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PEATOIMETAJA VEERG

Tee endani MMXVi

Birgit Kukk
peatoimetaja
Miks seisad ilmetuna
kaheldes
nähes lähenevaid valesid
iseendale ja teistele
tunned reeglina kõhklust ja
käsuna hirmu
jalutad käes telefon, mille
välja valis vanema rahakott
emotsioonitu
huvipuudus sind kimbutamas
lootuseks siramas
desideraatne¹ tulevik.
Justkui paikne, ent samas ka
mitte
märkamatu, kuid täheldatav.
Vana rada pidi ringi veereb
peegel

vis-à-vis² enesega Pikal
tänaval kell 10 punktipealt
ole kohal
välk ja pauk Olümpos kutsub
sireeni hüüd kuulmata jäi
vanakeste abinõu kurtidele
kõrvadele
silmad seletamas tühjust
suu paotamas sosistust
ei kellelegi.
Tundetu kui ganoid
kaotasid mina
üles end ei leia
appi ei tõtta Sherlock ega
Poirot
kolmnurki pole loopimas
Pythagoras
Platonilt tröösti ei nuia
üksi leek reliktina lõõmab
non extinguetur³
pead murdev
kas pole see?
Vastus ilmne – kütuseks O2
jõud on nõrkus
tõus on mõõn
balanss
harmoonia
yin ja yang
Punk-punkt-punkt

pimedas suurim kuritegu oma
mina peitmine
lõpuks maksab kätte teiste
petmine
arvad et saad paar riimi
sind alt vedama pean
jätkan vabavärssi,
tundes kirjandusest Krossi
ikka Jaan Krossi, mitte
olematut punast krossi
klassika ruudus annab
teadmised = raamatud
pöördun
kooskõla katkeb
ees seisab blokk
võitlused kestavad
pole mingit „Pidu sinus
eneses”
vastupidi mäslemas on hing
kriibib ja kraabib
väljapääsu soovib
eitamine
hulluks sind ajab
ignorantsus
sind rindele saadab,
käes uhkus, peas vaist,
illusioone tekitab
truudus murtud või truudus
hoitud
sõltub sinust

pühendumus tagant
kannustab
tulemus
sõltub sinust.
Sina ise sõltud sinust...
selge mõte – selge sõnum
usalda end.
Miks seisad ilmekana
vankumatult
adudes õiguslikku tõtt
iseendast ja teistest
tunned reeglina
meelekindlust ja käsuna
rõõmu
jalutad käes armsaim, olgu
selleks kes- või mistahes
emotsionaalne
apaatia sind rahule jätnud
lootuseks siramas
käegakatsutav tulevik
Sind ootamas ees.
∞

Birgit Kukk
¹ soovitu, puuduolev
² vastas, vastamisi (pr k)
³ ei saa kustutatud (lad k)
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Vabariigi aastapäeva tervitus
Steven Nõmmik, 12. klass

24. veebruaril on Eesti
Vabariigi 97. sünnipäev.
Iseseisvumisest on möödunud peaaegu sajand,
kuid see auväärt sündmus ei vanane minu
jaoks mitte kunagi. Me
austame täna mitte
ainult oma riiki, vaid ka
oma vanemaid ja vanavanemaid, kes on ehitanud praeguse maailma,
et meil oleks tulevik,
kuhu oma sammud seada.
Meile kõigile korrutatakse, et meie, õpilased, oleme homse Eesti eestvedajad, kes loovad ise uue maailma
vastavalt oma tõekspidamistele. See on tõsi,
sest meie tehtud otsused
siin määravad meie olemuse ja meie määrame
tahtmatult ka Eesti olemuse. Elu on kui üks
pikk teekond ja iga
otsus on kui käänak pikal maanteel, mida mööda me kõnnime terve
elu. Selle teekonna algusele aitab kaasa kool –
meie jaoks on esimene
teejuht Tallinna Järve-

otsa
Gümnaasium.
Noorte kodanikena ei
näe me veel teed kaugele ja siin on abiks meil
õpetajad, kes õpetavad
meid nägema ja aitavad
üles, kui me kukume.
Me kanname oma teekonnal kaasas pärandit,
mida on edasi antud
peaaegu terve sajand, ja
meie oleme järgmised,
kes teatepulka kannavad ja sõnumi edasi
annavad. Seda võib olla
raske
mõista,
kuid
igaüks meist on Eestile
tõepoolest tähtis, sest
nagu organism ei ela
elunditeta, ei ela ka
Eesti ilma oma rahvata.
Kuid siin võib
tekkida mõte: miks me
ülistame
minevikku,
ehkki pilgud hoiame tuleviku suunas? Igaüks
võib vastata erinevalt,
kuid
mulle
meeldib
mõelda, et me mälestame 24. veebruaril isetut ohverdust, mille me
vanemad ja vanavanemad ebaselgetel ja ohtlikel hetkedel sooritasid
meie kõigi nimel. Veel
sada aastat tagasi oli
mõte vabast Eestist ulmeline ja uskumatu.
Ainult vähesed patrioodid, haritlased ja hullud
söandasid vabadusest ja
iseseisvast riigist mõelda. 23. veebruaril 1918
aastal Endla teatri läheduses sai ulme esimest
korda reaalsuseks ja algas aastaid kestev võitlus eestlaste koha eest

siin maailmas. Tänaseks
on vabadus juba pikemat aega meie reaalsuseks olnud ning me
võlgneme oma maailma
olemasolu neile, kes
eestluse nimel võitlesid.
Need kangelased polnud
kaugeltki kõik vanad
inimesed. Paljud olid
vaid lapsed ja õpilased,
kes ühinesid võitlusega
ja ohverdasid enda tuleviku selle nimel, et meil
oleks tulevik ja et see
tulevik oleks sõltumatus Eestis. See päev on
austusavaldus kõikidele
nimedeta eesti kangelastele, kes ei kartnud
astuda vastu suurimatele takistustele, et anda
meile maailm, kus elada
rahus ja vabaduses.
Tänu nende kangelaste eneseohverdustele saame uhkusega
öelda, et elame kõigi
võimaluste Eestis. Noored ei pea vaatama
USA, Kanada, Rootsi või
Suurbritannia
poole,
sest need võimalused
seisavad siinsamas, ootavad kasutamist. Ootavad, et noored nendega
midagi peale hakkaks.
Kuid
nagu
kõikide
heade
asjadega
siin
maailmas, peitub ka
selles konks. Elu on kui
Ameerika mäed ja midagi ei tule niisama. Nagu
Paul-Eerik Rummo kord
ütles: „Kõik oleneb usust
ja tahtmisest.” Õpilased
võivad kõike saavutada,
kui nad vaid tahavad ja

suudavad uskuda õnnestumisesse, kuid samas
ei tohiks unustada oma
juuri ja päritolu selle
protsessi ajal. NoorEesti 1905. aastal Gustav Suitsuga eesotsas
kuulutas: „Olgem eestlased, aga saagem ka
eurooplasteks.” Julgeme
areneda,
kuid
ärme
kaota
ennast
selle
protsessi käigus. 24.
veebruar on suurepärane näide vankumatu
usu ja tahte tulemist.
Meeldetuletus,
kuidas
kõik on käeulatuses ja
peab vaid oskama kätt
sirutada. Tulemus ei ole
alati küll meelepärane
ja kui 24. veebruar
õpetab midagi, siis seda,
et ei tohi karta, seda, et
me võime ületada ka
kõige raskemad takistused, kui vaid tahame.
Ma ei tea, mille poole
kõik noored püüdlevad
ja ma ei söanda ka
nende eest vastata. Ma
vaid tean seda, kuhu
mina püüdlen. Selle
teekonna läbimisel pakub meie kodumaa meile tuge ja abikätt ning
oma
õnne
leidmisel
peaksime andma Eestile
tagasi selle, mida ta
meile kõigile on pakkunud ja väärib: usku
tulevikku,
võimalust
areneda ning soovi saada paremaks, suuremaks ja tugevamaks.
Head Eesti Vabariigi aastapäeva!
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Meie kooli tublid itaallased
Sandra Anupõld
Järveotsa gümnaasiumis õpib juba
mitmendat
aastat
seitse itaalia õpilast
kahest perekonnast:
Mariano,
Luca,
Beatrice,
Andrea,
Paolo, Wanda ja
Matteo.
Uurisin
oma klassiõelt Beatrice'lt, kuidas neile
Eestis meeldib ja
kui palju erinevad
Eesti ja Itaalia koolid.
Kuidas te oma perega Eestisse sattusite?
Me ei tahtnud ise
kuhugi mujale minna,

vaid oleme siin oma Kas siin on kergem
vanemate töö tõttu.
või raskem õppida
kui Itaalias?
Kas Eestisse koli- Ei ole kergem ega
mine tõi kaasa suu- raskem, ainult minul,
red muutused?
õel ja vendadel on
Kõige suurem muutus keelega raskusi.
oli keele muutus. Kui
me siia tulime, ei Kuidas
erinevad
saanud alguses midagi Eesti ja Itaalia kooaru, aga kohe tuli lid?
hakata eesti keeles Itaalia koolis on ainult
õppima. Eesti keel üks
vahetund
–
kõlas alguses nagu söögivahetund,
mis
jaapani keel. Teine kestab 60 minutit. Iga
muutus oli seotud päev on viis tundi.
kooliga – iga tunni Itaalias on hinded
järel on vahetund ja kümeni. 10, 9 ja 8 on
hinded on viie palli parimad hinded, ülesüsteemis.
jäänud
halvemad.
Halbu hindeid parandada ei saa.

