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Ragista ajusid

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja tema sõprade häälekandja.

Seepärast vist kõik lapsevanemad süüdistavadki oma latsekese
möödalaskmistes esmalt tema sõpru ja siis alles kaevad, mis
saatanasigitis neil peres kasvab.
Reijo Palmiste

Ristsõna
1. Millise riigi pealinn on
Phnom Penh?
2. “Tõusva päikese maa“
3. Missuguse riigi ühes
linnas liigutakse jalgsi?
Ainsateks
transpordivahenditeks on
veesõidukid.
4. Nimeta riik, mille
sümboliks on Big Ben.
5. Kuulsa kunstniku Vincent
van Goghi kodumaa.
6. Millise riigi pealinn on
Bamako.
7. Selle riigi riigikeel on lao.
8. Üks seitsmest targast,
Thales, on pärit sellest
riigist.

Hind 0,35 €
Mai 2011 nr 48

▲ joonistas Aleksandra Iljuškina 11. kl märtsis 2011

11

▼Leia 10 linna!
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▲ Koostas Diana Surkova 10. klass

63.
lend
jättis
oma
jälje.
◄

9. Maailma rahvarohkeim riik on…
10. Selle riigi üks suuremaid vaatamisväärsusi on
haudehitis Tadž Mahal.
11. Nimeta riik, mille nimi on tõlkes „musta mägi“.
12. Millise riigi jalgpalli võistkonda kuulub kuulus
jalgpallur Ronaldinho?
13. Maailma kõige pikema rannajoonega riik on…
VÕTI:
◄ Koostas Veronika Aleksandrova 10. klass

Kõik pretensioonid, päringud, kommentaarid esitage otse lugude autoritele!
©Koolileht “JÄRVE COOL” Toimetus: 10., 11. ja 12. klass. Peatoimetaja: Triin Rannamaa.
E-mail: jarve.cool@jarve.edu.ee

Tiraaž: 60 eksemplari

Meie kooli lõpuaktused
9. klass 21. juunil kell
14.00
63. lend 21. juunil kell
18.00

SELLES LEHES VEEL
* Tuluõhtu ehk mis, kes, kus ja
kuidas.
* Muljeid tantsupeo ülevaatustest.
* Kuidas Timo meedialaagris käis.
* Õpetajate suveplaanidest.
* Suur suvehoroskoop

Kui soovid
annetades head
teha, võta
ühendust meie
kooli 4. a klassi
õpilastega
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Mida hindan ma oma elus kõige rohkem?
Näen seda küsimust üpris tihti erinevatel veebilehtedel.
Alatihti inimesed kas ei oska sellele vastata, vastavad
midagi absurdset või vastavad küsimusega (Kas see üldse
loeb vastusena?).
See on pannud ka mind mõtlema, et mida m i n a hindan
oma elus kõige rohkem. Ma arvan, et klišee armastuse ja
raha näol võib jätta kohe kõrvale.
Lühidalt öeldes, arvan, et hindan oma elus kõige rohkem
vabadust ja inimesi enda ümber. Vabadust seetõttu, et ma
vihkan kohutavalt seda, kui keegi, keda ma absoluutselt ei
austa ja kellega tegemist teha ei taha, tuleb ja ütleb mulle,
et ma ei tohi seda, teist või kolmandat teha. Lubage ma
panen ise enda prioriteedid paika. Kui kargan fuajee
aknast välja, sest uksed on lukus ning ma ei taha enam
koolis olla ja saan selle eest käskkirja, on sellel minu jaoks
väike hind. Üldiselt panebki mind mõtlema see
situatsioon, et kes ja kuidas mind takistab, kui mul on
plaan aknast välja karata, et koolist ära saada. Üleüldse,
mida see kooli kohta ütleb? Kõigepealt peaks minema
sekretäri juurde või paluma mõnda koristajat, et too mu
järel akna kinni paneks, et ebasoovitavad elemendid kooli
sisse ei pääseks.

