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TOIMETUS

Kuidas ennast motiveerida?
Carmen Katariina
Sikk, peatoimetaja
Kõigil meil on omad
unistused, midagi, mille
poole me püüdleme või
mida me elus saavutada
tahame. Tihti võivad aga
inimesed elada sellist
elu, mis ei ristu nende
unistustega, või elavad
nad elu, kus nad ei tee
seda, mida nad tegelikult tahaksid. Kuidas
kujundada elu oma unistuste järgi ja elada elu
nii, nagu meie sisemine
mina tegelikult tahaks?
Kõigepealt peaksid kõik inimesed mõistma, et me ei tohiks kunagi karta suurelt unistada. Millal on unistamine olnud keelatud?

Alles elasid inimesed
ajal, kus teatud teemadest rääkimine polnud
lubatud, aga unistada
võisid alati kõik. Näiteks
oli aeg, mil paljud eestlased unistasid vabast
riigist, ning täna elame
me oma riigis, mis on
vaba ja sõltumatu. See
peaks ju näitama, kuidas
ükski unistus ei ole liiga
suur ja miski pole
võimatu. Täpselt samamoodi on iga inimese
individuaalsete unistustega.
Oluline on ka, et
me ümbritseksime ennast õigete inimestega,
kes usuvad meisse ja
innustavad meid suuremalt mõtlema. Inimestel
meie ümber on meile

suur mõju. Kui oleme
ümbritsetud inimestega,
kes avaldavad pigem
halba mõju või kelle
öeldu-tehtu
pärsivad
meie otsuseid ning ideesid, võibki see avalduda
meie endi käitumises või
otsustes. Kui inimesel on
soov
saada
näiteks
kunstnikuks, siis las ta
teeb seda, kui teisel on
soov
olla
personaaltreener, siis tuleks ka
temal seda teha. Me ei
saa lasta teistel inimestel enda üle otsustada,
vaid peame endasse uskuma ning ise tegutsema.
Viimaseks peame
meeles pidama tuntud
tõde – mis valesti, see
uuesti. Ehk läbikukku-

mine ei ole häbiasi. Kui
kukud, siis tõuse püsti ja
tee uuesti! Kuidas me
kõik kunagi kõndima
õppisime? Mitte ükski
laps ei tõusnud kahele
jalale püsti ega alustanud kohe käimist. Laps
kukkus, tõusis, kukkus
uuesti, tõusis uuesti ja
nii edasi. Sellest peaks
lähtuma ka oma muude
eesmärkide ja unistuste
poole püüeldes. Jätkame
püüdlemist, kuni oleme
eesmärgi
saavutanud,
sest see tunne, mis meis
õnnestumisel tekib, kaalub üle kõik ebaõnnestumised ja varasemad
kukkumised, mis teel
enne ette tulnud on.
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Kas nutimaailma eestvedajad on meie
ühiskonna Nazgûlid?
Carl Eric Pehme, 12.a
Tänapäeva nutiajastu
on
kurjakuulutav
vaenlane, mis vibutab
meie peade kohal oma
vinget rusikat, ning on
justkui šaakal, kes üritab noori gaselle maha
murda. Kahjuks ongi
nii, et väga paljud
noored langevad sinna
pahaloomulisse sekti,
mis meenutab oma
olemuselt
suuresti
saientoloogia
seltsi,
ning sealt on väga
raske lahti murda.
Kuidas küll asjalood
nii kiiresti nõnda katki
läksid?

Kõige suuremaks faktoriks võib nimetada tõsiasja, et tehnika on viimase
viieteistkümne
aasta jooksul kolossaalse
hüppe teinud. Kui ma
olin viiene, oli mu peres
kaks sülearvutit ning
isegi siis kehtestati mulle ajaline piirang, kui
kaua ma tohtisin neis
aega veeta. See küll
muutus tol hetkel, kui
omaenda esimese arvuti
ostsin, kuid ma pidin
selle jaoks ise ränka
vaeva
nägema
ning
reaalses elus raha teenima. See tekitas minus
mingisuguse tunde, et
jah,
Internetis
ringi
kruiisida on küll tore,
aga mingi hetk peab
sealt ikka reaalsesse
maailma tagasi ronima,
sest
muidu
jäävad

elutähtsad
vajadused
täitmata. Kahjuks aga
pole suuremal osal tänapäeva noortest säärast
mentaliteeti.
Praeguse
ajastu viga on see, et kui
isegi
kehtestataksegi
mingid piirangud arvuti
osas, siis telefoni osas
neid tihtipeale ei rakendata, sest tegu on ju
kõigest telefoniga, mis
on pahaaimamatult ka
kõige suurem kurja juur.
Aga ei, telefon on ju
kasulik, seega ei tohi
piirata selle kasutamist.
Pigem peaks just oma
võsukesele alati kõige
uuema mudeli ostma,
koos kõigi kellade ja
viledega, jah?
Selline hoolimatus vanemate poolt ongi
lasknud tehnoloogial lastele päitsed pähe panna.
Ühiskonna elatustase on
kahetuhandete algusega
võrreldes
märgatavalt
tõusnud, seega peavad
vanemad ka rohkem tööd
rügama, mille tõttu pole
neil enam aega või suisa
oskusi oma lastega tegeleda. Me ei ela enam
Vargamäel, kus kehtis
peost suhu mentaliteet,
vaid hõljume kuskil Tel
Avivi
katusekorteris,
mille eest tuleb ka
rängalt maksta. Vanemad, kes arvavad, et laste kasvatamise ning nende rahaga üle valamise
vahele võib tõmmata
võrdusmärgi, on suures
osas oma lapsed kaotanud. Nüüd sõuavad nad
galeeriorjadena kusagil
sotsiaalmeedia
meres,

kus varitsevad alatasa
sellised
ohud
nagu
Snapchat, Facebook ning
Instagram, mis tahavad
küll lapsed laevadelt
vabastada, kuid seepeale
omakasupüüdlikult enda
kaevandustesse sulgeda,
kust ei ole mingit
pääseteed.
Poisina, kes jääb
täpselt 90ndate laste
ning nutiajastu jüngrite
vahele, on mul väga
kurb vaadata, kuidas
maailm on aina rohkem
ja rohkem katki läinud.
Tihtipeale tabab mind
tunne, et sellest mülkast
ei suudetagi enam välja
ronida, sest varsti ei
olegi enam kedagi, kes
suudaks neile abikäe
ulatada. Võib-olla ongi
see kellegi kõrgemal
positsioonil istuva isiku
plaan, kes tahab inimeste intelligentsi nõnda alla tõmmata, et tal
oleks lihtsam neid kontrollida. Seda võib juba
meile tuttava Winny
Puhhi laadse Xi Jinpingi
kohta öelda. Ma kardan
küll, et säärase ahelatesse mässimise tõttu
lõppeb meie ühiskond
sarnase diktatuuri küüsis, nagu leiab aset tema
poolt
juhitud
Hiina
Rahvavabariigis.
Eriti
kurb on aga see, et
inimesed ei saa sellest
isegi aru, või mis veel
hullem, neid ei huvitagi,
kuidas nende enda sugu
sellisesse
Gulagi-laadsesse orjatöö laagrisse
surutakse, ning et väljapääsu pole enne, kuni

surm neid lahutab. Tuleb
vaid loota, et kunagi
suudab
keegi
selles
surmalaagris võtta liidri
rolli
ning purustada
väravad, mis hoiavad
noori seal muu maailma
eest varjul!
See on väga kurb,
kuidas nutiajastu on
meid lahutanud ning
inimesed oma sotsiaalmeedia maailmadesse lukustanud. Eriti kurb on
tõsiasi, et kahjuks pole
meil Gandalfi, kes tuleks
viienda päeva koidikul
idast, et meid kogu
Rohani armeega nutiajastu orkide invasiooni
küüsist päästa. Siiski,
ehk leidub keegi, kes
raiuks
puruks
meid
ängistavad ketid, mis me
ise vabatahtlikult lasime
endi käte, jalgade ning
hinge ümber mässida.
Siinkohal võiks igaüks
mõelda, kas ta tõesti tahab nõnda muust maailmast irduda ja saada
hammasrattaks masinavärgis või olla hoopis midagi paremat ning enamat? Lõppude lõpuks
teeb aeg ikkagi oma töö
ning looduslik valik on
halastamatu. Ellu jäävad vaid tugevad.
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INTERVJUU

