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Seda ja teist
Algklassiõpilaste tegemistest
15. septembril käisime küsitlemas kooli kõige pisemaid.
Uurisime, mis on nende lemmikõppeained, millega
neile vabaajal meeldib tegeleda ning palju muudki.
Mis Sulle koolis kõige enam meeldib?
Liis: Mulle meeldib väga õppida ja eriti arvutada.
Anette: Koolis meeldib mulle kõige rohkem see, et siin
saan ma sõpradega koos olla ja mängida.
Sören: Kõige enam meeldib õppida.
Mis
Sinu
lemmik
õppeaine on?
Liis: Lemmik õppeaine on
kehaline, sest seal saab
joosta, mulle meeldib
joosta.
J o l e n e :
M i n u
lemmikõppeaine on
tööõpetus, sest mulle
15 minutit kuulsust ja päeva meeldib väga meisterdada.
võis lugeda õnnestunuks.
Jaan: Lemmik õppeaine
FOTO: Kristin Kerov
on mul matemaatika, kuna
ma oskan seda kõige
paremini, aga veel meeldib mulle ka kehaline.
Kristiina: Minu lemmik on eesti keel, sest mulle meeldib
väga lugeda ja kirjutada.
Kas Sa saad klassikaaslastega hästi läbi ning kas Sul
on ka parim sõber/sõbranna?
Liis: Jah, ma saan kõigiga hästi läbi.
Anette: Ma saan kõikidega hästi läbi ja mul on klassis ka
üks parim sõbranna.
Sören: Mina saan ka kõigiga hästi läbi ning mul on siin
parimad sõbrad ka. Üks on poiss ja teine tüdruk.
Jolene: Parimad sõbrannad on Liis ning Kristiina. Teiste
klassikaaslastega saan ka hästi läbi.
Jaan: Ma saan ka hästi läbi, aga parimat sõpra veel ei ole,
kuna ma õpin siin koolis alles esimest aastat.
Kristiina: Minu parim sõbranna on Liis.
Mis Sa tavaliselt vahetunnis teed?
Liis: Ma mängin klassikaaslastega pitti ja jookseme
niisama ringi.
Anette: Kui on ilusad ilmad, siis oleme tavaliselt õues ja
mängime.
Jolene: Vahetunnis istun tavaliselt klassis ning värvin.
Jaan: Vahel istun niisama ning mängin mobiiltelefonis
erinevaid mänge.
Kuidas Sulle koolitoit maitseb ja mis kõige rohkem
meeldib?
Li i s : M ul l e kool i toi t eri t i ei meel di gi .
Sören: Koolitoit on hea ja mulle maitseb.
Jolene: Veidi ikka maitseb. Lemmikut just ei ole, aga
mulle väga maitseb kartulipuder.
Jaan: Koolitoit mulle eriti ei maitsegi ja söön seda päris
vähe.
Kristiina: Mulle meeldib koolitoit, kõige rohkem aga
kotlet.
Mida Sa vabal ajal teed?

Liis: Pärast kooli käin ma käsitööringis.
Sören: Pärast kooli ma õpin ja siis hakkan arvutimänge
mängima.
Kristiina: Pärast tunde käin ma muusikakoolis.
Anette: Kui ma koolist koju jõuan, siis teen koduseid
ülesandeid ja käin õues mängimas.
Jolene: Õpin muidugi ja vaatan telekast lastesaateid.
Jaan: Pärast kooli lähen koju ning hoian oma väikest
venda. Vahepeal käin internetis ka.
Kristiina: Pärast tunde käin ma muusikakoolis.
Kristin Kerov ja Mari-Liis Sirel 11.klass