Beatrice, Mariano, Wanda, Paolo

Kas tahaksite tulevikus jääda Eestisse
või minna tagasi
Itaaliasse?
Ma ei teagi. Mõnes
mõttes tahaks jääda
Eestisse, sest Eesti on
väga ilus ja eestlased
on nii lahked inimesed. Ma tunnen end
siin hästi. Aga samas
tahaksin ka tagasi
Itaaliasse minna, sest
mu sugulased on seal
ja Itaalia on mu
isamaa ning isamaa
jääb alatiseks südamesse.
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Jaana Skvortsova – praktikandist
õpetajaks
Kertu Peegel
Jaanuarikuust õpetab meie koolis uus
noor ja ilus algklasside
õpetaja
Jaana Skvortsova.
Saame temaga tuttavaks!
Miks te algklasside
õpetajaks hakkasite?
Õpetajaks saamise mõtted
olid
mul
juba
gümnaasiumi ajal. Käisin
juba siis koos klassiõega
mõnes aines mahajäänud
nooremaid õpilasi järgi
aitamas,
algklassidele
raamatuid ette lugemas
ja olin ka kooli tugiõpilane. Pärast gümnaasiumi lõpetamist tegin
ära Tallinna Ülikooli
sisseastumiskatsed ja nii
sattusingi klassiõpeta eriala õppima. Tegelikult
ma pole ainult algklasside
õpetaja.
Klassiõpetaja võib tunde anda
kuni II kooliastmeni ehk
6. klassini. Ülikoolis tuli
valida ka kõrvaleriala,
mida võib anda kuni
põhikooli lõpuni. Minu
valikuks osutus matemaatika.

minu kodule väga lähedal. Pärast praktika
lõppu pakkus direktor
mulle tööd algklassiõpetajana. Võtsin selle
pakkumise hea meelega
vastu.
Mis oli koolis teie
lemmikaine? Miks?
Minu lemmiõppeine oli
koolis
matemaatika.
Mäletan põhikooli ajast,
kuidas ma vahel lahendasin ka sõprade matemaatikaülesandeid
ja
aitasin neil koduseid
kontrolltöid teha. Ilmselt
jäi mul enda ülesannetest väheks. Matemaatikaga on nii, et kui
sa saad aru, kuidas
mingi
lahenduskäik
käib, siis kipud seda ka
kohe oma pinginaabrile
või sõbrale seletama.
Kui õpetad teistele, siis
saad ka ise paremini
aru.

Millega te vabal ajal
tegelete?
Kunagi tegelesin aktiivselt kaljuronimisega ja
fotograafiaga. Praegu, kui
tekib mõni vaba päev, siis
külastan mõnda muuseuMiks te otsustasite mi, kus pole varem käimeie kooli õpetama nud või lähen kinno. Sutulla?
vel matkan. Armastan ka
Eelmise aasta sügisel autoga sõitmist.
tulin Järveotsa Gümnaasiumi oma II põhi- Kuidas on teie meelest
praktikat
läbima
6.b kool muutunud teie
klassis. Olin kuulnud ajaga võrreldes?
sellest koolist palju head Neid aastaid polegi nii
ja ka asukoha poolest palju möödas. Minugi
sobis see mulle, sest on kooliajal (põhiliselt güm-

naasiumis)
kasutasid
õpetajad juba projektorit.
Siiski võin öelda, et IKT
vahendite (info- ja kommunikatsioonivahendite)
kasutamine õppetöös on
oluliselt suurenenud. Minu meelest on see positiivne nähtus ☺
Kas teil on enda kooliajast midagi lõbusat
meenutada?
Eks neid lõbusaid hetki
oli palju ja kõik ei tule
kohe meelde. Kui ma
käisin 12. klassis, oli meil
üks lahe ettevõtmine.
Panime klassikaaslastega
koos kirja kõik naljakad

laused, mida õpetajad
tunnis
olid
öelnud.
Käisime ka teisi klasse
küsitlemas ja nii saime
iga õpetaja kohta vähemalt paar nalja. Seejärel
tegime koos klassiõega
kõikidest õpetajatest fotod, kusjuures nad pidid
naljakalt poseerima või
nägusid tegema. 1. aprillil panime kooli seintele
õpetajate fotod üles koos
nende naljakate lausetega, mida nad oma
tundides öelnud olid. Küll
siis oli palju elevust, mõni
õpetaja hilines tundi.
Mitu päeva oli koridorides itsitamist kuulda.
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Õpetaja Karoliina Tõnisson naudib
kodust elu
Annika Antsman

Saatsime õpetaja Karoliina Tõnissoni
2013. aastal lapsehoolduspuhkusele.
Kindlasti on paljud õpilased mõelnud, kuidas tal läheb ja kas teda on
lootust varsti jälle koolis kohata.
Saatsin õpetaja Karoliinale kirja, et
uurida, kuidas tal kodune elu abikaasa, kolme lapse ja kahe kassiga
läheb.
Kaua te õpetajana töötanud olete?
TJG
hingekirjas
olen
alates aastast 2000, ent
mõned aastad olen tööluusi
teinud oma (bioloogilisi)
lapsi kasvatades.
Miks tahtsite just õpetajaks hakata?
Õpetajaks soovisin saada
juba algklassides õppides,
nii lihtne ja tore tundus
see töö – pane aga oma
suva järgi hindeid ning
targuta ja õpilased muudkui kohusetundlikult kribavad kõik üles. Tundub,
et enamus aja oma lapsepõlvest veetsingi koolis,
kuna mu ema oli õpetaja.
Lisaks pidasin kodus oma
klassi klassipäevikut. Väikevendki ei pääsenud mu
käest – temaga viisin näidisõppetunde kodus läbi
(vähemalt oli tal lugemine
juba enne esimest klassi
väga sorav ning arvutamine viimasepeal).

TJG-sse tööle kandideerisin Tallinna Ülikoolis loodusteaduste
õppimise kõrvalt. Otseselt töökuulutusi ei
otsinud, ent mu väikevend alustas õpinguid
just selsamal aastal
TJG-s ning seetõttu
sain teada, et otsiti
geograafia õpetajat. Ise
oleksin eelistanud kolmest õpitavast loodusteadusest
bioloogiat
õpetada, ent siis pidin
geograafiale
rohkem
pühenduma.

Miks valisite just
keemia?
Keemiale spetsialiseerusin ümber pärast
lapsehoolduspuhkust,
mil Maiki Lauri juba
tegeles geograafia õpetamisega ning Maila
Mölder vajas väikest
puhkust koolist. Keemia on minu arust
eluks äärmiselt vajalik, samas lihtne ning
õppeaine
Kuidas sattusite tööle loogiline
Järveotsa
gümnaasiu- (vähemalt põhikoolis).
misse?

Kas
plaanite
ka
tagasi tulla ning
jätkata
õpetamist
TJG-s?
Hetkel on pesamuna
veel nii väike, et
töömõtteid pole mõlgutanud, ent eks näis,
mis sügisel saab.

enda
harrastuste
jaoks – lisaks uisutamisele olen võtnud
nõuks korra nädalas
akrobaatikaga tegeleda ning paar korda
kuus võib mind näha Rae keeglis kuuli
veeretamas.

