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2     PEATOIMETAJA VEERG

Miks hobid nii tähtsad on?

Paljudel  meist  on  olemas  mõni  südamelähedane  tegevus,  olgu  selleks  õppeaine  koolis  või
kooliväline huvitegevus. Mõne jaoks võib hobi aidata end väljendada või probleeme unustada.
Mõne jaoks võib see tähendada armastust millegi  vastu, mis annab ka jõudu edasi liikuda.
Mõni naudib lihtsalt tegevust ilma sügavama tähenduseta.

Hobidega tegelemisel on ka erinevad eesmärgid. Mõnel on eesmärgiks saada võistlustele
või  sisse  mõnda  tugevamasse  tiimi.  Mõnel  võib  olla  huviks  ka  mõni  kooli  õppeaine,  mille
olümpiaadidele  on  ta  koheselt  nõus  minema.  Mõnel  polegi  eesmärki  ning  ta  tegeleb  mingi
huvialaga,  sest  näiteks  vanemad  soovitasid  seda.  Hobid  on  ka  täiesti  erineva  sisuga.
Sellepärast  ma  arvangi,  et  hobisid  ei  saa  omavahel  võrrelda,  sest  kõigil  meil  on  erinevad
eesmärgid ja põhjused nendega tegelemiseks. Ma arvan, et hobid on väga tähtsad, sest need
aitavad inimesel leida ennast.

Hobide kaudu võib inimene ka teada saada, milles ta on hea ja mida ta oskab. Võib teada
saada ka seda, et mõned asjad ei tulegi nii hästi välja.  Sellisel juhul tuleks võtta seda kui
kogemust ja tegelikult see ongi osa õppimisest. Kui kõik tuleks esimese korraga veatult välja,
oleks meil ka väga igav.

Kui inimesele meeldib see, millega ta tegeleb, siis tal on motivatsiooni seda teha edasi ja
veelgi  paremini.  Mõnest hobist võib saada ka töö. Kõik me oleme ju märganud, et tööd või
mingit  ülesannet  tehes  on  alati  seda  kergem  teha,  kui  see  inimesele  meeldib.  Seega,  kui
inimene valib  ametit  alal,  mis  talle  meeldib,  saab ta  paremini  tööga hakkama ning see  ei
tundugi enam nagu töö, vaid lemmiktegevusega tegelemine.

Meile kõigile meeldivad erinevad asjad ja kõigil on ka erinevad lemmiktegevused. Teiste
hobisid ja valikuid peab austama! Hobid võivad aidata inimesel leida seda, mis talle tõeliselt
meeldib, ning tulevikus võib sellest ka midagi välja tulla. Tuleb alati õppida enda vigadest ning
tulla välja juba parema inimesena!

TOIMETUS
Peatoimetaja: Amina Okbani (8.c)

Reporterid:
Teele Hint (5.c)
Jaana-Liis Sokk (9.c)
Carmen Meriel Tensbek (9.c)
Kerttu Seppi (10.a)
Nele-Liis Peters (10.a)
Helen Mitt (11.a)
Renalt Kurt (11.a)
Robin Markus Kalf (12.a)

Fotod: toimetuse liikmed, erakogud

Joonistused: Jaana-Liis Sokk

Juhendaja ja kujundaja: õp Ann Aruvee

Amina Okbani, peatoimetaja

Amina Jaana-LiisCarmen

Helen õp  AruveeRobin

Nele-Liis Kerttu Renalt

Teele
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Narkootikumidest ehk kuidas üks vale 
otsus võib noore inimese elu ära rikkuda

Viimastel  aastaküm-
netel  on  narkootiku-
mide tarvitamist tead-
vustatud  tõsise  ühis-
konna  murekohana.
Efektiivne  valitsuse
töö,  musta  turu  piira-
mine  ja  noortele  aru-
saadavalt  probleemide
selgitamine  avaldavad
küll  mõju  narkootiku-
mide  leviku  vähenda-
misele,  kuid  vaata-
mata  sellele  võivad
noore  inimese  arva-
must mõjutada ka lap-
selik  naiivsus,  hooli-
matus  ja  sõprade liig-
ne surve. Olles liigselt
mõjutatud, hakkab ini-
mene  vastu  võtma
valesid  otsuseid,  mis
võivad  hiljem  drasti-
liselt  mõjutada  nii
tema  kui  tema  lähe-
daste elu.

Iga  noore  inimese
jaoks  on  maailm  täis
avastusi,  uusi  seiklusi
ja  tegevusi,  mis  tuleb
ära proovida. Noortele
iseloomulik  maksima-
lism  võib  põhjustada
liigset  enesekindlust,
mis  võib  hiljem  nega-
tiivselt mõjutada tema
otsuseid  ja  tegusid.
Sattudes valesse selts-
konda või valides vale
viisi  oma  igava  õhtu
sisustamiseks,  võib

ebakindlus  või  hull-
julgus olla saatuslik.
       Psühhoaktiivseid
aineid  ehk  sõltuvust
tekitavaid  aineid  tun-
takse juba varases aja-
loos.  Näiteks  on  neid
kasutatud  religioos-
setel  tseremooniatel
(nt  punast  kärbse-
seent), meditsiinilisel
otstarbetel  (nt  oo-
piumi) või kogu elanik-
konna  poolt  sotsiaal-
selt  tunnustatud viisil
(nt alkohol, nikotiin ja
kofeiin).  

Narkootiliste ai-
nete  pöördepunkt  tar-
bimises  saabus  19.
sajandil.  Oscar  Wilde
kirjutab  oma   romaa-
nis  „Dorian  Gray
portree”  (1891)   järg-
miselt: „/---/  Oopiumi
urkad,  kust  võis  osta
unistust,  õuduse  koo-
pad, kus uute pattude
hullumeelsus  võis
vanade pattude mäles-
tuse  hävitada.”  Selle
tsitaadiga annab kirja-
nik  aimu,  kui  palju
inimesed  sõltuvust  te-
kitavaid  aineid  väär-
tustasid ning mida olid
selle  kätte  saamiseks
valmis  ette  võtma.  

1960.  aastate
hipikultuur soosis jälle
narkootiliste  ainete
kasutamise  suurene-
mist.  Probleem  on

jätkuvalt  tõsine  ka
nüüdisajal.

Ugala teatris on
praegu  mängukavas
etendus  „Kuidas
minust  sai  HAPKO-
MAH”,  mis  põhineb
samanimelisel  raama-
tul  (ilmus  aastal
2016).  Etendus  avab
ukse allakäinud noorte
inimeste maailma, mis
on  siinsamas  meie
kõrval,  aga  millest
ühiskond  on  otsus-
tanud  vaikida.  Lavas-
tuses  mängivad  TÜ
VKA  teatrikunsti  13.
lennu tudengid. Lavas-
taja  Vallo  Kirs  on
loonud  unikaalse  ko-
hal  olemise  tunde,
nagu  vaataja  olekski
üks  tegelastest.  

Etendus oli väga
silmi  avav  ja  silma-
ringi  laiendav  koge-
mus, mis andis põgusa
ülevaate  narkootiku-
midest,  samal ajal  va-
let  ja  müüte  vältides.
Etendusele  järgnes
vestlusring  koos  spet-
sialistidega  Viljandi
haiglast  ja  politseist.
Soovitan  väga  eten-
dust vaatama minna!
        Narkootikumid on
kahjuks  osa  ühis-
konnast  ja  ei  kao
ilmselt  kuskile.  Kuna
uimastite  vari  tabab
peamiselt  noori  ja

ohustab  meie  noore-
mat  põlvkonda,  on
eriti oluline sellest tee-
mast  rääkida.  Oskus-
liku  ennetustööga  on
võimalik  palju  halba
ära  hoida,  muutes
meie ühiskonda turva-
lisemaks ja paremaks. 

