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Ürituste kalender
Veebruar
2. veebruaril võeti vastu kokku 5361
kg vanapaberit, millest 4398 kg kogusid
algklassi-, 672 kg 5.-8. klassi ja 291 kg 9.12. klassi õpilased. Tublimad kogujad olid
Urmet Ehalaas (71 kg), Deili Jurjev (62
kg), Helena Borissjuk (52 kg), Kristi Pärn
(48 kg).
2. veebruaril külastas kooli Novgorodi linna delegatsioon, kellele meeldisid
meie bassein, muuseum, fuajee, garderoob
ja õpilaste kapid seal, õpetajate toas võtmete kapp ning klassipäevikud ja puudumispäevikud; hambaravikabinet ning arvutite rohkus.
7. veebruaril tähistati võõrkeelte päeva.
8. veebruaril tähistasid 1.-5. klassid
Kohtla-Nõmmel vastlapäeva. Kahjuks jäi
üritus, mis oli planeeritud sealsamas ka 6.8. klassini läbi viia, ära, kuna mõned õpetajad ja õpilased avaldasid rahulolematust,
mille tulemusena ka suurem osa rahvast,
kes oleksid vastlapäevatralliks valmis olnud, lõbust ilma jäid
9.-11. veebruarini oli üleval kukenäitus, millel olid lisaks algklassidele välja
pandud ka 5.a, 5.b, 7.c ja 7.b kuked. Erilist
äramärkimist vääris Hendrik Võro (5.b)
tehtud traadist kukk.

11. veebruaril oli 9.-12. klasside sõbrapäevapidu ja –disko.
11.-12. veebruaril toimunud vabariiklikul etlejate konkursil
Tallinnas sai Katri Krall eripreemia K. Merilaasi luuletuse “Usalda
oma silmi” ja P. Krusteni proosapala “Kiri teadmatusse” esitamise
eest.
14. veebruaril oli kasutusel sõbrapäevapostkast.
8. veebruaril toimus 5.-8. klasside sõbrapäevapidu “Kahekesi
koos”, millel valiti parimaks sõpradepaariks Anna Rõbakova ja
Anastassia Lapšina (7.c), teise koha said Deili Jurjev ja Ksenia
Buldakova (6.b) ning kolmanda koha Pille Alasi ja Liina Pajo (7.b).
Veel osalesid Marko Veinbergs ja Eduard Krotov (5.a); Anastassia
Leljavina ja Ksenia Võhma (5.b); Kerli Karpelin ja Sigrid Sälik
(7.a).
18.-19. veebruaril osalesid õpilasfirmad Tartus noorte infomessil Intellektika 2005.
22. veebruaril oli algklasside kaunimate vihikute näitus, millele olid välja pandud igast klassist kahe õpilase vihikud. Kõige ilusamad vihikud on Kelli Rümmelil (2.a).
23. veebruaril tähistati vabariigi aastapäeva pidulike aktustega
ning direktori vastuvõtule olid kutsutud iga klassi parimad õpilased:
Elin Lentso (5.a), Reijo Palmiste (5.b), Olar Songi (6.a), Triin Rannamaa (6.b), Pille Puksa (6.c), Sigrid Sälik (7.a), Liina Pajo (7.b),
Kristjan Kriisa (7.c), Kaisa Siitan (8.a), Marge Arge (8.b), Kristel
Kroon (9.a), Mari Halliksaar (9.b), Olga Hodakovskaja (10.a),
Aigar Jõemets (10.b), Sten Ronimois (11.a), Olga Katšanova (11.
b), Merilin Nõmmik (12.a), Valeria Dralova (12.b).
25. veebruaril toimus Kohtla-Järve kultuurihoones maakondlik
laste rahvatantsupäev, millel osalesid 1.a, 2.a, 3.a, 3.b ja 4.b tantsurühmad. Samas selgus laulule “Virumaa lapsed” loodud tantsude
konkursi võitja, milleks oli Urve Kilgi loodud tants ja mille esitasid
3.b klassi tantsijad.
Veebruari viimasel nädalal saatsid Kaidi Karu ja Mari Sarv
oma uurimustöö “Kohtla-Järve erinevate tööstusmaastike orhideed”
Eesti Noorsootöö Keskuse konkursile. Sama töö esitatakse ka Eesti
õpilaste teadustööde riiklikule konkursile 15. märtsiks. Neidude juhendaja on Mall Schmidt.

Märts
3. märts
saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor
3. märts
5.-8. kl lume-alade teatevõistlused
4. märts
näitus „Eduard Vilde – 140“ raamatukogus
5. märts
inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor
7. märts
koolisisene majandusolümpiaad
7.-11. märts 5.-8. kl tüdrukutenädal
9. märts
maakondlikud suusatamise teatevõistlused Pannjärvel
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Ürituste kalender (järg)
11. märts
12. märts
14. märts
14. märts

näitus „Iko Maran – 90“ raamatukogus
majandusolümpiaadi piirkonnavoor
emakeelepäeva tähistamine
emakeelepäevale pühendatud näitus raama
tukogus
14. märts
Kaelapuu teatri etendus “Vanapagana naise
võtt” algklassidele
15. märts
vene keele olümpiaadi piirkonnavoor
15.-16. märts B-klassi poiste vabariiklik korvpalliturniir
16. märts
abituuriumi proovieksamikirjand

