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TOIMETUS

Mida võime eriolukorrast õppida?
Amina Okbani, peatoimetaja
See olukord, mis praegu meie maailmas valitseb, on kõigile uus. Ma ei suuda isegi kokku lugeda, kui palju ma
olen kuulnud lauset „Ära levita viirust ja püsi kodus!“. Viirus, mis praegu maailmas levib, on väga ohtlik. Ka
uudistes on põhiteemaks koroonaviirus. Seda saab võrrelda mõne populaarse bändiga, mis läheb
maailmatuurile. Kahjuks see ei ole bänd ja me kõik peame kodus istuma ning distantsi hoidma.
Kui mõelda, siis kodus püsimine ei tohiks ju nii raske ja ebameeldiv olla. Aga tüdimus tekib kiiresti.
Meil on vaja suhtlust, sest ilma selleta on väga raske. Suheldes saame uut infot ja see on lihtsalt väga meeldiv
ja tähtis tegevus. Varem õppisime niimoodi ainult e-õppepäevadel. Nüüd on mul tunne, et põhimõtteliselt iga
päev on üks suur e-õppepäev. Kardan, et me unustame varsti ära, kuidas inimestega näost näkku suhelda.
Mõnikord on keeruline aru saada, mida teine inimene tahab mulle sõnumite kaudu öelda ja mõnda lauset võib
ilma vestluspartnerit nägemata lausa valesti mõista.
Vahel ma mõtlen, kas ikka kõik need inimesed, kes paluvad meil kodus püsida, ise ka seda teevad. Ma
olen kindel, et pooled seda ei tee, sest sotsiaalmeedia ei ole mitte kunagi suletud ja seal on alati kõike näha.
Inimesed, kes ei hoia distantsi, ei austa teisi ja iseennast. Inimene ei saa kunagi kohe teada, millal ta haigestub
ja keda ta lõpuks nakatab. Ma arvan, et vaatamata kõikidele probleemidele, peame me kõik distantsi hoidma.
Isegi siis, kui olukord on juba paremaks läinud.
Nüüd on meil kõigil rohkem aega, et teha iseendaga tööd. Näiteks leida endale mõni uus tegevus, mille
jaoks ei olnud varem aega. Saab rohkem puhata õppetööst ja veeta aega oma perega. Saame oma kodu
mõnusamaks ja hubasemaks teha, et seal oleks mugav olla, sest kodus olemist on praegu rohkem kui kunagi
varem. Ka õppimisega tuleb järjepidevalt tegeleda. Sellest olukorrast on kindlasti kõigil midagi õppida!

TOIMETUS
Peatoimetaja: Amina Okbani (7.c)
Reporterid:
Lisette Jakobson (7.c)
Jaana-Liis Sokk (8.c)
Carmen Meriel Tensbek (8.c)
Helen Mitt (10.a)
Helena Hein (10.a)
Helle Katrina Luik (10.a)
Laura-Eliise Simm (11.a)
Greete Saar (11.a)
Fotod: toimetuse liikmed,
erakogud

Amina

Lisette

Helen

Jaana-Liis

Helena

Carmen Meriel

Helle Katrina

Joonistused: Jaana-Liis Sokk
Juhendaja ja kujundaja: õp Ann Aruvee

Laura-Eliise

Greete

õp Aruvee

UUDISED

3

36. lend jätab hüvasti

Pipa Anniste – üks klassi
kõige targemaid ja motiveeritumaid, sihikindel
ning teab, mida elus
tahab, sammub julgelt
oma unistuste poole,
väga abivalmis ja andekas, sõbralik ja taibukas,
hea jutukaaslane, hästi
kultuurne, teab palju
ning on laia silmaringiga, suure tulevikuga,
äärmiselt positiivne ja
alati nõus kõigest vestlema, väga lahke tüdruk,
kes jagab nalja, reaalsuuna tundides igav tema kõrval istudes ei
hakanud, ei tea, kuidas
ma oleks need kolm aastat ilma temata hakka-

ma saanud – tema puudub, mina puudun, õp
Lokuta sõnul on meil ka
conjoined brain.
Eliise Arro – väga armas,
sõbralik ja hooliv, alati
lahke ja positiivne, väga
avatud, aitab heameelega abivajajaid, sportlik
ja ilus, parim kaaslane
meediatundideks, meeldiva iseloomuga ja aktiivne, jõuksi fanaatik,
lambist vegan vahepeal,
ei näita pahameelt välja
teiste inimeste suhtes,
väga
täiskasvanuliku
käitumisega, kõige-kõige
soojema südamega inimene maailmas, temaga

on võimatu koos mitte
naerda, suudab naeratuse näole ja lootuse uuesti tagasi tuua, Eliisesarnast inimest oleks iga
inimese ellu vaja, klassi
päike, suur bemmi- ja
loomaarmastaja,
teda
näeb väga harva halva
tujuga, väga ustav ning
optimistlik,
meeletult
suure südamega.
Mariano D´Angelo –
hooliv ja meeldejääv inimene, heas mõttes segane peast, suurim meemitaja, naljamees, väga
sõbralik, abivalmis, musikaalne ja hea huumorimeelega, tema tundides

ümisetud viisidest hakkan puudust tundma,
kogu aeg väga motiveeritud ja tubli õpilane,
koolis juba igav ei hakka, kui iga nurga pealt
on kuulda Mariano jutustusi, alati ütleb sõna
sekka, räägib väga palju,
matemaatikatunnis laulab tihti, armastab pitsat
ja pastat nagu tõeline
itaallane, kõige paremas
mõttes hull itaallane, õppis hämmastavalt kiiresti eesti keele ära ning on
suurte tulevikuplaanidega, väga naljakas ja lõbus sell, lärmakuse taga
on peidus lahke ja abistav iseloom.
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Edvin Ess – VÄGA tark
ja VÄGA intelligentne,
hästi motiveeritud ning
sümpaatne, asjalik, hea
huumorimeelega, abivalmis ja tore noormees, keda ootab kindlasti helge
tulevik, ambitsioonikas,
inimene, kellega grupitööd saavad ikka valmis,
aitas alati ja seletas kõik
vajamineva lahti, arvatavasti tulevane Eesti
Einstein
reaalainete
alal, väga hea sõber, hästi elurõõmus ja KINDLASTI üks kõige taibukamaid ja targemaid inimesi, keda tean, kui suu
lahti läheb, tuleb sealt
ainult kulda, algklassides esimene, kes oskas
pannkooke teha (olin
väga kade ), võib tunduda tõsisena, aga välimus petab, ei aita kodutöödes mitte igaühte,
vaid ainult siis, kui
näeb, et tõesti näed vaeva, piisavalt nupukas, et
endale jõukus kindlustada.
Heli Hansen – hooliv ja
armastav, aktiivne, räägib tohutult palju, „Heli,
keera heli maha”, sõbralik ja väga sportlik, tõsine ja püüdlik, riigikaitsehuviline – töötab
palju selle nimel, et see
oleks osa tema tulevikust, üks kõige lõbusam õpilane meie klassis, tihti juhtus ka, et
Heli naljad ja kiusamised ajasid väga närvi,
kuid temasuguse inimese peale on võimatu
kuri olla ja peale kerget
vihastamist Heli peale
tuli alati naeratus näole,
teab igasugu trikke ja
nippe, annab alati tea-

da, kui kuskil poes on
soodukad, autode alal
väga tark, kimab nagu
Tänak (legaalses mõttes).
Vadim Jurusov – hea
matemaatikas, mõistusega inimene, hooliv, lahedad T-särgid, väga
nutikas ja nupukas, hea
huumorimeelega, kõrvaklapid on asjad, milleta
ta koolis ei käi, rahulik
ning võtab sõna siis, kui
on midagi tarka ka
öelda, väga hea sõber,
teda saab usaldada ning
tema peale loota, temaga on alati lõbus, väga
huvitava iseloomuga inimene ning loomu poolest
muusik, väga naljakas
noormees, on juba leidnud, mis teda huvitab,
kuid elu pole lihtne – et
oma unistust saavutada,
peab vaeva nägema.
Miina Karindi – hooliv,
arvestav, laheda naeruga, kunstioskustega õnnistatud neiu, tore hilineja , väga sõbralik ja
abivalmis, suur jaapani
kultuuri sõber ning inglise
keele
sõnatark,
meeldib anime, alati
rõõmus ja toetav kõigiga, väga siiras inimene, üks tugevama iseloomuga inimesi, keda
tean, temaga on alati
hea
suhelda,
uskumatult sõbralik neiu ja
kui ta kunagi tätoveerima peaks hakkama,
siis üks püsiklient oleks
tal kindlasti olemas ,
väga lõbus, teda ümbritseb ainult positiivsus,
kuna ta paneb halva eest
silmad kinni.

Glen Kink – spordientusiast, jõuks on elu,
temast tugevamaid ei
ole, 5+ järjepidevuse
eest, väga hea sõber,
naljakas, mõistlik ja
leidlik inimene, jõusaali
sõltlane, kuid hella ja
armsa olemisega, võib
küll veidi ähvardav välja
näha
oma
suurte
musklitega, kuid sees on
tal suur süda, väga
sihikindel enda tervise ja
soovide osas, tegi Boltile
pidevalt reklaami, temaga oleks tore huvitavaid vestlusi pidada, armastab väga oma koera.
Jürgen Kõllo – omade
kiiksudega,
aga
üks
lahedamaid ja meeldivamaid inimesi, tõeline
ärimees, armastab väga
raha ja autosid, suuremat bemmivenda annab
otsida, hea huumorimeelega mölluvend, alati positiivne, enesekindel oma töös, seltskondlik, muhe noormees, viskab nalja ja arutab elulisi teemasid, väga energiline ja naljakas, küsib
alati õpetajatelt küsimusi, mida teised ei julge küsida, samuti küsib
kõigilt ampsu nende toidust või lonksu joogist,
suure südamega inimene, ilma temata poleks neid 3 aastat üle
elanud, räägib palju,
skeemitab
end
alati
olukordadest välja.
Nikita
Lemeško
–
pealtnäha karm, aga
tegelikult väga sõbralik
ja tore noormees, alati
hilineb, igas tunnis magab või on klapid peas,
jagab alati kõigile puhtast lahkusest enda söö-

ki, talle meeldib kõigest
rääkida, ainuke poiss
jaapani suunas, mõnus
jutukaaslane,
temaga
saab rääkida argielust,
kuid ka tõsisematel teemadel, temast saab tõeline riigikaitsja, hea
sõber, lahke ning omapärane, seisab enda asjade eest ja on väga kangekaelne (heas mõttes),
kunagi ei karda midagi
teha.
Alex Lepik – avatud
meelega ja hea suhtleja,
väga huvitav stiilivalik,
väga sportlik, uhke oma
medalite üle, teeb alati
nii palju kui vaja ja nii
vähe kui võimalik, sihid
on konkreetsed, olgu ta
jõusaalis, matemaatikavõi eesti keele klassis,
mõtleb kõik hoolega läbi
ja saavutab soovitud tulemuse, alati valmis aitama ning räägib julgelt
seda, mida arvab, alati
on iga asja kohta oma
arvamus avaldada, jõusaali elanik, üllatavalt
tugev, väga tark ja sümpaatne,
heas
mõttes
omamoodi mõtlemisega
ja abivalmis, igav temaga ei hakka.
Jane Lind – väga vaikne, tagasihoidlik ja salapärane, aga ajapikku
saad aru, kui toreda inimesega on tegu, abivalmis, viisakas, suurepärane joonistaja, akrobaatikat tehes paindub
hästi, kunstiliselt andekas, südamlik, armas ja
soe, hoiab küll omaette,
kuid oskab uskumatult
hästi joonistada, vaikus
on parem tühjast lobast.