Kuidas teil praegu Jõudu, jaksu, edu ja
läheb? Millega tege- õnnestumisi kõigile
ning palju kallisid!!!
lenud olete?
Hetkel läheb tasapisi,
väga rahulikult – naudin kodust elu 100%.
Kolm
last
vajavad
hoolt, armastust ja
tähelepanu. Vanemad
lapsed
(10-aastane
Liilia ja
8-aastane
Mattias) käivad koolis
ja püüan aidata nii
palju kui saan, et
nendel ja nende õpetajatel oleks kergem.
Pesamuna
Laura
Liisiga, kes on poolteist, ei hakka kodus
ka kunagi igav. Laste
kõrvalt jääb aega ka

INTERVJUU

Pulmapilt aastast 2000

Karoliina Tõnisson lastega Laulasmaal malet mängimas

Karoliina Tõnisson harrastajate uisuvõistluse
poodiumil

Printer seisab kurvalt, sest pole juba
ammu saanud ühtegi kontrolltööd
printida, ja on 15-aastase kassi Musi
magamisasemeks.
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Õpetaja Maiki
Lauri annab aru
Alice Gorobets
Kus koolis te ise õppisite?
Enne Tallinnasse ülikooli tulemist elasin
Haapsalus ja käisin kõik
12 aastat ühes ja samas
koolis, Haapsalu Gümnaasiumis. Kui mina
1993. aastal esimesse
klassi läksin, kandis
kool Haapsalu I Keskkooli nime. Tänaseks
päevaks on kahjuks koolist saanud Haapsalu
Põhikool.
Mis on kõige rohkem
meelde jäänud kooliajast?
Eks ikka toredad klassikaaslased, me olime
väga kokkuhoidev klass.
Ka
nädalavahetustel
suhtlesime palju ning
sageli õppisime kellegi
juures koos. Meeles on
ka see, et minu kooli
ajal oli õppimist palju
rohkem. Kedagi ei huvitanud see, mitu kontrolltööd meil päevas oli,
samuti ka see mitte,
palju koduseid töid jäeti.
Ei osanud ka nagu kurta, olime sellega harjunud. Praegu ei tunne, et
see halb oleks kuidagi
olnud, et koolile nii palju
aega kulus, hiljem ülikoolis oli seetõttu ka
palju lihtsam. Meelde on
jäänud väga säravalt
geograafiaõpetaja lause,
et tema ei saa aru, miks
kõik ajavad taga min-

geid kallakuid gümnaasiumis. Tema sõnul
oli meie koolis vaid üks
kallak ja see oli õppimiskallak.
Miks otsustasite hakata õpetajaks?
Tegelikult see, et ma
õpetaja olen, tuli väga
ootamatult ning üldse
mitte plaanitult. Tallinna Ülikoolis õppisin ma
geoökoloogiat ning 2007.
aasta
jaanuarikuus
eksamitulemusi vaatama minnes jäi mulle
kõrval stendil silma
töökuulutus – Tallinna
Järveotsa Gümnaasium
otsis väikese koormusega
geograafiaõpetajat. Mõtlesin, et proovin,
käisin töövestlusel ning
29. jaanuaril 2007 oli
minu esimene tööpäev.
Miks just TJG?
Siia ma ülikooli kõrvalt
sattusin ja siia olen ka
jäänud, sest maja ja
kolleegid on selle ajaga
saanud osaks minust.

Miks on hea olla õpetaja?
Kuna ma ei suudaks
hommikust õhtuni vaid
arvutiekraani vaadata
ning õpetajatöö pakub
päeva jooksul palju erinevaid
ja
vaheldusrikkaid tegevusi, siis
mulle see sobib ja
meeldib. Kindlasti oleks
kuskil
kontoris
töö
mingil määral lihtsam,
kuid elu ei peagi olema
kerge ja lihtne. Samuti
meeldib mulle lastega
tegeleda.

Kumb on parem olla,
kas õpilane või õpetaja?
Oleneb vist olukorrast.
Mulle meeldivad tegelikult mõlemad rollid, ei
eelista kumbagi. Oleks Kuidas iseloomustakmul rohkem aega töö ja site meie kooli õpilakodu kõrvalt, siis läheks si?
hea meelega veel kord
ülikooli.

Järveotsa Gümnaasiumi
õpilased on üldiselt väga
toredad, mõni võiks olla
pisut motiveeritum.
Samuti võiksid õpilased
olla rohkem kohusetundlikumad kooli asjades. Mulle aga meeldib
see, et suur osa minu
õpilastest on sõbralikud,
abivalmid
ja
paljud
väljaspool kooli väga
aktiivsed,
kes
käib
trennis, kes hea meelega
olümpiaadidel ja ainevõistlustel.
Kas te arvate, et olete
hea õpetaja?
Ma arvan, et seda peab
küsima minu õpilaste
käest.

INTERVJUU
Kelleks te lapsepõlves
saada tahtsite?
Neid mõtteid oli palju,
kelleks suureks saades
saada tahaksin. Näiteks
tahtsin päris väiksena
saada arstiks, aga kui
avastasin, et verd nähes
praktiliselt
minestan,
siis see mõte kadus
kiirelt. Uueks sooviks oli
õpetajaamet. Gümnaasiumis olin aga kindel,
et õpetajaks ei hakka
ma iialgi. Sel ajal tahtsin õppida hoopis maksundust või psühholoogiat. Aga läks ikkagi nii,
nagu väiksena unistasin.
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Kuidas te näete oma
tulevikku järgmise 10
aasta jooksul?
Ma väga pikalt asju ette
ei planeeri, aga loodan,
et selleks ajaks olen
kellelegi ema ja kellelegi
abikaasa. Praegu arvan,
et 10 aasta pärast ma
enam õpetajana ei tööta,
tahaksin töötada küll
hariduse
valdkonnas,
aga mitte enam koolis.
Millised eesmärgid te
elus olete seadnud?
Mul pole vist mingeid
väga kindlaid eesmärke.
Põhiline on, et see,
millega parasjagu tegelen, pakuks mulle midagi ning oleksin ka ise
seejuures õnnelik.

Maiki Lauri väiksena

Kui tihti käid kinos?
Sandra Anupõld

Uurisime, kui tihti käivad
meie kooli õpilased kinos.
Küsitluses osales 180 õpilast 1.−12. klassini.

ei käi üldse 8%
1 x aastas või vähem 7%
1 x kuus 33%

Tulemustest selgus, et meie kooli
õpilased on üsna agarad kinos
käijad. Üle 60% õpilastest käib
kinos kas kord kuus (33%) või
veelgi tihemini (34%). Üldse ei käi
kinos ainult 8% õpilastest.

paar korda aastas 18%

tihemini kui 1 x kuus 34%
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LAPSEPÕLVELUGU

Heldi Oese oli lapsena krutskeid täis
mind kuri kukk ja andis
nokaga
kulmu
pihta.
Ehmunud isa tegi kuke
kohe supiks, et edaspidi
mul silm pähe jääks.
Puudust ei tundnud ma
millestki, olin hellitatud ja
hoitud laps.
Olin lapsena väga
väikest kasvu ja hirmus
peenike (pildil kõige pisem
oma klassis). Minu kolm
aastat vanem vend kutsus
mind Skeletiks. Selle sõna
tähenduse
sain
alles
hiljem teada.
Sündisin perre 6. lapsena,
olles pere pesamuna. Olin
vanade vanemate suure
armastuse vili. Olen neile
ülimalt tänulik, et nad suutsid mind kasvatada ja koolitada! Kahe vanema venna
olemasolust tean vaid juttude ja fotode põhjal. Sõjakeerises olid nad oma elu
kaotanud. Sõda viis ka isa
perest kaugele ja ema ei
teadnud temast 4 aastat
midagi. Ränkraske aeg tuli
emal üle elada. Saatuse
tahtel kohtusid isa ja ema
jälle.
Kui isa tagasi tuli,
kolisime
pere
parema
heaolu nimel (sõber meelitas
isa
kaevandusse
tööle)
Kohtla-Järvele. Esialgu oli
vanematel väga raske sealse
keskkonnaga harjuda, kuid
saabunud oli rahuaeg ja tuli
mõelda tulevikule. Elasime
2-kordses nelja korteriga
kivist majas. Meie kasutada
oli 3 kaunist tuba, köök,
esik, veranda, suur sahver
ja õues iluaed. Ema oli
kodune, sest isa teda tööle ei
lubanud. Ta väitis, et ema
kohustuste hulka kuulub
laste ja koduloomade eest
hoolitsemine ning suure aia
hooldamine. Lapsed aitasid
ema
kodutöödes.
Mulle
meeldis väga loomade eest
hoolitseda. Kord aga ründas