16.-17. märts D-klassi poiste saalijalgpalli võistlused Aht
me spordihallis
18. märts
Känguru matemaatikavõistlus koolis (5.-12. kl)
19. märts
XI Virumaa matemaatikavõistlus Kiviõlis
19.-20. märts minikorvpalliturniir Forte Karikas Jõgeval
21. märts
näitus „Lihavõtted“ raamatukogus
21. märts
5.a klassi ekskursioonil Fazeri kommivabrikus
Soomes
21.-30. märts minikorvpallifestival Lloret de Mar Hispaanias
22.-24. märts korvpalliturniir Jõhvi Cup
27. märts
filatelistide kokkutulek

Kvaliteet hariduses
I veerandi lõpus viidi projekti „Kvaliteet hariduses“
raames läbi ülekooliline küsitlus, et selgitada välja,
mis koolis meeldib ja mis võiks parem(ini) olla. Küsitlusele vastasid õpilased 1.-12. klassini, samuti õpetajad ning teised koolitöötajad. Sellise ülimalt laiahaardelise küsitlemise ideeks oli, et võimalikult kõik
saaksid oma arvamust avaldada. Oleneb ju igaühest
meist, et meil siin võimalikult hea koos eksisteerida
oleks. Samuti ei saa loota, et kui me ise midagi ei tee,
läheb kõik iseenesest meelepäraseks. Niisiis esimene
samm on astutud, jõudumööda arvamusi arvestatakse
ja nende järgi tegutsetakse. Ka siin oodatakse panust
igalt õpilaselt, õpetajalt ja koolitöötajalt, sest ainult
koostöös on võimalik luua.
Mis meile koolis meeldib?

olla pingid ja põrandad korras. Vähem olgu vägivalda ja
rohkem huvitavaid üritusi. Ka klassiruumid võiksid olla
ilusamad, mööbel mugavam ja arvutiklassis paremad arvutid. Hindamissüsteem võiks olla kergem. Vahetundides suitsetamine tuleks ära lõpetada. Huviringe ja vaba
aja veetmise võimalusi võiks rohkem olla ning arvuteid
võiks saada kasutada ka pärast tunde. Samuti soovitakse
tunnis vaikust ja et rohkem tähelepanu pöörataks probleemsetele lastele.
Õpetajad ja koolitöötajad leiavad, et neil võiks olla rohkem omavahelisi koosviibimisi ning õpetajad vajaksid
rohkem puhkekohti. Kui siia juurde kuuluks veel hommikukohv, siis võiks tegeleda järgmiste tööalaste küsimuste paremaksmuutmisega: pöörata rohkem tähelepanu
õpilase isiksusele, taaselustada 5.-12. klassides traditsioonid, nõuda vahetusjalanõusid, pidada korda sööklas
ja garderoobis, tegelda distsipliiniprobleemidega tunnis
ja vahetunnis, teha koostööd koduga. Märgiti veel kiituste-laituste ja karistuste süsteemi, ühtsust hindamisel,
hoolekogu tööd, õpiabi süsteemi, selgemat asjaajamist,
teretamist ja sööklat.

