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Kui teid ei huvita laulmine, võite mitte laulda. Kui teid ei huvita kirjandus, võite
mitte lugeda. Majanduses see ei toimi: te lihtsalt olete kogu aeg sellega seotud.

Mäng
Mäng (inglise keeles The Game) on
Internetis laialt levinud fenomen. Keegi
ei tea täpselt selle loomiskuupäeva ega
autorit. Pole kindel ka see, millal Mäng
lõpeb. Iseenesest on Mäng, nagu nimigi
ütleb, mäng. Seda mängivad kõik.
Absoluutselt kõik. Osad inimesed lihtsalt ei
tea, et nad mängivad. Mängu eesmärk on
mitte mõelda sellele, et sa mängid, sest siis
sa kaotad. Mängul ongi ainult kolm reeglit:
1)KÕIK
mängivad
Mängu.

Must nukk
Teisipäeval, 16. novembril võtsid 7.a
ja 8.a klassi õpilased osa Eesti Politsei
poolt korraldatud helkurikampaaniast.
Õpilased olid oodatud kooli juurde kella
viieks. Istusime bussis ja mõtlesime, kuhu
meid küll viiakse, mida peab tegema
hakkama. Bussis oli tunda ärevust.
Sõitsime Kohtla-Nõmme taha metsa.
Algul tutvustati kampaaniat lähemalt
ja seejärel algas põnevam osa.
Kõigepealt sai tegutsemisõiguse 7.
klass. Lapsed kogunesid bussi etteotsa
ja kaheksandikud saadeti tahapoole.
Hakkasime sõitma ja järsku buss
pidurdas. Seejärel vahetati pooled:
kaheksandikud ette, seitsmendikud taha.
Teele oli asetatud musta värvi
poroloonnukk ja bussi eesotsas olevad
õpilased pidid sõidu ajal tähelepanelikult
teed jälgima ning bussijuhile STOPP!
hõikama, kui teele ilmub takistus. Kui

Keegi ei saa mängust välja jääda.
2)Kui
sa
mõtled
Mängule
või
selle mängimisele, siis sa kaotad.
3)Kaotust
tuleb
tunnistada
kõva
häälega,
näiteks
lausega
„Ma
kaotasin.“ või muul sarnasel viisil.
Mängu ei ole võimalik võita. Võimalik
on ainult kaotuse vältimine. See aga
toob mängu uusi võimalusi näilise
võidu
nautimiseks,
panna
teised
kaotama. Näiteks kirjutada suurelt
seinale „The Game“ või „Mäng“. Kõik,
kes seda loevad, mõtlevad paratamatult

Mängule ja mängimisele ning koos
sellega ka kaotavad. Siin on kasutusel ka
üks psühholoogiline võte: mingite mõtete
teadlikul eiramisel muutuvad just need
mõtted aina järjekindlamaks. Üks Mängu
eesmärkidest on teha kõik inimesed
teadlikuksasjaolust,etnadmängivadMängu.
Mäng
käib
ühtlasi
ka
mööda
filosoofilisi radu. Nii nagu pole mängul
võimalust võita, on ka eluga ju. Pole
mingisugust lõplikku võitu, on ainult surm.

nukku märkasime, kiljusime ning
karjusime, kuid ikka jäi nukk bussi alla. Kui
teel oleks olnud inimene, oleks ta surma või
vigastada saanud. Nukul polnud helkurit
ning märkasime teda alles viimasel hetkel.
Seejärel tegime katse, kui kaugelt võib
sõidukijuht
lähitulede
valgusvihus
märgata inimest, kes kõnnib tumedates
riietes, inimest, kel on hele jope, ning
inimest, kes on varustatud helkuriga.
Katse käigus pidid kõik kolm kõrvuti
liikuma hakkama ning kõndima seni, kuni
bussijuhi signaal andis märku, et inimest
pole enam näha. Ise olin valge jopega
ja jõudsin 94 meetri kaugusele bussist.
Tumedates riietes inimest oli näha umbes
50 meetri juures ja helkuriga inimest võis
veel märgata140-150 meetri kauguselt.
Tagasi kooli juurde jõudnud, saime
endale helkuri ning koju läksime
kindla
teadmisega:
pimedal
ajal
KANNA ALATI HELKURIT!

Talve eel!

Kas sina kannad helkurit?