Mälestuskillud abiturientidelt

Alles see oli, kui praegused 12. klassi kaunid neiud ja šikid
noormehed astusid, koolikotid seljas, aabitsad käes, esimesse
klassi. Uurime, mis on neile selle pika teekonna jooksul
meelde jäänud ning mida plaanivad nad edasi teha.
Mida mäletad oma esimesest koolipäevast?
Andrei: Mäletan, et tulin vanematega kooli ja kinkisin õpetajale
lille. Aulas jagati aabitsaid, tehti pilti.
Deili: Mäletan, et olin vahetult enne 1. septembrit haige olnud ja
siis enne aktust pidin veel ruttu-ruttu arstil käima ja pärast ei
saanud pidupäeva puhul jäätist ka süüa. Meenub, et pabistasin
kõvasti, kuna teadsin klassist ainult 4 inimest ja neist 3 olid ka
poisid. Osad nutsid ja ma ei saanud üldse aru, miks.
Kaspar: Esimene koolipäev oli veidi hirmutav, aga siiski
suhtusin positiivselt, uued inimesed, uued sõbrad jne.
Katrel: Mäletan seda, et istusin Deiliga, klassis oli palju vanu
lasteaiakaaslasi ja ka uusi nägusid. Kõigil oli ärevus ja pabin
sees nagu ikka esimesel koolipäeval. Pärast aabitsate
kättejagamist käisime vanematega kohvikus jäätist söömas.
Margit Partei: Istusin esimesse pinki ja naabriks sain juba
lasteaiast tuttava tütarlapse – Merilini. Nagu kõik teame, siis
öeldakse aktusel õpilase nimi, talle aplodeeritakse ning samal
ajal võtab värske koolijüts oma aabitsa. Mina olin ''originaalne'':
kui mulle plaksutati, ei läinud ma kuhugi, mina läksin siis, kui
aplaus oli läbi ja ema juba paanikasse sattunud. Loomulikult on
meeles ka õpetaja Reeda ilus valge kostüüm ja lai naeratus.
33.9. Kooli territooriumil viibivad alkoholi- või narkojoobes Kes oli Su esimene klassijuhataja ja mida Sa temast
või suitsetavad isikud, siis tuleb pöörduda koheselt mäletad?
politseiesindaja poole, kes rakendavad vastavad meetmed Daniil: Õie-Liidia Mäeots. Väga range, aga hea õpetaja. Mul
vastavalt Politseiseadusele ja Tubakaseadusele.
polnud temaga kunagi probleeme.
Andrei: Esimene klassijuhataja oli Õie Mäeots, ta oli suhteliselt
Ühtlasi.
range, aga kui teise klassi lõpetasime, sain klassijuhatajaks
Esmapilgul lugedes tundub see reegel või mis iganes see õpetaja Reet Kuke. Kukk on Kukk – positiivne, aga vahel
olema peaks veidi imelik. „Kui“ on eest ära jäetud lause riidles, kui sahtlid korras polnud. Siis pani kohe sahtleid
algusest ja muudab selle lõigu sogaks. See on võetud veel koristama.
meie kooli internetisaidilt. Seega, kuidas seda reeglit Deili: Minu esimene klassijuhataja oli Renna Milva, ta hoolitses
meie eest hästi ja oli väga-väga südamlik ja tore õpetaja.
järgima peaks?
Anders: Reet Kukk – väga hea klassijuhataja, mäletan, et
Sisulise poole pealt, kas igale inimesele, kes kõnnib
käisime üsna palju ekskursioonidel.
koolihoovist läbi ja teeb samal ajal suitsu, kutsutakse Raul (pildil): Renna Milva, mäletan
politsei? Kas igale alkoholijoobes inimesele, kes kõnnib teda hästi. Väga hea ja lahke õpetaja oli.
koolihoovist läbi, kutsutakse politsei? Kuidas üldse see Margit: Minu esimene klassijuhataja
alkoholijoove tuvastatakse? Seda pole ju kaugelt näha oli optimistlik, rõõmsameelne ja
kerge joobe puhul. Kõik puhuvad? Huvitav.
aktiivne Reet Kukk. Midagi sellest on ta
ka minusse süstinud. Õnneks ei
Teemast kõrvale kaldumises olen ma osav.
lõppenud meie tegemised koos pärast
Miks hindan kõrgelt enda ümber olevaid inimesi?
Ma olen nad sinna ise valinud. Meid ümbritsevad nelja esimest aastat: praegugi juhendab
lähedased inimesed mõjutavad meid kõige rohkem, ta meie rahvatantsurühma, kus hea
meelega ja mõnikord mitte nii hea
meeldib see meile või
meelega tantsimas käin.
mitte. Seepärast vist
Kaspar: Renna Milva, ütlesin talle kunagi: ,,Te olete sama ilus
kõik lapsevanemad
kui printsess Diana!'', õpetaja punastas.
s üüdi s t avad ki o ma
Katrel: Esimene klassijuhataja on siiani meeles, kuigi meie
l a t s e k e s e
klassijuhatajad vahetusid liigagi tihti. Renna oli väga
möödalaskmistes esmalt
heasüdamlik, lahke ja hoidis meid kõiki. Meeles on ka see, et
kutsusin õpetajat tihti issiks või emmeks.
tema sõpru ja siis alles
Millised on Sinu meeldejäävamad hetked nende 12 aasta
k a e v a d ,
m i s
jooksul?
saatanasigitis neil peres
Kadi:
Õppimine, õppimine, õppimine ja veel kord õppimine.
kasvab.
Anders: Gümnaasiumisse astudes muretsesin selle pärast, et
Mida sina hindad kõige
sõbrad teises kallakus jäävad kaugeks. Avastasin järsku, et
rohkem oma elus?
õppetöös on kõik raskemaks läinud ja paratamatult pidin
hakkama rohkem töid parandamas käima.
Reijo Palmiste
Andrei: Saksa keele tunnid, kui käisin 8. ja 9. klassis. Andrus
11. klass
Pusi tegi kogu aeg nalja, kutsuti vanemad kooli ja puha.