Renalt Kurt
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Õpetaja Signe-Britt Sild: õnneliku juhuse 
tahtel õpetajaks

Õpetaja  Signe-Britt
Sild  on  meie  kooli
algklasside  õpetaja,
kes juhatab praegu 3.a
ja  4.v  klassi.  Ta  on
rõõmsameelne  ini-
mene,  kes  avastas
enda  jaoks  õpetaja-
ameti  õnneliku juhuse
kaudu.  Õpetamisesse
suhtub  ta  aga  suure
kohusetundega  ning
peab oluliseks  nii  las-
tele  kui  endale  meel-
diva ja turvalise kesk-
konna loomist. 

Kuidas  te  end  iseloo-
mustaksite?
Rõõmsameelne,  uudis-
himulik, abivalmis, va-
hel natuke laisk ja mu-
gav.  Püüan  olla  hea
suhtleja, kes loob oma
õpilaste jaoks turvalise
suhtluskeskkonna.
Väärtustan  väga  kõr-
gelt oma perekonda ja
sõpru,  kelle  toetus  on
minu  jaoks  väga  olu-
line ja edasiviiv.

Miks valisite just õpe-
tajaameti?  Kas  olete
oma otsusega rahul?
Peale  keskkooli  lõpe-
tamist  õppisin  ma
majandust ja  siis  kos-
meetikuks.  Kosmeeti-
kuna  töötades  selgus,
et teatud põhjustel ma
selle  tööga  jätkata  ei

saa. Seda kuuldes olin
ma  tõeliselt  õnnetu,
sest nautisin oma tööd
väga. Aga kui üks uks
sulgub, avaneb kusagil
teine.  Juba  lapsest
peale  olin  ma  tegele-
nud  tantsimisega  ja
juhtus  nii,  et  tütre
lasteaias  otsiti  ema,
kes  oleks  nõus  looma
tantsulise etteaste, mi-
da  isadele  esitada.
Peale  isadepäeva  üri-
tust  kutsuti  mind
lasteaeda  tantsutren-
ne  läbi  viima.  Võtsin
väljakutse  vastu  ja
alustasin puhta lehena
uuelt  kohalt.  Trennid
lasteaedades muutusid
mu  igapäevatööks  pä-
ris pikaks ajaks.  Ühel
hetkel  tekkis  huvi
õpetajaameti  vastu.
Asusin  lasteaeda  õpe-
tajana tööle ning aasta
pärast  astusin  uuesti
ülikooli. Teatud juhus-
te  tõttu  jõudsin  laste-
aiast kooli ja täna olen
oma  valikuga  väga
rahul.

Milline  õpetaja  te ole-
te?  Kas  kasutate  tra-
ditsioonilisi  või  mood-
samaid meetodeid?
Õpetamisse  suhtun
suure  kohusetundega.
Mulle  meeldib,  kui
õpetamine  on  minu

jaoks põnev ja lastel on
huvitav.  Oma  töös
kasutan  nii  traditsi-
oonilisi  kui  ka  kaas-
aegseid  õppemeeto-
deid. Pean oluliseks, et
algklassides  saaksid
lapsed  tugeva  põhja
ning  oma  tundides
miksin erinevaid mee-
todeid.  Kindlasti  ei
arva  ma,  et  lapsed
peaksid õppima ainult
töövihiku  ja  õpikuga.
Õppimine  koolis  on
midagi  palju  erilise-
mat  kui  pelgalt  töö-

vihiku  täitmine.  Ar-
van,  et lapse jaoks on
oluline  turvaline  õpi-
keskkond, kus ta saab
õppida  ja  maailma
avastada  ning  selle
kaudu  kasvab  armas-
tus  õppimise  vastu.
Sellise  keskkonna loo-
misega  ma  igapäeva-
selt tegelengi ning sel-
le aluseks pean turva-
list  ja  avatud  suhtle-
mist oma õpilastega.

Helen Mitt
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Rääkige  mõni  nalja-
kas  või  huvitav seik,
mis  õpetajatöös  ette
on tulnud?
Esimesena torkab pä-
he  klassiekskursioon
mõned aastad tagasi. 
Käisime  koos  teise
klassiga.  Mingi  kum-
malise  juhuse  läbi
sattusime  valesse
kohta.  Meid  võeti
kenasti  vastu,  kuigi
arvati,  et  me  oleks
pidanud  järgmisel
päeval  tulema.  Poole
tegevuse  pealt  saime
kõne,  kus  selgus,  et
meid  oodatakse  hoo-
pis  teises  talus.
Talude nimed olid vä-
ga  sarnased  ja
asukoha  vahe  u  30
km.  Teises  talus  oli
meile  ka  ekstra  val-
mistatud  lõunasöök.

Peale mõningasi läbi-
rääkimisi  sõitsime
bussiga  järgmisesse
tallu.  Kõik  lahenes
meie  jaoks  suure-
päraselt,  me  saime
külastada  kaht  eri-
nevat  talu,  tegime
erinevaid  tegevusi  ja
saime maitsva lõuna-
söögi.  Praegu tundub
see natuke koomiline,
aga sellel hetkel meil
küll väga naljatuju ei
olnud,  enne  kui
polnud  selge,  kuidas
olukorra  lahendame.
Lõpuks  läks  kõik
hästi,  kuid  andis
õppetunni,  kuidas
kõik  asjad  tuleb  kõi-
kide osapooltega mitu
korda läbi rääkida.

Kuidas  veedate  oma
vaba  aega?  On  teil
mõni huvitav hobi?
Vaba aega on kahjuks
praegu  väga  vähe.
Õppimine  ülikoolis
võtab  suure  osa  mu
ajast.  Aga  mulle
meeldib  väga  mere
ääres ja metsas jalu-
tada. Samuti meeldib
mulle  lugeda.  Kirg
tantsimise vastu pole
kuhugi  kadunud,
kuid  praegu  on  see
asendunud pigem joo-
gaga.  Ma  armastan
väga  teatrit  ning
reisida.

Mida peate elus kõige
olulisemaks?
Pere,  sõbrad,  tervis.
Osata  olla  õnnelik.
Kui ma ise olen õnne-
lik,  siis  on  seda  ka

inimesed  minu  üm-
ber.

Kui  saaksite  maa-
ilmas  muuta  ühte
asja,  siis  mis  see
oleks?
Olen  õppinud,  et  ei
tasu  vaevata  ennast
nende asjadega, mille
muutmine  pole  minu
võimuses.  Praegu
sooviks küll  selle vii-
ruse  ära  kaotada,  et
oma tavapärase eluga
edasi minna. Tunnen,
et  selline  hirm  ja
piirangud  häirivad
kõigi  inimeste  elu.
Mulle  meeldib  oma
elu  ise  juhtida,  aga
praegu  tundub,  et
seda  juhib  ,,miski”  ,
millest  meil  õieti
aimugi pole.
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Uued õpetajad meie koolis – 1. osa

Sellel õppeaastal on meie kooliperega liitunud mitu toredat uut õpetajat. Küsisime 
mõned küsimused, et nendega rohkem tuttavaks saada.

KEVIN BRENNER – kehaline kasvatus, 10.a klassijuhataja

Rääkige pisut endast.
Kesk-Eestist, kahekümne kuue aastane. Õpin Tallinna
Ülikoolis  kehakultuuri.  Ma  pean  ennast  suhteliselt
aktiivseks  ja  energiliseks  inimeseks.  Kõige  rohkem
pean  lugu  tervislikest  eluviisidest  ja  üleüldse
liikumisest.  Harrastan  seinast  seina  spordialasid,
suuresti  tulenevalt  hooajast.  Ma  pean  ennast  päris
õnnelikuks  inimeseks,  kuna  saan  oma  hobid  siduda
tööga.

