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Kaardimängud koolis
Elu on nagu ilus meloodia, ainult et sõnad on segamini aetud.

M

iks on koolis kaardimängud keelatud?
Positiivsed mõjud:
*rahvas tegeleb millegagi, mitte ei passi tühja vahetundides.
*õpilased arendavad oma mõistust.
*suheldakse omavahel, õpilased hoiavad kokku.
*kaardimängijaid võetakse tulevikus tõsisemalt.
*õpitakse arvutama.
*eluiga pikeneb.
*treenitakse lihaseid.
*hoiab noori narkootikumide eest.
Negatiivsed mõjud:
*mängitakse tundide ajal ja segatakse tundi.
*mängitakse rahaliste panustega.
*minnakse kaotades vägivaldseks.
*tekib sõltuvus.
*naised vaatavad negatiivselt kaardimängijaid.
*kooli puhvet ei saa kasumit, kõik raha mängitakse maha.
*tekitatakse kaarte mängides vigastusi.
*õpitakse vulgaarsusi mängu ajal.
Rasmus Rautso, 11.A
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Hans Christian Andersen

62. lennu medalistid
Lk. 2

Kuidas läheb Ampsukesel?
Juba mitu kuud oleme me saanud igal
vahetunnil sammuda kolmandal korrusel
olevasse Ampsukesse. Et see uks peaaegu
igal vahetunnil lahti saaks olla, selleks on
tehtud suurt tööd.
Lk 4
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Noortekonverents „Meelte
keel“
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
Meie Inimesed korraldas 9. aprillil Narva
Meresuu SPA-s noortekonverentsi sajale
Ida-Virumaa noorele, kellest poolte
kodune keel on eesti ning pooltel vene
keel.
Lk 6-7

Meie pisikesed tulevikust

Suvevaheaja lühendamisest

Me kõik oleme noorukieas aktiivsed ja
asjalikud. Vaikselt aga hakkavad kujunema
arusaamad ning ettekujutused tulevasest
elust. Igaüks on mõelnud kelleks saada, kus
elada või millist pereelu looma hakata.
Küsisin meie kooli noorimatelt, mida nemad
praegusel hetkel arvavad, loodavad või
unistavad.
1.klassi õpilased räägivad enamjaolt ka
vanematega oma tulevikust, kuid leidub ka
erandeid.

23.märtsil avaldas Postimees lapsevanema
Maris Hellranna artikli “Millal lõpeb
agraarajastu Eesti koolis?”, kus autor tegi
ettepanekuid koolielu muutmiseks. Esimene
neist ütles, et koolivaheaega tuleb vähendada kolme kuu pealt kahe kuu peale. Põhjenduseks oli “rohkem aega võimaldaks
õpetajal pöörata õpilasele individuaalset
tähelepanu”. Autor tõi eeskujuks välismaa, kus
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lastel on tervelt kuu võrra lühem vaheaeg kui
Eestis. Mina kui kooliõpilane pean seda ideed absurdseks.

Lk. 7
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62. lennu medalistid

V

iimane koolipäev on 12. klassil juba selja taha jäänud
ning nüüd on aeg eksamitele keskenduda. Abiturientide
seas on ka neli õpilast, kes kuuluvad 62. lennu medalistide
hulka. Kaks neist lõpetavad kuldmedaliga, kaks
hõbemedaliga. Otsustasin minna uurima, millega nad pärast
gümnaasiumi lõpetamist tegelema hakkavad ning kuhu ja
mida edasi õppima kavatsevad minna. Kuldmedali
kandidaadid on Mari-Liis Sillat ja Külli Kruus, hõbemedali
kandidaadid aga Diana Nõmmemees ja Kristjan Kriisa.
Mari-Liis plaanib õppima minna Tallinna Tehnikaülikooli
ehitust või mehaanikat. Nooremana ei unistanud ta
konkreetsest ametist, kindlat eesmärki polnud. Ehituse ja
mehaanika peale tuli ta kõige viimasena ja see variant on ka
hetkel püsima jäänud.
Külli Kruus pole oma edasise tee suhtes väga kindel, kuid
läheb õppima ilmselt Tartusse õigusteadust või ajakirjandust.
Võimalik on ka mõni kolmas variant, kuid midagi
sajaprotsendilist ta hetkel öelda ei oska. Väiksena soovis ta
ajakirjanikuks saada, sest õde on samuti ajakirjanikuks
õppinud. Nooremad tahavad ju ikka oma vanemate õdedevendade jälgedes käia.
Diana Nõmmemees plaanib minna Tartusse või Tallinna
Tehnikaülikooli õppima geenitehnoloogiat või keemiat. Päris

väikesena unistas ta koristajaks saamisest, kuid hiljem,
kui huvi juba vormelile suundus, unistas F1 autode
disainimisest.
Kristjan Kriisa pole samuti kindel, mida edasi õppida
või kuhu minna. Pigem eelistab ta aga Tartut. Väiksena
unistas ta saada autolukksepaks ning tehnika pakub talle
ka praegu huvi.
Liis Süda, 11.A