Kuidas rebastest täieõiguslikud
abituriendid said
Reedel, 24. septembril toimus meie koolis rebaste
ristimine. Hommikul vara võtsid abituriendid väikesed
rebasekutsikad oma hoole alla. Kõik Rebased said ilusad
värvilised näod, moekad
riided ning praktilise karbi
oma koolikoti asemele.
P ä r a s t e s i me s t t u nd i
värskendati veel veidi meiki
ning kaunistati riideid
sobivate loosungitega. Teisel
vahetunnil pandi proovile
kutsikate
s u h t e d Sõbralikult sibulat jagamas
FOTO: Heliis Pikkor
põllumajandussaadustega,
kui nad koonudega kartulit
veeretama pidid. Kolmas vahetund oli üpris aktiivne: oma
nõrku kehi turgutati tervistava tantsuga, joodi kosutavat õli
ja mängiti kõrsikutega. Neljas vahetund oli suursündmus söögiaeg. Rebased panid proovile oma koristusoskused,
puhastades ära kogu abituuriumi lauad. Kes keeldus, sai
magustoiduks “toredat” õlisegu. Viiendal vahetunnil oli
taaskord aeg kaunistada rebaste nägusid. Pärast kuuendat
tundi pesid humanitaarrebased puhtaks abituuriumi autod
ning seitsmenda tunni lõpuks särasid need kui prillikivid.
Kell kolm algasid rebasekutsikate viimsed püüdlused, et
saada täieõiguslikuks gümnasistiks. Teekond Sinivoorele
polnud kerge: jalgupidi kokkuseotult ning lõhnastatult tuli
jõuda sihtpunkti. Seal said nad oma esimese ülesande: tuli
joosta heeringaga ja “puurida naftat”. Suurte kehaliste
vigastusteta tuli liikuda järgmise katsumuse poole: ronida
mäe tippu, hoida suus maiust ja laulda “Kes aias”. Hiljem
tuli heidelda veel sibulate ning porganditega, isased
rebased said neid emaste käest ampsata. Pärast söögiaega
tuli ilusti hambad puhtaks pesta, hambapastaks kollane
mikstuur ja suuveeks õli. Viimaseks said
gümnasistikandidaadid veel kaelani mudas roomata, isegi
kaks korda. Nende Kolgata tee lõppes Kohtla-Järve
Selveri ees, kus anti rebasevanne.
Kallid rebased, ärge siis unustage abiturientide jalgu
suudelda ning kõigi õpetaja Jõumehe naljade üle naerda,
sest nagu te teate: halbu rebaseid võib tabada mälukaotus
või matemaatika tunnikontroll.
Margit Partei, Heliis Pikkor 12.b klass
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Targad ja tublid õpilased on õpetajale suurim õnn
ning nende tulemused parim kiitus.
Ilme Hallik
Hind 5 EEK
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Õpetaja Oksana Nazarova krooniti
Puškini konkursi laureaadiks
Septembri alguses oli nii mõnigi õpilane üliõnnelik,
kui sai teada, et vene
keele tund jääb ära.
Nimelt polnud õpetaja
Oksana Nazarovat
koolis, isegi mitte
Eestis.
Loe lk 3
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Ilme Hallik !
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Uudised siit ja sealt
võib vabamalt
võtta
kui
Loe lk 6 ja 7 tavaliselt (välja
arvatud juhul,
k u i
S a
kaheteistkümnendas
Meie kooli mudilaste
klassis õpid).
tegevusest ja rebaste
Aga
olen
ristimisest
Loe lk 8
veendunud, et
nii mõnigi ei ole kuulnud, et igal sügisel korraldab
Haridus- ja Teadusministeerium konkursi aasta õpetaja
Uutest õpetajatest ja
valimiseks. Sel korral esitas meie kool kandidaadiks
õpetajate päevast
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ilme Halliku.
Loe lk 2
Loe lk 4 ja 5