Kadri Liis Leht 8.A klass

Joonistus: Relika Susi

Epp Vodja
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Hind: 5 EEK 0,32 €

Puul pani plehku

Reijo Palmiste 11. klass

Vaatan läbi akna
välja,
hall on taevas,
karge maa!
Puudelt ammu
lehed läinud,
justkui oleks
vargad käinud!
Linnudki on
läinud ära,
unustusse
nende kära.
Loodus
talveunne soikub,
jääkaas varsti
katab loiku!
Kuid sellest me
ei lange norgu,
talv see on ju
ilus aeg,
valget aasa,
valget orgu,
suvest ilusamaks
pean!
Seega las see
talv ka tulgu,
võtkem seda kui
miskit head,
ja ärge pead te
laske norgu,
tulevik
toob
ainult
head!
Risto Väärtmaa 11.klass
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E-mail: jarve.cool@jarve.edu.ee
Tiraaž: 80 eksemplari
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Ilmar Raag: “Ma unistan järgmisest filmist.”
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Rõõmus sügis algklassides
3. detsembril 2010 oli direktor Kalmer Puuli viimane tööpäev meie koolis. Nüüd

Loe lk 4 täidab direktori kohuseid õppealajuhataja Kristel Tamm. Millal uus direktor valitakse, pole veel selgunud. Intervjuu on tehtud 2. detsembril 2010.

Loe lk 2

Meedialaagrist
Loe lk 5

Ida-Virumaa noortefoorumist
Loe lk 4
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Järjekordne direktor pani ameti maha

Kalmer Puul on sündinud Kiviõlis, õppinud Adolf Kesleri nimelises keskkoolis ning
lõpetanud Tallinna pedagoogilise instituudi kutseõpetaja erialal.
Foto: Järve Cool
3. detsembril 2010 oli meie kooli
direktori Kalmer Puuli viimane tööpäev.
Nüüd täidab direktori kohuseid
õppealajuhataja Kristel Tamm. Millal uus
direktor valitakse, pole veel selgunud.
Intervjuu toimus 2. detsembril 2010 .
Autor: Margit Partei 12. klass
Kas see on tõsi, et tahate lahkuda? On see
kindel?
See on kindel. Homme, 3. detsembril on
mul viimane tööpäev.
Aga miks?
Eks elu on kord selline pidevas
muutumises olev protsess. Jõudsin
otsusele, et lähen ja proovin midagi
muud. Koolis on mu töö tehtud.
Kas Te arvate, et olete endast kõik andnud
ja sellepärast ongi nüüd aeg minna?
Ei, seda kindlasti mitte. Eks palju asju jäi
ikka tegemata, mis oli plaanis. Kindlasti
oleks tahtnud rohkem korda saata.
Kas kahetsete, et tulite meie kooli tööle?
Ei, absoluutselt mitte. Sain Järve
Gümnaasiumist
võrratu
eluja
töökogemuse. See oli mulle ühtepidi
hea väljakutse ja, mis seal salata,
teinekord
ka
karm
õppetund.
Kuidas oma kolleegidega rahule jäite?
Kas koostöö sujus hästi?
Alati saab paremini, alati saab paremini...
Koostöö kolleegidega enam-vähem

sujus. Kellega paremini, kellega natuke
halvemini. Kuna ma enne organisatsiooni
juhina töötanud pole, siis võib-olla
jäi mõnes olukorras oskustest vajaka.
Kolleegid on ääretult professionaalsed
ja töökad. Nende suhtes ei saa midagi
halba öelda. Vaatamata sellele, et
minu jaoks oli kollektiiv suur, meeldis
mulle väga siin koolis töötada.
Aga õpilased? Jäite meiega rahule või
tahaksite riielda?
Õpilased on vahvad. Oli palju
positiivseid,
aga
ka
negatiivseid
emotsioone. Oli palju elurõõmu, sära
silmades, heatahtlikkust. Nukraks teeb
see, et mõned õpilased ei hoia oma kooli.
Tuletõrjesignalisatsiooni
lõhkumine,
mis seab ohtu kõigi turvalisuse koolis,
riietusruumi rüüstamine... Aga mitte
ainult materiaalse vara hävitamine:
kurvastas
lõhkumist
pealtnäinud
õpilaste
ükskõiksus.
Kas
tõesti
vandaalitsetakse ainult sellepärast, et
ei lasta vahetundide ajal õue? On see
kõik seda väärt? Mis edasi saab, on juba
uue juhtkonna otsustada ja lahendada.
Kas Teil täna, oma eelviimasel tööpäeval,
on midagi õpilastele-õpetajatele öelda?
Tahaksin tänada kõiki õpilasi ja kolleege
koos veedetud aja eest. Minu jaoks oli see

Järgneb lk 3...