Õpetaja Birgit Puumets teadis juba
lapsena, et tahab õpetajaks saada
Marabella-Eliisa Kotsar, Merili Hiller

Meie koolis töötab viiendat aastat üks vahva algklasside õpetaja, kes on praegu
1.c ja 4.v klassijuhataja. Uurisime temalt, miks ta õpetajaks hakkas, kuidas ta
oma tööga rahul on ja mis talle vabal ajal teha meeldib.
nu algklasside õpetaja.
Temast sai mulle eeskuju. Esimene õpetaja
oli noor, kena, nõudlik
ning range õppimise
suhtes. Samas võis olla
ta ka väga lahke, abivalmis ning väga hea
õpilaste kuulaja. Põhikooli lõpuks oli mul
juba kõik selge –
soovin saada õpetajaks.
Milliseid ameteid veel
kaalusite?
Lapsepõlves ja ka täiskasvanuna ei olegi ma
teisi ameteid kaalunud.
Mis ülikoolis ja mis
eriala
te
õppisite?
Mina õppisin Tallinna
Pedagoogikaülikoolis
klassiõpetajaks ja parandusõppe õpetajaks.

Kas teadsite juba lapsena, et soovite saada
õpetajaks?
Jah, teadsin juba lapsena, et soovin saada
õpetajaks. Umbes 9-

aastase
tüdrukuna
erinevaid raamatuid
lugedes, mis rääkisid
koolist, koolielust ning
ajaloost, tekkis mul
huvi nii ajaloo kui ka

õpetajatöö vastu. Juba
lapsepõlves
õpetasin
oma nooremat venda
ja mulle see meeldis.
Õpetaja kutsumusele
aitas veelgi kaasa mi-

Miks otsustasite siduda end just algklassidega?
Lapsed, kes alustavad
oma kooliteed, on nagu
töötlemata teemandid,
mis nõuavad suurt
hoolt ja oskuslikku lihvimist, et nendest vormuksid väärtuslikud
kalliskivid.

INTERVJUU
kulangemine. See kool
oli mulle tuttav, ülikooli ajal sooritasin
siin oma eriala praktikat. Üheks oluliseks
teguriks kujunes ka
kooli
kaugus
elukohast. Oma otsusega
olen väga rahul. Siin
on meeldiv töökeskkond, vahvad lapsed
ning toredad ja abivalmid kolleegid.
Kas olete mõelnud õpetajaametist loobumisele? Kellena te veel
võiksite ja tahaksite
töötada?
Ma ei ole mõelnud
õpetajaametist loobumisele. Mul on soov
jätkata kindlasti sellel
ametialal.

ABBA (õp Birgit Puumets ja õp Ann Aruvee) otse lavalt.
2015. aasta staaride pidu

Mul on huvitav ja suur
rõõm seda protsessi
algklassides
jälgida.
Ma tunnen heameelt,
et ma olen selles osaline, ning ma usun, et
selles protsessis ka
lastele vajalik. Mulle
meeldib lastega rääkida, nendega tegeleda
ja neid kuulata. Algklasside õpilased on
kuidagi avatud ja siirad ning head suhtlejad.

Tallinna
Järveotsa
Gümnaasiumis
olen
töötanud neli aastat,
hetkel jookseb viies
aasta.

Miks otsustasite meie
kooli õpetajaks tulla?
Kas olete oma otsusega rahul?
Otsustasin
Tallinna
Järveotsa
Gümnaasiumi õpetajaks tulla,
kuna
sel
perioodil
Kaua olete meie koolis juhtus mitmete meeldivate asjaolude koktöötanud?

Millega tegelete vabal
ajal? Millised hobid
teil on?
Mulle meeldib avastada veel läbikäimata
paikasid, sõita jalgrattaga Eestimaa imelises looduses ning
jalutada oma metsas.
Lisaks tegelen genealoogiaga,
loodusteadustega. Vabal ajal
meeldib tegeleda veel
aianduse ja aedade kujundamise ning planeerimisega. Tegelen
veel käsitöö ja rahvatantsuga.
Mida soovitaksite õpilastele, et koolis hästi
hakkama saada?
Pidev ja pealesuruv
infomüra mõjutab õpilastel tähelepanu, teki-
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tab meelolude kõikumisi, pingeid jm. Pean
oluliseks koolis hästi
hakkama
saamiseks
laste puhul erinevaid
meelerahuharjutusi,
mis aitavad õpilastel
paremini häälestuda ja
tähelepanu fokusseerida õppetööle. Soovitaksin rohkem positiivset eneseusku, iseseisvust,
sallivust.
Olulisel kohal on ka
motivatsioon ja kohusetundlikkus,
sest
kahjuks võib meie kiire elutempo tekitada
õpilastes ükskõiksust
õppetöö suhtes.
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UUDISED

TJG-l on vedanud! Uued töötajad – 2. osa
Katalina Maaniit, Laura Jaanson
Sellel õppeaastal tuli meie kooli tööle palju
uusi inimesi. Eelmises numbris tutvustasime
toredaid uusi õpetajaid, kelleks olid Raina
Kaus, Liis-Grete Arro, Piret Pink ja Anneli
Sirp.
Seekord tegime intervjuu juhiabi
Karolin Arula, raamatukoguhoidja Helena
Pontuse ja haridustehnoloog Helle Kiviseljaga.

HELENA PONTUS lemine,

uudiskirjan– raamatukoguhoidja duse tellimine, samas
saan
lastega
koos
Kus töötasite enne meisterdada ja üritusi
meie kooli tulekut? organiseerida.
Enne Tallinna JärveKas kooliraamatukogu
otsa Gümnaasiumisse
valik võiks suurem
tulekut töötasin Eesti
olla?
Rahvusraamatukogus.
Tallinna
Järveotsa
Töötasin mitmes osaGümnaasiumi raamakonnas:
kunstiosatukogu on õnnelikus ja
konnas, humanitaarveidi erandlikus seisus
saalis,
teatmesaalis,
võrreldes teiste koolipõnev oli näituste osaraamatukogudega.
konna projektijuhi tööPaljudes koolides on
kogemus. Minu üleisegi sõna raamatusandeks oli vastutada
kogu ära kaotatud, see
näituse
väljapaneku
on asendunud õpikeseest, mis sisaldas kõikusega ja näiteks iluke, mida näituse sünkirjandust ei tellita
niks vaja: piltide raaüldse. Meie raamatumimise organiseerimikogu sisaldab väga
ne, sildid-pealkirjad,
head kirjandust. Kui
koostöö kunstnikuga,
kolleeg ühest teisest
kutsed,
pressiteate
kooliraamatukogust
väljastamine, lõpetamind külastas, siis
des
catering´i
ja
teatas ta peagi, et
avakõne tellimisega.
kaaperdab selle raaendale.
Kuidas teile siin töö- matukogu
Kahju on ainult, et
tada meeldib?
tõttu
Meeldib, et tegevus- ruumipuuduse
on
palju
kirjandust
valdkond on mitmekesine: ühelt poolt fondis, see tähendab
õppekirjandusega tege-

lugejale kättesaama- soovitan
lugeda
tus kohas.
annotatsiooni
ehk
lühitutvustust. Kui on
Missugused kirjandus- kirjas, et antud teos on
žanrid
teile
meel- võitnud mõne väärika
divad?
kirjandusvõistluse, siis
Loen hea
meelega tasub sisse piiluda.
reisikirjeldusi,
bio- Hea on lõpetada Mart
graafiaid ja ilukirjan- Juure
sõnadega
–
dust. Minu eriline „Kes loeb, see jõuab!".
armastus kuulub lasteraamatu illustratsioonile, hea illustratsioon toetab teksti.
Millist raamatut te
hetkel soovitate lugeda?
TJG raamatukogus on
palju uusi raamatuid,