UUDISED
Terese-Johanna Linnas
– intelligentne ja mõistev, vaikne, pigem tagasihoidlik, oskab väga
hästi inglise keelt, laia
silmaringiga,
töökas
ning sihikindel, jaapani
kultuuri fänn, osav inglise keeles, mõnus jutukaaslane, kellega saab
rääkida erinevatel teemadel, sõbralik ja energiline, iseseisev ning
täielikult
täiskasvanu
elu elamas noorelt, tema
huumorisoon on selline,
mida igaüks tahaks,
hooliv ja tore, liidriks
sündinud, temaga on väga meeldiv ning naljakas suhelda, meeldib
teha asju omamoodi,
kõige osavam jaapani
keeles.
Aamos Lokuta – puhas
talent, aga peidab seda,
hea koomik ja ka osav
näitleja, arvasin 10.
klassis, et Aamos ja Allen on sama inimene –
tore, et sa oled eraldi
inimene, väga nupukas,
digispets, sõbralik ja humoorikas, ajab alati kõik
naerma, tundub lojaalne
ja tore sõber olevat, Vana Rahu ise, teab enda
võimeid ja analüüsib iga
tegu ning tagajärgi,
virtuaalmaailma legend
ja väga naljakas, leidlik
noormees, kellele meeldib teha kõike omamoodi ning leiutada oma
meetodeid, tugev IT-alal,
laiskuse taga peitub tarkus.
Victoria Mägi – väga
abivalmis ja lahke, küsib
palju
küsimusi,
tahab kõike enda ümber
teada,
hästi
uudishimulik, avatud suht-

leja, sõbralik ja julge
küsija, soovib kõigega
kursis olla, aitab alati,
kui
kodutöödega
on
probleeme, entusiastlik,
tänu vahetusaastale laia
silmaringiga, väga otsekohene, humoorikas ja
heasüdamlik, kui oled
tema sõber, ei jää kunagi hätta, seda neiut ei
saa mitte tähele panna,
tal on alati midagi öelda, julge ning ei pelga
midagi, teab, mida tahab.
Ilmar
Michelson
–
VÄGA musikaalne, huvitav isiksus, räägib
rootsi keelt ja on vene
keele õpetaja üks lemmikuid, 10 punkti näitlemisoskusele, ei ole ammu meediatunnis nii
palju südamest naernud, vaadates lühifilmi,
kus Ilmar mängib, omapärane poiss, hea ja abivalmis sõber, temast
saab muusik, võib tunduda rahulik ja vaikne
inimene, kuid tegelikult
on väga energiline ja
naljakas, rock-muusika,
kui suu lahti teeb, siis
sealt tuleb alati midagi
naljakat, mees, kellel on
oma kindel maailmavaade, mida ta ei soovi
kõikidele
avaldada,
Guns N’ Roses´e fänn,
lahedad pikad juuksed.
Valerija Mukho – vaikne
ja rahulik, sõbralik neiu,
väga ilus tüdruk, sõber
kõigiga, hästi kannatlik
ja abivalmis, sihib kõrgele ja töötab selle
nimel, viisakas ja lahke,
alati stiilne ja moekas,
väga tore inimene, alati
naer suul ja väga ilusa
stiiliga, lahke ja armas

neiu, kes vajaks natukene julgust juurde,
tark, lõbus, uskumatult
heatahtlik ja sõbralik.
Marcus Must – skeemitab hullemini kui terve ülejäänud klass kokku, naljasoon on 5+,
rahulik, sportlik, hea
keerutaja,
krutskeid
täis, võtab elu rahulikult, ta moto on “mis
olema peab, juhtub”, siiras ja muhe, sõbralik,
iga aastaga aina stiilsemaks muutumas, temaga saab alati nalja,
kõige huvitavama huumorimeelega, vaatamata
oma laiskusele suudab
eesmärke
saavutada,
alati optimistlik ning ei
näe mõtet üle mõelda,
„иЗвиНитЕ
пОЖалУйСта”.
Jan-Erik Nermann –
naudib elu sajaga, tore
ja sõbralik, seltskondlik,
väga
kohusetundlik,
kuid vabalt asju võttev
noormees, tulevikuplaanid on selged ning loodan, et jõuab ka nendeni
suure vaeva ja kõva tööga, väga hea sõber,
naljakas ja vinge sell,
temaga igav ei hakka,
hea seltsimees, alati
kuulab sind ning võib
anda nõu, kui soovid,
väga sportlik, ülihea
matemaatikas.
Nathan Norma – vinge
tantsulõvi, teeb häid
nalju, avatud ja avameelne, kõige suurem
puuduja, käivad Settiga
vaheldumisi koolis, valjuhäälne, üks lahkemaid
inimesi, keda tean, suudab ennast kõikidest asjadest kuidagi välja kee-
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rutada, hea jutuga, aktiivne, jõuab igale poole,
naljamees, sõbralik ja
tundlik, tema erilisus on
ilmselt kogu meie klassi
õpilasi ning ka õpetajaid
aktsepteerivamaks
muutnud, üks neist, keda märkad kaugelt, alati
korraldab midagi, jagab
Red Bulli, iga õpetajaga
on tal erinevad jauramised, lisaks on tal peaaegu kõik 2000. aastate
popimate laulude sõnad
peas, jube tüütu oled
vahepeal, aga armastan
sind ikka.
Mailis Palmiste – väga
ilus ja aktiivne neiu,
kellega on alati lõbus,
crackhead, mäletan, kui
ta enda pea toolist läbi
pani, tema positiivsus
on nakkav, oskab asju
positiivselt ja rahulikult
võtta, sõbralik ja tore,
väga lahke, temaga on
lahe vestelda, tark blond
(sellist ei kohta just
tihti), väga energiline ja
armas inimene, imelise
huumorisoonega ja väga
erilise ning ägeda stiiliga, alati valmis härjal
sarvist haarama ja tegema ükskõik mida, et ei
hakkas koos igav, seiklejahing, kes ei tagane
ühegi tõkke ees ja viib
enda alustatud asjad ka
eesmärgini, tema peale
saab alati loota, tal on
väga maitsekas riietumisstiil, hoiab omasid ja
on hästi südamlik.
Jarkko Martin Pukki –
klassi parim fotograaf,
viib kooli projektid alati
järgmisele
tasemele,
teeb meeletult ilusaid
pilte, seisab tundide
kaupa kaamera taga
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ning päevade kaupa
arvutiekraani taga, et
pärast kõik oleksid šokis
tema
suurepärastest
töödest,
meie
klassi
kuulsus, tulevikus saab
temast kindlasti tuntud
fotograaf, väga sportlik
ja sõbralik noormees,
kellel ei saa jutud kunagi otsa, arvatavasti
klassi kõige loovam ja
andekam kunsti valdkonnas, teeb oma tööd
senikaua, kuni tundub
ka iseendale perfektne,
loominguline ja väga viisakas, peab lugu kõigist
ja aitab alati, spordipoiss, hästi tore ja seltsiv, naljaka naeruga sell,
kohvifanaatik.
Sett Puusepp – skinny
skaterboy, rõõmsameelne peohing, ütleb alati
sõna sekka aruteludes,
muusikamaitse ja stiil
on väga omapärased,
eriline hing, pole sellist
enne kohanud, hea klassivend, hooliv ja jutukas, sõbralik ja naljakas, ägeda stiili ja loova
mõtlemisega,
kunstihing, käivad Nathaniga
vaheldumisi koolis.
Elis Eliita Põldmaa –
tark, vaikne, asjalik,
hoiab rohkem omaette,
sammub julgelt oma
unistuse poole, ei lase
kõrvalistel asjadel end
mõjutada, pühendunud,
annab alati endast parima, tore ja armas tüdruk, hea iseloomuga,
motiveeritud õppimises,
viisakas, alati põhjalik
oma töödega, kõige sihikindlam ja inspireerivam, kui ta uurib mingi
valdkonna kohta, on tal
kõik faktid teada.

Richard Põldsaar – väga
hooliv, tark ja sõbralik,
armastab kasse, lahke ja
meeldiv inimene, tagasihoidlik ja vaikne, sõbralik klassivend, hästi laia
silmaringiga,
huvitav
inimene, kellega arutada elu tõsisemaid teemasid, arukas ja kaalutlev, abivalmis, silmapaistva soenguga, selline sõber, kellele saad
alati meeme saata ja tema ka vastab, kui hätta
jääd koolitöö või millegi
muuga, on alati valmis
abistama, tema sõprust
ei tohiks kunagi ära
kasutada, kuna see on
nii ainulaadne, kõige
suurema südamega, alati nõus autoga koju viskama kui vaja, loomingulise iseloomuga, ei üllatuks, kui ühel päeval
kirjutaks raamatu.
Maria-Saskia Pähn –
kõige ilusam ja ennastsalgavam neiu, kelleta
oleksid need kolm aastat
olnud üks rist ja viletsus, kõige kallim puudumissemu, eeskujuks
meile kõigile, konkreetne ja tõsine, saab arutada elulisi teemasid kui
ka koolis tekkivaid küsimusi, abivalmis ja heasüdamlik, päike igas
päevas, ilusa hingega,
alati särav, rõõmsameelne, meelde jäänud
oma huvitavate arvamustega ja esitlustega,
mis pakuvad alati nalja,
hästi armas ja südamlik,
jagab parimaid elulisi
nõuandeid.
Allen-Kristjan Päll –
arvasin 10. klassis, et
Aamos ja Allen on sama
inimene – tore, et sa
oled eraldi inimene, IT-

guru, arvutid on tema
pädevus,
McDonalds’i
populariseerija, nutikas,
abivalmis ja tore, võimeline välja mõtlema
igasuguseid krutskeid,
rahulik ja sõbralik, huvitava eluvaatega, jääb
kindlaks enda arusaamadele ega lase teistel
end mõjutada,
mõistmatu geenius ja hea sõber,
tehnikateadlane,
parim kooli hilinemises,
kuigi elab kõrvalmajas
, matemaatikaga pole
kunagi raskusi, kõige
huvitavam iseloom klassist, hea analüüsivõimega, meie klassi häkker, kui mõnel õpetajal
arvutiga probleeme, siis
tema teeb alati korda.
Lisette Rahuoja – meeletult suure südame ja
väga ägedate hobidega,
humoorikas, ilus ja lõbus neiu, kellega on juba
lasteaiast saadik palju
naerda saanud, tore
pikaaegne klassiõde, aktiivne ja hoiab inimesi
tegevuses, sõbralik ja
abivalmis, alati kaine
mõistusega, väga armas,
tundlik (heas mõttes) ja
naerusuine, tema peale
saab alati loota igas olukorras ja temaga ei hakka kunagi igav, armas
inimene sooja auraga,
loominguline, lõbus, hooliv ja armastav, miss
crackiana.
Lotta Raidna – loov
neiu, kellele meeldib kirjutada palju, vaikne ja
tagasihoidlik, loeb tundides telefonist jutte ja
kirjutab libahuntidest,
suur kirjandushuviline,
tulevikus saame tema
kirjutatud raamatuid lugeda, väga andekas hu-

manitaarainetes, seiklushimuline,
viisakas,
armas inimene.
Cätryn Segar – ilus,
sõbralik, moeteadlik ja
hea
huumorimeelega,
väga lahke ja ilusa stiiliga, kõige blondimate
juustega, Circle K kohv
on tal alati hommikutundidel käes, abivalmis ja rõõmsameelne,
alati valmis suhtlema ja
abistama, klassis üks
aktiivsemaid,
avaldab
alati oma arvamust.
Agnes Sireli – äärmiselt
vahva, nutikas, lõbus ja
hea
huumorimeelega
tüdruk, kellega ei hakka
kunagi igav, enda arvamustes väga kindel ja
nõus neid ka valjuhäälselt kõigile teistele
selgeks tegema, suur
jalgpallientusiast ja väga hea jalgpallur, tema
temperament on lausa
nakkav, hoiab kõikidel
tuju üleval, ükskõik, kui
kehv päev tal endal või
teistel on olnud, hea
iseloomuga, aktiivne ja
abivalmis, kõigiga sõbralik ja lahke, lemmikjalgpallur, kellega ajalootunde segada, kuna
õpetajale ei meeldi jalka
, aju asemel kalkulaator ja matavalemid,
väga elav ja julge, ei teki
kunagi raskusi kõigi
naerma ajamisel, räägib
palju, avaldab alati oma
arvamust, klassi hing.
Eva Mari Tamm – väga
omamoodi tüdruk, huvitava stiili ja erinevat
värvi juustega, alati
ütleb, mida mõtleb, on
õpetajate silmis alati
süüdi kõiges, meie klassi
TikTok´i kuulsus, võtab

