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2     TOIMETUS

Iga loo lõpp on uue algus

„Igal lool on lõpp. Elus on aga iga lõpp millegi uue algus …” Ja nii on lõppemas ka see lugu siin. Lugu,
mis kestis 12 aastat. Kas pole mitte hirmuäratavalt pikk aeg? See on lugu, milles on kulgenud meie
kõige suurem areng ja muutus, lugu, mis on aidanud luua meie tänased isiksused. 

Aina lähemale jõuab päev, mis on selle loo finaaliks – 12 aasta koolitee finaal. Kool on olnud
kohaks, kus meid alati oodatakse. Sellest on saanud teine kodu. Kodus on inimesel pere ja ka nii samuti
on meil koolis tekkinud oma pere. Koolist saadu on hindamatu ja eriti hakkad seda mõistma just lõpule
väga lähedal olles. Kas oleksin pidanud rohkem pingutama, mida oleksin võinud teha teisiti, mida tegin
õigesti, kas tunnen kurbust või hoopis rõõmu? Kõigi emotsioonid on lõpule lähenedes erinevad. 

Mis emotsiooni me ka koolilõpule lähenedes ei kogeks, siis järgneb igale lõpule uus algus. Tekib
uus lugu, mida elama ja jutustame hakkame. Siiani oleme käinud ja jutustanud sama lugu, lihtsalt
igaüks sellest erinevat versiooni, mis on meid ühte liitnud, aga varsti paikneme teede harul, kus igaüks
valib oma suuna. Iga algus on alati uus ja huvitav. Uus algus võimaldab meil edasi minna targemana ja
vältida eksimusi, mis lõppevas loos tehtud said. 

Selle  loo lõpp tähendab,  et  lõpule hakkab jõudma ka minu aeg ajalehe peatoimetajana ning
sellepärast sooviksin tänada kogu ajalehetoimetust ja õpetaja Ann Aruveed, kes kõigi nende aastate
jooksul on teinud palju tööd ja hoidnud meie armsat kooliajalehte. Ma olen väga tänulik, et mul oli
võimalus  kuuluda  juba  2014.  aastast  saati  nende  töökate  inimeste  hulka  ja  aidata  kaasa  ajalehe
valmimisele ning veel  tänulikum, et  mulle viimasel aastal  peatoimetaja roll  usaldati.  See tähendas
mulle palju! Ma väga loodan, et ka tulevikus jätkab ajalehetoimetus usinalt oma tööd ja soovin neile
selleks edu ning rõõmu igasse päeva! 

Peatoimetaja: Carmen Katariina Sikk (12.a)

Reporterid:
Berit Ditmann (5.c)
Sandra Alamaa (6.b)
Jaanika Roos (6.b)
Amina Okbani (6.c)
Carmen Meriel Tensbek (7.c)
Katalina Maaniit (9.a)
Laura Jaanson (9.a)
Merili Hiller (9.a)
Marabella-Eliisa Kotsar (9.a)
Helle Katrina Luik (9.b)
Elisabeth Tõnisson (12.a)

Fotod: Laura-Eliise Simm (10.a), toimetuse 
liikmed, erakogud

Pildid: Jaana Sokk (7.c)

Juhendaja ja kujundaja: 
õp Ann Aruvee

õp Aruvee

Berit Sandra Jaanika Carmen M.Amina

Katalina Merili Marabella HelleLaura

Carmen K.ElisabethLaura-Eliise

Carmen Katariina Sikk, peatoimetaja

Carmen Katariina Sikk
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35. lend jätab hüvasti

Martin-Daniel  Abelov –
sõbralik,  omapärase
maailmavaatega,  tule-
vane  hambaarst,  nalja-
kas,  tore,  oskab  toeks
olla,  super  tantsulõvi,
abivalmis  ja  rõõmsa-
meelne,  sportlik,  hea
sõber, lahke, valge klaar.

Anett  Aidma –  armas,
ilus,  tark,  tagasihoidlik,
oskab  öelda  nii,  nagu
asjad  on,  alati  leiab
väitele  oma  põhjenduse,
sõbralik,  abivalmis,  üt-
leb  tihti  ilusaid  sõnu,
Marveli  fänn,  teeb  häid
makroone,  aktiivne,  ju-
tukas,  kiindumus  Korea
kosmeetikasse  ja  mees-
tesse,  rõõmsameelne.  

Henrik  Frederik  Ait  –
oskab hästi ajalugu, tore
klassivend,  suudab alati
käigupealt midagi mingi
teema kohta öelda, isegi
kui teemast midagi väga
ei  tea,  väga  sotsiaalne
inimene,  peoloom,  hea
jutuvestja  ja  huumori-

soon, seltsiv, oskab väga
hästi  inglise  keelt,  väga
enesekindel. 

Jana  Budninskaja –
kogu  klassi  (isegi  güm-
naasiumi) vene keel toe-
tub  temale,  üks  kõige
südamlikumaid  inimesi
meie  koolis,  aus  ja
otsekohene,  abivalmis
ning kunagi  ei  ütle  hal-
vasti,  asjalik,  kohuse-
tundlik,  entusiastlik,
stabiilne,  naine,  kes
teab, mida ta tahab, vä-
ga kaunis.

Lisette  Heinmaa  –
imeilus  tüdruk,  per-
fektsed  juuksed,  üpris
tagasihoidlik,  teab  väga
hästi,  mis  ei  meeldi  ja
mida  ta  ei  taha,  lahke,
sõbralik,  sihikindel,  vii-
sakas, sees on palju roh-
kem,  kui  väljast  esialgu
tunduda võib,  hea  suht-
leja, heatahtlik.

Ron  Derrick  Hibus  –
matageenius, igav tema-

ga ei  hakka, kiire, oma-
pärane,  energiline,  vah-
va sell, peoloom, humoo-
rikas, autojuht, taibukas
ja  jutukas,  smuugelda-
mise  meister,  huvitav,
naljavend,  aktiivne,  ki-
hutaja.

Kristina  Jaaska –
temperamentne,  kuid
tore, lahe,  best inimene,
ujub  hästi,  teeb  palju
nalja,  nakkava  naeruga
tüdruk,  sõbralik,  läheb
eluga  kaasa  ja  vaatab,
mis  juhtub,  nii  valju
naeruga,  et  klaasid  pu-
runevad,  sportlik,  Rene
fännklubi  liige,  kardab
iga putukat, särav, nuti-
sõltlane ☺, lõbus.

Kauri  Kaldaru  –  väga
sügavamõtteline,  väga
ilusad  juuksed,  oma-
pärane  ja  huvitav,  tule-
vane  kirjanik,  vahva
poiss, hea näitleja, nega-
tiivsed olukorrad pöörab
enda  jaoks  heaks,  äri-
mees, multitalent, nalja-

mees,  humoorikas  ja ju-
tukas,  jaapani  keele
meister,  üks  päev  kirju-
tab  ta  ,,Kalevipoeg  II’’
valmis .

Meelis  Kristin  –
meeletult tore, õige Eesti
mees,  suure  südame  ja
mõnusate  naljadega,
aitab,  kui vaja,  mees on
soojuse  inimkehastus,
suudab alati naerma aja-
da,  meeldib  tünga  teha,
hooliv,  taibukas,  realist-
lik,  sõbralik,  väga  palju
on sees, mida maailmale
näidata,  lõbus  sell,  tõe-
line eestlane. 

Robin  Koort  –  klassi
ilusaim  poiss,  perfektne
poiss,  abivalmis  ja  hea-
südamlik,  no  väga  pikk
ikka  ,  kõige  ilusama
häälega  õpilane,  ütleb
õigel  ajal  õigeid  asju,
sportlik,  teab,  kuidas
mitmes  erinevas  keeles
öelda  „suhkur”,  energi-
line, otsekohene, humoo-
rikas, väga sõbralik.
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Andry Kuuse  – sõbralik,
avatud,  sportlik,  klassi
pesamunakene,  heataht-
lik, lahe ja naljakas, nä-
gus poiss, koera jalutaja,
Maxima  võileivad  ja
sport  käivad  käsikäes,
jalgpallur, pigem vaikne,
aga  energiline  nalja-
mees,  selgete  maailma-
vaadetega,  proteiinisõl-
tuvus, jalgpall on parem
kui ...