Kristel Tamm.
Missuguses seisus oli kool
direktor Puuli lahkudes?
Õppetööga, nagu iga päev
koolis näeme, on kõik
korras. Probleem on kooli eksisteerimiseks vajalike dokumentide olemasolus. Nendega on suur jama ning hetkel
püüame päästa kõik, mis päästa annab.
Kas võib öelda, et kool on kehvas seisus?
Jah.
Eha Koppelmaa.
Missugused on kooli
hoolekogu etteheited direktorile?
Kõik tööd olid tegemata,
see ongi kõik.
Kas võiksite täpsustada, mida mõtlete
sõnaühendi “kõik tööd” all?
Kooli plaanid... absoluutselt kõik tegemata. Kui lubas, ei teinud.
Kas võib öelda, et direktor ei täitnud oma
töökohustusi?
Selles osas, mis kooli puutus, siis muidugi ei täitnud.
Mitmed õpilased, kelle arvamust
järjekordse koolijuhi lahkumise kohta
küsisin, ei tahtnud teemat kommenteerida. Mõnel oli ükskõik, teised ei osanud
midagi öelda. Jäägu siis igaühe arvamus
enda teada.

Karjäär:
1976-1977
Kohtla-Järve AV
Ahtme, 3. liigi autojuht, I kategooria
lukksepp
1977-1980
PBKV 3. liigi autojuht
1980-1987
Kohtla-Järve Rohelise
Vööndi Metsamajand
1987-1989
Kutsekool nr 18 tootmisõppemeister autoremondilukkseppade erialal
1989-1992
Kooperatiiv „12 tooli“
automehaanik
1992-1994
Jõhvi Kutsekeskkool,
tootmisõppemeister autoremondilukkseppade erialal
1994-2001
Jõhvi Kutsekeskkool,
osakonna juhataja
2000-2005
Ida-Viru Maavalitsus,
haridus- ja kultuuriosakond, inspektor
2006- 20.04.2007 Jõhvi abivallavanem
(sotsiaal, haridus, kultuur)
19. oktoober 2007-3. detsember 2010
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, direktor

...Algus lk 6
mängisid mängu „Krooni teekond“.
Samal ajal tegelesid algklasside õpilased
ja põhikoolilõpetajad meisterdamisega:
nooremate ülesanne oli kujutada
oma unistuste kooli hoovi, vanemad
pidid välja mõtlema tulevikutoote.
Laste fantaasial polnud piire: ehitati
küll
läbipaistvaid,
küll
täpilisi
koolihooneid, mitmel koolimajal oli oma
vaatetorn. Toila kooli lapsed soovisid

Endise õpilasfirma Ampsuke esindajad
tulevikus
koguni kõigile vilistlastele
jagasid muljeid.
pühendatud
ausamba
püstitada.
Foto: Heliis
Pikkor

Ka ebareaalsed tooted (kes teab, ehk
mõne aasta pärast kasutame meiegi
mõnda neist) olid fantaasiarikkad:
imeesemed teleporteerisid esemeid,
ühendasid
mälupulga
inimajuga
(pidavat
hea
spikerdamisvahend
olema), tootsid õhust elektrienergiat.
Gümnasistid said ülesandeks kujutada
ette
elukeskkonda
kümne
aasta
pärast ning pidid looma ettevõte, mis
suudaks lahendada tulevikuprobleeme.
Mitmed võistkonnad pöörasid erilist
tähelepanu rohelisele mõtteviisile ja
keskkonnakaitsele. Nii tootsid meie kooli
õpilased täiustatud päikesepaneele, Toila
Gümnaasiumi poisid vesinikmootoriga
elektrironge,
külalised
Kiviõli
Vene Gümnaasiumist oletasid, et
elektrienergia tootmiseks võiks kasutada
puidu kõrval ka puulehti, mis langevad
igal
sügisel.
Ka
päikesepaneelid
soovisid nad Kuu peale paigutada seal olevat rohkem päikest. Sellesse
tehnoloogiasse žürii „investeeriski“.
Raske, kuid põneva tööpäeva lõpus
sai iga osaleja tänukirja ja väikese
meene,
tublimaid
premeeriti
ka

Teeme nii, et ma annan sulle 100 krooni,
ja sa annad mule 150 tagasi...
Foto: Heliis Pikkor
auhindadega. Kui päeva algul ei osanud
keegi Entrumi programmi tegevjuhi
Darja Saare küsimusele „Mis on
ettevõtlus ja ettevõtlikkus?“ vastata,
siis loodetavasti sai päeva lõpuks see
igaühele selgeks kui korrutustabel.
Daniil Golubev 12.b