UUDISED
asju
rahulikult
ega
torma, huvitub riigikaitsest, hea sõbranna, temaga saab kõigest rääkida ja on lõbus vestelda, võtab asju nii,
nagu on – kui ei oska,
siis ei oska, kõik klassis
kahtlevad mõnikord ta
vanuses (ta ise ka),
hingelt väike laps, otsekohene, õpetajaid kõige
rohkem segadusse ajav
õpilane enda juuste värvimisega,
väga
elav
hing, kõige ägedamate
sokkide ja pükstega,
seltsiv ja naljakas.
Gerly Tammik – ilus
neiu, hea joonistaja,
vaikne ja hoiab omaette,
kuid stiil on tal väga lahe, rahulik ja tagasihoidlik, suur moesõber,
väga loov ja kunstilise
andega, huvitav jutukaaslane, väga viisakas,
tulevane disainer, kui
hakkab juba rääkima,
siis räägib pikalt ja innukalt, tõeliselt andekas
kunstiliselt ja üks hoolivamaid inimesi, ei lase
kunagi endale pähe istuda ja kui võtab midagi
kätte, siis teeb seda suure innuga, väga ilusa ja
hea stiiliga.
Luca Teofili – rahulik,
vaikne,
tagasihoidlik,
annab alati endast parima, tore sell, kes palju
teistega ei räägi, tore
noormees, meeldis teda
naeratamas näha, väga
hea sõber, alati valmis
aitama, siiras, viisakas
ja samas naljakas, vaga
vesi, sügav põhi, saab
kõigega hakkama.
Joonas Valge – spordipoiss mis spordipoiss,
tulevane Eesti olümpia-

lootus, loodetavasti kuuleme tast kui kuulsast
kiiruisutajast, väga sõbralik ja siiras noormees,
lahke, viisakas, räägib
palju, hea sõber, temaga
on alati lõbus, sportlane,
kes tänu sellele saab ka
koolist puududa (kellelgi
pole nii head põhjust
koolist puudumiseks), ei
ole kunagi näinud teda
kurjustamas kellegagi,
kõige jõhkramad jalalihased,
mida
keegi
näinud on.
Anete Nataly Wagner –
armas, naljakas ja sõbralik, meeldib anime,
käib vahel kaisuloomadega koolis ringi, huvitav neiu, vaikne, väga
omamoodi, talle meeldib
multitask’ida – osaleb
tunnis, samal ajal mängib malet, suur jaapani
kultuuri fänn, suutnud
säilitada rõõmsa lapsemeelsuse, kunstiandega,
hea sõber.
Triinu Lehtoja – kõige
parem
klassijuhataja,
keda õpilane võib endale
tahta: äärmiselt abivalmis, hooliv, siiras ja
sõbralik, mõistev ja toetav igas olukorras, heatahtlik ja aktiivne, seisab oma õpilaste eest,
hoolib nendest nagu
oma lastest, ei võta tööd
kui lihtsalt kohustust,
vaid teeb kõike südamest, tekitab meis tunde, nagu oleksime perekond, usub meisse kõigisse ja soovib meile
parimat, hoolitseb kogu
oma klassi eest ning on
väga hea õpetaja, alati
kuulab meie mured ära
ning aitab nii palju, kui
suudab, valmis iga reisi
ette võtma koos oma

klassiga, päikesekiir pimeduses, suurema südamega inimest pole veel
kohanud, oskab hästi
oma motivatsiooni ja
optimismiga meid nakatada,
õpetaja,
kelle
pärast võiks kas või
uuesti
gümnaasiumi
alustada. Paremat klassijuhatajat ei ole –
aitäh!

Õp Triinu Lehtoja
oma klassist:
Huvitav on jälle tõdeda, et igas klassis on
ikka alati kõik inimtüübid esindatud – nii
ka tänavuses 12ndas.
On väga pühendunud
õppijaid ja peaaegumitte-millegi-mittekunagi-tegijaid,
on
aktiivseid ja ettevõtlikke ning usinalt
tagaplaanile hoidjaid,
on tasaseid ja rahulikke ning häälekaid
ja protestimeelseid.
Minu jaoks oli
klassis kaks eriilmelist seltskonda. Ühed
olid need, kes tulid
üldjuhul kõigega kaasa ning keda saab iseloomustada järgmiste
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lühidialoogidega:
„Lähme teatrisse või
muuseumisse?“ –
„Ikka!“,
„Teeme ööklassiõhtu?“
–
„Kindlasti!“,
„Lööme kaasa aktiivõppepäeval ja spordipäeval?” –
„Loomulikult!“,
„Teeme klassihommiku lauamängudega?“
–
„Jaa, äge!“
Nendega oleks justkui
täitsa suureks sõbraks saanud 
Teised
olid
need, kes, kuuldes
ettepanekuid „Teater?
Muuseum?
Spordipäev?
Aktiivõppepäev? Ööklassiõhtu?
Lauamänguhommik?”
muutusid näost kahvatuks ja tahtsid vajuda mind-ei-ole-siin
näoga peitu. Küll ma
jõudsin läbi kolme
aasta pahurdada selle
hoiaku pärast, aga kui
mõelda, et klass on
väike läbilõige ühiskonnast, siis eks olegi
inimesed kõik omanäolised ja erineva
aktiivsustasemega.
Pühin
nüüd
need
pahurdamise
riismed vaiba alla
peitu ja soovin kogu
südamest, et kõik 36
toredat noort kujundaksid omale põneva
elutee, mis neile rõõmu ja rahulolu pakub!
Ahjaa, peaaegu oleksin unustanud – paar
turgutavat kommi ka
veel mõttes kõigile 
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INTERVJUU

Ruti Nõmm – Haabersti aasta kooliõpetaja
Jaana-Liis Sokk, Carmen Meriel Tensbek

TJG eesti keele ja
kirjanduse
õpetaja
Ruti Nõmm valiti
talvel
Haabersti
aasta kooliõpetajaks.
Uurisime, kuidas ta
tiitlisse suhtus, ja
saime teada ka palju
muud huvitavat.
Kuidas te sattusite TJGsse?
Ülikooli ajal tulin Järveotsa
gümnaasiumisse
praktikale. Sügisel kutsus
tollane
direktor
Malle Eglon mind tööle
õpetajaks ja ka 5. klassi
juhatajaks.
Mida te peate õpetajaametis kõige tähtsamaks?
Kõige tähtsam on tahe
seda tööd teha. Oluliseks
pean ka loomingulisust,
süsteemsust ja huumorimeelt. Minu unistuste õpetaja võiks osata
ka kitarri mängida, sest
muusika
teeb
rinna
rõõmsaks.

Lasteaias käies tahtsin
lasteaiakasvatajaks saada, esimesest klassist
alates olen tahtnud õpetajaks saada, lapsena
rattaga ringi sõites kujutasin ette, et olen trollijuht. Peale õpetajaameti
olen olnud täringute täpitaja, laborant, näiteringi juht, õppejuht, direktor. Kõige rohkem
olen tundnud rõõmu õpetajana ja ringijuhina,
sest õpilaste mõtteteostused on mõnikord nii
geniaalsed. Kui ametit
muutma peaks, meeldiks
mulle ehk tegutseda
talumajanduses,
-loomanduses,
-turisminduses või aianduses.
Miks ebaõnnestus viimane näiteringi tegemine?
Moodsad ajad. Miljon
põhjust.
Kas teil on mingi salajane anne?
Ma veel otsin salaandeid
endas.

Kas teil on muid huvisid,
mis ei ole kirjandusega
Kuidas te end tundsite, seotud?
kui teid kuulutati Haa- Kisub loodusesse, nii
bersti aasta parimaks nautima kui ka tegutõpetajaks?
sema.
Mõtlesin, et kellelgi läks
midagi sassi. Toibudes Kes on teie lemmiktundsin rõõmu ja tiitliga autorid ja nende teosed?
kaasnevat
vastutust. Töö tõttu loen sageli
Olen tänulik märkaja- klassikat uuesti. Iga
kord tekib uus mõistmistele.
tasand, lugedes siis A. H.
Kui te ei oleks õpetaja, Tammsaare epopöad „Tõmis muud ametit te de ja õigus“ või Mihhail
peaksite?
Bulgakovi
romaani
„Meister ja Margarita“.

Foto: Haabersti Linnaosa Valitsus

Milliseid etendusi meeldib teatris vaadata?
Kõige rohkem käin ikka
sõnalavastusi vaatamas,
kuigi viimane vapustav
teatrielamus oli hoopis
Wagneri ooper „Tannhäuser“.

liste romaanide austajatele – Vahur Afanasjev
„Serafima ja Bogdan“.
(2017. a romaanivõistluse võitja, autor on lahe
kuju).

Mida annab õpilasele
lugemine?
Mis on teie lemmik- Mõtlemisvõime.
raamat või viimase aja
Mida igatsete tavaõppest
lugemissoovitus?
Üks lemmikraamatutest kõige rohkem?
on Erich Maria Remar- Tavaõppes olid päevad
que´i romaan „Arc de vaheldusrikkamad, kuigi
siis ei saanud sellest aru.
Triomphe”.
Lugemissoovitused:
Mida te soovitate õpialgklassiõpilastele
–
lastele sellisel ajal?
Astrid Lindgren „VahtraOlge ikka tegusad ja
mäe Emil“; põhikooliõpitundke rõõmu sellest,
lastele – Louis Sachar
mis on praegu hästi!
„Augud“
(fantaasiaromaan); gümnasistidele –
Andrus Kivirähk „Maailma otsas“ (lugedes saab
naerda),
Eia
Uus
„Tüdrukune“ (päevakajaline tibikirjandus, soovitatud ka meessoole);
krimisõpradele – Joanne
Luke „Mõrv šokolaadiste
muffinitega“ (ja kõik sarja eelnevad teosed), Stieg
Larsson „Lohetätoveeringuga tüdruk“ (ja ka
triloogia kaks eelmist
osa); mitmesajalekülje-

6-aastane Kristi
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Eriolukorra päevikud: kahe õpilase ja
ühe õpetaja märkmed
õp Karoliina Tõnissoni päevik
ESMASPÄEV,
6.04.2020
(hommikune
puhkepulss
48 – järeldus, tervis ok)
8.00 Äratus ja hommikused protseduurid.
8.20–8.50 kiire uudistega
tutvumine. Eelkooliealine,
kes samuti juba ärkvel on,
loeb raamatut. Tuulutan
tube.
9.00 maabun arvuti taha,
avan kirjakastid ja eKooli
ning algab päevatöö.
11.30 saadan kallistuste ja
muside saatel pesamuna
maale (nimelt meil töönädala sees selline tööjaotus, et noorim laps on issiga maal vanaemal abiks,
mina aga kooliealiste lastega kodus).
12.00 Zoom 10.a klassiga +
õpilaste tegevuse jälgimine
Quizizz
keskkonnas.
Lisaks muidugi e-kirjadele
vastamine, eKooli täitmine
jms.
12.30–13.20
lõunasöögi
valmistamine perele ja
lõunasöök, kus arutame
läbi hommikused õnnestumised. Lõunasöögiks on
täisteraspagetid
tomatikastmega, paneeritud kala
ja värskekapsasalat.
13.20–17.20 taas töiselt
arvuti taga – eKool, kirjakast, Quizizz, Padlet, Zoom
keskkonnad lahti. Vahepeal torgin/motiveerin 13aastast poega õppetööd
kohusetundlikumalt tegema ning mõtlen kaasa 15aastase
geograafiatunni
küsimuse osas. Iga natukese aja tagant teen sirutuspause (kükin, vehin
hantlitega
või
vaatan
lihtsalt aknast välja – õues
on nii ilus ilm).

