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PEATOIMETAJA VEERG

Kuhu aeg kaob?
Anette Antsman,
peatoimetaja

Oma esimesest koolipäevast on mul ähmased
mälestused. Imelik on
mõelda, kuidas üheksa
aastat tagasi 1. septembril seisin meie veel
remontimata kooli trepil,
seljas koolikott, mis oli
minu jaoks liiga suur, ja
käes lilled, mida oli mulle korraga kätte antud
liiga palju. Õnneks suudan mäletada aga mõnda

hägusemat momenti 1.
klassist, näiteks enda
tumeroosat seelikut, millega mulle väga meeldis
koolis käia, või kuidas
ükspäev olin nuttes emale helistanud, sest mu Otähed olid aabitsa töövihikusse tulnud ühed
lopergused
kõverikud
ilusate ümarate O-de
asemel.
Kähku olen ma
suureks saanud, lapsepõlv tundub nagu kaugel
teises elus. Alles olin ju
veel pisike hüplev plikatirts, kes rääkis tunnis
liiga palju ja liiga kiiresti. Nüüd seisan juba
silmitsi põhikooli lõpueksamitega. Leian end
tihti mõtisklemast, kui
kiiresti on tegelikult aeg

möödunud ja meid jätnud. Kui kiiresti ta
praegugi tiksub, jookseb
või tõttab meie juurest
eemale kaugusesse. Kas
siis tõesti ongi aega niivõrd vähe? Või on teda
hoopis nii palju, sest et
ta muudkui liigub ja kunagi ei peatu? Just sellised mõtted panevad
mul endalgi tihtilugu
pea valutama, kui üritan
mõelda või meenutada
minevikku,
möödunud
aegu, mis tänaseks on
kustunud. Mind jääbki
vist igaveseks hämmastama, vaadates kella
enda kõrval, kuidas minutid muutuvad tundideks ja tunnid päevadeks. Päevad muutuvad
nädalateks ning need

omakorda kuudeks ja
aastateks. Varsti leiamegi ennast kaugemal
kui praegu. Mõtlemas
aja möödumisele, olles
teadlik, kuidas ta ka
meie mõtteis endale uut
teed otsib.
Tihti
on
vaja
ennast peatada ja öelda
– „Kuule, võta aeg maha!
Vaata, mis toimub su
ümber,” sest muidu kaotadki taju, liigud päevast
päeva lihtsalt läbi aja.
Teadmata, millest jääd
ilma. Tee juba täna neid
asju, mida teha tahad, ja
ütle juba täna oma lähedastele neid asju, mida
südames tunned!

Anette Antsman
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34. lend jätab hüvasti
Kristina Aule – alati Valgega;
kunstiline ja vaikne; filosoofia:
history = highstory; tore; ütleb
alati HEI-HEI; lemmiktoit on
kartulid; hommikul pole mõtet
tülitada, sest siis ta on pahur;
väga loov; jookseb nagu noor põder; hajameelne; pea pilvedes;
„Kus aula asub?”; tahab depressiivset muljet jätta, kuid tegelikult
on elu nautiv Aljulu; armas bookworm; vihkab inimesi, aga on alati
abivalmis; Aula; sõbralik ja töökas
inimene; pelab halbu mänge;
joonistab hästi; „Mis sul seal särgi
peal kirjas on?”; hea töö, Rodi;
rahulik; Kadopa heidib 100%; iga
tund midagi taskust võtta süüa
Martin Bander – hästi sõbralik;
veider vennike; tunneb kõiki Tallinna kodanikke; tolmudetektor
aevastuste abil; lõbusalt totakas;
elektroonikamees; mutantkärbes;
naljad on nii halvad, et need on
head; vaikne; väliselt venelane,
kuid seesmiselt eestlane; ägedad
ninaverejooksud; jõhker cardiomasin; kuulub poiste bandesse;
Madis Banders; spordipoiss; heasüdamlik naljavend; vahepeal ülbe, aga süda ei lase kaua olla;
super slav; memer; hea sõber; üks
mu parimaid sõpru meie klassis ja
samuti ka mu trennikaaslane, kel-

lega saab alati nalja; gopnik; meeldib kükitada; hard-bass; ei taju
eesti keelt, aga eksamid ja muud
tööd saab ikka kuidagi hästi tehtud; lõbus sõbrapoiss, on palju
koos nalja tehtud; XD BONG; kõige omapärasema aevastusega –
nagu mingi plahvatus käiks

mis või kes ta on; Big Smoke; lahe
sõber; tore ja abivalmis klassivend; hea huumorisoonega; ball is
life; liialt pikk mees oma parimates aastates; nalja on palju
saanud; eks ta selline parim sõber
ole; see vend on läinud, täiesti
läinud; lõbus, laseb meeme 24/7

Diana Baranov – inglise keele
tunnis saab naerda koos; soe inimene; Dinnu-tips; reedel koolis ei
käi!; tore; jutukas; väga rõõmsameelne; on kogenud kõike, teinud
läbi kõik katsed ja proovid; tal on
kõik haigused ja probleemid, mis
olemas on; tahab saada medõeks;
harv nähtus koolis; muidu sõbralik ja Diana juba kellelegi halba ei
soovi; väikestviisi maailmaparandaja; ei ole palju inimesi, kes on
sama hoolivad kui tema; EKRE;
avaldab alati oma arvamust; rahulik; suurte lubadustega ja veel
suurema südamega tüdruk

Ingel Iris – armas; naljakas;
pun’ide meister; reageerib ehmumisele jube naljakalt; aitab alati,
kui küsida; oskab ilmast rääkida;
sile kass, teravad küüned; väga
rahulik; tasakaalukas ja mõtlik;
oskab hispaania keelt ja akordioni
mängida; väga vaikne (klassi
KÕIGE vaiksem) tüdruk; armas
hiireke ja maailmarändur; väga
vaikse häälega; tundub selline
tagasihoidlik ja tark, tegelikult
weird as heck; väga tore ja sõbralik; tore klassiõde, kes aitab, kuis Merilin Kauniste – tore ja vaikne; lahe ja naljakas tüdruk; meeloskab; alati kõik tehtud
dib kunst; ilusa naeratusega neiu;
Eleonora Kalmet – looma- üsna tark ja abivalmis; on alati
armastaja; tore tüdruk; kunsti- oma arvamus, kuigi ei ütle seda
armastaja; otsekohene; väga hea alati välja; tagasihoidlik; ilus;
maalimisoskuse ja hea huumori- siiras maatüdruk; sõidab iga
meelega; lihtne tüdruk, kellega on hommik liinibussiga kooli ja ei tee
tore suhelda; väga armsa naeruga teist nägugi; pealtnäha armsake,
inimene; pole teda kunagi kurjana aga tegelt vajadusel saatan; väga
näinud; Pauli omand; tore ja tore tüdruk, kellel on hea huusõbralik; saab kõigest rääkida; morisoon ja on muidu väga sõbrarõõmus; Paul is a nais man; rahu- lik ning hooliv inimene; match’ib
lik; nummi; Kadopale Eljonoora
hästi Hagariga; true semu;

Sven Erik Ditmann – täitsa lahe
vennas; vormel 1 fanaatik; korvpallur; oskab nalja visata; avatud;
julge; tegude mees; Vootele vol 2;
saadab kõige paremaid häälitsusi;
Eeeeerik; emotsionaalne poisiklutt; on poiste bandes; SveenusEerik; vahel vaatad suvalisse kohta klassis ja näed Sveni imelikke
nägusid tegemas; ta ise ka ei tea,

Martin Kasemets – Kase on kask
armastavas käändes; meeldib
hullu panna; Eesti mehe sümbol;
lõbus pops; naljakas; vaikne; oskab suurepäraselt joonistada; isegi õpetajad ütlevad talle Kase;
sellist naljavenda annab otsida;
vahel teda pole nädal aega, aga
kui järsku kooli tuleb, siis poleks
nagu ära olnudki; väga lahe kutt;
temaga saab alati nalja ning
temaga on hea spordi teemadel
rääkida; Kaasik; armastab Kasekese komme; tru pelar; klassi
kõige selgem käekiri; vahva sell;
kui Martin kooli jõudis, olid tunnid juba läbi; kunn, paps; metsast
tehtud; head naljad; laisavõitu;
kui see vend kooli jõuab, siis ei
tunne teist ära; täiesti skeemi
peal elav; kalmaar
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aktiivne; tore, kuid vahepeal väga
kurja näoga; Colgate´i naeratus,
sobiks ka sinna reklaamnäoks;
mitte ükski õpetaja ei häälda ta
nime õigesti
Frank
Martin
Kiibus
–
ajalehepoiss, nii koolis kui ka
vabal ajal; Mr Freeze; investor;
tore; oskab hästi CIV-i mängida;
terav kruvi; täielik jäämees; vahva; naljakas; sõbralik ja abivalmis;
võtab alati palju asju ette; töökas;
vaga vesi, sügav põhi!; mängur ja
IT-teadlik; Franz Kiirus on võitnud kolm Tour de Franzi!; sõbralik ja otsekohene; räägib siis, kui
vaja; postiljon; funny man; väga
hea sõber, kellega saab nalja ja on
tore koos aega veeta; vaikne, kuid
vahva klassivend; tal on palju
armsaid koeri; Hesburgeri mees;
aus poiss; see vend on ka ära
läinud; kogu aeg enda Tarhuniga,
nagu Tarhun oleks tema GF; tarkpea
Indrek Kutser – matemaatik +
veidrus; hull vana; sõidab laheda
Toyota Celicaga; suurem F1 fanaatik kui Sven; tagasihoidlik;
töökas; kohusetundlik; sportlane;
megamind Y; suur komöödiamees;
tore; mõistev; realistlik; inimkalkulaator; Igrek!; tark ja abivalmis; vaikne korralik poiss, kes
pingutab heade tulemuste saamiseks; parim sõber, keda omada;
abivalmis; tubli poiss; kuulub
poiste
bandesse;
hea
pallimängudes; Jürgen; tõeline maamees; klassi esimene uhke autojuht; kui mitte kelleltki abi ei saa,
siis Innilt ikka saab; ulme; lahe
sõber, kuid Weetarded; üks parimaid sõpru, keda tunnen kooli algusest saati. Raske on sõnadesse
panna, milline sõber ta on; tarkus
teeb tugevaks, laiskus lahjaks; pühaliku olekuga poiss; aus vanamees; see vend, lihtsalt katki; sõidab Bugattiga; jagab alati konspekti ja vastuseid