UUDISED

KAROLIN ARULA rimine, kooli personali dokumentatsioo– juhiabi
Kus töötasite enne
meie kooli tulekut?
Enne Tallinna Järveotsa Gümnaasiumisse
tööle tulemist töötasin
ma Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses sekretärina.
Kuidas
teile
siin
töötada meeldib?
Jah, mulle meeldib
siin töötada. Siin on
väga toredad kolleegid, toetav juhtkond ja
üldse väga positiivne
õhkkond.
Millega juhiabi tegeleb igapäevaselt?
Minu töö on kooli
dokumentatsiooni haldamine. Näiteks kirjade, käskkirjade jm
dokumentide koostamine, edastamine, registreerimine
vastavatesse
programmidesse ning arhivee-
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ni korrashoid, erinevate
dokumendihaldusprogrammide ja
registrite haldamine,
kooli infotelefoni ja
üldise e-maili haldamine,
koosolekute
protokollimine ja palju
HELLE KIVISELG vaator, julgustades kamuud.
– haridustehnoloog sutama õppetöös rohkem erinevaid digiMis on kõige põnevam
vahendeid. See on üks
teie töö juures?
Kus töötasite enne
võimalus muuta tundi
Kõige põnevam on igal meie kooli tulekut?
hommikul kooli uksest Olen juba pikemat ae- aktiivsemaks. Lisaks
haridustehnosisse astuda ja mõel- ga töötanud haridus- peab
loog olema ise kursis
da, et mida tänane süsteemis.
muutustega digimaapäev toob.
Kuidas teile siin töö- ilmas ja tutvustama
Mis on selle töö juures tada meeldib?
uusi keskkondi, mis
kõige raskem?
Järveotsa kool kuulu- aitaksid meie digiNagu igas töös, nii ka tas vastava konkursi oskusi lihvida ja arenminul, tuleb olla täp- välja ning mina osu- dada. Haridustehnone ja mitte eksida, tusin valituks. Tegin loogil on oluline roll
osata
suhelda
nii väga õige otsuse, sest olla nõuandja, juhul
kolleegide kui õpilas- mulle meeldib siin: kui õpetajal või õpilatega, ja mis peamine, väga sõbralik ja üks- sesl on idee ja ta sooendal peab silm sära- teist toetav meeskond vib saada sellele digima, siis saab kõigega ja vahvad õpilased.
lahendust.
kenasti hakkama!
Kuidas jõudsite hari- Mis on teie töö juures
kõige põnevam?
dustehnoloogiani?
Digitehnoloogia areng Haridustehnoloogi töö
tekitas minus huvi ja iseenesest ongi väga
otsustasin 2012. aas- põnev, sest pidevalt on
tal minna Tallinna midagi uut ja huviÜlikooli õppima hari- tavat vaja lahendada,
dustehnoloogiat. Peale tutvustada uusi vaülikooli lõpetamist hu- hendeid, motiveerida,
vitusingi rohkem tööst kaasata ja julgustada.
haridustehnoloogina. Pead olema kursis uute vahenditega, mida
Mida kujutab endast soovitada ja kasutuharidustehnoloogi töö? sele võtta, ning muuHaridustehnoloog on tustega juba kasutadigisammude elluviija, tavates
keskkondakaasates sellesse prot- des. Pidevad uued välsessi nii õpetajad kui jakutsed ongi need,
õpilased. Ta on eel- mis pakuvad põnevust
kõige õpetajate moti- ja rahulolu minu töös.
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Vilistlased välismaal õppimas: Eliise Valmis
2007. aastal Itaalias Abruzzos

Carmen Katariina Sikk
Otsisime üles edukad vilistlased, kes õpivad
välismaa ülikoolides, et nad saaksid TJG
õpilastele jagada oma kogemusi ja anda
soovitusi. Artiklite sarja esimeses osas vastab
küsimustele TJG 33. lennu vilistlane Eliise
Valmis, kes õpib Inglismaal loomabioloogiat.
Kus riigis ja mis ülikoolis
sa õpid?
Ma õpin Inglismaal Worcesteri Ülikoolis. Olen teist
aastat loomabioloogia tudeng.
Kuidas sa sinna sattusid?
Kandideerisin läbi Dream
Foundationi, mis on Eesti
agentuur ja tegeleb välismaa ülikoolidega. Mul
polnud õrna aimugi, mida
ja kuhu ma õppima tahaks
minna, aga mind aitas
väga
palju
erinevatel
seminaridel käimine. Sain
aru, et välismaal on tohutult palju rohkem erinevaid kursusi, millest mul
sel hetkel aimugi polnud.
Käisin UK seminaril, mis
oli ka Dream Foundationi
korraldatud, ning seal sai
istuda erinevate ümarlaudade taga ja rääkida
erinevate ülikoolide esindajatega.
Kandideerida
aitas mul jällegi Dream
Foundation. Nemad aitasid
mul kokku panna motivatsioonikirja, tõlkida notariaalselt ära mu hinnetelehe ja saata taotlused.
Nende kodulehelt saab
otsida
erinevaid
õppeprogramme ja otse sealt
saadad ka taotluse ja
täidad oma profiili. Kandideerida saab korraga kuni
viide ülikooli.

valik Eestis. Ma teadsin, et
soovin bioloogiaga seotud
eriala õppida, aga niisama
tavalist bioloogiat õppida
tundus veidi igav. Mul on
alati olnud suur huvi loomade vastu ning see kursus sattus mu ette täiesti
juhuslikult UK seminaril,
kui ma avasin Worcesteri
ülikooli brošüüri. Muidugi
oli ka soov endale rohkem
kogemusi hankida, mis tulevikus oleksid kasulikud
Eestis tööle kandideerides. Välismaal elamine
õpetab sind iseseisvaks,
arendab tohutult keele- ja
suhtlemisoskust ja muudab julgemaks.

Tutvusta oma eriala.
Õpin loomabioloogiat. Meil
on aastas viis ainet, mõned
neist on kohustuslikud ja
ülejäänud valikained. Nende osakaal on erinev olenevalt õppeaastast. Näiteks
minul oli esimene aasta
kohustuslikke aineid neli
ning juurde sain ma valida
ühe valikaine. Teine aasta
on kaks kohustuslikku
ainet ja ülejäänud kolm
saab ise valida. Minul oli
esimene aasta aineteks
loomade
mitmekesisus,
võrdlev loomade füsioloogia, rakubioloogia, sissejuhatus ökoloogiasse ning
keskkonnakaitse.
Teisel
aastal on mul molekulaarMiks soovisid välismaale ne geneetika ja liigikaitse,
õppima minna?
projekti ja karjääri planeeMind sundis kaugemale rimine, loomade käitumivaatama kursuste kitsas ne, loomade meeled ja

ellujäämine ning hispaania
keel. Viimasel aastal on
mul vaja teha uurimistöö.
Lisaks on mul käitumuslik
ökoloogia,
füsioloogiline
ökoloogia, loomade liikumine, loomade heaolu ja
eetika ning loomaaial põhinev
liigikaitse.
Bakalauruse
kraadi
omandamine võtab tavaliselt
Inglismaal aega kolm aastat, aga võib võtta ka
sandwich’i-aasta, mis tähendab, et õpe kestab kolm
aastat, aga 2. ja 3. aasta
vahele jääb aasta praktikat mingis firmas. Kuna
mu eriala on üsna laiahaardeline, siis ma vajan
kindlasti
ka
magistrikraadi, mis oleks rohkem
spetsiifiline. Kui ma jääksin ainult bakalauruse
kraadiga, siis tõenäoliselt
oleksid minu valikus loo-

maaias töötamine, loomade
varjupaiga korraldamine ja
keskkonnaametis
töötamine. Kuna mul on praegu
juba soov minna magistriõppesse õppima (ka Inglismaal), on minu valikud
veidi konkreetsemad. Soov
on minna õppima eluslooduse kaitset, et ma
saaksin
tegeleda
liigikaitsega, mis on mulle südamelähedane ja vajab
kindlasti tähelepanu.
Miks valisid just selle
eriala?
Esiteks, sellist eriala ei ole
Eestis, mis muudab mind
tööturul
konkurentsivõimeliseks; teiseks, loomad
on mulle südamelähedane
teema ning ma tahan
õppida midagi, mis annaks
mulle
nii-öelda
käed
nendega tegelemiseks.