Olin väga elava
loomuga ja kippusin pahandusi tegema. Näiteks
müüsin poemängus mänguraha eest päris toidukraami, võtsin mängurahaks isale osalise palgarahana antud obligatsioone ja tegin muid
koerusi. Talviti meelitasid
kõrged mäed alla laskma
nii suuskadel kui tagumikul. Kodus sain ikka
pahandada küll, et jälle
püksitagumik auke täis
kui sõelapõhi või mõni
suusaots puruks. Ükskord
astusin pudelipõhja jalga,
nii et verd lendas. Olin
kangust täis, panin käterätiku ümber jala ja läksin
ikka põllule rohima (teenisin koolivaheajal taskuraha kolhoosi põllul rohides, palgapäeval sain 25
rubla, mis oli lapsele väga
suur raha). Koju tulles
olin uhke, aga sain kõvasti
pahandada ja pidime sõitma arsti juurde teetanuse
süsti tegema. Suvel meeldisid pallimängud, eriti

rahvastepall.
Nautisin
jalgrattasõitu ja meeldis
võrriga ringi sõita.
Koolitee oli päris
pikk
käia,
küll
üle
lagedate põldude tuuli ja
tuiske trotsides, teisalt
läbi hirmuäratava metsa
või siis üle ohtliku raudtee
seisvate rongide eest või
vagunite alt ja vahelt
ronides. Mäletan hästi 1.
koolipäeva, kui sammusin
piki kruusateed, valged
tuttpaeltega põlvikud jalas
ja tutipael peas. Tumedat
värvi koolivormi juurde
kuulus valge krae ja
varrukatele valged mansetid, mis vajasid pidevat
hoolt. Korrapidaja seisis
hommikuti ukse ees ja
kontrollis
ettesirutatud
käte ja küünte puhtust.
Aeg-ajalt kontrollis korrapidaja ka õppevahendite
olemasolu ja korda. Vahetunnil jalutasid õpilased
koridoris paarikaupa ringiratast. Korda aitasid
hoida tublimad vanemate
klasside õpilased. Neile
kuuletuti ja neisse suhtuti
austavalt.
Mul oli põhikoolis
klassijuhatajaks hea huumorimeelega meesõpetaja.
Minu õpetajad on olnud
kõik mulle suureks autoriteediks. Tädi oli õpetaja ja
mingil ajal ka mu isa. Ka
minu enda karjäärivalik

Esimesel koolipäeval

tuli juba lapsepõlves kujunenud soovist saada õpetajaks.
Meeldejäävad olid
klassiga tehtud ühismatkad. Metsa läksime ühislauluga marssides. Kuidas
küll keedetud muna ja
vorstivõileivad
limonaadiga maitsesid looduse
rüpes! Kui toredaid mänge
sai koos mängitud!
Õppeainetest
meeldisid matemaatika ja
keeled. Jutustamises olin
aravõitu. Eksamid kulgesid kenasti, kuid õppimiseta ei saanud. Tuli
vaeva näha.
Kooli ajal osalesin
näite- ja akrobaatikaringis
ning rahvatantsus. Kogusin näitlejate pilte, kommipabereid ja vesipilte.
Meeltmööda oli luuletamine, salmikute pidamine.
Kohalike vanemate inimeste kiituse pälvisin
kontsertide organiseerimise eest, kus koos teiste
lastega esinesime laulude
ja tantsudega. Armastasin
lapsena ja armastan siiani
seltskonnas viibimist. Läbi aegade on mind huvitanud mängud ja mängude organiseerimine.
Lapsepõlvest
on
vaid meeldivad mälestused, see oli minu jaoks muretu ja rõõmurohke aeg.

INTERVJUU

11

Kooliõde Malle Martens kuulab ja aitab
Carmen Katarina Sikk

Kaua te olete meie
koolis töötanud?
Töötan
Järveotsa
koolis alates aastast
2001.

Kaua ja kus õppisite õe ametit?
Õppisin Tartu Meditsiinikoolis, mis on
nüüdne Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õppeMillal te tulite mõt- aeg oli 3 aastat.
tele saada meditsiiniõeks?
Kas
meditsiiniõe
Õe
eriala
läksin töö pakub palju
õppima pärast seda, väljakutseid?
kui ei saanud sisse Mis puudutab koolis
arstiteaduskonda
töötamise
väljakut(füüsika eksam eba- seid,
siis
nendest
õnnestus).
puudust ei tule. Iga
päev juhtub midagi,

mis nõuab kiiret ja mis väljendub ebaõiget otsustamist.
õiges toitumises, väheses või liigses füüMis on teie töö silises
aktiivsuses,
juures kõige huvi- liigses
arvutis
ja
tavam?
telefonis
olemises,
Eks ikka lapsed tee- väheses uneajas. Soovad
selle
töö vitan rohkem õues
huvitavaks, kes pöör- liikuda, kasulik nii
duvad minu poole kehale kui vaimule.
väga erinevate mure- Terves kehas terve
dega, vahel ka nalja- vaim!
kate küsimustega.
Milliste muredega
Kas teil tuleb meel- teie poole kõige
de mõni naljakas enam pöördutakse?
juhtum seoses oma Kõige
sagedasemad
tööga meie kooli- kaebused on kõhumajas?
valu, peavalu, kurguNaljakaid juhtumeid valu, nohu, „paha
nii väga palju ei ole, olla”, väsimus. Sageaga üks juhtum mee- dased on ka kukkunub, kui üks õpilane mistega seotud vigasneelas alla knopka. tused, löögist saadud
Suunasin
õpilase traumad,
kokkuEMO-sse ehk era- põrked kulli mängikorralise
meditsiini mise ajal, kisast põhosakonda, kus see justatud
kaebused,
eemaldati.
ninaverejooksud, sagenenud on ka pearingKuidas on laste ter- lused.
vislik seisund aastatega muutunud?
Kas esmaabi võiks
Oma tähelepanekute igaüks osata anda ?
järgi võin öelda, et Minu arvates peaks
esineb rohkem väsi- iga inimene oskama
must, toitumisega seo- anda esmaabi.
tud muresid, ka unehäireid, ebaselgeid kõhu- ja peavalusid.
Mida
soovitaksite
lastele, et nad tervemad oleksid?
Soovitan vältida ebatervislikku
eluviisi,
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Vilistlane Reelika
Viitamees edendab koolinoorte tervist
Rebecca-Marie Kiibus
Meie kooli vilistlane Reelika Viitamees (lõpetas
aastal 2003) töötab Tervise
Arengu Instituudis projektijuhina. Ta õppis terve
kooliaja TJG-s (nagu ka
tema vanem vend Rait).
Tol ajal oli esimene klass
eraldi väiksemas majas ja
suurde kooli saadi minna
alles teises klassis.
Alg- ja põhikoolis
huvitas teda enim kunst ja
laulmine. Gümnaasiumis
käis ta mõnda aega ujumistrennis ja jätkas laulukooris
käimist.
Kooliväliselt huvitus ta veel tennisest ja ratsutamisest.
Hetkel tegeleb ta hobikorras jooksmise, rulluisutamise ja ujumisega. Lühidalt võib öelda, et Reelika
oli kooliajal väga tegus ja
on seda praegugi.
Klassikaaslastega
oli tal läbisaamine väga
hea, üsna väikese klassina
suhtlesid nad enamasti
omavahel ka väljaspool
kooli ning ka praegu kohtutakse regulaarselt.
Õpetajatega
olid
tal suhted enamasti head,
kuigi „eks tuli ette ka
hõõrumisi,” sõnab ta. Õpetajatest jätsid talle sügavaima mulje just südame
ja armastusega oma aine
juures olevad õpetajad
ning eelkõige hindas Reelika õpetajate juures inimlikkust. Ainult häid sõnu
jagub tal oma algklassiõpetaja Marje Liedemanni
suhtes – soe, nooruslik,
pehme, emalik, tore, hoolitsev. Pärast koolitunde
sai tihti veel tüdrukutega

klassi jäädud, üksteise
võidu tahtsid kõik tüdrukud Marje juukseid kammida ja soengut teha. Üks
värvikamaid õpetajaid oli
ka Marina Anfinogenova.
Tema tunnid olid alati
lõbusad ja oodatud. Õpetajana oli ta heatahtlik,
püüdlik ja oma ainesse
väga tõsiselt suhtuv.
Üks meeldejäävamaid õpetajaid, kes talle
„hinge puges”, oli ajalooõpetaja Leili Möldre, kes
on tänaseks meie hulgast
kahjuks juba lahkunud.
Samuti
meeldis
talle
matemaatikaõpetaja Vaike
Ader, kes oli küll Reelika
sõnul üsna range, kuid
vajadusel
ka
mõistev.
Sellega seoses tuleb tal
meelde üks seik: trigonomeetria oli ta nõrgim
osa matemaatikas ja tema
õnnetuseks oli õppekavas
sellega
täidetud
lausa
terve
veerand;
järjekordselt
ebaõnnestunud
kontrolltöö järel õpetaja
juures
vesteldes
oma
veerandihinde pärast, mis
oli tal tõesti vaevu kolmeni
küündiv, lubas Reelika
käsi südamel, et tulevikus
käib ta matemaatikast
suure
kaarega
mööda.
Õpetaja pani talle raske
südamega siiski kolme.
Reelikale meeldis väga ka
gümnaasiumis tema kehalise kasvatuse õpetajaks
hakanud Merike Turb, kes
just oma professionaalse ja
paindliku
õppemetoodikaga silma paistis. Ka oma
klassijuhatajat
Tiina
Kadopap
meenutab