naljakas; ujuja; naljad jõuavad hiljem kohale, muutes naljad omamoodi naljakaks; hajameelne ja
pikkade juhtmetega; ajab naerma
ja naerab ise kogu aeg; kõige veidramate häälte tegija; vaidleb tihti
Lauraga; tore klassiõde; lõbus ja
töökas; aitab alati vene keelega;
lemmikluik; ilma temata oleks
vene keel 1 ilmselt; aktiivne tüdruk; vahel ajab ajuvaba juttu, millest ikkagi saad mõnikord aru; see
vend teeb, mis tahab; saab liiga
tihti aru, et ta on nii suur ja vana
juba; põeb tuleviku pärast; erutub
iga kord, kui näeb helikopterit;
aastaid juba parimaks sõbrannaks
#BFF; sinu ja Lauraga kõige naljakamad söögivahetunnid
Margit Lepik – tagasihoidlik; sügavamõtteline; naljakas; peab oma
lubadustest kinni; teeb väga ilusaid küüsi; loomasõber; bioloog/keemik/arst; palju erinevaid
hobisid; koeraomanik; taimetoitlane; üks nunnu tüdruk; kiirgab
tarkust ja täiskasvanulikkust; tööinimene; rahulik ja vaikne; tundub tore ja sõbralik; väike My; viisakas, tark ja aktiivne; tulevane
bioloog ja investor; alati kõik tehtud; näeb välja täpselt nagu „Pilvede all” tegelane Piret
Elina Lillebach – naljakas; hoolib väiksematest; parim sõbranna;
kui koolis pole, on igav; kui Elina
kooli jõuab, on tunnid juba alanud; ilus ja lühike; emotsionaalne;
natukene ohmu; meeldib käia jõusaalis; Elina on nagu kuuvarjutus;
magab sisse, kui tahab; tugeva
häälega ja ütleb, mida mõtleb;
avameelne arvamuse avaldaja; tore ja sõbralik; saab nalja tehtud
mõnikord; lõbus inimene; lahe pinginaaber; ega küsija suu pihta ei
lööda; ei mõista tihti nalja; seltskondlik; aktiivne; kooliasjades vahel lohakas
Silvia Maine – väga energiline;
hea maine jahtija; Jaapan = elu;
muutub kergesti elevaks; naljakas; klassi priimus; suur naljahammas; ülimalt töökas ja tore;
hoolib oma lähedastest ja tunneb
muret nende pärast; tahab olla
tipus; tulevikus suure tõenäosusega tõlk; proovib olla perfektsionist; tegeleb muusikaga ja püüdleb kuldmedali poole; jõuab kaugele; natuke omamoodi, heas
mõttes muidugi; avaldab alati oma
arvamust; Soome tuuslar; mõistus
on vanusel eest ära jooksnud; anime, Senpai Ching-Cheng; alati
kõik tehtud; räägib palju; parandab kõiki; Kadopa lemmikõpilane

Rebecca Lamberg – sõbralik;
meeldib imelikke kasse joonistada;
väga avatud ja sotsiaalne; silmatorkav; väga sportlik; emotsionaalne; kõikuvate tujudega; pahur; hakkab õpetajatele vastu;
jookseb Cooperi testis 200 ringi;
väga sihikindel, kui tema juba
midagi teha otsustab, siis keegi
temale kätt ette ei pane; tore ja
sõbralik klassiõde; väga sõbralik,
siis kui abi millegagi vaja on;
trenn on kõige tähtsam; „Ei viitsi!”; õpikuid võiks vahel kaasa
ikkagi võtta; võitleb alati õp
Kadopaga; alati on tal midagi
õigustada; ei lase kellelgi endale
pähe istuda; meeldib kiisu hääli Risto Nahksepp – Mr Funnyman; tore mees; väga sõbralik;
teha
beatsmaster; teeb hästi muusikat;
Kristina Lebedeva – väga vah- Sammalhabe; Kristo!; abivalmis;
va; tore; ilus ja sõbralik; oskab vaikne omaette nokitseja; omaläheneda probleemidele teise nur- pärane; best weird guy in the
ga alt; tundub uimane; omamoodi bunch; Nistou; Jaanus; üks au-

samaid poisse; räägib tõtt ega ütle
halvasti kunagi; muhe vend; üks
parimaid sõpru; MINT; chill;
Põker/Põder; T1ZTO; Ridali elamu; kikerherne fänn #1 Eestis;
käib autoga tiirutamas; jõuluvana;
toob soki ja sandaali tagasi moodi;
ainuke, kes talvel ka rattaga kooli
sõidab; naljad nii halvad, et need
on naljakad
Hagar Nakkurt – väga tegus;
tulevane miljonär; härra Ettevõtja; härra Investor; okulaarid;
Jaan Roosaare järeltulija; meeldib
kätega nokitseda; põhimõtte vend;
hea ja arukas vana sõber; mõistev;
mõtlik; sotsiaalne; avatud; heade
juhiomadustega; väga tark; üldiselt ei ütle kunagi kellelegi midagi
halvasti; meie klassi asjade korraldaja; ei karda abi paluda ning
on alati ise valmis abi pakkuma;
julge hundi rind on rasvane!;
jõuksivend; näib täiskasvanulik;
Herbert; naerab su üle mingi kolm
korda nädalas vähemalt; muidu
väga naljakas ja sarkastiline vend;
ilus poiss; väga tore ja sõbralik
klassivend; väga kohusetundlik ja
töökas; tunnen teda juba mitmeid
aastaid ja võin uhkusega öelda, et
ta on mulle hea sõber; saab hästi
läbi; ülikõva vend; cute; koolis
üritab võimalikult kerge vaevaga
läbi saada; Nelimeez; BOSS; väga
otsekohene; oskab enda arust vene
keelt rääkida
David Nugis – David on David,
teda ei saagi iseloomustada muudmoodi kui lihtsalt David; hurmur;
täielik müsteerium; hullumeelne;
kohati ei saa temast aru; ekstravert, kellele ei meeldi inimestega
suhelda; üllatusi täis; piire ületav;
totu; meeldib Ristot kiusata ja
ruloosid parandada; ameerikalik;
heasüdamlik inimene; energiapomm; kannab vett viinapudeliga
kaasas; David on natuke omamoodi, kuid viimase paari aastaga
on temast saanud väga hea sõber;
norm vend; oleks võinud juba
varem igasugu lollust koos tegema
hakata; RIP, juuksed; pikk; kõhn;
suber meemz; jõuksivend; vahel
pöörab ära; väikeste laste magnet;
sul on nummi koer; aitäh, et
akupanka laenad
Triin-Kristin Paldis – kuidagi
jääb alati (kooli/tundidesse) hiljaks; cute sneezes; väga tore ja
vaikne tüdruk; alati aitab, kui
küsida; võiks natuke rohkem
häält teha; armastab magusat;
käis Jaapanis ja Ameerikas; rikkur; kogu aeg pere Ameerikas;
Kristiin; noh, millal õigeks ajaks
kooli?; natuke tagasihoidlik ja
vaikne; sööb väga palju jogurtit;
rahulik; vahel laisavõitu; ta on
füüsiliselt kohal, aga vaimselt hõljub kuskil pilves; 1. tund algab
kell 9 alles ju!

Silver Rooste – hooliv; naljakas
tüüp; sooja südamega ja väga
sõbralik; väga halbade aktsentide
meister; „Touched by Silver”; ei
oska söömist lõpetada; krooniline
hilineja; abivalmis; mingisugune
teema Hitleriga; huvitub ajaloost;
matemaatikas palub õpetajalt
lisaülesandeid; depressioonis, kuid
tegelikult tore poiss; hea inglise
keel; white nigger; Silver Rust;
kõige tihedam külastaja Järveotsa
Maximas; Meme Lord; Günther;
üks parimaid sõpru; kuigi tunnen
teda ainult mõne aasta, on ta selle
ajaga üheks lähedaseks sõbraks
saanud; päeval kõva mees, öösel
vaatab animet; matas teeb asja
endale alati raskemaks; matemaatika on kõige olulisem; kui
Eminem oleks Eestis sündinud ja
talle meeldiks anime ning natsid,
siis oleks ta Silver; Star Warsi
fänn; alati kapuutsis; elab kooli
ees; vahepeal raske end väljendada; mitte, et Silver jääb hiljaks,
vaid tund algab liiga vara!
Marko Sillaste – igasuguste
veidrate
häälitsuste
meister;
aevastab väga valjult; energiline,
kui on magada saanud; buff af;
millele sihi võtab, seda teeb
tõsiselt; vape god bestukas; väga
tore; meeldiv; valmis jagama; alati
joob spordijooki; mõned tunnid
magab; on tore, kuid vahel vingub
liiga palju; vaatab animet palju;
üksik laps; hääldab Korea ja
Ghoul valesti; Margus Merko
ehitusest; pealtnäha ropu suuga
saatan, tegelikkuses kõige soojema südamega klassivend; Marko
Swolo; big man; sõbralik; veedab
arvatavasti pool enda vabast ajast
jõusaalis, kuid sellegipoolest väga
tore ja hea sõber; talle meeldib
Laurat kiusata ja selle käigus
saab palju nalja; hea muusikataste; kogu aeg istub telefonis, magab ning istub, kõrvaklapid peas;
mitte päris „The Rock” veel, aga
võib-olla kunagi küll; spoiled
kawaii lifter boii, tegelikult ilmselt ilma temalt saadud puudeta
poleks gümnaasium ja jõusaal nii
soojad olnud; karjub palju; tore
vennis; krooks ja puuks pole
häbiasi; #vapenation; fashionista;
olime sõbrad enne kooli algust ja
oleme siiani, loodetavasti veel
kaua
Laura Somelar – parim naer
üldse!; oskab hästi üritusi korraldada; temalt tulevad head
ideed; parim sõbranna; nalja saab
alati (vihma sajab); väga avatud;
seltskonnainimene; aitab alati ja
on väga hea südamega; aktiivne;
innovaatiliste ideedega; ilus; uudishimulik; ülevoolav; klassi celebrity; asjaajaja; väga tore inimene, kes on väga sõbralik, hooliv,
naljakas ja abivalmis; üks toredamaid klassiõdesid meie klassis;
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aga naerab palju; võiks rohkem
koolis käia; kuuvarjutus käib isegi
tihedamini koolis kui Kristel; oled
väga ilus ja juuksed on veel
ilusamad
Keyt Vainola – kirjanduse ja
eesti keele tark; mõtlik; sõbralik;
loov; lasteaias käisime koos; pole
enam nii head sõbrad, kuid olemas; tore; tihtipeale tõsine; tal on
alati külm ja aknad peab kinni
hoidma; Tauri vasak käsi; kirjutab
hästi jutukesi; läheneb alati
huvitava nurga alt; sobiks hästi
koduperenaiseks; pikk ja sihvakas; väga pikad juuksed; meeldib
fotograafia ja kirjandus; klassi
ema; Keyto-san!; Tauri omand;
heasüdamlik; vaikne ja tore tüdruk; ei suhtle temaga väga palju,
kuid muidu on ta sõbralik; naljaka
aevastusega; isamaalised kõned;
patrioot; aktiivne; väga emotsionaalne; meeletult tugevad ja
ilusad juuksed; hästi tore tüdruk,
kui saad tundma teda
väga konkreetne ja otsekohene; ei
lase endaga halvasti käituda; väga
iseseisev; lõbus; armas klassiõde,
kellelt saab alati nõu, kui küsida;
ettevõtlik ja tore neiu; tore õlg,
kelle najal halada; vahel vihkab
mind; alati saan puid alla; iga
tema sõna peale hakkab keegi
naerma, ükskõik siis, mis sõna see
ka poleks; ebanormaalselt hea
kirjaoskusega; suudab igas olukorras säilitada kainet mõistust;
#BFF; väga viitsib oma välimuse
ja maine eest hoolitseda
Karola Soots – temaga saab
matemaatika üle vinguda; naljakas; meeldiv; väga pikkade ripsmetega ja ülihea huumorimeelega
tüdruk; sõbralik, hooliv ning vastutustundlik; pikk; suur koolivihkaja, aga näitab järsku armastust; peenike piff, stiil on hea;
tõsiselt tore klassiõde; väga sõbralik ja abivalmis; hea huumorisoonega lõbus tüdruk, kelle naer
on nakkav; väga iseseisev ja aus;
on üks pikk tüdruk meie klassis;
kus on jook, seal on ka Karola;
aktiivne; sportlik ja lõbus; painduv; rõõmsameelne; kollane värv
sobib meeletult hästi su peal
Toni Sukles – peale teda ei taha
keegi ettekannet teha; laia silmaringiga; British; car lover; täielik
auto, lennunduse ja astronoomia
fanaatik; suurte tulevikuplaanidega; naljakas; väga-väga-väga
hea inglise keeles, muidu ka väga
tore; teab palju autodest; huvitub
autodest ning ilmselt meie kooli
parim inglise keele tundja; vaikne
ärimees; tasa sõuad, kaugele
jõuad; tuleviku ettevõtja; ambitsioonikas; valmis briti ärimees juba; Donnay; investor; autod, autod, autod; kui Toni saaks keegi
teine olla, siis ta oleks ilmselt