17.20–17.50 jälgin suure
uudishimuga, kuidas tütar
oma 30 min sörki korteris
teostab ja poeg Zoom
keskkonna vahendusel intervalltreeningut oma treeningrupiga.
17.00–21.00
vahemikus
peaks
saabuma
Fruitxpressi kuller vajaliku toidukraamiga – teeme panuseid, mis kellaks pakk
tegelikult saabub (täiesti
ajanormi mahtus teenus,
ent kaks toodet oli puudu).
18.00–18.45
päevatrenn
CardioSculpt Myfitness`i
juhendamisel.
19.00–19.40
õhtusöök
(kodujuustusalat kurgi ja
tomatiga, võileivad).
20.00–21.30
televiisori
vaatamise aeg (peamiselt
uudised)
21.30–22.00 pesamunaga
videovestlus
22.00–23.00 parim aeg külastada poodi ja viia välja
biojäätmed.
Päeva jooksul suhtlesin
telefoni vahendusel muidugi ka lähedastega. Enne
magamaminekut
jõuan
veel rahulikult läbi mõelda, mis läks täna hästi ja
milline näeb üldjoontes
välja homne päev.
00.30 öörahu
TEISIPÄEV,
7.04.2020
(hommikune
puhkepulss
46 – järeldus, tervis ok)
7.55 Äratus ja hommikused protseduurid ning
kiire uudiste ülevaade.
8.25–16.00 To do list ette ja
tööle: e-kirjad, eKool, Zoom
keskkonnas ainetunnid ja
koosolek.

Lõunaks kiire hernesupp
ja juustuleivad ning kohuke.
16.20–17.40
õues
on
imeilus kevadilm (17 ℃) ja
mul on täna tõsiselt raske
püsida korteris, seega võtan vastu otsuse, et lähen
Pirita matkarajale jooksma ja ühtlasi muidugi
kontrollima, kas inimesed
peavad kinni 2+2 reeglist.
Õnneks on Pirita matkarada piisavalt lai, et sörkides teiste inimestega kokku mitte puutuda (kohtan
siiski
palju
jalutajaid,
Pirita jõel kalu püüdvaid
kalamehi ja lastega perekondi). Teen oma jooksutiiru ära, mõned axelhüpped (oi kuidas ma igatsen jäähalli ja uisutrenne),
venitused ning tagasi koju.
18.00
õhtusöök
väga
meeldivas
seltskonnas
(koos lastega). Õhtune aeg
diivanil
lesides
ja
televiisori kanaleid vahetades. Pilk sattus sellise
saate peale nagu “Fit to
Fat to Fit”, kus üks väga
heas vormis treener võtab
spetsiaalselt tohutus koguses kaalu juurde, rämpstoitu süües, et oskaks
mõista klienti, kellega

hiljem koos kaalu langetama hakatakse. Päris
ekstreemne katse. Pärast
uudiseid jaksan veel vaadata saadet „Õhtusöök
kahele” ja seejärel saabub
öörahu.
KOLMAPÄEV, 8.04.2020
(puhkepulss 46 – tervis
korras)
8.00–8.20
hommikused
protseduurid
8.30–18.00 To do list ette ja
tööd tegema! Kolm Zoomi
tundi ja pidev suhtlus õpilaste, lastevanemate ja
kolleegidega. Püüan aegajalt siiski teha ka väikeseid sirutuspause. Prindin neljandaks veerandiks
õpilaste nimekirju. Lõunaks jõuan ahju küpsema
visata lasanje ja kõrvale
sööme kaalikasalatit.
18.00–18.45
teen
koos
pojaga joogat, kellele on
treener
tänaseks
just
sellise trenni määranud.
19.00 õhtusöök lastega.
20.00 avan televiisori, et
järele vaadata uudiseid ja
„Ringvaadet”.
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20.30
lähen
väikesele
jalutuskäigule ja viin pakendid
välja
(pandipakendid jäävad ootama
paremat aega). Jalutuskäik oli äärmiselt mõnus ja
venis tunniajaliseks.
NELJAPÄEV, 9.04.2020
(puhkepulss 48 – ok)
7.55 poeg vaja maast lahti
saada, et ta jõuaks kella
kaheksasse live-tundi.
Edasi võtan rahulikult, sest tänaseseks tööpäevaks on kõik vajalik
ära tehtud ja ekraanivaba
päev õpilastelt eeldab neilt
üsna suurt iseseisva töö
mahtu. Olen siiski vajadusel
nii
õpilaste,
kolleegide kui ka lastevanemate jaoks olemas
(kiirreageerijad, nagu ma
ise olen ennast ja oma
kolleege viimase kolme
nädal jooksul nimetanud).
Kuna e-kirjakastis tohutut
ummistust pole ja eilse
tähtajaga Google Formsi
küsitlusele on ka vaid üks
vastus juurde tulnud (23
õpilasest on 12 vastanud),
mida
analüüsida,
siis
otsustan küpsetada ühe
imelihtsa kohupiimakoogi.
Retsept: 600 g kohupiima;
150–200 g hapukoort; 4
muna; 1 pakk juubelitordipulbrit; paar lusikatäit suhkrut ja 1 tl vanillisuhkrut; 200 g külmutatud vaarikaid; 180 g võid.
Segan kausis kokku kohupiima, munad, suhkru ja
hapukoore. Küpsetusvormi
põhja panen küpsetuspaberi, küljed määrin kokku võiga. Põhja laon õhukese ühtlase kihina võiribad, seejärel kihiti: 1/3
juubelitordipulbrit, ca pool
kohupiimasegust, taas 1/3
juubelitordipulbrit ja seejärel ülejäänud kohupiimasegu, millele torkan sisse
külmutatud
vaarikad.
Pealmiseks kihiks viimane
1/3 juubelitordipulbrit ja
lõpuks kiht võid (ribad).

Seejärel 35–40 minutiks
ahju (190 ℃).
Pärastlõunal vaatan igaks juhuks kõik
keskkonnad veel üle, ega
pole
esitatud
mingeid
järeltöid
(õnneks
on).
Ühtlasi
palun
abi
kolleegilt, kes hea meelega
keelelist korrektuuri on
nõus teostama, kooli kodulehele
minevas
uudisnupukeses. TJG personal
on ikka ülikihvt!
Kontrollin
järeltöid, muudan IV veerandi
ainenõuete täitmise kontrollimise meetodeid, täidan
aruannet ja vastan küsitlusele. Laias laastus tõmban tööpäevale joone alla
kell 18.54.
Perekondlikus
plaanis toimus täna väike
vihjete mäng, mis päädis
aarde leidmisega. Mina
peitsin korterisse ära posu
vihjeid ja lasin lastel
nende abil leida üles aarde
ehk nende kuuraha. Mida
inimene igavusest kodus ei
tee, eksole. Kusjuures,
arvasin, et saan korraliku
peapesu lastelt selle eest,
aga nad võtsid seda
naljana ja päris vahva oli.
Enne õhtuseid uudiseid jäi pilk peale sellisel
Briti dokumentaalil nagu
„The Science of Sleep: How
to Sleep Better?” (eesti
keeles on saate nimi
„Uneteadus”). Asjalik vaatamine, soovitan soojalt.
Tuli üsna ekraanitihe õhtu: „AK”, „Esimene
stuudio” ja filmiklassika
„Mehed ei nuta”. Vahepeal
muidugi suhtlus pesamunaga, kes saabub homme maalt linna.
SUUR REEDE, 10.04.2020
(pulss? suhteliselt ükskõik,
täna ju puhkepäev)
7.55 uni läinud, ent vedelen voodis poole üheksani.
Närvide rahustuseks vaatan igaks juhuks
üle, ega mõni õpilane oma

tööd pole esitanud, ja
seejärel võin rahulikult
puhkepäevaga edasi minna. Hakkan peitma pesamuna aardemängu vihjeid.
Koostan poenimekirja ja
võtan ette pikema jalutuskäigu Nautica Rimisse (see
on õnneks üsna inimtühi).
Pesamuna saabumisega maalt on suurepärane võimalus mängida
erinevaid mänge: „Nimeta
midagi” ja „ÄSK”.
Lõunaks
praen
kala jahu-muna-jahu segus
ja teen kõrvale kurgitomati-hapu-kooresalati.
Kogu korter lõhnab nagu
lapsepõlves, kui mu ema
lesta praadis.
Õhtupoolikul võtame abikaasaga ette pikema
jalutuskäigu
inimtühjas
linnas (linnahall, vanalinn,
kodulähedased tänavad).
Pärast
õhtusööki
jõuan veel perega diivanil
lesides pisut jutustada,
enne kui päris ära väsin ja
magama jään.
Öösel näen üle pika
aja unes kooliga seotud
unenägu. Nimelt kõige
hoolsamad
8.b
klassi
tüdrukud soovivad, et ma
vaataksin
üle
nende
tehtud töövihiku harjutused. Siinjuures soovin
ma tervitada kõiki hästi
motiveeritud õpilasi! Jätkake samas vaimus! Teil
on minu südames täiesti
eraldi koht olemas.
LAUPÄEV, 11.04.2020
(puhkepulss 48 – ok)
Hommikuti on paar tundi
nn vaikset aega, mil saan
teha tööd, enne kui lapsed
ärkavad. Kahjuks ei saa
ma oma kaugtöölauale ligi
ja helistan Telia klienditeenindusse,
esmaspäevaks lubatakse korda teha.
Üllatav on see, kui kiiresti
noorim tütar oma riietest
välja kasvab või need ära
trööpab, seega on vaja talle
tellida e-poest mõned sär-

gid ja püksid. Valimisega
läheb tohutult kaua aega,
sest valik on väga suur ja
tüdruk on otsustusvõimetu
(kohati ostaks kõik ära,
teinekord ei sobi miski).
Üldiselt on laupäev
selline vedelemise päev,
tellime seekord isegi lõunaks toitu koju ja lobiseme
niisama maast ja ilmast.
Pärastlõunal soovib pesamuna Just Dance`i ja seda
ta ka saab – püüan tema
taktis mõne loo ka kaasa
tantsida. Vanemad lapsed
teevad oma tänase trenni
ratastel.
Õhtul vaatan Facebooki vahendusel balletietendust “Kratt” ja hilisõhtul otsustan abikaasaga
inimtühjal Pirita matkarajal pisut seigelda. NB!
Kell 23.00 pannakse enamik valgustusest kustu,
hea mõte on kaasa võtta
pealamp.
PÜHAPÄEV, 12.04.2020
(puhkepulss 48 – ok)
Hommikune töötamise aeg
venis täna üllatavalt pikaks ehk kuni lõunani.
Lõunal tegin siiski
arvuti
tagant
väikese
pausi, et perele pannkooke
praadida.
Pärastlõunal osalesin kahel Myfitness treeningul (interneti vahendusel muidugi) ja mängisin
lapsega Twisterit.
Õhtul vaatasin üle
järgmise nädala plaanid.
Eriolukorra kokkuvõtteks:
inimene harjub kõigega,
oluline on positiivne meelestatus, igas olukorras on
midagi õpetlikku ja vajalikku. Hetkel naudin kodukontoris töötamist, muretsen aga lähedaste tervise
ja majanduses toimuva pärast. Arvan siiski, et tuleme sellest olukorrast targemate ja tugevamatena
välja – sest me lihtsalt
peame!