Talongid sööklas
Taaskord võeti sööklas kasutusele talongid. Miks nüüd järsku jälle? See tähendab nii kooli töötajatele kui ka
õpilastele lisakoormust. Nagu gümnaasium poleks niigi raske. Terve põhikooli lõpp ainult rõhutatakse, et
gümnaasiumis on veel raskem ja tuleb teha intensiivsemalt tööd ning siis tuleb keegi tark ja otsustab, et igast
klassist peab üks õpilane kolmandal vahetunnil hankima medõelt talongid ja need välja jagama, nii reaali poolele
kui ka tavaklassile. Las ma teen selle kristallselgeks: õpilane läheb teisele korrusele medõe kabinetti, annab seal
oma allkirja, saab vastu talongid ja läheb otsima kooli pealt oma klassi õpilasi, sest nemad muidu ju süüa ei saa.
Miks peaks reaalklassi üldse huvitama, mis tunnid parajasti tavaklassil on? Ei peagi, aga talongijagaja peab teadma
mõlema klassi tunniplaani. Muidugi, kui neljas tund on reaal-ja tavaklassil sama, siis on ülesanne lihtsam, aga kui
tihti see tegelikult juhtub? Õpilasel, kes talonge jagab, lasub ka vastutus, et õiged inimesed talongid saaksid, sest
keda teist süüdistatakse, kui keegi peaks tasuta süüa saama. Lisaks peab keegi need paberitükid ju printima, välja
lõikama ja kuupäeva peale kirjutama. Miks märgitakse kuupäev käsitsi? Palju lihtsam oleks ju arvutis see töö enne
printimist ära teha. Olen näinud ka augustatud talonge, aga mis mõte sellel täpselt on? Vältimaks petturlust? Nagu
õpilastel poleks võimalust kuskilt augustajat hankida.
Kas poleks mitte lihtsam teha ühekordne suur investeering ja hankida plastkaardid ja vastavad terminalid nii
peaukse juurde kui ka sööklasse? Sel viisil saaks hõlpsasti kontrollida õhtul enne uste lukustamist, kas keegi on
majja jäänud, kogu sööklainfo on samuti kaardil. Terminalist läbi lüües tehakse kindlaks, kas saad süüa või ei.
Paber ja tint maksavad ju ka, kaardid ja terminalid tasuvad end pikemas perspektiivis ikkagi ära.
Reijo Palmiste 11.klass
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Kuum lugu
rutta valjuhäälselt oma õigusi nõudma. Nii ongi
juhtunud, et õpetajaamet pole enam populaarne,
noored ei taha pedagoogiks õppida, haridus on
Igaüks teab, et oktoober on õpetajate kuu: alarahastatud. Kui oma tööd teen, siis ei mõtle ma
peetakse õpetajate päeva, abituriendid annavad tunnustusele, vaid sellele, et oleksin ise oma töö
tunde, koolipäev on lühem ja kõike võib vabamalt tulemusega rahul ja minu õpilased ning nende
võtta kui tavaliselt (välja arvatud juhul, kui Sa vanemad ka. Õpetajaametit saab kõige paremini
kaheteistkümnendas
populariseerida
klassis õpid). Aga
pedagoog ise oma
olen veendunud, et
eeskuju, käitumise ja
nii mõnigi ei ole
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või
rekkajuhiks.
õpetaja valimiseks.
Millisest
ametist
Sel korral esitas meie
Teie
väiksena
kool kandidaadiks
unistasite?
e es ti
k e el e
ja
Lühike vastus on:
kirjanduse õpetaja
tahtsin õpetajaks
Ilme Halliku. (pildil)
saada.
Minu
Kool esitas Teid
l a p s e p õ l v e
tänavu teistkordselt
kodutänavas elas
iga-aastasele aasta
palju minuealisi lapsi.
õpetaja
valimise
Koos proovisime
konkursile. Oli see
näitemängu teha.
Teie jaoks ootamatu?
Minu sõbranna maja
M i s s u g u s e d
pööningul oli meil
emotsioonid
Teid
tõeline nukuteater
valdasid, kui teada
kõige sinna juurde
saite?
kuuluvaga (lava,
Jah, 2006.aastal olin
nukud, muusika).
ka aasta õpetaja. Iga
Mõtlesime
ise
inimene
vajab
näidendi süžee välja,
tähelepanu ja kiitust.
ise olime näitlejad,
Loomulikult olen väga
tegime proove ning
Särav, inimlik ja mõistlikult nõudlik- just selline üks hea
õnnelik järjekordse
lõpuks
kutsusime ka
õpetaja olema peabki.
FOTO: Reet Kukk
tunnustuse üle. Ülimalt
vanemad vaatama.
rõõmus olin aga
Väga vahva oli! Mulle meeldis ka väiksematele tantse
juunikuus, kui selgus, et meie kooli lõpetajate välja mõelda ning nendele õpetada. Aga mäletan väga
kirjanditulemused olid suurepärased. Targad ja tublid selgesti, et kõige rohkem meeldis mulle nii-öelda
õpilased on õpetajale suurim õnn ning nende kooli mängida. Seda tegin ma peaaegu alati üksinda.
tulemused parim kiitus.
Esiteks sellepärast, et see ei huvitanud minu sõpru,
Õpetaja Lehho Jõumees on öelnud, et õpetajaid ning teiseks võib-olla ka seepärast, et mina tahtsin
lüpstakse nii Eestis kui ka mujal maailmas nagu alati õpetaja olla. Mäletan, et mulle meeldis
lehmi. Kas Te olete vahel tundnud, et teete kogu kujuteldavatele õpilastele luuletusi ette lugeda. Minu
aeg tööd ja näete vaeva, aga tulemust ega arvates on õpetaja ka natuke näitleja. Igas õppetunnis
tunnustust ei tule kuskilt? Mis aitaks sellist tunnet on õpetaja klassi ees nagu laval ja teda jälgib
leevendada?
paarkümmend silmapaari.
Arvan, et õpetaja Lehho Jõumees on veidi liialdanud. Miks Te langetasite otsuse eesti keele ja
Aga tõsi on see, et mõnikord on küll tunne, et õpetaja kirjanduse õpetamise kasuks?
aina peab, peab, peab..... Õpetajad on tavaliselt Minu lapsepõlvekodus oli palju raamatuid. Huvi
tagasihoidlikud, mõistvad ja missioonitundega ega ilukirjanduse vastu olen pärinud oma isalt. Ta
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Välisuudised
mõttes raske, mõnes mõttes lihtne. Ma olin oodanud seda
momenti nii kaua, seepärast soovisin lahkuda võimalikult
kiiresti, samas oli nii mõnus jalutada öösel Kohtla-Järve
tänavatel. Isegi suurim unistaja ei oskaks nii ilusale ideele
tulla.
Kuidas reis Norra möödus (lendamine ja muud uued
kogemused)?
Sajandi kokkusattumus oli see, et minu kõrval istus üks
eestlane, nimelt üliõpilane, kes läks Bergenisse, kuhu
minagi pidin lendama. Ja kuna tema teadis lennujaama
asjaajamist paremini, siis pean ikka väga tänulik olema,
sest Oslo lennujaamas läks paras põrgu lahti, kuna
ümberistumiseks oli ebanormaalselt vähe aega. Ja nüüd
tundub, et ma kaotasin seal lennujaamas tormates oma