Loomenurk
välja. Oled väga energiline. Võid välja näha süütu, kuid
seesmiselt tunned end kui tiiger. Kui mõistus jookseb kokku,
helista kohe hädaabisse, äkki leiad probleemile lahenduse.
Kaalud – (22.september – 22.oktoober) Sinu mõtlemisviis viib
sind valele teele. Ära lase end heidutada, vaid ürita rohkem
tegeleda endaga. Lase ennast kaaluta olekusse ja tunned
vabadust. Või käi ära käimlas - saad sama tunde kätte.
Skorpion – (23.oktoober – 21. november) Proovi hoiduda
nendest inimestest, kes sinuga pidevalt suhelda tahavad, sest
sinu hormoonid möllavad suvel. Müstilised hormoonid võivad
hakata sind häirima, osta endale tõukeratas.
Ambur – (22.november – 20.detsember) Sind ootavad ees
mõistust raputavad sündmused. Hoia oma tuju üleval. Kui oled
ülekaaluline, ära keskendu dieedile, vaid söö veelgi rohkem ja sa
näed, et sul hakkab parem. Kui ei hakka, jätka samas vaimus,
milleks maksta arveid, osta toitu ning tunne rõõmu.
Kaljukits – (21.detsember – 19.jaanuar) Sõpradega koos olles
hoiab teiste tuju üleval sinu mage huumorimeel. Ära mängi ülbet
kuju. Soodne aeg õppimisele keskenduda. Hea aeg vahetada
poolt – hakka sööma parema käe asemel vasakuga.
Veevalaja – (20.jaanuar – 18.veebruar) Vala aga ikka juurde.
Võid muutuda kohmakaks, jälgi enda suupruuki. Soojad ilmad ja
päike muudavad su teiseks inimeseks. Peksa vihaga saunas viht
tükkideks, pärast seda tunned end vastsündinuna.
Kalad – (19.veebruar – 20.märts) Sinu teine mina võib olla
suureks probleemiks. Võid piinlikkust tunda. Sisimas tead ikka,
kui ilus sa oled. Ära juuksuri poole tõtta, sest sinu pea võidaks
paljaks pügada ja sa võid pärast välja näha nagu väike lammas.
Tanel Laudma
10. klass

Tuuline kevadpäev
Kord ühel kevadisel pärastlõunal,
sõin ära ühe suure õuna.
Jalutasin metsas ja pilkasin linde,
nende pead olid täis pinde.