6-aastane Kristi
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Helen Mitti päevik
ESMASPÄEV, 6 .04
Ärkan kell 7. Meeleolu
loomiseks vaatan uudiseid
ja mõtlen, miks uudiste
saatejuhid nii tihti oma
sõnade otsa komistavad.
Ega unise peaga midagi
detailset meelde ei jäägi.
Pesen nõud ja hakkan
õppima.
Kella 12 paiku on
õppimisega ühelpool. Olen
kodus nende paari nädalaga päris laisaks muutunud ja ainuke raamat,
millelt mu tähelepanu ei
haju, on viimasel ajal
olnud Oscar Wilde'i „Õnnelik prints“. Loen paar lugu.
Õhtul
helistame
sõpradega ja kella kaheni
töötan ühe pildi kallal.
TEISIPÄEV, 7.04
Ärkan kell 7 ja teen putru.
Tõstan viimase kohvipuru
tassi.
Mu endine toakaaslane tuleb läbi, et
võtta veel viimased siia
jäetud asjad. Tal on sõber
kaasas, et aidata ära viia
tema taime, mis tema
äraolekul mitukümmend
sentimeetrit pikkust on
visanud. Lõpuks nad seda
kaasa ei võtagi.
Teen
süüa
ja
mõtlen, kas täna oligi nii
vähe õppida. Vaatan kella
ja jään ajaloo videotundi
hiljaks.
Teen uinaku ja
ärkan, kui juba hämarduma hakkab. Tahaksin
kohvi, aga see on otsas.
Mingi kellani loen
ja teen hennat, mis lõhnab
nagu kirsid.
KOLMAPÄEV, 8.04
Kell 8 hommikul lähen
poodi kohvi ostma, aga see
on veel kinni. „Avatud 9.00
–...“. Mis siis ikka. Jalutan
koju ja mõtlen, kui kurb

oleks seda päikest läbi
kooliakende nautida.
Ülejäänud
päev
sulab ühte. Mu toakaaslast
pole paar päeva olnud ja
üksinda hakkan oma mõtteid valjemini kuulma. Enne magamaminekut maalin ja kuulan Oscar Wilde'i
jutustust „De profundis“
Patti Smithi esituses.
Täiskuu
paistab
mu aknast sisse ja segab
mu und. Mind kummitavad Oscar Wilde'i sõnad
ja jään neist mõneks ajaks
mõtlema. Sügavat und
mul vist ei tulegi.
NELJAPÄEV, 9.04
Käisime jalutamas. Rääkisin oma 7-aastase sugulasega lima eritavatest kaladest ja ühest, kelle nimi
on väidetavalt merikurat.
Kui jõudsime mänguväljakuni, mida ümbritses politseilint, näitas ta mulle,
kuidas ta pea alaspidi torul ripub, politseilint näos.
Käisime koertega mängimas ja sõime.
Õhtul läks elekter
ära. Mu telefoni aku oli
tühi ja arvutil polnud
internetti. Kerge paanika
mu peas püüdis meenutada, kas ma elektriarve
ikka maksin ära ja kas sel
juhul ei oleks pidanud
vähemalt hoiatuskirja saadetama. Kontrollisin koridori tulesid ja ka need ei
töötanud. Järelikult on kogu maja elektrita. Panin
küünlad põlema ja muretsesin vaikuses külmkapi
pärast. Hiljem sain teada,
et mitmel ümbruskonna
majal juhtus sama.
REEDE, 10.04
Kooli polnud. Terve hommiku vaatasin sarja ja
tundsin
ennast
ainult
uimasemana. Kui lõpuks
koristama hakkasin, lendas avatud aknast sisse

vaablane ja tegin oma
Ülejäänud
päeva
nädala kiireimad liigu- magasin. Ärkasin kell 18
tused, kui tema eest toast ja maalisin hommikuni.
põgenesin. Ukse taga helistasin sõbrale ja koos naersime minu rumala olukorra üle. Kui tuppa tagasi
läksin, ei olnud vaablast
enam kuulda ja panin
akna kinni. Jäime sõbraga
veel paariks tunniks rääkima, kui nad perega mune värvisid.
Õhtul mängisin kitarri ja olin juba magama
minemas, kui helistasid
sõbrad Haapsalust. Rääkisime ja tundsin ennast
Distantsõppe ajal
koduselt.
maalitud pilt. Akrüül
LAUPÄEV, 11.04
Hommikul saatis vend
pildi
oma
autoportree
munast. Näost sinine, igasuguse tähelepanuvõimeta
ringi uitavad silmad ja
laiskusevuntsid.
Vennatütar helistas mulle ja rääkis, kuidas
nad sõpradega videokõnes
nukkudega
mängivad.
Tundsin ennast vanana.
Siis rääkis vend oma koroonakroonikast, mida ta
maailma majandust jälgides kirjutama on hakanud.

PÜHAPÄEV, 12.04
Häid ülestõusmispühi!
Viimastel päevadel
on ilm minu uimasust
ainult suurendanud. Isegi
venelaste muusika akna
taga on õhtuti vaikseks
jäänud. Vaatan sarja ja
paar tundi mängin kitarri.
Ühel hetkel hakkab mul
naabrite kõrvadest natuke
kahju ja lõpetan. Joon
kohvi ja kuulan vihma.
Mõtlen oma unerežiimi
peale viimastel nädalatel
ja otsustan välja magada,
et seda uuel nädalal parandada püüda.
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Amina Okbani päevik
ESMASPÄEV, 6 .04
Ma arvan, et päeviku
pidamine ei ole just minu
tugevaim külg, aga alati
võib
proovida.
Ma
proovisin ärgata kell 7.00,
aga nagu alati ärkasin
hiljem. Ma sõin hommikusöögi ära ning alustasin
koolitööde tegemist. Ma
proovisin
saada
kõik
ülesanded tehtud enne
kella 12.00, aga loodusõpetus võttis natukene
kauem aega. Peale seda
otsustasin ma teha enda
kunstikooli
ülesandeid,
mis olid väga rahustavad.
Siis läksin koeraga jalutama
ning samal ajal
helistasin oma klassiõele,
kellega rääkisime juttu.
Kahjuks ma märkasin, et
meil ei olegi mitte millestki enam rääkida, sest
kool oli alati kõige tähtsam
asi, millest rääkida sai.
Päev hakkas lõppema ning
meil oli online-trenn, mis
oli väga kasulik, sest
karantiinis ei saa väga
palju liikuda.
TEISIPÄEV, 7 .04
Päev algas täpselt samamoodi kui eile. Saime
klassiõega teada, et meil
on vaja teha ühistöö ajaloos ja kirjanduses ning
otsustasime teha
seda
koos. Kui mul lõpuks
koolitööd tehtud said, läksin ma taas enda koeraga
jalutama. Kui istud päevad
läbi kodus, tundub mõnikord õues õhk isegi liiga
värske ja külm. Peale jalutamist toimus meil kunstikoolis ka videotund, kus
arutlesime ja esitasime küsimusi tunniteema kohta.
Õpetaja rääkis väga palju
kunstiajaloo eksamist, mille pärast hakkasin muretsema, aga hiljem sain teada, et seda ei pea tegema
sellel õppeaastal. Peale

tundi ma lugesin raamatut
ning päev hakkaski lõpule
jõudma.
KOLMAPÄEV, 8. aprill
Päeva esimene pool on
täpselt samasugune nagu
eelnevaltki. Ma sain koolitöö täna erakordselt vara
tehtud, umbes kell 11.00.
Ma proovisin teha veel
kunstikooli ülesandeid ja
vaatasin huvitavat sarja.
Mul hakkas trenn kell
17.00 ning ma hakkasin
mõtlema, kui tähtis on
tegelikult eneseväljendus
inimese jaoks. Ma arvan,
et see on üks kõige tähtsamaid oskusi, mis saab
inimesel olla. Põhjuseks on
see, et inimesed, kes ei
tegele eneseväljendusega,
ei ava end mitte kellelegi
ning see teebki neid võibolla natukene kinnisteks ja
igavaks. Inimesel peab
alati olema asi, millega ta
saab ennast ja oma mõtteid väljendada. Kui õhtu
lähenes, läksin ma koeraga
jalutama ning hiljem jõin
kodus sooja teed.
NELJAPÄEV, 9. aprill
Tänane päev oli veidi
rahulikum, sest mul ei
olnud mingisugust trenni
ega
kunstikooli
tundi.
Koolis
oli
meil
täna
ekraanivaba päev ning
sain enda silmi ekraanist
puhata. Koolitööd võtsid
natukene rohkem aega,
kui ma arvasin, ning tegin
tööd kauem, kui ma
arvasin, et teen. Kuna
täna mul oli rohkem aega,
helistasin ma taas enda
klassiõdedele ning uurisin,
kuidas neil läheb. Suhelda
on viimasel ajal väga raske, sest pole mitte millestki rääkida omavahel. Pidime arendama suhtlust nullist, mis on väga raske ja
see pani meid aina rohkem

mõtlema, millal see õudus
juba lõppeb ja saab enda
normaalse
elu
juurde
tagasi tulla.
REEDE, 10. aprill
Käes ongi juba nädalalõpp
ja suur reede. Karantiini
alguses arvasin ma, et see
õppeaasta lõpu aeg hakkab
tunduma lõpmatu, aga nii
ei ole. Vahel mul on selline
tunne, et umbes kahe kuu
jooksul on juhtunud rohkem kui terve elu jooksul.
Meie tavakoolitööd ei toimunud, aga mul toimus
ikkagi kunstikooli tund,
kus sain ka midagigi teha.
Ma ei saanud enda tööd
valmis, aga ma alustasin
selle tegemist. Sain minna
ka enda koeraga jalutama,
mis oli väga hea ja värskendav. Ma lugesin raamatut, mida tahtsin juba ammu lugeda, aga ei jõudnud
seda teha. Ma proovisin
midagi joonistada, aga
sellest ei tulnud midagi
välja.
LAUPÄEV, 11. aprill
Ma magasin kaua. Võib
öelda, et isegi liiga kaua.
Hiljem ma koristasin enda
tuba, mis oli väga kasulik
tegu, sest ma leidsin väga
palju asju, mis olid niiöelda kadunud. Ma sõin
väga kvaliteetset kartulisalatit, mis oli väga maitsev ja tõstis mu tuju umbes kümne võrra. Vaadates

telekat, sain aru, et praegusel ajal inimene ei saagi
väga produktiivne olla, mis
on täiesti normaalne. Ma
ei ole kindlasti harjunud
päevad läbi kodus istuma
ja inimestega mitte suhtlema. See ei meeldi mulle
ja vähendab energiat. Hiljem ma tegin mõningaid
ülesandeid ja tegin endale
head teed, mis oli väga
mõnus. Ma läksin jalutama koos enda koeraga
ning sellel õhtul oli taevas
väga ilus ja värviline.
PÜHAPÄEV, 12. aprill
Nädal ongi juba põhimõtteliselt läbi, samuti ka
see õppeaasta. Ma tõesti ei
saa aru, kuidas see aeg nii
kiiresti läheb. Alles oli
september ja me läksime
kooli, kus nägime taas
enda klassikaaslasi. Need
mõtted on väga hirmutavad, aga samas ka normaalsed. Ma tegin samu
asju, mida tegin ka laupäeval. Ma lugesin edasi
enda raamatut ja käisin
jälle koeraga jalutamas.
Ma arvan, et kui mul koera
ei oleks, ei lubaks mul
keegi õue minna, mis praegusel ajal on arusaadav.
Märkasin, et ilm on juba
soojemaks muutumas ja
linnud on taas laulmas.
See karantiinipäevik ei
tulnud just kõige huvitavam, aga vähemalt päris.