auto; Mister C2+; näeb palju vaeva; algklassist sõber; väga viisakas; sõbralik ja tark inimene; suure tõenäosusega saab temast kunagi riigipea; tõsine kino fanaatik;
ära eesti keelt unusta!; kui midagi
masinate kohta on vaja teada, siis
tasub tema poole pöörduda; kardab vett; selline tunne, et ta teab
absoluutselt kõike; Vootele 2.0;
alati kõik tehtud; Mr Tea, mitte
Toni
Gerli-Annabell Süld – energiline; meeldib asju küsida; vapper;
sihikindel; saagijanune; jutukas;
tugevate vaadetega; tegus; meie
Eesti patrioot ja kodutütar; tulihingeline EKRE toetaja; tore ja
sõbralik neiu; lahe; tark; väga vali
oma seisukohtade väljendamisel;
bioloog/arst tulevikus; väga valju
naeruga; vaidleb surmani, ükskõik
kas õige või mitte; Greete; hull
tarkpea; armas tüdruk; tark ja
tegus tüdruk; tal peab alati õigus
olema; tore ja tark tüdruk, kes
alati lisab sõna sekka; omab vist
iga eksisteeriva erakonna pastakat; meeldib tunnis küsimusi esitada; sõdur; räägib palju, väga
palju; Androidi kaitseingel; väga
hea müüginaine saaks – müüb
kõik ja kõigile maha; ettevõtlik
Anders Tiidrus – vaikne sell;
muhe vana; rahulik; tore; naljakas; vaikne, kuid pidutseja; hea
suusataja; Andres; see vend, kellest enamik midagi ei tea; tumm;
KUSH M8N; tore vend; tuntud ka
nimega Jupp; pigem rahulik ja
treeningumees; kui tuleb mõni
nali, on see alati hea; koolis õpib,
aga väljaspool kooli on mölluvend;
ei puudu kunagi
Tauri Tirmaste – meie klassi
tarkpea, siuke loomulik geenius;
väga hea müügimees; töökas; sihi-

Hanna Valge – alati Aulega;
salapärane kunstilembeline inimene; meeldib nerd culture; loov
tegija; tore sõber; omamoodi vahva; Valge!!; väga hea joonestaja ja
omapärase stiiliga; vanasõnad on
teemas; kui laseksin kellelgi endast portree joonistada, siis just
temal; pole ühtegi tundi, kui tal
poleks pliiats käes ja ta ei joonistaks; meeldib kiiruisutamine;
üks stiiliikoon; judgemental bitch,
but never rude; vaikne ja rahulik;
tundub tore ja sõbralik; huumorisoonest tal puudust pole; temaga on tore EKRE üle nalja
teha; järgmine Picasso; joonistab
igale poole, kuhu võimalik ehk
ABSOLUUTSELT igale poole;
Doris Urbel – siuke tore poiss jagab alati sööki; parim bioloogia
noh; sõbralik ja tore; naljakas; pinginaaber
veidrusi täis; huvitava stiiliga ja
otsekohene; räägib vähe; kui pin- Õpetaja Mari-Liis Oja – kõige
gutab, saab tööga hästi hakkama; lahedam õpetaja; toetav ja abiteab rohkem, kui välja näitab; valmis; nooruslik; mitmekülgne;
kardab rääkida suure hulga ees; meeldib „Ole vait!” karjuda; vastuDoris-san; käib JAFFil ja muudel tulelik; naerab naljakalt; suhtub
animeüritustel; poisipea; armas meisse kui võrdväärsetesse; võtab
hiireke; vihkab kehalise tundi; meid kui sõpru; väga otsekohene;
tulevane fotograaf; hooliv; hea- mõistev; Mammu; „kuri raamatusüdamlik; tagasihoidlik ja veidike kogutädi”; sõbralik, kui ta seda
häbelik, kuid samas ka väga tore soovib; aitab igast olukorrast välja naljakas klassiõde; ei loe kunagi ja; tundub, et ainus õpetaja, kes
raamatuid; Kadopa vihkab teda; pole veel sassi läinud; meeldib
tore tüdruk; kardab esinemist, aga isaga imelikest festivalidest rääkannatab selle korralikult ära; kida; vaieldamatult kõige parem
peab julgem olema!; sa ei ole klassijuhataja, keda soovida võiks;
Doris, kui sul ei ole bandana- tema kohta saab ainult head
öelda; tänu temale on need kolm
rätikut ümber jala, käe või kaela
aastat väga lõbusad ja meeltKristel Väina – puudumiste arv lahutavad olnud; naiss õps; mõnus
väinasuurune; lõbus; muidu väga ja lahe klassijuhataja; ilma temasõbralik neiu; aitab kõiki vene ta tekitaks gümnaasium suitkeeles; abivalmis; hoiab omaette; siidseid mõtteid; pullivend; liiga
haige palju; kas Kristel käib meie palju tunnitöid annab; iga tund
klassis?; naerab südamest igaühe töö hindele; suur kohvisõber;
naljade üle; ei suhtle temaga väga, aktiivne; saab alati murest ja
aga minu meelest on ta tore ja rõõmust talle rääkida; aitab ja
sõbralik; eriti rääkimas ei kuule, hoolib
kindel; kõiketeadja; tore; rõõmsameelne; osaliselt veider; tulevane
ettevõtja; jätab absoluutselt kõik
meelde; on tugev igas õppeaines;
töökas; abivalmis; hooliv; Esper
Kaare wannabe; Tauri on see, kes
või mis iganes, mida Doris tahab,
et ta oleks; lõbus; hea iseloom; üks
targemaid inimesi, keda tean,
samuti ka väga hea ja tore sõber;
Elisa elamus; Tarmo; oskab alati
aidata; ilmselt oskab ka neid
õppeained, mida ta ei õpi; kaugelt
maalt tulnud (viie kuuse ja kaheksa jõe tagant); matemaatikas isegi
parem kui õpetaja Esper Kaar ise;
meie kõigi eraõpetaja; aitab iga
küsimusega ja oskab alati aidata
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Õpetaja Triinu Lehtoja uues ametis
Carmen Katariina Sikk
Triinu Lehtoja töötas
aastaid
huvijuhina,
kuid on sellest õppeaastast meie kooli
emakeeleõpetaja, kes
õpetab nii põhikoolikui ka gümnaasiumiõpilasi ning on lausa
kahe
gümnaasiumiklassi klassijuhataja.
Tegime õpetaja Triinuga intervjuu, et
tema kohta rohkem
teada saada.
Jutustage lühidalt, milline oli teie lapsepõlv ja
kooliaeg.
Kuus esimest eluaastat ja
lasteaiaaeg möödusid mul
pealinnas, suved vanavanemate seltsis Raplamaal asuvas suvilas. Olin
pere ainus laps ja seega
vanaisa jaoks tema ainus
silmatera, keda tuli korralikult poputada. Jäätist ei
hakanud ta mulle poest
tooma mitte ühte, vaid ikka
20 korraga. Meeles on
vanaema pahameel, kuidas
need jääkappi hoiule mahutada. Imeilusana meenutan
koos nendega veedetud
aastaid.
Koolimineku ajaks
kolisime perega Hiiumaale
ja asusin õppima Käina
põhikooli. Ka neid üheksat
aastat mäletan helgena –
15 õpilasega kokkuhoidev
klass, vahvad ühised ettevõtmised, armas hubane
koolimaja. Hiiumaa lapsepõlvest on kõige eredamalt
meeles, et toas sai käidud
ainult kiirkorras söömas,
ülejäänud aeg möödus kõik
sõpradega värskes õhus.
Õues veedetud lapsepõlv on
minu silmis üks õige lapsepõlv.

Miks läksite eesti keele
ja kirjanduse õpetajaks
õppima?
Olin nii põhikoolis kui
gümnaasiumis hea keelevaistuga, etteütlused olid
mu lemmikülesanded terve
kooliaja. Korrektse keelekasutuse fanaatikuna hakkas mõte gümnaasiumi lõpus liikuma selles suunas,
et ülikoolis alaga süvitsi
jätkata.
Kuidas sattusite TJGsse?
Ülikooli 3. kursusel tuli
läbida õpetajapraktika ja
kõik kursusekaaslased suunati eri koolidesse. Nii sattusin mina Järveotsa kooli,
millega varem polnud ühtki
kontakti olnud. Pärast
kaks aastat praktikal käimist, ülikooli viimasel kursusel, oli koolil vaja emakeeleõpetajat ja võtsin kutse vastu. Nõnda sai Järveotsa teekond alguse.
Olete sellest aastast jälle
emakeeleõpetaja, mitte
enam huvijuht. Millest
selline muutus?
Esiteks tundus mulle üha
rohkem, et mul ei ole piisavalt uusi värskeid ideid
ning kõik üritused on juba
liiga ühte nägu. Teiseks
mängis oma rolli mu enesekriitika ja tundmus, et ma
ei saa piisavalt hästi selle
tööga hakkama. Lisaks ei
valda ma eriti hästi delegeerimise kunsti ja olin
kohati mõne ülesandega
täitsa ummikus. Nii siis
jõudsin otsuseni, et minust
ikka ei saa juhti ja tegutsen edasi oma erialal, eesti
keele õpetajana.

terviseradadel, vahel müttan metsas, lemmikpaigad
on rabad. Sealseid laudteid,
laukaid ja vaikust naudin
siin ilmas tõesti kõige
enam. Suvel armastan tohutult muru niita – pärast
kolmetunnist
niidukiga
rassimist on tunne kuidagi
ülev. Kui muru saaks niita
aastaringi, võiks see mu
teine amet olla.

