate pühade ja
tähtpäevade puhul pidusid.
Vägagi populaarseks on igal
aastal osutunud halloween’ipidu, mis meelitab kohale paljusid noori.
Noortekeskuses
töötab
hetkel 5 noorsootöötajat ja
nad kõik on abivalmid ning
arvavad, et noorte abiga on
võimalik muuta noortekeskus
paremaks kohaks nii moortele endile kui ka noorsootöötajatele.
„Tulge noortekeskusesse!”
kutsub noorsootöötaja Eilika
Lukkonen.

NOORTEKESKUSES ON VÕIMALIK:
•
•
•
•
•
•

Vaadata televiisorit (k.a filme ja DVD-sid)
Mängida WII-d
Suhelda teiste noortega
Kasutada arvutit ja internetti
Joonistada
Mängida: lauatennist, lauajalgpalli, piljardit,

Geograafia Inglise
keel

Matemaatika

Ühiskond

54,00

54,60

80,50

44,10

65,50

-

179

60,40

47,80

66,30

53,30

61,70

49,00

60,61

148

56,30

50,20

76,60

53,10

63,90

-

Noortekeskus on avatud
E–R kl. 14.00–20.00
Õismäe tee 88a

60,42

128

58,39

55,28

70,38

55,35

59,93

-

Vaata www.haabersti.ee

koroonat, malet ja kabet, erinevaid lauamänge

Luule tuli üle huule
ehk luulekonkurss
sai taas peetud!
Triinu Lehtoja
26. novembri pärastlõunal võis raamatukogus näha hubast
küünlavalgust ja mitmeid luulest lugu pidavaid õpilasi –
toimus traditsiooniks saanud luulekonkurss „Koidulauliku
valgel”. 5.−12. klassi õpilased olid välja valinud meelepärase luuletuse Lydia Koidula ja Leelo Tungla luulevaramust
ning kandsid need ette. Žürii, kuhu kuulusid emakeeleõpetajad Kristi Väär, Tiina Kadopa, Ann Aruvee ja Triinu Lehtoja
ning 10. klassi õpilane Janet Janno, jäi väga rahule kõigi 16
esinejaga, kuid tõi eriti silmapaistvana esile kolm õpilast:
Grete Regina Severt (12a klass), Kertu Peegel (10a klass)
ja Kristel Siilak (6a klass). Nemad esindavad meie kooli
9. detsembril ülelinnalisel luulekonkursil Lastekirjanduse
Keskuses. Palju õnne neile ja okas kurku!

15

14

Tunnikontroll
aka
titaanide
heitlus

Lapsesuu ei valeta...
Mis on armastus?
Sandra (7a) – Armastus on see, kui keegi armastab teist ja teine armastab teda ka.
Inger (8a) – Armastus on siuke asi, et üks teine tahab temaga abielluda niimoodi.
Niimoodi siis... nad tahavadki … niimoodi … kui teine on nõus.
Stella-Marine (7a) – Pulmad!
Merill (7a) – Armastus on see, kui sa teisele otsa vaatad. Armud ära.
Merili (7a) – Armastus on see, kui keegi näiteks kingib talle sõrmuse.
Carolina (7a) – Keegi armub üksteisesse.
Kristel (7a) – Lilled

KÜSIMUS
1.

Mis on summa ruudu valem?
Õige vastus: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

2.

Mis aastal lõhuti Berliini müür?
Õige vastus: 1989

3.

Mis lõhnaga on CH3COOCH2CH2CH2CH3
(butüületanaat)?
Õige vastus: banaani
Eristatakse kahte tüüpi
nukleiinhappeid. Nimeta need
koos lühenditega!
Õige vastus: desoksüribonukleiinhape
(DNA) ja ribonukleiinhape (RNA)
Mis sajandil sündis kirjanik
Giovanni Boccaccio?
Õige vastus: 14. sajand
Mis on energia jäävuse seadus?
Õige vastus: Energia ei teki ega kao, ta
võib vaid muunduda ühest liigist teise ning
kanduda ühelt kehalt teisele.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Mis on akustika?
Õige vastus: helinähtusi käsitlev füüsika
haru; kuuldavus , kõlavustingimused
Mis aastal sai Eestist ÜRO liige?
Õige vastus: 1991
Mitu käänet on saksa keeles?
Õige vastus: 4 käänet

10. Mitu olümpiavõitu on Andrus Veerpalul?
Õige vastus: 2 olümpiavõitu (2002, 2006)

VOOTELE HANSEN
(a + b)2 = a2 + b2

0,5 p

PAUL MESEK
(a + b)2 =
a2 + 2ab + b2

1p

RAVO VAGA
(a + b)2

0,5 p

1p

1989

1p

1989

1p

banaani

1p

banaani?