6-aastane Kristi

INTERVJUU

Milline on sinu igapäevaelu välismaal õppides?
Ma elan hetkel teist aastat
väga ilusas ja uues eraühikas, mul on oma tuba
koos duširuumiga, kööki ja
elutuba jagan keskmiselt
viie inimesega. Ülikoolis
käin ilusal päeval jalgsi
(20–25 min) ja kui kole ilm
on, siis olen laisk ja lähen
bussiga. Hetkel mul tööd ei
ole, sest mul läks väga
kaua aega isikliku kindlustusnumbri
taotlemisega,
mis on siin töötamiseks
vajalik. See-eest olen ma
täitnud ülikooli taotluse,
mis võimaldab mul töötada
Unibuddys, mis on ülikooli loodud portaal, kus
uued
kandidaadid
või
huvilised saavad küsimusi
küsida meilt live-vestluses.
Kas ülikooli kandideerides
said toetust vanematelt või
taotlesid stipendiumi?
Ülikool ise maksab siin
aastas kuskil 9250 naela,
mis on umbkaudu 10 000
€, kui ma ei eksi. Selleks
võtsin ma muidugi laenu,
aga seda Inglismaalt, sest
nad jagavad tõesti väga
lahkelt seda ning hetkel on
laenutingimused veel väga
soodsad (ma ei tea, mis
pärast
Brexitit
saab).
Laenu
saab
taotleda
täisulatuses ja tagasi peab
maksma alles siis, kui sa
teenid miinimum 21 000
naela
aastas.
Elamist
toetavad mu vanemad het-

kel, aga niipea kui tööle
saan, oleks soov vähemalt
igapäevakulud
katta.
Muidugi, kui vanemate
poolt sellist toetust pole,
siis saab taotleda siin ka
elamislaenu, mis on kuskil
500–600 naela kuus. Töö
jaoks jääb siin ülikooli
kõrvalt veel palju aega üle,
nii
et
raha
pärast
muretsema ei pea.
Mis sulle kõige rohkem
välismaal ülikoolis õppimise juures meeldib?
Mulle meeldib see õhkkond
siin,
need
inimesed,
õppejõud, super ilm. Inimesed
on
nii
palju
avatumad ja huvitatud
sinust. Nad võtavad elu
siin palju positiivsemalt ja
see
on
tingitud
ka
tõenäoliselt heast ilmast,
mis siin (vähemalt minu
rajoonis) enamik ajast
valitseb. Ma olen tutvunud
nii paljude uute lahedate
inimestega, kes on nii eri
rahvustest, et silme eest
läheb kirjuks. Õppejõude
ei jõua ma ära kiita. Nad
lähenevad
nii
individuaalselt, aitavad sind,
muretsevad, kui sa pole
loengusse tulnud, aitavad
järele õppida, kui raskusi
on, toetavad, kui tekib
keelebarjäär, ja on muidu
nii toredad inimesed, kes
sinuga ka kohvikus hea
meelega juttu puhuvad.
Siin ei ole sellist tugevat
kihistumist tudengite ja

õppejõu vahel. Õppejõud
võtab
sind
kui
täiskasvanud inimest, kes on
tulnud ülikooli selleks, et
enda teadmisi arendada.
Keegi ei taha sind meelega
läbi kukutada, vaid nende
töö ongi sind nii palju
aidata kui võimalik, et sa
saaksid võimalikult häid
tulemusi. Siin on ka
igaühele määratud juhendaja, kes on siin sulle teise
ema eest. Tema juurde võib
ükskõik mis murega pöörduda ning temaga on
kohustuslik kohtuda kaks
korda semestris.
Milliste raskustega oled
silmitsi seisnud välismaal
õppimise ajal?
Alguses oli raske sõpru
leida, kuna nagu eestlasele
kohane, oleme me üsna
vaiksed
ja
endasse
tõmbunud.
Kuid
üsna
peatselt sain ma aru, et me
oleme kõik siin ühes
paadis ja kõik otsivad sõpru. Muutusin avatumaks
ja ka sõbrad tekkisid
iseenesest. Loengutes oli
esimesel aastal veidi raske
aru saada, kuna nad
räägivad
kiirelt
ja
aktsendiga, aga sellega
harjusin ma paari nädalaga ära. Kuna meil
praktiliselt
puuduvad
kodutööd, siis meie peamisteks ülesanneteks on
esseede,
raportite
ja
presentatsioonide loomine.
Mul oli keeruline alguses
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aru saada, mida nad
minust ootavad, aga kuna
esimene aasta n-ö ei loe su
lõpuhinnete mõttes, siis
ongi esimene aasta see
aeg, kui sa saad tagasisidet ja õpid tegema neid
asju.
Mida soovitaksid teistele
noortele, kes sooviksid
minna välismaale õppima,
aga kahtlevad veel selles?
Ma ütleks, et kindlasti
proovige ära! Isegi kui
kardate, siis minge ikka.
Mõelge nii, et see ei ole
vangla, vaid uus uks uute
võimalusteni. Ma värisesin
nagu haavaleht, kui ma
siia tulin, aga ma olen
kümme korda tugevam ja
enesekindlam
inimene
nüüd, kui ma olin 1,5
aastat tagasi. Te õpite elu
nägema hoopis uue nurga
alt ning õpite kastist välja
mõtlema. Isegi kui teile ei
meeldi ja esimene aasta
aia taha läheb või te
muudate oma kursust, siis
võtke seda kui sammu
edasi, mitte kui läbikukkumist. Iga eksimus viib sind
lähemale õige vastuseni!
Kui antud kursus ei meeldi
ja leiate miskit muud, mis
rohkem huvitab, siis see
ongi teie samm edasi. Ärge
jääge ühe koha peale
seisma, vaid liikuge kogu
aeg. Ega siis ratas ka ilma
väntamiseta püsti ei seisa
.
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NÕUANDED

Kuidas kiiresti magama jääda?
Elisabeth Tõnisson
Täiskasvanud inimese unevajadus on tööpäevadel keskmiselt 7 tundi ja puhkepäevadel
8 tundi, lastel veelgi rohkem. Uni on vajalik lõõgastumiseks ja stressist vabanemiseks.
Kui magada pidevalt vähem, siis on sellel tõsised tagajärjed. Halb uni ja välja magamata
ööd ei too kaasa mitte üksnes uimasust päevasel ajal, vaid ka mitmeid terviseprobleeme
(näiteks ainevahetus, vererõhk, pulsi- ja hingamissagedus ning verevool südamesse
aeglustuvad ja lihaste toonus langeb; vähene uni võib kiirendada vananemist ja viia
immuunsussüsteemi tasakaalust välja). Piisab vaid sellest, kui mitmel järjestikusel ööl
magada kas või üks tund tavalisest vähem, et tekiks kurnatus.
NIPID, KUIDAS PAREMINI UINUDA:
•

Kui pea on mõtteid täis, siis kirjuta need üles.