Kas teile meeldib rohkem emakeelt või kirjandust õpetada? Miks?
Olen tugevalt kaldu keele
poole. Kui käsitleme 5.
klassiga kokku- ja lahkukirjutamist ja käändeid või
Mis teile vabal ajal meel- gümnaasiumiklassidega
lausete kirjavahemärgistadib teha?
Kõige meelsamini liigun mist, siis ütlen õpilastele
värskes õhus. Vahel jalutan tihtilugu, et see või too on

mu lemmikteema. Hiljuti
avaldasidki mu viiendikud
imestust, et kõik teemad on
muudkui õpetaja lemmikud. Aga eks see õige ole –
enda õpetatavasse ainesse
peakski kirglikult suhtuma.
Mis on teie lemmik eesti
keele teema? Milline
lemmikraamat?
Lemmikteemad on algustähe õigekiri, lausete kirjavahemärgistamine, käänded, kokku- ja lahkukirjutamine, lausete stiil ja sõnastus – ehk siis, ei ole ühte ja ainsat kõige-kõigemat.
Lemmikraamatuks on jäänud gümnaasiumis loetud
Remarque´i „Läänerindel
muutuseta”. Ka ülikooli lõ-
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putöö kirjutasin sõjateema- kõik hästi, nad on terved ja Eesti elus ja hariduslisest kirjandusest.
rõõmsad.
süsteemis?
Mina isiklikult valutan
Kas teile meeldib roh- Mida te tulevikult ootakõige enam südant laste
kem põhikoolis või güm- te?
pärast, kes peavad kannanaasiumis õpetada?
Tahaksin eeskätt, et maatama tühja kõhtu ja kehEi eelista ühte teisele. ilmas
käärivad
pinged
vasid elutingimusi. Samuti
Palju oleneb klassist, tee- lahendataks ikka rahuon mul kahju neist lastest,
mast, päevast ja veel mit- meelselt, ilma hävitavate
kelle vanematel pole aega
mest tegurist.
sõdadeta. Et me ise ja meie
nendega koos olla, kasvada,
järeltulevad põlved saaks
Mis
teid
õnnelikuks
tegutseda. Kui perekonnal
rahus elada ja toimetada.
teeb?
ei ole ühtki ettevõtmist
Olen senise elukogemuse Kui te saaksite uuesti kõik koos, siis see kõlab nii
pinnalt hakanud mõistma, olla jälle abiturient, mis nukralt. See eelnev on
et suurim õnn on tervis. valiku te nüüd teeksite? „kenasti” näha ka koolis –
Olles võidelnud tohutute Teeksin vast ikka sama ilma piirideta, ilma kasvapeavaludega, siis ärgates valiku, sest töö on viinud tuseta, ilma piisava vanehommikul hea enesetun- kokku nii paljude vahvate mate tähelepanuta noored
dega, mõtlen: „Täna on noortega – seda kogemust on kohati väga rasked
kõik hästi! Täna ma olen ei vahetaks millegi vastu.
väljakutsed.
õnnelik.” Lisaks teeb mind
Millised valupunktid on
õnnelikuks ka see, kui
praegu
teie
arvates
lähedaste inimestega on
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11.a klass iseloomustab
oma klassijuhatajat nii:
„Õpetaja Triinu kohta
saab öelda vaid häid
sõnu, paljusid üheteistkümnendikke on ta õpetanud juba lausa 5. klassist saati. Ta on alati
vastutulelik,
mõistev
ning tragi. Nii hoolivat
klassijuhatajat on teist
raske leida. Tundides on
näha tema pühendumust
ja tõelist huvi eesti keele
õpetamise vastu.”

Uued õpetajad meie koolis
Amina Okbani

Õpetaja Kerli Metsis on Järveotsa gümnaasiumi vilistlane

Kuidas sattusite TJG-sse
tööle?
Olen
nimelt
Järveotsa
gümnaasiumi
vilistlane.
Õppisin selles koolis 12
aastat. Aastal 2012 lõpetasin 12. klassi ning siis ma
ei oleks küll arvanud, et
ma kunagi enda kooli tagasi tulen ning seda veel
õpetajana. Aga miks ma

selle kooli siis ikkagi
valisin? Novembri alguses
tulin ma tagasi Ameerikast. Sinna minnes olin
kindel, et tagasi tulles ei
teki mul mingit probleemi
töö leidmisel. Kahjuks aga
oli vastupidi. Sel hetkel ei
otsitud
koolidesse
algklasside õpetajaid või kui
otsiti, ei sobinud mulle
kooli asukoht. Ühel päeval
otsustasin
siiski
enda
endisesse kooli kirjutada,
et ehk on neil õpetajat vaja.
Minu õnneks otsisid nad
just klassiõpetajat ja siin
ma olen. Olen 3.a klassijuhataja ja annan ka inimeseõpetuse tunde. Mul on
väga hea meel siin tagasi
olla. Siin on väga kodune
ning suur rõõm on koos
oma endisete õpetajatega
töötada. Ka kooli asukoht
on väga hea.

Mis teile TJG juures
kõige enam meeldib?
Mulle meeldib meie koolis
kõge rohkem see, et kui
kellelgi on mure või probleem, siis sellega tegeletakse. Samuti meeldib, et
koolis on võimalik tegeleda
paljude erinevate asjadega
ning kõik ideed, mis tulevad, on võimalik ka teostada.
Miks hakkasite inimeseõpetust õpetama?
Inimeseõpetust hakkasin
õpetama, kuna õpetaja, kelle asemele tulin, andis seda
ning võtsin üle kõik tema
antud ained. Mul on väga
hea meel, et sain inimeseõpetuse, kuna see on väga
huvitav ja igapäevaeluga
seotud aine, kus saab vestelda põnevatel teemadel

ning kasutada erinevaid
põnevaid meetodeid.
Kas õpilastele meeldib
seda ainet õppida?
Ma tahaksin loota, et meeldib. Eks ma annan endast
parima, et seda õpilasteni
tuua võimalikult huvitavalt. Usun, et õpilaste huvi
aine vastu sõltub siiski
suurelt õpetajast ning sellest, kuidas ta selle õpilasteni toob. Ega iga aine ei
saagi õpilasele meeldida või
sobida. Kindlasti oleneb ka
tunni teemast, mida läbi
võetakse. Mõni teema kõnetab õpilasi rohkem, mõni
vähem.
Kas inimeseõpetust on
raske õpetada?
Ma ei ütleks. Pigem on
raske välja mõelda sobiv
meetod, mida mingi teema
juures kasutada.
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Õpetaja Mirja-Lenna Lokuta on tagasi Järveotsas
Kuna olin keskkoolis inglise keelt süvendatult õppinud, oli see mõnes mõttes
ka lihtsama vastupanu
teed minek. Juba 3. kursuse tudengina hakkasin
ühes kesklinna koolis tunMiks
hakkasite
just
de andma ning jätkasin
inglise keelt õpetama?
pedagoogina kokku 10 aasMäletan, et olin 5. klassis,
tat.
kui otsustasin, et soovin
inglise keele nii hästi sel- Kas õpilastele meeldib
geks saada kui võimalik. seda ainet õppida?
Mu onu õppis tollal Tartu Tundub, et tänu interneÜlikoolis inglise filoloogiat tile on õpilaste keeleoskus
ning küllap sain temalt oluliselt parem kui 15–20
eeskuju. Keskkooli lõpus aastat tagasi. Leian, et
oli algne plaan minna hoo- inglise keel on üks vähepis psühholoogiat õppima, seid aineid, mida on võikuid pelgasin matemaa- malik väljaspool kooli ka
tika sisseastumiseksamit, edukalt omandada. Eks
kuna reaalained pole mu praegusel ajal jääb koolitugevaim külg – seega loo- tunni põhirõhk grammabusin sellest mõttest. Ku- tikareeglite kinnistamisena hea tuttav soovitas, et le ning eksamiteks valmisTallinna Ülikoolis, toona- tumisele, sest sõnavara
ses Tallinna Pedagoogika- osas on pedagoogidel hooülikoolis, on inglise keele pis õpilastelt õppida ja
eriala igati heal tasemel, selline vastastikune mõjuseadsin sammud sinna. tamine on koolielu norMis teile meie kooli juures kõige rohkem meeldib?
Kõige rohkem meeldib
mulle hooliv suhtumine
õpilastesse.

Kuidas sattusite TJGsse tööle?
Olen ise siin põhikooli
lõpetanud ja tulin esimest
korda siia tööle 2002. aastal. Ju need inimsilmale
nähtamatud niidid ja teatav lojaalsus kodukoha
kooli suhtes mind taas siia
meelitasid. Vähetähtis pole
ka see, et kuna elan kooli
lähedal, naudin vabadust
hommikusest ja õhtusest
tipptunniliiklusest.

maalne osa. Õpilased tunnevad end ainetunnis enamasti
enesekindlalt ja
motiveeritult, nii et võiks
öelda küll, et neile meeldib
seda ainet õppida. Pealegi
saavad kõik ilma selgitamata aru, miks inglise
keelt tuleb hästi osata.
Kas inglise keelt on
raske õpetada?
Arvestades
saadaoleva
õppematerjali rohkust ei
ole inglise keele õpetamine
kindlasti raske. Kuna inglise keel on kommunikatsioonivahend, on käsitletavate teemade ring lai
ning üksluisus ei kollita.
Aeg-ajalt tundub küll, et
õpilaste tähelepanu kipub
kiirelt hajuma ning üksjagu palju energiat tuleb
kulutada piisava fookuse
säilitamiseks, aga nii on
see ilmselt ka muudes tundides.

Õpetaja Anna Ilyuchenko tahtis juba lapsena õpetajaks saada
Kuidas sattusite TJGsse tööle?
Õppisin
ülikoolis
koos
Kristi Leiburiga, kes kutsus mind siia üht inglise
keele õpetajat asendama.
Pärast seda, kui olin kuu
aega töötanud, pakkus
kooli direktor mul siia
jääda. Ja nii olengi siin
2008. aasta sügisest tööl.
Sain vahepeal kolm vahvat
last ja olin pikalt lapsehoolduspuhkusel – seetõttu
olen enamik õpilaste jaoks
nagu uus õpetaja.

Mis teile meie kooli juures kõige rohkem meeldib?
Mulle meeldib õpetajate
sõbralik kollektiiv ja see, et
võin kiirelt leida ühise keele lastega.

Meeldib, ja nad on sellest
huvitatud.

Kas inglise keelt on raske õpetada?
Mul on hea meel, et saan
inglise keelt õpetada. Aga
kuna keel kogu aeg areneb,
Miks
hakkasite
just tuleb ennast ka pidevalt
inglise keelt õpetama?
täiendada.
Ma tahtsin õpetajaks saada
juba lapsepõlves. Mida
edasi aeg liikus, seda suurem soov oli inglise keelt
rohkem õppida.
Kas õpilastele meeldib
seda ainet õppida?

OMALOOMING
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Ülikooli ajal kivikalmetes hängimas

Kingitus Eesti Vabariigile
100. sünnipäevaks
Carmen Katariina Sikk
Eesti Vabariik sai 24. veebruaril 100-aastaseks, mis
on meile, eestlastele, väga
tähtis sündmus. Pidustused on kestnud juba pikka
aega ning nagu tavaks tehakse
sünnipäevalapsele
ka
kingitusi.
Erinevad
organisatsioonid ja kogukonnad on mõelnud palju

vahvaid sünnipäevakingitusi: istutanud 100 puud,
teinud näituseid Eestimaa
piltidest, korraldanud üritusi jne.
Tallinna Järveotsa
Gümnaasiumi õpilasesindus tuli ideele luua luulekogu, mis koosneb 100
Eesti-teemaliselt luuletu-

sest. Soovides, et kingitus
tuleb terve kooli poolt, loodi
konkurss ning kõikidel
õpilastel oli võimalik oma
kirjutatud luuletusi esitada
luulekogusse.
Osavõtjaid
oli palju ja esindajaid kõigist klassidest ning 100 ilusat luuletust õnnestus kokku panna vahvaks luule-

koguks. Luulekogu esikaant ja sisu kaunistavad
meie oma kooli andekate
õpilaste kunstitööd.
Väga tore on näha,
et meie koolis on nii palju
luuleandelisi õpilasi, kelle
abiga oli võimalik tore
sünnipäevakingitus Eesti
Vabariigile kokku panna.

Margus Prangel esinemas

Samm 100

***

Eesti, meie silmale sära,
kes maailma kaardil nagu tera.
Kaunis on see sära, mida heidab,
suur on see armastus, mida peidab.

Eestimaa on ilus maa,
see on minu sünnimaa.
Kui ma olin väikene,
paistis soe päikene.
Päike paistab praegugi veel,
siis meil kõigil rõõmus on meel.