Priit ja Laurits

FOTO: erakogust

passi ära, täpsemalt selles vahekäigus, kust lennukile
astud, sest ma pidin pööraselt tormama, et mitte maha
jääda. Bergeni lennujaamas passisin neli tundi, siis tuli
buss, lennujaamas tutvusin osade inimestega. Bussisõit ise
kestis neli tundi. Põhimõtteliselt jõudsin ma
koolilinnakusse kell neli hommikul, kus teise aasta
õpilased võtsid suure kisa ja käraga meid vastu - algas uus
episood minu elus.
Nagu ma olen aru saanud võisid sinna kooli
kandideerida kõik, vaatamata asukohale ja inglise
keele oskusele. On seal kellelgi ka raskuseid või
probleeme, koduigatsus?
Raskusi on paljudel, eriti neil, kes on otsustanud valida
nõudlike ainete nagu filosoofia või majanduse kasuks ning
ei ole piisavalt soravad inglise keeles. Isiklikult pole minul
tundides probleeme olnud, välja arvatud eneseväljenduses,
mis on ainetes nagu filosoofia küllaltki keeruline.
Koduigatsuse ohvriks on nii mõnedki langenud, kuid
hetkel julgen küll öelda, et koduigatsus on viimane asi,
mis kimbutab.
Mis on seal koolis teistsugune võrreldes meie kooliga
(tunniplaan, söökla, huviringid)?
See on ikka nii erinev, et kõikide erinevuste nimetamisel
läheksin ma hulluks. Päevas on ainult neli tundi, kuid
viimane lõpeb 14.00. See on seetõttu, et kõrgema taseme
ainete tunnid kestavad 70 minutit, tavalise taseme omad 60
minutit, lisaks cookie break ja lõuna. Süüa saab kolm
korda päevas. Huviringid on selline keskmine rootsi laud,
kus valikuvabadust on vähemalt natukenegi, inglise keeles

Extra Academic Curriculum, mis on kohustuslikud, see
tähendab, et peab valima vähemalt 2-3 EAC’d, kuid
valikuvabadus on üpris suur: araabia kultuurist
geopoliitikani, metsahooldusest mägironimiseni ja
heategevus, mille raames erinevad ringid koguvad raha
mitmesuguste projektide jaoks, mõne puhul külastad
näiteks põgenikulaagri sarnast asutust. Hetkel olen
otsustanud araabia kultuuri, ujumise, jooga ning
heategevusprojekti Do Remember Other People kasuks,
mille praegune eesmärk on ühe Aafrika kooli rahastamine
rahastamine.
Kus Sa elad? Ühikas?
Terve linnakulaadne asula koosneb viiest õpilasmajast,
õpetajate majadest, kolmest majast, kus asuvad
klassiruumid, siis üks suurem maja, kus on söökla,
raamatukogu, hängimiskoht ja loengusaal. Lisaks sellele
on üks suurem ehitis, mida kasutavad ka norra inimesed,
kus on piljard, spordisaal, suur ujula ning jõusaal, on ka
muusikatuba. Mainimata ei saa jätta ka suurt fjordi ja
mägesid terve külakese ümber.
Külake? Kui kaugel lähim linn on?
Lähim linn on 7 kilomeetri kaugusel ja see linn on
väiksem kui Kohtla-Järve. Suurlinnadest on lähim
arvatavasti 20 km kaugusel, selles pole ma päris kindel.
Lähim pood on 3 km kaugusel. Pean siiski mainima, et
hinnad on siin kirved. Võib-olla mõistlikud Norras töötava
inimese jaoks, aga üle mõistuse kallis näiteks mulle. 0,5l
Fanta maksab 32 eesti krooni. Ja kui suitsetad, siis pead
terve varanduse kaasa võtma, sest Marlboro paki eest tuleb
välja käia 140(!!!) eeki.
Kas mõni õnnelik tütarlaps ka silma on jäänud?
Ei.
Veel midagi?
Ma käisin keelatud ajal fjordi hüppamas ja järgmisel
päeval koolikoosolekul mainis üks õpetajatest, et reede
öösel hüppasid kaks inimest fjordi, see on sellisel kellaajal
keelatud. Peale selle oli järgmine teavitus sellest, kuidas ei
tohiks lagastada 24h teadetetahvlit, kuhu ma olin just paar
päeva tagasi pannud otsimiskuulutuse oma kadunud
banaani kohta, sest keegi oli selle, nimega Eduardo
(banaani nimi), ära söönud. Oh, ma crashisin veel
Twilighti maratoni. Mingid tüdrukud vaatasid Twilighti
filme terve öö, ma tormasin lambist sisse ja küsisin “Hey,
are you watching “Twilight”? Yayayay”, nüüd arvab
peaaegu iga mats, et ma Twilighti fänn, sest ma olen veel
küsinud, kas keegi Twilighti EAC’d tahab teha. Siis ma
veensin üht last, umbes 12-aastast norrakat, et ma olen
hiinlane. Tõestuseks tervitasin hiina keeles ja ütlesin veel
suvalisi jaapani sõnu ning tüüp jäi uskuma. Siin olen
tuntud kui guy with the crazy hair. Vahepeal ajasin ma
mõnele mingit jama, et ma pole Priit, et tegelikult Priit oli
mu parim sõber Kohtla-Järvel, kes suri autoõnnetuses, et
mul oli amneesia ning minu vanemad surid, siis tema
vanemad adopteerisid mind ja ainuke asi, mis meil ühist
oli, oli sarnane soeng.
Tervitusi musta metalli maalt tervele Järve
gümnaasiumile, eriti Reijole, Edwardile ja Martinile. Keep
the spirit of K-J alive, guys! Oh, et ei unustaks, siis
tervitusi Janele ka.
Reijo Palmiste 11.
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Välisuudised
Noortevahetus Madriidis:
kuus emotsiooni
Kui mul paluti kirjutada artikkel noortevahetuse projektist,
mis toimus septembri alguses Hispaania pealinnas
Madriidis, olin kohe kindel, et kuiva juttu, a la „tegime
seda ja toda, sain teada ühte ja teist”, sellest välja ei tule.