Sinu jaoks.
Vaata, ma seisan su ees.
No kui ei taha, siis sundida ju ka ei saa.
Kuula, ma hingan su sees.
Aga endiselt on midagi vajaka.
Ma näen sul muret miski teeb.
Luba ma olen su kõrval, luba ma aitan.
Ma ju annaksin kõik, et su käed
mu põski veel hellalt paitaks.
Ma tunnen sind hästi
ja samas nagu ei tunne ka.
Aiman, millest mõtled ja ikkagiaru ma sinust ei saa.
Sa väidad, et hoolid, aga samas nagu ei hooli ka..
No mida ma pean siis arvama,
kui sa ei räägi minuga?
Miks oled sa ainus, kes paneb mu nutma?
Ja ainus, kes oskab luua päikeseliseks mu päeva?
Olen kade, sest sa oskad seda nii võrratult hästi.
Jah, Sina, mu südame vallutaja.
Sinuga on hea.
Sinuta on halb.
Me vahel on pinge
ja see närib mu hinge.
Tean, olen isekas,
vahest isekam.
Aga kui sa ka avastad, et igatsed mind,
siis tea, selleks on hilja
ja ma süüdistan selles Sind.
Ingela Virkus 10.klass

Tuiasin metsa vahel edasi,
Kuigi tegelikult läksin tagasi.
Proovisin teha mehetegusid,
maha lüüa proovisin susi.
Kevadine päev hakkas otsa lõppema,
ja pidin minema koju õppima.
Koju ma see päev ei jõudnud,
sest et päike enam ei tõusnud.
Madis Kolli
10. klass

Kevad
Kevadel kui lumi läinud,
soojad tuuled üle käinud,
looduski siis üles ärkab,
mustast mullast lill siis tärkab!
Päike kõrgel taevaveerel,
porilombid külateedel,
kõikjal kajab linnukära,
linnud lõunast tulnud ära!
Siis ka minul rõõmus meel,
Tean, et suvi siia teel!
Risto Väärtma
11. klass

Järve Cool nr. 48

10

Seda ja teist
Õp. Jelena Kallavus ( matemaatika)
Juunis olen tööl. Juulis ja augustis puhkan Eestis, suurema osa
ajast veedan Toila suvilas ning plaanime perega teha väikse reisi
mööda Eestimaad.
Margarita Gavrilova
10. klass

7 ümberlükkamatut põhjust, miks elavad
surnud on fiktsioon
Esimese asjana kohe, loomad. Kiskjad. Karud, hundid, ilvesed.
Kõik need, kes on inimesele mingil määral füüsiliselt ohtlikud.
Ja kui see inimene on aeglane ja nullilähedase reaktsiooniga
(nagu tihtipeale kõndivaid laipasid kujutatakse), mis võitlus seal
siis olla saab. Järgmine probleem on kuumus. Kuumus
kiirendab bakterite paljunemist. Laibad hakkavad käigupealt
lagunema. Kui on veel kõrbekuiv siis tuleb ka kõne alla
mumifitseerumine. Vastandiks kuumale, külm. Laibad
hakkavad külmuma ja ei hakka röökivaid ohvreid 100-meetrist
distantsi jäljendades taga ajama. Samuti, kuidas zombid seda
haigust, viirust levitavad? Hammustamise teel. Mis on
iseenesest väga halb viis, sest nõuab lähikontakti ja on kaugelt
ära tuntav, kui kellelgi on plaanis sind hammustada. Millal
viimati terve kontinenditäis koeri marutaudi suri? Ah õige, mitte
kunagi. Ühtlasi, zombid ei suuda end ju ravida. Kui nad
hakkavad sihitult ringi jalutama, siis õnnetused pole samuti
kaugel. Kukkumised, komistamised, juhuslikud tänavapostid
läbi rindkere ja muud taolised pisiasjad. Inimestel on võimalik
minna kõrgematele aladele, kus zombisid takistavad
looduslikud barjäärid. Lõpuks, zombide viimane probleem on
inimesed ja eriti need inimesed, kes oskavad relva käsitleda.
Zombide ainuke viis paljunemiseks on ühtlasi ka nende peamine
toiduallikas ja ohtlikem kiskja.
Kui aga juhtub nõnda, et keegi tuleb sellise zombiliigiga
lagedale, mis kõrvaldab kõik need seitse takistust, on maailm
tõsises hädas ja seda apokalüpsist ei elaks inimesed, nende enda
loomuse tõttu, üle.
Reijo Palmiste
11. klass