Sirli Lauri – sooja süda-
mega  neiu,  avatud  ja
hästi  armas  inimene,
rõõmsameelne  ja  posi-
tiivse  suhtumisega,  ak-
tiivne  ja  asjalik,  õpi-
himuline,  tööhimuline,
iseseisev, väga siiras ini-
mene,  hea  kuulaja  ja
suhtleja,  headus,  väga
seltskondlik,  sul  on pal-
ju,  mida  maailmale
jagada!

Maria  Lill –  heatahtlik
ja armas, väga tore tüd-
ruk,  vaikne ja natukene
salapärane,  seiklushi-
muline,  kunstiannetest
puudu ei jää, põhimõtte-
kindel  ja  abivalmis,
gamer,  lojaalne,  vahva
inimene,  rahulik,  sõbra-
lik, tark, tagasihoidlik. 

Seliin  Marii  Maranik  –
vaikne,  salapärane,  ilus
ja armas,  kena,  rõõmsa-
meelne,  eesti  keele  eks-
pert,  omapärane,  Uno
player,  tagasihoidlik,
rahulik, väga tore. 

Sanna  Niskanen  –
südamlik  ja  lõbus,  sõb-
ralik, lahke, huvitav, abi-
valmis,  tagasihoidlik,
tundub  vaikne,  kuid
tegelikult  väga  jutukas,
sees  on  peidus  palju

enesekindlust,  iseseisev,
väga  hea  inglise  keeles,
kohusetundlik.

Reigo  Nahksepp –  väga
omapärase  maailmavaa-
te ja stiiliga,  seljo,  näeb
asju  hoopis  teise  nurga
alt,  kunstihing,  poeetili-
ne ja loov, ülemeelik, vä-
ga armas ja lahke, seik-
lejahing, teeb head lüüri-
kat, meie kogukonna an-
kur  ja  siduvaine,  free-
styler,  energiast  paka-
tav, rasta, hulljulge, loob
alati  ägeda õhkkonna ja
ajab  inimesi  naerma,
omas  dimensioonis  ena-
mus aega.

Ingrit Oad – väga tark ja
armas,  heatahtlik,  kon-
servatiivse  maailma-
vaatega,  südamlik,  sii-
ras, teab, mida oma elult
tahab,  kõige  emalikum
inimene, aitab tihti ven-
kus, õpihimuline, tõeline
kassiarmastaja  –  tal  on
kodus kass,  kuigi tal on
kassiallergia,  enesekin-
del, mitmekülgsete huvi-
dega, õnnelik. 

Carl Eric Pehme – väga
huvitav  isiksus,  väga
tark,  abivalmis  ja  hea
klassivend,  oskab  hästi
kirjutada,  omapärane,
naljakas, andekas, vahva
sell,  must huumor,  alati
suudab tavalisele lausele
vindid  peale  keerata,
paneb  teised  mõtlema,
loominguline,  chill  vend,
seltsib,  illusionist,  prob-
leemide  lahendaja,  kin-
del  oma  seisukohtades,
inimlik  inimene,  mida
rohkem  teda  tead,  seda
rohkem  saad  aru,  kui
palju  selles  inimeses  on
peidus. 

Miriam  Piron  –  armas,
naljakas, kena neiu, kes
veidi  tögab,  aga  tege-
likult  on  väga  heasü-
damlik,  pisikene,  musi-
kaalne,  hooliv,  sõbralik,
keelespets,  itaalia  kom-
bed,  ilus,  valju  häälega,
siiras, tore inimene, väi-
ke, aga virk. 

Henry  Prints –  kõige
nunnum,  tore,  hästi
enesekindel,  peoloom,
õpihimuline,  üks  vähe-
seid,  kes  klassist  raa-
matud läbi loeb, sportlik,
fifa  pelaja,  jalgpalli-
huviline,  lõbus,  musi-
kaalne,  IT-vend,  korra-
lik,  Weekend  Festival,
mõnus  isiksus,  naeru-
punn,  DJ,  nunnupall,
tantsulõvi.

Kätriin Reinart – tore nii
inimesena kui ka klassi-
kaaslasena,  saab  nalja,
armas  nunnu,  fotograaf,
humoorikas, tore ja  chill
neiu,  sotsiaalne,  vahva
naer,  sõbralik  ja  lahke,
vabaduse  hing,  sõltu-
matu,  pisike  deemon
heas  mõttes  ,  teeb
sõnadega  eriti  suuri
tegusid, sportlik, ilus. 

Greta Ruga –  kõige  ilu-
sam  modell,  heasüdam-
lik,  abivalmis,  sõbralik,
ilus,  modellipoiss,  pikk,
lahe,  moeteadlik,  rõõm-
sameelne,  loominguline,
kaunitar, nummi, fashio-
nista,  imeilus  inimene
nii seest kui väljast, hea
igal  spordialal,  suure-
pärane kunstianne. 

Thomas  Saar –  tore,
omapärane,  oskab  mit-
meid  asju,  alati  omas
võtmes,  võtab  tihti  tun-

nis  sõna  ja  oskab  kõiki
õppeaineid,  õpihimuline,
väga  enesekindel,  meel-
dib tunnis kaasa rääkida
ja  arutleda,  sõbralik,
intellektuaal,  sportlik,
mata ja progemine tuleb
une pealt, pelaja, usin.

Katriin  Schasmin –  äge
naine,  väga  nunnu  ja
abivalmis,  joonistab  ja
laulab väga hästi, tore ja
heasüdamlik,  rõõmsa-
meelne,  naljakas,  parim
inimene, hooliv, ambitsi-
oonikas,  nutikas,  tark,
väga  ilus,  kunstnik,
kindel  oma  arvamuses,
sõbralik ja lahke neiu.

Carmen  Katariina  Sikk
–  suure  silmaringiga,
abivalmis,  väga ilus,  ar-
mas  ja  suure  südamega
inimene, tulevane näitle-
ja  ja  lavastaja,  väga
tark,  teeb  kõike  ja  on
alati  kõikjal,  väsimatu
tüdruk, kes on nii mõne-
legi  eeskujuks  ja  inspi-
ratsiooniks,  10  isiksust
ja talenti ühes inimeses,
väga  positiivne,  noor  ja
edukas,  väga  hea  juhti-
misoskusega naine,  toob
meie klassile hea maine,
särtsakas,  väga aktiivne
koolielu  korraldaja  ja
kõiki  kaasahaarav,  per-
fektsionist, hea tantsija.

Rene  Suuk  – sõbralik,
spordipoiss, kõige parem
klassivend,  tark  mate-
maatikas,  isiklik  besti-
kas,  pull  vana,  moto-
vend,  keskendub  tulevi-
kule,  naljakas,  vigasta-
tud,  kuid  ikka  elujõus,
lahke,  seltsiv,  paadi-
mees,  tihti  missing,
muhe noormees,  humoo-
rikas. 
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Sandra Tedder – väga 
musikaalne, imeilus, 
lõbus, tore tüdruk, väga 
vaikne ja tagasihoidlik, 
samas seisab oma põhi-
mõtete eest, omapära-
sed naljad, aus, kindel 
endas, sõbralik, lahke, 
annab endast alati 
parima, ehtne, siiras, 
sarkastiline, taibukas, 
inglise keele professor, 
hea kuulaja, no väga 
lõbus neiu, inglise keel 
on ilmselgelt teine ema-
keel.

Carmen Marianne Teär 
– tark, sõbralik, aus, 
suur loomaarmastaja, 
väga enesekindel, ütleb 
alati oma arvamuse, vä-
ga asjalik neiu, kellel on 
elus kindlad eesmärgid, 
mida täita üritab.

naljakas ja humoorikas, 
temaga on hea ja lihtne 
suhelda, tulevane doktor, 
õpihimuline, sportlik, si-
hikindel, vanalinnas mõ-
nus tuuritada, kunsti-
line, abivalmis, suur bio-
loogiahuviline, vabataht-
lik Pesaleidjas, täpne.

Elisabeth Tõnisson – 
väga ilus ja avatud ini-
mene, teeb ja jõuab kõi-
ke, olemas kõik – mees, 
kodu ja töö, meeletult po-
sitiivne, aus ja otsekohe-
ne, ütleb nii, nagu asi on, 
kohusetundlik, osaleb 
alati klassi asjades ja 
jookseb ringi, valmis kõi-
geks, organiseeriv, tem-
peramentne, särtsakas, 
lahke, sportlik, abival-
mis, sõbralik, energiline, 
oled minu inspiratsioon 
, naer, mis nakkab, ja

nutt, mis ka nakkab, 
nägu alati naerul, väga 
hea tantsija. Katariinaga 
paras paar.