Kogu meie pere kuningalossi ees

FOTO: erakogu

Niisiis otsustasin kirja panna vaid oma emotsioonid,
õnneks on mul neid küllalt.
Number üks. Lõunamaised rahvad on tuntud oma
külalislahkuse ja tundelisuse poolest, kuid nende ülisoe
vastuvõtt oli põhjamaise inimese jaoks täiesti šokeeriv.
Saabunud hostelisse, hakkasime üksteisega tutvuma:
„Minu nimi on bla-bla-bla ja mina tulen bla-bla-bla-st“,
sellele järgnesid kallistused ja traditsioonilised põsemusid.
Inimene, keda ma näen esimest korda, kipub kohe
suudlema, see on ju ebanormaalne! Õnneks juba mõne
päeva pärast muutusime hispaanialikult kirglikeks ning ka
huulemusid olid täiesti okei.
Number kaks. Ma poleks kunagi arvanud, et üheksa
päevaga võivad täiesti tundmatud inimesed nii lähedaseks
ja kalliks muutuda. Isegi nädala pärast igatsen neid kõiki.
Me lihtsalt harjusime üksteisega ära ja nüüd tunnen, et
midagi oleks nagu puudu. Õnneks on olemas Skype ja
Facebook, nii et kontakt hispaanlaste, leedukate ja
türklastega ei ole siiamaani katkenud.
Number kolm. Nädala ajaga sai meie 25-liikmeline pere
üllatavalt lähedaseks. Teiseks-kolmandaks päevaks olid
moodustunud esimesed paarikesed, projekti lõpus palus
aga üks korraldajatest oma kallima kätt, mille üle oli
igaüks ülimalt õnnelik. Nii mõnedki südamed said murtud,
puutumata ei jäänud ka minu oma.
Number neli. Üliilus arhitektuur, väljakuterohkus,
troopilised taimed ja puud, ilus päikesepaisteline ilm, alati
rõõmsad inimesed, tolerantne atmosfäär. Prügi tänavatel,
mitmete
kuulutustekihtidega
kaetud
puitaiad
arhitektuurimälestiste ümber, kohutav hais. Kesklinna
tänavate õhk on läbi imbunud uriinile iseloomuliku
aroomiga. Oma vajadusi rahuldavaid vintis naisterahvaid
võib kohata ka keset suuri väljakuid. Selline ta on, see
Madriid.
Number viis. Ma tõesti ei tea, millal need hispaanlased
tööd teevad: päeval on neil kahetunnine siesta, öösel on

aga tänavad energilisi noori täis. Mitte nädalavahetusel,
täitsa töönädala keskel. Võiks arvata, et eks need olla
enamjaolt turistid, aga kui küsid mõne käest teed, siis
vastatakse häbelikult hispaanialiku aktsendiga, et nende
inglise keele oskus ei ole kiita. Pidutseda neile tõesti
meeldib: öösiti on isegi rõivapoodides omad partyd:
sissekäigu ees punane vaip ja professionaalsed tantsijad,
sees mängib meeldiv tümps. Väga hea müügitrikk, peaks
mainima. Ülejäänu on suhteliselt sama: alkoholimüük
pärast kella 22 keelatud (hiinlaste käest saab sellegipoolest
nii veini kui ka sangriat), igas klubis panevad rahva
tantsima David Guetta ja Lady Gaga.
Number kuus. Noortevahetuse kulminatsiooniks oli
aktsioon tänavatel. Laupäeva õhtupoolikul (samal õhtul oli
käimas ka Valge Öö festival) jagasime kesklinna uulitsatel
flaiereid ja kondoome, pärast seda esitasime keset ühte
tähtsamat väljakut oma flashmobi: osa laulis Rihanna hitti
„Umbrella“, osa keerutas selle järgi tantsu.
Lisaks lõbule oli projektil ka teine, tähtsam eesmärk –
noorte harimine. Kindlasti jäi üht-teist kõrva taha ja nii
mõnigi teema pani mõtlema, kuid see on juba teine jutt,
millest seekord lubasin mitte kirjutada.
Daniil Golubev 12.b

