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PEATOIMETAJA VEERG

Kes on tõelised sõbrad?
Amina Okbani,
peatoimetaja
Meie ümber on palju inimesi. Vahel on neid isegi nii
palju, et unustame ära, kes
me ise oleme ja mida peaksime tegema. Aeg-ajalt võib
tekkida tunne, nagu oleksime üksi selles suures ja
lõpmatus maailmas. Tegelikult leidub aga iga inimese jaoks sobivaid sõpru.
Need inimesed, kellega sa samal ajal klassi või
kooli lähed, võivad jääda
sinu sõpradeks terveks
kooliajaks või isegi kogu
eluks. Minu arvates on see

väga huvitav teema, mille
üle mõtiskleda.
Tihti on väikesed
lapsed väga mures, et neil
on vähe sõpru ja nad ütlevad: „Ma tahan, et mul
oleks väga palju sõpru.“
Arvan, et sõprade puhul ei
ole oluline arv, vaid see, kui
heade sõpradega on tegemist. Pigem omada vähe,
aga usaldusväärseid sõpru.
Sõpru võib juurde tulla kogu elu ja kõiki neid ei leiagi
kooliajal.
Igal inimesel on
vaja sõpru! Tõelised sõbrad
on need inimesed, kes oskavad ja soovivad aidata: nad
pakuvad emotsionaalset tuge ja on sinu jaoks alati ole-

mas. Nendega ei teki vajadust olla keegi teine ja koos
olles ei hakka mitte kunagi
igav. Tõelistele sõpradele
võib rääkida nii oma rõõmudest kui ka muredest ja
hirmudest.
Huvitav on see, et
isegi väga erinevad inimesed võivad sõbrad olla.
Sõpradel ei pea olema samad huvid ja nad ei pea
käima samas koolis, nad ei
pea olema samast rahvusest. Erinevus teebki sõpruse veel huvitavamaks.
Oma sõbralt saab alati
midagi uut õppida.
Märka inimesi enda ümber, mõtle enne ja
alles siis ütle! Mõni mõtle-

matult öeldud lause võib
jääda hinge kogu eluks.
Jälgi alati, et oleksid teiste
inimeste vastu hea, märka
ja aita, kui keegi hädas on.
Loodan, et pidasite
sõbrapäeval
oma
häid
sõpru meeles ja ütlesite
neile, kui kallid nad on.
Proovige seda edaspidi teha
iga päev!

Amina Okbani
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Minu riik ja minu inimesed –
mõtisklus vabariigi aastapäeval

Carmen Marianne Teär
Igal inimesel on oma
koduriik, mida ta alati
südames hoiab. Riigist
veelgi olulisemad on
selle kodanikud. Just
inimesed teevad kogukonnast kogukonna ja
riigist riigi. Ilma sõprade ja pereta poleks
minu Eesti selline,
nagu ta praegu on.
Riik on tohutu
keeruline süsteem, mis

püsib vaid juhul, kui
leidub usku ja iseseisvuse janu. Ajalooliselt on Eesti olnud väga paljude teiste riikide meelevallas ja
sõjast räsitud. Mitmed
tuhanded inimesed on
järgmiste põlvkondade
nimel oma elu andnud.
Kas praegusel ajal ollakse ka valmis surema millegi suurema
nimel?
Tänapäeva tänavapilt on muutunud
ja muutub aina enam
eriilmeliseks.
Peale
põliselanike saab näha
ka palju võõraid, kes
tekitavad kahtlust ja
küsimusi. Ennekõike
alateadlikku
hirmu,
mis
sunnib
veelgi
enam kokku hoidma ja
kindluse mõttes endasse tõmbuma. Kas see
on alati põhjendatud?

Eestlasi kirjeldatakse kõikides naljades külmade ja tuimade
inimestena.
Kaugelt võib see nii
näida, kuid kui eestlasi tundma õppida,
võib leida täiesti uued
perspektiivid ja näha
üsna kiiresti eestlaste
tegelikku
olemust.
Väljast kõva kui kivi,
aga seest pehme kui
ahjust tulnud peenleib.
Jarek Kasar on
oma mõtisklevas laulus öelnud: „Nad on
mu oma inimesed. Ja
kõik, mis ma teen, on
neile
pühendatud.”
Nende sõnade taga
peitub tõde, mida lihtne inimene tihti keeldub uskumast. Kõike,
mida teeme, teemegi
oma rahvale, oma riigile ja ennekõike oma
inimestele.

Kooliajal oli mul
vähe nii-öelda minu
inimesi. Hoolisin küll
oma klassist, aga laiemat pilti ei näinud.
Nüüd on kõik muutunud. Olles õpetaja,
avastasin, et kõik minu loodusõpetuse tundides olevad noored on
samuti minu inimesteks saanud. Alguses
olid kõik pelgalt nimed
paberil, nüüd aga on
iga nime taga isik, kelle käekäik on mulle
tähtis. Soovin väga,
et neil läheks elus
hästi. Kõik noored ei
ole motiveeritud, lihtsad ja sõnakuulelikud,
aga see ei loe. Minu
käes on võim neid voolida ja suunata paremateks inimesteks, paremateks eestlasteks.
Ühine eesmärk
viib meid edasi ja annab motivatsiooni otsida paremat vabariiki.
Kohta, kus kõik oleksid võrdsed ja kõigil
oleks hea elada. Tegudega tõestame endi
võimekust ja olulisust
maailmas. Oleme sellele nii lähedal, kuid
siiski on veel pikk tee
minna. Üheskoos pingutades ja tegutsedes
oleme me võitmatud!
„Ükskord me võidame
niikuinii,” on Heinz
Valgu
sõnad,
mis
jäävad alati eestlaste
hinge.
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Õpetaja Liis-Grete Arro rõõmsa meele
saladus on hommikune trenn ja külm vesi
Amina Okbani