• Toas ei tohi olla valgust! Kasuta vajadusel silmakatet.
• Lülita välja arvuti ja telefon.
• Kasuta mõnd uinumistehnikat. Näiteks on USA uneekspert Andrew Weil
välja töötanud hingamistehnika, mis aitab magama jääda vähem kui 60
sekundiga. Hingamistehnika õppimine tuleb kõige paremini välja istudes.
Kui algul välja ei tule, siis ära anna alla.
HINGAMISTEHNIKA:
Hinga häält tehes läbi suu.
Sule suu ja hinga läbi nina, lugedes mõttes
neljani.
Hoia hinge kinni, lugedes mõttes seitsmeni.
Hinga häälega läbi suu, lugedes mõttes
kaheksani.
Korda harjutust kolm korda.
Allikad: kliinikum.ee, hypnos.ee, healthline.com
ÕPILASTE SOOVITUSED PAREMAKS UINUMISEKS:
☺ Söömine enne magamaminekut võib olla abiks. (Jana)
☺ Lapsepõlve mälestustele mõtlemine ja tantsimine on hea viis, kuidas rõõmsalt
ja väsinult uinuda. (Annabel)
☺ Kui uinumisega on väga suured probleemid, võib konsulteerida perearsti või
apteekriga ja kasutada mõnda looduslikku teed või preparaati, mis uinumist
soodustab. (Elisabeth)
☺ Jahe tuba aitab uinuda, lisaks tuleb leida mõnus asend. (Mia Lisette)

6-aastane Kristi

OMALOOMING

Mõista, mõista, mis see on?
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2.a klassi lapsed mõtlesid ise mõistatusi
välja. Õpilasi juhendas õpetaja Marje
Liedemann. Vastused leiate laste
joonistatud piltide seast.

1. Sõidab ja jääb seisma ja on masin?
2. Lendab õhus, hõljub vees, ise masin?
3. Väike nunnu karvapall?
4. Eesti metsa kuningas?
5. Maitseb jänkule?
6. Punane, oranž, kollane, roheline ja helesinine ja tumesinine ja lillakas see on?
7. Külm ja sulab?
8. Päeval paistab, aga öösel magab? Põleb ilma tuleta? Väga kuum ja soojendab maad?
9. Sinine ja suur?
10. Suur ja kivist inimese pesa?
11. Ülalt roheline, alt pruun?
12. Pikk, ilusa sabaga ja ei lenda?
13. Karvaline saba, pikad kõrvad?
14. Sinine kui mustikas, kõrgel taevas?
15. Tugev kui kivi, kõrgem kui sinine taevas?
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LEMMIK

Meie koolipere lemmikloomad – 1. osa
Berit Ditmann

9.a klassi õpilasel
Renaltil on Husky
koer.
Iseloomusta
lühidalt
oma lemmikut. Kas sinu
koera juures on midagi,
mis teeb ta teistega
võrreldes eriliseks?
Minu Husky nimi on
Iceberg ning juba kohekohe, 15. märtsil tähistame me tema 4. sünnipäeva. Selle omapärase
nime panin talle just
tema jäistelt siniste silmade ja külma iseloomu
tõttu. Sellest hoolimata
koheldakse meie kodus
Icebergi nagu inimest,
mis on midagi, mida ma
teiste koerte puhul tihti

ei näe ning tänu millele
ma arvan, et tal on
kujunenud välja väga
omapärane iseloom ja
tark pea. Ma usun, et
selline lähenemisviis on
temast kasvatanud üllatavalt empaatilise koera. Ta on väga osav teiste pereliikmete tujude
tabamises. Näiteks kui
ta kuuleb kuskilt karjumist või tunnetab, et
keegi on kuri, peidab ta
end nurgas, et mitte
jalgu jääda. Kui kõik on
rõõmsad, tekib tal soov
mõne pereliikmega mängida.
See
hõlbustab
ühtlasi ka meie kõigi
kooselu, mis on väga
tore ja kasulik.

Kümne palli süsteemis
hindan end kui tugev
12. Aga hinnates selle
järgi, kuidas teda koheldakse ning poputatakse,
julgeksin pakkuda isegi
suurema arvu. Temaga
käiakse
mitu
korda
päevas pikkadel jalutuskäikudel, mis kestavad poolest tunnist kuni
kahe tunnini välja –
just nagu talle meeldib.
Meie kõige pikem jalutuskäik kestis 5 tundi,
mille jooksul rändasime
koos maha umbes 20
kilomeetrit. Ta käib iga
poole aasta tagant spaas
hoolitsust saamas, talle
keedetakse ise liha ja
toidetakse ainult parima
söögiga. Ma isegi ei
Kui heaks peremeheks imestaks, kui ta ühel
hindad end kümne palli päeval hakkaks minuga
süsteemis? Miks?
eesti keeles rääkima,
osav nagu ta mul on ☺.
Praeguseks
piirdume
küll ainult vene keelega,
aga arenemisruumi on
küllalt.
Kui su lemmik oskaks
rääkida, siis mida kuuleksime me tema suust
kõige tihemini?
Anna süüa, anna juua!
Lähme magama, lähme
jalutama! Aga
seda
kõike vene keeles, me
veel töötame selle keele
arenduse kallal. Mitte et
ta kõike mainitut ei
saaks, loomulikult saab.
Aga ma tunnen, et kui
tal oleks suu peas, siis
ta lihtsalt ... räägiks.
Käiks närvidele mulle
oma jutuga, nagu mina
vahel talle.

Mille poolest sina ja su
lemmik
teineteisega
enim sarnanete? Kas
sinu ja su koera suhe
sarnaneb pigem isa ja
poja suhtega või parimate sõprade suhtega?
Mille poolest me erineme? Meil ei ole erinevusi. Me sööme, me magame. Me oleme lihtsad
mehed, meil ei ole
õnneks palju vaja. Meie
suhe sarnaneb väga
parimate sõprade suhtega. Isegi ehk vendade
omaga.
Laste kasvatamisel kasutatakse tihti põhimõtet „võrdselt piitsa ja
präänikut”. Kas sa usud,
et sama ideoloogia võiks
toimida ka koerte peal?
Niikaua kui üks pereliige annab piitsa ja teine annab präänikut, on
kõik korras ja rahu
majas. Aga vahel tuleb
teha kompromisse; vahel rohkem präänikut,
vahel rohkem nii-öelda
piitsa. Kõik on kinni
selle kahe teguri tasakaalus. Tasakaalu all
mõtlen ma 70 protsenti
piitsa, präänikud on
teisejärgulised. Muidu
kisuks koer laisaks ära.

LEMMMIK
Kui ma kodust ära olen,
siis ta pahandab ja teeb
kurja häält. Aga kui ma
kodus olen, siis tahab
kogu aeg süles olla.
Kas ta mingeid pahandusi ka teeb või käitub
alati hästi?
Vahel kraabib oma söögi
söögikausist välja, ju siis
ei maitse. Muidu tahab
alati pai saada.
oli alles väike kassipoeg.
Nii et ta oli ise tulnud ja
kodu otsinud. Ta nimi on
Näpsi, mu lapselaps pani
Kust tuli soov võtta entalle selle nime.
dale kass? Mis ta nimi
on?
Kuidas te oma kassiga
Ma leidsin ta oma maaläbi saate?
kodust trepi pealt, kui ta

Õpetaja Marje Liedemannil on kass.