Õpilastele meeldib meie koolis kõige rohkem see, et
siin on neil palju sõpru, et on soodsad õppimistingimused – märgiti ära arvutiklassi, ujulat, spordisaali,
kohvikut, ka head tahvlivalgustust. Samuti leiti, et
koolis hoitakse puhtust. Meeldib suur koolimaja,
maalid ja pildid seintel ning õpilaste kapid. Veel
meeldib direktor, hea klassijuhataja ning sõbralikud Milliseid ettepanekuid õpilased veel tegid?
ja lõbusad õpilased. Kõige selle juures saab koolist ka
Võiks olla:
hea hariduse.
- oma kooli bänd
- puhvetis müügil puuviljad
Õpetajate ja töötajate arvamus läheb õpilaste omaga
- korras riietusruumid
kokku kohviku, koolimaja puhtuse ja ujula osas. Li- rohkem ajalehti ja ajakirju raamatukogus
saks sellele meeldib töötajatele direktsiooni suhtumi- rohkem lilli
ne nendesse, nende meelespidamine, traditsioonid,
- suurem bassein
õhkkond, oma kooli tunne, rahulik kollektiiv, õpila- igas klassis arvuti
sed, hea söök, korrastatud kooliümbrus, õpetajate tu- suurem kohvik
ba, saun, tehniliste vahendite olemasolu, info liikumi- turvamehed
ne ning kohapeal toimuvad koolitused.
- väikestel ja suurtel eraldi kapid
- WC-des paber ja ukselukud
Mis võiks meie koolis parem olla?
- rohkem sponsorabi
Õpilaste arvates võiks olla ilusam söökla ning parem Võiks mitte olla:
- suusatamist
söök ja suurem portsjon. Koolimaja vajaks remonti ja
- võõraid kooli territooriumil
vaja oleks uusi aknaid. Õpetajate ja õpilaste suhted
võiksid olla paremad. Talvel võiks klassides soojem
Kokkuvõtte tegi MAI TEETLOK
olla. Vahetundides võiks kord olla, koridorides võiks
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Õpilasfirma – mis see on?
Õpilasfirmade liikumine sai Eestis alguse koos Junior
Achievement Arengufondi (JAAF) majandusõppe programmiga. See on üks õppemeetoditest, mille käigus õpilased
moodustavad firma, mis vastab kõigile tõelise firma nõuetele, ainult ta ei ole registreeritud mitte Äriregistris, vaid
JAAF-is. Sellest tulenevalt ei ole tal ka riigi ees kohustusi,
vaid on aruandev ainult Junior Achievement-ile. Õpilased
koostavad äriplaani, korraldavad aktsiate emissiooni, toodavad, turustavad, peavad korrektset raamatupidamist ja õppeaasta lõpul, firma tegevust lõpetades, koostavad aruande ja
jaotavad dividende. Õpilasfirma ei ole äriline ettevõte selle
sõna kõige otsesemas tähenduses, eelkõige on ta siiski õppimise ja esimeste majanduskogemuste saamise võimalus.
Kaks aastat tagasi alustasime nn ühe ürituse firmaga ja
kokkuvõttes ei saanud teha läbi kõiki etappe, mis see programm ette näeb. Käesoleval aastal alustas meie koolis viis
õpilasfirmat. Nendest elujõuliseks osutus neli. Kuna õpilasfirmat saab moodustada ainult majandusõppe raames, siis on
sel aastal tegijateks 10. klassid. Õpilasfirma BARANKA
(direktor Madis Linnard) tooteks on pehmed mänguasjad,
DIA (direktoriks Nelli Kuldmaa) tooteks ehted, MODERNi
(direktor Kaisa Pukk) tooteks kõikvõimalikud lõbusad kleebised ning FLYERi (direktor Villu Žuravljov) tooteks CD-le
salvestatud lihastreeningprogrammid koos kasutusjuhendite ja päevaplaanidega.
Esimese müügikogemuse said meie kooli firmad juba sügisel koolis mardilaadal. Seejärel oli suurem ülesastumine 11. detsembril Pärnus Port Artur-2-s, kus toimus jõululaat. Järgmine tõsine katsumus oli 29. jaanuaril Tallinnas Kristine kaubanduskeskuses. Siis toimus ka konkurss parima toote, teenuse, müügistrateegia, boksikujunduse, raadioreklaami ja firma esitluse väljaselgitamiseks. Meie koolist võtsid sellest laadast osa kõik neli firmat.
Kogu vabariigist oli kohal 47 õpilasfirmat. Päev varem, 28. jaanuaril toimus õpilasfirmade liikmetele müügikoolitus Tallinna tehnikaülikoolis. Sel korral sai õpilasfirma MODERN ka esimese tunnustuse, võites esikoha raadioreklaamide arvestuses.
Esimesed kogemused ja vastukajad on olnud positiivsed. Õppida saab ju ka sellest, kui midagi just nõnda ei
õnnestu, nagu loodetud. Osa firmadest on teinud juba ka vahekokkuvõtted ja jaganud esimesi dividende.
KAIRE JÕE
majandusõpetaja

Tugi + õpilane = tugiõpilane
Sellest õppeaastast on meil 5.-7. klassides olemas
tugiõpilased. Ideaalis peaksid nad küll olema igas klassis, kuna nende põhiülesandeks on kaasõpilaste aitamine õppimises. Kahjuks vanemates klassides neid ei ole,
sest keegi ei viitsi sellega tegeleda. Vaja oleks neid aga
kindlasti.
Mida tugiõpilased teevad? Kui näiteks keegi koolist puudub ega tea õppimisi, siis on tugiõpilane see,
kelle poole pöörduda. Hea oleks, kui tugiõpilased oleksid ka veel igas aines eraldi, siis saaksid nõrgemad õpilased nendelt konsultatsiooni, vajaduse korral seletaks
tugiõpilane arusaamatuid teemasid. See kergendaks
ühtlasi ka õpetajate tööd. Veel viivad tugiõpilased läbi
erinevaid küsitlusi ning neil on olemas ka oma logo.