Liis-Grete Arro on
õpetaja, Eesti üks
parimaid jooksjaid,
abipolitseinik ja ilus
inimene nii seest kui
väljast. Saame temaga rohkem tuttavaks! Temalt on nii
mõndagi õppida!
Kuidas kirjeldaksite oma
lapsepõlve, milline laps
te olite?
Krussis juuste ja punnis
põskedega krutskeid täis
tüdruk. Lapsepõlv tähendas palju reisimist
perega, palju seiklusi
vanema vennaga. Rohkelt suhkrusaia söömist:
võikiht oli paksem kui
sai. Vahva aeg oli ja
nooruspõlve tuleb nautida.
Millised õppeained koolis
kõige enam huvitasid?
Kehaline kasvatus, bioloogia ja matemaatika.
Millised olid teie hobid
lapsena?
Mulle meeldis rattaga
sõita, turnida ja mängida.
Kas kirjeldaksite oma
kooliaega positiivselt või
negatiivselt?
Väga positiivselt. Õppisin 12 aastat Jakob
Westholmi Gümnaasiumis. Kool oli minu jaoks
nagu teine kodu. Olin
hommikuti tihti esimene
õpilane, sõin koridoris

oma sooja putru ja ootasin sõbrannasid. Vahetusjalanõudeks olid mul
välismaalt ostetud Looney Toons´i sussid ja
kandsin neid just nii
nagu
koduski.
Läbi
raskuste tähtede poole!
Just seda ma koolis
õppisin ja tuletan endale
aeg-ajalt
ka
nüüd
meelde.
Paljud teavad, et töötate
ka
abipolitseinikuna.
Mis teeb selle töö huvitavaks?
Huvitavaks teeb mitmekesisus, teiste aitamine,
iseenda proovilepanek.
Kui tihti ja mitu tundi te
tavaliselt trenni teete?
Trennivaba
päev
on
ainult esmaspäev. Teistel
päevadel on esimene
trenn hommikul enne
tööd ja teine õhtul. Tähtis pole treeningtundide
arv, vaid kvaliteet ja
oskus omavahel erinevaid treeninguid siduda.
Sportlase jaoks peab olema puhkus ja unetunnid
sama tähtsal kohal kui
treeningud. Samuti ei tohi unustada aega iseenda jaoks.
Olete koolis alati särava
naeratusega, mis on selle
saladus?
Hommikused treeningud
ja külm vesi!
Mida te soovitaksite
teha, kui motivatsiooni
pole?

Iga kord, kui tundub, et
unistused ja lootused on
•
tuhandeid kilomeetreid
eemal, ei tasu peatuda
•
ega alla anda. Tuleb
hoida pea püsti ja
püüelda kõrguste poole,
isegi siis, kui maailm
•
tundub liiga karm ja
ebaõiglane. Nende õppetundideni on jõutud just
läbi raskuste ja olukordade, mis algselt tundusid
võitmatud
ja
Mis on teie elu suurim
võimatud. Kui lähemalt
õppetund?
tahate teada, siis tulge
Armasta iseennast. Siis
küsige julgelt.
on su ümber armastavad
ja head inimesed. Unistused täituvad ja mitte
miski ei tundu võimatu.
•

Leida üles põhjus,
miks ei ole.
Muuta
midagi,
mida saab muuta.
Elus ei saa olla
alati kõik hästi.
Vigadest ja raskustest õpitakse.
Mitte miski siin
elus pole jääv. Ka
raskused lähevad
üle ja päike tõuseb alati.

INTERVJUU
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Uued õpetajad meie koolis – 2. osa
Lisette Jakobson

Sellel õppeaastal on lisandunud meie kooli uusi toredaid õpetajaid. Küsisime mõned
küsimused, et nendega rohkem tuttavaks saada
ANDRA SAVTŠUK –
bioloogia, loodusõpetus, Kuidas teile on seni meie
koolis meeldinud?
geograafia

On olnud mõned hetked,
kus olen pidanud ka pettuma,
kuid
üldiselt
meeldib väga ja olen
kohanud palju toredaid
inimesi.

Kuidas jõudsite TJG-sse?
Leidsin Järveotsa gümnaasiumi
internetist
ning see jäi mulle silma,
lisaks kuulsin ka tuttavatelt kooli kohta posi- Mida teete vabal ajal?
tiivseid sõnu.
Vabal ajal meeldib tegeLemmikõppeaine
oma leda spordiga ning pere
ja sõpradega aega veeta,
kooliajal.
Põhikooli ajal oli lemmi- lauamänge mängida jne.
kuks matemaatika, güm- Soovitus õpilastele
naasiumi ajal meeldisid Teadmised viivad kaubioloogia ja matemaa- gele ja headus teeb õnnetika.
likuks.

RAUL ÖPIK – bioloogia sin üleriigilise bioloogia rumalusest kõrvust möö- mases klassis. Tegime
olümpiaadi.

Kuidas jõudsite TJG-sse?
Järveotsa kooli sattusin
ühe juhuse tõttu. Nimelt
jõudis minuni informatsioon, et kooli vajatakse
bioloogiaõpetajat kahele
9. klassile tunde andma.
Kuna olen aastaid tagasi
bioloogiat õpetanud ning
see ala huvitab mind tänase päevani, nõustusin
ettepanekuga.
Miks just bioloogia?
Bioloogia sellepärast, et
olen hariduselt bioloog.
Bioloogiasse
kiindusin
juba koolipõlves, põhikooli 5. klassis Saaremaal Mustjalas. Kasvasin üles maal ja loodus
oli minu ümber igapäevane! Gümnaasiumi
lõpuklassis õppides võit-

Kas õpilastele meeldib
bioloogiatund?
Kas minu tänastele õpilastele meeldib bioloogia
kui aine ja minu antav
tund? Seda peaksite küsima nendelt õpilastelt
endilt. Üks aine ja õpetaja ei pruugi kunagi
kõigile õpilastele võrdselt meeldida? Aga sellest peab üle olema ja
tegelema oma tööga, sest
alati on olnud ja saab
olema ka tulevikus õpilasi, kes tahavad õppida,
ja neid, kes seda nii väga
ei tahagi, käies koolis
pigem vanemate sunnil.
Elu õpetab meid kõiki
kunagi niikuinii! Ka ma
ise kahetsen praegu nii
mõndagi oma kooliajal

da lastut. Aga minevikku klassivennaga viimasest
enam tagasi ei too!
tunnist poppi. Laenutasime Kuressaare jahtKuidas teid on seni
klubist kerge aerupaadi
vastu võetud?
ja hakkasime Abruka
Eks mind on vastu
saarele aerutama. Kahvõetud nagu uut õpetajat
juks oli kaldatuul, mis
ikka, proovitakse ka
meid avamere poole lükjärele, et mis inimesega
kas. Saades aru, et Abruon tegemist? Aga kui
kale me aerutades iialgi
suhtud ise kõigisse õpiei jõua ja tuleb tagasi
lastesse võrdselt, eeltulla, oli ehmatus suur,
arvamusteta ja õigluskui aru saime, et tuul on
tunde printsiipe järgides,
vastu, võhm otsakorral
saame hakkama.
ja küsimus, kas jõuamegi
Rääkide mõni huvitav kuivale
maale
enne
seik kooliajast
pimedat, ajas ikka närvi
Minu koolipõlv jääb juba päris mustaks. Oli kõva
nii kaugesse minevikku, trenn ja pääsesime! Meie
et kas seda kõige huvi- mõlema sportlikud tuletavamat seika enam mä- mused
kergejõustikus
letangi. Meenub üks paranesid selle hirmsa
koolipäev
Saaremaal. jõutrenni
tulemusena
Olin gümnaasiumi vii- aga kõvasti!