Nikita Žerdevi tantsud said selleks korraks tantsitud.
Pühapäeval leidis Eesti oma talendi.
Paraku polnud see meie kooli õpilane
Nikita Žerdev, kes eelvoorus püüdis
žürii poolehoidu võita tantsustiiliga
Tecktonik. Mihkel Raud leidis, et
niimoodi tantsitakse klassiõhtul, temaga
nõustusid ka teised hindajad - Nikita
ei pääsenud edasi järgmisesse vooru.
Miks otsustasid võtta osa saatest “Eesti
talent”?
Tahtsin teistele näidata, mida ma
oskan. Olen õppinud rohkem kui aasta
tantsustiili Tecktonik ning mu soov
oli pääseda edasi ja teada saada, mida
arvavad teised inimesed sellest tantsust.
Mis tunne Sul oli enne ürituse algust
ning esinemist?
Enne esinemist olin kohutavalt närvis
ja harjutasin oma tantsu iga viie
minuti järel. Lava taga sain tuttavaks
paljude inimestega, nad aitasid mind
moraalselt. Lavale minnes ei teadnud
ma, mida öelda, sest olin väga närvis.
Kui kaua olid Sa oma etteastet harjutanud?
Ettevalmistus toimus päris kaua.
Pidin leidma oma tantsu jaoks
muusika,
mõtlema
liigutused,

mis sobivad muusikaga kokku.
Sel päeval olid kohtunikud üsna
karmid. Mida Sa arvad nende
otsusest?
Kohtunikud olid ranged, aga pole
midagi parata. Kahjuks ei pääsenud
ma edasi, sest nad ei mõistnud mu
tantsu. Neile meeldisid rohkem
tantsud, mis on Eestis rohkem tuntud,
näiteks Hip-Hop või Break Dance.
Kuidas Sa suhtud sellese, et ei
pääsenud edasi?
Paljud inimesed, kes ei pääse edasi,
otsivad omale uue hobi, kuid mu
meelest on see vale. See, et ma edasi ei
pääsenud, ei tähenda, et ma tantsida
ei oska. See oli vaid kolme inimese
otsus. Pärast põrumist oli halb tuju,
kuid mõne tunni pärast muutus
enesetunne paremaks. Tegelen selle
sama tantsuga edasi, teen trenni
iga päev ja õpin uusi liigutusi.
Nikita Žerdev
Aleksandra Iljuškina
11. klass
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Ilmar Raag: “Ma unistan alati järgmisest filmist.”

Ilmar
Raag
töötab
eesti
filmikriitiku ning -stsenaristina, on
populaarse filmi “Klass” režissöör.
Ta on andekas ja laia silmaringiga
inimene, samuti hea vestluskaaslane.
Intervjueerides teda, tekkis minulgi
mõni hea mõte, mida elus ette võtta.
Saavutasite
laiema
kuulsuse
seoses filmi “Klass” linastumisega.
Missugune on olnud Teie tee tippu?
Kuidas see mõjutas Teie edasist elu?
Sellele küsimusele on ilmselt kaks vastust.
Esiteks, umbes kolm aastat sain ma luua
selliseid filme, nagu mulle meeldis. Eestis
on filmitegijad sunnitud rügama mitmel
rindel: peavad töötama, et teenida raha,
kinokunstiga tegelevad hobi korras.
Kuna ma olin töötanud välismaal ning
rahaprobleemid mind ei kimbutanud,
sain keskenduda vaid filmi tegemisele.
Teisalt avanes mul võimalus minna
välismaale, täpsemalt Pariisi, kus

ma ka praegu töötan, ja tegutseda
seal
järgmise
linateose
kallal.
“Klass”
tõstis
mind
rohkem
esile ning avas uusi uksi tundmatusse.
Kas oleksite võtnud osa projektist “Entrum”, kui see oleks loodud Teie
noorusajal?
Arvan küll, sest omal ajal otsisin vastuseid
järgmistele küsimustele: Kuidas teha
esimene samm? Kust leida julgus
või
sõbrad/kaasamõttlejad,
kellega
koos
esimest
projekti
koostada?
Kes
võiks
õpetada,
aidata?
Millest Te unistate? (Naerab)
Mul on väga palju unistusi, aga ma
unistan järgmisest filmist kogu aeg. Nii
kaua, kui mul on mõtteid, saan ma unistada.
Kes on Teile kõige rohkem toeks olnud?
Ma arvan, et sõbrad koolist, kellega koos
teatrit tegime, kedagi konkreetset ei saa
ma nimetada, sest ma ise usun endasse
ning ise teen. Eelkõige on mind aidanud