1p

mädamuna

0p

14

Kevin (8a) – Kingitakse komme
Anett (7a) – Ilus elu
Mia (7a) – Kallistus

1p

1p

DNA ja RNA

0,5 p

-

0p

Mis on õnn?

15?

0p

13 või 14

0,5 p

Sandra (7a) – Õnn on see, kui sul veab mingi asi.

Energia on
jääv, võib
1p
kanduda, aga
ei kao.

Suletud süsteemi
energiahulk ei
1p
muutu (termodünaamika I
seadus).

Energia muundub, ta ei kao.

1p

Õpetus helilainete levikust.

1p

heli?

0,5 p

1991

1p

1991?

6

0p

1

Ralf (7a – Inimene armastab teist inimest
Mathias (8a) – Musi

1989

desoksüribonukleiinhape
(DNA) ja ribonukleiinhape
(RNA)

Stella (7a) – Roosid ja kingid

0p
7,5 p

Kõla, kuuldavus.

1p

1p

1991

1p

4 (kes? keda?
kelle? kellele?)
vist

1p

4 (Nominativ,
Genitiv, Dativ, 1 p
Akkusativ)

2 (2002, 2006)

1p
8p

2

Emilia (7a) – Õnn on see, kui sa tahad midagi soovida.
Inger (8a) – Siuke asi, et sulle meeldib see.
Stella-Marine (7a) – Hea on!
Merill (7a) – Õnn on see, et on hästi tore. Kilkad kohe õhku, tore meel on.
Merili (7a) – Õnn on see, kui sa näiteks midagi võidad.

1p
7p

Carolina (7a) – Su soov läheb täide.
Stella (7a) – Et on natukene naerunägu. Nii hea päev oli!
Ralf (7a) – Tunned ennast väga hästi. Tööl läks hästi, said naerunäo.
Anett (7a) – Rõõmus
Mia (7a) – Raha
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Rebased kummardasid
jumalaid

Ludwig van Beethoven

25.–27. septembril toimus Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis traditsiooniline rebaste ristimine. Ristimisest võttis osa 32 kümnenda klassi õpilast.

Tanel Nurk

Merili Sepaväli, Sigrid Mölder
Osalejatest moodustati 5 erinevat gruppi: superkangelased,
super-supeltiim,
asotsiaalid,
ehitajad ning nõukanoored.
Kõik rebased pidid vastavalt
grupile riietuma, mis tegi asja
lõbusaks. Võistkonnad kogusid mängudelt ja ülesannetelt
võistkonnale punkte ning konkureerisid omavahel. Individuaalselt oli võimalik punkte
koguda stiili ja pugemise eest.
Igale rebasele oli määratud jumal 12. klassist, kellele ta pidi
nende kolme päeva jooksul
alluma. Kõik rebased pidid ju-

malaid pühendunult teenima ja
jäägitult austama!
Esimesel päeval tehti vahetundides erinevaid mänge. Halva
käitumise korral pritsiti rebaseid karistuseks kleepuva morsiga. Loeti hommiku- ja söögipalvet. Teisel päeval jätkus
esimese päeva rutiin. Erinevad
mängud, morss, hommiku- ja
söögipalve. Kolmas päev oli
viimane retsipäev. Jälle mängiti
ja saadi palju nalja.
Nende kolme päeva jooksul
said rebastest ja jumalatest
head sõbrad!

Wolfgang Amadeus
Mozart

Rebase hümn oma jumalusele

Muusikapäev – uus tore
traditsioon meie koolis

Minu jumal on kõige parem,
tema jaoks kooli tulen varem.
Kalamaksaõli kõik ära joon
ning selle eest talle eine toon.