LILJA BRUNFELD – edaspidiseks pedagoo- Meenutage
mõnda
HEV-koordineerija
giliseks tööks.
oma lapsepõlvemälesKuidas leidsite selle tust.
Mida tähendab lühend eriala?
Lapsepõlvest meenub,
HEV?
Elus mängib tihti rolli et armastasin väga
Väga lühidalt öeldes juhus ja teatud kokku- laulda ja tantsida.
on HEV hariduslik eri- sattumise tõttu selle Panime õega muusika
vajadus. Haridusliku eriala juurde jõudsin- valjemaks ning tanterivajadusega õpilase- gi. Mulle on oluline, et sisime tavaliselt ABBA
na käsitleme aga õpi- iga õpilane saaks või- muusika saatel. Selle
last, kelle arenguks on metekohast õpet ning ansambli laulude sõkooliväline nõustamis- talle
on
seejuures nad olid meil peas,
meeskond soovitanud toeks nii vanemad, kuigi sõnadest aru ei
rakendada tõhustatud kool kui tugispetsia- saanud. ABBA muutuge või erituge.
sika on siiani üks
listid.
minu lemmikuid. Päris
Milles teie töö seisneb?
HEV-koordineerija
Kuidas teile on siia- varakult alustasin ka
tööks on toetada ja maani meie koolis klaveriõpingutega. Minu suureks eeskujuks
juhendada õpetajat ha- meeldinud?
ridusliku erivajaduse Meeldib väga. Tore on oli lasteaia muusikaväljaselgitamisel,
näha
seda
rõõmu, õpetaja.
nõustada
lapsevane- mida pakuvad õpilasmaid ning teha õpeta- tele
tantsuvahetunjatele
ettepanekuid nid.

Tere tulemast
TJG-sse!

UUDISED

7

8

INTERVJUU

Välismaal õppivad
vilistlased –
Jekaterina edulugu
Inglismaal
6-aastane Kristi

Helen Mitt, Carmen Katariina Sikk (vilistlane)
TJG vilistlane Jekaterina Gritsinina on terve
elu armastanud sporti
ning avastades välismaal selle alaga seotud
karjäärivõimalusi,
otsustas ta õppima asuda
Inglismaale, omandades
sealsetes ülikoolides nii
bakalaureuse- kui ka
magistrikraadi.
Mis inspireeris sind välismaale õppima minema?
Peamine motivatsioon välismaal õppimiseks oli
spordiga seotud eriala
omandamine. Tahtsin õppida midagi, mis oleks
seotud spordiäriga. Kahjuks pole Eestis taolist
eriala ülikoolidel pakkuda,
seega hakkasin uurima,
mis võimalused mul välismaal on. Samas hakkasin
mõtlema, kelleks tahan
tulevikus saada ja mul oli
raske ennast ette kujutada
nii-öelda traditsioonilises
ametis. Nagu hiljem selgus, on välismaal nii palju
spordiga seotud karjäärivõimalusi, mida ma poleks
kunagi varem endale ette
kujutanud.
Kus riigis ja mis ülikoolides sa õppisid?
Bakalaureusekraadi omandasin University of Portsmouthis (linn Portsmouth,
mis natukene meenutab
mulle Tallinna), magistrikraadi aga King’s College
Londonis. Mõlemad ülikoolid
asuvad
Suurbritannias.

Kuidas käis kandideerimine nendesse ülikoolidesse? (Kas kandideerisid
mõne Eesti agentuuri kaudu või teadsid kohe, kuhu
ülikooli ja mida õppima
soovid minna ning saatsid
kandideerimisavalduse
otse ülikooli?
Bakalaureuse puhul pidin
kandideerima läbi UCAS
kodulehe. Seal pidin valima viis eriala (erialad võisid olla erinevates ülikoolides üle terve kuningriigi), ootama ära vastuse
nendelt ülikoolidelt ja siis
juba valima, kuhu tahan
õppima minna. Kandideerimise juurde käis ka
gümnaasiumi
dokumentide tõlkimine inglise keelde ja kinnitamine notari
juures ning IELTS testi
läbimine.
Kuna
terve
protsess tundus tol ajal
suhteliselt pikk ja bürokraatne, pöördusin Tallinnas asuva agentuuri poole.
Samas tean inimesi, kes
läbisid terve kandideerimise protsessi ise. Magistrikraadi puhul käis kandideerimine ülikooli kodulehe kaudu ja oli palju
lihtsam kui bakalaureuse
oma.

kaubandust, spordiürituste korraldamist, spordiarendust, ärikommunikatsiooni jne. Samas võisime
ise valida paar ainet teisel
ja kolmandal kursusel
meile antud nimekirjast.
Näiteks teise aasta jooksul
õppisin lisaks kohustuslikele ainetele veel saksa
keelt, rahvusvahelist kultuurihaldust ja sporditurdunust. Meil oli vahepeal ka kaks kohustuslikku praktikat, kus pidime koolidevahelisi spordivõistlusi korraldama. Kui
elan Inglismaal või USAs,
on mul võimalus töötada
kohalike spordi- ja terviseorganisatsioonides ja ka
spordiäri valdkonnas.

Mis
eriala
omandasid
bakalaureuseõppes?
Bakalaureus
oli
mul
spordiäri ja ärijuhtimise
erialal (kuna terve elu olen
spordifriik
olnud
😊).
Kursus kestis kolm aastat.
Pidime õppima strateegilist planeerimist spordis,
rahvusvahelist
äri
ja

Miks otsustasid edasi õppida magistriõppes?
Kuna Inglismaal on raske
saada tööle ainult bakalaureusekraadiga (tööd on,
aga raske on välja paista
teiste lõpetajate hulgast) ja
tol ajal olin huvitatud ärist
ning kõik mis selle erialaga
on
seotud,

sellepärast otsustasin edasi õppima minna.
Kui olid lõpetanud välismaal
bakalaureuseõppe,
kas mõtlesid ka võimaluse
peale Eestisse naasta ja
siin edasi õppida?
Kui aus olla, teadsin juba
bakalaureuse teisel kursusel, et tahan magistrikraadi omandada Londonis.
Tutvusta eriala, mida magistriõppes õppisid.
Õppisin
rahvusvahelist
ärikorraldust. Kursus kestis 12 kuud ning sisaldas
intensiivset õppimist ja
põhimõtteliselt raamatukogus „elamist“. Esimesel
9 kuul oli mul kokku 8
ainet. Diplomi kirjutamine
käis suvekuude jooksul.
Mõned näited kursuse
sisust
oleks
rahvusvaheline finantsanalüüs,
rahvusvaheline
inimressursside juhtimine, rahvusvaheline äristrateegia,
Euroopa äri kontekst ja
rahvusvaheline turundus.