Külli Kruus, Diana Nõmmemees, Mari-Liis Sillat ja
Kristjan Kriisa.

Küsitlus

L

õpukell on lähedal ja varsti lahkuvad meie koolist
12. klassi õpilased. Oleks aeg teada saada, mida
arvavad teised õpilased 12. klassist. Otsustasin
küsitled meie kooli erinevates klassides õppivaid õpilasi.
Mida arvate meie kooli 12. klassist?
Deili (11.B): Polegi mingit erilist arvamust, kuna pole
nendega eriti kokku puutunud. Ei oskagi midagi
arvata.
Getter (10. klass): Kui aus olla, siis mingit arvamust
ei olegi välja kujunenud. Igav.
Ingela (9.B): No kuidas ma ütlen. Veidi nagu
tagaplaanil. Võrreldes eelmise aasta 12. klassiga,
tegutsevad nad vähem ja ei tundu nii ühtne, aga ma ei
tea, kuidas tegelikult on.
Kätlin (10. klass): Tore seltskond.
Katrel (11.B): Ei teagi, mida arvata, sest tean nii
väheseid inimesi sealt.
Taivi (10. klass): Kollektiivsed inimesed.
Selline arvamus on kujunenud mõnel õpilasel meie
koolis.
Andres Nikunen, 11.A

Edu eksamiteks
ning tulevases
elus, 62. lend!
62. on nii teistsugune võrreldes kõigi mu
varasemate lendudega, et nende puhul on isegi
raske seda kõige kõigemat elamust esile tuua. Ega
seda koos tegemist nii pööraselt palju polnud, aga
mõned hetked siiski. Soojalt mõtlen tagasi meie
Leedu ekskursioonile. Ühistegemistest oli tõsine
märk lõpukella korraldamine ja läbiviimine, samuti
õpetajate päev. Tõeliselt hästi tundsin ma end koos
oma õpilastega siis, kui käisime kohtuistungit
jälgimas. No ja ilmselt tegemine, millega kuigi
paljud klassikollektiivid eputada ei saa, on meie
kevadised talgupäevad Saka mõisas....
Kaire Jõe
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koolidest noored ei suhelnud üksteisega palju ning
rohkem hoiti kokku sõbrannade ja sõpradega.
Lõpetuseks tahan lisada Inno Joonase mõtte, et
meil on kaks kätt, kaks jalga, kaks silma, kaks
kõrva, kuid ainult üks suu. Me peaks rohkem
kuulama, rohkem liigutama, kuid tihtipeale vähem
rääkima. Üritus oli meeldejääv ning väga tore.
Marite-Helene Hiiemäe, 11.A

Suvevaheaja lühendamisest

23.

märtsil
avaldas
Postimees lapsevanema
Maris Hellranna artikli “Millal
lõpeb agraarajastu Eesti koolis?”,
kus autor tegi ettepanekuid koolielu
muutmiseks. Esimene neist ütles, et
koolivaheaega tuleb vähendada
kolme kuu pealt kahe kuu peale.
Põhjenduseks oli “rohkem aega võimaldaks õpetajal pöörata õpilasele
individuaalset
tähelepanu”.
Autor tõi eeskujuks välismaa, kus
lastel on tervelt kuu võrra lühem
vaheaeg kui Eestis. Mina kui
kooliõpilane pean seda ideed absurdseks. Mul tekkis küsimus, miks
peab teistest malli võtma. Eestit ei
saa võrrelda suurte Euroopa
riikidega, kus kliima on täiesti
teistsugune. Me elame põhjamaal,
kus 2/3 üheksast koolikuust on
pime ja sombune aeg, mis iseenesest
mõjub
negatiivselt.
Sellises
keskkonnas on koolistress väga
kerge tulema. Värske inimarengu
indeksi põhjal peab tervelt 70% Eesti õpilastest õppekoormust liiga
suureks. Täiesti usutav, sest õpilase
tööpäev ei lõpe tundide lõpuga, vaid
kodus läheb töö edasi – pea igas