Mis  teile  enda  kooliajast  kõige  paremini  meelde  on
jäänud.
Ma  ei  oska  konkreetselt  ühte  asja  välja  tuua,  aga
meeldejäävaim  aeg  oli  kindlasti  gümnaasium.  See
möödus eriti positiivses võtmes. Maja ning õpingud olid
alg-  ja  põhikoolist  eraldatud,  meil  oli  suurepärased
õpetajad, koolikaaslased. Kuna Türi pole kõige suurem
linn, siis ka õpilasi oli võrreldes Tallinnaga vähe. Kõik
olid  kokkuhoidvad,  õhkkond oli  äärmiselt  sõbralik  ja
meeldiv.  Olgem  ausad,  gümnaasium  pole  just  konti
murdev  koolietapp,  seega  see  aeg  möödus  sujuvalt,  probleemideta  ning  oli  kindlasti
meeldejääv.

Mida hindate õpetajaameti juures kõige enam.
Vaheaegu☺. Aga tegelikult  meeldib  enim mulle keskkond,  mida kool  pakub.  Võimalus ise
areneda,  samas  pakkuda  sadadele  noortele  võimalust  areneda.  Koolis  pole  ükski  päev
samasugune  või  korduv,  iga  päev  õpib  midagi  uut  ning  alati  leidub  uusi  ja  huvitavaid
väljakutseid.

Kuidas leidsite tee Järveotsa kooli?
Nägin kuulutust ja kandideerisin.

Millised on muljed Järveotsast? Mis teile meeldib, mis mitte?
Esimese kolme ja poole kuuga on mul Järveotsast  ainult  positiivsed muljed.  Kool  on äge,
kolleegid  veel  ägedamad.  Palju  erinevaid  võimalusi  eneseteostamiseks  nii  õpetajatel  kui
õpilastel.

Kerttu Seppi, Nele-Liis Peters, Helen Mitt
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KADRI SILDNIK – raamatukoguhoidja

Rääkige põgusalt endast.
Ma saan sulle rääkida endast sellisena, nagu teised mind
kirjeldanud on – mu enesetajumine pole nii  hea,  kui ma
ehk  tahaksin,  et  see  oleks.  Ma  arvan,  et  ma  olen
heatahtlik,  sõbralik,  uudishimulik  –  oo,  väga,  väga
uudishimulik! Mind huvitab kõik lugemise ja infoõigusega
seotu. See, kuidas ja kes infole ligi pääsevad, millist infot
maailmas  on,  kes  sellele  ligi  ei  pääse  ja  mis  on  need
takistused,  kuidas maailm üldiselt  toimib – kõik sellised
teemad paeluvad mind. Ja niikaua ma kaevan, kuni saan
oma küsimustele vastused, kas raamatutest, internetist või
inimeste käest.

Kuidas te Järveotsa gümnaasiumisse sattusite?
Eelmises  kohas  olin  asenduskohal  ja  pidin  uut  töökohta
otsima  hakkama.  Järveotsa  gümnaasiumis  oli  lihtsalt
niivõrd  hea  vastuvõtt  ja  suurepärane  raamatukogu.  Nii
internetis kui kohapeal olles oli  näha eelnevalt raamatu-
kogus  tehtud  tööd  ja  mõtestatust.  Kõigist  tegevustest  ja
plakatitest oli näha, et raamatukogu armastatakse ja see
on  koht,  kuhu  tahetakse  tulla.  Õpilased  on  panustanud
sinna oma aega ning seda südamega teinud.

Mida te esimesena selles raamatukogus tähele panite?
Ma lihtsalt vaatasin suu ammuli – panin esimesena tähele
ilmselt seda, et ruum on avatuks tehtud ja kujundatud nii, et inimesed tahaksid siin kauem olla. Mitte
pelgalt raamatute võtmise ja tagastamise koht, vaid ka info, elamuste ja kogemuste jagamise paik.
Järgmiseks märkasin kõiki neid värviküllaseid plakateid, mis polnud ilmselgelt ainult ühe inimese,
vaid kogu koolipere poolt loodud – nendes oli näha nii juhendaja kätt kui ka seda, et erinevad õpilased
erineval  ajal  olid  need  teinud.  Veel  märkasin  raamatute  paigutust.  Kõige  ette  on  paigutatud
teatmekirjandus, kust lapsed saavad uurida näiteks looduse kohta ning esikohale on tõstetud teosed
tektside ja piltidega, mis neid lugema kutsuvad. Järgneb luule, seejärel raamatud kõige väiksematele,
kuid samas on näha ka noortekirjandus, millele hetkel rohkem tähelepanu juhitakse. See kõik näitas
läbimõeldud ja head tööd – et raamatukogu hinnatakse.

Levivad jutud teie düstoopiaarmastusest. Kuidas see algas? Mis teid selle juures köidab?
Alguses lugesin düstoopiakirjandust, teadmata, et see on düstoopiakirjandus. Siis aga sattusin ühe
õpetaja  teksti  lugema,  kus  seletati  lahti  nende  teoste  peamiseid  punkte  ning  mulle  meenus  üks
Harvardi juura õppejõu loeng. Hakkasin aina rohkem uurima nii düstoopiakirjandust kui seda, kuidas
see võib mõjutada noorte ja laste mõtlemist, sõltuvalt sellest, kui võimeline on ta seda omaks võtma. 

Teil on kuuldavasti ka meie koolis plaanis läbi viia üks düstoopiateemaline tund?
Jah, mul on ka teie koolis plaanis teha kaheteistkümnendikele üks tund. See on väga hea platvorm nii
ajaloo-,  ühiskonna-  kui  kirjandusõpetajale  ning  see  aitab  omavahel  põimida  erinevaid  aineid.  Üks
õpilane on sellel teemal tegemas ka uurimistööd, nii et hiljem on teil võimalus ka seda lugeda.

Lõpetuseks, kirjeldage ennast oma valitud tsitaadiga!
Selle kirjutasid mulle üheksandikud eelmisest koolist: „Hea kasvatus on see, kui suudad taluda teiste
mitte nii head kasvatust.“ See oli see, millega nemad mind iseloomustasid, aga see küsimus tekitas
minus  tahtmise  otsida  välja  tsitaat,  millega  ise  ennast  kirjeldaksin  ja  päriselt  omaks  pean.  Kui
ajalehes peaks kunagi ilmuma tsitaatide rubriik, kus õpetajad ja teised ennast kirjeldavad, siis ilmub
ka minu oma seal!
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TJG vilistlased eksootilistes riikides: 

Kelina Alkhalidi elust ja tööst Bahreinis 

Uues  rubriigis  proo-
vime  leida  meie  kooli
vilistlasi,  kes  elavad
kaugetes  või  eksoo-
tilistes  riikides.  Esi-
mene  intervjuu  on
Kelina  Alkhalidiga
(endine  Seppi),  kes
elab  ja  töötab  juba
aastaid  väikses  Aasia
saareriigis  Bahreinis,
tehes giiditööd. Kelina
lõpetas  Tallinna  Jär-
veotsa  Gümnaasiumi
2002. aastal.

Räägi  palun  oma  kooli-
ajast.
Asusin  õppima  TJG-sse
7.  klassi  viimasel  vee-
randil. Teisest linnast ja
teisest koolist tulles sain
õppima asuda vaid  ain-
sale  vabale  koolikohale
ja  mind  pandi  kunsti-
klassi.  Minu  esimene
klassijuhataja  oli  Tiiu
Härsing.  Kunstis  ma
küll tugev ei olnud, kuid
pean  tunnistama,  et
klassikaaslased  olid
suuresti  eeskujuks  oma
heade õpitulemustega ja
üldse  toredad  ning
ühtehoidvad.