INTERVJUU
Pärast lõpetamist on mul
võimalus
töötada
juhtkonna liikmena, juhina,
majandusspetsialistina
–
seda ükskõik mis valdkonnas (majandusarvestus,
turundus, rahandus jne).
PS!
Magistriõpe
Suurbritannias pole tegelikult
väga hull: vahepeal sai
Londonis ja ka teistes linnades erinevaid huvitavaid
kohti avastamas käidud ja
trenni tehtud 😊.
Kas aastaid tagasi välismaal õpinguid alustades
said toetust vanematelt või
taotlesid õppima minemiseks stipendiumi?
Bakalaureuse puhul taotlesin
Ühendkuningriigilt
õppelaenu, aga üüri ja
söögiga aitas mind ema.
Teise aasta jooksul sain töö
Nike´i poes ja hakkasin ise
üüri eest maksma. Samas
tean, et iga ülikool Suurbritannias pakub erinevaid
stipendiume, millest saab
lugeda ülikooli kodulehelt.
Näiteks mõned ülikoolid
pakuvad Euroopa Liidu
tudengitele vajaduspõhist

toetust, kui pere sissetulek erinevused Inglismaa ja
on alla teatud summa.
Eesti ühiskonna vahel?
Igatsen oma sõpru, kohuMis sulle kõige enam väliskesi ja Eesti loodust. Britid
maal ülikoolis õppimise
kasutavad vähemalt üks
juures meeldis?
kord sorry, please ja thank
Uued
tutvused,
uued
you ühes lauses, nad on
kohad, uus kultuur ja uued
professionaalsed järjekorkogemused. Inglismaal on
ras seisjad, ja nad võivad
väga palju rekreatsiooni,
terve päev ainult jalgpalli
spordi ja karjääriga seotud
teemal
sinuga
rääkida
võimalusi ja valikuid noor(tean enda kogemusest).
tele.
Samas on nende elustiil väMilliste raskustega oled hem aktiivne kui eestlaste
silmitsi seisnud välismaal oma. Näiteks harrastavad
õppimise ajal?
britid pärast tööd (ja ka
Esimesel aastal ülikoolis nädalavahetustel) pubides
õppides oli mul väga raske käimist. Mulle tundub, et
uusi sõpru leida, sest mõlemal ühiskonnal oleks
Inglismaal räägivad ini- natukene raske teineteise
mesed erinevate aktsenti- kultuuride ja moraalsete
dega ja palju kiiremini kui väärtustega harjuda. Nagu
Eesti koolide inglise keele näiteks
tundub
mulle
tunnis. Ühtlasi kasutavad praeguseni, et ma ei ütle
britid ka kohalikku slängi, piisavalt sorry 😊.
millega oli mul raske ära
Kas sul on plaan ka dokharjuda. Briti kultuuri
torikraad omandada?
viisakus on veel üks asEi, aga võib-olla tulevikus
pekt, millega siiani püüan
teine magistrikraad.
ära harjuda.
Kuidas kujutad ette oma
Kas ja mida sa kõige rohelu 10 aasta pärast. Kas
kem Eesti juures igatsed?
selleks ajaks võib juhtuda,
Missugused on peamised
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et oled naasnud Eestisse ja
alustanud oma karjääri
siin või näed ennast elamas
ja töötamas kindlasti välismaal?
Maailma poliitilist ja majanduslikku hetkeolukorda
arvesse võttes on väga raske
sellele
küsimusele
vastata. Üritan nii palju
töökogemust saada Inglismaal, kui olukord võimaldab.
Kas ja mida soovitaksid
teistele noortele, kes plaanivad minna välismaale
õppima, aga kahtlevad veel
selles?
Kui sul on selleks võimalus, siis kindlasti mine! Kui
kahtled, siis mine välismaa
ülikoolide kodulehele ja
saada neile e-mail oma
küsimustega. Ükskõik mis
küsimus – Google is your
best friend. Kui sa tahad
õppida Eestis, aga mõned
kuud veeta välismaal õppides, vaata järele, mida
Erasmus+ programm Eestis sulle pakub. Võid julgelt
ka mulle Facebooki kirjutada.
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UUDISED
Väike Horre

Kuidas läheb õpetaja Maiki Lauril beebiga
kodus olles?
Amina Okbani

Õp Maiki Lauri on
sellest õppeaastast
lapsehoolduspuhkusel. Käisime klassiõdedega
õpetaja
Maikil külas ja uurisime, kuidas tal beebiga läheb.

dis 4. oktoobril kell mesel septembril koo01.33, nimeks sai ta lis olnud. Olin JärveHorre.
otsas 12 ja pool aastat
Kas teil oli algul raske õpetaja, selle ajaga sai
harjuda kodus olemi- kool väga armsaks
ning suureks osaks
sega?
Septembri alguses oli minust. Peale Horre
aga
naudin
tõesti raske harjuda sündi
kodus olemisega. Alus- 100% kodus olemist.

vaba aega ei ole, sest
Horre nõuab enamvähem kogu aeg emme
tähelepanu. Kui oleks,
siis loeks hea meelega
raamatuid :)

Kuidas teile meeldib
oma lapsega kõige
rohkem aega veeta?
Millal teie beebi sün- tasin oma kooliteed Kuidas veedate vaba Märtsis sai Horre juba
dis ja mis ta nimi on? 1993. aastal, sellest aega, kui teil seda on? 5-kuuseks, selle ajaga
Minu beebipoiss sün- ajast olen alati esi- Nii-öelda klassikalist on meil väike rutiin