sõbrad, kes on rohkem lugenud või
lihtsalt andekamad, me toetame üksteist.
Eks vanematega on ikka taoline
lugu, et nad soovivad, et nende laps
teeks sellist tööd, mis kindlustaks
regulaarse sissetuleku, loominguga
tegelevad inimesed palka iga kuu ei saa.
Kas tahaksite midagi oma elus muuta?
Ma olen filmide tegemise käigus aru
saanud, et sõnum on kõige tähtsam.
Mind ei köida enam linateoste
kritiseerimine. Film on vaid vahend, et
rääkida elust endast. Kui tahaksin midagi
muud teha, siis läheksin missioonile
kriisipiirkonda, sest olen saanud esmaabi.
Hea meelega läheks kuhugi kriisi
piirkonda
inimesi
aitama.
Teistsuguse elu nägemine annaks
kindlasti ka inspiratsiooni.
Kogu
aeg
tuleb
uusi
asju
kogeda.
Mis on Teie kõige hulljulgem tegu?
Prantsusmaale õppima minek, sest
ma ei osanud hästi prantsuse keelt.
Kui raske ka pole, alati tuleb üritada.
On Teil mõni soovitus või sõnum
noortele?
Keskkooli lõpetanud, mõtlesin, mida
edasi teha. Tahtsin režissööriks saada,
aga kohtasin tuttavat, kes ütles, et
pole mõtet seda eriala kohe pärast
lõpetamist õppida, tuleks hoopis
avardada silmaringi, saada kogemusi
ning alles siis on võimalik teha mõni
hea film. Seega soovitaksin täpselt sama:
ära mine kohe pärast gümnaasiumi
lõpetamist mõnda loomingulist ametit
õpima, pigem avarda silmaringi,
et hiljem midagi silmapaistvamat
korda saata. Aga oma unistust ei tohi
unustada, peab kogu aeg meeles pidama,
millega tegelikult tegeleda tahad.

Programmi Entrum patroon Ilmar Raag on veendunud, et alati tuleb üritada, kui raske
ka poleks.

Tekst ja foto: Margarita Gavrilova 10.kl
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õpilased rääkisid aga töövarjupäevast.
Iisaku
Gümnaasiumi
abituriendid
esitlesid oma kodukohta: humoorikas
videos heideti pilk nii kohalikku
kaubanduskeskusesse kui ka ööklubisse.
Ka jõhvilased näitasid lühifilmi, milles
võrdlesid oma kooli „tavalise“ kooliga.
Pärast lõbusat sissejuhatust võis töö pihta
hakata. Kolmanda korruse koridoris
oli kuulda seletamist ja karjumist,
siin-seal räägiti kasumist ja kahjumist,
korraldati oksjone. 5.-7. klassi õpilased

„Kui teid ei huvita laulmine, võite mitte
laulda. Kui teid ei huvita kirjandus,
võite mitte lugeda. Majanduses see
ei toimi: te lihtsalt olete kogu aeg
sellega seotud.“ Nende sõnadega avas
Junior Achievement Eesti direktor Epp
Vodja järjekordse majanduspäeva, mis
toimus meie koolis juba viiendat korda.
Päeva jooksul toimus koolimajas palju
huvitavat, mis jäi kahjuks enamikule
õpilastest nägemata. Meie kooli
kohviku eelmise aasta omanikud

Tulevikutoodet ehitamas.
Foto: Heliis Pikkor
õpilasfirmast Ampsuke tutvustasid
puhkekoha tekkelugu ja jagasid muljeid
oma töökogemusest, kümnenda klassi
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Algus lk 2
väga õpetlik. Kui ma ei suutnud kõikide
ootusi täita, siis palun selle eest andestust.
Elu läheb edasi, õpilased õpivad,
õpetajad töötavad, tulemused on
suurepärased. Minu lahkumine ei muuda

midagi halvemaks, see on valutu protsess.
Kool on juba aastakümneid olnud
parimate seas. Mul on olnud suur õnn
ja au siin töötada. Soovin, et Järve
Gümnaasium jätkaks samal kursil, olete

seda väärt, et olla nii maakonnas kui
vabariigis esirinnas. Kindlasti hoian
ma ennast kooli tegemistega kursis.
Lõppkokkuvõttes: aitäh teile kõigile.