Meie kooli endine õpilane Priit Paidla õpib
sellest aastast Norras
Priit sai võimaluse minna kaheks aastaks Norra
õppima. Ta lõpetas meie koolis 10. klassi ja lahkus
augusti lõpus Eestist.
Kaua Sa oled Norras nüüdseks juba olnud?
Umm, Norra jõudsin 23. augusti õhtul, seega umbes kolm
nädalat. See-eest tundub, nagu oleksin alles eile siia
jõudnud. Sellist asja nagu “iiigav” momenti pole olnud,
kogu aeg on tegemist.
Mis tunne sul oli, kui said teada, et Eestist valiti just
Sind?
Oo, see oli ikka väga võimas tunne. Arvestades seda, et
ma ei panustanud väga sellele. Mõnes mõttes läksin ma
rohkem mõttega “proovida ju võib”, mitte “ma pean sinna
saama”. Kui teada sain, et pääsesin edasi finaalvooru, ei
osanud ma loota, et ma tegelikult stipendiumi saan, aga
mind valiti sadade hulgast välja, siis tundsin end väga
eriliselt ja õnnelikult, sest see on lihtsalt elušanss. Siiski
oli pisut imelik siia jõudes, sest norra kultuuris on selline
alavääristav Jante seadus, mis on põhimõtteliselt sa-poleüldse-eriline-sinust-ei-hooli-keegi mentaliteet. Ausalt
öeldes on see päris hirmutav, eriti kui säärast juttu ajas ka
koolidirektor mainimisi. Aga õnneks on õpetajate ja
õpilaste koosseis siiski multikultuurne, mis tähendab, et
tegelikult me sellist Jante seaduse survet ei tunne.
Kas oli raske lahkuda armsaks (loodetavasti) saanud
Ida-Virumaalt?
Härra Kapteni ja onu Lauliku hülgamine oli väga lihtne ja
tädi Laudarita ning vanaisa Walteriga olid mul ainult
põgusad tutvused, nii et selles suhtes suuremat sorti
probleemi lahkumine ei valmistanud. Aleksandrist on
siiski kahju, tubli poiss ja puha. Aga rohkem teemasse
minnes on mul vastuolulised tunded. Lahkuda oli mõnes
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Kuum lugu
armastas palju lugeda, ja mitte ainult proosat, vaid ka
luulet (tihti tsiteeris ta J. Liivi peast). Koolis huvitas
mind väga ajalugu ning ühel hetkel mõtlesin seda
ülikooli edasi õppima minna, aga lõpuks kaldus
kaalukauss siiski logopeedia, eesti keele ja kirjanduse
poole. Lugeda meeldib mulle siiamaani, aga nüüd
kimbutab ajapuudus. Pereliikmetele naeran ikka, et
pensionipõlves teen kõik tasa ja siis aina loen.
Mis Teile tööl olles naeratuse näole toob?
Naeratuse toob näole see, kui õpilased on rahul – nad
on tunnis materjali omandanud ning selle eest ka hea
hinde saanud. Naeratuse toob näole see, kui kooli
tuleb endine õpilane, et juttu vesta ning
küsida:“Õpetaja, kuidas läheb?“ See teeb südame eriti
soojaks. Naeratuse toob näole see, kui ma näen
õpilase silmis sädet, tahtmist midagi teha, olgu see
osavõtt etluskonkursist, omaloomingu kirjutamine,
näidendi õppimine jne. Ja kui ettevõtmine õnnestub,
on see kolmekordne rõõm. Naeratuse toob näole see,
kui tund on huvitav ja seda tänu õpilastele, nende
heale kodutööle. Kui tund lõpeb ning keegi hüüatab:
“Kuidas see tund nii ruttu läks?“ Naeratuse toob
näole kevad ja päike. Eriline tunne on lastele soovida
ilusat suvevaheaega ja tunnetada, missugune
vabanemisrõõm neis vallandub. Naeratuse toob näole
ka 1. september – jälle algab kõik, algab uuesti.
Mis Teile õpetajaameti juures ei meeldi?
Ei meeldi kahtesid panna: see teeb mind kurvaks ja
ma olen pettunud. Ei meeldi õpilaste ükskõikne ja
pealiskaudne suhtumine õppetöösse. Ei meeldi see, et
üksteise vastu ollakse sageli ülekohtused ja
sallimatud. Ei meeldi ebaviisakus ja kasvatamatus. Ei
meeldi see, et vaba aega napib.
Et neid „ei meeldisid“ vähem oleks, saame ise palju
ära teha. Kindlasti on veel, mis ei meeldi, aga mulle
ei meeldi viriseda.
Räägitakse, et õpetamine on pingeline ja
närvesööv töö. Millega Te vabal ajal tegelete, et
töömuresid unustada?
Jah, õpetamine on pingeline ja närvesööv töö, olen
sellega nõus. Ja olen ka seda meelt, et inimese
vaimne ja füüsiline pool peavad olema tasakaalus.
Kõige paremini aitab vaimset väsimust ja stressi
peletada tervisesport. Võimalusel teen iga päev 10 km
kepikõndi, hea meelega
ujun ning naudin
saunamõnusid. Viimane mõjub eriti hästi väga
pingelise töönädala lõpus. Vabal ajal tegelen meeleldi
oma lastelastega, kes mulle kõige rohkem energiat
süstivad ja hinge noorena aitavad hoida.
Soovin kõigile, nii oma õpilastele kui ka oma
koll eegid el e jõud u ja vas tupid av ust,
heatahtlikkust ning üksteisemõistmist.
Triin Rannamaa
12.b klass