UUDISED
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juba tekkinud. Iga
päev lõuna ajal käime
õues jalutamas, sest
Horrele meeldib lõunaund magada ainult
õues. Igas päevas on
kindlasti palju jutustamist ja naermist.
Loen Horrele ette enda
lapsepõlve raamatuid.
Ma küll viisi ei pea,
aga Horre on hetkel ka
emme laulmise andunud fänn.
Kus on huvitavam, kas
kodus või koolis?
Septembri alguses arvasin veel tõesti, et
kodus olla on surmigav. Tundsin puudust
koolist, sest seal toimus alati midagi ning
mitte ükski päev ei
olnud eelmisega täpselt
samasugune.
Peale Horre sündi on
kodus väga huvitav.
Iga
päevaga
õpib
Horre midagi uut. Igav
kodus kohe kindlasti ei
ole.
Kas te hoiate kontakti
meie kooli õpetajate ja
õpilastega?
Hoian kontakti nii
mõne õpetaja kui ka
õpilasega. Koolis töötades sai mõnest kolleegist pigem hea sõber,
kellega ikka suhtlen.
Kuna juhendan mitme
õpilase
uurimistööd,
siis nendega suhtlen
vast kõige rohkem.

6-aastane Kristi

Igatsen seda, et iga
päev sai suhelda hästi
paljude erinevate inimestega.

Millal plaanite kooli
tagasi tulla?
Tagasi plaanin tulla
siis, kui Horre lasteMida igatsete oma töö aeda läheb, millal see
juures kõige rohkem? täpselt juhtub- ei oska
Igatsen oma õpilasi, öelda, enne 2021. aaskolleege ja armsaks ta sügist vast mitte.
saanud
koolimaja.

Mida tahaksite öelda
meie kooli õpilastele?
Ärge võtke koolis käimist kui tüütut kohustust, vaid pigem võimalust iga päev kogeda midagi uut. Iga
päev pakub uusi võimalusi, kasutage need
100% ära. 9.a klassile
ütleksin, et võtke end
kokku, pingutage ja
saate hakkama. Enam

ei ole palju jäänud.
Hoian teile pöialt. 7.c
klass, teie olete tublid

tegijad, teie purjetate
kindlasti edasi :)
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OSAVUSKATSED

Teiste klasside vaheline
liitsõnamõistatuste võistlus
12. veebruaril toimus meie koolis võistlus, et välja selgitada, milline 2. klass
on kõige nutikam liitsõnamõistatuste lahendaja. Võistluses osalesid 2.a, 2.b ja 2.c. Vahetunni ajal pidid nad
vastama kümnele liitsõnamõistatuse küsimusele, aega oli 15 minutit. Kokku oli võimalik saada 10 punkti (iga
õige vastuse eest 1 punkt). Õigeks loeti ka vastused, mis erinesid nii-öelda õigest vastusest, aga olid loogilised.
Võistlus oli tasavägine ja kõik olid hästi tublid, aga kõige rohkem punkte sai 2.c võistkond. Palju õnne
võitjatele ja aitäh teistele osalejatele!
KÜSIMUSED:
1. Missugune pea ei mõtle? Kapsapea
2. Missugused lehed ei kasva puul? Ajalehed, raamatulehed
3. Missugusel lukul ei ole võtit? Püksilukul, kotilukul
4. Missugused jalad ei kõnni? Lauajalad
5. Missugune laev saab lennata? Kosmoselaev
6. Missugune veski ei jahvata? Anne Veski
7. Missugune hobu on parim ujuja? Merihobu
8. Milline arst ei ravi inimesi? Loomaarst
9. Missugune hiir ei karda kassi? Arvutihiir
10. Millised konnad ei krooksu? Ülikonnad

Klass

Punktid

Koht

2.a – Mia-Melissa Peekman, Laura Koka, Fred Kase

6,5 punkti

II-III

2.b – Markus Põdra, Marianna Kruglova, Nicolas Petrich

6,5 punkti

II-III

2.c – Helerin Mesek, Anna-Liisa Vanaveski, Kadi Puumets

8 punkti

I

OMALOOMING

Presidentide portreed
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NB! Kui soovid, et ka sinu looming
(luuletus, lühijutt, foto, joonistus vm)
ilmuks koolilehes, võta ühendust mõne
toimetuse liikmega või kirjuta
koolileht.meil@gmail.com.

6.b ja 7.a klassi õpilased joonistasid õp Helen Paesülla juhendamisel Eesti Vabariigi presidente.
Konstantin Päts

Autor: Keneli Reimal, 6.b

Lennart Meri

Arnold Rüütel

Autor: Lisette Kušner, 7.a

Esimene
jalutuskäik
Autor: Marii Vanaveski, 7.a

Toomas Hendrik Ilves

Kersti Kaljulaid

Autor: Rait Mägi, 7.a

Autor: Sandra Poom, 6.b
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LAPSESUU

Lapsesuu ei valeta
Amina Okbani, Lisette Jakobson
Seekord vestlesime 1.b klassi õpilastega ja palusime neil mõtiskleda järgmistel teemadel.
Miks linnud lendavad, aga loomad mitte?
Heleri – Linnud on õppinud lendama, aga loomad ei ole.
Kaisa – Lindudel on tiivad, aga loomadel ei ole.
Tristan – Sest loomadel pole tiibu otsas.
Kevin – Linnud sündisid teistmoodi.
Kuidas loomad saavad aru, et on vaja talveunne jääda?
Heleri – Loomad tunnevad, et on külm ja nad peavad magama
minema.
Kaisa – Sellepärast, et ilmad muutuvad aina külmemaks.
Tristan – Lumi on maas ja külm on.
Kevin – Sest jää ja lumi on maas.
Miks okaspuudel talvel okkad ära ei tule?
Heleri – Sellepärast, et kuuseokkad on väga kõvasti kinni.
Kaisa – Okkad on lihtsalt nende okste küljes ja ei saa lihtsalt ära
kukkuda.
Tristan – Ei tea.
Kevin – Siis on väga külm ja need ei saa ära kukkuda.
Milline oskus on elus kõige vajalikum?
Heleri – Inimene peab oskama kõndida väga hästi.
Kaisa – Kõige vajalikum oskus on see, et tuleb enda eest vastutada.
Tristan – Tuleb osata hästi joosta ja kõndida.
Kevin – Et enda eest hoolitseda.

KÜSITLUS, KOOMIKS

Kui head suhtlejad on meie kooli õpilased?
Amina Okbani, Anett Tammiku

Kas pead ennast heaks suhtlejaks?