Abiturientidelt küsitakse sageli...
... mis on see kõige-kõigem sündmus, juhtum, asi , (Jah, õpetaja,
ma tean, et seda sõna ei tohi kasutada! ) mis koolist kindlasti
terveks eluks meelde jääb. Mõtlesin, et teen ühe inimkatse enda
peal, tulemus on järgmine:
1. klass – sain aabitsa, kus kõik tähed tuttavad olid, istusin
oma lasteaiakaaslase Kirkega koos ühes aknapoolses
pingis, esimene õpetaja Renna, palju võõraid nägusid,
mõni tuttav nägu, võõras tädi (või oli see onu?) klassi
ees – tegemist oli õpetajate päevaga, jõulupeolt sain
kommipaki nagu lasteaias, palju väljasõite.
2. klass – võtsin osa laulukonkursist, kuigi laulda ei oska,
uus klassijuhataja, õpetaja Ille Kask viis läbi
mänguringi, ma ei osanud kirjutada sõna „kasvuhoone“.
3. klass – palju uusi klassijuhatajaid, rahvatants, tazod ja
keks, sain esimese kahe: tuli iseloomustada mingeid
pilte, mis kujutasid punast kukke katusel ja vett ahjus,
ju ma olin siis nii geniaalne, et nägin pildil muid asju.
4. klass – klassijuhataja Ille Kask, sain esimese märkuse,
sest kaklesin Nikitaga, laul „Club kung fu“ oli väga
populaarne.
5. klass – kõik oli uus ja huvitav, matemaatikaõpetaja
Helika Voolar, sel ajal ma matemaatikat ei osanud,
võimlemispäev – meil pidid olema vist mingisugused

3

Järve Cool nr 48

Abituurium 2011

kostüümid, mida meil ei olnud, ja otsustasime käed
markeritega ära sodida, et me ühesugused välja näeks.
6. klass – uus matemaatikaõpetaja Anne Oru, arvudemaailm
paistis palju ilusam ja kergem, tasemetööd, eesti keele
tasemetöös oli kuulamistekst, mis rääkis
toonekurgedest, käisime rabas, tüdrukute nädal –
lämbusin lakihaisu kätte, kui mulle soengut tehti,
tantsisime võililletantsu, laulsime unelaulu ja tegime
küpsisetorti.
7. klass – jälle uus klassijuhataja, Mari küsis, kauaks tema
nüüd jääda kavatseb, skandaalne 1. september, uus eesti
keele õpetaja, kellega algul oli väga raske ära harjuda,
esimene pikem klassiekskursioon Livu veekeskusesse.
8. klass – näidend luutsinapäevast jõulupeo jaoks – uue
aktiivse elu algus, reis Venemaale.
9. klass – kirjanduse olümpiaad, bioloogia olümpiaad,
esimene etlemiskonkurss, näidend mõmmist ja
aabitsast, mis lavalaudadele ei jõudnud, reis Leetu,
l õ p e t a mi n e , h i r m u s t a h t m i n e N o a r o o t s i
gümnaasiumisse minna, esimest korda suurema valiku
ees: kas reaal- või loodusklass?
10. klass – uus koosseis, uus klassijuhataja (jälle!), palju
füüsikat, veel rohkem matemaatikat, joonestamine,
mida peaaegu kõik vihkasid, majandustunnid, saime
esimest korda suurte jõulupeole, algas pranglimise
hooaeg.
11. klass – meediatunnid meditsiini asemel, ÕE hakkas jälle
mingil määral toimina, hoolekogu koosolekud,
pranglimine ja etlus jätkusid, mina, Margit, õpetaja ja
proua G. majandusolümpiaadil J, 1. juuni – geograafia
eksam
12. klass – 1. september, mate maatika
kordamiskontrolltööd, koolileht, õpetajate päev,
jõulupidu, pranglisime veel paremini, tuluõhtu,
tutipäev, viimane muusika- ja matemaatikatund,
ajalugu sai läbi, lõpukell, Daniili lõpukella kõne, palju
pisaraid, naer, eksamid…
13. klass - ???
Aitäh kõige eest, kallid klassi- ja koolikaaslased, õpetajad. Edu
kõiges! Käige teatris, lugege raamatuid ja naeratage!
Triin Rannamaa
12. klass