Õpetaja Oksana Nazarova valiti
Puškini konkursi laureaadiks.
Septembri alguses oli nii mõnigi õpilane
üliõnnelik, kui sai teada, et vene keele tund jääb
ära. Nimelt polnud õpetaja Oksana Nazarovat
koolis, isegi mitte Eestis.
Kus Te käisite,
kui
küsida
tohib?
Käisin Moskvas,
linnavalitsuse
kutsel.
Kuidas Te selle
kutse saite?
T o i m u s
rahvusvaheline
Puškini konkurss
v ä l i s m a a
õpetajatele, mille
teemaks
oli
“Suur vahetund.
Missugust abi ja
toetust saab vene
keel teie maal ja
k o o l i s ? ”
Kirjutasin
sel
teemal essee ning
mind kuulutati
laureaadiks
ja
Puškini preemia laureaat õpetaja
k u t s u t i
Oksana Nazarova.
autasustamistseremooniale, mis toimus Moskva valitsushoone
Valges saalis. Kõik laureaadid said diplomi ning
raamatu Venemaa pealinna vaatamisväärsustest.
Kas olite üllatunud, kui saite teada, et Teid on
laureaadiks valitud?
Minu jaoks oli see tõeline üllatus, sest sellel konkursil
osales 418 õpetajat erinevatest riikidest.
Millest Te oma essees kirjutasite?
Kirjutasin vene keelest ning suhtumisest sellesse meie
koolis ja riigis, kuidas suhtumine on muutunud aja
jooksul.
Kes selle konkursi korraldas?
Ajaleht Rossiiskaja Gazeta, Moskva valitsus ja fond
Russkii Mir.
Mida Te Moskvas veel tegite?
Meil oli väga tihe kultuuriprogramm: laevasõit
Moskva jõel, ekskursioon Kremlis, külastasime Vene
Föderatsiooni kaitseministeeriumit ja Tretjakovi
galeriid, jalutuskäik Vana Arbatil ja öises Moskvas.
Kas Teile meeldis selline väike puhkus?
Jah, meeldis.
Anna Sidorova 12.b klass
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Õpetajatest nii—ja naapidi
Uued õpetajad meie koolimajas
Iga aastaga näeb koolis aina rohkem uusi nägusid, seda
nii õpetajate kui ka õpilaste hulgas. Sellest aastast on
meie koolis kaks uut õpetajat: matemaatikat õpetav
Jelena Kallavus ja eesti keele õpetaja Ülle Piperal.
1. Kust Teil tuli idee hakata õpetajaks?
2. Millistes koolides Te õppinud olete?
3. Kuidas Teile meeldib Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumis?
4. Kui Teil oleks võimalik midagi õpilaste suhtes
muuta, mida Te muudaksite?
5. Milline on kõige hullem/rahulikum klass, keda Te
õpetate?
6. Millised on Teie hobid kooli kõrvalt?
Intervjuu õpetaja Ülle Piperaliga (pildil9
1. Idee oli juba olemas
peale
keskkooli
lõpetamist, aga valisin
tookord teise eriala.
Kutsumuseks hinges jäi
ikka õpetajakutse. Kunagi
ei ole hilja õppida! Ma
tegin seda natuke hiljem.
Nüüd teen ma seda tööd,
mis mulle väga meeldib ja
s üdamelähedane on.
Sattusin kooli tööle ja
soovitati õppima minna.
Kõigepealt astusin Tallinna Pedagoogikaülikooli
(praegusesse Tallinna Ülikooli) eelkooli- ja esiõpetuse
erialale õppima ning hiljem omandasin Tallinna Ülikoolis
klassiõpetaja kutse
2. Jõhvi Gümnaasium ( endine A. Kesleri nim. KohtlaJärve 5. Keskkool)
Tallinna Kaubanduskool
Tallinna Pedagoogikaülikool
Tallinna Ülikool
3. Olen Järve Gümnaasiumis alles kuu aega tööl olnud.
Püüan anda endast kõik oleneva õpilastele 5. A, 5. B ja
6. A. klassis,
oma 5.A klassile ja lastevanematele, töökaaslastele ja
koolile üldse. 5.A klassis on aktiivsed ja õpihimulised
õpilased. Kool, õpilased, kollektiiv on toetavad, sõbralikud
ja mõistvad.
4. Soovin, et iga õpilase jaoks oleks koolitund püha, et nad
annaksid endast õppeaasta jooksul parima kui mitte
maksimumi, sest soov saada tasuta haridust, peab olema
igale Järve Gümnaasiumi õpilasele esmatähtis. Soovin, et
õpilased on üksteise suhtes sallivad ja empaatilised. Tean,
et elus tuleb suhelda väga erinevate inimestega. Ainuüksi
headus, üksteisemõistmine, tolerantsus, sõbralikkus ja
naeratus annab poole edust. Ülejäänud puuduv osa on Sinu
Enda Teha.
5. Nii nagu ei ole õigeid ega valesid vastuseid, ei ole ka
üdini häid ja halbu lapsi. Kõik on oma loomult head!
Halvaks teevad halvad kasvatus- ja õpetamismeetodid.
Igale õpilasele tuleb anda võimalus ennast tõestada ja
parandada. Pea tuleb hoida püsti, selg sirgu ajada ja olla
avatud kõigele uuele. Õpilased, kellele mina tunde
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annan ,on toredad ja särasilmsed õppurid. Kindlasti on
igas klassis oma Arnod, Teeled, Tootsid ja Kiired. (O.
Luts „Kevade”)
6. Minu hobideks on olla kursis kõigega: mineviku,
oleviku, tulevikuga. Enda harimine ja täiendamine
lugemise näol, olla kursis päevasündmustega ajaloo-,
poliitika- ja kultuurivaldkonnas. Loen palju, lahendan
ristsõnu, vaatan telerit, veedan perega kvaliteetaega.
Meeldib looduses viibida ja sõpradega suhelda.
Endale soovin head pealehakkamist, indu ja teotahet
kõigis ettevõtmistes Kohtla- Järve Järve
Gümnaasiumis.
Intervjuu õp. Jelena
Kallavusega (pildil)
1. Mulle meeldis koolis
matemaatika ning läksin seda
õppima ka ülikooli.
2. Olen õppinud Ahtme
Gümnaasiumis (5 - 9. klass),
K o h t l a - J ä r v e
Ühisgümnaasiumis ning
Tallinna Ülikoolis.
3.Täitsa meeldib, klassid on
väikesed, õpilased rahulikud.
4. Muudaks seda, et nad sooviksid õppida.
5. Kõige hullem klass on 7.B, kõige rahulikum 11.
6. Neid kahjuks ei ole, pole aega.
Edward - Edgar Räim 11. klass