Uurisime meie kooli õpilaste käest, kas
nad on enda arvates head suhtlejad.
Küsitluses osales 100 õpilast. 53%
õpilastest vastas, et nad on tõesti head
suhtlejad, 37% vastas, et nad on
keskmised suhtlejad ja 10% vastas, et nad
on halvad suhtlejad. Meie kooli õppurid
on enamasti väga avatud ja head
suhtlejad. Head suhtlemist!

10
37

53

Olen hea suhtleja

Koomiks
Jaana-Liis Sokk

Olen keskmine suhtleja

Olen halb suhtleja
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ÜRITUSED

Hubane luuleõhtu
raamatukogus
Helen Mitt
20. veebruaril toimus
meie kooli raamatukogus luuleõhtu koos
kirjaniku ja luuletaja
Jaak Urmetiga, keda
enamasti
tuntakse
Wimbergi nime all.
Lisaks Urmeti loomingule esitati ka õpilaste
omaloomingut
ning
Jaan
Krossi
100.
sünniaastapäeva puhul ei puudunud ürituselt ka tema värsid.
Üritust alustas õhtujuht, tervitades nii Jaak
Urmetit kui teisi kuulajaid ning siis oligi juba
kord meie oma kooli õpilaste käes, kes lugesid
ette isekirjutatud luulet.
Rõõm oli näha, et lavanärvist hoolimata esitajatest puudust ei olnud

ning kuulda võis eri
pikkuse ja temaatikaga
luulet mitmete klasside
esindajatelt.
Järgnevalt astus ette
end tutvustama Jaak
Urmet. Luuletuste vahele rääkis ta nii nende
tekkelugusid kui ka teisi
seiku
oma
elust.
Wimberg
puudutas
põgusalt ka luule ajaloo
teemat, lugedes ette 17.
sajandi eestikeelset luulet, mis oli mõeldud kõnena pruudile ja peigmehele nende pulmas,
seejuures kaasates ka
kuulajaid. Ei puudunud
ka Jaan Krossi luuletused tähistamaks tema
100. sünniaastapäeva.
Ürituse lõppedes oli
igal kohalviibijal võimalus saada endale Urmeti
2017. aastal ilmunud
teos „Linn linnas – minu

raamat
Lasnamäest“
ning küsida vahepeal
tekkinud küsimusi või
niisama kirjanikuga juttu vesta.
Lisaks luulele tekitas
mõnusat meeleolu kitarrimäng, mida ka vahepaladena Urmeti jutule

esitati, ning kuulajaskonnale pakuti kohvi ja
suupisteid.
Kokkuvõtteks
võib öelda, et toimus
igati kordaläinud üritus,
mis inspireeris luulet
kirjutama ja lugema.

ÜRITUSED
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4.a klass

Just Dance! – tõeline tantsuvõistlus
Amina Okbani
30. jaanuaril toimus TJG
õpilasesinduse
korraldatud
tantsuvõistlus
JUST DANCE!. Üritus
toimus juba teist aastat
ja osaleda said 1.-12.
klasside õpilased.
Õpilased pidid võtma
neljastesse
tiimidesse.
Ekraanil näidati JUST
DANCE´i tantsuliigutusi

ning kaks või rohkem
tiimi pidid selle järgi
tantsima. Võitjaks sai
see, kelle poolt kõige
rohkem
ja
kõvemini
karjuti.
Tantsuvõistlus ei
olnud sel korral kahjuks nii populaarne kui
eelmine aasta: osavõtjaid
ning publikut nappis.
Vaatamata sellele elasid
kõik
oma
sõpradele,
klassikaaslastele ja tut-

tavatele kaasa ning kõik
kaheksa osalenud gruppi
olid väga head.
Osalejad
olid
närvis ja ootasid pikisilmi võistlemist. Võistlejad ei teadnud järgmist
JUST DANCE´i tantsu,
mida nad pidid tantsima,
ning see oligi nende
jaoks nii-öelda suur ja
ootamatu challenge. Esimese vooru võitjad said
edasi järgmisesse vooru,

kus pidid võistlema teiste edasi saanud võistlejatega. Viimane voor oli
eriti pingeline ja kõik
ootasid elevusega, kes
võidab. Võitjaks osutus
3.c klassi õpilane Romet
Rahuoja!
Palun kõigil meie
kooli õpilastel osaleda
rohkem
kooliüritustel!
Koos on tore!

Jaapani õhtul olid uued toredad tegevused
Miina Karindi, 12.a
6. märtsil toimus traditsiooniline Jaapani
õhtu, kus sai osa võtta
erinevatest põnevatest
tegevustest.
Toimusid

tavapäraseks
saanud kalligraafia, origami, suši ja onigiri
töötoad koos ettekannete
ja viktoriiniga. Esimest

korda sai osaleda ka
karaokes ning kanti ette
näidend.
See
rääkis
virsikust sündinud poisist ehk Momotarost
(virsikupoiss), kes oma
tugevuse ja võimetega
päästis
külaelanikud
kurjade sookollide käest.
Õhtu
möödus
positiivselt ning külalised jäid rahule. Õhkkond oli hea ja kõigil oli
küllaga tegevust.
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ÜRITUSED

Sõbranädala üritused – igaühele midagi

Amina Okbani
11.–14.
veebruarini
toimus meie koolis
sõbrapäeva
nädal,
mida korraldas õpilasesindus.
Tegevusi ja üritusi oli
palju: stiilinädal, sõbrapäevapidu,
kohvik,

kirjakast
jne.
Palju
toredaid sündmusi toimus ka raamatukogus:
taaskord sai osaleda
raamatuvahetuses, töötas südameloterii ning
südame sai
asetada
südamepuule ja end
koos
sõbraga
selle
taustal pildistada.

stiilinädal, millal sai
kogu koolipere riietada
end erinevatesse stiilidesse.
Esimeseks stiilipäevaks oli TikTok, mis
on tegelikult üks tänapäeva äpp, kus saab
luua erinevaid videoid.
Seal saab näha ka
täiesti
teistsuguseid
Sõrapäeva nädariietumisstiile.
lal toimus meie koolis ka