Naabritelt võiksid päikesekulda võtta,
sellega Eestimaa rahva juurde tõtta!
Päikesevalgust maa peale kanna,
pruuni sära eestlastele anna.

Meie lipp on kolme värvi,
meil on palju jõgesid-järvi.
Suitsupääsuke on meie rahvuslind,
rukkilill aga rahvuslill.
Siin ma sündisin ja siia ma jään,
isegi siis, kui ilm külmaks läeb!

Õnnitleme õnnes-mures,
Eestil aga aasta juures.
Pikalt käidud see rada,
astu nüüd sama, et täis saaks sada.

Markus-Andreas Aasoja, 5.a

Kirke Rebane, 9.a

***
Pääsuke lendab taeva all,
presidendil kaelas on sall.
Sünnipäeval külm on tal,
sest Eestis veebruaris on talv.
Eestil vanuseks numbreid kolm,
see aeg on lennanud nagu tuhk ja tolm.
Kus sinimustvalge lipp,
seal näha Pika Hermanni tipp.
Palju õnne, Eestimaa,
mulle väga kallis sa.
Tulgu palju aastaid veel,
inimestel sinu üle rõõmus meel.
Mia-Elora Vaga, 4.c klass
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LAPSEPÕLVELUGU

Õp Katri Silla tore lapsepõlv Lasnamäel
Ma sündisin Tallinnas ja
olen esimese põlve tallinlane oma suguvõsas. Minu
ema on pärit Hiiumaalt ja
isa Ida-Virumaalt ning siin
Tallinnas said nad kokku.
Mõlemad õppisid tänases
Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Minu
mälestused
lapsepõlvest algavad ajast,
kui elasime väikeses hoovimajas Tartu maanteel täpselt kino Eha kõrval. Tänapäeval seda kino enam ei
eksisteeri ning sinna hoonesse on rajatud kaubanduskeskus. Samuti ei ole
alles seda väikest hoovimaja, kus ma ema, isa ja
noorema õega elasin. Sellest majast on mul meeles
üks naabritädi, kes alati,
kui me tal külas käisime,
kostitas mind Nurri šokolaadiga. Kummaline, et
tänapäeval ei maitse see
šokolaad minu jaoks üldse
enam nii nagu siis (siis oli
ta palju maitsvam). Meeles
on veel maja hoov, millesse
meid lubati natukeseks
mängima, pikk trepp, mida
mööda pidi üles rühkima,
ning päev, mil isa saabus
sõjaväevormis koju. Miks
tal vorm seljas oli, ei tea,
sest kaks aastat nõukogude
armees pidi selleks ajaks
läbi olema.
Kui olin umbes 3või 4-aastane, siis kolisime
terve perega Lasnamäele,
mis siis oli uus elamurajoon ja alles oma valmimise alguses. Saime sinna
3-toalise korteri viiendale
korrusele 9-kordsesse majja.
Tänava
nimi
oli
Fedjuninski (tegemist oli
ühe II maailmasõja aegse
vene kindraliga). Ma ei ole
oma ema käest uurinud, et
kas noortele peredele tehti
nõukogude ajal mingeid
soodustusi, sest korterite
saamisega ei olnud sellel

ajal lihtne. Ostu ja müüki
ei toimunud. Sa pidid olema kusagil arvel ja järjekorda kantud, et oma
perele saada kõigi mugavustega korterit. Eelistatud
olid need, kel tutvusi oli.
Nõukogude ajal oli tutvuste
omamine üldse väga oluline, sest see võimaldus sul
saada toiduaineid ja asju,
mida tavalistes poodides ei
müüdud. Näiteks minu
lapsepõlves olid tõeliseks
harulduseks
banaanid.
Neid müüdi üliharva ja kui
jaole said, siis olid nad veel
tavaliselt rohelised. Õnnelikud omanikud viisid nad
koju ja panid sahvrisse
seisma, et nad veel küpseksid.
Lisaks banaanidele
oli mu lemmik jäätis.
Selleks tuli ennast kodu
kõrvale ühe kollase putka
kõrvale varakult järjekorda seada, sest ainult sealt
said sa krõbeda vahvli
seest seda õiget plombiirjäätist, mida võis vastavalt
rahakoti suurusele osta 100
või 200 grammi. 200
grammi oli eriline pidupäev.

Tänapäeva külluslike poelettidega võrreldes tundub
see aeg nagu halb unenägu. Lihalett oli sageli
poes täiesti tühi. Nurgas
seisid mõned konservid ja
tomatipasta pakike. See oli
üks põhiasi, mis alati saada

oli.
Poes
tuli
seista
pikkades sabades ja sageli
oli ikka kaup enne otsas,
kui sinuni jõuti.
Korteris
jagasin
tuba oma õega, kellega ma
enamik ajast ka koos
mängisin. Meil oli terve
päev sisustatud nukkudele
suure maja ehitamise ja
selle sisustamisega. Panime oma mängutoolid ja
lauad üksteise otsa ja maja oligi valmis. Teine ajaviide oli lugemine, sest
sain selle selgeks juba
enne kooli ja siis lugesin
juba palju igasuguseid lasteraamatuid. Minu eriline
lemmik oli „Doktor Dolittle” sari, „Viplala lood”,
„Totu ja sõprade seiklused” ja paljud teised
raamatud. Vanemaks saades lugesin palju ka
„Seiklusjutte maalt ja
merelt” sarja.
Kohe kodu kõrval
oli mul lasteaed. See oli
samasugune
nagu
ka
praegu Lasnamäel majade vahel olevad lasteaiad.
Rühm oli meil suur, töötas
kaks toredat kasvatajat ja
söögitädi.
Mäletan,
et
enamik ajast olime kas
väljas või lõunauinakut
sooritamas. Õues jooksime
ümber maja ja mängisime
kullimänge. Lõunauinakut
mulle teha ei meeldinud.
Ma ei jäänud kunagi magama ja pidin seal igavlema.
Nagu mainisin, on
mul noorem õde ja ka
kuus aastat noorem vend.
Venna sünd on mul selgelt
meeles, sest isa oli nii
õnnelik, kuuldes teadet, et
talle oli poeg sündinud.
Õde oli lapsepõlves mu
peamine mängukaaslane,
vend pidi sageli vanemate
õdede kamandamist kuulama. Samuti oli palju
sõpru ümbruskonna laste

seas, kellega me põhilise
aja veetsime õues mängides. Mängisime kummikeksu, asfaldikeksu, luurekat, rahvastepalli või
käisime niisama matkamas (hulkumas). Minu
kodu lähedale jäid Lasnamäe karjäärid, kus meile
meeldis käia ennast proovile panemas. Seal sai üle
karjäärilõhede hüpata ja
järsakutel turnida. Sageli
kulusid päevad nii kibekiirelt.
Kooli läksin ma
kodu lähedale Tallinna 13.
Keskkooli, mis ka tänapäeval töötab, nüüd küll
Tallinna Laagna Gümnaasiumi nime all. Kool oli
suur ja rahvarohke. Mäletan jutte, et sel hetkel oli
see maailma suurim eestikeelne kool. Mul oli tervelt
seitse paralleelklassi. Tegin katsed ja mind võeti
vastu teatri kallakuga
klassi. Mäletan, et katsetel mängisin hiirt ja ajasin
sellega komisjoni naerma.
Igal juhul tähendas see
seda, et meil olid ka teatritunnid ja pidime iga aasta
valmis saama näidendi.
Ühes muinasjutus mul
veel sõnalist osa ei olnud,
vaid pidime kahe teise
neiuga kehastama haaremitantsijaid. Minu tähetund saabus siis, kui mängisin ühes järgmises etenduses „Ninatark jänku”
rebast. Siis tunti koolimaja peal ära, aga veidi
tüütu oli see kuulsus ka,
sest mõned näitasid näpuga ja itsitasid. Teatritunnid olid kahtlemata
ühed meie lemmiktunnid,
kuigi õpetaja oli vahel
meie peale ka pahane, sest
näidendi etendamiseks oli
ikka vaja harjutada ja
tekst meelde jätta ning
ilmekas olla, kuid meie

LAPSEPÕLVELUGU, LAPSESUU
soovisime mõnikord lihtsalt
lõbusalt aega veeta.
Koolis
olid
kõige
meeldivamad ained minu
jaoks ajalugu, kirjandus, loodusõpetus (eriti loomade
osa), geograafia ja kunst.
Matemaatika oli vahel ka
täitsa huvitav, kuid sellega
pidi ikka rohkelt vaeva nägema. Põhikoolis oli minu
klassijuhataja meie matemaatikaõpetaja ja tema juures käisime sageli peale tunde matemaatikakonsultatsioonides. Ta aitas meil teha
ka füüsikaülesandeid. Ilma
tema abita oleks ma ilmselt

matemaatikaga lõpuks väga jännis olnud. Eriti kuri
aine oli füüsika. Kõik füüsikaõpetajad olid väga ranged ja nende tundides istuti hiirvaikselt. Pidi ohtralt
meelde jätma igasuguseid
teooriaid ja valemeid.
Gümnaasiumis oli
üheks mu lemmiktunniks
kirjandus. Meie õpetaja oli
ise palju lugenud ja kõik,
mis ma kirjandusest tean,
on ainult tänu temale. Mõned kohustusliku kirjanduse raamatud olid mul juba enne läbi loetud ja

sellepärast mingeid pingeid ei tekkinud.
Ajalugu
meeldis
ka. Mäletan seda tunnet,
et gümnaasium tundus
raske, kuid ülikoolis õppimine osutus veel raskemaks.
Palju on ka koolis
küsitud, et miks ma hakkasin ajalooõpetajaks või
miks ma ajalugu õppima
läksin. Õpetajaameti koha
pealt ei oska muud öelda,
et lihtsalt juhtus nii. Ajalugu läksin õppima puhtalt
huvist. Ilmselt ei osanud
siis veel väga praktiliselt
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mõelda, et võiks olla
mõni finantseriala või
näiteks juura. Ülikoolis
õppimine tekitas tunde,
et sain kõvasti targemaks. Higistamist ja
paanitsemist oli palju,
kuid suurte eneseületustega sai asja tehtud. Ajaloo õppimine ja sellega
tegelemine on avanud
huvitavaid tahke inimeste kohta ning avardanud
väga palju mu silmaringi.

Lapsesuu ei valeta
Christopher Kulasalu
Palusime 1. klassi õpilastel mõtiskleda järgmistel teemadel.
1. Kas Eesti riik on noor või vana? 2. Iseloomusta 3 sõnaga Eesti riiki. 3. Kas parem on mees-

Millega tegeleb raamatupidaja? (Õige vastus: hoiab korras firma rahaasjad, arvestab palgad jne)
Andero – Raamatutega.
Aleksander – Raamatute müümisega.
Agatha – Ta teeb mingeid paberitöid.
Kristjan – Laenutab teistele inimestele raamatuid.

?