Milliseid õpetajaid mee-
nutad hea sõnaga?
Mulle  väga  meeldis
matemaatikaõpetaja
Linda  Kalv,  kes  suutis
raske  õppeaine  väga
hästi lahti seletada ja oli
väga  mõistev  ning  toe-
tav.  Kindlasti  tahan
kiita  ka  oma  klassi-
juhatajaid  Tiiu  Härsin-
gut  ja  Margarita  Vahe-
rit.  Meeldis  ka  ajaloo-
õpetaja Leili Möldre.

Kuidas sattusid Bahrei-
ni giidina töötama?
Üsna  juhuslikult.  16
aastat  tagasi  kandidee-
risin  stjuardessiks  Bah-
reini  lennufirmasse.

Sain selle töö ja nii koli-
singi  elama  ja  töötama
siia  huvitavasse  ja  ek-
sootilisse riiki. Lendasin
5  aastat,  kuid  pärast
pere loomist soovisin lei-
da töö, mis oleks liikuv,
kus saaks suhelda erine-
vate  inimestega,  aga
annaks  mulle  ka  vaba-
duse  oma  tööaega  ise
planeerida. Nii leidsingi
giidinduse.  Tänaseks
olen  edukalt  läbinud
Maailma Turismiorgani-
satsiooni kõige kõrgema
taseme koolituse  giidin-
duses ja saanud ka vas-
tava kutsetunnistuse (vt
fotot lk 9).

Kerttu Seppi

Kelina (vasakul) koos töökaaslasega Bahrain 
World Trade Centeri juures 

Päikeseloojang Bahrain Fortis
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Kirjelda palun oma ühte
tööpäeva giidina.
Giiditöö  algab  vara
hommikul.  Minu töö  on
enamasti  talveperioodil
(talvel  on  siin  sooja  ca
25 kraadi), kui Bahreini
külastavad  suured  kru-
iisilaevad. Eelneval päe-
val saame teada, millist
tuuri  saabuvale  grupile
teeme.  Giid peab olema
sadamas  ootamas,  kui
laev  sisse  jõuab.  Sada-
mas antakse meile infor-
matsioon,  kui  palju  on
turiste  ja  milline  on
meie  buss.  Siis  kont-
rollime üle bussi ja saa-
me  tuttavaks  bussi-
juhiga.  Siis  algab  minu
töö huvitavaim osa,  kui
hakkavad  saabuma  tu-
ristid. Tervitame neid ja

loeme üle, kas kõik said
ikka  õige  bussi  peale.
Siis algab tuur, mis viib
läbi  väikese  Bahreini
(pindalalt  väiksem  kui
Hiiumaa).  Tavaliselt  on
tuurid  5–6 tundi  ja siis
toome  turistid  tagasi
sadamasse.  Bahrein  on
riik,  millel  on  pikk
ajalugu  ja  palju  tradit-
sioone,  see  kõrberiik
peidab  endas  ligi  7000
aastast  ajalugu  ja  sel-
lega kaasnevaid aardeid:
imelist käsitööd, pärleid
jne.

Kas giiditöö on kerge või
raske?
Giiditöö,  nagu iga teine
töö,  peab  inimesele
lihtsalt  meeldima.  Kui
teed  seda,  mis  sulle

meeldib,  on  see  kerge.
Giiditöö  vajab   peale-
hakkamist ja võimet tul-
la  toime  eriolukordade
ja erinevate inimestega,
jäädes  alati   professio-
naalseks.  Giiditöö  eel-
dab  ka  pidevat  enda
harimist ajaloo, kultuuri
ja  majanduse  ning  ka
kogu  maailma  mas-
taabis.  Hea  giid  teab
vastuseid kõikidele küsi-
mustele.

Milliste  riikide  turistid
on  olnud  kõige  üllata-
vamad?
Ma  ei  oskagi  sellele
vastata.  Pigem ei  näita
rahvus inimeste eripära,
vaid  on  erinevad  isik-
sused. Minu üks esimesi
tuure  oli  privaattuur

abielupaarile,  kus  mees
oli  ratastoolis.  See
pühendumus  koos  rei-
sida  ja  avastada,  näha
uusi maid ning soov tut-
vuda erinevate kultuuri-
dega  oli  tõeliselt  imet-
lusväärne. 

Mis sulle selle töö juures
kõige rohkem meeldib?
Inimestega  suhtlemine
ja  iseenda  pidev  täien-
damine.  Ma  õpin  palju
oma turistidelt ka nende
riikide kohta.

Kas  oled  Bahreinis  ka
teisi eestlasi kohanud?
Aeg-ajalt  ikka  kohtab
eestlasi,  kes  peredega
siia  reisivad.  Eelmisel
aastal  oli  meeldivaks
üllatuseks  juhuslikult
muuseumis  näha  ja
suhelda  ka  ühe  eesti
turismigrupiga.  Aga
eestlasi  ka  elab  Bah-
reinis.  Kui  siia  kolisin,
oli  Bahreinis  üle  viie-
kümne  eestlase.  Täna-
seks  jääb  see  number
alla viieteistkümne.

Mida  soovitate  TJG
õpilastele,  kes mõtlevad
minna  välismaale  tööle
või  kes soovivad giidiks
hakata?
Unistada  tuleb  alati
suurelt,  kõrgele  ja  kau-
gele!  Sealjuures  ära
unusta,  et  eesmärkide
nimel tuleb palju pingu-
tada  ja  õppida.  Järgi
oma südame kutsumust,
siis  on  ka  töö  puhas
rõõm.
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Õpetajad beebidega kodus

Mõned  meie  kooli
õpetajad on hetkel bee-
bidega  kodus.  Otsus-
tasime ühendust võtta
õpetaja  Kerli  Metsise
(KM),  Jaana  Skvort-
sova  (uue  nimega
Jaana Tsurkan, JT) ja
Triin  Lepaga  (TL),  et
uurida,  kuidas  neil
läheb.

Millal  teie  beebi  sündis
ja mis on tema nimi?
KM:  Marite  Heleen
sündis 27. detsembril.
JT:  Mina  olen  saanud
järjest  kaks  last.  Mark
sündis  18.12.18  ja  Leon
07.05.20.
TL:  Beebi  sündis  16.
veebruaril, nimeks Aron.

Kuidas  on  teil  lapsega
kodus olemine olnud?
KM:  Lapsega  kodus
olemine  on  väga  põnev.
Laps  hoiab  tegusana
ning nalja saab palju.

JT:  Ma  väga  hindan  ja
naudin  seda  aega  ja  et
saan  end  oma  lastele
pühendada  nende  esi-
mestel eluaastatel. Peale
koolis töötamist arvasin,
et  kodus  lastega  hak-
kama  saamine  on  käki-
tegu.  Reaalsus  näitas
aga seda, et vahepeal oli
klassiruumis  28  õpil-
asega  palju  lihtsam  kui
kahe lapsega kodus. 
TL:  Kodus  olemine  on
olnud  väga  põnev  ja
õpetlik.  Päevad  on  küll
pikad  ja  tegusad,  kuid
kuud  lähevad  väga  kii-
resti.

Mis on hetkel teie lapse
lemmiktegevus?  Mida
meeldib teile koos teha?
KM:  Hetkel  meeldib
lapsele  mängida  erine-
vate  muusikaliste  män-
guasjadega  ning  tahab
väga  käest  kinni  hoides
kõndida.  Koos  meile
meeldib mängida palli ja
käia ujumas.

JT: Vanem poeg sõidutab
hetkel  enamuse  ajast
mänguautosid  ja  püüab
magnetitega  kalu.  Vii-
masel  ajal  armastab
hambapesu  ka.  Noorem
poeg  vaatab  vanemat
autodega  möllamas  ja
püüab vaikselt edasi roo-
mata.  Söögitegemise
protsess  meeldib  aga
meile kõigile.
TL: Lapsele  meeldib
väga  kiikuda ja  mängu-
autoga sõita. Koos meel-
dib  käia  jalutamas  ja
ujumistrennis.