Teise stiilipäeva
teema
oli
filmi,
joonisfilmi
või
sarja
tegelane. Kooli peal võis
näha palju erinevaid
filmitegelasi
ringi
liikumas. Paljud küsisid
üksteise käest, kellena
nad on täna tulnud või
tahavad tulla järgmistel
päevadel.
Kolmandal päeval oli stiiliks matching
outfits ja meie õpilased
said kas oma sõprade
või isegi terve klassiga
tulla kooli ühtmoodi
riietudes. Osalesid ka
mõned meie õpetajad.
Viimaseks
stiiliks, mis lõpetas selle
toreda stiilinädala, oli
punane
päev.
Sellel
päeval
osales
kõige
rohkem õpilasi ja ka
õpetajaid. Paljudel oli
kas või üks riideese
punane või punakat
tooni.
12.
veebruaril
toimus meie koolis ka
sõbrapäeva kohvik, kust
sai osta maitsvat toitu ja
häid suupisteid.
Sõbranädala
jooksul said õpilased ka
saata kirju, roose ja
šokolaade.
Kirjakast
paiknes
meie
kooli
raamatukogus. Roose ja
šokolaade said saata
õpilased esimesel korrusel. Sel aastal tuli
kirju erakordselt palju.
Kirju kirjutasid üksteisele igas vanuses õpilased. Kui kirjade jagajad astusid klassi, olid
kõik õpilased väga põne

ÜRITUSED

19

Sõbrapäevapeo esinejad

vil ja ootasid huviga, kes
saab kirja kätte. Rooside
ja šokolaadide müük
läks päris hästi! Kõigil
oli tunda seda head
sõbrapäeva
meeleolu
terve nädala vältel! Kõik
õpilased
olid
väga
õnnelikud,
kui
said
endale kingi.
Kahjuks jäi meil
sellel
aastal
sõbra
otsimine ära, aga järgmine aasta proovime seda traditsiooni taastada.
Sõbranädalale
pani punkti reede õhtul
toimunud
sõbrapäevaball, mis oli 8. klassi
õpilaste loovtöö. Pidu oli

seekord
lahtine,
see
tähendab, et tulla võisid
ka teiste koolide õpilased. Esinesid tuntud
tegijad: Lepaste, Yung
Neo, Pakskoer, Angaar,
Kolm Sõpra, Ariel, Valk.
Kohapeal oli ka fotoboks,
sai suupisteid, mängiti
mänge ning krooniti balli
kuningas ja kuninganna.
Üritus õnnestus ja rahvast oli palju. Järgmisel
aastal loodame, et sõbranädalal tuleb veel rohkem mõnusaid ühistegevusi. Võtke ikka
kooliüritustest osa!
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SPORT

Spordipoiss ei jää elus hätta, seda õpetab TJG
õp Raina Kaus
Aasta algus on olnud
meie kooli jaoks väga
sportlik. Kogu koolipere on kõvasti liikunud ja ka võistlustelt
häid kohti noppinud.
TJG-s on käimas projekt
„Liikumisminutid”, mille
peamiseks
eesmärgiks
on motiveerida õpilasi
rohkem
eesmärgipäraselt liikuma erinevate
aktiivsete tegevuste kaudu. Jaanuari alguses autasustasime
liikumisminutite teise osa parimaid. Algklasside arvestuses olid tublimad 1.c ja
3.b. 5.‒12. klasside arvestuses olid taas parimad 6.a, 8.b ja 11.a.
Auhinnaks saadi bowling´us käik koos klas-

siga. 3. osa parimad olid
2.b ja 3.a, 5.c, 7.c ja 11.a.
Seekord on auhinnaks
lõbus tantsutund treeneri juhendamisel.
22. jaanuaril toimus
Tallinna
Koolinoorte 10 x 50 m teateujumise meistrivõistluste finaal, kus meie koolikoondis saavutas tubli 7.
koha! Koosseisu kuulusid Greete Saar, Brigita
Saar, Annika Saar, Janely Havi, Anna-Maria
Merkulova, Veera Leppind,
Karolin
Rahamägi, Emily Piirsalu,
Kerttu Koppel, Elisabeth
Jüriöö.
Jaanuari lõpus ja
veebruaris
toimusid
Haabersti koolide meistrivõistlused
rahvastepallis, kust meie koolil
õnnestus noppida mitu suurepärast kohta! 3.
klassi õpilased saavuta-

sid 2. koha. Võistkonda
kuulusid Mariann Bork,
Marta Aisting, Bianca
Remmelgas, Kertu Koppel, Helena Lüll, Kerli
Tohver, Egor Nerkljudov,
Art
Vallikivi,
Andre
Pihelgas, Robert Poll,
Martin Talvik, Trevor
Mattias Tamm. 4. klassi
poisid saavutasid samuti
2.
koha. Võistkonda
kuulusid Mihail Lebed,
Karl-Erik Liiva, Henri
Hunt, Aleksander Bogatov, Märten Rink, Timo
Saarm, Hendrik Väälma,
Magnar Korv, Domenico
Teofili. 5. klassi tüdrukud tõid meile esikoha!
Võistkonda
kuulusid
Carolin Anete Pijon,
Sandra
Lepp,
Ella
Ekharte, Sandra Häninen, Maria Ast, Kerttu
Adoson, Emily Järva,
Emili Pajusalu, Viktoria
Krauze. 5. klassi poisid

ei tahtnud tüdrukutele
alla jääda ning tõid meile samuti esikoha! Võistkonda kuulusid Ralf
Rändla, Gabriele D’Angelo,
Emiljen
Ber,
Edward
Sõrovatenko,
Georg Tšõmbaljuk, Hans
Oliver Kuuse, Simon
Lüll, Martti-Mario Leetmaa, Oskar Piht, Stefano
Teofili. Võidukas tiim
koos õpetaja Liis-Grete
Arroga on pildil.
30.
jaanuaril
toimus
talispordipäev
Škoda jäähallis, kus kõik
said rõõmu tunda uisutamisest. Oli väga vahva
aktiivne neljapäev!
Haabersti koolide
õpetajate
kümnevõistlusel õnnestus meie koolil saavutada lausa kaks
esikohta: bowling´us ja
talispartakiaadil.

HOBI
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Nikita uurib ja kogub putukaid
Jaana-Liis Sokk, Carmen Meriel Tensbek
ja organisme etanooli sees Kuidas suhtuvad sinu
või kuivatades.
vanemad ja sõbrad sellisesse hobisse?
Kuidas tekkis huvi pu- Milliseid putukaid sul
Vanemad suhtuvad seltukate uurimise vastu?
kogus on?
lesse hobisse positiivMul tekkis selline huvi Mul on sitikaid, liblikad,
selt. Sõbrad suhtuvad
lapsepõlvest ja putukate herilasi, parasiitseid ja
hobisse negatiivselt.
huvitava anatoomia tõt- ööliblikaid.
tu.
Mida soovitaksid algaKas entomoloogia on
jatele putukate kogujaKui kaua oled entomo- raske? Miks?
tele?
loogiaga tegelenud?
Entomoloogia on raske,
Soovitusi on palju, aga
Mina olen entomoloo- sest kogu aeg on vaja
annan kaks soovitust:
giaga tegelenud juba uurida selgroogsete anasoovitan putukaid kuikaks aastat.
toomiat.
vatada või säilitada
Mis hobi sul on?
Kuidas
sa putukaid Millised putukad on etanoolis, veel parem on
Mina tegelen bioloogia kogud ja säilitad?
tsinu lemmikud?
formaliin, aga ma ei
teadusharuga, mille ni- Mina kogun putukaid Minu lemmikud putu- hakka seda soovitama.
mi on entomoloogia ehk liblikavõrgu abil. Ma kad on öö- ja päevasäilitan
selgrootuid liblikad.