aines on vaja hulk materjali läbi
töötada. Mulle isiklikult pole harvad päevad, mil lõpetan koolitükid
alles 9-10 paiku õhtul ja tunnen
end pärast sellist õpimaratoni äärmiselt väsinult. Mis juhtuks, kui
peaksin sarnaselt töötama ka juunikuus, kõige ilusamal ja valgemal
ajal? Kui õppekoormusest üldiselt
rääkida, siis kooliaasta pikendamisega ei tehta küll midagi
lihtsamaks,
pigem
vastupidi.
Hellrand märgib artiklis, et
lapsevanematel on raske puhkuseid
lapse järgi seada ja nii on laps palju
omapäi. Vaidlen siinkohal vastu.:
enamikel lastel on siiski olemas
vanavanemad, kes võtavad hea
meelega lapse enda hoole alla.
Alati on olemas ka laagrid, kus
laste päevad oleksid sisustatud.
Arvan, et lapsevanem ei pea ega
saagi 24/7 lapsega koos olla. Mõningane üksiolek mõjub lapsele
hästi, nii õpib ta olema iseseisvam.
Teismelistega aga pole minu arvates mingit probleemi. Neil on
omad huvid ja tegevused ja üldiselt
polegi nad huvitatud võimalusest
vanematega koos olla.

Rääkides Hellranna ettepanekust rakendada IT-õpetust algklassides, pean
tõdema, et see on rumalus. Fakt, et Inglismaal ja Singapuris saavad arvutiõpetust juba 5-aastased, pole minu arvates
samuti normaalne. Viieaastane on
lasteaiaealine, ta alles kasvab ja areneb
ja tal pole vaja arvutikasutamisoskust.
Minu arvates võrdub see laste ära rikkumisega, sest nad veedavad niigi palju
aega teleri ees. Olen ehk vanamoeline,
aga mina annaksin lapsele arvutihiire
asemel raamatu kätte. Kui IT-õpetust on
tõesti vaja, siis võiks see olla valikaine,
sest ma olen veendunud, et mitte kõik
vanemad ei oleks vaimustuses mõttest, et
ta võsuke Internetisügavustes surfab.
Kokkuvõttes - tulles tagasi suvevaheaja
lühendamise teema juurde, arvan mina,
et ei tohi lastelt ja noortelt ära võtta niigi
lühikest kolmekuulist vaheaega, mis on
ainus võimalus pikast kooliaastast tingitud pingeid “ära maandada”.
Maris Lainemäe, 11.A
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Miks?Kultuurist ja kultuuritusest

V

eerandi alguses külastas meie
kooli Miksteater etendusega
„Kuidas ta seda teeb?“. Esialgu, kui
Kristo Toots ja Kaido Rannik lavale
astusid, jäi mulje, et tänavalt on leitud
kaks töötut ja näitlema pandud. Tundus,
et sellel lavastusel pole mingit eesmärki,
kuid hiljem järele mõeldes sain aru, et
tegelikult mahtus 45 minuti sisse kogu
teatri ajalugu. Kahjuks ei mõistnud nii
mõnigi õpilane selle tüki sisu, pidas
seda täiesti mõttetuks, ainus positiivne
asi oli see, et kõhulihased sai „lolluste“
üle naermisega treenitud.

lavastuse peamine mõte pakkuda
vaatajatele võimalust kiigata kulisside
taha, vastata küsimustele: Miks teater?
Mis on teatri mõte? Mis on elu mõte?
Kuidas teater toimib? Kuidas näitleja
roll valmib? Kuidas ta seda teeb?.