Miks peab koolis käima?
Andero – Et targaks saada.
Aleksander – Selleks, et targaks saada.
Agatha – Et õppida.
Sofie – Et õppida.
Kristjan – Et targaks saada.
Kumb oli enne, kas kana või muna? Miks?
Andero – Kana, sest kana muneb mune.
Aleksander – Kana, selle pärast et kana muneb muna.
Agatha – Kana, sest kana teeb mune.
Sofie – Kana, sest ta on elus.
Kristjan – Muna. Ühest multikast kuulsin, et oli kunagi üks muna, sellest tuli tibu ja nii see
kanade elu algas.
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INTERVJUU

Vilistlane Sigrid
Sihver on tubli
politseinik
Greete Saar
Sigrid Sihver käis
meie koolis aastatel
1997–2009,
lõpetades
reaal-meedia
õppesuuna. Sigrid
läks edasi õppima
Sisekaitseakadeemiasse
politseinikuks ja töötab Põhja prefektuuri Lääne-Harju
politseijaoskonna patrullpolitseinikuna,
omades vaneminspektori
teenistusastet. Uurisime, kuidas saada politseinikus ja milline on
politseinikutöö.

dad, mõned lihtsalt jäid
rohkem südamesse.

Kas teadsite juba kooliajal, kelleks saada
tahate? Kuidas tekkis
mõte minna politseinikuks õppima?
12. klassi keskpaigani ei
teadnud ma, kelleks
saada tahan. Kõik teised
valisid
lõpueksameid
selle järgi, mida neil
ülikooli sisseastumiseks
tarvis on, mina aga
endiselt ei teadnud.
Ühel hommikul kooli
sõites kuulsin midagi
raadiost (enam ei mäleta sisu), aga sellest
hommikust teadsin, et
tahan saada politseiRääkige oma kooli- nikuks.
ajast. Millised on ere- Kus saab Eestis politdamad mälestused?
seinikuks
õppida?
Näiteringis osalemine, Kui kaua õpe kestab?
lõpuaktused,
tutipidu, Politseinikuks õpitakse
rebaste ristimine, piiri- Sisekaitseakadeemias.
valvelaager,
Londoni Politsei- ja piirivalvereis koos õpetaja Piret kolledž koolitab politseiBossackiga jne.
ametnikke kutseõppe ja
Milliseid
õpetajaid rakenduskõrghariduse
meenutate hea sõna- tasemel. Kutseõppe erialadel kestab õpe 1,5
ga?
rakenduskõrgTegelikult oli neid palju aastat,
haridus
omandatakse
3
– Mare Kaljuste, Ruti
Nõmm, Merike Turb, aastaga, mille järel on
Maila Mölder, algklas- võimalus jätkata õpinside õpetaja Ülle Sch- guid Sisekaitseakadeewede. Nimede peale pole mia sisejulgeoleku mamul kunagi hea mälu gistriõppes. Õppetöö toiolnud, paljusid mäletan mub nii Tallinnas kui ka
nägupidi. Kõik olid tore- kolledži Paikuse õppekompleksis. Täpsemalt

lugege
https://www.sisekaitse.e
e/et/vastuv6tt_politseite
enistus
Milline on politseinikuks õppiva tudengi
elu?
Koolis kerge pole. Reeglitest tuleb kinni pidada
ja päevad on pikad ning
väsitavad. Iga hommik
kell 7 on rivistus ja minnakse jooksma. Kui hilined, saad karistada.
Nädalavahetusteks võid
kooli
korrapidamisse
jääda ja koju ei saagi.
Kui oled tubli sportlane,
esindad kooli, siis vahel
antakse hommikujooksudest vabastus – oi,
need korrad olid imelised. Ilmselgelt ühestki
tunnist poppi teha ei
saa, elatakse põhimõtteliselt kooliga samas
majas või kõrvalmajas
(naistel on eraldi ühikas). Iga pühapäeva õh-

tu oli väga raske kodust
lahkuda ja Pärnusse
sõita, hiljemalt kell 22
pidi tagasi olema, oma
toas ja vaikus. Öörahu
käidi
kontrollimas.
Kontrollid käisid ka
päeval, kui me tundides
olime, vaatamas, kas
toad on korras. Kui polnud, siis jäeti nädalavahetuseks kooli. Eks
värvikaid asju oli kindlasti veel, aga kõik ei
meenu hetkega.
Kirjeldage ühte oma
tööpäeva.
Kell 8 hommikul hakkab
instruktaaž, kus antakse patrull-lehed, paarimees on üldjuhul kindel,
samuti auto. Kui välijuht on probleemid või
teated edastanud, siis
võtame asjad ja lähme
autodesse. Kui väljakutset kohe pole, siis
lähme kõik koos tanklasse hommikukohvile.

INTERVJUU
Peale kohvitamist läheb
igaüks oma piirkonda,
mis talle selleks päevaks
on määratud. Mõõdame
kiirust, jälgime foore,
kontrollime
sõidukeid.
Kõige rohkem väljakutseid on seotud alkoholijoobes
inimestega,
perevägivallaga ja öörahu rikkumisega. Valmis peab olema ka laipade nägemiseks. Alati
ei ole see kena vaatepilt
ja ka lõhn on sageli eemaletõukav. Mõrvadega
olen ka kokku puutunud, õnneks seal tegutsevad kriminalistid ja
meile jääb sündmuskoha
valvamine.
Kõigepealt
muidugi ka juhtumi uurimine, asjaolude väljaselgitamine.
Väljakutsete arv
ja iseloom sõltub väga

palju
palgapäevadest
(siis on neid ilmselgelt
rohkem – juuatäis inimesed, peretülid, narkomaanid), Kuu seisust
(täiskuul võib psüühikahäiretega inimeste käitumine olla rohkem häiritud),
nädalalõppudel
on
öörahurikkumised
korterites, vaheaegadel
joobes alaealised jne.
Kogu tööpäev kestab 12 tundi. Vahetus on
kas
8.00–20.00
või
20.00–8.00. Lõunapausiks on ette nähtud üks
tund, aga vahel on nii
palju tööd, et ei saa lõunapausi teha. Üldiselt
selliseid päevi on vähe,
aga esineb.

on palju pinget. Väga
tähtis on meeskond,
kellega koos töötad, ja
juhid. Ebameeldivamad
ülesanded on joobes inimeste ja kodutute viimine kainestusmajja.
Peab valmis olema, et on ka väga tõsiseid väljakutseid, kus
kellegi elu on ohus ning
politseinik peab ka ise
ettevaatlik olema. Äärmuslikus olukorras peab
olema valmis kedagi tulistama. Mina olen ühe
korra relva välja võtnud,
õnneks kasutama pole
pidanud.
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erinevad. Kunagi ei tea,
mis viie minuti pärast
juhtub. Töö on põnev,
aga võib ka ohtlik olla.
Mida soovitate TJG
õpilastele, kes mõtlevad
politseinikuks
hakkamise peale?
Kui on eesmärk ja motivatsioon, siis saab kõigega hakkama.

Kas teile on võimalik
tulla töövarjuks?
Meile saab tulla abipolitseinikuks. Kui peale
kooli pole selge, kelleks
saada tahad, saab läbida
mõned kursused ja kolmanda liikmena patrulMis teile enda töö juulist osa võtta. Nii saab
res meeldib?
juba teada, kas see töö
Ma kannan uhkusega
on ikka õige või mitte.
Kas politseinikutöö on vormi ning mulle meeldib inimesi aidata. Meelkerge või raske?
Ma usun, et ükski töö dib ka oma meeskond ja
pole kerge. Politseitöös see, et kõik päevad on
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OSAVUSKATSED

Ristsõnade lahendamine
Tegime 6. klasside vahel võistluse, milline klass on parim
ristsõnade lahendaja. Iga klassi võistkonnas oli kolm liiget,
viktoriini aitas läbi viia õpetaja Ruti Nõmm. Iga õigesti täidetud ruut andis 1 punkti,
õige lahendussõna 5 lisapunkti. Kõik kuuendad klassid olid ääretult tublid.
Mitu punkti sina oleksid saanud?

Allikas: Postimees

Klass
6.a

6.b

6.c

Punkte (max 94 p)

Koht

Heleri Tiitson
Annabel Brants
Maarja Lisete Milk

86 p

III

Marcus Haljasoks
Ron Ülo Hakman
Carmen Meriel Tensbek

93 p

II

Jan Martõnenko
Inger Maria Virro
Anne-Katrine Schubert

94 p

I

Osalejad

MÄNGUSOOVITUS, KÜSITLUS
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Mäng ,,PC Building Simulator”
Frank Kiibus

,,PC Building Simulator”
on Claudiu Kissi ja
mänguloojate firma The
Irregular Company loodud mäng, kus saab ar-

vuteid parandada ja ise
nullist
üles
ehitada.
Mängus saad esimese asjana kätte põhilised oskused, kuidas ise endale
arvutit ehitada, milliseid
arvuti osi on vaja ning
mis funktsioone erinevad
jupid täidavad. Kõik see
on mängus välja toodud
lihtsustatul kujul, et isegi päris algaja saaks
hakkama. Edasi on võimalik asuda tööle arvutite parandajana onu
Timi töökotta, kus saad
erinevate klientide prob-

leeme lahendada. Töökojas hakkad sa klientide arvutitest viiruseid
otsima, kontrollima arvuti võimsust, parandama arvuteid, vahetades
nendes katki läinud osad
välja,
täiesti
nullist
arvuteid ehitama klientide eritellimustel ja palju muud. Iga klient on
eelmisest erinev ja seetõttu ei muutu mäng ka
kergelt igavaks. Töökojas ei piirdu asjad aga
ainult arvutitega, vaid
sa pead suutma korra-

likult ka rahaasjad korras hoidma, et tööd saaksid kasumlikult tehtud
ning töökoda ei satuks
võlgadesse. Selle jaoks
on tarvis iga töö puhul
hoolikalt mõelda, mida
klient soovib ning kuidas
seda kõige odavamalt
saavutada. Peab ka jälgima iga arvuti osa hinda ja seda, kui hästi ja
kas
üldse
sobituvad
erinevad arvuti osad
kokku.

Palju aega kulutad kodus õppimisele?
Amina Okbani, Keidi Ashlee Tauts,
Carina Alliste
Uurisime meie kooli õpilaste käest, mitu
tundi päevas nad keskmiselt kodus õpivad.
Küsitluses osales 70 õpilast 1.–12. klassini.
Kõige rohkem vastati (51%), et õpitakse
kuni 1 tund. 1–2 tundi õpib 36% õpilastest,
2–3 tundi 13% õpilastest. Üle 3 tunni ei õpi
kodus keegi. Võime küsitlusest järeldada,
et Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilased kulutavad kodus õppimisele mõistlikult aega.

2-3 tundi 13%

Kuni 1 tund 51%
1-2 tundi 36%

Kuni 1 tund
1-2 tundi
2-3 tundi
Üle 3 tunni
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TEGIJAD

Uue punkbändi Vimka tähelend
Anette Antsman
Kindlasti olete märganud kooli stendidel plakateid bändist Vimka ja nende
Facebooki postitusi.
Tegemist on tublide
noorte uue punkbändiga. Bändi kuuluvad Thor Erik
Koorep 9.a klassist,
TJG endised õpilased Ralf Raaper ja
Kalli
Talonpoika
ning poiste ühine
tuttav Ruudi Mööl.
Noorte tahtejõud ja
armastus muusika
vastu on neid juba
ka päris lavadele
esinema viinud.

päeval nii enam miskipärast ei laula. Otsisime
trummarit, kelle leidsime üpris kohe, sest ta
oli minu klassivend olnud 9 aastat ja oligi
esimene inimene, kes
trummi tagumiseks pähe
tuli. Nädal hiljem tegime
esimese proovi ja esimese loo, nüüd siis siiamaani higistame edasi.