Sten Magnus Tuisk – 
ülisõbralik hing, tark, 
oskab alati humoorikalt 
öelda, rahulik, sõbra 
jaoks alati olemas, vaik-
ne, lahe klassivend, 
mõistab nalja, hooliv, 
peoloom, hea kuulaja, 
jutukas, huvitavate mõ-
tetega mõtiskleja, sala-
pärane isiksus.

Meriliin Vaher – suur 
loomaarmastaja ja loo-
masõber, tal on kõige 
armsam koer, vaikne, 
tore, armas, ambitsioo-
nikas, UNO player, 
sõbralik, teab, mis meel-
dib ja mis ei meeldi, 
seisab oma tõekspida-

miste eest, täitsa tore 
neiu, Marvel fangirl, 
entusiastlik, püüdlik, 
pikk, lõbus, abivalmis.

Õpetaja Triinu Lehtoja –
tohutult aktiivne, süda-
mega alati asja juures, 
hoolib meist väga, toetab, 
rõõmupisarad ☺, näitab 
alati välja, kui on meie 
üle uhke, näha on, et 
teeb tööd, mida armas-
tab, parim klassijuss, 
särav isiksus, rõõmsa-
meelne, südamest kõige 
armsam ja parem õpe-
taja.

Olen teist korda lõpetamas pikka koostööd ühe klassiga 
(seekord lausa kaheksa-aastast). Nii nagu tollal, leian end 
ka seekord kasutamas päris sageli väljendit „minu 
nunnud“. Klassid on olnud muidugi eriilmelised, aga 
nendest hoolimine ei erine küll grammigi. 

Kindlasti on meid päris palju liitnud ühised ette-
võtmised, õppekäigud, väljasõidud, kooliüritused. Kinnitust 
leidis see hiljutisel ööklassiõhtul, kui üksmeelselt kõiki 
mänge kaasa mängiti ning kell 3 öösel veel kirglikult 
võrkpalli kõksiti.

Loomulikult ei saa kõik olla roosamanna-ideaalne ja 
oli selleski klassis mõni halvastiütlemine, mõni üleliigne 
popipäev, mõni laiskuse- ja ükskõiksuseussi rünnak, kuid 
nagu ikka – lõpuks jääb pinnale positiivsem ja helgem pool. 
Kõige suuremat rõõmu tunnen nende noorte üle, kelle 
kohta saan öelda kolm sõna – viisakas, abivalmis, töökas. 
Ja neid on klassis täitsa tore hulk :) 

Klassijuhataja Triinu Lehtoja oma klassist:



Helen Paesüld – optimistlik ja hea 
huumorimeelega õpetaja

Meie  koolis  töötab
üks sõbralik ja kihvt
õpetaja, kes on prae-
gu  5.b  klassijuhata-
ja õpetab ka teistele
klassidele  kunsti.
Küsitlesime meie ar-
mastatud  kunsti-
õpetajat,  et  tema
kohta  rohkem  teada
saada.

Kelleks tahtsite lapse-
na saada?
Esimesed ametid,  mil-
lest  ma  mäletan  end
mõtlevat,  olid  baleriin
ja  arst.  Arstiks  saa-
mise  soov  oli  minus
päris  pikalt.  Mulle
meeldisid  väga  eri-
nevad filmid ja saated,
milles näidati operatsi-
oone  või  erinevaid
meditsiinilisi  protse-
duure.  Aga  põhikoolis
hakkas see soov vähe-
haaval  kaduma,  kuna
selgus  tõsiasi,  et  olen
humanitaarainetes
osavam  kui  reaal-
ainetes. Soov olla õpe-
taja tekkis minus alles
keskkooli  lõpus,  kui
pidin  valima,  kuhu
edasi õppima minna.

Mis  koolides  te  ise
õppisite?

Oma  kooliteed  alus-
tasin  Haapsalu  Linna
Algkoolist.  Samal  ajal
käisin  ka  Haapsalu
Kunstikoolis.  Kuna
minu  kunsti  õppimise

soov oli neljanda klassi
lõpuks juba päris suur
ja tõsine,  siis  viiendat
klassi alustasin Tallin-
na  Kunstigümnaasiu-
mis.  Selles  koolis

käisin  kuni  keskkooli
lõpuni.  Seejärel  astu-
sin  Tallinna  Peda-
googikaülikooli  (nüüd
Tallinna Ülikool).

Katalina Maaniit, 
Laura Jaanson

6     INTERVJUU
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Mis  olid  teie  lemmik-
tunnid?
Lemmiktundideks olid
kunst, käsitöö ja keha-
line kasvatus. Kunsti-
gümnaasiumis  lisan-
dusid ka tarbekunst ja
disain. Ikka need, kus
sai  ise  oma  kätega
midagi teha.

Mida  te  õpetaks,  kui
te  ei  oleks  kunsti-
õpetaja?
Kui  peaksin  valima
uue  õppeaine,  mida
õpetada, oleks see ini-
meseõpetus  või  psüh-
holoogia.

Kas  õpetajatöö  erineb
teie ootustest?
Päris  alguses  õpeta-
jana  tööle  asudes  ei
erinenud  see  minu
ettekujutusest  õpe-
tajatööst.  Väga  palju
oli  nii,  nagu  ülikoolis
räägiti ja mida ma ka
ise  koolis  käies  koge-
sin. Hetkel erineb see
aga  ikka  väga  palju
sellest,  milline  õpeta-
jaamet kunagi oli.

Mida  te  peate   täht-
saimaks  omaduseks,
mis peaks õpetajal ole-
ma?
Kõige  tähtsamaks
omaduseks  on  säilita-
da igas olukorras opti-
mism ja huumorimeel.

Kas kunstitunde võiks
olla õpilastel  rohkem?
Kas  kunstitund  võiks
olla gümnaasiumis va-
likaine?
Kunstitunnid  võiks
olla  alati  paaris-
tundidena,  siis  jõuaks

erinevaid  ülesandeid
rohkem lahti  seletada
ja  ka  teoreetilist  osa
lisada.  Kunstitunnid
võiksid  juba  alates
viiendast  klassist  olla
valikainena.  Kunsti-
õpetuse võiksid valida
need, kes sellest tõesti
huvitatud on ning tun-
nevad, et see rikastab
ja arendab neid. Güm-
naasiumis  veel  eriti,
kus  paljud  juba  tea-
vad, millest nad huvi-
tatud on.

Mis  teile  meie  koolis
meeldib? Mis ei meel-
di?
Meie koolis meeldivad
mulle minu toredad ja
ühte  hoidvad  kollee-
gid,  kellega  on  koos
mõnus töötada ja koo-
litustel  osaleda.  Tore
on see, et kool on pide-
valt  uuenemas  sisus-
tuselt  ning  vaimselt.
Oleme uuele alati ava-
tud ning valmis katse-
tama  erinevaid  õpi-
meetodeid.  Väga  pal-
jud  õpilased  on  alati
särasilmselt  valmis
oma  kooli  esindama
ning saama häid tule-
musi. 

Ei  meeldi  see,
et on neid, kes ei hooli
oma  koolist:  viskavad
oma  sodi  maha,  sodi-
vad ja määrivad kooli
vara,  ei  austa  garde-
roobireegleid  jne.  Sa-
muti virisevad kõigi ja
kõige  üle,  kuid  pare-
maks muutmisele appi
ei tule.

Milline  kunstistiil
meeldib  teile  kõige
rohkem?
Kõige  enam  meeldib
mulle  rokokoo.  Eel-
kõige selle kunstistiili
levik  moekunstis:  uh-
ked,  külluslike  kau-
nistustega  kleidid
ning  selleaegne  soen-
gu- ja meigikunst.

Mis  on  teie  vaba  aja
tegevused?
Vabal  ajal  tegutsen
hetkel  enamast  oma
pere  seltsis.  Aga  kui
saan  isiklikku  aega,
siis hea meelega tege-
len  joogaga  või  loen
psühholoogiateemalisi
artikleid.  Üks  kõige
lemmikumaid  tege-
vusi on käia erinevatel
kontsertidel  või  muu-
sikafestivalidel.  Mulle

meeldib  tihti  kont-
serdi  või  festivali  kü-
lastus siduda oma tei-
se  lemmiktegevusega,
milleks  on  reisimine.
Aga tass head teed või
kohvi  +  diivan  +  hea
film on ka väga mõnus
tegevus!
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Vilistlased välismaal õppimas: Toni Sukles 

Kus  riigis  ja  mis  üli-
koolis sa õpid?
Hetkel  õpin  esimest
aastat  Inglismaal  Co-
ventry ülikoolis.