Paraku ei hinda nii mõnedki
meie kooli õpilased võimalust end
kultuuriliselt harida. Pidev etenduse
segamine, lollide kommentaaride
loopimine ja kõva häälega naermine
paneb proovile ka kõige kannatlikuma
inimese närvid. Teinekord oleks
sellistel vendadel ehk mõtekam aega
Osatäitjate ehk ka tüki autorite, mujal raisata?!
lavastajate, kunstnike, lavameistrite, Aga see pole veel kõik.
valgustajate, rekvisiitorite ja
Jäätmekäitlusnädalal toimus meie
muusikaliste kujundajate enda sõnul oli
koolis loeng prügisorteerimisest.
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Keskkonnaalaste uurimistööde konverents
Tunnistan, see oli igav, kohutavalt igav, aga
tark inimene istub viisakalt ja kuulab ära,
mis loengupidajal öelda on, mitte ei karju
üle saali: „Paberit töödeldakse Sompas!“,
„Kas see jama sai juba läbi vä?!“
Ning ka see pole veel kõik.
Poisid, miks te peate tualeti seinad ja
põranda täis urineerima?! On see
tähelepanuvajadus või mingi füüsiline häire?
Esimest saab ka muul viisil rahuldada, aga
kui potile pihta ei saa, siis istuge, ehk saate
oma asjad korralikult aetud. Kunagi ei tea,
millal DNA-analüüs võetakse ja isikud
kindlaks tehakse. ;) On seda jama vaja?

Triin Rannamaa, 11.B

Noortekonverents „Meelte keel“

I

ntegratsiooni ja Migratsiooni
Sihtasutus Meie Inimesed
korraldas 9. aprillil Narva
Meresuu SPA-s noortekonverentsi
sajale Ida-Virumaa noorele,
kellest poolte kodune keel
on eesti ning pooltel vene keel.
Eesti keele õppimise eesmärgil
osalesid noored töötubades, kus
omandati eesti keele kasutamise
oskust viie meele– kuulmise,
nägemise, haistmise, maitsmise ja
kompimise; ning täiendavalt nn
kuuenda meele kaudu.
Meie koolist osalesid seal 11.B
klassi õpilased ning paar õpilast
11.A-st ja 10. klassist. Kohale
j õudes ootasid mei d ees
erivärvilised nimesildid kaela
riputamiseks ja muud ninni-nänni.
Kogunesime konverentsisaali, kus
räägiti eesolevast päevast ning
tutvustati ürituse läbiviijaid.
Seejärel jaotati meid gruppidesse.
Igas rühmas oli õpilasi nii meie
koolist, kui ka Kohtla-Järve Vene
Gümnaasiumust, Narva Eesti
Gümnaasiumust ning Jõhvi Vene
G ü m n a a s i u m i s t .
Esimeses ruumis ootas meid ees
loovusõpetaja Inno Joonas.
Tegemist oli väga positiivse ning

julge inimesega. Ta kirjeldas oma
eriala ning tõdes, et tähtis on
rohkem kuulata ning seda kõike
analüüsida, mitte koguaeg rääkida.
Seejärel pidime ütlema milline auto
me oleme. Jah, just nimelt, auto!
Minu rühmas oli roosa Porsche,
kollane Mini Cooper, palju tavalisi
autosid ning ka üks katkine auto.
Peale seda voolisime plastiliinist
midagi, mis iseloomustas meie selle
hetke tundeid kõige paremini.
Valmisid päikesed, ussikene, täht,
süda ja üks vahva olemisega
n o o r m e e s .
Järgmises toas ootas meid ees Tauri
Tallermaa. Tema töötoaks oli
nägemismeele ruum. Ta õpetas läbi
mäl ut r eeni ngu, kui das l ä bi
nägemise asju paremini ja
efektiivsemalt meelde jätta. Ta
jagas meile huvitavaid nippe ja
rääkis üldiselt, mis meie peas
t
o
i
m
u
b
.
Kolmas tuba oli kuulmismeele
töötuba, mida viis läbi Merike
Mõksi-Susi. Noored teavad teda
ennekõike bändist Meie Mees. Ta
esitas meile laulu Ave Maria
kellade peal ning iga tema
mängitud noot tekitas rahuliku
tunde. Kuid peale uinutava
meloodia lõppu hakkasime ise