Kallis lugeja!

oli ka eelmisel päeval kodus haige olnud.
Selle peale vastas õpetaja, et tulebki mitu
päeva “tõbine” olla, jätab usutavama
mulje. Kuidas saab niimoodi mõelda? See
on solvav. Ja üldse nii madalale langeda?!
Enne tuleks ikka mõelda ja alles siis öelda.
Dajan Ahmetov on näidendis “Aisopos”
kirjutanud nii: “Keelega ütleb laps oma
esimese sõna “Ema”. Keelega ütleb
armastatu oma kallimale: “Ma armastan
Sind.” Keelega me palume jumalat,
keelega me täname, kiidame, ülistame ja
õnnitleme. Keele peal püsib kogu filosoofia.
Sellepärast on keel maailma kõige parem
asi. Aga mis saab olla veel halvem kui
keel? Keelega me sõimame ja ropendame,
alandame, räägime inimesi taga.
Keelega omandavad nii mõnedki

filosoofid teiste inimeste mõtteid.” On ehk
viimane aeg elu üle järele mõelda, et uuel
aastal uue hooga ei alustaks me vana looga.
Kui näed või kuuled, et kooliseinte vahel
toimub midagi sellist, mis kõigile huvi
võiks pakkuda, saada mulle vihje või kirjuta
ise lugu valmis, sest meediaõppuritel
on ka muid olulisi ja aeganõudvaid
tegemisi. E-maili aadress on mul pikk,
kuid lihtne: jarve.cool@jarve.edu.ee .
Loomulikult võid saata ka sahtlipõhjas
tolmu koguvaid luuletusi, jutukesi,
näidendeid, järjejutte, koomikseid...
Loodan, et aitad mu ilmumisele kaasa!
Soovin Sulle kaunist jõuluaega! Mölla
lumes, käi suusatamas, tee midagi
meeldejäävat!
Sinu Järve Cool

Eelmisel korral, kui ma ilmusin, oli
lehtede langemise aeg, nüüd katab maad
paks lumevaip. Palju vett on selle aja
jooksul merre voolanud, isegi ära jõudnud
külmuda. Ootad kindlasti vaheaega?
Eksju, mul on õigus? Pea veel mõni
päev vastu, varsti ongi 24. detsember.
Aga enne kui Sa vaheaega nautima
lähed, pidutse kindlasti koos sõprade ja
klassikaaslastega kooli jõulupeol. Ära jäta
minemata, see on ju Sinu jaoks
korraldatud. Kuulsin ühel päeval
täiesti juhuslikult pealt õpetaja-õpilase
vestlust. See šokeeris mind. Pedagoog
oli veendunud, et õpilane puudus koolist
vaid kontrolltöö pärast. Õpilane lausus, et

Kuhu on kadunud viisakad poisid?
Novembrikuu keskpaigas toimus meie
koolis poistenädal. Meie emad-vanaemad
on veendunud, et poiss peab olema tark,
viisakas ja tugev, kuid tänapäeva noored
eelistavad targale lolli, kuid ilusat.

Kristjan Juuse ja Joosep Mägi. Teisipäeval
toimusid võimlas spordivõistlused, nädala
keskpaigaks pidid noormehed esitama
moe- ja meigiteemalise plakati. Neljapäeval
selgitati välja meie kooli kõige targem poiss,
reedel tehti kokku
võtteid.
Vaatamata sellele,
et kogu nädal oli
pühendatud vaid
noormeestele, võeti
üritustest vähe osa.
Kui
esmaspäeval
nägin koolis
suhteliselt palju lipsuga poisse, siis
reedeks oli enamik
neist ära väsinud,
Meie olemegi kõige targemad!
elementaarne viiFoto: Angelika Rusika sakus samuti kuhugi
Vaatamata sellele, et väärtused on kadunud. (Poisid, te andsite liiga kergelt
muutunud, pidid meie kooli noormehed alla!) Samas võime nende üle uhkust tunda:
olema aktiivsed ja nutikad, et poistenädalal spordis on nad tugevad ja
toimunud võistlustel edukad olla.
fantaasiast puudust ei tule. Kuigi plakati
Kõigi reeglite kohaselt pidid poisid viitsisid teha ainult kahe klassi poisid,
esmaspäevast reedeni lipsu kandma. olid need huvitavad ja erinesidd nii sisu
Nädala esimesel päeval toimus konkurss kui ka kujunduse poolest. Üks võistkond
’’Kooli viisakaim poiss.’’ Tüdrukutel ülistas moodi, teine oli iluvidinate poolest
avanes võimalus valida oma klassist kaks irooniline.
kõige viksimat poissi, kes võistlesid koos Minu meelest kukkus üritus natuke läbi.
teistega. Konkursi võitsid Heigo Ers, Juba selle nädala väljakuulutamisel oli

kuulda virinat: “Mida veel? Peame me
tõesti lipsu kandma?” Kas tõesti osutub
selle kandmine tänapäeva noorte jaoks nii
raskeks ülesandeks? Raimond Kaugveri
romaanist “Kas ema südant tunned sa?”
on pärit jägmine tsitaat: “Teie, mehed,
olete pehmelt öeldes veidrad. Kui on
vaja kuulirahe all kedagi päästma joosta
või karuga rinnutsi kokku minna, siis te
ei karda, tormate või pea ees hädaohtu.
Aga kui te peate midagi sisuliselt hoopis
vähem ohtlikku omaks võtma või üles
tunnistama, siis värisete ja pabistate,
püüate ennast ikka ja jälle valega päästa,
kas või seekord, kas või mõneks ajaks.”
Olen Kaugveriga nõus: suudate teha
julgeid otsuseid ja tegusid, samas lihtsates
küsimustes annate alla.
Olge aktiivsed, muidu arvatakse teid
läbikukkunute hulka.
Margarita Gavrilova 10. klass