Kuidas  käis  kandidee-
rimine sinna ülikooli? 
Mul  endal  polnud
aimugi,  kuidas  Inglis-
maale  ülikooli  kandi-
deerida, aga õnneks tuli
kooli  oma  teenust  tut-
vustama  organisatsioon
nimega  Dreamfounda-
tion,  mis  tegeleb  Eesti
noortele välismaal õppi-
misvõimaluste  pakkuja
ning aitajana. Kasutasin
head juhust ära.

Mis  inspireeris  sind
välismaale  õppima  mi-
nema? 
Ma teadsin juba ammu,
et  tahan  Inglismaal
mingi  periood  elada  ja
sinna õppima minemine
oli selleks hea vabandus.

Tutvusta  eriala,  mida
õpid. 
Mu  eriala  nimi  on
enterprise  and  enter-
preneurship, eesti keeles
oleks  see  ilmselt  ette-
võtluse  õpetus.  Kursuse
lõppeesmärk  on  juba
enne viimast aastat oma
äri  loomine,  selleks  on
meil olemas spetsialistid
ja  mentorid,  kes  meid
sellega  aitavad,  mis  on

väga lahe. Aga kui päris
täierinnaliseks  ettevõt-
jaks  hakkamine  hirmus
tundub,  siis  tegelikult
paljud  firmad  otsivad
oma  tiimidesse  ettevõt-
likke inimesi, eriti täna-
päeval,  kus  eluaegseid
ameteid jääb aina vähe-
maks. 

Miks  valisid  just  selle
eriala?
Ma ei  teadnud, mida ja
kuhu ma õppima tahan
minna.  Ma  teadsin,  et
ma  ei  taha  omale  tule-
vikus tavalist kontorielu
ja teiste jaoks töötamine
ei  ole  mulle  meele-
pärane, sest mulle meel-
dib asju omamoodi teha
ja  oma  graafiku  järgi
elada.  Seega  ettevõtlus
tundus ideaalne. Aga ma
ei  teadnud,  mis  vallas
ma  ettevõtet  alustada
tahtsin. Kaalusin kursu-
seid  alates  finants-
aladest  kuni  masina-
ehituseni.  Lõpuks  leid-
sin  spetsiifilise  ette-
võtluskursuse  ja  otsus-
tasin  selle  kasuks.  Us-
kusin,  et kõige tähtsam
on alustamine.  Ja kuna
arvasin, et sellise diplo-
miga tavatööturule väga
asja ei ole, siis pean oma
ettevõttega  alustama.
Nii et sundisin ennast!

Milline  on  sinu  iga-
päevaelu ?
Ma elan  ülikooli  tehno-
loogiapargi  kõrval  klas-
sikalises  inglise  rida-
elamus. Maja jagan viie
teise  tudengiga.  Köögi
jagamisega  läheb  vahel
kitsaks,  aga  selle  eest
meil on oma aed, mis on
(suvel)  tore.  Linnas
kõnnin  igale  poole  jala,
ma  olen  ühistranspor-
diga  Coventris  vist
kokku  sõitnud  kaks
korda ja see oli ka edasi-
tagasi.  Mul  on  loengud
kolm päeva nädalas, mis
jätab  päris  palju  vaba
aega.  Ma  tegelen  ka
kooli investeerimise õpi-
lasühinguga,  kus  ma
olen  komitee  liige.  Kor-
raldame  iganädalasi

kokkusaamisi  ja  suure-
maid  üritusi.  Lisaks
aitasin  sõbral  animatsi-
oonistuudiot  käivitada,
praegu  aitan  neil  uut
lühifilmi turundada. Sa-
muti  võtan  internetis
lisakursuseid,  mida  üli-
kool  õpilastele  tasuta
pakub.  Selle  kõrvalt
jääb  aega  ka  veel  jõu-
saaliks  ja  pidutsemi-
seks.  Viimasele  kulub
ilmselt  liiga  palju  aega,
aga  peokultuur  on  siin
korralik  ja  üritusi  toi-
mub kogu aeg.

Kas õpid ülikoolis vane-
mate  toel  või  taotlesid
stipendiumi?
Stipendiumist  jäin  na-
pilt  ilma  eesti  keele
eksami tulemuse tõttu. 

Carmen Katariina Sikk

Otsisime üles edukad vilistlased, kes õpivad 
välismaa ülikoolides, et nad saaksid TJG 
õpilastele jagada oma kogemusi ja anda 
soovitusi. Artiklite sarja teises osas vastab 
küsimustele  TJG 34. lennu vilistlane Toni 
Sukles, kes õpib Inglismaal ettevõtlust.
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Nii  palju  siis  sellest,  et
Inglismaal  eesti  keelt
vaja ei lähe. Vanematelt
saan  toetust  minimaal-
selt  ja  mu  säästud  on
otsakorral,  seega  pean
kooli kõrvalt tööle mine-
ma.  Õnneks  mu  vana-
ema elab Inglismaal, nii
et mul on turvavõrk ole-

mas,  kui  midagi  väga
valesti läheb.

Mis  sulle  välismaal  õp-
pimise juures meeldib?
Kõige  lahedam  asi  on
kindlasti  inimesed,  kel-
lega  kohtud.  Siin  saab
tutvusi  ja  sõpru  igast
maailmanurgast.  Samu-
ti  on  sageli  tegu  väga

ambitsioonikate  inimes-
tega, nii et hakkad nen-
de seltsis ise ka rohkem
pingutama.

Milliste raskustega oled
silmitsi seisnud?
Parim  algus  mul  just
siia  tulekuga  ei  olnud.
Kõigepealt  otsustas
EasyJet mu  kohvri

puruks loopida.  Järgmi-
sena tuli  välja,  et  tuba,
mida  üürin,  pole  see
tuba,  mida  reklaamiti,
ning sattusin renoveeri-
mata  tuppa  maja  lisa-
ehituses.  Toast  võin
eraldi artikli kirjutada...
Seejärel  otsustas  mu
sülearvuti esimesel koo-
lipäeval,  et  ta  ei  taha
enam  arvuti  olla  ja
kõrvetas oma kõvaketta
ära, peale seda varastati
tänaval  mu telefon ära,
mille  olin  paar  nädalat
enne  siia  tulekut  ost-
nud. Ma ei tea, kelle või
mille ma vihaseks ajasin
...

Kas soovitad välismaale
õppima minna?
Kindlasti! Kaotada ei ole
midagi, kodu ei kao ku-
hugi.  Sa  saad  nii  palju
uusi  tutvusi,  õpid  nii
palju  uut  enda  kohta,
saad  hulganisti  uusi
kogemusi  ja  võimalusi.
Ma  ei  oska  muude
riikide  kohta  kommen-
teerida,  aga  Inglismaal
õppides  saad  kiiresti
aru,  kui  väike Eesti  te-
gelikult  on,  aga  samuti
hindad ka kodu rohkem
ja saad aru, et tegelikult
on tegu erilise kohaga. 

Kuidas kujutad oma elu
ette 10 aasta pärast?
Praegu kujutan  ette,  et
jagan aega Eesti ja  Ing-
lismaa  vahel.  Ideaalis
oleksin  ma  selle  aja
jooksul  vähemalt  paar
ettevõtet  käivitanud  ja
samuti oleks mul inves-
teerimisportfell,  mis  ta-
gaks  mulle  piisavalt
passiivset  sissetulekut,
et  ma  ei  peaks  enam
igapäevaste  kulude  pä-
rast  muretsema.  Aga
tulevikku ennustada ma
täpselt ei oska.

6-aastane Kristi
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Eripedagoog Madli
Vaidlo – meie kooli
uus särasilmne
töötaja

Meie kooliperega lii-
tus  sel  aastal  eri-
pedagoog  Madli
Vaidlo.  Tegime  õpe-
taja  Madliga  inter-
vjuu,  et  tema kohta
rohkem teada saada,
uurida,  millega  eri-
pedagoog  täpsemalt
tegeleb  ning  kuidas
tal siiani meie koolis
läinud on. 