kelladega muusikat tegema. Koos
spikriga esitasime laulu
Guantanamera ning meie preemiaks
oli jõudnud aeg lõunasöögi kätte.
Maitsmismeele töötoas ootas meid
ees Tiive Saarniit, kes käskis meil
koheselt käed ära pesta, sest
hakkasime tegema suussulavaid
šokolaaditrühvleid. Neid on imelihtne
valmistama ja igaüks saab sellega
hõlpsalt hakkama. Kokku sai neid
tehtud 100 lapse peale umbes 800.
Isuäratavad trühvlid läksid aga
külmkappi oma aega ootama.
Viimases töötoas õpetas kokk Frank
Kolde meid väärtustama
haistmismeelt. Sidusime salliga
silmad kinni ning ta andis meile
nuusutada mitmesuguseid ürte ja
pidime ära arvama millistega
tegemist on. Kingituseks saime kaasa
maitseainet ning hea kogemuse.
Päeva lõpus läksime randa, kus meid
ootasid ees nuputamisülesanded ning
hea grilltoit. Saime kõhud täidetud
ning jagati viimased auhinnad ära
ning liikusime bussi poole, kus
igaüks sai paberkotikeses endale neli
t r ü h v l i t .
Ürituse lõpus olid kõik väsinud ja
tahtsid väga koju saada. Kahjuks
kuulsime palju vene keelt ning päeva
idee kadus tahaplaanile. Erinevatest

T

artu Keskkonnahariduse
Keskuse algatusel toimus
keskkonnaalaste uurimistööde
konkurss. Kokku osales konkursil
33 tööd 17 koolist. Parimate tööde
autorid esinesid Tartu
Haridusministeerimi saalis žüriile,
nende seas meie oma kooli selle
aasta abiturient Külli Kruus. Külli
v a l i s
t e e m a k s :
''Keskkonnateemadest
maakonnalehtedes ja Ida-Virumaa
elanike keskkonnateadlikkusest''.
Tema ning meie rõõmuks sai
Külli tubli esimese koha.
Külli juhendaja ning meie kooli
bioloogia õpetaja Mall Schmidt
tõdes, et Külli töötas väga kiiresti
ning talle sobis meediaalane töö.
Uurisingi lähemalt selle
konverentsi kohta Küllilt endalt.
Mida see konkurss endast
kujutas?
See
oligi
keskkonnaalaste uurimistööde
konkurss.
Kuidas tulid mõttele seal
osaleda? Õpetaja Schmidt pakkus
mulle seal osalemist.
Miks just Sulle? Ma ei tea. Me
olime valmistunud selleks juba
11. klassi algusest. Algul ta
soovis, et ma teeks seda oma
klassiõe Liinaga. Kuid varsti

leidis ta, et koos töötades läheb
meil aeglasemalt ning üksinda
saaksin kiiremini töö valmis.
Mis teema Sa valisid? Teemaks
oli Keskkonna teemad maakonna
lehtedes ja elanike keskkonna
teadlikus Ida-Virumaal.
Kuidas Sa selle teema peale
tulid? See oli Schmidti idee. Algul
keskendusime ainult Põhjarannikus
olevatele keskkonnateemadele,
kuid sinna hakkas kogunema
võrdlusi teiste maakondadega ja
hiljem juba tegime ka küsitluse.
Milline Su uurimine välja nägi
ja millest alustasid? Kõigepealt
alustasin kooli raamatukogus
Põhjaranniku numbrite
läbivaatamisega ja tõime välja
keskkonna artiklitega seotud
teemad. Teemade pealkirjad ja
autorid panime kirja ning seejärel
liigitasime nad viide erinevatesse
kategooriatesse.
Mis ajavahemikus olevaid
ajalehti kasutasid? Ma ei oska
öelda. Tegin tööd vabal ajal ning
ka koolis ja täpselt seda kirja ei
pannud.
Kui kaua Sinu uurimistöö kestis?
Kooli raamatukogus oli
aeganõudev töö, kuid kasutasin ka
internetti. Seda kõike alustasin 11.
klassi sügisel ning tähtajaks oli
märtsikuu.
Kus Sinu töö ettekandmine
toimus ning kus Sind hinnati?
Tegelikult ma saatsin selle töö
kahel e kon kur s i l e. Es mal t
Archimedese omale, mille esimene
voor toimus 1. aprillil Tartus. Ning
sellel, kus ma sain esimese koha,
toimus esitlus 14. aprillil samuti
Tartus. Archimedese žürii oli jube.
Nad küsisid küsimusi ja
kritiseerisid ka. Teisel konkursil
aga oli žürii väga sõbralik ja
midagi eriti ette ei heidetud ning ka
küsimusi eriti ei esitatud.
Kas oli hirmus üksinda seal
seista ja oma tööd esitleda? Teine
kord ei olnud enam õudne, sest et
Archimedese kogemus oli juba