Selline üks viisakas poiss välja näebki.
Võtke õppust!
Foto: Angelika Rusika
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Rõõmus sügis
algklassides
Viisime
end
kurssi
algklassilaste
tegemistega ja selgus, et nende koolinädalad
on lõbusasti sisustatud. Sügise algul
toimus näitus, kuhu õpilased ja õpetajad
viisid oma aiast kaasa võetud sügisande.
Huvi pakkus lastele ka leivanädal, mille
raames räägiti selle saamise lugu ning
selgitati, miks vanasti maha kukkunud
leivale suud anti. Nädala lõpus toimunud
degusteerimisel anti lastele maitsta
erinevaid leivasorte ning neil oli võimalus
hääletada kõige maitsvama poolt. Võeti
osa mardi- ning vahvlilaadast: kodus
nähti vaeva küpsetamisega, laadal aitas
õpetaja õpilastel rahaga arveldada.
1.a klassis õpivad väga aktiivsed lapsed.
Õpetaja Eha Mägi proovib õpilaste
koolipäeva veel toredamaks muuta
lõbusate tegevuste korraldamisega. Näiteks
toimus nende klassis lemmikloomapäev:
õpilased pidid kooli kaasa võtma oma
lemmiku pildi, et tutvustada teda teistele
klassikaaslastele. Isadepäev oli väikestele
hoopis omamoodi päev, kuna õpetaja
asemel andis tundi hoopis ühe õpilase
isa. Ka poistenädal oli nende jaoks
uus kogemus, sest mehehakatistel tuli
panna end pidulikumalt riidesse ning

tunta, õpilased on samuti väga tegusad.
Meile näidati vahvat multifilmi, mille
olid õpilased meediakursuse raames
teinud. Koolis oli parasjagu üleval ka
fotonäitus, mis tõestas, et selles koolis
käivad tõesti väga andekad noored.
Eriti huvitav oli üks suur suitsupakkide
etikettidest kollaaž, mille eesmärk oli

Avinurme Gümnaasiumi juurde puu,
mille ümber hoidsime käest kinni ja
laulsime Virumaa laulu.Nii mööduski
meie päev Ida-Virumaa kolmandal
noortefoorumil.
Loodetavasti
on
järgmisel aastal osalejaid rohkem.
Kristel Toomsalu 10.klass

Kuidas ma meedialaagris mediteerisin
Käib töö ja vile koos...
siis võrreldi end teistega. Tervisepäeva
veetsid nad aga Toilas, kus jalutati rannas
ja käidi koobastes. Detsembris plaanib
1.a klass sõita Rakveresse jõuluetendust
vaatama.
Lastele on see koos klassiga kõige kaugem
väljasõit.
Novembrikuu teisel poolel käisime
uurimas, mida huvitavat on teinud sel
poolaastal 3.b klass. Õpetaja Koidu
Raidma, kellel oli aega meiega vestelda,
rääkis, et tema õpilased tegid valmis
oma klassi ajalehe, mis oli vägagi
muljetavaldav.
20.oktoobril
käisid

Foto:Aleksandra Iljuškina

nad
Iisaku
Koduloomuuseumis,
21.oktoobril õppisid 3.b klassi õpilased
keskmist hinnet arvutama - toimus
statistikapäev. Veerandi lõpus võeti
osa OIH viktoriinist. Isadepäeval
andis rütmikatundi ühe õpilase isa
ning koos õpiti selgeks tants “Teksase
roos”. Samuti võeti osa
mitmetest
konkurssidest ja võistlustest, näiteks
arvutijoonistuste konkursist “Elurikkus”
ning
Tähekese
legendivõistlusest.
Mari-Liis Sirel ja Kristin Kerov 11.klass