Millega  tegeleb  eri-
pedagoog?
Eripedagoog  on  tugi-
spetsialist,  kelle  tege-
vuse  eesmärk  on  ea-
kaaslastest  eristuva
õppija  arengu  toeta-
mine  ja  suunamine.
Eripedagoogi  töö  on
esmalt  välja  selgitada
tuge vajavad õpilased.
Seejärel  tutvub  eripe-
dagoog  valitud  õpi-
lastega põhjalikumalt,
külastab  tunde,  kor-
raldab eripedagoogilisi
uuringuid.  Nii  saab
planeerida, millist abi
iga  õpilane  täpsemalt
vajab:  keda tuleb toe-
tada  individuaalselt,
kellele sobib töö väike-
ses grupis, kellele pii-
sab toest  klassis.  Eri-

pedagoogi  toel  õpivad
õpilased õppimist: kui-
das saada aru õpetaja
või  ülesande  korral-
dusest, kuidas ja kust
saada  abi,  kasutada
abivahendeid.  Ta teeb
koostööd  lapsevane-
mate, õpetajate, teiste
spetsialistide  ja  kol-
leegidega  ning  nõus-
tab neid.

Mis on teie töö plussid
ja miinused?
Plussina tooksin välja,
et saan oma tööga ini-
mesi  aidata,  seda siis
õpilase,  õpetaja  või
lapsevanema näol. Sa-
muti  saan  õpilasega
suhelda  individuaal-
selt  või  väikeses  gru-
pis,  mis  annab  mulle
võimaluse  õpilast  pa-
remini  tundma  õppi-
da.  Miinusena  took-
sin  välja,  et  töö  toob
endaga  kaasa  palju
pingelisi  olukordi  ja
mõnikord  võib  minna
aastaid,  enne  kui  eri-
pedagoogina  näen,  et
mu töö on vilja kand-
nud.

Millega  tegelesite  en-
ne meie kooli tulekut?
Enne  Järveotsa  güm-
naasiumisse  tööle  tu-

lekut  olin  lapsehool-
duspuhkusel  ning
enne seda töötasin eri-
pedagoogina  Astangu
Kutserehabilitatsioo-
ni Keskuses.

Kuidas teile meie koo-
lis töötada meeldib?
Töötamine  Järveotsa
gümnaasiumis  on  hu-
vitav  ja  mitmekesine.
Koolipere tundub igati
rõõmsameelne,  sõbra-
lik ning toimekas.

Mille  poolest  erineb
Tallinna  Järveotsa
Gümnaasium teie eel-
misest töökohast?

Kuna Astangu Keskus
pakub  kutseõpet
erivajadustega inimes-
tele  alates  16.  elu-
aastast,  siis  tegelesin
seal  peamiselt  noorte
ja  täiskasvanutega.
Olin  rehabilitatsioo-
nimeeskonna  liige
ning  viisin  läbi  eri-
pedagoogilisi  indivi-
duaal-  ja  grupiteraa-
piaid.  Samuti  aren-
dasin  vaimse  tervise
probleemidega  noor-
tele  mõeldud  õppe-
metoodikat  ja  viisin
läbi  vastavasisulist
tugigruppi.

Helle Katrina Luik



KATSE     11

Kuidas kõnetab muusika eri vanuses 
õpilasi?

Palusime eri vanuses õpilasi kuulata muusikat, kirjeldada oma tundeid ning joonistada pilt 
mõtetest, mis tekkisid muusika kuulamise ajal. Looks oli Alan Walkeri instrumentaalpala 
„Darkside”.

Osaleja Pilt Mõtted ja tunded, mis tekkisid

Kristjan Liig, 2.c Mul tekkis talve ja tuisu ja lume 
mõte.

Aliisa Širokova, 6.b Alan Walkeri laul pani mind 
miskipärast mōtlema põhjast. 
See kõlas nagu muusika, mis 
mängiks filmis siis, kui näida-
takse mägesid või jäätunud 
merd. Merel on hülged, selle-
pärast ma joonistasingi hülge 
jäätunud merel. Joonistamise 
ajal tekkisid mul segased tunded:
olin samal ajal nii kurb kui ka 
rõõmus.

Reigo Nahksepp, 
12.a

Pilt räägib enda eest.

6-aastane Kristi

Jaanika Roos, Sandra Alamaa
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Vahetusõpilane Chito jäi aastaga rahule

Meie  kooli  11.  klassis
õpib  Jaapanist  pärit
vahetusõpilane  Chito.
Selleks  aastaks  hak-
kab kooli lõpp vaikselt
juba  lähenema,  mis
tähendab, et ka Chito
vahetusaasta  hakkab
lõppema ning ta  naa-
seb varsti  tagasi  oma
kodumaale.  Uurisime,
kuidas  Chitole  vahe-
tusaasta on meeldinud
ning  mida  ta  Eesti
kohta õppinud on. 

Kuidas on sulle Eestis 
elamine meeldinud? 
Minu elu on olnud väga
hea,  näiteks  sõbrad  on
alati minu jaoks olemas.

Enne kui ma tulin Ees-
tisse, tahtsin ma õppida
ajalugu,  aga  ei  olnud
saanud  seda  kunagi
õppida.  Siin  on  mulle
ajalugu  õpetanud  nii
õpetajad,  sõbrad  ja
vahetusõde. Vahetusema
on väga tark ja kogenud
inimene  ning  rääkis
mulle,  kuidas Nõukogu-
de  ajal  inimesel  elasid
(ei  olnud  Coca-Colat  ja
banaani ☺).

Kuidas sulle meie koolis 
on meeldinud?
Siin  on  jaapani  keele
klass  ja  tänu  sellele
saan  õpetada  klassi-
kaaslastele  jaapani
keelt  ning  nemad  aita-
vad mind eesti  keelega.
Koolitoit  võiks  olla  pa-
rem.  Alguses  ei  läinud
hästi,  sest  mõned  väik-

sed poisid norisid mind,
aga minu sõbrad ja õde
kaitsesid  ning  nüüd  ei
ole  minu  välimuses
enam midagi uut nende
jaoks. 

Mida huvitavat oled sa 
õppinud Eestis olles?
Ma  sain  kogeda  Eestis
jõulude tähistamist.  Ma
pidin  jõuluvanale  ka
esinema,  muidu  ma
kinke  poleks  saanud.
Olen  aru  saanud,  et
eestlased on väga uhked
oma riigi üle. Eesti aja-
lugu  õppisin  ka  ning
olen aru saanud, et eest-
lased  söövad  puuvilju
koorimata.  Eesti  keeles
on herilane ja  mesilane
kaks  eraldi  sõna,  aga
jaapani keeles on nendel
ainult üks sõna (hachi).

Mida sa praegu igatsed?

Ma igatsen oma kasse ja
jaapani toitu. Ma tahak-
sin  näha  oma  tervet
peret.  Samas,  isegi  kui
ma  neid  igatsen,  siis
kohe  ei  taha  ma  veel
minna  tagasi  Jaapani-
sse.

Mida hakkad igatsema, 
kui Eestist lahkud?
Vahetusperet, kõige roh-
kem vahetusõde  Mariat
ja  sõpru,  vahetuspere
koera ja kassi. Kõike!

Maria Lill, Carmen 
Katariina Sikk
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Meie koolipere lemmikloomad – 2. osa

Meie  kooli  infojuhil
ja  matemaatikaõpe-
tajal  Eve  Tagaväljal
on  kodus  Aafrika
kääbussiil.

Kuidas teil tuli mõte võtta
koduloomaks siil?
Tahtsin mingit  kodulooma,
aga  kuna  elasin  sel  ajal
korteris,  siis  ei  tahtnud
kassi  või  koera  võtta.
Nägin telekast saadet, kus
kellelgi oli kodus siil – see
tundus mulle huvitav mõte.
Sõbrannad  küsisid,  mida
ma  sünnipäevaks  tahan  –
ütlesin, et Aafrika kääbus-
siili.  Nad  arvasid,  et  teen
nalja,  aga  tegelikult  mõt-
lesin seda surmtõsiselt.  Ja
saingi sünnipäevaks siili.

Rääkige  oma  siilist  lähe-
malt.
Mul on emane Aafrika kää-
bussiil  Lucy,  kes  saab
augustis 4-aastaseks.

Millised tingimused peavad
olema siilil? 
Siilil  peab  olema  soe
keskkond  (22–29  kraadi).

Proovime  toas  seda
temperatuuri  hoida,  sest
kui  on  liiga  külm,  arvab
siil,  et  peab  jääma  talve-
unne. See tõug ei maga aga
talveund  ja  ta  ei  pruugigi
enam ärgata. 

Minu siilil  on  küü-
likupuur,  aga  ta  käib  ka
toas ringi. Puuris ta magab
ja käib WC-s (vahel juhtub
ikka  tuppa  ka  muidugi).
Tal  on  puuris  ka  jooksu-
ratas, aga sellega ta viima-
sel  ajal  enam  joosta  ei
viitsi.