Miks
valisite
just
sellise nime?
Thor Erik: Nimi tuli pärast mitu kuud mõtlemist, sest me keegi ei
suutnud
head
nime
mõelda, kuni Kalli tuli
lagedale nimega Vimka
Hõng. Ainuke probleem
oli, et Vimka Hõng tundus liiga pikk ja otsusKuidas tuli mõte teha
tasime lihtsalt Vimka
bänd?
kasuks.
Kalli: Mina ja Thor
kõndisime Pitsa Kioski Millise muusikastiilipoole ja Thor tegi nalja ga teie bänd tegeleb?
pärast seda 80ndate kõr- Kalli: Vana kooli pungil
get eelhäälemurde pungi põhinev sound, millele
häält. Sellega tuli kohe on nii palju mõjutusi
mõte, et see sobiks hästi juurde lisatud, et meebändi, kuna keegi täna- nutab juba palju muud.

Täpsemat žanrit kui
punk õnneks meile panna ei saa.
Ralf: Muusikastiil on
punk. Otseset kirjeldust
ei oska anda, pigem kuulake J.M.K.E.-d ja saate
aru.
Miks just punk?
Thor Erik: Punk on
minu jaoks täielik va-

baks laskmine sellest
trööstitust
maailmast,
mis meid ümbritseb. See
on minu jaoks muusikastiil, kuhu sisse ma võin
lihtsalt uppuda, kui seda
kuulan. Miks mitte ka
ise sellist muusikat luua,
kuhu saab ennast ära
kaotada.
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Ralf: See on lõbus, kiire,
kõlab hästi ja enamasti
kõnetava sõnumiga.
Kalli: Punk tuleb naturaalselt ja inspiratsiooni
on selleks palju. Kõige
köitvam on toores emotsioon, mida leidub minu
jaoks ainult pungis.
Millised artistid on
teile
eeskujuks?
Kalli: Mulle isiklikult
ikka põhiliselt J.M.K.E.,
aga ka näiteks Asta
Kask, Minor Threat,
Strebers, Psychoterror.
Thor Erik: Minu jaoks
on suurimateks inspiratsiooniallikateks J.M.K.E, Psychoterror, Joy
Division, Tiger Army.
Kus te proove teete?
Kas kirjutate kõik
oma laulud ise?
Ralf: Mustjõe Proovikas,
esimesest proovist siia-

maani.
Kõik
laulud Ralf: Enne ei tundnud
oleme ise teinud.
eriti midagi, pärast oli
üpriski mõnus tunne.
Kas pillid on isiklikud
Sain elus teha seda, mis
või laenatud?
mulle tõeliselt meeldib ja
Kalli: Kitarr on mul
üleüldse õnnelik tunne
isiklik, bass on bassioli.
mehe tüdrukult laenaThor Erik: Enne veits
tud. Trummid on enapabistasin ikka, kuna
masti
proovikas
ja
minu jaoks oli see esilive’idel kohapeal olemene kontsert, aga laval
mas.
olles unustasin kõik paRalf Raaper: Trummibistamise ja lasin ennast
set on mul kodus olemas
täielikult muusikal üle
ja live’idel ma enamasti
võtta. Pärast oli selline
laenutan, kui vajadust
ülimalt mõnus tunne,
on. Loomulikult solniku
mida varem pole tundvõtan ise kaasa ja penud.
daali ka.
Kalli: Enne live’i oli
Thor Erik: Mikrit ei
enesekindel tunne, keset
hakka ise ostma, küll ma
live’i ekstaas ja pärast
selle ikka kuskilt leian.
live’i väga mõnus lootusKäisite ürituse „Proo- rikas tunne.
vikast välja” raames
Mis tulevik toob?
Rockstaris esinemas.
Kalli: Ühe albumi taKuidas te end tundhaks vast ikka ära teha,
site?
edasi pole mõelnud. Tei-

se albumi teeks ka millalgi, kuna materjali tekib nii palju ja nii kiiresti, et miks mitte.
Usun, et Vimkal on palju
potentsiaali ja sellest tuleb midagi head. Mõni on
juba öelnud, et Vimka on
Eesti pungi tulevik, aga
sellest ei oska ma midagi
arvata ...
Ralf: See on lihtne, olla
me ise ehk Vimka olla
Vimka ja taguda samamoodi edasi. Peaasi et
endal oleks lõbus.
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Moe Malle teema oli URBANETNO
Haabersti koolide 7.–12. Mari-Liis Suvi, Nelery
kelle modellinatud moekonkurss Moe karjäär sai alguse just
Malle toimus sel aastal Moe Mallelt, kus ta
11. korda. Tänavune võitis parima modelli
moe-show oli pühen- tiitli, Gita Siimpoeg, kes
datud EV100-le, ürituse tegutseb oma brändide
teemaks oli URBAN- GITA ja Mulasabaka
ETNO, kus kokku oli loomisega ning Marilin
vaja viia urbanistlik tä- Kaareste, kes on tegelenapäevamood ja vanem nud modellindusega hobi
rahvuslik mood, kasu- korras 15 aastat.
tades eesti rahvusmustGrand prix aureid, rahvariiete triipe hinna võitis Haabersti
jne.
Vene Lütseum kollektVõistlustele
oli siooniga
,,Muhuvik”.
registreerunud viis Haa- Meie kooli esindas Moe
bersti linnaoosa kooli Mallel 9.a klassi kollektkollektsiooni.
Lõpliku sioon ,,Mustrite tants”.
hinnangu andis kollekt- Modell Merilin Kauniste
sioonidele žürii. Kollekt- 12.a klassist sai soengu
sioone hindasid noor eriauhinna (vt foto).
muusik, produtsent, mo9.a klassi disaidell, näitleja ja kirjanik nerite muljed Moe MalAntonio Sebastian Kass, lest olid väga positiivsed.
moe- ja elustiili blogija ,,Unustamatu
elamus!

Greete noorte-üritus
Saar
Igaaastane
Moe klasside õpilastele suu- Rästas,
Moe Malle on kui
viirus nooretele disaineritele, kes tahaksid proovile panna oma käsitööoskused ja esitleda kõigile oma unustamatut
kollektsiooni. 2018.
aasta moekonkurss
toimus 29. märtsil
Rocca al Mare keskuse aatriumis.

Oli uhke tunne, kui meie
valmistatud riided lavale
läksid, nüüd on juba uus
tuhin sees, et järgmine
aasta ka osaleda ja seekord võitma minna.”

ÜRITUSED, KOOMIKS
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Meeleolukas sõbranädal TJG-s
Carmen-Katariina Sikk
Veebruaris toimus
taas traditsiooniks
saanud sõbranädal,
mida korraldas kooli õpilasesindus. 12.–
14. veebruarini toimus iga päev huvitavaid tegevusi, mis
tõid värvi tavalisse
argipäeva.
Esmaspäeval, 12. veebruaril sai kooli raadiost
kuulda huvitavat muusikat. Kooliraadiost tulevad lood olid hipilikud
ning ka mitmed õpilased
käisid hipilikult riides,
sest stiilipäeva teemaks

Koomiks
Emily Ridal,
vilistlane

oli hipistiil. Lisaks sai
seina peal olevaletele
märkmepaberitele kirjutada häid soove ja postitada kirju oma sõpradele sõbrapostkasti.
Teisipäeval, 13.
veebruaril oli stiilipäeva
teemaks rokistiil ning
terve päev oli koolis
mõnus
rokimeeleolu.
Selle meeleolu loomisele
aitas kaasa kooliraadio,
kust lasti suurimaid
rokihitte. Samuti toimus
ampsukohvik, kus kõik
toidud olid ampsu suurusega ja sai osta head
ning paremat. Stiili-

päevast osavõtjad said
10% soodustust kohviku hinnakirjast.
Kolmapäeval, 14.
veebruaril oli ülesanne
olla võimalikult sarnane
oma sõbraga, sest teema
oli „Sarnane oma sõbraga
ehk
kaksikute
päev”, musta sel päeval
kanda ei tohtinud. Kooli
peal oli näha palju ühesuguseid sõpru ja sõbrannasid ning neil kõigil
oli võimalik teha aulas
asuvas fotonurgas sõbrapilti.
Toimus
ka
numbrimäng, kus tuli
leida oma uus sõber, ja

raadiost kõlasid laulud
sõprusest ning armastusest.
Nädala algusest
saati oli võimalik tellida
oma sõbrale üllatuseks
roos või šokolaad ning
need jagati koos sõbraposti pandud kirjadega
kolmapäeval kätte. Terve nädala olid koridorides liikvel kommide jagajad, et stiilipäevast
osavõtjatele
heameelt
valmistada.
Oli väga tore ja
meeldejääv nädal!
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Jaapani õhtu on järjest populaarsem
Frank Kiibus
9. märtsil 2018 toimus Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis
juba viiendat korda
Jaapani õhtu. Üritus oli mõeldud kõigile
Jaapani-huvilistele üle Eesti.

Jaapani õhtul sai iga
huviline endale Jaapani
Suursaatkonna poolt toodud plakateid, voldikuid
ja Jaapani elu kirjeldavaid raamatuid kaasa
võtta, mängida gomokunimelist lauamängu, val-

mistada kahte erinevat
tüüpi sushi’t, proovida
kätt Jaapani kalligraafias ja õppida voltimiskunsti ehk origamit. Üritusel toimusid ka Jaapanit tutvustavad ettekanded, milles aktiivsemaid osavõtjaid premeeriti Jaapani kommidega. Eraldi toimus ka
viktoriin, milles kõige
tublimad said endale valida meelepärase meene
Jaapanist. Kõik, kes osalesid origami töötoas,

said juua ka teed ning
süüa küpsist.
Tänavune Jaapani õhtu
oli üks edukamaid ja
populaarsemaid
selle
ürituse ajaloos, külalisi
oli üle 70. See aasta oli
kõige populaarsem sushi
valmistamise
töötuba,
mis sai ka parima hinnangu külastajate poolt.
Menukas oli see sellel
aastal seetõttu, et tavapärasele maki sushi’le
lisandus veel ka inari
sushi, mis pakkus uut
maitseelamust kõigile.

Tagasisidest saime teada, et muljed üritusest olid väga positiivsed ning õhkkond
meeldiv. Lisaks tekkis
osalenud noortel rohkem
huvi jaapani kultuuri ja
keele vastu.
Üritus oli väga
edukas ning täitis oma
eesmärgi – soovi tutvustada jaapani kultuuri,
keelt ning jaapani keele
õppesuunda meie koolis,
et julgustada veelgi rohkem noori selle maa
kohta õppima.