Tugiõpilased on Aljona Lindsalu ja Janar Korsten
(5.a), Helen Seppik ja Priit Paidla (5.b), Margit Partei
(6.a), Triin Rannamaa ja Daniil Golubev (6.b), Ülle
Tooming (6.c), Anneli Laar (7.a), Oona Lossi ja Egon
Taalberg (7.b) ning Maarja Saulep (7.c). Neid toetab ja
innustab koolipsühholoog Ene Jõemägi.
28. veebruaril käisid meie kooli tugiõpilased külas
Jõhvi gümnaasiumis, külastasid abiklasse ja kohtusid
nende õpilastega. Kuna samal ajal oli seal üleval ka vahakujude näitus, siis külastati ka seda. Samuti kohtuti
õpilasomavalitsuse liikmetega. Märtsikuus on kavas
külastada Kohtla-Nõmme lastekodu.
Selle kohta, kas teisteski maakonna koolides on
selline tugiõpilaste süsteem, täpset infot pole, küll aga
on see olemas mõnedes Tallinna koolides ja Jõgeval.
Ene Jõemägiga vestles MARTTI LINDSALU
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Nali, mis polnudki naljakas
Neljapäeval, 10. veebruaril plahvatas ülekooliline
pomm-uudis sellest, kuidas VII a klassi poisid tegid
klassivenna kulul nalja, lastes lendu kuulduse tema
auto alla jäämisest ja surmast.
Vestlesin sellega, kes põhiosa süüst ja vastutusest
enda peale võttis, kuigi plaani koostamisel osalesid
tema sõnul ka teised. Nimelt oli neil juba mõnda aega
plaanis olnud E. kulul nalja heita. Idee selleks tuli A.-l
ning teised kiitsid selle heaks. MSNis suheldes pandi
plaan kokku ning kuna helistaja, kes E. isana poja õnnetusest teatab, pidi olema vene keelt puhtalt ja jämeda häälega rääkija, oli A. ainus sobiv kandidaat. Koos
koostati ka tekst, mille ta edasi pidi andma. E.-le teatati, et ta peab järgmisel hommikul 7.30 Ahtme spordihallis võistlustel olema, nii et ta pidi sinna minema,
aru saama, et see oli tõmmekas, siis kodust läbi minema, asjad võtma ja kooli tulema – parajasti selleks
ajaks, kui kõik on äsja teada saanud, et teda pole
enam – et see olekski siis selline nali.
Enam-vähem nii, plaanipäraselt, kõik läkski. A.
laenas telefoni, küsis geograafiatunnist välja WC-sse,
oli saanud tüdrukutelt klassijuhataja telefoninumbri ja
helistas WC-st tema mobiilile, esitledes end E. isana
ja teatades, et tema poeg jäi hommikul kooli tulles
auto alla ja sai surma. Selle kohta, kuidas ta end seda
tehes tundis, ütles A., et tal oli halb tunne, oli üsna
närvis, aga kuna plaan seda ette nägi, siis ei saanud ta
midagi muud teha. Et isegi kui õpetaja küsis lootusega, et kas ta on haiglas, oli tal üsna raske sellele mitte
jaatavalt vastata. Seejärel läks ta klassi tagasi ja jäädi
ootama klassijuhataja tulekut, pärast mida pidid kõik
kurvad olema ning siis mõne aja pärast pidi üllatusena
saabuma E. Plaani viimane osa jäi ära seetõttu, et E. ei
olnudki hommikul kuhugi läinud, vaid istus kodus,
kuna oli vigastanud jalga, ega teadnud asjast üldse
midagi. Sündmuse edasist arengut arvestades poleks
see ka midagi muutnud.
Klassijuhataja tuli mõned minutid enne tunni lõppu, et traagiline sõnum klassile edasi anda. Eeldati, et
õpetaja ütleb seda kui “vist” juhtunut, seda, et ta nutma hakkab, ei osatud ette näha. A. sõnul polnud nende
eesmärk õpetajat kannatama panna, nad ei näinud ette,
et õpetaja seda kohe täiesti usub. Õpetaja pisaraid nähes taipas ta, et on liiale läinud, et nali on halva pöörde võtnud, kutsus õpetaja klassist välja, vabandas ja
tunnistas üles, et tema helistas. Järgnes käik direktori
juurde, vanemate koolikutsumine, mitmekordne seletamine. Nädal hiljem on noormees õnnelik selle üle, et
teda koolist välja ei visatud, vaid sai käskkirja, mille
alusel on praegu koolis katseajaga.
***
Veel mõned tobedad küsimused, mis vestluse käigus esitasin:
Kellele see nali nalja pidi tegema? – Meile.
Kas te mõtlesite, kuidas õp Schmidt end tunneb? – Me ei tahtnud teda kannatama panna. Mul on
tema ees väga piinlik.
Miks te valisite E. oma nalja objektiks? – See pidi
olema keegi, kes oleks piisavalt kergeusklik. E. on hea
klassivend, oleme kõik ühes pundis.