KÜSITLUS 13

Kuidas tunned end distantsõppe ajal?
Lisette Jakobson

Lasime meie kooli õpilastel end hinnata 7 palli süsteemis, et teada saada, kuidas
nad tunnevad ennast distantsõppe ajal kodus õppides. Küsitluses osales kokku
258 õpilast.
Üle poolte vastajatest hindavad oma olukorda pigem positiivseks ja annavad üle 4
palli. 20,5% ehk 53 õpilast annavad keskmise hinnangu. Kolmandik õpilastest
tunnevad ennast üpriski hästi kodus õppides, hinnates end 5 palliga. Väga hästi
tunnevad end 40 õpilast ehk 15,5% vastanutest. Leidub ka kahjuks neid, kes oma
olukorda väga halvaks peavad. Ainult 1 palliga hindas oma enesetunnet 13
õpilast. Loodame väga, et ka nemad tunnevad end nüüd paremini. Oleme tublid
ja proovime kõik suveni ilusti vastu pidada!
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Vilistlased välismaal:
Marilin Liiv
Helen Mitt
,
Marilin
Liiv on meie kooli vilistlane, kes
lõpetas TJG 2013. aastal kuldmedaliga. Ta
lõpetas küll Tartu Ülikoolis õigusteaduse
eriala, aga järgis oma sisetunnet ning elab ja
töötab nüüd juba kolm aastat hoopis Inglismaal.
Mis inspireeris Sind minema pärast bakalaureusekraadi omandamist hoopis
Inglismaale ja alustama
seal täiesti teistsugust
karjääri?
Ülikoolis õpitavat eriala
valides ma veel ei teadnud,
mida ma tulevikus teha
tahaksin
ning
valisin
eriala, mis tuleks elus
kasuks ning oleks ühtlasi
„kindel“ valik, st annaks
mulle hea ja tunnustatud
hariduse. Mis inspireeris
mind hoopis personaaltreeneri
ameti
kasuks
otsustama,
oli
õigusteaduse õpingute viimasel
aastal tekkinud suur huvi
treeningut ja toitumist
puudutavate
teemade
vastu, mis päädis sooviga
saada personaaltreeneriks.
Samal ajal minu huvi
õigusteaduse ja kontoritöö
kui sellise vastu vähenes,
eriti peale õigusbüroos
praktika läbimist ja kohtutäituri büroos töötamist.
Ma tundsin, et elul on nii
palju rohkemat pakkuda
ning Eestisse jäämine ei
oleks minu jaoks õige
otsus. Põhjus, miks ma
otsustasin Inglismaale kolida ja seal personaaltreeneriks õppida, on eelkõige see, et seal omandatav diplom on rahvusvaheliselt tunnustatud ja
võimaldab mul töötada ka
teistes inglise

keelt kõnelevates riikides,
sest Inglismaa ei ole kunagi olnud koht, kuhu ma
alatiseks jääda plaanisin.
Kuidas sai Sinust Inglismaal eratreener?
Personaaltreeneriks saamiseks tuleb Inglismaal
läbida vähemalt Level 2
Fitness
Instructing
ja
Level 3 Personal Training
kursused, mille ma Inglismaale kolides kohe ette
võtsin. Minul võttis vastavate kursuste läbimine
aega kuus nädalat, kuna
õppisin täiskoormusel ja
samal ajal tööl ei käinud.
Vastavaid kursuseid saab
läbida nii online-õppes kui
kontaktõppes, millest mina
otsustasin viimase kasuks.
Tegemist on siiski vaid
baasteadmistega ning suurem osa teadmisi ja oskusi
omandatakse selles ametis
kogemusega. Nüüd, 3 aastat hiljem, on mu huvid
uuesti muutunud, ma olen
rohkem huvitatud ettevõtlusest, erinevatest firmasisestest protsessidest
ja pigem ei näe ennast
enam pikas perspektiivis
personaaltreenerina töötamas.
Kuidas suhtusid lähedased
Sinu
otsusesse
minna
Inglismaale tööle?
Mu perele tuli see kindlasti väga suure üllatusena, kuid eks nad aja-

Marilin tagareas keskel
pikku harjusid selle ideega
ning toetasid mu otsust
(või vähemalt proovisid).
Kuna õigusalane karjäär
on Eestis nii kõrgelt tunnustatud, näeksid mu vanemad mind siiani pigem
õigusalast karjääri tegemas kui et personaaltreenerina töötamas. Sõpradele tuli see samuti üllatusena, kuid nemad olid
kindlasti
positiivsemalt
meelestatud ja toetasid mu
otsust algusest peale. Sellises olukorras on eriti tähtis jääda endale kindlaks
ning teha seda, mis endale
õige tundub, sest teiste
soovide järele elamine
õnnelikuks ega edukaks ei
tee.
Räägi oma igapäevaelust,
töötades ja elades välismaal.
Ma
elan Birminghami
kesklinnas, mis on Inglismaa suuruselt teine linn
Londoni järel. Ma jagan
korterit ühe teise eesti tüdrukuga. Rutiin kui selline
mul puudub, sest ma
töötan iga päev erinevatel
aegadel, tehes nii graafikujärgseid vahetusi jõusaalis
kui ka personaaltreeninguid, mille graafiku saan
ise teha. Enda töö juures
meeldibki mulle selle
paindlikkus, kuid eks nagu
igal tööl, on ka sellel omad
miinused. Näiteks venivad

päevad väga pikaks. Viimased poolteist aastat olen
ma töötanud lisaks veel
hotellis. Vabal ajal teen ma
ise jõusaalis trenni 3–4
korda nädalas. Lisaks sellele kokkan, käin väljas
söömas, loen ja kuulan
podcast´e või audioraamatuid, teen skillshare’i veebilehe vahendusel huvipakkuvaid
online-kursuseid, veedan aega partneri, sõprade või töökaaslastega, reisin.
Mis Sulle kõige enam
välismaal elamise ja töötamise juures meeldib?
Asjaolu, et seal on kõik nii
erinev võrreldes Eestiga.
Siinkohal ma pean silmas
nii inimesi, kultuuri, loodust, eluolu, arhitektuuri,
kombeid, keelt, traditsioone, seadusi, võimalusi jne.
Mulle meeldib Inglismaa
juures eriti see, kui palju
rahvuseid ja kultuure siin
esindatud on. Mul on
lisaks inglastele sõpru ja
tuttavaid nii Jamaicalt,
Nigeeriast, Iraanist, Afganistanist, Sudaanist, Pakistanist,
Austraaliast,
Portugalist, Leedust, Poolast,
Rumeeniast,
Sri
Lankalt, Mauritiuselt, mis
Eestis elades pigem võimalik ei oleks. Sellise mitmekesise
ühiskonnaga
kaasneb ka suurem tolerantsus ja sõbralikkus, mi-
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da ma sooviks ka Eestis
rohkem näha ja mis on
peamiseks põhjuseks, miks
ma Eestisse lähitulevikus
tagasi tulla ei taha (lisaks
sellele, et Eestis on liiga
külm suurem osa aastast).
Samuti on siin pidevalt
erinevate artistide kontserdid, kes Eestisse just
tihti või üldse ei satu.
Mida igatsed Eesti juures?
Millised erinevused on?
Eks ma peamiselt igatsen
inimesi, nii sõpru kui oma
peret, kes on Eestis. Samuti igatsen suvisel ajal Eesti
suve ja randasid, sest
lähedal ei ole ilusaid randu. Käin igal suvel Eestis.
Eesti ja Inglismaa ühiskonna erinevused on tohutud. Inimesed Inglismaal
on oluliselt tolerantsemad
ja sõbralikumad (v.a Londonis), kuid samas puudub
paljudel puhtuse hoidmise
ja enda järelt koristamise
harjumus avalikes kohtades. Üldiselt on Inglismaa
aga ideaalne koht töötamiseks, siin on nii palju
võimalusi, siinne palgapotentsiaal on oluliselt
kõrgem jne. Ka koolissüsteem erineb oluliselt
Eesti koolisüsteemist, näiteks nende jaoks on ennekuulmatu, et ma käisin
ühes ja samas koolis 12
aastat. Samuti on Inglismaal suvevaheaeg ainult 6
nädalat (juuli keskpaigast
kuni augusti lõpuni), mis
tundub väga lühike meie 3
kuu kõrval.
Oled Sa kahetsenud, et
Eestist lahkusid ja õigusteaduse erialal karjääri
edasi ei teinud?
Kindlasti mitte. Mul on
alati võimalus Eestisse
tagasi kolida ja õigusalast
karjääri teha. See võimalus ei ole kuhugi kadunud
ja ega ei kao ka. Olles
käinud praktikal õigusbüroos, olen edukat karjääri teinud advokaatidelt
kuulnud, et nemad tegeli-

kult kahetsevad, et noorena rohkem maailma ei
avastanud, vaid kohe tööle
hakkasid, sest neil tuleb
niikuinii terve elu töötada
ja pere ja muude kohustuste kõrvalt on oluliselt
keerulisem, kui mitte võimatu, maailmas hiljem
ringi seigelda. Seega leian,
et kahetseda ei ole kindlasti midagi.
Kas plaanid kunagi õigusteadust edasi õppida?
Ma plaanisin ning isegi
alustasin õpinguid University of Birmingham õigusteaduse magistris 2019.
aasta septembris. Sain
üsna ruttu aru, et see
ikkagi ei ole minu jaoks
ning ma katkestasin oma
õpingud juba sama aasta
detsembris. Inglismaa ja
Eesti õigussüsteemid on
väga erinevad: üks põhineb
kontinentaaleuroopa õigussüsteemil ja teine common
law õigussüsteemil ning
olles teinud bakalaureuse
Eestis, ei ole üheaastasest
magistrist suurt kasu Inglise õigussüsteemi mõistmisel.
Mida Sa soovitaksid noortele, kes tahaksid minna
õppima ja töötama välismaale, aga nad kahtlevad,
kas saavad hakkama?
Siinkohal on vast asjakohane tsiteerida: „Doubts
kill more dreams than
failure ever will.” Seega ma
soovitan põhjalikult järele
mõelda, miks tahetakse
välismaale
õppima
või
töötama
minna,
kuhu
sellega jõuda üritatakse.
Kui see põhjus on sulle
oluline või mängib suurt
rolli selles, kuhu sa tulevikus jõuda võid ning jõuda
tahaksid, siis on see
kindlasti risk, mis on väärt
võtmist. Nagu ma ütlesin,
tegemist on riskiga ja
kindlasti enda mugavustsoonist välja astumisega,
kuid üksnes hirmul ja
kahtlustel ei tasu lasta end

takistada.
Seega,
küsi
endalt, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, kui
asjad ei lähe plaanipäraselt? Noor olles on su
eelis see, et sa saad alati
võimaluse
teha
uusi
otsuseid ja valikuid. Üks
otsus või valik ei välista
teisi otsuseid või valikuid
hiljem. Peale kooli või
ülikooli lõpetamist on meil
terve elu ees ja kuna meil
ei ole üldiselt selleks hetkeks veel võetud mingeid
kohustusi, ja meil pole
tegelikult midagi eriti kaotada, seda rohkem me
saame riskida. Seega, kui
välismaale
õppima
või
töötama asumine on tõeliselt sinu soov, siis tee
vajalik eeltöö ja lihtsalt go
for it. Sest isegi kui asjad ei
lähe nii, nagu sa tahad, ei
tule sul hiljem elada
kahetsusega, et sa kunagi
isegi ei proovinud. Ja teades ja tundes siin Inglismaal palju inimesi, kes
tulid siia õppima vähese
inglise keele oskusega ja
eelneva iseseisva elu kogemuseta, on kõik siin toime
tulnud ja olude sunnil
„suureks kasvanud”. Tasub
ka mainida, et välismaale
õppima asumine on kindlasti kergem kui välismaale tööle suundumine,
seega õppima minnes tuleb
lihtsalt kandideerida ja
õppekoha saamisel edasi
mõelda, toimetada. Juhul
kui tahad aga kolida
välismaale seal töötamise
eesmärgil, kuid sul pole
kolimise hetkeks töökohta
veel leitud, soovitan kindlasti enne koguda 2–3 kuu
elamiskulude
raha,
et
esimesed kuud välismaal
hakkama saada. Tegin seda
ka ise. Töö leidmine võib
võtta aega. Mis mind
alguses aitas, oli see, et
Inglismaal on väga palju
saada igasugust agentuuritööd, mille kaudu saab
tööotsi festivalidel ja muudel üritustel, mis aitab

teenida raha kas muu töö
kõrvalt või siis peamise
sissetulekuallikana
kuni
püsiva töökoha leidmiseni.
Seega soovitan igaühel,
kellel välismaale kolimise
soov südames, see ka
tegelikult ette võtta, kuivõrd see pole tegelikult nii
hirmus, kui esialgu tundub, ja keegi ei takista sind
hiljem
Eestisse
tagasi
kolimast, kui sa peaksid
leidma, et elu välismaal ei
ole ikkagi sinu jaoks.
Kuidas kujutad oma elu
ette kümne aasta pärast?
Kümme aastat on väga
pikk aeg. Ennast tundes
ma tean, et mu huvid,
soovid ja ettekujutus oma
tulevikust muutub selle aja
jooksul ilmselt kümneid
kordi, seega ma pigem jään
vastuse võlgu. Kõik sõltub
suuresti
sellest,
mis
otsuseid ma selle 10 aasta
jooksul vastu võtan, mis
võimalused mulle avanevad ja mis võimalused ma
endale ise loon. Võimalik,
et ma elan 10 aasta pärast
ikka veel Inglismaal, kuid
sama võimalik on, et ma
elan hoopis kuskil mujal
maailmas,
sh
võib-olla
Eestis. Ma ei näe ennast 10
aasta
pärast
kindlasti
personaaltreenerina töötamas, vaid pigem olukorras,
kus ma töötan iseenda
jaoks (freelancing) või juhin enda ettevõtet. Mulle
meeldib proovida uusi asju,
näha uusi kohti, kogeda
uusi olukordi, tutvuda uute inimestega, ning seetõttu ma tean, et mu elu
peab olema pidevas muutumises, et ma oleksin sellega rahul. Seega loodetavasti tegelen ma 10 aasta
pärast millegagi, mis mulle
sellel ajahetkel piisavalt
väljakutset esitab, samas
rahulolu pakub ja mind
seeläbi õnnelikuks teeb.
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LAPSESUU

Lapsesuu ei valeta
Sel korral andsid väiksed intervjuud õpetajate lapsed ja toimetuse liikmete õed-vennad.
FRED
(3,5-aastane)

LISANDRA
HENRY ANDER
(varsti 4-aastane) (5-aastane)

ELSA
(6-aastane)

Kui sa võidaks
miljon eurot, siis
mis sa ostaksid?