Mis  on  olnud  kõige
huvitavam asi, mis olete
õppinud  lapse  kasvata-
misel?
KM:  Õppinud olen  väga
palju. Ma ei tea, kas see
on kõige  huvitavam asi,
mis  ma  olen  õppinud,
kuid  kindlasti  oluline,
nimelt aja planeerimine.
Lapsega  võtab  näiteks
palju rohkem aega välja-
minek.  Tuleb  arvestada

mitme  asjaga,  enne  kui
saab uksest välja astuda.
JT:  Väga  põnev  on  jäl-
gida  lapsi  kasvamas  ja
avastamas  iga  päev  mi-
dagi  uut.  Lastega  õpid
taas märkama pisiasju ja
tundma nendest rõõmu.
TL: Kõige huvitavam on
see,  kui  kiiresti  laps
areneb ja kasvab.

Mis on olnud kõige kee-
rulisem  ülesanne  lap-
sega  kodus  olles?  Mis
kõige lihtsam?
KM:  Kõige  keerulisem
ülesanne  on  aru  saada,
mis  lapsel  täpselt  viga
on, kui ta näiteks nutab.
Kõige lihtsamat ma isegi
ei oska öelda.
JT: Kõige keerulisem on
lapsed  magama  saada.
Kõige lihtsam on käruga
jalutada.
TL:  Kõige  raskem  on
vahel aru saada, mis last
vaevab. Kõige lihtsam on
lapse  aja  sisustamine
erinevate tegevustega.

Jaana-Liis Sokk, Carmen Meriel Tensbek

Õpetaja Jaana, Mark ja Leon
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Kuidas  valisite  oma
lapsele nime?
KM: Mõtlesin enda peas
erinevaid  nimesid  ja
kõige  rohkem  meeldis
mulle nimi Heleen. Kuna
tahtsime  lapsele  kaks
nime  panna,  siis  teise
nime mõtles juurde lapse
isa.  Ühel  hommikul
hommikusööki  süües
pakkus  ta  välja  Marite,
mis mõlemale meeldis.
JT:  Tahtsime  abikaa-
saga,  et  laste  nimed
oleksid  lühikesed  ja
lihtsad. Ühiste arutelude
käigus  leidsimegi  selli-
sed nimed. Noorema poja
nimi on pandud veidi ka
samanimelise  filmi  mõ-
jutusel.
TL:  Nime leidsime inter-
netist,  lihtsalt  tundus
õige. 

Mida  te  TJG-st  kõige
rohkem igatsete?
KM:  Kõige  rohkem
igatsen  taga  kindlasti
lapsi.

JT:  Igatsen  kolleege,
õpilasi  ja  koolisisest
atmosfääri.
TL:  Kõige  rohkem  igat-
sen oma vahvaid õpilasi
ja kolleege.

Kas  te  suhtlete  teiste
õpetajatega? Kellega?
KM:  Suhtlen  päris  mit-
mega,  näiteks  Piret
Pink,  Triin  Lepp,  Raina
Kaus,  Liis-Grete Arro ja
Jaana Tsurkan.
JT:  Jah.  Suhtleme  iga-
päevaselt ja saame vahe-
peal  kokku  selliste  õpe-
tajatega  nagu  Triin
Lepp, Kerli Metsis, Piret
Pink, Raina Kaus ja Liis-
Grete  Arro.  Telefonitsi
olen  olnud  ühenduses
Heldi Oesega.
TL:  Suhtlen  ikka.  Iga-
päevaselt suhtlen Jaana,
Kerli,  Pireti,  Raina  ja
Liis-Gretega.

Kas te plaanite TJG-sse
tagasi tulla? Kui jah, siis
millal?
KM:  Kindlasti  plaanin
tagasi  tulla  ning  tagasi
tulen  juba  uuest  õppe-

aastast  ehk  2021  sügi-
sest.
JT: Plaanin ikka. Tahaks
tagasi  tulla  kahe  aasta
pärast või varem.
TL:  Jah,  kindlasti  plaa-
nin  tagasi  tulla,  täpse-
malt ei oska veel öelda. 

Kui  tihti  te  töö  ja
õpilaste peale mõtlete?
KM:  Võin  julgelt  öelda,
et absoluutselt iga päev.
JT:  Kui  ma  alles  koju
jäin,  siis  mõtlesin  iga-
päevaselt  koolile.  Vaata-
sin  kella  ja  mõtlesin,  et
mis  tund  mu  õpilastel
praegu on või  mida nad
võiksid  hetkel  õppida.
Praegu  näen  kooli  väga
tihti unes.
TL:  Ma  arvan,  et  pea-
aegu iga päev.

Kas  õpetajaks  olemine
teeb  elu  lapsega  lihtsa-
maks? Kuidas?
KM: Ma arvan, et hetkel
ei  muuda  elu  lihtsa-
maks, kuna ta on veel nii
väike.  Kui  ta  juba  suu-
rem  on,  siis  ma  arvan
mõjutab  see  rohkem.

Saan  teda  kergemalt
näiteks  aidata  kodu-
töödega,  kuna  olen  ise
nende  teemadega  palju
kokku puutunud.
JT:  Ei  usu,  sest  tekivad
suured  ootused  oma
lapse arengu suhtes. Aga
ilmselt  on  nii  ka  teist
ametit pidavatel emadel.
TL: Õpetaja  peab olema
loominguline  ja  koha-
nema  kiiresti  erinevate
olukordadega, need oma-
dused  teevad  kindlasti
lapsega  kodus  olemise
lihtsamaks. 

Milliseid sõnumeid/soove
on teil õpilastele?
KM:  Ma  soovin,  et
õpilased  leiaksid  igas
päevas  midagi  positiiv-
set.  Tahaksid  olla  iga
päev  veel  paremad  ja
tublimad.  Kindlasti
hoiaksid ja aitaksid üks-
teist!
JT:  A^3  =  Austust,
Armastust, Arengut!
TL:  Soovin,  et  mu
õpilased  oleksid  õnne-
likud! :) 

Aron Marite Heleen
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Teiste klasside vaheline
mõistatuste võistlus 

4. novembril toimus meie koolis võistlus, et välja selgitada, milline 2. klass on kõige parem mõistatuste 
tundja. Võistluses osalesid  2.a, 2.b ja 2.c. Vahetunni ajal pidid nad nuputama kümmet mõistatust. Kokku oli 
võimalik saada 10 punkti (iga õige vastuse eest 1 punkt). 

Võistluses olid kõik osalejad väga tublid, aga kõige rohkem punkte sai 2.b võistkond, kes teadis lausa 
kaheksat õiget vastust. 2.b klassijuhataja on õp Marje Liedemann. Palju õnne võitjatele ja aitäh teistele 
osalejatele!

Mõista, mõista, mis see on?
1. Tüdruk ühe silmaga? Nõel
2. Õues mäena, toas veena? Lumi
3. Ühel emal seitse last? Nädal
4. Hiir läheb auku, saba jääb välja? 
Võti
5. Lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma
nõela pistmata? Kapsas
6. Magusam kui mesi, tugevam kui
lõvi? Uni
7. Ei ole toas ega õues? Aken
8.Väike lehmake, magus piimake? 
Mesilane
9. Must suu, punane keel? Ahi
10. Üks hani, kaks kaela? Püksid

 

    

VÕITJAD! 2. b klass (koosseisus Richard Hein, 
Simona Talvik ja Marii Untla) mõistatusi lahendamas

2.a klass 2.c klass 

Kerttu Seppi, Nele-Liis Peters
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Ägedad loovtööd
Esitame valiku ilusaid ja huvitavaid loovtöid, 
mille autorid on praegused üheksandikud. 
Töid aitas valida õpetaja Helen Paasmäe.