Millised suhted Sul temaga praegu on? – Samasugused kui enne. Kuigi mul on häbi tema ees. Ja tema
vanemate ees, eriti ta ema ees, kellele see kõige valusam oli.
Kas Sa kavatsed veel selliseid nalju teha? – Ei.
Muidugi sain ma aru, et nii tõsiste asjadega nalja ei
tehta.
Millised naljad siis edaspidi tulevad? – Sellised,
mis ei tee kellelegi haiget ning mistõttu keegi end halvasti ei tunneks.
***
Kuna ehk kõige suurem moraalne kannataja antud
loos oli E. ema, siis jäi karistuse määramine tema otsustada. Lootes, et poisid on oma õppetunni saanud,
piirdus karistus direktori käskkirjaga, mille kohaselt
Aleksander Aleksandrinile tehakse vali noomitus, hinnatakse tema käitumine III veerandil mitterahuldavaks
ning antakse 3 kuud katseaega oma väärtushinnangute
muutmiseks ja käitumise parandamiseks (direktori
käskkiri nr 4.1.-22/3, 17.02.2005). Akber Abbassov ja
Albert Varkki said noomituse teole kaasaaitamise eest
(käskkiri nr 4.1.-22/4, 17.02.2005).
***
Et loost võimalikult objektiivset pilti saada, vestlesin ka kannatanu E.-ga, samuti 7.a klassijuhataja,
kooli psühholoogi ja direktoriga. E. tunnistas, et oli
sellisest enda üle visatud naljast “natuke endast väljas” ega saanud seda kuidagi heaks naljaks pidada.
Omavaheliste suhete kohta ütles temagi, et need olid
ja on head, et ta ei kanna kellegi peale vimma, sest
loodetavasti said kõik aru, kui halb nali see oli ega tee
enam midagi sellist.
Psühholoog Ene Jõemägi rõhutas, et tegemist oli
naljaga, sobimatu ja halvaga, kuid siiski naljaga. Kellelegi ju tegelikult halba teha ei tahetud, kellegi surma
ju ei soovitud. Omavahelise kambategevuse raames
püüti ühe semu üle nalja heita. Seda, et sellest nii suur
jama tuleb, et täiskasvanud seda nii traagiliselt võtavad ja et see kellelegi ka haiget teeb, ei osanud noored
oma bravuurikuses lihtsalt ette näha.
***
Ehk oleks veel nii mõneltki üht-teist kuulnud
ning seda, kas see lugu just päris selline oli ja kas veel
keegi mõne sõna, pilgu või teoga asjasse pühendatud
oli või kaasa aitas, ei tea, ning jäägugi see nende endi
südametunnistusele. Nalju, rohkem või vähem naljakaid, tehakse ju pidevalt. Inimeste huumorimeel on
samuti erinev, kuid mingid üldtunnustatud eetikanormid ometi kehtivad. Ei saa ka noort inimest kohe hukka mõista selle eest, et ta neid norme ei tunne(ta). Sugugi haruldane pole tänapäeva maailmas nähtus, kus
kõrgeltarenenud tehnikat (internetti, mobiiltelefoni),
mis võimaldab anonüümseks jääda, kasutatakse sigaduste kordasaatmiseks, kellelegi haiget tegemiseks või
solvamiseks. Selline on elu. Ka seda tuleb koolis õppida ja õpetada. Oleme kõik kogemuse võrra rikkamad ja targemad.
MERJE ILVES
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Söökla lood
Eelmise veerandiga lõppes ka koolisöökla
köögi pea 30 aastat kestnud tegevus. Põhjuseks
oli see, et köök ei vastanud euronõuetele. Köögile
antud tervisekaitsetalituse
luba toitu käidelda kaotas
kehtivuse 12. detsembril
2004. Kuna õpilasi, kes
lõunat söövad, on palju,
oli söökla kinnipanek
mõeldamatu. Kokkuleppel
tervisekaitseinspektsiooniga on praegu
köögil luba käidelda
poolvaliminud tooteid.
Seetõttu ongi sellest aastast rohkem riisi- ja makaronitooteid. Kokkade ülesandeks on hetkel ainult
toitude soojendamine ja õpilastele jagamine. Selline olukord kestab kuni selle kooliaasta lõpuni.
Linnaisad on lubanud suvel alustada köögis remonti ja järgmiseks kooliaastaks peaks valmima
euronõuetele vastav köök. Praeguseks on köögile
kulutatud ligi 170 000 krooni: puidust mööbel on
roostevabast terasest valmistatu vastu välja vahetatud, ostetud on uued külmkapid ja ahi, lõikelauad ja muud.

Tegime direktoriga sööklas väikese ekskursiooni.
Sööklasse sisenedes oli nii mõnelgi köögitädil “Mida-tenüüd-tahate?”-nägu peas. Direktor demonstreeris uusi kappe, riiuleid ja likvideerimist
vajavaid esemeid, näiteks nurgas vedelevaid vanu päevinäinud puidust toole ja suurt katelt. Edasi läksime köögitädide ruumidesse. Selline tunne
tekkis, et keegi on terve pudeli õhuvärskendajat õhku lasknud, kuid duširuum ununes
vist pihustajal ära, sest seal oli
asi meeldivast lõhnast kaugel.
Igal töötajal on kaks kappi:
üks töörõivaste ja teine oma
riiete jaoks. Töörõivaste kapis on kõigil valged kitlid, mis
peaks toitude jagamisel seljas olema. Õpilaste ega õpetajate jaoks – nagu näha – neid selga ei panda. Vist ei taheta
neid ära määrida ja pannakse alles siis selga, kui tervisekaitseinspektsioon juhuslikult külla tuleb.
Õpilaste arvates on toit päris söödav. Enamikule
meeldib, et igasugu nänni saab, ehk siis õunu, mandariine
ja muud sellist. Häirib see, et toit on tihti külm ja mage
ning aeg-ajalt võib toidust leida karvu. „Leiba võiks rohkem laual olla,“ arvas üks üheksandik.
Loodetavasti on siis järgmisel aastal meil uus euroköök ning soojemad ja soolasemad toidud.