Siis ma saaks palju Koletise kostüümi
asju osta, 40 tassi
ja 20 suhkrut
näiteks ja
pesulõkse

Sonic mänguasja,
nagu hotdog

Hamburgerit.
Hamburgerid on
mu lemmikud

Mida emme alati
sulle ütleb?

Et ma pean sõna
Palun osta mulle
kuulama, aga ma ei Elsa
suuda sõnakuulamist

„Korista ära” ja
„Mine magama”

Et ma teeks
vahepeal puhkust
(tahvelarvutis
passimisest)

Mis tööd sa
suurena teha
tahad?

Tahan sama
Tahan emmeks
pikkuseks kasvada saada
kui issi. Ja sama
värvi autot nagu
issil. Tahan
tavaliseks
inimeseks saada

Tuletõrjuja, aga
ikka sportija

Mina tahan müüa
jalanõusid

Kust lapsed
tulevad?

Emme kõhust.
Tegelikult mitte
kuskilt

Lasteaiast või
mitte kuskilt

Emmede kõhust

Kõhust

Mitte midagi
Kui sa saaksid
süüa ühte asja
kogu aeg, siis mis
see oleks?

Mitte midagi

Õun ja piimasupp

See on nüüd raske.
Putru või banaani

Kui palju maksab 40 senti
maja?

27 senti

Näiteks 100 10 50
60 7 67 €

70 €

Mida sa kardad?

Ma kardan ainult
onusid

Koletisi

Kukkumist ja
Zombisid
haiget saamist ja
kukkumine kõrgelt

Mis on väga
tähtis?

Kommid

Kui sa lähed
koletise juurde ja
ta ütleb sulle, et
lenda minema

Et saaks Sonic
mängus teise
round’i, tööd
tegemine

Õppimine

Miks praegu
lasteaias ei saa
käia?

Sest kõik kohad on Sest kõik on kinni
kinni

Sest koroonaviirus

Koroona (ohates)

Kas sul on mulle
mõni küsimus?

Ei. Ma juba läksin Kas nukkudega
mängima ja kui ära võib mängida?
lähetakse, siis ei
saa rääkida

Mhm, kui kaua
lambid töötavad?

Kui palju lilled
maksavad?

KOOMIKS

Koomiksid
Jaana-Liis Sokk
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OMALOOMING

***
Helis

KADUNUD MEELED
Robin Markus Kalf

Väike paus
Väike stress
Mis seal vahet, sama koht
Samad näod
Samad teod
Samad lood
On inimesi, kes elavad omapead
On palju, kes seda ei tea,
kui raske on oodata teda koju,
kes ei tule niipea
On inimesi,
kes elavad kuuekesi
Jalad-pead segamini
Naer ja kilk
Või vaev ja õel silmapilk
Või viha ja kisa teises toas
Mis saab neist,
kes vajavad rahu omaenda toas?

Uus päev jälle algab,
nii ühesugune ja vaikne.
Igavus mu tuju kindlalt valvab ja
olen kogu aeg nii kuradi paikne.
Võiks minna õue jalutama,
aga kuhu seal minna oleks.
Ainult jalad hakkavad valutama.
Jah, ega midagi ilusat seal pole.
Kui kodus ma vaatan aknast välja,
on mu mõte morn kui Ivanovil halval päeval.
Olen kaotanud tuju ja saabund on vaimunälg.
Ei välja ma kipu ka issanda laupäeval.
Taas lõpeb üks päev ja algab teine,
ja algab ta samasugune sisutu.
Näen poes, kuidas ostetakse igavusest veine või
kõnnib seal mõni hull isutu.
Ja istun ma aknal kui öövaht.
Vaatan naabreid ja nende elu.
Laiskusega on kadunud endine kopsumaht.
Ei kusagilt kostu vana hea melu.

AEG
Paolo D´Angelo

***
Marek Kits (pseudonüüm)

Liiga vähe aega,
et öelda oma vennale: „Sa oled mu iidol!”
Liiga vähe aega,
et öelda oma õele: „Sa oled nii ilus!”

Koroona-koroona,
ei see saa ju miskit hullu olla.
Alguses oli see nali,
nüüd meid jahib see vari.
Ole mõistlik ja kodus püsi,
surm teistkorda ei küsi.

Liiga vähe aega,
et öelda oma isale: „Ma tänan sind!”
Liiga vähe aega,
et öelda oma emale: „Ma armastan sind!”
Aeg möödub kiiresti,
ära jookse temaga võidu.
Aeg möödub kiiresti,
ära mõtle, mis sinuga juhtub.
Vaid hoia kinni neist, keda sa armastad.
Ära lase neid kunagi lahti.
Kuna aeg võib nad võtta
ja sa ei saa neid kunagi tagasi.

SPORT
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Kuidas treenisite eriolukorra ajal?
Greete Saar
Eriolukorra tõttu olid
pikalt suletud kõik
jõusaalid, ujulad ja
muud spordikompleksid. Kuidas said hakkama inimesed, kelle
elus on sport lahutamatu osa? Oma kogemusi ja mõtteid jagasid koolilehele õpetaja
Raina Kaus, Eliisabet
Jüriöö
(8.b),
Alex
Lepik ja Joonas Valge
(mõlemad 12.a).
Kuidas hoiate end eriolukorra ajal vormis ?
Eliisabet: Käime perega
kohtades, kus oleks vähem
inimesi, jooksmas, ja õhtuti teen oma trennikaaslase Kristinaga videokõne
teel harjutusi, mida oleme
varem trennis teinud.
Raina: Ma olen päris
aktiivne hoolimata eriolukorrast. See on väga
vajalik, et meie keha ja aju
oleks toonuses ka sellisel
keerulisel perioodil. Olen
plaani võtnud igapäevaselt
ennast liigutada, olgu selleks siis kõndimine, jooksmine, jõutreening, erinevad rühmatreeningud internetis või lihtsalt võimlemine. Jõutreeninguid tehes on plaanis käärkükid,
jõutõmbed,
puusatõsted,
seljatõmbed, kätekõverdu-

sed, õlalt surumised ja
plank.
Rühmatreeningutest teen peamiselt joogalaadseid, kus on painduvust, tasakaalu ja koordinatsiooni arendavad harjutused. Võimlemisel keskendun liigesliikuvusele.
Alex:
Treenin
koduses
välijõusaalis. Jalutan ka
iga päev.
Joonas: Piirangute tõttu
teen väga palju individuaalset trenni ja üritan keskenduda asjadele, millega
muul ajal väga ei tegele.
Peamised on süvalihaste
harjutused. Iga päev pikalt
arvutiekraani ees istumine
võib kergesti mõjutada
rühti ja minu puhul põhjustab see seljaga seotud
valusid. Seepärast teen
neid harjutusi iga päev ja
lisan kavasse ka rohkelt
kõhulihaste ja tugilihaste
harjutusi. Koduses mugavas keskkonnas pean hoolega ka toitumist jälgima.
Kuidas hoiate motivatsiooni üleval?
Eliisabet: Kuna eelnevalt
on treeneriga tõsiselt trenni tehtud ja vorm oli väga
hea, siis ei taha seda kaotada. Motiveerime trennikaaslasega iga päev teineteist, kuna tagasi trenni
minnes ei taha täiesti
nullist alustada.
Raina: Selles võin ma kindel olla, et huvi sportimise
vastu ei kao mul kunagi.
Motivatsioon on see, mis
aeg-ajalt ikka kõigub, aga

distsipliin on see, mis paneb tegutsema. Kui ma
olen paika pannud, et nii
mitu trenni peab mul nädalas olema, siis ma teen
need ka ära, kuna olen
endale lubanud. Ja iseennast ei taha ju keegi alt
vedada. Heas plaanis peitub edu võti!
Alex: Tuletan endale pidevalt meelde, et suvi on tulemas ja hea vorm on vajalik. Huvi sportimise vastu on mul geneetiline ja
motivatsiooni leidmine ei
ole raske.
Joonas: Olen teinud palju
individuaalselt trenni ja on
olnud päevi, kus tõepoolest
on raske end motiveerida.
Seetõttu teen meelega palju selliseid treeninguid,
mis mind motiveerivad.
Ilusal päeval sõidan palju
ratast, vihmasel päeval
jooksen pikalt. Peaasi et
liigun!
Mida soovitate teistele?
Eliisabet: Soovitan teha
igapäevaselt kas või pool
tundi trenni. Liigutamine
on kasulik igal juhul.
Need, kes on trenni varem
teinud, ilmselt teavad, mida teha, need, kes väga
trenni pole teinud, võivad
vaadata erinevaid videoid
ja e-treeninguid kaasa teha. Kõige lihtsam on ilmselt teha kodus seeriaid
(kükke, kätekõverdusi, kõhulihaseid, planku).
Raina: Peab olema tahe
liigutada! Kui see on ole-

mas, siis soovitan näiteks
pühapäeval mõelda läbi
uue nädala plaan. Panna
paika, mitu korda nädalas,
millistel päevadel ja kellaaegadel aktiivseid tegevusi
või treeninguid tegema
hakkad. See ei pea olema
selline tegevus, mis tekitab
vastumeelsust. Vastupidi,
oluline on leida enda jaoks
need aktiivsed tegevused,
mis kutsuvad kõige rohkem. Näiteks, kui Sulle
meeldib ainult jalutada,
siis võtagi eesmärgiks igapäevaselt jalutada vähemalt 30 minutit (lõunane
õuevahetund!). Kuna võimalusi on aga palju, siis
soovitan katsetada erinevaid
rühmatreeninguid,
mis on internetis hästi kättesaadavad. Vali endale sobiv stiil ja hakka pihta. Ole
julge ja katseta, kui üks
treening ei meeldi, proovi
teist. Kui oled spordikauge
inimene, siis järk-järgult,
ära endale liiga tee! PS!
Mulle võib julgelt kirjutada ja nõu küsida!
Alex: Olge loovad ja leidke
viise, kuidas ennast liigutada!
Joonas: Kõige parem oleks
teha midagi sellist, mis on
võimalikult vähe seotud
istumisega. Rattaga sõitmine on hea ja tervislik,
kuid mitte väga peale pikka päeva laua taga istumist. Mina soovitaks ujumist, jooksmist, jalutamist
ja eelkõige rulluisutamist.
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Meie kooli trikipoiss Mattias Jakobson
Lisette Jakobson, fotod Kenneth Kadastik
10.
klassi
õpilane
Mattias Jakobson harrastab
ühte
väga
ekstreemset spordiala
– freerun´i. Mattias on
olnud juba pisikesest
peast päris hulljulge
eluviisiga. Kõrgused ja
takistused pole teda
kunagi
heidutanud.
Uurisime temalt veidi
lähemalt, mida see
spordiala endast kujutab ja millega peab
arvestama, kui seda
harrastada
Millega Sa täpsemalt
tegeled?
Tegelikult on raske ühe
sõnaga kokku võtta,
millega tegelen. Peamiselt tegelen freerun´iga,
aga õpin vaikselt ka
tricking´ut, tumbling´ut
ja parkuuri. Freerun,
millega peamiselt tegelen, on end ümbritsevate
takistuste (näiteks seinad, tõkestused, erinevad tasandid) kasutamine trikkide tegemiseks (näiteks saltod ja
erinevad keerutused).
Kui kaua Sa freerun´iga
oled tegelenud?
Batuudil hakkasin lihtsamaid trikke proovima
juba kooli algaastatel.
Pean aga alguseks 2016
aasta suve, mil hakkasin
freerun´iga tõsiselt tegelema ja trikke vaikselt
väljaspool batuuti harjutama. Olin siis 13-aastane.