Suur suve horoskoop
Jäär – (21.märts – 20.aprill) Ole ettevaatlikum, ära passi tühja,
söö kõht alati täis, siis pole kellegi peale vinguda. Sinu
maitsmismeel võib muutuda tundlikuks. Juurvili teeb su kondid
tugevaks, lõpeta Snickers´i ja Twix´i söömine.
Sõnn – (21.aprill – 20.mai) Võid olla sellel kuul
tähelepanelikum kui kunagi varem. Jälgi enda ümber olevaid
inimesi. Soodne aeg pere loomiseks, oota toonekurge oma maja
katusele.
Kaksikud - (21.mai – 20.juuni) Sa võid muutuda liiga
hüperaktiivseks. Tee seda, mida õigeks pead. Ära loe raamatuid.
Sinu pikad juuksed võivad su elu hakata segama, lõika need
maha!
Vähk – (21.juuni – 21.juuli) Oled väga kokkuhoidev. Sa ei
raatsi pliiatsit ega pastakat kirjutamisele kulutada. Seisa enda
eest ja jää tugevaks. Oma punetava nahaga võrgutad sa
vastassoost isikuid hästi.
Lõvi – (22.juuli – 21.august) Ära suhtle kellegagi, sinu
emotsioonid võivad kellelegi haiget teha. Sinu tugev iseloom
muudab su rotiks, kui sa ei oska end õigesti väljendada.
Möirgamise asemel proovi kräunuda, see võib paremini välja
tulla.
Neitsi – (22.august – 21.september) Sul tuleb võrgutamine hästi

Deili: Kõige eredamalt on meeles põhikooli lõpetamine ja
gümnaasiumiaastad, loomulikult ristimine, õpetajate päev,
klassiga tehtud videod jõulupidudeks, samuti ''unustamatud''
kontrolltööd, kirjandid, tunnikontrollid…
Daniil:
Vist
gümnaasiumi
jõulupeod
ja
muud
gümnaasiumiklassides korraldatud üritused.
Raul: Hiljuti purskas Ragnaril teed ninast välja...
Margit: Eks rohkem ole meeles ikka gümnaasiumiaja
tegemised. Õpetaja Jõumehe ja Oru naljad, mis iga aastaga
läksid aina paremaks, tuluõhtu ''Laulud õpetajatega'', meile ja
meie korraldatud rebaste rets, jõulupeod, algklassides
klassiõhtud, väljasõidud, lõbusad ja mitte nii väga lõbusad
inimesed, õppides veedetud öötunnid, minu kapp, loendamatud
olümpiaadid ja võistlused, 12. klassi sügisene aktus.
Kaspar: Hmm, seitsmes klass, suved matemaatikaklassis,
põhikooli lõpetamine, A. Oru sõnad põhikooli lõpus: ,,Jään su
naeratust seal viimases tagapingis igatsema...''
Katrel: Algklassidest kindlasti see, kuidas Gerto pulgakommiga
sipelgaid klassis püüdis ja kuidas Andres ja Margus nutsid, kui
õpetaja nad lahku istuma pani. Põhikooli algus on hägune, kuid
9. klassi lõpureis Leetu on hästi meeles. Üldse oli meie 9.b klass
kuidagi väga vahva, saime kõik hästi läbi.
Lemmikõpetaja läbi aastate?
Anders: Lehho Jõumees.
Kadi, Daniil: Anne Oru.
Andrei: Äkki Oru või Reet Kukk.
Deili: Vaieldamatult Anne Oru ja Ilme Hallik.
Raul: Läbi aastate Oru või Jõumees.
Margit: Ma ei suuda ühtegi lemmikõpetajat valida. Mõned
üritan siiski ära nimetada: Lehho Jõumees, Anne Oru, Ilme
Hallik, Juhan Valgoja, Pille Ers, Aadu ja Reet Kukk.
Kaspar: Ülo Mammon, Anne Oru, Lehho Jõumees, Mall
Schmidt ja kindlasti Aadu Kukk, kellele ma seda juba kuuendas
klassis ütlesin. Häid õpetajaid on veelgi.
Katrel: Anne Oru, sest ta oli mitu aastat meie klassijuhataja ja
viimaste aastate jooksul muutus veelgi olulisemaks meie kõigi
jaoks.
Mida/keda jääd kõige rohkem igatsema?
Kadi: Klassikaaslasi.
Anders: Sõpru.
Andrei: Sind(Ingelat) jään igatsema.
Deili: Eriti jään igatsema sõpru ja klassikaaslasi, huumorit ja
mingil määral ka teatud rutiini.
Raul: Seda, et sõpru iga päev
enam ei näe.
Margit: Igatsema jään väga
paljut, kogu maja ja inimesed
said 12 aasta jooksul kalliks.
Mida ma kindlasti igatsema ei
jää, on kodused ülesanded,
kontrolltööd ja eksamistress.
Kaspar:
Kindlasti
jään
igatsema muusika ja füüsika
tunde, vahetunde võileibade ja
kaardimänguga, kindlasti ka
klassikaaslaseid.
Aga mina saan
Katrel: Kõige rohkem jään
kuldmedali!
igatsema inimesi, kellega kõik
need aastad koos pinke olen nühkinud ja loomulikult ka
õpetajaid.
Daniil: Oma klassi ja koolielu üldse (selles mõttes, et
ülikoolielu on täiesti teine).
Mida plaanid pärast eksamite edukalt sooritamist?
Daniil: Suvel võimalikult hästi välja puhata ja siis uue hooga
õppima asuda, seekord juba ülikoolis.