Abituriendid õpetajate
päevast
Alles see oli, aasta 1999, kui õppisime esimeses
klassis ning ei mõistnud, miks ühel päeval ei andnud
meile tunde tuttavaks ja armsaks saanud õpetaja, vaid
mingi võõras tädi - abiturient. Kui meile hiljem
seletati, miks see nii oli, ootasime, millal ise suureks
saame, nii suureks ja targaks, et saaksime kedagi

Pühendumus

õpetada. Esimene õpetaja ütles, et me peame kaksteist
aastat ootama, olime pettunud, sest tundus, et see on
kohutavalt pikk aeg. Aga see va aeg läks linnulennul
ja siin me nüüd oleme, 12.klassis, õpetajate päev on
seljataga ja emotsioonid tahtsid kirjapanemist.
***
Õpetajate päev oli väga huvitav. Kõik ootused ja
lootused said teoks. Tore oli töötada lastega, kellele
meeldib õppida. Õpetajaamet pole kerge, kuid sain
lastelt vastutasuks palju positiivseid elamusi. Enne
mõtlesin, et ei taha õpetajaks iialgi saada, kuid mu
arvamus muutus. Nii toredate lastega kohtuks veel
kord.
***
Lastega oli lõbus mängida, aga mõni klass oli
tõeliselt hull: lärmasid, jooksid, kaklesid, karjusid.
Klassikalist muusikat nad kuulata ei tahtnud,
lemmikuks osutuks Lady Gaga “Poker face”.
Õpetajaks ma küll saada ei taha!
***

Tõelised mõisaprouad

Oli tantsu, tralli ja tagaajamist.
FOTO: Andres Sepp

FOTO: Kaspar Liblik

FOTO: Raul Rõõmus

Õpetajate päevaga seostuvad mul vaid positiivsed
emotsioonid. Andnud järjestikused kuus tundi,
mõistsin, kui närvesööv ja pingeline on õpetaja töö.

Sain aru, kui raske on õpilastele hindeid panna, sest
asja tuleb võtta mõistuse, mitte südamega, arvestada
seda, mis talle pikemas perspektiivis kasuks tuleb. Ise
õpetajaks tulevikus ei hakka, sest ei suuda hindamisel
objektiivne olla.
***
Ärevus oli varakult sees, muretsesin, kas kõik ikka
õnnestub, ei saanud öösel magada. Oli tore hindeid ja
märkuseid panna.
***
Viimane tund oli tõeline katsumus. Kui enne seda
olin kõikide klassidega ilusti hakkama saanud, siis
see viimane ei osanud absoluutselt käituda ning
nendega oli raske. Väga meeldis koosviibimine
õpetajatega. Üldiselt oli kogemus positiivne.
***
4.b oli hea ja rahulik klass. Mingeid terrorirünnakuid
ei toimunud ja kõik vajalik sai tehtud. Ainult üks
roheline jänes lendas vahepeal mööda klassi ringi.
***
Kujutan ette, mis
peavalu ma ise
õ p e t a j a l e
valmistada
võisin...
***
Õpilased
tulid
oma muresid ja
rõõme
minuga
jagama,
olin
t ä h e l e p a n u Paroodia saatest ‘’100 sekundit’’
FOTO: Andres Sepp
keskpunktis.
***
Pärastlõunane koosviibimine oli huvitav: nägime
õpetajaid kui inimesi. Võimalus, et ma õpetajaks
õppima lähen, on nüüd täiesti reaalne.
***
Väga meeldiv kogemus. Õpetaja valmistas tunnid
hästi ette, seega oli mul kerge. Arvan siiski, et päev
jäi liiga lühikeseks, mõistmaks, mida õpetaja töö
tegelikult tähendab.
***
Ei meeldinud, et paljud õpetajad olid pärastlõunasel
üritusel passiivsed, mõned üksikud võtsid võistlustest
osa.
***
Hullumaja - just nii kirjeldaks ma kogu seda päeva
ühe sõnaga. Õpilased olid mõistlikud ja tublid, aga
joostes koolimajas edasi-tagasi, alla-üles, üles-alla,
kaotasin vähemalt kolm kilo.:) Ei usu, et õpin
õpetajaks, aga tõenäoliselt on minu tulevik seotud
noortega, ehk isegi kooliga.
Triin Rannamaa 12. b