Mida läheb vaja ja
milleks peaks valmis
olema, kui kass võtta?
Sa ei saa pikaks ajaks
kodust ära minna, ta
vajab seltskonda. Ja
loomulikult süüa, juua ja
palju paisid. Kui sul on

10.a klassi õpilasel
Jürgenil on kodus
madu.
Kust tuli selline mõte, et
võtta endale madu?
Mina ja mu isa olime
alati unistanud mao
pidamisest, lapsepõlvest
saati. Mul on maisimadu
(roninastik)
nimega
Maxwell (lühidalt Max),
kes on väga sõbralik
ning uudishimulik.
Milline oli su pere
reaktsioon, kui rääkisid
neile oma soovist madu
võtta?
Isa aitas kohe internetist
madu otsida, ema oli
vaja paar päeva moosida
Kas sul on veel koduselle teostamiseks.
loomi? Kuidas nad läbi
Mis teeb sinu lemmik- saavad?
Mul on nümfkakaduu
looma eriliseks?
Ta oskab tagurpidi roo- (papagoi) nimega Aura,
kes elab Maxiga samas
mata (vastu soomust),

toas, kuid kumbki ei pane teineteist tähelegi.
Mida on mao pidamiseks
vaja? Millega peaks selle
looma puhul arvestama?
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koduloom, on nagu üks
pereliige juures, kellega
peab arvestama.
Mida teie kassile teha
meeldib?
Vahel mulle tundub, et
ta arvab, et on koer. Kui
talle midagi visata, siis
ta toob selle ära. Ja
ükskord juhtus selline
kergemat sorti õnnetus.
Ta hüppas laua peale,
kus oli põlev küünal.
Tundsin kärsahaisu, tuli
välja, et Näpsil saba
kärssas. Ega ta midagi
ise aru ei saanud.

Vaja on terraariumi ja
mingisugust soojuse elementi (matt, kivi), mis
paigutada ühele poole
terraariumi, et tal oleks
soe koht ning peavari,
kuhu minna. Temperatuur peaks olema tal
terraariumis
25–29
kraadi sooja. Maole on
vaja osta toitu, mida üks
kord nädalas talle anda,
näiteks külmutatud hiired, mis tuleks enne
toitmist soojas vees üles
sulatada.
Kui mao
võtsin, oli mul alguses
ainult
pappkarp
ja
salvrätikud. Esimese öö
veetis ta seal karbis,
järgmisel päeval ostsime
kõik vajaliku varustuse.
Kui me läksime isaga
Maxile Lasnamäele järele, tõin ta põuetaskus
riidest kotis koju, sest
muidu oleks ta külmetanud.
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LAPSESUU

Lapsesuu ei valeta
Jaanika Roos, Sandra Alamaa
Seekord vestlesime 1. klasside õpilastega ja palusime neil mõtiskleda järgmistel teemadel.
Miks lapsed tööl ei käi?
Joonatan – Praegu nad õpivad, et pärast minna tööle, kui nad on targad.
Elina – Sest nad on veel väiksed.
Helerin – Nad pole piisavalt targad.
Renet – Sest nad peavad koolis käima, et teada, kuidas tööl käia.
Eldor – Nad peavad õppima veel.
Kust tulevad lapsed?
Joonatan – Ema kõhust, sest ta sööb ja pärast tal kasvab kõht ning teda viiakse haiglasse ja
võetakse laps välja.
Elina – Ema kõhust.
Helerin – Ema kõhust.
Renet – Ema kõhust.
Eldor – Kõhust.
Miks talvel lund sajab?
Joonatan – Õhk on külm ja vihm jäätub ja vihmapiisad muutuvad lumehelvesteks.
Elina – Sest külm on.
Helerin – Sest on talv.
Renet – Sest siis on külm.
Eldor – Ma ei tea veel.
Kes on peres kõige tähtsam?
Joonatan – Ema, sest ta ütleb issile, et ta poodi minnes midagi ei unustaks, ema teeb süüa ja
veel ta ütleb, et ma magama läheks.
Elina – Ema, ta teeb süüa ja ostab asju, mida ma tahan.
Helerin – Ema, sest ta teeb kõige rohkem tööd.
Renet – Ema, sest ta sünnitas mu.
Eldor – Ema või isa.

KÜSITLUS, KOOMIKS
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Kuidas hindad Vaikuseminutite
programmist saadud kasu? Katalina Maaniit, Laura Jaanson
14%

39%
väga kasulik
natuke kasulik
ei olnud üldse kasulik

48%

Meie kooli 8. ja 9. klassid osalesid sügisel Vaikuseminutite programmis. Vaikuseminutid on
tähelepanu ja meelerahuharjutused, mis sobivad kõigile. Lühikesed harjutused toovad
meie ellu rohkem kohalolu ja tasakaalu. Neid saab teha igaüks – sobivad nii lastele kui
täiskasvanutele. Uurisime meie kooli õpilaste käest, kes programmis osalesid, kuidas nad
hindavad programmist saadud kasu. Küsitlusele vastas 96 õpilast. 14% õpilastest vastas,
et programm oli väga kasulik. 48% õpilastest vastas, et harjutused olid natukene
kasulikud. 39% õpilastest vastas, et harjutused ei olnud üldse kasulikud. Loodame, et
saadud kogemus rikastas ja õpilased saavad vajadusel nende harjutuste juurde tagasi
pöörduda.

Koomiks

Jaana Sokk
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ÜRITUSED

Eesti Vabariik 101 – ELAGU EESTI!
Carmen Katariina Sikk

Eesti
juubeliaasta
koos suurte pidustustega on nüüdseks
jäänud
seljataha,
jättes kõigile eestlastele kustumatud mälestused. 24. veebruaril sai Eesti Vabariik 101-aastaseks.
Mõelda vaid, meie
väike ja armas Eesti
on juba 101-aastane.
Kuidas tähisas TJG
koolipere Eesti sünnipäeva?
22. veebruaril toimus
9.–12. klassidele pidulik kontsert. Õpilastele
käisid esinemas tuntud ooperilaulja Oliver

Kuusik (vt fotot) ja
Eesti üks parimaid
pianiste Ralf Taal.
Kontsert oli väga kaunis ning lisaks muusikapaladele
rääkis
ooperilaulja, kontsertide
korraldaja
ja
muusikapedagoog Pille
Lill
muusikapalade
ajaloost ning tutvustas
ooperilauljaks õppimise võimalusi, selle
ameti võlu ja valu.
23.
veebruaril
toimusid
pidulikud
aktused 1.–8. klassidele. Aktusel pidas
kõne meie kooli direktor, esinesid mudilaskoor ja rahvatantsijad.
1.b
klassi
õpilane

Doris Kanistik ja 2.b
klassi õpilane Mariann
Bork lugesid Wimbergi
luulekogust pärit luuletuse „Eesti Vabariigi
sünnipäev”. 4.a klassi

õpilased Robin Kaldam
ja Carola Alliste lugesid Aidi Valliku luuletuse„Tahan saada presidendiks’’.

4.a klass

Filmiõhtute traditsioon kogub populaarsust
Carmen Katariina Sikk, õhtu. Film, mida sai
vaadata, oli „Taevast
sajab lihapalle“. Õpila24. jaanuaril ja 14. sed olid väga huviveebruaril toimusid tatud ja tulid meelhuvitavad
filmi- sasti toredat filmi vaaõhtud, kus meie kooli tama. Film rääkis
nooremad
õpilased teadlasest, kes uurib
said vaadata häid taevast ja teeb hullumeelseid katseid. Filfilme.
mi sai vaadata peh24. jaanuaril toimus mete madratsite peal
meie kooli aulas filmi- või toolil. Paljud õpiFILMIÕHTUD
Amina Okbani

lased tulid filmi vaatama koos oma heade
sõprade
ja
klassikaaslastega. Film oli
väga tore ja naljakas.
Kohapeal
sai
osta
popkorni, kommitopse
ja muffineid, vett sai
tasuta.
14.
veebruaril
toimus taas filmiõhtu
auditooriumis. Filmiks
oli valitud „Vaprake“.

Film rääkis tüdrukust,
kelle suhted emaga ei
olnud kõige paremad.
Lõpuks tuleb alati leppida ja armastada üksteist. Kohapeal müüdi
popkorni, muffineid ja
maasikamorssi.
Jälgige reklaami ja võtke kindlasti
järgmistest filmiõhtutest osa!