Mida siil sööb?
Siil on putuktoiduline: sööb
jahuusse ja kilke. Meie siil
sööb ka teatud sorti kassi-
krõbinaid.

Kas teil on veel koduloomi?
Mul on ka kaks kassi,  kes
tulid majja hiljem kui siil.
Kassid ja siil saavad täitsa
hästi läbi, eriti omavahel ei
suhtle.  Kassid  tundsid
alguses  küll  siili  vastu
huvi, aga okkad panid asja
paika.

Mis on siili kui kodulooma
plussid ja miinused? Kelle-

le te siili koduloomaks soo-
vitaksite?
Siili pluss on kindlasti see,
et ta saab iseseisvalt päris
pikalt  hakkama  ja  teda
saab ka üksi koju jätta. Ta
ei ole tegelikult eriti  selts-
kondlik  loom  ja  ei  sobi
lastele  nii-öelda  nunnu-
tamiseks  ja  sülle  võtmi-
seks. Ta on isepäine ja ajab
omi  asju.  Siiliga  on  ka
muret nagu teiste lemmik-
loomadega: tal tuleb lõigata
küüsi,  anda  ussirohtu,  ta
võib tekitada allergiat jne.

Kuidas  siil  oma  päeva
veedab?
Päeval ta magab suure osa
ajast,  öösel  on  aktiivne  ja
vudib  ringi.  Ta  läbib  öö
jooksul  päris  pikki  vahe-
maid toas.

Kust siili osta saab?
Siil tasuks osta otse kasva-
tajalt, sest olen kuulnud, et
loomapoes müüdavad siilid
on  üsna  suures  stressis.
Facebookis  on  grupp
Aafrika siilid Eestis, kus on
ka  müügikuulutusi.  Siil
maksab umbes 150–200 €.

Kui kaua siilid elavad?
Keskmiselt 5 aastat.

Kas  siiliga  seoses  on  ka
mõni  naljakas  juhtum
olnud?
Meil  oli  üks  huvitav
müsteerium  roti  ja  siiliga.
Ärkasin  hommikul  üles  ja
avastasin,  et  põrandal  on
verejäljed.  Asusin  laipa
otsima,  ei  leidnud!  Vastu
jooksis siil (kes sel ajal veel
elas ainult puuris ja vabalt
ringi  ei  oleks  tohtinud
kõndida). Siil oli terve, aga
väga ärev,  nina juurest  oli
ka veidi verine, kuigi ta ise
katki  ei  olnud.  Järgmisel
päeval  avastasin  keset
elutuba  istumas  roti,  kes
oli elus, aga ei liigutanud ja
oli  väga  apaatne.  Tundus,
et  rott  oli  vigastada  saa-
nud.  Tegime  järelduse,  et
toimus  järgmine  stsenaa-
rium: siil tuli puurist välja,
kohtas  rotti,  tegi  rotile
säru, rotil kadus eluisu.
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Lapsesuu ei valeta

Seekord vestlesime 1. klasside õpilastega  ja palusime neil mõtiskleda järgmistel teemadel.

Miks on vorstiviil ümmargune, aga röstsaiaviil 

kandiline?

Lauri – Sest et vorst on vorst ja sai on sai.

Elina – Sest et geomeetrilised kujundid on ju olemas.

Laura – Sest et saia ja vorsti leiutajad ütlesid, et nii

peab olema.

Emma – Et mitte tervet saia ära katta.

Miks on mõned inimesed paremakäelised, teised vasakukäelised?

Ly – Parema käega on paremale poole huvitavam kirjutada. Samuti kirjutavad 

paremakäelised alati pigem paremale poole, ma olen ise seda näinud.

Laura – Nad lihtsalt sündisid nii.

Lauri – Paremakäelised tahavad kirjutada parema käega ja vasakukäelised tahavad 

kirjutada vasaku käega, lihtne.

Miks panevad inimesed omale kulmu-, nina- ja

nabarõngaid?

Emma – Nad proovivad niimoodi ilusad olla.

Lauri – Ma isegi ei tea, kui ma vaid teaks.

Madleen – Et näha punkari moodi välja. 

Maria – Et olla ilus.

Marabella-Eliisa Kotsar
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Milline on sinu lemmik vahetunnitegevus?

Koomiks

Jaana Sokk

Merili Hiller

Uurisime meie kooli õpilastelt, 
millised on nende lemmik vahe-
tunnitegevused. Küsitlusele vastas 
104 õpilast.  38% lastest peab pari-
maks ajaviiteks kabe või male 
mängimist, 31% vastajatest 
armastab ronimisseinal turnida, 
20% õpilastest mängib meeleldi 
vaehetunnis pingpongi. Äramärki-
mist leidsid ka puust kettahoki ja 
lugemispesas lugemine. 
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Just Dance!

4.  aprillil  kell  16.00
korraldas TJG õe meie
koolis  tantsuvõistluse.
Üritusel  said  osaleda
1.–12. klassi õpilased.

See  tantsuvõistlus  ei
olnud  tavaline.  Õpila-
sed pidid võtma neljas-
tesse  tiimidesse.  Ek-
raanil  näidati  JUST
DANCE tantsu ja kaks

või rohkem tiimi pidid
selle  järgi  tantsima.
Võitjaks  sai  see,  kelle
poolt rohkem karjuti. 

Osales  16  grup-
pi.  Oli  väga  mõnus
atmosfäär.  Kõik  olid
väga  elevil  ja  ootasid
huviga  tantsimist.
Kõik elasid kaasa oma
klassikaaslastele  ja
tuttavatele.  Võistlejad

ei  teadnud  tantsu,
mida  nad  peavad
tantsima,  ning  see  oli
alati nende jaoks suur
üllatus. Esimese vooru
võitjad  said  edasi
teisse vooru, kus pidid
võistlema  teiste  võit-
jatega.  Paljud,  kes
tulid  vaatama,  ei
teadnudki,  et  klassi-
kaaslane  oskab  nii

hästi  tantsida.  Teise
vooru  võitjad  said
edasi  kolmandasse
vooru.  Võistlejad tant-
sisid nii  südamega,  et
raske  oli  kellegi  poolt
hääletada. Tihti juhtus
nii,  et  mõlemad võist-
lejad pääsesid edasi.

Tulemused:
1.  koht –  2.a  klass
Maria-Katerina
Kortiuk,  Helena  Lüll,
Rebeka  Saviir,  Emily
Gjasalu.
2.  koht –  õpetajad
Kerli  Metsis,  Raina
Kaus,  Triin  Lepp  ja
Piret Pink.
3.  koht –  10.  klassi
õpilased  Andra  ja
Gabriella  ja  kaks
Norplusi  vahetusõpi-
last Karen ja Ida.
Eriauhinnad  said  Ly
Kartau,  Triin  Kartau,
Maria  Mander  ja  Art
Vallikivi.

          

Amina Okbani
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Nordplus projekt – teistmoodi õppimine

Igal  aastal  osaleb
Nordplus  projektis
nii  Põhjamaadest
kui  ka  Balti  regi-
oonist  üle  10  000
inimese.  Sel  õppe-
aastal osales projek-
tis ka meie kool. 

Haridusprogrammi
Nordplus  eesmärk  on
edendada  ja  tugevdada
koostööd  Põhja-  ja
Baltimaade  vahel  nii
kooli-,  kõrg-  kui  täis-
kasvanuhariduses. Prog-
ramm toetab  õpirännet,
projekte  ja  võrgustikke
ning  on  suunatud  hari-
duse  ja  elukestva  õppe-
ga  seotud  asutustele  ja
organisatsioonidele.  See
aasta osalevad projektis
Eesti,  Soome,  Rootsi  ja
Taani  ning  siht  on
tutvustada  noortele
integratsiooni  ja  sellega
kaasnevaid  probleeme.  

Detsembris  kü-
lastasime  12-liikmelise
grupiga (kümme õpilast
ja kaks õpetajat) Taanit,
kus  elasime  kasupere-
des nädal aega,  aprillis
käisid  välisõpilased
meie  koolis.  Programm
kestis  seitse  päeva,
mille  käigus  kaevasime
veel  sügavamale  inte-
gratsiooni  puudutava-
tesse  teemadesse  ja
õppisime  tõelist  tähen-
dust selle mõiste taga. 