Reelika hea sõnaga. Eesti
keele ja kirjanduse tunnid
olid Reelika sõnul tõeliselt
värvikad, sest kunagi ei
teadnud
ette,
millise
huvitava
sõnaühendiga
õpetaja neid sel korral
üllatab.
„Sellest uskumatust sõnavarast kirjutati lausa vihikuid,” teab
Reelika öelda, „see oli
tõeline
sõnade
mäng.”
Üldiselt hindas Reelika
kõiki õpetajaid, kes võtsid
õpilasi endaga võrdselt.
Reelika õppis Tallinna Ülikoolis riigikorraldust (vanasti oli eriala
nimi haldusjuhtimine). Ta
plaanis ülikooli minemist
juba gümnaasiumisse astudes, kuid enne kui ta
mõtles välja, mida ta
täpselt õppida tahaks,
võttis ta aja maha ja käis
aasta tööl ning siis astus
meelepärast eriala õppima.
Lõpetamisest lahutab teda
vaid lõputöö.
Praegune töö Tervise Arengu Instituudis on
seotud noorte tervisega
(terviseedenduslike projektide planeerimine, ettevalmistamine,
läbiviimine,
meediaga
ja
noortega
suhtlemine). Tema projektide valdkonnad on tubakavastane
ennetusprogramm, koolitoit, noorte
kirjutatud projektide rahastamise korraldamine,
alkoholiennetus jne. „Võibolla olete kuulnud sellistest programmidest või
projektidest, nagu seda on
„Parim
koolisöökla”,
„TEIP”
või
„Suitsuprii
klass” – just sellised pro-

jektid on minu vedada.
Muidugi on ka erinevaid
töörühmi, kus püüan oma
kogemuste ja teadmistega
nõu ja jõuga kaasa aidata,”
räägib Reelika lähemalt.
Töökeskkonnaks on tal
kontor, kust ta juhib oma
tööd peamiselt arvuti ja
telefoni teel, kuid projektide viimases staadiumis liigub ta palju ringi ka
suurematel üritustel ning
vahel viivad tööülesanded
teda ka välismaale.
Praegu
on
ta
valinud oma elukohaks juba lapsepõlves südamelähedaseks saanud Haabersti ning tema pisikesse
perre sündis aasta tagasi
väike tüdruk, kelle kasvatamiseks hetkel suurem
osa tema energiast kulub.
Kellel
on soovi
töövarju rolli proovida,
võib julgelt ta kontaktid
Tervise Arengu Instituudi
kodulehelt üles otsida ja
temaga ühendust võtta.

Õp Marje
Liedemann
Reelikast:

Reelika oli väga
aktiivne ja naerusuine õpilane, kes
võttis alati üritustest osa. Temast on
ainult väga head
mälestused.

LAPSESUU
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Lapsesuu ei valeta
Alice Gorobets
Seekord palusime 1. klassi lastel seletada, kuidas nad mõistavad tuntud Eesti vanasõnu.

Jänes šampust ei joo

(tegelik tähendus: inimene, kes on arg ja ei riski, ei saa ka võita)
Arutasime koos, milline iseloomuomadus on jänestel.
Kristofer (7) – Jänes ei joo mitte midagi.
Mia-Elora (7) – Jänes on arg.
Chris-Robert (8) – Jänesed ei joo midagi.
Remy (7) – Laps ka šampust ei joo.
Valter (7) – Jänes, kes üldse midagi ei joo. Ta ei joo šampust, sest ta on arg.
Maksimilian (7) – Jänes mitte midagi ei söö peale porgandi ja kapsa. Nad ei joogi
šampust.

Käbi ei kuku kännust kaugele
(tegelik tähendus: lapsed on oma vanematega sarnased)
Kuna alguses ei tulnud lastel ühtegi mõtet, siis sai
antud vihjeid, et käbi on nagu laps ja puu vanemad.
Kristofer (7) – Käbi on puu otsas ja ta ei saa kukkuda
kaugele. Kui sa lähed pahandustega liiga liiale, siis
vanemad karistavad sind.
Valter (7) – Kui käbi kukub, siis lapsed püüavad kinni.
Kui käbid kukuvad, siis vanemad ja lapsed korjavad
need kohe ära.
Chris-Robert (8) – Käbi kukub kännu ligidale, otse puu
alla.
Maksimilian (7) – Mida pikem oks, seda kaugemale käbi
kukub.

Pill tuleb pika ilu peale

(tegelik tähendus: kes liiga palju vales kohas naerab,
võib lõpuks hoopis nutma hakata)
Kristofer (7) – Kui sa väga palju naerad, siis hakkad nutma.
Valter (7) – Kui sa vaatad midagi ilusat, siis hakkad nutma.
Mia-Elora (7) – Pill tuleb siis, kui sa vaatad päikese poole.
Remy (7) – Kui kakled, siis hakkad kohe jörisema.
Artur (8) – Kes naerab, see rohkem elab.
Paula (7) – Peaksid naermise lõpetama, muidu teised hakkavad sinu üle naerma.
Chris-Robert (8) – Kui sa palju naerad, siis sinu üle hakatakse ka naerma. Sa hakkad terve elu nutma.
Maksimilian (7) – Et sa hakkad terve elu nutma.
Martin (7) – Kui sina hakkad kõikide teiste üle naerma, siis nemad hakkavad veel rohkem kiusama.
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TUNNIKONTROLL

Tunnikontrollis viik!

Juta Raun

Maria Mang

Kristi Väär

1. Mis on vaakum?
Tühi, aineosakesteta ruum. Vaakum on õhu
Õige vastus: õhutühi või hõrendatud
puudumine.
gaasiga ruum
1p
2. Mis on elavhõbeda keemiline
tähis?
Õige vastus: Hg

Hg

Õhuta ruum.
1p

Hg

Hg

1p

1p

3. Kirjuta õiged vormid:
mõru, kohv, töötada
▪ mõru (omastavas käändes)
▪ coffee (eesti k ainsuse nim)
▪ töötama (da-tegevusnimi)
Õiged vastused: mõru, kohv, töötada

1p

4. Milline oli Eesti esimene
Sakala
eestikeelne perioodiline
nädalaväljaanne?
Õige vastus: Perno Postimees (1857)

Pärnu Postimees (ja kui ei
ole, siis on kindlasti mingi
Maarahva ajaleht)
0p 1p

5. Kes on Eestis kõige enam
aasta sportlase tiitleid võitnud
naine?
Õige vastus: Erika Salumäe

Erika Salumäe

6. Mis aastal asutati Tallinna
Tehnikaülikool?
Õige vastus: 1918

Ei tea, pakun 1950.

7. Kui pikk on inimese peaaju?
Õige vastus: 15,5–19 cm

umbes 20 cm?

1p

mõruda, kohvi, töötada

1p
mõru, kohv, töötada

0,5 p

1p
Pärnu Postimees
1p

Ma väga tahaks, et see
Kristina Šmigun
oleks maadleja Epp Mäe,
aga kipun arvama, et see
1 p on Kaia Kanepi
0p
1906

1967

0p

0p
Sama pikk kui in
kogupikkus miinus in
pikkus tallast kuklani ja
veel miinus 2 cm

☺

0,5 p

0p

0p
23 cm

0p

1p

8. Mitu järve ja veehoidlat on
Eestis?
Õige vastus: üle 1400

umbes 200

u 4000

9. Mis on hüpotees?
Õige vastus: mingi nähtuse
seletamiseks esitatud tõestamata,
ent ka kummutamata teaduslik
oletus

Püstitatud väide, mida
soovitakse tõestada või
ümber lükata, kontrollida
selle õigsust.
1p

Hüpotees on loodud väidete Eeldus, mida hakatakse
kogum, mis leiab kinnitust tõestama.
või lükatakse ümber
katsete/uuringute abil.
1p
1p

10. Kus ja mis aastal toimus
esimene üldlaulupidu?
Õige vastus: 1869 Tartus

1864 Tartus

19. sajandil

0p

1600
0p

0,5 p

1869

0,5 p

0,5 p

0,5 p

6p

6p

6p

MUUTUMISMÄNG
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Thor ja Aleksander – ingel ja printsess

ENNE

PÄRAST

Nimi

Thor Erik Koorep

Aleksnder Skvortsov

Vanus

12

12

Klass

6.a

6.a

Hobid

trummid

jalgpall

Lemmikained

tööõpetus

kehaline kasvatus

Miks just selline riietus?

Mulle meeldib must värv.

Mulle meeldib punane ja sinine
värv.

Mille järgi valid oma
riideid?

Elu järgi :)

Moe järgi.

Mis kuulub su igapäevase Pusa, sõrmus.
riietuse juurde?

Teksad, kena särk ja prillid.

Kuidas jäid muutusega
rahule?

Pole paha, aga jään ilmselt oma
vana stiili juurde.