Anders: Lähen kuhugi edasi õppima, pole veel eriti mõelnud
sellele. Esmalt ehk sõjaväkke.
Kadi: Puhkan ja lähen sügisest edasi õppima.
Raul: Pärast eksameid on vist plaanis ikka ülikooli minna.
Deili: Püüan ülikooli saada, lõpuks oma juhiload ära teha ja
palju puhata.
Katrel: Pärast eksamite sooritamist tahan kindlasti välja puhata
ja korralikult magada, suve nautida ning siis juba sügisel uut
peatükki alustada.
Margit: Kui minu unistused täide lähevad, siis õpin alates
sügisest Tartu Ülikoolis majandusteadust. Praegu jääb üle loota,
et eksamitulemused piisavalt head tulevad. Ja jälle selle
kuldmedali kohta nii palju, et kui ma just eksamitel läbi ei kuku,
siis olen kuldmedalist.
Ka meie soovime teile, kallid eeskujud, tuult tiibadesse ja paljupalju kordaminekuid! Hoiame ka pöialt, et juhtuks midagi
imelist – viis kuldmedalisti ühes lennus: Katrel Virkus, Triin
Rannamaa, Margit Partei, Heliis Pikkor ja Daniil Golubev ning
kaks hõbemedalisti: Liis Süda ja Sigrit Ilves.