Muusikapäev toimus meie koolis esimest
korda sellel aastal 1. oktoobril. Idee käis
välja meie kooli uus muusikaõpetaja Tanel
Nurk, kelle sõnul toimuvad mitmes teises
koolis muusikapäevad juba mitu aastat.

Merili Sepaväli

Helistan öösel, kui on vaja,
kõik jumala mured ära ajan.
Täidan kõik oma jumala soovid
ning parim rebane olla proovin.

Steven Ester
Muusikapäeva korraldasid õpetaja Tanel Nurk ja huvijuht Triinu Lehtoja. Selle puhul toimus
koolis muusikateemaline vikto-

riin, millega tuli kaasa ka uus
koolikell. Viktoriinis küsiti näiteks, kuidas nimetatakse kolme
kuulsat heliloojat Mozartit,

Beethovenit ja Haydnit (õige
vastus: Viini klassikud), millega musitseerivad Arsise ansambli liikmed (õige vastus:
kelladega) ning kus toimub
igasuvine pärimusmuusika festival (õige vastus: Viljandis).
Pildi järgi pidi ära tundma ka
eri pille ja muusikapala katkendi järgi muusikapala ning selle
autori. Viktoriini võitis põhikooli arvestuses 6.b võistkond
(koosseisus Pipa Anniste, Edvin Ess, Alex Lepik) ja gümnaasiumi arvestuses 12.a võist-

kond (koosseisus Kren Kotka,
Eduard Starobogatov, Harles
Jahnson).
Korraldajad ja direktor jäid uue
üritusega väga rahule, loodetavasti ka osalejad. Järgmine
muusikapäev toimub 2014.
aastal 1. oktoobril ja võimalik,
et osalevad ka algklassid, kellele viktoriini asemele tulevad
lõbusad
muusikateemalised
mängud.
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Teistmoodi päev lasteaias
Õpetajate päev
Raimond Valgre seltsis
Õpetajate päeva hakati Eestis tähistama
1960. aasta 5. oktoobril, kui õpetajad vahetasid abiturientidega kohad ja asusid ise
töökateks õppuriteks.
Birgit Kukk
Vanemad õpilased said sel puhul ise proovida õpetajaametit
ning hea käitumise ja õppimise
puhul kirjutada õpilaste päevikutesse pärishindeid. Õpetajatele kingiti lilli, neid tänati ja
neil lasti isegi pisut pahandust
teha.
Samas vaimus toimus sel
aastal õpetajate päev ka Järveotsa koolis, kus koolitunde viisid läbi meie kooli tublid abituriendid. Neile anti ülesandeks
esimesel neljal õppetunnil õpetada 1.–9. klassi õpilasi erine-

vates ainetes. Lisaks õpetamisele pidid nad ka vahetundide
ajal koridorides korrapidajad
olema. Paljud uued õpetajad
olid viisakalt riides ja rõõmsas
meeleolus. Pärast nelja tunni
andmist jätkus koolipäev tavalises rütmis.
Sel ajal, kui koolis õpilased
tunde andsid ja õpetajad natuke puhata said, külastasid 11.
klassi õpilased lasteaeda (loe
sellest lähemalt Nataly artiklist). Pärast neljandat tundi
kogunesid meie kooli õpetajad

aulasse, et seal koos mõnusalt
aega veeta ja päevasündmuste
üle muljeid vahetada. Aulas oli
hubane atmosfäär, kaetud oli
rikkalik suupistelaud ning mängis lõõgastav muusika, mille
eest vastutasid paar abiturienti.
Pärast huvijuhi avasõna, milles
ta rõhutas õpetajatöö mitmekülgsust, esinesid õpetajatele
1920ndate stiilis kostüümide
ning kavaga Terje TreimannTupits ja kolm tantsutüdrukut.
Etendus oli pühendatud Raimond Valgre 100. sünniaastapäevale, taustaks mängis Raimond Valgre muusika. Eeskava
sisaldas endas suurepärast näitlemist, laulmist ja tantsimist
nii Terje kui tüdrukute poolt.
Tähelepanu väärib esinejate
julgus, kava originaalsus ja loomingulisus, mis haaras publiku
kogu esituse ajal kaasa. Kuigi
paar õpetajat sosistasid ja rää-