ÜRITUSED
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10.a klass kirjutab etteütlust

Emakeelepäev eesti keele aastal
õp Triinu Lehtoja, õp Ann Aruvee
klassis proovile üleriigilise e-etteütlusega, mis sel aastal oli
laulupeoteemaline.
Kogu
päeva
jooksul toimusid 5.–
12. klassi eesti keele
Ka sel korral oli emaja kirjanduse tundides
keelepäev tulvil toreeesti keele teemalised
daid askeldusi. Kell 9
„Kuldvillaku”
mäntehti
raamatukogus
gud, milles tohutu õhiühislugemist (#ühisnaga kaasa löödi. Teelugemine). Kell 10.30
madeks olid sõnavara,
pandi end nii mõneski
ja keelmehed, õigekeel
eesti keel, kirjanikud
ning
kirjavahemärgid.
Jürgen Rooste ja Kalev Vapper
9.–12.
klassi
õpilastele käisid esinemas Jürgen Rooste ja
Kalev Vapper, kes
lugesid nii endi kui
sünnipäevalaps Kristjan Jaak Petersoni
luulet.
Teise
korruse
stendile sai üles seina-

14. märtsil on emakeelepäev,
mida
meie koolis igal aastal väärikalt tähistatakse.

leht põhjaliku ülevaatega meie kooli õpilaste
lemmikraamatutest. Enim nimetatud raamatute seas
olid näiteks „Sipsik”,
„Kaka
ja
kevad”,
„Kuidas elad, Ann?”,
„Nullpunkt”,
„Rehepapp” jt.
Räägime ja loeme ikka oma kaunis
emakeeles!

18

ÜRITUSED

Sõbranädalal oli palju vahvaid üritusi
Carmen Katariina Sikk

Traditsiooniline

Sõbranädal toimus
meie koolis veebruari teisel nädalal,
12.–14. veebruaril.
Selle raames toimusid erinevad tegevused: stiilipäevad,
tantsuvahetunnid,
kohvik ja mängud.
Lisaks ka filmiõhtud
nii õpilastele kui ka
õpetajatele.
Teisipäeval, 12. veebruaril oli stiilipäeva teemaks loomad ja ametid.
Kooli peal võis näha
väga kihvtilt riietatud

õpilasi ja ka õpetajaid.
Populaarseim amet õpilaste seas oli kindlasti
õpetaja.
Lisaks
võis
näha kosmonaute, politseinikuid, mootor-rattureid. Loomade hulgast
võis
kohata
näiteks
jäneseid, koeri, kasse,
hobuseid jt.
Aulas
toimusid
tantsuvahetunnid, mis
oli nii nooremate kui
vanemate õpilaste seas
väga populaarsed. Tantsuvahetunnid on kahtlemata meie kooli õpilaste
lemmikvahetunnid, sest
sinna tuleb alati väga
palju rahvast kohale.
Kolmapäeval oli
stiilipäeva teemaks fil-

mi- ja multikategelased.
Tegemist oli väga vahva
päevaga, sest sel päeval
oli palju äratundmisrõõmu.
„Vaata,
see
kostüüm pärineb sellest
multikast!’’ või „Vaata,
see tegelane on sealt
filmist!’’. Neid lauseid
kuulis kooli peal väga
palju. Tore oli vaadata,
kuidas see stiil õpilastele eriti meele järele
oli. Kolmapäeval sai
taas tantsida ka tantsuvahetundides ja raadiost
kõlas erinevatest filmidest või multikatest
tuntuks saanud muusikapalasid. Tegutses ka
Ampsukohvik.

Kostüümides õpetajad

Neljapäeval ehk
sõbrapäeval olid stiilideks retro ja rokk ning
terve päeva sai kooliraadiost kuulda parimaid vanu hitte. Ringi
käisid rooside ja šokolaadide jagajad. Kaks
päeva
varem
oli
õpilastel ja õpetajatel
olnud võimalik tellida
roos või šokolaad oma
sõbrale,
need
jagati
nüüd sõbrapäeval laiali.
Teenust kasutati palju
ning roosid ja šokolaadid
rõõmustasid
saajaid
väga. Sõbrapäeval sai
sõbraga ka pilti teha
ning II korrusel toimus
paarilise otsimise mäng.
Esmaspäevast
alates oli raamatukogus
sõbrapost, kuhu õpilased
said
kirju
poetada.
Sinna pandud kirjad
jagati laiali sõbrapäeval.
Sõbranädal kujunes väga vahvaks ja
leidis palju positiivset
tagasisidet. Tore oli see,
et nii õpilaste kui ka
õpetajate osavõtt oli
väga aktiivne.

ÜRITUSED
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#ühislugemine

Sõbrapäeval toimus õpetajate ja õpilaste
vaheline rahvastepallivõistlus
Carmen Katariina Sikk rahvastepallivõistlus,

Karoliina
Tõnisson,
kus vastamisi läksid Raina Kaus, Triin Lepp,
Lehtoja,
Ann
14. veebruaril kell 15.30 meie gümnasistid ja õpe- Triinu
toimus kooli võimlas tajad (Siret Paasmäe, Aruvee, Ravo Vaga, Terje
Treimann, Piret Pink).
Kaks esimest mängu
võitsid õpetajad, kolmanda aga gümnasistid.
Võistkondadesse kuulus
kaheksa mängijat ja
kapten. Mõlemas võistkonnas oli naiste osakaal
suurem. Naised võisid
visata ühe käega, meestel oli reegel, et nemad
viskavad vaid kahe käega. Tegemist oli äärmiselt toreda ja meeleoluka võistlusega, millele järgnes filmiõhtu,

kuhu olid oodatud kõik
õpetajad ja gümnasistid.
Filmiks oli valitud kodumaine komöödia „Klassikokkutulek I’’, kõrvale
pakuti popkorni, puuvilju, küpsiseid ja morssi. Filmi vaatamine toimus aulas, kuhu olid
toodud matid, kotttoolid
ja tavalised toolid, et igaüks saaks ennast mõnusasti tunda.
Tegemist
oli
vahva
õhtupoolikuga,
mis liitis õpilasi ja õpetajaid.
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SPORT

Talispordipäeval sai suusatada ja uisutada
Amina Okbani

30. jaanuaril toimus
kooli talispordipäev,
kus kõik meie kooli
õpilased said sportlikult aega veeta.

Meie kooli 1.–5. klassid said end uiskudel
proovile panna Škoda
jäähallis. Kõikidel oli

väga huvitav: paremad
uisutajad aitasid ja
toetasid oma sõpru.
Meie kooli vanemad õpilased käisid
samal päeval Nõmme
Spordikeskuses suusatamas. Paljud õpilased
olid natukene hirmul
enne rajale minekut,
kuid kehalise õpetajad
tutvustasid tehnikat ja
aitasid. Harjutati ka
ohutult mäest alla
sõitmist, mis meeldis
paljudele
õpilastele.
Mõni õpilane tundis
ennast
rajal
väga

enesekindlalt ja hästi. olid väga huvitatud ja
Kõik aitasid üksteist proovisid midagi uut.
ja olid väga sõbraIlm oli päikeselikud.
paisteline,
osavõtt
aktiivne, õpetajad ja
lapsed rõõmsalt meelestatud, mis päeva
lõpuks
oligi
kõige
tähtsam.
Veedame sportlikult aega ja jääme
ootama uut talispordipäeva!
Gümnaasiumi
õpilastel oli võimalus
minna
ka
Kiviõli
suusakeskusesse mäesuusatama või lumelauaga sõitma. Kõik