MARI HALLIKSAAR

Õpilased tegid õpsidele ära
28. jaanuaril toimus koolis võistlusmäng „Õhupallide
sõda”, mis oli paroodiaks kuulsale telesaatele „Rooside sõda”. Saatejuhi rollis oli Toomas Nõmmiste, kes tuli mängujuhi kohustustega väga hästi toime. Võistlus erines päris
saatest ainult selle poolest, et küsimused oli kooliteemalised ja vastamisjärje enda kätte saamiseks tuli laua vastu
löömise asemel katki torgata õhupall. Sellest ka ürituse nimi.
Võistlustules oli kaks võistkonda: Õpilasomavalitsus
(ÕOV), kuhu kuulusid Helen Sau, Ingel Anijärv, Deili Jurjev ja Karl Sööt, ning Õpsid, mille koosseisu moodustasid Merje Ilves, Mall Schmidt, Pille Piik ja Kadre Maalma. Esialgsed panused pandi Õpside võistkonna
peale, sest arvati, et nad on vanemad ja targemad, kuid juba pärast esimest vooru selgus, et õpetajad on aeglasema taibuga. ÕOV liikmed olid kiired ja nutikad. Nad said järje enda kätte ja pakkusid enamjaolt õigeid vastuseid. Õpetajatele ei antud eriti võimalust proovidagi. Iga vooru lõpus said ka nemad õnne katsuda, kuid ka siis
pakkusid nad vale vastuse ja punktid läksid ikkagi ÕOV võistkonna arvele. Mängu käigus selgus, et õpetajad ei
ole eriti õpilaste eelistustega kursis. Eelviimase vooru lõppedes oli Õpsidel endiselt 0 punkti. Õnneks muutus
seis viimases voorus ja õpetajad napsasid endale hoobilt 198 punkti. Õpsid teadsid ainult seda, mida teeksid
õpilased miljoni krooniga, sest arvatavasti paigutaksid nemadki oma raha panka. Siiski tuli võitjaks ÕOV, kes
oli teeninud 233 punkti.
Mäng polnud aga veel läbi. Ees ootas lõpumäng. Sinna saadeti Ingel ja Deili. Nemad kogusid vajalikud
200 punkti, mis tagas neile auhinna. ÕOV lõplik võidusumma oli 4330 senti. Õhtu jätkus meeleoluka diskoga.
Õpilaste tänusõnad kuuluvad õpetaja Reet Kukele, kes hoolitses ürituse korraldamise ja kordamineku eest.
MAARJA VILUMETS
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Esimene suudlus
Seekordse küsitluse teemaks oli “Minu esimene
suudlus”. Saime nii huvitavaid kui ka üpris imelikke
vastuseid. Olen kindel, et mõni mõtles kohapeal välja,
milline see olla võiks või võinuks. Küsitlesin ka kehalise kasvatuse õpetajaid, kuid nemad väidetavalt ei
mäleta sellest midagi või siis ei taha seda öelda. Sellised on siis vastused, mis anti:
7. klasside õpilased: ei mäleta; tavaline; ananassikommiga; ekstreemne (?) Seitsmes klass – ja ei mäleta?!
8. klassi üks õpilane: ilus . Ülejäänud saatsid
küsija sellise küsimusega lihtsalt metsa.
9. klassi tüdrukud: räme; mõnus; täiega ilge;
normaalne; tavaline. VÄGA imelikud vastused.
9. klassi poisid: kaua aega tagasi – ei mäleta;
väga kirglik; ilane; märg; MÕNUS; tolmuimejaga (?)
Tolmuimejaga – ?! See vaevalt kuigi meeldiv oli…
10. klasside õpilased: seksikas; ei mäleta; lahe;
jäine; imelik; tatine (öäkk!). Jäine? Kes küll selliselt
suudleb?
11. klassi poisid: ei mäleta; harjumatu; võõras;
nauditav.
12. klassi õpilased: seksikas; ükskõikne; ei mäleta.
Paneb mõtlema, et paljud oma esimest suudlust
ei mäletagi. Kui vanalt see siis toimus, et juba ei mäSõbrapäevapidu
leta? Ometi juhtub selline asi ju ainult kord elus. Soovituseks nendele, kellel seda aga veel olnud ei ole –
pange hästi tähele ja jätke meelde – kunagi hea mee11. veebruaril toimus koolis 9.-12. klasside
nutada ja lapselastele rääkida.
sõbrapäevapidu. Peo ideeks oli parima sõbra vali-

HELENA VELBA mine. Parima sõbra kandidaatideks olid Egle
Haavala, Katrin Pukk, Olga Tarabarova, Priit
Purka,
Oliver
Roots, Helena Velba ja Gerli Pajula.
Hau-du jõu-du
Kandidaadid pidid end kõigepealt tutvustama.
Meie koolis tähistati võõrkeelte päe- Esimeseks ülesandeks oli õhupalli katkikallistamine, millega sai kõige kiiremini hakkama Oliver ning – kuna üriva 7. veebruaril. Õpetaja Eha Koppelmaa
tus poleks muidu edasi saanud minna – viimaks ka Gerli.
korraldatud üritusel osavõtjatest puudu ei ol- Veel pidi igaüks kirjutama pooleteise minuti jooksul laulu
nud. VI klassi õpilased esitasid näidendi “Maiu on piimaauto” saatel võimalikult palju erinevaid
“Kakuke” vene keeles. VII klassi saksa keele hea sõbra omadusi, läbima kinnisilmi ühe sõbra juhendarühm esitas näidendi “Kuidas lumi sai värvi” misel usaldusraja (korjama maast üles 10 nööpi, astuma
ning IX klasside prantsuse keele ja vene kee- kahe jalaga sisse pappkastidesse, leidma üles ja prügikasti
le rühmad esitasid näidendi “Kõige ilusam viskama palli), lahendama ekspromt etteantud situatsiooni
laul” mõlemas keeles. Ürituse lõpetasid IX hättasattunud sõbraga ning tegema ehk esitama midagi
klassi “prantslased” koos õpetaja Natalia sõprade heaks. Egle ja Helena tantsisid, Oliver ja Priit luSmirnovaga, esitades laulu “Toi mon amour, gesid endatehtud luuletuse, Katrin laulis, Olga mängis klaverit ja Gerli tegi playboxi Eminemi.
mon ami” (“Sina, mu arm, mu sõber”).
Žürii koosseisus Reet Kukk, Aadu Kukk, Monica
Nooremad õpilased aga valmistasid Sakk, Merje Ilves ja Ilmar Koort jälgisid toimuvat täheleinglisekeelseid postreid ja kaarte, mis kaunis- panelikult. Arvatavasti oli parima väljaselgitamine päris
tasid kooli teise korruse koridoride seinu ter- raske ülesanne, kuid sellega saadi siiski üsna kiirelt hakkave nädala. Õpetajate sõnul tähistataksegi ma. Selgitati välja ka publiku lemmik, kelleks osutus Priit
võõrkeelte päeva õpilaste oskuste demonst- Purka. Žürii otsusel võitis parima sõbra konkursi – samuti
reerimiseks.
Priit.
See oli väga vahva üritus, mille kordamineku eest
Loodame, et traditsioon jätkub, ning
täname kõiki osavõtjaid ja nende juhendajaid. aitäh korraldajatele Kaire Jõele ja Mailis Štrikile.