kisid omavahel, kulges üritus
plaanipäraselt. Etenduse ajal
oli klaverisaatjaks meie austatud muusikaõpetaja Lia Kullerkupp.
Pärast eesriide sulgemist said
õpetajad suupisteid ja kringlit
süüa ning kohvi juua. Õpetajatele jagati ka viktoriini “Tunne
oma kolleegi” küsimused, kus
õpetajate hobide ja muu info
põhjal pidi ära arvama, kellega
on tegu. Viktoriin jäi õpetajatele koduseks ülesandeks.
Sellega lõppes võrratu programm, mis oli spetsiaalselt
õpetajatele ette valmistatud.
Õpetajate päev, mis oli tulvil
õppimist ja õpetamist, jätkus
tavaliste koolitundidega, kuid
jäi kindlasti kõigile positiivselt
meelde. Loodetavasti korraldatakse meie võrratutele õpetajatele ka järgmisel aastal nii tore
ja huvitav õpetajate päev.

Nagu viimastel aastatel meie koolis traditsiooniks saanud, käis 11. klass õpetajate
päeval Pääsusilma lasteaias külas.
Nataly-Helen Siikki
Meie päev lasteaias algas kell
9, meid tervitasid juhataja ja
kasvatajad, kes olid meie tulekut väga oodanud. Edasi läksime juba rühmadesse, kus meid
ootasid ärevuses lapsed. Igasse
rühma läks kaks või kolm 11.
klassi õpilast.
Mina olin koos oma klassiõe Kristiannaga Krõlli rühmas,
kus olid 2–4 aastased lapsed.
Meil olid väga sõbralikud, armsad ja lõbusad lapsed, kes olid
väga põnevil, et me tulime. Me
mängisime nendega bussisõitu,
ehitasime suure lossi ja lapsed
näitasid meile kõiki mänguasju,
millega nendele meeldib mängida. Varsti oli aeg laulutundi
minna. Laulsime koos vahvaid
lastelaule siilist, õunast ja vihmast. Siis läksime tagasi mängima. Järgmisena pidime me
võimlemistundi minema. Jooksime, tegime erinevaid harjutusi ja vaatasime, kuidas lapsed
mängivad mänge. Edasi läksime tagasi rühma ja puhkasime
natuke. Siis oli aeg õue minna.

Mängisime lasteaiahoovis ja
tegime pikema jalutuskäigu ka
hoovist väljas terviseradadel.
Õueskäik tegi kõhud tühjaks
ja läksime koos tuppa sööma.
Ka meile pakuti süüa. Tuli aeg
panna väiksed magama. Meie
valvasime lapsi, kuni kasvatajad tagasi tulid.
Minu rühma kasvatajal ja
söögitädil oli väga hea meel, et
me tulime, neid aitasime ja lastega mängisime. Meile öeldi, et
me võime veel külla tulla. Väikestele lastele, eriti tüdrukutele, meeldisid kõige rohkem
meie klassi poisid, nendega oli
neil hästi lõbus mängida.
Kokkuvõttes oli see väga
huvitav ja seiklusrikas päev,
me saime tunda end mõneks
tunniks nii kasvatajate kui ka
lasteaialastena, mängisime autode ja nukkudega, joonistasime, ehitasime klotsidest maju
jne. See traditsioon võiks meie
koolis ka edasi kesta, sest see
on väga lõbus päev ja saime ka
kasvatajatele abiks olla.