Ühesmõtlemine - meie muudame maailma

15.oktoobril käisime õpilasesinduse
liikmetega Ida-Virumaa noorte kolmandal
ühesmõtlemispäeval Avinurmes. Sinna
sõites sadas lund, aasta esimene lumi,
kui ma ei eksi. Väga ilus oli. Kui olime
kultuurimajja jõudnud, anti meile mapid
vajaliku infoga, seejärel suundusime
saali, kus üritus toimus. Noortefoorum
algas Erki Noole sõnavõtuga. Ta rääkis
unistustest ja nende täitumisest. Mul
tekkis tunne, et elu ongi tegelikult üks suur
unistus. Pärast olümpiavõitja avasõnu
tervitasid meid Avinurme Gümnaasiumi
direktor Aivar Saarela ning Erika Kruup,
kes korraldas esimese Ida-Virumaa
noortefoorumi ja soovib, et see traditsioon
jääks püsima.Konverentsil lahati erinevaid
probleeme, käsitleti mitmesuguseid
teemasid. Meie kooli vilistlane Nelli
Kuldmaa rääkis uuest põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest, saime teada,
millised õigused ja kohustused õpilastel
on, arutasime integratsiooni, päritolu
ja koolivägivallaga seotud probleeme.
Aktivistid tutvustasid infoportaali www.

kõigile meelde tuletada, et suitsetamine
on kahjulik! Kella kahe ajal jaotati
meid töötubadesse, kus arutasime
erinevaid probleeme ning hiljem
esitasime oma ideed kuulajaskonnale.
Teemadering oli väga lai, kõnelesime nii
seadustest kui ka põlvkondadevahelistest
suhetest.
Õhtupoolikul
istutasime

Töötoas ,,Kas noor räägib siis, kui kana pissib?’’ käis töö ja naer koos.
Foto: Triin Rannamaa
sinuga.ee , kust saab lugeda Ida-Virumaa mõne sammu kaugusel kultuurimajast.
noorte tegemistest.Kell üks läksime Selles koolis küll millestki puudust ei
Avinurme Gümnaasiumisse, mis asus
järgneb lk 5...

Käisin novembri alguses MTÜ Noorte
Meediaklubi poolt korraldatud laagris
Paides. Üritus oli väga huvitav. Kahe
päeva jooksul rääkisid noored tudengid
meile
erinevates
meediažanritest.
Esimesel
päeval
jaotati
meid
gruppidesse, mina sattusin toimetajate
omasse ja olin sellega rahul. Grupijuhid
olid huvitavad inimesed ja loengud ei
tundunudki nii pikad ja igavad, isegi uni
ei tikkunud peale. Algul heitsime pilgu
üldisele meediamaastikule ja tutvusime
algtõdedega, seejärel analüüsisime
ühte koolilehte. Ei olnudki teine kõige
hullem, selline keskpärane. Esimese
koolituspäeva õhtul anti meile ülesanne
lavastada üks sketš. Toimetajate rühm
pidi parodeerima saadet “Eesti maffia”,
mille nimetasime ümber saateks “Paide
maffia”. Ühise mõttetöö tulemusel saime
sellega kiiresti hakkama, täitsa äge tuli
välja. Esimesel ööl eriti und ei näinud.
Teine päev algas hommikuvõimlemisega,
millest paljud osa ei võtnud, seejärel
sai süüa. Toit laagris oli väga hea,

Vägev õhtuprogramm.
ainult hommikukohv
päeval koolitas meid
Kesk-Eesti ajalehe
ajakirjanik. Temaga

puudus. Teisel
Kadri, kes on
Järva Teataja
tegime puhast

Foto: Erakogust

trenni: toimetasime erinevaid lugusid
ja vaatasime üle grammatikareeglid.
Arvamuslugude tähtaeg saabus üsna
pea ning ma pidin neid toimetama
hakkama. Algul oli meie grupis
neli noort, kuid teadmata põhjustel
lahkusid kaks neist laagrist ning
jäime kahekesi ja pidime üle vaatama
üheksateist
arvamuslugu.
Mõned
olid hästi kirjutatud, teised jubedate
vigadega. Vahepeal tekkis olukord, et
ei teadnud enam, mida teha. Saime
piisavalt
naerda
tehtud
kirjavigade üle ning üldjoontes
tulime
oma
ülesandega
toime.
Viimasel päeval olid meil valikloengud,
mina otsustasin loengu “Koolilehe
roll tänapäeva meediakeskkonnas”
kasuks. Väga huvitav ettekanne
oli. Sain uusi tutvusi ja teadmisi.
Üldiselt jäin ma meedialaagriga rahule
ja väga kahju oli lahkuda sellisest
meeldivast seltskonnast. Nalja ning
tarkusi sai kogu osavõtumaksu eest.
Timo Torm, 11.klass

Laagrilehele nime valimine.

Foto: Kelli Kärsna