KAIJA PÕDER

MARILIIS ÕRAS
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PERSOON
paar REET ja AADU KUKK
Mis on
Aadu kõige
suurem
nõrkus ja
mis on Reeda kõige
Kus kohtusite esimest korda?
Esimene kord kohtusime Kohtla-Järve I
suurem
keskkoolis laulmise tunnis 1966. aastal.
nõrkus?
Reet:
Kui kaua on teie kooselu kestnud?
Aadu suuriMeie kooselu on kestnud juba 20 aastat.
mad nõrkuOlete meie koolis ainulaadne paar: tööl
koos, kodus koos. Kas ei teki üksteisest tüdi- sed on laiskus ja tema
must ja kui tihti arutate kodus tööprobleeristsõnad;
me?
Teineteisest tüdimust küll ei teki ja tööprob- tihti ka tema
kärsitus:
leeme arutame kodus kogu aeg, nii hommikuaega võib olla, aga temal on ikka vaja kiirustada.
kui õhtusöögilauas.
Aadu: Reeda suurim nõrkus on vahetevahel
Kuidas tähistatakse teie peres sõbrapäeüleliigne kiindumus koolitöösse.
va?
Sõbrapäeva tähistame vaikselt pereringis,
Mida ootate ja loodate alanud kukeaastalt?
Loodame, et tuleb ilus soe suvi, et lastelastel
kokku tulevad need, kes elavad lähemal. Neile,
kes elavad kaugemal, saadame sõbrapäevakaar- ja lastel oleks kõik hästi. Töömurede laabumist, et
igal algklassil oleks oma klassijuhataja, ja töödid, loomulikult interneti kaudu. Lastele teeme
koormuse vähenemist. Aadu loodab, et gümnaasõbrapäevakingitused.
siumipoisid läheksid laulma ja et ta enda koor ikka
Mis te arvate, keda tuleks sõbrapäeval
järgmine aasta koos oleks. Kõige tähtsam on aga
kõige rohkem meeles pidada ja miks?
hea tervis.
Arvame, et meeles tuleks pidada ikka neid
inimesi, kellega me iga päev ninapidi koos oleIntervjueeris EGLE HAAVALA
me, olenemata sellest, kas see sõber on suur või
väike, noor või vana.
Mis on kõige toredam sõbrapäevakingiReet:
tus, mis olete teineteisele teinud?
Lemmiktoit:
praetud ribiliha
Sõbrapäeva tähistavad enamasti noored ja
Lemmikjook:
piim
armunud. Meile on juba see tore kingitus, kui
Lemmikvärv:
kollane
ärkad hommikul üles ja teisel on naeratus näol
Lemmikmuusika:
laul “Rohelised niidud”
ja hea tuju – see teeb ka endal tuju heaks ja koLemmikraamat:
“Kevade”
gu päev sujub rõõmsalt. Üks toredaim kingitus
Lemmikfilm:
“Amfiibinimene”
on kukk.
Lemmiklill:
kullerkupp
Kas te olete teineteise parimad sõbrad?
Sünnipäev:
30. mai
Jah, parimad sõbrad oleme küll.
Tähtkuju:
Kaksik
Kas teie arvates vastab tõele vene rahva
ütlus “Ära oma sadat rubla, vaid sadat sõpra”?
Aadu:
(Vastus tuli kui ühest suust) Loomulikult on
Lemmiktoit:
praekartulid
see õige, sest raha tuleb ja läheb, aga sõber on
Lemmikjook:
pohla- või mustsõstra
sinuga nii mures kui rõõmus.
mahl
Kes on teie kõige suurem sõber ja kes
Lemmikvärv:
pruun
kõige väiksem sõber?
Lemmikmuusika:
kantrimuusika
Reet: Kõige väiksem sõber on noorem lapLemmikraamat:
“Šoti viimane ekspeditselaps, kuid samas on ta ka kõige suurem sõber.
sioon”
Aadu: Minu suurim sõber on muusika ja
Lemmikfilm:
“Viimne reliikvia”
kõige väiksem lapselaps.
Lemmiklill:
(ei ole)
Sünnipäev:
4. jaanuar
Tähtkuju:
Kaljukits
Valisime persoonirubriigi seekordseks külaliseks Kuke-paari, kuna veebruaris oli kaks tähtpäeva, mida nendega hästi ühendada andis:
sõbrapäev ja kukeaasta algus.
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1. veebruar
7. veebruar
25. veebruar
27. veebruar
27. veebruar
8. märts
8. märts
11. märts
20. märts

9. veebruar

1. veebruar

13. märts

15

Villi Saar
Merilin Männamäe
Rauno Kruut
Timo Soiunen
Kaisa Siitan
Kristo Korsten
Roland Vinni
Taavi Põllu
Jarmo Juhanson