Kust lapsed tulevad?
Kui kott seljas, siis koolist, kui ilma,
siis lasteaiast!
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Põhikooli poisid
võitsid jalgpallis
Haabersti alavooru
Silver Valdvee
Igal sügisel peetakse Tallinna koolinoorte meistrivõistlusi jalgpallis, mis toimuvad
kahes osas – sügisel ja kevadel. Mängud toimuvad
eraldi gümnaasiumi ja põhikooli osas ning tütarlaste ja
poiste arvestuses.
Meie põhikooli poisid võistlesid Haabersti alavoorus nelja kooliga, võites neid kõiki.
Mäng Õismäe Gümnaasiumiga
võideti 6 : 1, Rocca Al Mare
Kooliga 3 : 2, Õismäe Vene
Lütseumiga 5 : 1 ning Haabersti Vene Gümnaasiumil ei
õnnestunud meie koolile ühtegi
väravat lüüa, seis jäi 3 : 0.
Teise ehk linna alavooru mängudest on siiani mängitud vaid
Nõmme Gümnaasiumiga ja
neidki võideti 3 : 1. Ees ootavad veel mängud Tallinna

Reaalkooliga ning Mustamäe
Gümnaasiumiga. Kui võistkonnal õnnestub edasi pääseda, siis jätkub võistlus kevadel
kolmandas ja neljandas voorus
finaalis.
Meeskonna juhendaja ning
poiste kehalise kasvatuse õpetaja sõnul on tegemist suurepärase tulemusega. „Suur roll
senises edus on Andre Järval,
kellel on pooleaastane Itaalias
mängimise kogemus,” arvas
õpetaja Ravo Vaga. Üheksandikud mäletavad kehalise kasvatuse tunnist isegi mängu, kus
Andre lõi värava juba 6. sekundil ehk enne, kui teised mängu
sisse elada jõudsid. Samas on
jalgpall muidugi meeskonnamäng ja senised võidud kinnitavad, et kõik poisid on mänginud väga hästi.

Raamatusoovitused
Keyt Vainola

Tom Valsberg „Kuidas rännata ilma hirmuta” (Pilgrim, 2012)
Raamatu „Kuidas rännata ilma hirmuta” esimene osa räägib välismaal reisimisest ja sellega seotud hirmude ületamisest. Teine osa kõneleb rännakutest, mida on võimalik kogeda ilma reisimata: meditatsioonist,
hingerännaku-taimedest ning väelauludest/-tantsudest. Kolmas osa käsitleb elu kui rännakut sünnist surmani. Seal filosofeerib Tom teemadel ego, soov omada olemasolevast rohkemat, looja, inimsuhted, surm
ja tänulikkus. See lauludest, luuletustest, mõtisklustest ja põnevatest rännulugudest pakatav kirjatükk on
omamoodi rändamise käsiraamat ning pakub igale avarduda-soovijale kindlasti innustust ja tuge.
Endine õpilane Kristjan kommenteerib: „See on raamat, mis annab julgust uusi asju kogeda ja olla avatud
uutele tutvustele. Soovitan neile, kes mõtlevad, mis edasi saama hakkab ja kuidas edasi toimida.”

Seiklused ümber
Harku järve

Chris Kala „Ebaõnnestunud!” (Märter, 2010)
„Ebaõnnestunud!” räägib ühest noorest poisist, kes teeb seda, mida hing ihaldab. Ta ei lase ennast mõjutada ühelgi kõrvalisel teguril ega sõprade arvamusel, rääkimata ka vanemate soovitustest. „Ebaõnnestunud!” annab põhjaliku ülevaate sellest, kuidas tänapäeva noored elavad ja pidutsevad. Teoses on raha,
armastust, verd, sõprust, suhteid vanematega ja kõike muudki, mida ühe pubeka elu võib sisaldada. Romaan kajastab noorte elu täpselt nii, nagu see ka tegelikult on, kajastades eriti jälke ja rõvedaid hetki,
mida igaüks paljastada ei julge.
Noor kirjanik Roone Roost (raamatu „Mis sul viga on?” autor) peab raamatut elualguse ristlõikeks, mida
tasub lugeda eriti inimestel, kes on elamise maitse natuke ära unustanud. Essentsi on teosel küll!

Silver Valdvee
13. septembril 2013. a
toimusid Järveotsa Gümnaasiumi
tavapärased
matk ja jooks ümber Harku järve.