Elu vahetusõpila-
sega tundub esialgu hir-
mutav,  kuid  tegelikult
on  see  väga  mitme-

külgne.  Vahetusõpilased
tuleb toimetada hommi-
kul  sõltuvalt  ajakavast
kooli ja peale kooli koju.
Vaba  aega,  mis  prog-
rammi  tegevustest  üle
jääb,  saab  ise  pla-
neerida. 

Minu juures elas
Taani tüdruk Karen, kes
viibis  Eestis  esimest
korda. Ta oli väga huvi-
tatud  sellest,  kuidas
eestlased  elavad,  ja  nii
me perega püüdsime se-
da  talle  ka  näidata.
Jalutasime Keila-Joal ja
külastasime sealset  los-
si, käisime grillimas, kui
väljas  oli  2  kraadi  ja
vihmane  (vaata  pilti),
ronisime  Rummu  kar-
jääris  tuhamäe  otsa,
käisime  vabaõhumuu-
seumis  hobustega  sõit-
mas,  külastasime  oma-
päraseid  restorane  ja
puhkasime  natukene
spaas. 

Tänu  vahetus-
õpilasele avanes näiteks
minul võimalus majuta-
jana näha Eestit rohkem
kui  tavaliselt  ja  olla
kaks  korda  aktiivsem.
Karen  oli  väga  õnnelik,
et  tal  avanes  projektis
selline kogemus ja tuleb
taas  Eestisse  juba
järgmisel  suvel.  Tänu
Nordplus projektile olen
nii paari tuttava kui ka
kogemuse võrra rikkam,
mis jäävad minuga ala-
tiseks.

Mida  erinevates
projektides  osalemine
annab?  Osalemine  eri-

nevates  projektides  on
enesearendamine ja uut-
moodi  õppimine.  Nord-
plus projektis keskendu-
sime  sellisele  vald-
konnale,  mis  on  väga
aktuaalne, kuid niisama
koolis sellest ei  räägita.
Iga päev esitlesime gru-
piga  plakateid  ja  aval-
dasime  oma  arvamust.
Selline õppeviis arendab
meid  grupis  paremini
töötama, annab kindlust
rahvahulga  ees  esine-
miseks  ja  edendab
suhtlemist  võõrkeeles  –
need  on  oskused  kogu
eluks.  Peale  projektis
osalemist olen õpilasena
rohkem kursis maailmas
toimuvaga  ja  oskan
kaasa  rääkida  erineva-
tes seltskondades.  Need

väärtused ei pruugi ehk
esialgu  tunduda  vajali-
kena, kuid peale projek-
tis  osalemist  võite enda
üle  uhkust  tunda,  et
olete  killukene  targem
ja arenenum.

Ole julge ja osale
projektides,  võimalusel
ka  majuta  kedagi,  sest
sellised  võimalused  ja
kogemused  ei  unune
iial! 

ElisabethTõnisson
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Kevadball – tõeline Oscarite gala

Traditsiooniline

Traditsiooniline  11.
klassi  korraldatud
9.–12.  klasside  ke-
vadball  toimus  18.
aprillil  Eesti  Filmi-
muuseumis.  Selle
aasta  balli  teemaks
oli Oscarite gala. 

Tegemist oli elegantse,
luksusliku  ja  väga
meeleoluka  üritusega.
Õpilastel  avanes  või-
malus  ennast  väga

kaunilt  riietada  ning
üles  lüüa  –  ballil  sai
näha  tüdrukuid  ime-
kaunites  ballikleiti-
des  ja  väga  härras-
mehelikke poisse smo-
kingutes. Igalühel
avanes  võimalus  tun-
da  ennast  üheks  õh-
tuks  tõelise  filmistaa-
rina punasel vaibal.

Meeleolu  lõid
TLÜ  tantsutüdrukud,
kes  oma  oma  sära  ja
energiaga  ka  rahva
sütitasid.  

Paaristantsude

kõrvale  esines  ballil
imelise  häälega  Kat-
rin  Ruuse  ning  teda
saatis  kitarril  Karl
Madis  Pennar.  Väga
tore  oli  vaadata,  kui
hästi  meie  kooli
õpilased  paaristantse
tantsida oskavad ja et
tantsuvahetunnid Ter-
je  Treimann-Tupitsi
juhendamisel  ära
tasunud olid. 

Mänge  korral-
dasid üritusel 11. klas-
si  õpilased  Iren  ja
Agnes  ja  söögipoolist

pakkus Carmen Cate-
ring. 

Ball  ühendati
12.  klassi  lõpukella-
ga.  Direktor  Siret
Paasmäe  pidas  kõne
ning  soovis  abiturien-
tidele  edu  eksamite
ajaks  ja  kõiges,  mis
tulevikus  ette  võe-
takse. 

Ballil  valiti  ka
balli  kuningas  ja
kuninganna,  kelleks
said vastavalt Nathan
11.  klassist  ja  Elisa-
beth  12.  klassist.
Tantsulõvi tiitliga pär-
jati 12. klassi Martin-
Daniel,  balli  täheks
valiti  meie  kooli  õpe-
taja  Triinu  Lehtoja
ning  meelelahutaja
tiitli  pälvis  11.  klassi
Agnes. 

Meeleolukas õh-
tu  jääb  meelde  pal-
judele  veel  pikaks
ajaks  ja  täname väga
11. klassi tublisid kor-
raldajad,  et  tegite
selle  õhtu  võimali-
kuks.

Carmen Katariina Sikk
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Pingpongiturniir
26.–29.  märtsil  toi-
mus  meie  koolis
lauatenniseturniir,
millest said osa võtta
kõik  lauatennise
huvilised. 

Kokku  osales  turniiril
14  mängijat,  kes
hakkasid  omavahel
vastakuti  duelle  pida-
ma. Mitu päeva kestva
turniiri  finaalis  koh-
tusid  omavahel  12.
klassi  Kauri  Kaldaru

ja  10.  klassi  Martin
Rooz.  2019.  aasta
lauatenniseturniiri
võitjaks  osutus  Kauri
Kaldaru,  teise  koha
pälvis  Martin  Rooz  ja
kolmanda  koha  võitis
Eric-Rene  Raid  10.
klassist.  

Osalejatele väga
meeldis  korraldatud
võistlus,  sest  vahe-
tundides  veedavad
mitmed õpilased laua-
tennist mängides aega
ning  nüüd  oli  kihvt
vastakuti  päriselt
võistlema minna. Kee-
gi  ei  võtnud  kaotust
südamesse,  vaid  osa-
lejad  elasid  ka  ise
duellidele  kaasa  ning

omavahel  tehti  isegi
panuseid,  et  kes  tur-
niiri võitjaks tuleb. 

0. korrusel asuv
pinksilaud  ootab  alati
uusi mängijaid ja kõik
huvilised  võivad  proo-
vima tulla. Pole hullu,
kui reketit või  palli  ei
ole,  sest  seda  saab
teiste  mängijate  käest
laenata ning isegi  kui
esimesel korral välja ei
tule,  siis  harjutamine
teeb meistriks!

Jääme  huviga
ootama,  milliseks  ku-
juneb turniir järgmisel
aastal.

Carmen Katariina Sikk
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Õhtune võrkpall – legendaarne lahing

Tallinna  Järveotsa
Gümnaasiumi  güm-
nasistid  Carmen
Katariina  Sikk  ja
Elisabeth  Tõnisson
korraldasid  koostöös
õpetaja Raina Kausi-
ga  2.  aprillil  toimu-
nud  õhtuse  võrk-
palliturniiri. 

Selles turniiris astusid
vastamisi  õpilased,
õpetajad ja vilistlased.
Võistlus  oli  tuline  ja
üsnagi  tasavägine,

kuid  väga  meeleolu-
kas.  Sündmuse  juha-
tasid  sisse  Nordplus
projekti  raames  meie
koolis  viibinud  küla-
lised Rootsist, kes võit-
sid põneva ja särtsaka
mänguga  gümnasisti-
de  tiimi.  Turniiri  esi-
mese ametliku lahingu
kaotasid kahjuks taas-
kord  õpilased,  kuid
nende  vastaseks  oli
väga  tugev  õpetajate
tiim, kellel sujus koos-
töö  imetlusväärselt.
Teine  lahing  osutus

arvatust  pingelise-
maks  ja  põnevamaks,
sest  vastamisi  seisid
omavahel  õpetajad  ja
vilistlased.  Mõlemad
tiimid  olid  tugevad  ja
taktikalised,  kuid  sel-
legipoolest  jäid  võitja-
teks  vilistlased.  Kol-
mandas  ja  viimases
lahingus tõestasid õpi-
lased, et nad ei ole nõr-
gad ja mängisid vilist-
laste  vastu  enese-
kindlalt, hoides mängu
tasakaalus, kuid vilist-
lased  olid  purusta-
matud ja võit tuli siis-
ki  neile.  Lõpptulemu-
sena  jäi  kolmandale
kohale  õpilaste  tiim,
teiseks  tulid  õpetajad
ja  võitjateks  kooli
ägedad  vilistlased.  