Taaskasutatavatest 
materjalidest riiul – Heleri 
Tiitson ja Sandra Vahemaa

Õlimaal loodusest – Enel 
Meho

Viikingikilp – Krister 
Koolmeister, Ragnar Audse ja 
Aleks Kertsman 

Põrandapusle – Kädi Niinemaa ja Nora Pihelgas 

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

Emapuu – Triinu-Liisu Ismael
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Lapsesuu ei valeta

Seekord vestlesime 1.a klassi õpilastega ja palusime neil mõtiskleda järgmistel teemadel.

Mis on zoofoobia? (Õige vastus: haiguslik hirm loomade ees)

Agnes – Asi, kus on heledad prillid ees ja kile on ümber.

Erik – Mingi teadus asi.

Lara – Teadus.

Miks kutsutakse laste hambaid piimahammastaks?

Sofia – Sest piim on väga tervislik.

Artur – Kuna nad on enne jäävhambaid ja need on palju
nõrgemad.

Sebastian – Sellepärast, need tulevad kiiresti ära.

Millest on tehtud pilved?

Sofia – Taevast.

Artur – Veest ja kuumast õhust.

Sebastian – Veest, aurust ja valgest värvist.

Kuidas toimub e-kirja saatmine?

Erik – Paned kirja pudeli sisse ja saadad veega.

Indrek – Telefoni teel

Kas koolisöökla peaks pakkuma taimetoitu?

Uurisime  meie  kooli  1.–12.  klassi
õpilastelt,  kas koolisöökla võiks  pakkuda
igapäevaselt  ka  taimetoitu. Küsitluses
osales  kokku  122  õpilast.  81% õpilastest
vastas  küsimusele  jaatavalt.  19%
õpilastest  vastas  küsimusele  eitavalt.
Küsitlust tehes oli märgata, et õpilastel oli
raske otsustada ja paljud uurisid, kas on
olemas  vastusevariant  nagu  „ei  tea“.
Paljud vastasid  väga  rõõmsalt  ja  kiiresti
ning  olid  väga  kindlad  oma  vastuses.
Märgata oli ka seda, et enamik õpilasi, kes
vastasid eitavalt, olid meessoost. 

Kerttu Seppi, Nele-Liis Peters

Amina Okbani

81%

19%

Jah

Ei
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Koomiks
Jaana-Liis Sokk
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Halloween – üks hirrrrrrmus äge päev!
  

30.  oktoobril  toimus
meie  koolis  halloween`i-
teemaline  stiilipäev  ja
palju toredaid tegevusi.
Juba  koolimajja  sisse  astu-
des  oli  tunda  halloween´i
meeleolu.  Väga  paljud  õpi-
lased  erinevatest  vanuse-
gruppidest tulid kooli huvita-
vate  ja  jubedate  kostüü-
midega. Oli näha, et õpilased

olid väga elevil, et oma kos-
tüümides sõpru näha.  Paljud
väitsid,  et  soovivad  sama-
suguses kostüümis ka  hallo-
ween`i jooksma minna.

Raamatukogu aitasid
kaunistada 11., 8. ja 5. klassi
õpilased. Raamatukokku sis-
se  astudes  oli  näha  palju
meeleolukaid  ja  hirmu-
äratavalt  ilusaid  kaunistusi.
Raamatukogus  toimusid  ka
erinevad  tegevused  hallo-
ween`iga  seoses.  Toimus

hirmu-  ja  õudusraamatute
näitus.  Esimestel  klassidel
toimusid  ka  raamatukogu-
tunnid,  kus  peamiseks  tee-
maks  oli  hirm.  Lapsed  said
peale  raamatukogutunde
kirjutada  kõik  koos  enda
hirmud üles ning arvame, et
see aitas neil ka nendest üle
saada.

Kõik osalejad, kellel
oli  kostüüm  seljas,  said
kommi  ning  õpilased  olid
väga  õnnelikud  selle  üle.

Korraldajatel  oli  väga  hea
meel, et paljud õpilased tulid
lahedate  tegelastena  kooli.
„Väga tore  oli  näha,  et  las-
tele  meeldis  mu  kostüüm,“
ütles  Mia  Lisette  Tuisk  8.c
klassist.

Päev  oli  täis  oma
hirmudega  silmitsi  seismist
ja  nende  avastamist.  Loo-
dame,  et  järgmine  aasta  on
veel rohkem osalejaid!

Amina Okbani

Amina Okbani
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Rebaste ristimine – proovile panev tervitus 
gümnaasiumisse

Nagu igal aastal toimus ka
sel  aastal  rebaste  risti-
mine. Jälle oli hea võima-
lus 12. klassi õpilastel olla
jumalad  ja  kümnendikel
nende  jüngrid.  Abitu-
riendid said nautida võimu
ja  10.  klassidel  oli  hea
võimalus teha ennast hästi
lolliks  ja  olla  tervitatud
gümnaasiumisse. 

Ürituse  peakorral-
daja  oli  12.  klassi  Liisa
ning  temale  lisaks  tege-
lesid  korraldusega  Karl-
Markus,  Greete,  Laura-
Eliise, Austin, Liis, Gabri-
ella ja Andra. Lisaks neile
olid  muidugi  veel  juma-
lad.  Jumalad moodustasid
seitse tiimi, mis jagunesid
eri värvideks. 

Üritus  kestis  kolm
päev.  Iga  päev  oli
hommikvõimlemine  ja

lõunasöögi  ajal  söögi-
palve. Viiruse leviku tõttu
olid  ka  mõned  piirangud.
Üritused  pidid  toimuma
väljaspool  siseruume  ehk
kooli  staadionil.  Lisaks
pidi jumalad kandma mas-
ke.   Tegevused pidid ole-
ma  eetilised  ja  kooli
sobivad, nii nagu alati.

Korraldajad  jäid
ise  üritusega  rahule.  Üri-
tus  oli  emotsioone  täis.
Nende arvates oli see tore

kogemus  ja  võimalus.
„Pärast  ürituse  lõppu
avastad alati midagi, mida
oleks  paremini  saanud
teha  või  läbi  viia,“  arvas
Greete  Saar,  kes  oli  üks
korraldajatest.

Robin Markus Kalf

4.a klass
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Millised huviringid on meie koolis?
Amina Okbani

NUTIRING

Juhendaja õp Helle Kiviselg
1.―3. klassile
Ruumis 226
E 13.00

„Ringis tegeleme erinevate lihtsamate robo-
titega (BeeBot, Ozobot) ja harjutame veidi ka 
tahvel-arvutites programmeerimist. Lisaks 
õpime tundma erinevaid veebipõhiseid võima-
lusi joonistamiseks, koomiksi tegemiseks, 
erinevate kaartide tegemiseks jms. Nutiringis 
käivad õpilased saavad tutvuda interaktiivse 
põrandaga ja sellega teha erinevaid asju. 
Tutvume arvuti klaviatuuriga, mis kus asub, 
ning klaviatuuri klahve polegi vaja karta, sest 
mõnda klahvi võib kauem all hoida. Lisaks veel 
klaviatuuri lühikäsud. Kuna tegemist on siiski 
algklasside õpilastega, siis see kõik võtab aega, 
aga tulemus on kindlasti seda väärt. Nutiringi 
eesmärgiks on arendada digioskusi ja luua 
sinasõprus arvutiga, et hiljem oleks julgust uu-
rida, millised võimalused on veel olemas peale 
telefonmängude ja skrollimise,” räägib õpetaja 
Helle Kiviselg.