Vihma seekord ei sadanud ning 13. kuupäev ja
reede mingeid ootamatusi ei
toonud. Matk toimus kogu
kooliperele neljandast kuni
kaheteistkümnenda klassini,
jooks kõigile alates viiendast
klassist. Kõigil õpilastel tuli
osaleda kas matkal või jooksul, kes jaksas ja soovis, võis
osaleda ka mõlemal. Matkal
võisteldi klasside arvestuses,
jooksul oli igaüks enda eest
väljas.
Matkal läbiti seiklusrada,
mis koosnes seitsmest peatusest. Igas peatuses ootas
matkajaid ülesanne. Näiteks
tuli kokku panna suur puust
T-kujuline pusle, järjestada
aja peale sõnad tähestikulises
järjekorras ning visata palli
võimalikult palju läbi värava. Iga ülesande lahendamise
eest saadi punkte. Matkarada läbiti koos klassiga ning
ülesanded lahendati kogu
matkast osa võtva klassi
poolt. Pingerida koostati saadud punktide alusel ja aeg ei
omanud tähtsust. Neljandate
kuni kaheksandate klasside

arvestuses sai seiklusrajal
enim punkte 5.b klass, kellele
järgnesid 8.a ning 6.a klass.
Üheksandate kuni kaheteistkümnendate klasside arvestuses võitis matka 12.a klass,
teise koha sai 11.a klass ning
kolmandat kohta jäid jagama
9.a ja 9.b klass.
Erinevalt matkast võisteldi
jooksus aja peale. Viiendate
kuni kaheksandate klasside tütarlastest läbisid Harku
järve ringi kõige kiiremini
lõpetamise järjekorras: Laura-Jackie Kruus (7.a), Ksenia
Lahe (6.a) ja Heli Hansen
(6.a). Poiste sama vanuseklassi arvestuses tulid esikolmikusse Martin Bander (8.b),
Karro Haav (8.a) ja Martin
Kasemets (8.a). Üheksandate kuni kaheteistkümnendate
klasside arvestuses olid tüdrukute esikolmikus Kristianna Maria Haponen (11.a), Julia Gerda Sokk (9.c) ja Kaisa
Mai Kallaste (9.b). Poiste
sama vanuseklassi parimad
olid Otto-Valter Väinaste
(9.a), Kristo Prangel (9.a) ja
Sten-Mark Virro (10.a). Lisaks võitjatele näitasid väga
häid aegu ka teised osalejad.
Veelgi tähtsam on see, et üritus õnnestus hästi ning kõik
matkalised ja jooksjad jäid
sellega rahule.

– arvutimäng,
milles kaob ajataju
Birgit Avistu

Alguses Minecraftile peale vaadates tundub see väga lapselik mäng ning graafika on kohutav. Kuid kui korra seda mängu mänginud oled, siis enam loobuda ei suuda. See et mängugraafika jube on, ei muuda mängu kuidagi halvemaks. On ju
ka ütlus, et ära hinda raamatu sisu kaane järgi.
Minecraft on tehtud väikese indie game developer’ide grupi
Mojang (Rootsi) poolt, kelle juhiks on Markus Persson (Minecrafti mängijatele tuntud kui kurikuulus Notch).
Minecrafti mängides aeg justkui laguneks su ees plokkideks.
(Tegelikult nii ongi, sest enamus mänguajast kulub sul plokke
ladudes ja midagi ehitades.) Minecraftis saad ehitada kõike,
mida vähegi ette suudad kujutada. Kas või draakoni ... või tuld
purskava draakoni ... või isegi tuld purskava draakoni, kes laseb silmist lasereid!
Avades mängu ükskõik millises mänguvariandis (survival,
creative või adventure), saad valida omale sobivad seaded.
Sinu ees avaneb hiiglaslik maailm täis puid, mägesid, põrsaid
ja lehmi. Ei puudu ka halvad tegelased – creeper’id, zombie’d,
enderman’id jt –, kes öösel ringi luuravad, sinu vere järele janunevad ning kes kõik leiavad, et sina nende pimedasse õuduste
maailma ei sobi. Aga see kõik muutub ainult õudusunenäoks,
kui sul on kena puust maja, valgustatud tuba ning soe voodi,
kuhu päikseloojangul mõnusasti magama heita. Kui mängid

survival’it, siis mängu point on ellu jääda. Pead teadma, kuidas
koguda vajalike ressursse ning looma oma kodu starteegiliselt
parimasse kohta. Creative’is saad olla loov. Sul on lõpmatult
ressurse ning saad luua mis iganes hing ihaldab.
Minu isiklik arvamus Minecraftist on suurepärane. Minecraft
on olnud mu arvuti peal juba aegade algusest ning ikka vahel
mängin seda. Kõige lõbusam on seda koos sõpradega mängida
ning midagi koos ehitada.
Minecrafti uusim versioon on praegu 1.7.2. Mängu saab tasuta mängida ja proovida http://minecraft.net/classic/play
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Koomiks