Mulle meeldib vana välimus
rohkem.
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LOOMING

Õpetajad kirjutasid
järjejuttu
Palusime õpetajatel jätkata juttu. Esimene lõik oli
ette antud. Iga lõik on eri õpetaja kirjutatud. Järjejutu kirjutamisel osalesid Triinu Lehtoja, Katri Silla,
Dagmar Seljamäe, Vootele Hansen, Eve Tagavälja,
Maiki Lauri, Mari-Liis Oja.
Kell sai kaksteist öösel. Majas oli vaikne. Kuu paistis aknast sisse ja kogu pere magas.
Korraga aga kostis riidekapist veidrat norinat. See imelik hääl äratas ema. Ta puges haigutades
voodist välja ja avas kapi ukse. Ja siis ta kiljatas!
Kapist, kust päeval vaatasid vastu riidekuhilad, avanes nüüd vaade salapärasesse mitme käiguga
koopasse. Ikka veel kostis kummalist norinat, kuid selle tekitaja jäi selgusetuks. Ema peas sündis otsus sellele
häälele jälile saada.
Ta astus kappi, kuid ei suutnud otsustada, millisesse käiku siseneda. Ema kuulatas ning
sammus hääle suunas keskmist käiku mööda üha kaugemale koopa sisemusse. Üsna pea hakkas
paistma eredat valgust ning ema jõudis ilusale aasale.
Aas oli tõesti imekaunis. Täis lõhnavaid lilli igasugustes kaunites värvides ning nende lõhn pani suisa
pea pööritama. Ümber lendasid kirjud liblikad, kostis linnulaulu. Kõik oli vastupandamatu. Ema liikus
mööda kitsast teed. Hetkeks jäi ta seisma. Kas edasiminek oli ikka tark mõte? Ta oli ometi ema. Ta peab
hommikul enne teisi tõusma ja hommikusöögi valmistama, lapsed üles ajama ning vaatama, et nad
korralikult kooli jõuaksid. Samuti pidi ta ise tööle jõudma. Aga see koht oli nii lummav. Äkitselt ilmus tema
ette üks olend – eesel, kes oli üleni helesinine. Ta põrnitses ema üllatunult.
Eesel ei tundunud tavaline loom olevat. Tal olid jalas punased põlvikud ja peas kirju kübar
suure sinise lillega. Ema oli jahmunud, kuid loom tundus talle samas nii sümpaatne, et oleks
tahtnud teda kohemaid kallistada. Eesel ema kohta sama ei näinud arvavat, sest ta taganes
kohkunult ja peitis end suure põõsa taha, nii et välja paistsid ainult kõrvad.
Ema ei mõistnud, miks eesel teda järsku kartma hakkas. Veelgi kummalisem oli aga looma
väljanägemine. Kas eesel oli endale ise põlvikud jalga pannud või tegi seda keegi teine? Aga kes? Korraga
tundis ema koputust õlale. Ta pööras ringi ja nägi enda ees tütarlast, kel olid sassis musta värvi juuksed ja
seljas roosa kleit. Meiu tundus olevat ärritunud. Nüüd sai ema aru, et eesel peitis end hoopiski tolle neiu eest
ära. Aga miks?
„Hei, miks sa siin oled?” küsis võõras tüdruk nõudlikult. „Sa hirmutad minu eeslit. See
koht ei ole täiskasvanute jaoks.”
„Ma sattusin siia kogemata,” vastas ema. „Tulin lihtsalt uurima, kust pärineb norin minu
magamistoas. Mis koht see siin on?”
„Kuidas sa nii rumal oled?” sähvas tüdruk sõjakalt. „Siin on ju unenägude aas, sa käisid ise
ka siin öösiti mängimas, kui laps olid. Aga niisugusena sa küll siia lubatud pole, sihukestele
suurtele on mägede taga hoopis Unenägude linn, kus te võite ööd otsa oma igavaid asju teha!”
„Kuidas ma pääsen sinna linna? Kus see asub?” küsis ema.
„Ma ei tea,” vastas tütarlaps nõutult.
„Ma hakkan siis otsima,” ütles ema, „anna mulle palun oma eesel abiks.”
„Nõus, lööme käed, kui sa mulle oma kaelakee annad,” vastas tüdruk.
Hommikul ärgates oli emal unenägu ununenud, kuid mitmetel järgmistel öödel nägi ta rahutuid
unenägusid, kus ajas eeslit taga või jooksis temaga võidu. Miks, ei olnud tal enam hommikul meeles. Ühel ööl
oli aga eesel kadunud ja ees seisis imetore linn, nii pikk kui lai ja säravate hoonetega. Inimesi
aga seal polnud. Siiski kaugel keskväljakul oli üks vana naine näha. Lähemale minnes kuulis
ema tervitust ja küsimust: „Kas sa tõid mu kaelakee tagasi?”
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Advendihommikud raamatukogus
Ann Aruvee
Eelmisel aastal alustatud
advendihommikute
traditsioon jätkus ka sel
õppeaastal. Jõulukuu oli
raamatukogus täis sagimist ja toredaid külalisi.
Kui eelmisel aastal oli
külla kutsutud neli eesti
kirjanikku (Kätlin Vainola,
Ilmar Tomusk, Kerttu
Soans ja Harriet Toompere) ning üritustest said
osa ainult algklasside lapsed, siis sel korral käis
meil raamatukogus külas
koguni viis kirjanikku,
üritustest sai osa kogu
kool.
I advendi nädala
reedel käis 1. klassidele
esinemas
lastekirjanik
Hilli Rand. Esimestele
klassidele oli ta esinema
kutsutud eelkõige sellepärast, et Hilli Rannalt
ilmus kooliaasta alguses
kaks 1. klassist rääkivat
raamatut – „Esimene A
klass ja tarkusepäev” ning
„Esimene A klass ja
kooliaasta algus”. Kirjanik

tutvustas ennast ja oma
raamatuid
ning
luges
mitmest raamatust ka
ette.
Lapsed
küsisid
huvitavaid küsimusi ja
võtsid
hasartselt
osa
viktoriinist, mis kirjanik
oli ette valmistanud.
I advendi nädala
reedel oli ka teine külaline.
2.‒3. klassidele käis esinemas armastatud lastekirjanik Olivia Saar. Kirjanik rääkis sellest, mis teda
Järveotsa kooliga seob,
milliseid raamatuid ta on
kirjutanud ja mille kallal
ta praegu nokitseb. Autor
luges ette jutu „Kontorirott” oma viimasest raamatust „Hilpharakas” ning loo
kõigile tuntud raamatust
„Lõvi Lõrr ja Jänes Jass”,
üritust alustas ja lõpetas
ta aga oma uute jõululuuletustega, mis polnud
sel hetkel veel kuskil
mujal
ilmunud. Lapsed
küsisid kirjanikult palju
huvitavaid küsimusi – nt
saime teada, et Olivia Saar

Kadri Hinrikus lastele esinemas

kirjutas
oma
esimese
raamatu 50 aastat tagasi
ning et luuletusi on tal
lausa 500‒700 ringis. Oli
ääretult tore kohtumine,
kust ei puudunud ka autogrammikütid.
II advendi nädala
reedel käis 4.‒5. klassidele
esinemas teleajakirjanik ja
lastekirjanik Kadri Hinrikus. Ta rääkis oma tööst
televisioonis (ta on ETV-s
„Aktuaalse kaamera” saatejuht ja teeb kaasa ka
„Osooni” meeskonnas) ja
sellest, kuidas ta raamatute kirjutamise juurde
jõudis. Meie kooli lastele
on väga meeldinud tema
raamat „Et head haldjad
sind hoiaksid”.
III advendi nädala
reedel käis 6.‒7. klassidele
esinemas kirjanik Ketlin
Priilinn. Ta on kirjutanud
kokku 20 raamatut nii
lastele, noortele kui täiskasvanutele.
Kohtumine
oli tore ja huvitav, enamik
kuulajaid olid ka ise

mõnda Ketlin Priilinna
raamatut lugenud, nii et
oli ka, millest rääkida.
Kirjanikul oli kaasas ka 2aastane tütar, kes ema
esinemisele
konkurentsi
pakkus ja publikut naerutas.
IV advendi nädala
reedel käis 8.‒9. klassi
noortele esinemas kirjanik
Reeli Reinaus. Ka tema on
noore ea kohta väga
viljakas kirjanik – ilmunud
on 17 raamatut lastele,
noortele ja täiskasvanutele. Meie kooli õpilased on
väga kiitnud tema raamatuid „Must deemon” ja
„Vaevatud”.
Advendihommikud
olid ka sel aastal huvitavad ja harivad. Loodame
selle traditsiooniga jätkata
ka järgmisel õppeaastal.
Kõikide
advendihommikutel osalenud kirjanike
loomingut leiab ka meie
kooli raamatukogust.