Nikita Dorohhin on
7.c klassi õpilane, kes
on tegelenud entomoloogia ehk putuka
anatoomiaga
juba
kaks aastat. Me küsisime Nikitalt, kuidas
ja miks ta entomoloogiaga tegeleb ning soovitusi nendele, kes
soovivad ka sarnase
hobiga tegeleda.

putukate kogumise
uurimisega.
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SOOVITUSED

Raamatusoovitused
Carmen Meriel Tensbek
Reeli Reinaus „Verikambi” (Varrak, 2016)
Neli gümnaasiumiõpilast – Kirke, Joonas, Elina ja Gustav – läksid matkama.
Nad eksisid ära ning kuna varsti oli pimedaks minemas, olid nad sunnitud
veetma öö tundmatus veskis. Peale veskist tagasitulekut hakkasid toimuma
nendega müstilised lood. Joonasel hakkasid peale veskist inspireeritud laulu
avaldamist bändikaaslased surema. Kirkel tekkisid kirjutamissessioonid,
millest ta algul midagi ei teadnud. Gustav muutus peale ööd veskis kuidagi
tujukamaks ja nõudlikumaks. Elinat vaevasid äkilised armukadedushood.
Nüüd tuleb neil lahkhelid unustada, et leida selgus selles kummalises loos.
NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Ilmar Tomusk „Tulnukate rünnak” (Tammerraamat, 2019)
Ilmar Tomuski raamatusarja „Ajarändurid” neljandas osas pidid Anette,
Mariliis, Kert ja Toomas rändama ajas tagasi kolmkümmend üheksa
valgusaastat, et teha kahjutuks vaenlased, enne kui nad Maale jõudsid.
Kui nad oma aega tagasi jõuavad, ootab neid õpetaja Leho Anderson koos
halbade uudistega Eesti tuleviku kohta. Pikemalt mõtlemata võetakse ette
reis, et päästa planeet. Kõik ei lähe nii, nagu loodetud, kuna ka kogenenud
ajaränduritel on raske teha vahet oma ja võõra maailma vahel.

NB! Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.

Mängusoovitus – „Cities Skylines”
„Cities
Skylines”
on
Colossal Orderi arendatud arvutimäng, mida
saab
mängida
Playstation
4,
Nintendo
switch, Xbox One ja arvuti platvormidel. Mängu ülesanne on olla
linnapea rollis ja ehitada ja majandada seda
linna. Linna ehitus algab

enda valitud alal maantee kõrval. Mängu alguses on sul 2 x 2 km ala,
mida sa saad suurendada,
ostes
kõrvalmaasid. Sa pead muretsema selle eest, et linnas
oleks elektrit, vett, äravool, prügivedu jne; ka
rahaliselt peab kasumisse jääma. Väga tähtis

on ka linnarahva vajaduste rahuldamine, näiteks pead sa looma
parke, kus linnarahval
oleks meeldiv käia, või
muretsema linna meditsiiniliste vajaduste pärast või kuritegevusega
võitlema. Muidugi pead
sa ka tekitama alasid
poodide, tehaste ja ka

tavaliste majade ehitamise jaoks. Järk-järgult
arendatakse
majasid,
kuni lõpuks on sinu linnas pilvelõhkujad, luksuslikud hotellid ning
villad. Mängul otsest lõppu ei ole, sa võid linna
ehitada nii suureks, kui
ise soovid.
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9. klassid tegid kamatoite
Katrin Saar, õp Ann Aruvee
10. veebruaril kogunesid 9. klasside võistkonnad (9.a – Caroly Kuningas, Christopher Kulasalu,
Kirke Rannas; 9.b – Anett Hendrikson, Joosep Gurnik, Kady Victoria Kuldma; 9.c – Kerttu
Seppi, Laura Eemann, Kelly Karma) käsitööklassi, et koolilehe väljakutse vastu võtta ja
kamatoitude tegemises võistelda. Ülesanne oli teha ükskõik milline kama sisaldav toit ja see
kaunilt serveerida. Žürii, kuhu kuulus nii õpetajaid kui õpilasi, hindas nii välimust kui
maitset. Toidud tulid kõik isuäratavad ja maitsesid hästi. Nii arvas ka žürii, kes andis kõigile
toitudele kõrged hinded.

9.a

Rukkileivakoogike
kamakreemiga
VÄLIMUS: 9 – parim välimus!
MAITSE: 8
KOKKU: 8,5

9.b

Kamamagustoit
VÄLIMUS: 8,5
MAITSE: 8,8 – parim maitse!
KOKKU: 8,66

VÕITJAD!
9.c

Soolased kamapannkoogid
toorjuustukreemiga
VÄLIMUS: 8,1
MAITSE: 8,3
KOKKU: 8,25
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RISTSÕNA, SÕNARÄGASTIK, INFO

1.

1. Missugune pea ei mõtle?
2. Õpetaja Maiki Lauri lapse
nimi.
3. Õpetaja Savtšuki eesnimi.
4. Putukatest huvitatud TJG
õpilane (eesnimi)
5. HEV-koordineerija eesnimi
6. Inglismaa linn, kus TJG
vilistlane Jekaterina õppis
7. Toiduaine, mida 9. klassid
kokandusduellis kasutama
pidid
8. Uue bioloogiaõpetaja
perekonnanimi

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

NB! Kolm esimest, kes saadavad ristsõna vastuse aadressile koolileht.meil@gmail.com, saavad järgmise lehe tasuta!

Leia sõnarägastikust 15 Eesti Vabariigiga seotud sõna.

JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•
•

Persoonilugu õp Ruti Nõmmega
Üritustest meie koolis
Kokandusduellis uued hõrgutised

•
•

Osavuskatsetes seekord õpetajad
Intervjuud välismaal õppivate
vilistlastega jätkuvad