Maitsvad  ja
põnevad auhinnad olid
kokku  pandud  tänu
sponsoritele,  kelleks
olid  vägev  TopGun
Eesti, Akadeemia ja Al
Mare  Bowling  ja  E-

Piim.  Autasustamisel
jagasime lisaks kohta-
dele  välja  ka  eri-
auhinnad  neile,  kes
teistest  rohkem  silma
paistsid mingite oskus-
tega,  nendeks  au-
hindadeks  olid:  uinuv
kaunitar,  Hiina  müür,
kisakõri, tõeline kahur
ja  kõige  graatsilisem
mängija. 

Muidugi ei puu-
dunud  meie  vahvalt
ürituselt  ka  kohtu-
nikud.  Kohtunike
lauas istusid oma kooli
gümnasist  Kätriin
Reinart,  meie  kooli
õpetaja Ago Kalberg ja
väliskülaline  Carl
Kikkas.  Mängu jälgis
kohtunik  Georg  Kask
10. klassist.

Turniir oli usku-
matult  meeleolukas  ja
tõi naeru näole.

Elisabeth Tõnisson
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Tan Markus Ojala on karates super hea!

Tan  Markus  Ojala
on  meie  kooli  8.c
klassi  õpilane,  kes
on  karatega  tege-
lenud  juba  1.
klassist  peale  ning
tal  on  ette  näidata
ka  kõrgeid  poodiu-
mikohti.  Uurisime,
milline  karatetrenn
on,  kuidas  ta  ise
selle  alani  jõudis  ja
millised  on  noor-
mehe  tulevikuplaa-
nid.

Mis hobiga sa tegeled?
Tegelen  karatega  ja
võistlen  aktiivselt,
esindades  enda  klubi
ja Eestit.

Kus saab selle hobiga
tegeleda?
Mina  treenin  karate-
klubis  Impact,  mille
trennid  toimuvad  ka
meie enda koolis.

Kas  see  spordiala  on
raske? Miks?
See spordiala on füüsi-
liselt  päris  raske,  ku-
na vajalik on tugevus
ja vastupidavus. Võis-
teldes  kaasnevad  ka
tugevad  emotsioonid,
mis  teevad  selle  ka
kohati  vaimselt  kur-
navaks.

Missugused  teie  tree-
ningud välja näevad?
Meie  treeningud  on
erinevad. Trennid kes-
tavad  tavaliselt  pool-

teist  tundi.  Treenime
nii  üldfüüsilist  vastu-
pidavust,  kumite´t
ehk  kahevõitluse  tak-
tikat  kui  ka  kata´sid,
ehk  võitlust  nähta-
matu vastasega.

Kui kaua sa oled selle
spordialaga  tegele-
nud?
Mina  olen  karatega
tegelenud  juba  seitse
ja  pool  aastat.  Alus-
tasin treeninguid meie
koolis  esimeses  klas-
sis.

Miks tahtsid just selle
hobiga tegelema haka-
ta?
Alguses  käisin  tren-
nis  vaid  sõprade  pä-

rast.  Ajapikku hakka-
sid treeningud rohkem
meeldima. Siis hakka-
sin võistlema ja tekki-
sid suuremad eesmär-
gid, mille jaoks trenni
teha ja vaeva näha.

Mis meeldib selle hobi
juures kõige rohkem?
Minule meeldib karate
juures  kõige  rohkem
võistlemine,  sellega
kaasnevad  erinevad
emotsioonid ja sõbrad.

Mida  sa  soovitaksid
algajatele?
Mina soovitaksin alga-
jatel  käia  trennis
regulaarselt  kohal  ja
kuulata  alati  treene-
rit. Minu arvates oleks

veel  kasulik  alustada
varakult  võistlemist,
sest  sellega  tekivad
eesmärgid  ja  motivat-
sioon.

Millised  on  su  tulevi-
ku eesmärgid?
Mu  peamine  eesmärk
praegu on saada järg-
misel  hooajal  kas
maailma- või Euroopa

meistrivõistlusel  poo-
diumikoht.

Amina Okbani Tan Markus fotol keskel
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Raamatusoovitused

Reeli Reinaus „Mõõkade äss” (2017)

Süsimustaks värvitud ja näoneetitega Hanna on vahetanud klassi. Ta
hoiab  omaette,  kuna  ei  usalda  inimesi  ning  aeg-ajalt  tabavad  teda
paanikahood. Ta ei suuda unustada, kuna mäletab juhtunut uduselt.
Kui  klassivend  Jakob  hakkab  Hanna  vastu  huvi  tundma,  peab  ta
ennast järk-järgult avama ja rääkima, mida mäletab. Olukord muutub
segasemaks,  kui  selgub,  et  Hanna  polnud  ainus.  Kas  kurjategija
pääseb karistuseta? Piinavatele küsimustele leiad vastused lugedes.

Ilmar Tomusk „Algaja ajaränduri seiklused” (2016)

Kui Anette ja Mariliis koolist tulid, nägid nad, et naabripoiss Margus 
vajus läbi jää. Anette jooksis poissi päästma, aga vajus ka ise läbi jää. 
Tiigi juurde oli ilmunud mees, kes kõndis jääl ja päästis poissi. Kella 
vaadates selgub, et kell on sama mis paar minutit tagasi ning Anette 
riided olid kuivad. Tuli välja, et päästjaks oli füüsikaõpetaja, kes 
suudab ajas rännata. Sealt saavad alguse ajarännud ja oleviku 
parandamise plaanid.

Arvutimäng „Deponia”

Carmen Meriel Tensbek

„Deponia“ on Daedalic Entertainmenti poolt välja antud 
point-and-click seiklusmäng, mis viib mängija prügi-
planeedile nimega Deponia. Väikese Kuvaqi linna 
elanikuna tuleb mängijal leida tee hõljuvasse linna 
Elysiumi, kus kõik on tunduvalt parem ja puhtam. Teel 
Elysiumi aga avastatakse tumedaid saladusi, mida 
peategelane soovib päevavalgele tuua ning Elysiumi 
liidrid salajas edasi hoida.

„Deponia“ muudavad eriti huvitavaks selle ehitus 
ja stiil, originaalne lugu, humoorikad tegelased ning 
laulud, mis jutustaja laulab iga peatüki lõpus.

Helle Katrina Luik

Raamat on meie kooli raamatukogus olemas.
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Lõbusad juurviljavaagnad
Helle Katrina Luik

9. aprillil toimunud aktiivõppepäeval 
tegid 5. klassid lõbusaid juurvilja-
vaagnaid. Toome siin välja mõned 

huvitavamad, et saaksite sarnaseid 
vaagnaid ka ise järele proovida.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. TJG kunstiõpetaja (perekonnanimi).
2. Linn, kust õp Helen Paesüld pärit on.
3. Üritus, mis toimus 18. aprillil.
4. TJG vilistlane, kes õpib Inglismaal (eesnimi).
5. TJG vahetusõpilane (eesnimi).
6. Õppeasutus, kus eripedagoog Madli enne töötas

– ................... Kutserehabilitatsiooni Keskus.

7. Abiturientide klassijuhataja (perekonnanimi).
8. Vahetunnitegevus, mis sai küsitluses teise 

koha.
9. Tan Markus Ojala hobi.
10. Raamatu „Mõõkade äss” autor 

(perekonnanimi).

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

    JÄRGMISES NUMBRIS:

• Persoonilugu õp Ago Kalbergiga
• Intervjuu Jaapanisse õppima läinud õpilastega
• Uus rubriik „Minu lemmik...” jätkub 

• Üritustest meie koolis
• Tutvustame järgmist välismaal õppivat 

TJG vilistlast

SUDOKU

Sudokul on vaid üks reegel: 
tühjad kohad tabelis tuleb täita 
numbritega 1–9 nii, et üheski 
reas ega veerus ega ka üheski 
rasvase joonega piiratud 9 
ruudukese suuruses tükis ei 
oleks korduvaid numbreid.

mailto:koolileht.meil@gmail.com
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