HOBI
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Loodusfotograaf
Kristjan Saaremägi
Mari-Liis Mets
TJG 9.a klassis õpib
Kristjan Saaremägi,
kes tegeleb loodusfotograafiaga.
Tegime temaga intervjuu,
et rohkem loodusfotograafiast
teada
saada ja panna noori
selle ala vastu huvi
tundma.
Mis hobiga sa tegeled?
Minu hobi on loodusfotograafia, olen sellega tegelenud neli aastat. Ma
alustasin sellega vaikselt,
kui mul oli umbes 200eurone fotokas.
Millal sulle loodus huvi
hakkas pakkuma?
Huvi looduse vastu tekkis
mul ootamatult, see oleks
pigem nagu mind leidnud.
Mu tuttav näitas mulle
2014. aastal Õhtulehest
selle aasta lindu ehk jäälindu, see lind lummas
mind ja ma tahtsin aina
rohkem ja rohkem sellest
linnust teada saada.

muidu ma varasel ärkamisel mõtet ei näe.
Kas oled kohanud ka
mõnda haruldast liiki?
Ikka olen, üks nendest
ongi seesama jäälind. Talle
on hästi raske ligi hiilida
ja pildile saada. Siis olen
veel näinud rohukosklit,
mudaneppi, tutkast, valgepõsk laglet ja soo-loorkulli.
Mida soovitaksid teistele loodushuvilistele?
Kui tahad loodushuviliseks
saada, siis pead olema
kannatlik, kindlameelne ja
rahulik, vähemalt, siis kui
looduses midagi huvitavat
näha loodad. Kindlasti on
sul vaja ka välimäärajat,
korralikke jalanõusid ja ka
binoklit, kui tahad linde
vaadelda. Kui käid looduses mingis kohas, mis ei
tundu väga turvaline, võta
mõni tore ja kannatlik
inimene kaasa.

tegu oli. Hakkasin siis
mõtlema, et võiks pilti
teha ja siis kodus on rohkem aega määrata ja saab
ka mõnelt targemalt loodushuviliselt küsida.
Mida sulle kõige rohkem meeldib pildistada?
Pole midagi kindlat, mida
mulle kindlalt pildistada
meeldiks. Mulle meeldib
kõik fotograafia juures, see
kõik hämmastab mind. Väga palju on veel õppida.
Milline fotoaparaat ja
objektiiv sul on, kas
oled nendega rahul?
Minu fotoaparaadiks on
CANON
EOS
700D,
sellega tuli siis ka kaasa
kõige tavalisem objektiiv.
Mul on 18–55 mm / 0.8 ft
ja siis on mul ostetud
TAMRONI objektiiv 150–
600mm f/5–6.3 ja ka
teleobjektiiv. Ma tahaks
veel kindlasti ka telekonverterit, mis siis kahekordistaks minu teleobjektiivi ehk 300–1200 mm.
Tahaks veel ka makroobjektiivi ja kahte lisaakut
fotokale, Mavic Pro drooni
ja sellele ka kahte lisaakut
ja igasuguseid muid lisatarvikuid, siis oleksin ma
rahul.

Millises huvikoolis saab
selle hobiga tegeleda?
Alguses alustasin üksinda
ja siis nägin kuulutust, et
Tallinna Loomaaias on
looduskool erinevate valdMis sind eriti looduse kondadega. Mina läksin
ornitoloogia gruppi.
juures köidab?
Kuna mu teekond sellesse Millal sa loodusfotomaailma algas lindudest, graafia enda jaoks avassiis on ka linnud mu lem- tasid?
mikud, kuigi mulle meel- Fotograafia huvi hakkas
dib kõik loomariigi juures. mul tekkima koos looduse
Mina defineerin puhkust huviga, aga natuke hiljem.
enda jaoks nii, et lähen Ma vaatlesin linde ja kuna
telkima ja ärkan varakult, olin algaja, siis ei suutnud Mida soovitaksid aluset saaks pildistama minna, kohe määrata, mis linnuga tavale fotograafile?

Ma soovitaksin leida endale lahe sõber, kes teab
sellest teemast midagi ja
saaks ka sind õpetada.
Mina pidin ise õppima, ei
olnud kedagi, kes aitaks,
seega pidin fotokoolitusel
käima. Mina käisin Lembitu personaalsel koolitusel, ta oli väga lahe ja
lõbus õpetaja. Enne kui
alustad fotograafiaga, siis
ära osta odavat fotokat, et
teada saada, kas sulle
meeldib see või mitte. Nagu ka varem ütlesin, leia
sõber, kellel juba on fotokas, millega sa saaksid
proovida ja selle tunde
kätte saada. Fotograafia ei
ole odav asi, sellepärast
ütlengi, et vaja on veidi
eeltööd teha. Kui sõpra
pole ja ka koolituse jaoks
raha pole, siis on Youtube’is palju kanaleid. Soovitaksin näiteks kanalit
#Peter McKinnon.
Millised on su tulevikuplaanid? Kas seod selle
loodusega?
Arvan, et jään siia kooli.
Pärast gümnaasiumi lõpetamist tahaksin minna
fotograafiat ja filmindust
õppima. Ja kui veab, siis
saan BBC võttegruppi ja
tahaksin seal loodusdokke
tegema hakata.
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Raamatusoovitused
Anette Antsman
Cassandra Clare „Kellavärgiga ingel” (Varrak, 2014)
Lightwood, Wayland, Herondale, Penhallow ... Nimed, millega Cassandra Clare’i
„Surmava arsenali” sarja lugejad on juba tuttavad, ilmuvad selles romaanis jälle
nende ette – muutunud on ainult aeg ja koht, kus hargneb teose sündmustik.
Nefilimide varasema põlvkonna võitude ja kaotuste tunnistajaks on kuninganna
Victoria aegne udune London ning sündmuste keerises tüdruk Tessa Gray.
Saanud teda kasvatanud tädi surma järel Londonis elava venna saadetud
laevapileti, sõidab neiu New Yorgist teda otsima. Kuid Londonisse jõudes ei ole see
tema vend, kes teda seal ootab. Tessa on järsku ihuüksi võõras linnas, teadmata oma
sünget sünnisaladust ning oskamata aimata, et teda jahib tema erilise võime pärast
okultistlike ringkondade mõjuvõimsaim isik – kurjakuulutav Magister. Varsti leiab
Tessa end koos etteaimatavate kaaslastega vastastikku tervele maaalusele
organisatsioonile, olles ainuke, kes seda suudab peatada.
Cassandra Clare’i „Põrgu sõdalaste” triloogia esimene raamat on pilkupüüdev ja
kütkestav. Triloogia on ideaalne lugejatele, kes peale „Surmava arsenali” raamatuid
pole saanud südames rahu Varjuküttide maailmas toimuvate tegude pärast. Raamat
sobib absoluutselt kõigile, kellele vähegi meeldib lugeda ulmelist noortekirjandust.

Colleen Hoover „Ei iial enam” (Pegasus, 2017)
Lily elu on alati olnud täidetud raskustega, aga see pole teda kunagi takistanud enda
unistuste poole pürgimast. Ta on tulnud pika tee Maine’i väikelinnast, kus ta üles
kasvas – lõpetanud ülikooli, kolinud Bostonisse ning avanud ka endanimelise
lillepoe. Kui tema ja võluva kirurgi Ryle Kincaidi vahel säde lahvatab, tundub kõik
korraga liiga hea, et tõsi olla. Ryle on enesekindel ja kangekaelne, romantiline ja
särav. Lilyt vaevavad ühtaegu nii uue tutvusega seonduvad küsimused kui ka mõtted
Atlas Corriganist – tema esimesest armastusest. Atlas oli Lily hingesugulane ning
tema kaitsja. Kui Atlas ootamatult jälle välja ilmub, muutub kõik.
Colleen Hooveri sügavamõtteline ning südantlõhestav romaan toob päevavalgele
selle, mis toimub suletud uste taga. Lugu räägib armastusest, mille eest tuleb
maksta kallist hinda. Silmi avav ja mõtlemapanev raamat on pigem mõeldud
gümnaasiumiealistele ja täiskasvanutele.

Elly Blake „Frostblood” (Hodder & Stoughton, 2017)
17-aastane Ruby on Tuleveri, kes on varjanud enda tuliseid ning leekivaid võime
terve oma elu. Maailmas, kus Jäävered valitsevad, on Ruby eksistents endaette
kuritegu. Kui Ruby ema mõrvatakse teda kaitstes ning mäslevad Jäävered vajavad
Ruby abi, on ta nõus tulema peidust välja ning maksma kätte neile, kes võtsid temalt
tema ema. Vaatamata enda ettearvamatutele võimetele treenib Ruby mässajatega
koos. Kuid enne kui neil on üldse aega, et vastu astuda julmale valitsusele, võetakse
Ruby kinni. Ta on sunnitud võitlusesse kuninga areenil, kus Jääverede tšempionid
alistavad ka kõige tugevamaid Tuleveresid. Nüüd on Rubyl ainult üksainus
võimalus, et hävitata südametu kuningas, kes on temalt võtnud kõik – ning ka jäiselt
noormehelt, kes on võitnud Ruby südame.
„Frostblood”, samuti osa triloogiast, on esimene raamat uuest teekonnast.
Vaatamata sellele, et raamat on ilmunud ainult inglise keeles, on sarjal tuhandeid
toetajaid, kes elavad kaasa Ruby teekonnale vabadusse ning õiglusesse. Raamat
sobib kõigile, kellele on varem meeldinud „Klaastrooni” või „Punase kuninganna”
raamatud.

KOKANDUSDUELL

Parima omleti saladus
Greete Saar
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Kaks õpetajat valmistavad midagi
maitsvat ja toovad ajalehe toimetusele
proovida. Toimetuse liikmed hindavad
toitu 10 palli süsteemis ja jagavad
kommentaare.

Õp Ravo Vaga omlett seesamiseemnetega
TÖÖKÄIK: Haki kanasink
ja pruunista pannil. Sega 3
muna, piim, ürdisool,
pipar, seesamiseemned ja
vala pannile singile lisaks.
Omleti küpsemise lõpus
lisa peale kirsstomatid ja
sinihallitusjuust.

VÕITJA!

KOOSTISOSAD:

kanasink
3 muna
piim
ürdisool, pipar
seesamiseemned
sinihallitusjuust

Kommentaarid: Mahlane, väga hästi maitsestatud.
Mõnusalt juustune. Suus sulav maitse, kohev tekstuur. Mõni
koht vajab rohkem küpsemist. BEST! Väga hea omlett, aga
soovitan seesamiseemned enne kasutamist röstida, annab
rohkem maitset.

9p

Õp Mairo Tänava omlett pepperoni’ga

KOOSTISOSAD:
4 muna
sool, pipar
tšillimaitseaine
paprika
sibul
tomat
pepperoni-vorst
juust

TÖÖKÄIK: Klopi munad
vahtu, vala muna kuumale
pannile. Lase veidi
küpseda, lisa tükeldatud
paprika, sibul, pepperonivorst ja juust. Peale
lisandite lisamist keera
omlett pooleks kokku,
lülita pliit välja ja lase
omletil paar minutit veel
küpseda. Ja ongi valmis!
Lisa kõrvale värskelt
tükeldatud kirsstomateid.
Kommentaarid: Hea tekstuuriga, tasakaalukalt
maitsestatud (oleks võinud natuke rohkemgi lisada
maitseaineid). Paprika andis koos juustuga hea ja mahlase
maitse. Sibula oleks võinud eelnevalt läbi praadida ja vähem
lisada. Väga maitsev omalett, sööks veel.

8,3 p
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RISTSÕNA, SUDOKU, INFO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

Vorst, mida õp Mairo Tänav omletis kasutas.
Õpetaja, kelle omlett võitis (perekonnanimi).
Vilistlane Sigrid Sihver on ...
12.a klassijuhataja perekonnanimi.
Õpetaja, kellele ei meeldi liiklusummikud
(perekonnanimi).
6. Vimka solisti perekonnanimi.

7. Loodusfotograafia huviga 9.a klassi õpilane
(perekonnanimi).
8. Punkbändi nimi.
9. Õpetaja, kelle lapsepõlv möödus
Lasnamäel.
10. Õpetaja, kellele meeldib muru niita.
11. Uus õpetaja, kes on TJG vilistlane.
12. Moe Malle teema 2018. aastal.

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, 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 Getryn Kalamiga
UUS RUBRIIK. Nõuanded koolilapsele
UUS RUBRIIK. Minu lemmik ...

•
•
•

Kokanduskülg läbib uuenduse
Üritustest meie koolis
Uus huvitav hobi