Olivia Saar autogramme jagamas
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Järveotsa
gümnaasium
osaleb Nordplus
projektis
Terje Treimann-Tupits, Emily Ridal
Nordplus on Põhjamaade
Ministrite
Nõukogu (PMN) poolt
ellukutsutud ja rahastatud elukestvat õpet
toetav programm, milles osaleb ka meie
kool. Igal aastal osaleb
toetatud
projektides
üle 10 000 inimese
Põhjamaadest
ning
Balti regioonist.
Meie kool on
praegu
partneriks
Nordplusi
projektis
„Building
Language
Bridges”. See projekt
ühendab kuut kooli
Eestist, Leedust, Taanist, Norrast ja Islandilt ning selle eesmärk
on tutvustada õpilastele Skandinaavia ja
Baltimaade inimesi,
kultuuri ja kombeid.
Kuna Nordplus programmi ellukutsujaks
on PMN, on oluline
osa projektis ka Põhjamaade keelte tutvustamisel.

Kui
vaatad
kaardilt, kui kaugel
asuvad projekti partnerriigid
üksteisest,
on lihtne mõista, miks
selle konkreetse projekti põhitöövormiks
on suhtlemine interneti vahendusel. Projekti tegevusi kajastab
koduleht
http://buildingbridg
es2014.weebly.com,
kus nii meie koolil kui
kõigil teistel partnerkoolidel on oma rubriik, kuhu saab üles
laadida oma kooli tutvustavat infot ja projektiga seotud tegevusi.
Projekti käivitamisel arutati, mis
võiks olla selle projekti tulem, mis täidaks projekti eesmärki – see on tutvustada
rahvaid ja kultuure
nii, et tegevused oleks
elulähedased ja huvipakkuvad. Leiti, et
söögivalmistamine on

miski, mis on ühine
kõigile
rahvastele,
kuid erineb ometi
riigiti ja rahvuseti. Nii
ongi projekti üheks
reaalseks eesmärgiks
anda välja kokaraamat. Märtsi esimesel
nädalal
külastavad
meie kooli partnerkoolide õpetajad ja
meil
ongi
plaanis
ühine kokkamine meie
kooli õpilaste ja külalisõpetajatega. Selleks
oleme õpilastega valmistunud juba veerandi algusest. Projekti ja
loovtöö raames on
õpilased otsinud retsepte (näiteks vastlapäeva toidud) ja
need inglise keelde
tõlkinud.
Retseptid
ning fotod valminud
roogadest
saavad
meiepoolseks
panuseks kokaraamatusse.

Projekt
„Building Language Bridges” kestab 2016. aastani. Kindlasti kandideerib TJG ka edaspidi partneriks erinevatesse rahvusvahelistesse projektidesse.
Osalemine
sellistes
projektides pakub eri
maade koolidele võimalust jagada kogemusi, kuidas koolielu
edendada ja huvitavamaks muuta. Me
saame ennast tutvustada ka väljaspool
Eestit ning meie kooli
õpilased saavad võimaluse end projektitegevustes teostada ja
lisada saadud rahvusvahelise koostöökogemuse oma portfooliosse (näiteks ELOSsertifikaadi taotlemiseks).
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Vahva sõbranädal
Pipa Anniste, Helle Katrina Luik
Meie koolis tähistati taas
sõbrapäeva! Seekord jagus
üritusi kolmele päevale.
Traditsiooniliselt toimusid
stiilipäevad, kus õpilastel
oli võimalik end kellekski
teiseks kehastada. Algklasside stiilideks olid kolmapäeval triibud ja täpid,
neljapäeval multikategelased ja reedel tagasi lasteaeda.
Põhikoolil
ja
gümnaasiumil tuli kolmapäeval
riietuda
oma
lemmikajastu järgi, neljapäeval olid poisid tüdrukud ja tüdrukud poisid
ning reedel oli ka põhikoolil ja gümnaasiumil teemaks tagasi lasteaeda.
Paljud õpilased nägid väga
vahvad välja (vt pilte).
Reedel, 13. veebruaril oli 2. korrusel avatud kohvik, kust sai osta
erinevaid maiuseid, mida
müüsid meie kooli toredad

õpilased. Reedel sai ka
aulas oma sõpradega koos
pilti
teha
(vt
pilte).
Vahetundidel lasti kooliraadiost õpilaste soovilaule, pärastlõunal olid
filmiõhtud aulas, kus üheskoos sõbralikult filmi vaadati. Filmiks oli „Nagu
kaks tilka vett!”, kus
kaksikutest õed teevad
kõik, et oma vanemad jälle
kokku viia. Filmihuviliste
hulk polnud kuigi suur,
kuid kõik, kes soovisid,
said toreda filmielamuse.
Reedel toimis ka
paarilise otsimine. Vahetunnis saadud numbri
järgi tuli leida sama numbriga koolikaaslane.
Oli
tore
sõbranädal. Loodetavasti on
järgmisel aastal veel rohkem osavõtjaid.
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Korvpallipoiste suur võit
Nataly-Helen Siikki, Triinu Lehtoja
Järveotsa Gümnaasiumi põhikoolipoisid tulid
Tallinna koolinoorte meistriks korvpallis – seda
ilma ühegi kaotuseta. Poistele ja nende tublile treenerile
Ravo Vagale andis võidusärgid ja medalid üle Tallinna
Haridusameti juhtivspetsialist Andres Vakra (vt pilti).
Uurisime poiste treeneri Ravo Vaga käest turniiri kohta
lähemalt.
Kes kuulusid võistkonda?
Rando Rattasepp, RennoRenek Rattasepp, Karro
Haav,
Indrek
Kutser,
Enrico Pedder, Indrek
Sunelik, Thomas Saar,
Martin-Daniel
Abelov,
David Neago, Sven Erik
Ditmann, Riko Leppik,
Martin Bander ja Robert
Gerassimov (vt pilti esilehel).

Kellega te mängisite?
Osales enamik Tallinna
koole. Alagruppides alustas umbes 35–40 kooli,
poolfinaalturniirile jõudis
18 kooli ja finaalturniiril
oli 6 parimat kooli. Meie
poisid mängisid kokku 9
mängu, mis ka kõik
võideti.
Paremusjärjestus oli kokkuvõttes järgmine:
1.Tallinna Järveotsa
Gümnaasium
Millal võistlused toimu- 2.Tallinna Reaalkool
sid?
3.Vanalinna HaridusMängud toimusid novemb- kolleegium
ri- ja detsembrikuus.
4.Rocca al Mare Kool
5.Gustav Adolfi
Kui kaua kestis mäng?
Gümnaasium
Ühe mängu kestvus oli 4 x 6.Kristiine Gümnaasium
7 min.

Kuidas
mängudega rahule jäite?
Arvan, et esimese
kohaga saabki ainult rahul olla.
Vastased olid väga
tugevad ja tihti
suudeti võita ka siis, kui
kindel favoriit oli teine
kool. Viimati võitis TJG
medali korvpallis 22 aastat
tagasi. See näitab saavutuse tähtsust. Poisid olid
kõikides mängudes väga
motiveeritud.
Edu
tõi
meeskondlik
mäng
ja
kompromissitu
võitlus.
Hästi tabasid kaugvisked,
see oli ka osa meie mänguplaanist. Lisaks väga hea
kaitsemäng.

Mis ootab noori korvpallureid tulevikus?
Loodan, et kõik jätkavad
korvpallitreeninguid
ja
esindavad
oma
kooli
edukalt ka tulevikus.

õunad
ja
saiakesed,
mida hiljem pakuti.
Ürituse
korralduslik
pool oli hea – kõik oli
kenasti ette planeeritud
ja kogu aeg oli midagi
teha. Eriti mõnus oli
peale väsitavat suusatamist kohvikus maha

istuda ja endale midagi
sooja süüa-juua tellida.
Kokkuvõtteks
võib öelda, et päev oli
kordaläinud ja nii korraldajad kui osalejad
tund-sid üritusest rõõmu. Kindlasti ootab TJG
ootusärevalt ka järg-

Suusapäev Nõmmel
Rebecca-Marie Kiibus
26. jaanuaril toimus
Nõmmel
meie
kooli
suusapäev. Kohal olid
5.–12. klassid ja osavõtt
oli rohke. Päevakavas
olid
talvised
sportmängud ja hiljem traditsiooniks saanud suusatamine. Kahjuks oli ka
neid, kes mängude ajal
külmetades pealt vaatasid, kuid enamik koha-

letulnuist võtsid siiski
aktiivselt osa ja võib
kindlalt öelda, et nad
võivad olla uhked enda
üle, kuna on esindanud
oma klassi, ükskõik,
milline see tulemus siis
ka oli.
Üldjoontes jäädi
spordipäevaga rahule ja
kindlasti
tegi
kõiki
õnnelikuks
soe
tee,

mine aasta sellist üritust.