Kust tuli mõte hakata
freerun´iga tegelema?
Juba lasteaias ei rahuldanud mind turvalised
tavategevused. Otsisin
ikka veidi ekstreemsemaid viise, kuidas midagi teha. Näiteks meeldis mulle lasteaias kelguga mäest püsti alla
lasta, ronida puude otsas
ja hüpata kõrgustest
alla. Kooli algusaastatel
proovisin õppida rulasõitu, mis ei tulnud väga
hästi välja. Kümneaastaselt leidsin ennast
trikitõukerattalt, millega
tegelesin umbes neli ja
pool aastat. Vahepeal
aga süvenes huvi saltode, parkuuri ja erinevate
lisavarustuseta trikkide
vastu. Veel trikitõukeratast harrastades avastasin, et tõelist huvi ja
naudingut pakuvad mulle siiski freerun ja muud

lisavarustuseta
mise viisid.

trikita- Kuidas, kus ja kui tihti
Sa muidu trenni teed?
Välishooajal ajal teen
Kuidas treenid end prae- trenni tavaliselt kas
guse eriolukorra ajal? mingil muruplatsil tasaMida soovitad teistele?
se maa trikke harjutades
Eriolukorra ajal harju- või kasutades erinevaid
tan enamasti tasase kohti, kus saab freerun´i
maapinna trikke, kuna harrastada. Leian freelinnas ma eriti ei käi. run´iks sobivaid kohti
Olen ka maalt leidnud enamasti linnast, kuid
mõningaid takistusi, mi- ka maalt. Sisehooajal
da trikitamiseks kasuta- treenin enamasti elada.
musspordikeskuses Spot
Aktiivseid
tege- of Tallinn.
vusi tasub endale ikka
leida. Tasub leida mingi Mida pead seni oma suuaktiivne tegevus, mis rimaks saavutuseks?
huvi pakub ja millega on 14. mai 2019 maandusin
reaalne võimalus te- jalgadele oma esimese
geleda. Üks soovitus raundaadist kahekordse
oleks
näiteks
kooli- tagurpidisalto
tasasel
ülesannete kõrvalt vahe- maapinnal, mis oli kuspeal korra paus teha ja juures pärast kooli koolinäiteks
kätekõverdusi maja kõrval muruplatsil.
teha. Tasub seada endale Olin neljas inimene Eesspordiga seonduvaid ees- tis, kes seda trikki ilma
märke.
põrkepõrandata on ära
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suutnud teha. Olen ära
teinud ka mõne triki,
mida keegi teine veel
Eestis ära teinud pole.

riks. Motivatsioonilangusi pole mul olnud peaaegu üldse ja kui on, siis
kergematsorti. Motivatsiooni hoiab elus selle
Kuidas suhtuvad sõbrad spordiala nauditavus ja
ja vanemad Sinu spordi- endale eesmärkide seadalasse?
mine.
Sõbrad suhtuvad sellesse pigem positiivselt, Jaga
mõni
soovitus
kuid esineb ka nende- neile,
kes
sooviksid
poolset muretunnet mi- samuti sarnase alaga
nu pärast. Vanemate tegeleda.
suhtumine on samuti Kui
tahad
alustada
pigem positiivne, kuid millegagi, millega mina
eks nemadki muretse- tegelen, siis on väga
vad minu tervise pärast. oluline, et võtaksid kõike samm-sammult. VõtMis Sulle selle spordiala tes liiga ruttu ette liiga
juures kõige rohkem hulle, ohtlikke ja rasmeeldib?
keid trikke või stunt'e,
Enim meeldib mulle omamata veel piisavat
füüsilise liikumise vaba- füüsilist võimekust ja
dustunne,
mis
on kontrolli, võid sa lihtsalt
lihtsalt tohutult naudi- endale viga teha ja
tav.
kehale korraga liiga
Kas on olnud ka eba- suurt koormust anda.
õnnestumisi, lõhkumisi Väga oluliseks pean ka
eriti
või vigastusi? Milliseid? keskendumist,
esmakordselt
mõnda
Mind ennastki üllatab
veidi, et ma pole veel trikki tehes. Kindlasti
ühtki luud murdnud ja tasub ka ettevaatlik olsuuremat sorti vigastusi la. Ära võrdle ennast
mul ka muidu olnud liiga palju teiste kaaspole. Suurimateks vigas- sportlastega, vaid kestusteks pean kõrgendi- kendu enesearengule.
kult saltot üle keerates
oma küünarnuki ära
väänamist ja parkuurides oma nina ära löömist, mille puhul on
tegelikult võimalik, et
murdsin ninaluu. Peamised füüsilise tervise
probleemid on olnud aga
jalaliigeste ülekoormused.
Kuidas end motiveerid?
Enamjaolt tuleb mul
motivatsioon täiesti iseeneslikult. Kohati pean
end just tagasi hoidma,
et treenimine minu kohustuste täitmisi ei häi-

Kus saab Sinu tegemistel silma peal hoida?
Minu tegemistel saab
silma peal hoida minu
Instagrami
kontol
@mattiasjakobson.
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SOOVITUSED

Raamatusoovitused
Carmen Meriel Tensbek, Helen Mitt

Russell Stannard „Onu Albert ja mustad augud” (Pikoprint, 2014)
„Onu Albert ja mustad augud“ on teine raamat Onu Alberti
teadusseikluste seeriast.
Onu Albert on kuulus teadlane, kelle suurem osa tööst seisneb
mõtlemises. Ta on omandanud selles sellise meisterlikkuse, et
suudab tekitada mõttemulli. Sellise mõttemulli nagu koomiksites,
ainult reaalse. Ta tegutseb koos oma kartmatu nõo Gedankeniga,
kellega tal on eriline side. Tänu sellele on nad saanud teha katseid
Kuul, jalutuskäigu kosmoses ja imetleda tähti, KUID NAD PEAVAD
HOIDUMA MUSTADEST AUKUDEST ...
Raamat on leitav e-raamatukogust ELLU
(ellu.keskraamatukogu.ee)

Isaac Asimov „Tähed kui tolmukübemed” (Fantaasia, 2019)
Asumi eellooks oleva romaani tegevus on 10 000 aastat tulevikus.
Pärast Robot-tetraloogia sündmusi, kaua enne Asumit – Maa on
radioaktiive, aga seal siiski elatakse. Planeet Tyrann valitseb
Hobusepea udukogu lähedal, 50 planeedist koosnevat impeeriumi.
Biron Farrilli on Maal ülikooli lõpetamas, kui saab teada, et
tyranlased on ta isa hukanud. Biron leiab end igal sammul eluga
riskimas.
Raamat on leitav e-raamatukogust ELLU
(ellu.keskraamatukogu.ee)

Oscar Wilde „Õnnelik prints” (ilmus esmakordselt 1888. aastal)
Lühijuttudest koosnev „Õnnelik prints” on värvikate tegelaste ja
õpetliku sisuga raamat igas vanuses lugejale. Lihtsalt räägitud
lugudes, milles põimuvad elu salapärased ja mõistatuslikud rajad,
heidab lugeja kõige muinasjutulisemal viisil pilgu elu sügavamatele
tahkudele. Raamatu igavesed teemad ei jäta kedagi külmaks ning
hea ajaviide on garanteeritud!
Raamat on meie kooli raamatukogus olemas!
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Lollikindlad koogid
Jaana-Liisi lihtne porgandikook

Vaja läheb:
2 klaasi riivitud porgandeid, 2 klaasi suhkrut, 2 muna,
2 klaasi jahu, 2 tl küpsetuspulbrit
Valmistamine:
Pane ahi 185 kraadi peale sooja ja aseta koogivormile
küpsetuspaber. Sega riivitud porgand suhkruga ja jäta
natukeseks seisma. Sega küpsetuspulber jahuga ja lisa koos
munadega porgandi-suhkru segule. Küpseta kooki, kuni see on
pealt kuldpruun ja seest küps.

Kodujuustu-banaanikook
Anett Tammiku soovitab
Vaja läheb:
3–4 muna
380 g kodujuustu
200 ml piima
1–2 banaani
100 g suhkrut
külmutatud või värskeid marju
Valmistamine:
Pane ahi umbes 200 kraadi peale soojenema ning püreesta
banaanid. Teises kausis klopi lahti munad. Lisa munadele
banaanipüree, piim ja kodujuust. Pane ahju umbes 30
minutiks. Lase koogil jahtuda ja kaunista maitsvate
marjadega.
Kuninganna Elizabeth II lemmikkook
õpetaja Katri Silla soovitab

Vaja läheb:
100 g tumedat šokolaadi
100 g suhkrut
100 g võid
1 muna
200 g küpsiseid
200 g tumedat šokolaadi kaunistamiseks
50 g piimašokolaadi kaunistamiseks

Valmistamine:
Purusta küpsised väikesteks tükkideks ning pane kõrvale. Sega suhkur ja või kausis vahule. Sulata
100 g šokolaadi vesivannil ning lisa see aeglaselt vahtuklopitud võile ja suhkrule, pidevalt segades.
Klopi sisse terve muna. Lisa segule purustatud küpsised. Jaota segu koogivormi, suru pealt ühtlaseks
ning pane vähemalt kolmeks tunniks külmkappi. Kui kook on mõned tunnid seisnud, sulata vesivannil
200 g tumedat šokolaadi ning vala koogile. Jahuta kooki mõnikümmend minutit. Sulata vesivannil 50
g piimašokolaadi ning vala see tumedale šokolaadile peale. Seistes läheb kook veel paremaks!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Õpetaja (perekonnanimi), kes pidas
eriolukorra ajal päevikut
2. Aasta õpetaja tiitli saanud õpetaja
3. Inglismaal elav vilistlane
(perekonnanimi)
4. Helen Mitti loetud raamatu autor
5. Mida kardab väike Lisandra?
6. Raamatu „Onu Albert ja mustad
augud” autor (perekonnanimi)

7. Fotograafiahuviline abiturient
(perekonnanimi)
8. Isaac Asimov raamat „... kui
tolmukübemed”
9. Mattiase hobi
10. Õpetaja, kes soovitas teha
kuninganna Elizabethi lemmikkooki

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

JÄRGMISES NUMBRIS:
•
•
•

v

Persoonilugu õp Signe-Britt Sillaga
Kuidas läheb õpetajatel, kes on beebidega
kodus?
Tutvustame järgmist välismaal õppivat või
töötavat TJG vilistlast

•
•
•

Uus huvitav hobi
Tutvustame kõiki TJG huviringe
Kokandusduellis ainult mehed

TULE KOOLIAJALEHE TOIMETUSSE!

Kooliajaleht ootab ka järgmisel õppeaastal oma toimetusse ajalehe
tegemisest huvitatud 5.–12. klassi õpilasi. Kui sulle meeldib pildistada,
kujundada, intervjueerida, erinevaid võistlusi läbi viia ja uusi rubriike
mõelda, siis võta julgelt mõne toimetuse liikmega ühendust.
Teeme kooliajalehe koos veel huvitavamaks!