HOBI
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Johannes Tauk 9.a-st õpib kitarri
Marabella-Eliisa Kotsar, Merili Hiller
Millal hakkasid kitarri mängima?
Vaikselt näppima hakkasin
2017. aasta
kevadel ja tundides
hakkasin käima sama
aasta sügisel.
Kas kitarr leidis sinu
või sina kitarri ehk
kas sattusid kitarri
juhuslikult õppima või
see huvitas sind juba
varem?
Ma ütleks, et leidsime
teineteist
samaaegselt. Mulle on väiksena pakutud, et kas
ma tahaksin kitarri
mängida. Siis ma veel
ei tahtnud. Aga 2017
kevadel tekkis mul
selle vastu huvi ja
otsustasin, et tahaks
õppima hakata.
Kes sind seda õppima
inspireerisid? Mis on
sinu suurim motivatsiooniallikas praegu?
Praegu on suurimaks

inspiratsiooniks
mu
enda tahe ja huvi.
Kas kitarri õppimine
on raske?
Kitarri õppimises iseeneset midagi väga
rasket ei ole. Mida
rohkem mängid, seda
kergem on. Aga kõige
suurem raskus võib
olla laiskus ja kui huvi
või inspiratsioon kaob
ära.
Kellele
soovitaksid
minna kitarri õppima?
Miks?
Soovitaksin
kitarri
inimestele, kellel on
vaba aega, keda huvitab muusika ja kes
tahab teistsugust kogemust.
Kus sa kitarri õpid?
Kes on sinu juhendaja?
Õpin kitarri Kullos.
Õpetaja on Aivar Oja,
kes mängib Kolumbus
Krisis.

Mis on kitarri õppimise juures kõige olulisem?
Kitarri õppimisel on
kindlasti kõige tähtsam
järjepidevus.
Liiga raskeid ja halbu
harjumisi ei ole vaja
ka harjutada. Meeles
peab ka pidama, et
algus on päris kerge,
mis võib vale eelarvamuse tekitada tuleviku suhtes.
Mis teeb kitarrist sinu
silmis laheda pilli,
mida õppida?
Kitarri
teeb
väga
heaks see, et seda
saab igale poole kaasa
võtta ja see on väga
võimekas pill. Kitarriga saab väga palju
erinevaid asju mängida paljudes erine-

vates stiilides. Kui üksi kitarri õppida, siis
võib õppida mida iganes, aga peab jälle
meeles pidama, et
valitud palad oleksid
võimetekohased.
Kas oled kitarriga ka
kuskil esinemas käinud?
Ma olen Kullos kitarrifestivalil KiFt esinenud, üks konsert oli
vanalinnas
Hopneri
majas ja siis olen paar
korda meie koolis aktustel esinenud. Ma
tegin ka loovtöö oma
kitarriõpingutest.
Kui sa ei õpiks kitarri,
siis mis pilli sa õpiksid?
Usun, et õpiks siis
klaverit või trumme.
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Raamatusoovitused
Carmen Meriel Tensbek
Liina Vagula „Keegi teine” (2018)
Raamat räägib loo 15aastase koolitüdruku Eliisa elust. Eliisa ärkab ühel
päeval ning avastab ennast oma ema Klaarika kehas aastal 1996. Ta
paisatakse ema noorusaja probleemide keerisesse, millega pole sugugi lihtne
toime tulla. Millistesse sündmustesse Eliisa satub ja kuidas kõik laheneb, loe
juba ise raamatust. Antud raamat sobib õpilastele alates 7. klassist, aga keegi
ei keela seda ka noorematel lugeda. Romaan võitis Tänapäeva kirjastuse
2017. aasta noortejutuvõistlusel teise koha. Autor Liina Vagula on aga eesti
keele ja kirjanduse õpetaja Põlvamaal Tilsi põhikoolis.
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Roald Dahl „Nõiad” (esimest korda 1983, eesti keeles 2006)
Muinasjuttudes kannavad nõiad alati musti nõiakübaraid ja mantleid ning
lendavad luudade seljas. Pärisnõiad on aga nagu tavalised naised, kes
üritavad vahetpidamata oma territooriumi lastest puhastada. Väikese poisi
vanaema aga teab, kuidas tunda ära nõida. Sellele vaatamata kohtub väike
poiss nõidadega kaks korda. Teisel korral satub ta nõidade aastakoosolekule.
Kas väike poiss suudab peatada Suure Ülemnõia plaani kogu Inglismaa
lapsed hiirteks moondada? Roald Dahli fantaasiarikas lugu on täis nalja ja
põnevust ning sobib kõigile.

Roald Dahl „Charlie ja šokolaadivabrik” (esimest korda 1964, eesti keeles
2002)
Väikeses linnakeses asub maailma suurim ja müstilisim šokolaadivabrik.
Selle väravad on alati suletud ja keegi ei tea, mis nende taga sünnib. Kuni
ühel päeval teatab vabriku direktor härra Willy Wonka, et viis Kuldpileti
võitjat pääsevad tema šokolaadivabrikusse. Üks neist õnnelikest on Charlie,
raamatu peategelane, kes elab väga vaeselt.
Millised seiklused ja üllatused ootavad lapsi, kui vabriku väravad nende ees
lõpuks avanevad? Kuhu viivad maa-alused šokolaadijõed ja kes on
salapärased umpalumpad? Mis juhtub lastega, kes härra Wonka hoiatusi ei
kuula?
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

KOKANDUSDUELL

Sõbrapäeva tordid
Helle Katrina Luik, Carmen Katariina Sikk
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Pikas päevas käivad 1. klassi lapsed
tegid küpsisetorte ja kaunistasid need
sõbrapäeva meeleolus.

Ühel neljapäevasel päeval said meie kooli pikapäevarühma õpilased võistelda
koogi tegemises ja kaunistamises. Kooliajalehe toimetus esitas väljakutse – kes
teeb kõige maitsvama ja silmapaistvama koogi!
Pikapäevarühma õpilased jaotati kahte gruppi (tüdrukud ja poisid), neile
anti vajalikud toiduained: küpsised, küpsiste leotamiseks mahl, vahustatud
vahukoor, banaanid, vahukommid ning koogi tegemiseks vajalikud töövahendid.
Küpsiseid immutati kõigepealt sõstramahlas ning seejärel laoti 4 x 6 ristkülikuna
kandikule. Vahele määriti vahukoort ning laoti banaaniviile. Ja nii tehti kolm
kihti. Kaunistamiseks kasutati taas vahukoort, väikeseid vahukomme,
banaaniviile ning ülejäänud küpsiseid. Vastavalt sõbrapäeva teemale moodustati
tortidele vahvad südamed erinevaid tehnikaid kasutades.
Mõlemad võistkonnad said väga kenasti hakkama, valmisid ilusad ja
maitsvad tordid. Lapsed olid ise ka väga rõõmsad, sest said koogid pärast ära
süüa ☺ Suur tänu õpetaja Signe-Britt Sillale abi eest!

Sellise küpsisetordi
tegemiseks läheb vaja:
● 4 pakki küpsiseid
● sõstramahla küpsiste
immutamiseks
● 400 ml vahukoort
● 2–3 banaani
● väikseid vahukomme
kaunistamiseks
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RISTSÕNA, SUDOKU, INFO

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJG vilistlane, kes õpib Inglismaal
Renalti koera tõug
14. märts on ...
Pill, mida Johannes mängib
Uue juhiabi eesnimi
Õpetaja Birgit ...

7.
8.
9.
10.
11.

Ooperilaulja, kes meie koolis esines
Linn, kus saab mäesuusatamisega tegeleda
Jürgeni lemmikloom
Haridustehnoloogi perekonnanimi
Sportlik mäng, milles õpetajad ja õpilased
vastamisi läksid

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 Helen Paesüllaga
Kokandusduellis uued hõrgutised
Uus rubriik „Minu lemmik...” jätkub
lemmikloomadega

•
•

Üritustest meie koolis
Tutvustame järgmist välismaal õppivat
TJG vilistlast