RAHVATANTS

Juhendaja Merle Lättekivi
E ja K kell 12.00 (1. klass)
E ja K kell 14.00 (2. klass)
E ja K kell 13.00 (3. klass)
E ja K kell 15.00 (4. ja 5. klass)
Aulas 

Õpilane Mia Lisette Tuisk: „Rahvatants on 
väga lõbus ja seltskond on väga mõnus ning 
tunnen end seal kui mina ise!“

JÕUSAALI ABC

Juhendaja õp Raina Kaus
7.―12. klassile
Jõusaalis
T 15.00, N 16.00

„Jõusaali ABC huviring on suunatud 
põhikooli ja gümnaasiumi tüdrukutele, 
tutvustamaks erinevaid jõusaali seadmeid ja 
vahendeid. Õpime harjutusi turvalise 
tehnikaga sooritama ning teeme neid 
järjepidevalt läbi, et liigutused kinnistuks. 
Saame kasulikud teadmised ja mõnusa 
koormuse kogu kehale,“ räägib õpetaja 
Raina Kaus.

SMUDILASKOOR

Juhendaja õp Aleksandra Di Maio
1.―5. klassi õpilastele
Aulas
T ja N 13.00

„Mudilaskooris on hea seltskond, mõnus 
meeleolu ja päris tihti sai peale tundi 
kommi,“ ütleb 5. klassi õpilane Teele Hint.

KOOLIAJALEHT

Juhendaja õp Ann Aruvee
5.―12. klassile
Raamatukogus
R kell 14 või kokkuleppel

„Siin on väga erinevate huvidega värvikad 
inimesed, kellelt alati midagi uut õpib ning 
kes oma artikleid südamega kirjutavad. 
Lisaks õp Ann, kelle professionaalne 
pühendumus sellesse projekti on austusväärne 
ning kelle õunad ja koogid on meie reedete 
tipphetked,“ ütleb Helen Mitt 11. klassist.
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DISAINIRING

Juhendaja õp Sirje Märjamaa
3.―6. klassi õpilastele
Ruumis 406

AVASTA JA IMESTA

Juhendaja õp Mari Uudelt
7. klassile
Ruumis 240

„Olen saanud osaleda väga põnevates 
töötubades ja käia lahedatel õppereisidel. Oli 
väga huvitav kogemus ning sai alati midagi 
uut teada!“ kommenteeris õpilane Elisette 
Siim.

KORVPALL

Juhendaja õp Ravo Vaga
6.―9. klassi poistele
Võimlas
K 15.30

„Kõige rohkem meeldib korvpalli juures see, 
et on tore ja lõbus olla ning kunagi ei hakka 
igav,“ ütleb 8. klassi õpilane Marius Liias. SPORTMÄNGUD

Juhendaja õp Merike Turb
4.―8. klassi tüdrukud
Võimlas

„Soovitan inimestele, kellele meeldib palli 
mängida ja tore seltskond,“ ütleb õpilane 
Keidi Ashlee Tauts.

KLAVER

Õpetaja Aune Kaljapulk  
Telefon 56152340
aune.kaljapulk@gmail.com

           

PLOKKFLÖÖT

Õpetaja Signe Tafenau  
56155789 
signetaff@gmail.com  

ROBOOTIKA

Juhendajad õp Ago Kalberg ja Helle Kiviselg
2.―8. klass
Ruumis 039
T ja N 15.00

„Selle huviringi eesmärgiks on iseseisev 
juhendist arusaamine ja juhendi kasutamise 
oskuse saavutamine ning tehnilise loomingu 
algete omandamine,“ räägib õpetaja Ago 
Kalberg.

„Robootikas on väga tore, sest saab kasutada 
enda fantaasiat roboti ehitamisel. Soovitan 
nendele, kes on huvitatud robotitest ja 
tehnikast,“ ütleb õpilane Kristjan Saar.

Leia omale sobiv huviring ja
 võta juhendajaga julgelt ühendust! 
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Sportlik sügis Järveotsas

Esimene poolaasta on 
olnud  Järveotsa  kooli-
perele  vaatamata  pii-
rangutele  väga  sport-
lik. Liigume edasi!

Spordipäev
Kõik järveotsakad olid 8.
septembril  spordilainel:
algklassid  kooli  lähi-
ümbruses  maastiku-
mängul,  põhikooli-  ja
gümnaasiumiõpilased
vanalinnas  nutiorien-
teerumisel.  Liikumis-
rõõm  ei  jätnud  kedagi
tabamata!

Spordinädal
23.―30.  septembril  toi-
mus  rahvusvaheline
spordinädal,  millest
võttis  taaskord  osa  ka
meie kool.  Sel  puhul  oli
õuevahetundides  seitse
erinevat  aktiivset  punk-
ti,  mida  õpilased  said
proovida  ja  millest  rõõ-
mu tunda: jalgpall, korv-
pall,  disc  golf,  laua-
tennis,  keksumäng,  hü-
pitsaga hüpped ja rippu-

mine  ronimistorudel.
Spordinädalal  oli  kaasa
lööma oodatud igaüks!

Sportlik õpetajate päev
Abituriendid korraldasid
5.  oktoobril  õpetajatele
sportliku  ja  meeleoluka
pärastlõuna  koolihoovis.
Tiimidena  pandi  end
proovile nii õuna täpsus-
visetes,  vee  püüdmises
kui koolilaulu laulmises,
lisaks  korvpalli  vaba-
visetes,  sõnarägastiku
lahendamises  ja  topsi-
püramiidi  ehitamises.
Samuti  toimus  meele-
olukas  trips-traps-trull
kihutamise  meetodil.
Lõpuks  oli  kauni  sügis-
päikese  käes  värviliste
puude  all  ootamas  pik-
nikulaud  suupistetega.
Õpetajad  olid  tänulikud
12ndikele  lustliku  ühise
ettevõtmise eest!

Liikumisminutid
Teist  aastat  järjest  on
käimas  aktiivsust  täis
projekt  „Liikumis-
minutid”,  mille  peamine
eesmärk  on  tuua  igasse
päeva  liikumisrõõmu  ja

eesmärgipäraseid  ak-
tiivseid  tegevusi.  Sellel
aastal  on  kaasatud  ka
kogu  kooli  pereliikmed,
et  koguda  veel  rohkem
minuteid,  veeta  ühiselt
kvaliteetaega,  motivee-
rida  ja  olla  toeks.  Pere-
liige  kogub  minuteid
koos  õpilasega  liikudes
ning  kannab  need  sisse
kodulehel olevasse vormi
„Liikumisminutid 3.―12.
klass”.  Liikumisminutite
esimese etapi võitjad olid
1.a,  4.b,  5.c,  8.c  ja  10.a.
Auhinnaks  olid  ime-
maitsvad  tordid! Ak-
tiivseid  liikujaid  kooli-
pere  seas  tuleb  aga
muudkui  juurde.  Õpeta-
jatest olid seekord usina-
mad õpetaja  Ester,  Eve,
Kevin  ja  Ravo.  Suur
rõõm on ka selle  üle,  et
liikumisminuteid on täit-
ma  hakanud  ka  pere-
liikmed!  Teine  etapp  on
käimas. Palju  aktiivseid
ja  rõõmu  täis  liikumis-
minuteid kõigile!

Õuevahetunnid
Populaarsust  on  kogu-
nud õuevahetunnid,  kus

jagub  tegevust  kõigile.
Kes  mängib  palli,  kes
hüppab,  kes  ronib,  kes
kõnnib, kes mängib  disc
golf´i. Tuju  kõigil  hea,
ainetund  möödub  tõhu-
samalt  ja  liikumis-
minutid  saab  ka  kirja
panna!  Mine  sinagi
kindlasti  õuevahetundi
ning järgi  sealseid reeg-
leid!