olemas. Esinesin suures saalis, mis
sarnanes suurele auditooriumile.
Keegi ei tulnud kaasa. Üksi olin seal.
Õpetaj a Schmidt oli ainult
Archimedese voorus minuga kaasas.
Oli palju osalejaid peale sinu? Ei
oska öelda. Teise vooru oli kutsutud
vaid 20 osalejat. Pooled põhikoolist,
pooled gümnaasiumist.
Kuidas Sul kokkuvõttes läks? Üleeelmine nädalavahetus avaldati
Archimedese konkursi preemiate
saajad ja ülejäänud tulemusi ei
avaldatud. Kuid preemiat ma ei
saanud, nii et ma ei tea, mis koha ma
täpselt sain. Kuid teisel ettekandmisel
sain lausa esimese koha.
Mida see kogemus Sulle andis?
Esinemiskogemust, sest tegelikult
mulle ei meeldi esineda ning mulle
andis see julgust juurde. Uurimistöö
tegemine oli ka omaette kogemus,
tulevikus on kergem teha sarnaseid
töid. Samuti laienes silmaring nende
keskkonna
teemadel.
Mis Sinu tulevikuplaanid on? Ma
t äps el t ei t ea, kui d mi da gi
humanitaarainetega seoses.
Arvatavasti lähen õppima
ajakirjandust või õigusteadust.
Palju õnne veel kord, Külli!
Marite-Helena Hiiemäe, 11.A
Klassijuhataja: Külli on igavesti
vinge piiga. Tavalises koolielus teda
j u s t n a gu e i n äe gi , a ga ku i
tähelepanelikult vaadata, siis on ta üks
säravamaid tegelasi selle aasta
abituuriumis. Alati naerul näoga ja
rõõmsa olemisega. Ei mingit
plärtsumist ega tuiskamist. Meedia
tundide kaudu on minuni jõudnud ka
tema loov poolus: täiesti piiramatu ja
äraarvamatute käikudega fantaasia,
hästi sujuv sulejooks ja milline
huumoritaju! Lisaks sellele on Külli
ka maksimaalselt kohusetundlik. Ei
mäleta kordagi, et ta oleks temale
antud ülesande õigeaegselt täitmata
jätnud.
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Meie pisikesed tulevikust

Kuidas läheb Ampsukesel?

J

uba mitu kuud oleme me
saanud
igal
vahetunnil
sammuda kolmandal korrusel
olevasse Ampsukesse. Et see uks
peaaegu igal vahetunnil lahti saaks
olla, selleks on teinud suurt tööd
ära paljud noored, põhiliselt 11 B
klassi
õpilased.
Ampsekese
direktror on Kristel Šreiner ning
raamatupidaja Katrel Virkus.
Viimaselt ma pärisingi Ampsukese
käekäigu
kohta.
Kas Ampsukese algus oli kerge?
Nii ja naa. Kõige esimesena
tahtsime oma nime ja selle me ka
saime, hääletuse kaudu. Kõige
keerulisem oli kauba tellimine
ning kõikide tagant utsitamine.
Letis oli ka väga imelik seista,
kuid nüüd olen sellega harjunud.
Raamatupidaja on muidu väga
kerge
olla.
Kust te oma kauba saate?Kui
Selveris on näiteks laadapäevad
või mitmetes teistes poodides on
soodukad, siis ostame ikka sealt.

Jooke tellime A. Le Coq'ist ning
kaupa saame veel ka Kirde
Hulgikaup AS Jõhvi Hulgilaost.
Kas kauba tellimisega on olnud
probleeme?Algul
ostsime
kogemata kõrgema hinnaga kaupa,
kui tahtsime ning siis pidime ka
kallimalt müüma, kui ettenähtud
oli.
Kas teil seoses Ampsukesega
erimeelsusi
tekib?Ikka.
Eriti
koristamise osas aga Kristel on
õnneks kindlakäeline ning sunnib
kõik tööle. Väga tihti tulebki
paljusid
tagant
utsitada,
et
kohustused
täidetud
saaks.
Kuidas klientidega on ning mis
on müüdavam kaup ja mida
üldse ei taheta osta?Klientide
puuduse üle ei saa nuriseda, neid
on palju. Lemmikuks on ikka
Siputska kommid. Üks kord jäi 9
pakki Ampsukaid(väikesai) alles
ning nende tähtaeg sai läbi. Kõige
julgemad: mina, Sigrit ja Kristel
viisime nad koju ja sõime ära.