HOBI
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Kaidi-Kätlyn
Reimann 11. klassist teeb käsitööd
KertuAntsman
Peegel
Anette
päeval on võimalik tellida
läbi interneti erinevaid
lõngu, ka Facebookist leiab
infot. Hetkel olen teinud
umbes
kaheksa
kleiti,
vähemalt kolm kampsunit,
kümneid salle, kindaid ja
sokke.

Millest algas su käsitööhuvi?
Käsitööga alustasin 12aastaselt, rohkem hakkasin käsitööga tegelema 5.
klassis, kui tunniplaani
ilmus ka kohustuslik käsitöötund. Koolis nii palju ei
õpetatud ja hakkasingi
internetis ka ringi vaatama, leides oma esimese
klassijuhataja
blogi
ja
saades sealt innustust.
Läksin tema juurde ja
hakkasime käsitööst rääkima. Nii saigi käsitööpisik
minus alguse ja peagi
valmis minu esimene suur
pitssall, lisaks hakkasin
pidama ka oma tegemistest blogi.
Miks sulle meeldib käsitööd teha?
Mulle meeldib, kui saan
kasutada erinevaid materjale. Poodides on väga suur
valik, oma töödes kasutan
ainult kvaliteetseid materjale,
heegelnõelu
ning
vardaid leidub ka väga
palju erinevaid. Peamiselt
kasutan kududes alpaka ja
peenvillast lõnga, heegeldades puuvillast. Täna-

Kust leiad oma töödeks
inspiratsiooni?
Ma jälgin blogisid ning
mulle
meeldib
end
täiendada. Ma käin tihti
koolitustel, seal kohtun ka
erinevate inimestega ja
saab
vahetada
ideid.
Inspiratsiooni kogun ka
tänaval
jalutades
ja
vaadates, mida põnevat näeb ette, et iga osaleja
keegi kannab.
saab lõnga, vardad ja
mustri, mida hakatakse
koos kuduma. Võistlejad
esitavad aja lõppedes oma
töö ja žürii hindab, osalejaid on igal aastal olnud
üle kahekümne, ja viimasel kahel aastal olen saavutanud kolmanda koha.
Millise enda tehtud töö
üle sa kõige uhkem oled
ja miks?
Kõige rohkem olen ma
rahul hiljuti valminud
pitssalli üle, kuhu kudusin
2272 nuppu (vt pilti), ja
teine töö, millega ma olen
Kas oled enda tehtud rahul,
on
heegeldatud
töödega ka võistlustel kleit, mille ma tegin
käinud?
põhikooli lõpetamiseks (vt
Hiljuti võtsin osa käsitöö pilti).
konkursist, kuhu oli vaja
saata enda tehtud töid. Kas kooli kõrvalt on
Minu tööd eksponeeriti raske sellise aeganõudnäitusel. Lisaks olen võt- va hobiga tegeleda?
nud viimasel kolmel suvel Ikka on raske, koduseid
osa
Haapsalus
Valge töid peab ju ka tegema.
Daami
ajal
peetavast Kuid hobi jaoks on ka vaja
Haapsalu salli kudumis- leida aega, muidu lihtsalt
võistlusest. Võistuse kord ei valmi asjad. Üldiselt

tegelen käsitööga nädalavahetuseti, kuid üritan
leida aega ka nädala sees,
siis lihtsalt jõuab rohkem.
Sa teed käsitöö teemal
ka praktilist tööd. Kust
tuli sulle selline mõte?
Leidisin, et see on just
minu jaoks. Koon endale
komplekti suveks Haapsalu pitsipäevale, ka eelnevatel aastatel olen kudunud
endale,
õele
ja
onutütrele kleidi. Praktiline töö on hea võimalus
ühendada meeldiv kasulikuga.
Mis nõuandeid oleks sul
koolikaaslastele, kes samuti himustaksid käsitööga tegelema hakata?
Internetis on palju õpetusi,
ka kirjandust ilmub pidevalt juurde. Soovitan julgelt minna teiste tegijate
juurde ja nõu küsida, ka
lõngapoe müüjad on väga
sõbralikud, kes on alati
nõus aitama.
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Raamatusoovitused
Birgit Kukk
C.S. Lewis „Narnia kroonikad” (Pegasus, 2014)
Narnia on imeline maa, kus inimesed elavad rahus, kuningriigid õitsevad, ja
kus kõik loomad räägivad. Just nimelt räägivad! – eelkõige peagi naasevast
Aslanist, kes lubab Narniasse korra luua seni kestnud võimuvõitlustele ja
erimeelsustele inimeste ja loomade vahel. Ühest tuntumas Narnia loos, „Lõvi,
nõid ja riidekapp”, asub kurjakuulutavate plaanidega Valge nõid
ülemvalitsejannaks ning allutab kõik oma kontrolli alla. Rohkem kui 100
aastat möödub tema ikke all ning narnialased on kaotamas viimset lootust
vabadusele. Kuid siis kõik muutub, kui üks väike tüdruk avastab riidekapist
salajase portaali Narniasse... „Narnia kroonikad” koosnevad seitsmest eraldi,
kuid omavahel seotud tegevusliinidega eepilist seikluslugu, mis köidab nii
noorte kui vanade tähelepanu olenemata lugemiseelistustest.
Cheryl Strayed „Metsik” (Varrak, 2014)
„Ma ei tundnud end õnnelikuna või kurvana. Ma ei tundnud uhkust ega häbi.
Hoolimata kõikidest valedest otsustest, tundsin, et olin lõpuks õigesti talitanud
– alustades selle retkega.”
Cheryl Strayed oli 26-aastane, kui ta leidis end enesehävituslikult teelt, mis
lõpetas ta abielu. Nelja aasta eest oli ta ema surnud vähki, jättes ta üksi. Isa
tal õigupoolest polnudki. Ajendatud meelekindlusest ja tahtest endas selgusele
jõuda, otsustas Cheryl pakkida oma seljakoti ning asuda üksinda teele 1600
km rännakule mööda Vaikse ookeani matkarada, olles selleks täiesti
ettevalmistamata ja treenimata.
J. Auxier „Osav Peter ja tema fantastilised silmad” (Pikoprint, 2015)
See on haarav seiklus 10aastasest pimedast orvust, kellest olude sunnil saab
meistervaras. Ühel saatuslikul pärastlõunal näppab Peter salapärase karbi,
milles on kolm maagilist silmapaari. Esimest paari proovides satub ta hetkega
peidetud saarele, kus talle esitletakse erilist ülesannet: reisida kaugemale
tuntud maadest ja päästa kadunud kuningriik selle reeturliku valitseja
küüsist. Fantastiliste Silmade ja mõne üpris ebatavalise sõbra abiga asub
Peter unustamatule reisile, et päästa hädasolijaid – ja avastada oma tõeline
saatus.

Koomiks
Liis Klimov

KOKANDUSNURK

Õed Antsmanid köögis
Anette Anstman, Annika Antsman

Peedi-rucola salat
Valmistamisaeg: ~1 h 10 min (või 10 min, kui
osta poest keedetud peet)
Koostisosad:
400 g peeti
100 g rukolat
200 g fetajuustu
Valmistamine: Küpseta fooliumis peeti ahjus
180 kraadises kuumuses üks tund või osta poest
keedupeet. Seejärel koori peet ning tükelda ta
soovitud suurusega kuubikuteks, saadud
tükkidele lisa (soovitavalt tükeldatud) rukola
ning fetajuust.

Banaanipitsa
Valmistusaeg: ~45 min
Koostisosad:
Vilma küpsisepulber
200 g hapukoort või maitsestamata jogurtit
2–3 banaani
vedel kondenspiim
šokolaad
Valmistamine: Sega küpsisepulber
hapukoorega. Vala saadud tainas ahjuplaadile
ning küpseta ahjus 180 kraadi juures, kuni ta on
pealt kuldpruun. Võta küpsetatud „pitsapõhi”
ahjust välja ning laota sellele viilutatud
banaanitükid, vala peale kondenspiim ning soovi
korral lisa ka šokolaadi. Pane tagasi ahju nii
kauaks, kuni šokolaad on pealt sulanud.
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RISTSÕNA, SUDOKU, INFO

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

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

Eesti lastekirjanik, kes käis advendihommikul meie koolis esinemas.
Meie kooli meditsiiniõe eesnimi.
Itaalia tüdruk, kes käib 6. klassis.
Uue algklasside õpetaja eesnimi.
Eesti esimene eestikeelne perioodiline nädalaväljaanne.
Kaidi-Kätlyn Reimanni hobi.
Õpetaja Karoliina Tõnissoni hobi.
Õpetaja Heldi Oese hüüdnimi lapsena.

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 Kristi Leiburiga
Lapsepõlvest jutustab direktor Siret
Paasmäe

•
•
•

Kuidas läheb õpetaja Anne Predenil?
Muutumismäng jätkub
Üritustest meie koolis