Liikuma Kutsuv Kool
Uuel  õppeaastal  kes-
kendume  lisaks  laste
aktiivsuse  tõstmisele  ka
õpetajate  liikumisrõõmu
suurendamisele.  Igal
kuul  toimub  õpetajatele
tore  ühistegevus,  mis
aitab  meeli  ja  keha
turgutada.  Oktoobris
käisime  imeliste  vaade-
tega  Majakivi-Pika-
nõmme  loodusõpperajal
(vt pilti). Oli igati mõnus
matk vaimse  tervise
kuul!

Ole aktiivne!

õp Raina Kaus
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Teele Hint – suurim Harry Potteri fänn TJG-s

Meie  kooli  5.c  klas-
sis  õpib  Teele  Hint,
kelle  hobiks  on
Harry Potteri fänna-
mine.  Tegime  tema-
ga  intervjuu,  et  ta
hobist  paremat  üle-
vaadet saada. 

Mida  su  hobi  endast
täpsemalt kujutab?
Minu  hobi  hõlmab
Harry Potteri eesti- ja

ingliskeelsete  raama-
tute  lugemist,  Harry
Potteri teemaliste kos-
tüümide  ja  riiete  iga-
päevast  kandmist,
Harry  Potteri  asjade
kogumist,  Harry
Potteri maiustuste ise
tegemist jmt.

Millal ja kust see hobi
alguse sai?
Minu  hobi  sai  alguse
2019.  aasta  detsemb-
ris, kui vaatasin kooli-
vaheajal Harry Potteri
filme  esmakordselt.

Filme soovitasid mulle
mu õde ja vend.

Kummad on paremad
– raamatud või filmid?
Minu arvates on mõle-
mad  väga  head,  aga
raamatutes  on  palju
rohkem  detaile  ja
muud  sarnast,  mis
teeb raamatud natuke
paremaks kui filmid.

Milline  on  sinu  lem-
mikraamat  ja  -film
sellest sarjast?
Minu  lemmikraamat
on  ,,Harry  Potter  ja

fööniksi  ordu”  ja  mu
lemmikfilm on ,,Harry
Potter  ja  tarkade
kivi”.

Kes  on  sinu  lemmik-
tegelane?
Minu  lemmiktegelane
on Hermione Granger,
sest ma tunnen, et me
oleme  päris  sarnased
ja  ma  tahaksin  olla
tema  ning  ta  on
lihtsalt nii lahe.

Harry  Potteri  fännid
vaidlevad,  kas  Seve-
rus  Snape on  hea või
halb tegelane. Mida sa
arvad?
Minu arust on Severus
Snape  hea  tegelane,
aga ta oskab seda liiga
hästi  kõigi  eest  var-
jata.  Ta  on  lihtsalt
minevikus  nii  palju
haiget  saanud,  et  ei
taha  enam  rohkem
haiget  saamisega  ris-
kida.

Carmen Meriel Tensbek
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Raamatusoovitused

Emma Moss, sari „TÜDRUKUD VLOGIVAD!” 

Selle sarja raamatud on väga huvitavad, naljakad, kaasahaaravad ja toredad.
Lugu algab, kui Lucy kolib ühest riigist teise ja vahetab kooli, mis on juba
iseenesest piisavalt hull. Kahjuks õnnestub tal aga ka kohe esimesel päeval
uues  koolis  kõikide  ees  piinlikku  olukorda  sattuda.  Lisaks  filmib  üks
klassikaaslastest Lucy äpardust ja paneb selle video veebi üles. Lucy sõbrad
ärgitavad teda vlogima, kuid Lucy arvates on see mõte kohutav. Ent kui Lucy
vastu  tahtmist  vlogima  hakkab,  ootab  teda  suur  üllatus  –  tema  videoid
vaadatakse ja teda julgustatakse jätkama. 

 

Reeli Reinaus ,,Roosi märgi all” 

Romaanis  üritatakse  lahendada  kahte  probleemi.  Miikael  otsib  vastuseid
oma  kummalistele  unenägudele  ja  jõuab  sensitiiv  Vika  abiga  omadega
Hiiumaale. Samal ajal püüab Ingel leida oma poiss-sõpra, kes on kadunud
nagu  tina  tuhka.  Kuigi  Miikael  ja  Ingel  teineteist  ei  tunne,  on  nende
probleemid omavahel seotud ning lahendused asuvad kauges minevikus.

 

Philip Reeve ,,Surelikud masinad” 

Teadusliku  fantaasia  teose  sündmustik  toimub  postapokalüptilises  kauges
tulevikus. Peale Kuuekümne Minuti Sõda on linnadel munitsipaaldarwinism,
mis tähendab, et tugevamad linnad ründavad nõrgemaid ja piltlikult öeldes
söövad seal olijad ära. Peategelasteks on õpipoiss Tom Natsworthy ja Hester
Shaw, nad peavad Londonile järele jõudma ja seiskama maailma ohustava
relva.
Raamat on neljaosalise sarja esimene osa.

Teele Hint, Carmen Meriel Tensbek

Raamat on meie kooli raamatukogus 
olemas!

Raamatu leiab e-raamatukogust ELLU 
(ellu.keskraamatukogu.ee). 
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8. klassi poisid tegid söödavaid lumememmi

16. oktoobril kogunesid 8. klasside võistkonnad (8.a – Kaur Mägi, Rait Mägi, Patrick Kalvik;
8.b – Mihail  Zenovitš,  Rando Mikk, Henri Heinmaa; 8.c – Marius Liias,  Ralf  Jaanhold; 8.d
võistkond  jäi  kahjuks  haigeks)  käsitööklassi,  et  koolilehe  väljakutse  vastu  võtta  ja  vabalt
valitud materjalidest söödavad lumememmed teha. Õpetajad hindasid fotode järgi välimust,
oma hääle andis 40 õpetajat. Õpilastest koosnev žürii hindas nii maitset kui välimust.

Välimuse eest õpetajatelt 
10 häält (25%)

Õpilasžürii kommentaarid:
Šokolaadimuffin 
kondentspiimaga maitseb 
hästi. Hea kaunistamise 
idee ja maitsev. 
Lumememme nina oli tore.
Seest veidi toores, aga 
muidu väga hea.

Välimuse eest õpetajatelt 
27 häält (70%)

Õpilasžürii kommentaarid:
Perfektne töö ja välimus. 
Tegutsesid teistega 
võrreldes vaikselt, 
tulemus oli väga hea. 
Banaani ja moosi kooskõla
oli väga hea. Meeldis, et 
oli natuke haput maitset 
tunda.

Välimuse eest õpetajatelt 
2 häält (5%)

Õpilasžürii kommentaarid:
Mõte oli iseenesest hea, 
aga välimust ei olnud. 
Meeldis, et šokolaadist 
kate oli kõvem ja 
vahukomm sees pehme. 
Hea maitsega!

Amina Okbani

8.a

VÕITJAD!

8.b

8.c
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Õpetaja, kelle uus perekonnanimi on Tsurkan.
2. Püha, mis on kohe käes.
3. Just selle asja pidid 8. klassi poisid kokandusduellis kokkama.
4. Õp Kerli Metsise lapse teine eesnimi.
5. Loovtööna valminud praktiline mööbliese.
6. Raamatukoguhoidja eesnimi.
7. TJG vilislane, kes elab Bahreinis (eesnimi).
8. Teele on Harry Potteri suurim ...
9. Just see amet oli kunagi õp Signe-Britt Sillal.
10. Raamatusarja „Tüdrukud vlogivad!” autor (perekonnanimi).

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

MÄNGI SIIN TRIPS-TRAPS-TRULLI!

   JÄRGMISES NUMBRIS:

• Tutvustame uusi õpetajaid! 2. osa
• Kokandusduellis uued hõrgutised

• Intervjuu uue põneva vilistlasega
• Pikem intervjuu õp Tatjana Rosenfeldiga

mailto:koolileht.meil@gmail.com
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