Nüüd tellime neid vähem ja üle pole
midagi jäänud. Üldse ei taheta osta
tomati-ega ananassimahla. Pole vist
kellegi
lemmikud.
Paar kuud tagasi tekitas teie üks
reklaam suurt kõmu. Kas midagi
sellist on veel oodata?Mõte oli
tegelikult hea ja ta oli väga
pilkupüüdev, kuid võib-olla tõesti
oleks ühe tähe asendama tärnikesega.
Praegu on reklaam jäänud veidi
unarusse, kuid midagi huvitavat
kindlasti
veel
tuleb.
Miks te üldse selle kõigega tegelete?
Meil on vaja majandushinnet ning
tegelikult saame sellest ka suure
kogemuse.
Kas
Ampsukeselt
on
midagi
huvitavat oodata?Üks mõte meil on,
seoses uue kampaaniaga. Nimelt
mahlakampaania, kus siis müüme
mahla näiteks saiakesega koos. Aga
eks näeb veel.
Marite-Helena Hiiemäe, 11.A

SOODUSHINNAGA!
Roosa Kismet 10.-

Pims küpsised 15.-
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Lion šokolaad
10.-

Suffeli 5.-

Mahl topsis 5.-

Orbit 7.-

M

e kõik oleme noorukieas aktiivsed ja asjalikud.
Vaikselt aga hakkavad kujunema arusaamad
ning ettekujutused tulevasest elust. Igaüks on mõelnud
kelleks saada, kus elada või millist pereelu looma
hakata. Küsisin meie kooli noorimatelt, mida nemad
praegusel hetkel arvavad, loodavad või unistavad.
1.klassi õpilased räägivad enamjaolt ka vanematega
oma tulevikust, kuid leidub ka erandeid. Tavaliselt on
lapsed rohkem ise aktiivsemad küsima. 1. klass
paistab silma väga suurte ja lõbusate plaanide poolest.
Tulevikus nähakse end iluuisutajana, lapsehoidjana,
hambaarstina ja isegi politseiniku või õpetajana. Sören
Bogens 1. klassist on huvitatud hoopis kosmonaudiks
saamisest, sest siis saab näha maakera. Samuti on
meie noorimad kõige avatumad rääkima oma unistuste
perekonnast. Soovitakse kahte last, aga suureks
üllatuseks isegi viite või lausa kuute ja Marek Kluh (1.
klass) isegi kümmet last. Veidike vanemas astmes
räägivad lapsed oma vanematega rohkem
tulevikuplaanidest. Peatähelepanu pööratakse
arstindusele, soovitakse ravida hambaid ja ka inimesi
opereerida. Samuti tahetakse tegeleda ka naiselikuma
alaga näiteks nagu jumestamine. 2. klass on oma
perekonna loomises lihtne ja otsekohene: soovitakse
eestlaslikult kahte last. Erandiks selles klassis leidsin

näiteks Jaanika Annuki, kes loodab perekonna asemel
suunata peatähelepanu karjäärile ja hambaarstiks saades
k õ r ge l e
a me t i k o h a l e
t õ u s t a .
Kolmanda klassi õpilaste seas on märgata aga veidi tõsidust.
Neid võib lugeda ka kõige sportlikumaks, sest soovitakse
saada iluuisutajaks, korvpalluriks ja suusatajaks. Samas aga
ei jäta matemaatikaõpetaja ametit tagaplaanile Annaliisa.
Perekonna loomise kohapealt on 3.klass kõige
tagasihoidlikum, sest nemad tahavad tulevikus kantseldada
vaid ühte last. Õnneks soovivad KÕIK vastanutest jääda
kodumaale elama. Enamus unistavad suurest ja ilusast
kodust väravate või suure aiaga. Eleriin(1. klass) ja
Benjamin Juo (2. klass) on kindral arvamusel, et nemad
hakkavad elama kahekorruselises majas. Liis (1. klass)
tahaks tahaks elada kindlasti mere ääres, aga Anette, Marek
(1. klass) ja Joosep (3. klass) eelistaksid rahulikku maaelu.
Jolene (1. klass) armastab oma senist kodu niivõrd, et
soovib ka tulevikus oma kodukohas elada. Üsna palju
tüdrukuid ja poisse on huvitatud suurest aiast ja just tulpide
ja nartsisside kasvatamisest. Ei tea kas see on mingi
algklasside lillenakkus? Mainiti ära ka see, et koer, kass või
isegi papagoi ei tohi meie kooli noorimate kodust mitte
mingil juhul puududa.
Karolin Kaivoja, 11.A