Perekond Plangi jõuluretseptid

Eduard Starobogatov

Rain-Julius Plangi
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JÕULUSALAT
Hea ja lihtsa jõulusalati valmistamiseks on vaja:
1 suur kartul (keedetud),
1 väike marineeritud kurk,
4 viilu (100 g) peekonit,
1 keskmise suurusega tomat,
1 muna (keedetud),
majoneesi,
natuke porrut või rohelist sibulat.

JÕULUMAIUS
Hea ja lihtsa jõulumaiuse valmistamiseks on vaja:
1 pakk tavalist kohupiima,
250 ml vahukoort,
250 g hapukoort,
pohlamoosi (või mõnd teist haput moosi),
natuke võid,
3 viilu leiba,
suhkrut.

Salati valmistamine:
Keeda muna 6–7 minutit, jahuta keenud muna voolava külma vee all ja
siis koori. Samal ajal, kui muna keeb, saad lõigata salati jaoks teised asjad
valmis. Lõika keedetud kartulist viilud või sektorid ning viiluta marineeritud kurk. Lõika tomat sektoriteks ja porru või roheline sibul väikesteks
tükkideks. Lõika jahtunud muna sektoriteks või väikesteks tükkideks.
Sega tükeldatud kartul, marineeritud kurk, keedetud muna ja porru majoneesiga. Lisa ka natuke soola. Lõika peekon tükkideks ja prae kuumal
pannil. Pane praetud peekon salatisegu peale ja kaunista salat tomatisektoritega. See kogus salatit on mõeldud 2 inimesele.

Magustoidu valmistamine:
Lõika leivast kuubikud ja prae võiga. Pärast praadimist sega leivakuubikud suhkruga. Vahusta vahukoor ja suhkur mikseriga. Sega kohupiim
hapukoore ja suhkruga. Suhkrut pane nii palju, et oleks hea ja magus
maitse. Pane lauale 4 magustoidupokaali või magustoidukaussi. Jaga
praetud leivakuubikud magustoidukausside põhja, pane leivakuubikute
peale teelusikatäis moosi, kohupiim ja vahukoor. Magustoidu võid kaunistada pealt moosiga.
Head isu!
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TJG vilistlane, kes töötab hambaarstina.
Õpetaja, kes oli lapsena väga loodushuviline (perekonnanimi).
Asi, millega õp Tiina Prangel trummi oli sunnitud mängima.
Õpetaja, kellel oli kooliajal keemiaga raskusi (perekonnanimi).
Õpetaja, kes töötab kaitseväes.
Tuntud laulja, kes oli õp Galina Sergejeva klassivend.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Õpetaja, kes töötab nüüd Hiiumaal.
Mis lõhnaga on CH3COOCH2CH2CH2CH3 (butüületanaat)?
Filosoofiaõpetaja perekonnanimi.
Õpetaja, kes õpib geenitehnoloogiat (perekonnanimi).
Mitu muna on vaja panna jõulusalatisse?
Saar, kus asub Emmaste Põhikool.

NB! Kes saadab esimesena õige vastuse aadressile raamatukogu@jarveotsa.ee, saab järgmise ajalehenumbri 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.

4 1

3 7

6 2

9 8

1
2

8 2
4

2 1

8

3

5 4

2 7

3 4

5

4 6

7

5
6 9

4 3

8 6

7

2 5

4 3

9 6

1 2

ТАК! Kuhu kadus Svetlana Simso?
Persoonilugu õp Karin Paega.
Lapsepõlveloo jutustab õp Tiina Prangel
Üritustest meie koolis
Mida evakueerumisel tähele panna
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