35

Pille Piik

50

Evi Luhaniit

55

Maret Ilves

Täna päike üle aasa
justkui helmeid pilluks.
Ühe neist võid võtta kaasa
väikseks naerukilluks.
Lähed - sild on silla taga,
küll on palju sildu!
Ära pihust pilla aga
oma naerukildu...
Õhtul, kui ei ole päikest,
tuhmub sammukaja,
hädasti on seda väikest
naeruraasu vaja.
Õnnitleme klassijuhatajat
KAIRE JÕEd sünnipäeva puhul!
Teie 12.b

Algus Järve Coolis nr 18
PILDIKESI KOOLIKÜLA ALGKOOLIST

Oma mälestustes Kooliküla algkoolist kirjutab Feliks
Mägin: “Kuni 1927. aastani oli suures koolimajas 4 ja teises
2 klassi. Hiljem sai esimesest klassist koolijuhataja August
Eero töökabinet, I, V ja VI klass olid puust majas. Kivist
koolimajja jäid ka saal ja õpetajate tuba, samuti kooliteenija
korter. Puust koolimajas olid tööõpetuse klass, iga klassi oma
eesruum ning esikud-garderoobid üleriiete jaoks. Niisugune
klassijaotussüsteem kestis kuni 1939. aastani, siis kool suleti
ja koliti uude suurde koolimajja.
Saali kasutati halva ilma korral võimlemistundidel, vahetundidel aga ringmängudeks ja muidu jalutamiseks ning kooli aktustel ja hommikustel palvetundidel. Ka talvel külmade
ruumide korral ahju ümber enda soojendamiseks. Saalis oli
harmoonium, kõnepult, võimlemiseks varbsein ja algusaastail laes turnimiseks rõngad. Teise maja õpilased olid vahetundide ajal köögis, kus olid ka riietekapid, või jooksid niisama väljas. Köögis oli suur pliit ilma pealisraua ja rõngasteta,
lihtsalt telliskividega pealt kinni kaetud. Igas klassis oli ümmargune ahi, mida köeti põlevkiviga. Kütjaks oli kooliteenija
Luha. Luha-tädi müüs ka suure vahetunni ajal koolilastele 5sendiseid suhkrusaiu, mida käis poole kilomeetri kauguselt
Pavandust pagari juurest toomas. Saiad olid värsked ja soojad.”
Tollase õpilase Neeme Pääro mälestuste järgi oli õppeklasside põhiliseks sisustuseks kolme jalaga puust tahvel,
klappidega kahekohalised koolipingid, nende ees väike laud
ja tool õpetaja tarvis. Klasside põrandad olid värvitud õlivärviga ja õpilased käisid harilike jalanõudega nii sees kui ka
väljas, ainult võimlemistundides olid jalas sussid või riidest
õmmeldud “pätud”. Igapäevane põrandate pühkimine ja pesemine oli kooliteenija ülesanne.
(Järgneb…)
katkend Ülane Vilumetsa kodu-uurimistööst 1999

1. veebruaril Pannjärvel toimunud maakondlikel
suusatamise teatevõistlustel tüdrukute C-klassi 3 x 2 km
saavutasid Maarja Saulep, Ingel Anijärv ja Katrel Virkus 2.
koha ajaga 30.18; poiste C-klassi 3 x 2 km saavutasid Fred
Lundpere, Gerd Herman Veeber ja Karl Kivil 4. koha ajaga
27.54; poiste B-klassi 3 x 3 km saavutasid Karmo Kübarsepp, Fred Sarap ja Marko Juuse 2. koha ajaga 29.06.
10. veebruaril Kohtla-Nõmme suusastaadionil
toimunud Kohtla-Järve linna meistrivõistlustel klassikalises
tehnikas osalesid 500 m distantsil Katrel Virkus, 3 km distantsil Maarja Saulep (2. koht), Ingel Anijärv (4. koht),
Katrel Virkus (5. koht), õp Mall Schmidt (6. koht). Poiste 3
km distantsil saavutas Fred Lundpere 3. koha,
5000 m distantsil osalesid Karmo Kübarsepp (2. koht),
Kaur Kübarsepp (4. koht), Fred Sarap (5. koht), Silver

Tooming, Marko Juuse, Maido Lillemets, Janar Järveoja.
22. veebruaril Alutaguse noortemängudel murdmaasuusatamises vabastiilis vanuseklassis N14 2 km distantsil osalesid Maarja Saulep (3. koht, 12.11,30), Ingel
Anijärv (4. koht) ja Katrel Virkus; vanuseklassis M12 2 km
distantsil Fred Lundpere (5. koht), Risto Allikvee, Akber
Abbassov; vanuseklassis M16 5 km distantsil Karmo Kübarsepp (4. koht), Fred Sarap (5. koht), Maido Lillemets;
vanuseklassis M18 5 km distantsil saavutas Kaur Kübarsepp 1. koha ajaga 12.54,30.
26. veebruaril ETV-Hansapanga noorte suusasarja 4. etapil Albus Valgehobusemäel osalesid vanuseklassis M15 15 km distantsil Fred Sarap ja Karmo Kübarsepp.
PRIIT PURKA

Toimetus: Merje Ilves, Mari Halliksaar, Maarja Vilumets, Kaija Põder, Egle Haavala, Mariliis Õras, Helena
Velba, Martti Lindsalu, Priit Purka
Küljendaja: Gunnar Joonas