Õpetajad lõpetajatest
Ei ole palju möödunud neist kahest erilisest päevast, mil 12.
klassi õpilased veetsid viimaseid tunde koolis pinke
nühkides. Kui tutipäev osutus rõõmsaks ja pigem naljakaks, siis
järgmise päeva lõpukell tõi nii mõnelegi mälestused mõtteisse ja
pisarad silmi – on ju koos käidud 12 pikka aastat, mille jooksul
on saadud uusi sõpru ning koos läbi elatud nii mõnigi raske
takistus. Olgu selleks siis kas raske matemaatika kontrolltöö,
lugemata raamatu analüüs, uus arusaamatu füüsikavalem või
mitu-mitu tundmatut ja imeliku nimega riiki kaardil. Mida ja
kuidas jäävad aga neist vigurväntadest üles sirgunud arukatest
neidudest ja noormeestest mäletama nende õpetajad?
Kuidas iseloomustate tänavusi lõpuklasse?
Anne Oru: Kui tänavused abituriendid saaks paigutada ritta
ühele skaalale, siis selle ühes otsas oleksid maksimalistid, kes on
kõigi kooliaastate vältel teinud tõsist tööd, tegutsenud aktiivselt
ning võtavad kaasa peaaegu maksimumi sellest, mida üks kool
võib lõpetajale pakkuda. Ja selle skaala otsas on paiknemine
päris tihe. Skaala teise otsa jääksid
minimalistid, kelle eesmärk on
saada
lõputunnistus,
aga
minimaalse töö ja vaevaga.
Abituuriumi
tervikuna
iseloomustab aga elurõõm ja
heatahtlikkus.
Ilme Hallik (pildil): Minu arvates
on nad kaks väga erinevat, kaks
väga erilist klassi. Kõigepealt
alustame siis 12.b klassist. Seal oli
minu arvates, minu jaoks väga
palju kirjandushuvilisi. Nad olid
kohusetundlikud
ja
lugemishuvilised – lugesid ka
klassivälist kirjandust väga palju.
Ja nad oskasid väga hästi
analüüsida. Selles 12.b klassis
jäävad mulle eriliselt meelde
Heliis, Triin, Katrel ja Margit
Partei. Triin sellepärast, et temaga
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Õpetajad abiturientidest
käisime kõik need kolm aastat etluskonkurssidel ja seal oli hästi
põnev. Ta tõi mulle tõesti väga palju ilusaid emotsioone. Margit,
Katrel ja Heliis olid väga head keeletundjad. Aineolümpiaadidel
võitsid nemad. Sellest klassist üldiselt on väga hea mälestus.
Teine klass, a klass, nemad olid õppimises tagasihoidlikud, aga
nad olid väga head suhtlejad. Mõnikord oli niimoodi, et tahtsin
nendega pahandada, aga millegipärast ei saanud. Nad oskasid
ennast niimoodi väga ilusasti välja keerutada ja suhelda. Ja seal
klassis oli muidugi ka väga tublisid õpilasi, nagu Liis – hea
kirjanduse tundja. Hästi tagasihoidlik tütarlaps, aga väga heade
ja ilusate mõtetega Karolin. Maris – hea kirjandikirjutaja. Ma ei
hakka nimeliselt rohkem nimetama, sest võin kellegi väga
olulise vahele jätta. Üldiselt jätsid nad hea mulje, aga muidugi
oli ka selliseid momente, kus oleks tahtnud neile triibulised teha.
Lehho Jõumees (pildil):
Ega ühe, kahe või kolme
lausega ei ole võimalik
kirjeldada.
Nad
on
koosseisult, käitumiselt ja
suhtlemiselt erinevad. Ega
nad ühe klassi piires kõik
ühesugused ka ole. Raske
on kirjeldada. B-klassiga
olin tihedamini koos, sest
selle klassiga on lihtsalt
tunde rohkem ja see
tähendab, et reaalkallakuga
klassi õpilasi, tundub, et
tunnen natuke paremini.
Nad jätsid üldiselt hea ja
sõbraliku mulje. Minu
arvates on nad õpetaja
vastu sõbralikud ja mul oli nendega hea olla. A-klass, nagu
tavaliselt kõik tavaklassid, nimetagu nad end kuidas tahavad –
looduslapseks või mitte - , on olnud üsna tõrksad füüsika
õppimise suhtes. Ausalt öeldes on mul piinlik enda saamatuse
pärast, et mina ei suutnud neile füüsikat niimoodi õpetada, et
nad sellest oleksid midagi saanud. Mul jäi mulje, et nad ei
tahtnud seda õppida ja mitte midagi nad meelde ei jätnud, ei
võtnud asju kaasa ja asjad ei läinud niimoodi, nagu oleks
võinud. Aga midagi pole parata – see on õpetajatöö tagasilöök ja
selles süüdistan ma
iseennast.
Merli Palmik (pildil):
Minu meelest on nad
kaks
väga
erinevat
klassi. B-klass oli väga
töökas ja samas sai
nendega alati hästi palju
nalja teha. Just sellest
mõttes, et nad olid
selline lõbus klass. Alati
oli hea nendega tunnis
olla. Mulle meeldivad
sellised klassid, kellega
on lihtne suhelda ja saab
hästi läbi.
Reet Kukk: 13 lõpetajat
on minu esimesed õpilased. Tänavused lõpetajad on tublid: ei
ole meil olnud sellist medalisadu nagu sel aastal, ei ole olnud
juba aastaid abiturientidest koosnevat noorte rahvatantsurühma.
Tublid korvpallurid on nende seas, kel õpingud ja pallimäng on
käinud käsikäes, nii mõnegi saavutused said pärjatud
täiskomplekti medalitega. Loodetavasti ka kooli uue traditsiooni
loojad on nende hulgas, tublid pillimehed, kunstnikud ning

etlejad.
On
teil
mõni
eriti
meeldejääv või naljakas
mälestus sellest lennust?
Anne Oru (pildil): Meelde
on jäänud reisid Stockholmi,
Peterburi
ja
Palangasse.
Meenub 9. klassi kevadine
matk, kus poisid pidid meid
viima kõige lühemat teed pidi
Ontikale. Tegelikult jõudsime
lõpuks välja kuhugi Valaste
külasse ning pidime vantsima
veel mitu kilomeetrit, et jõuda
Valaste joani, alles seejärel
Ontikale. Meelde jäävad
6.klassi matemaatikatunnid,
kus oli nii palju säravaid
silmi,
püüdlikkust
ning
esimeses
pingis
lokiline
prillidega
poiss
nagu
tõeline ,,Znatok'' (taibu – tõlk.
toim) multifilmist, gümnaasiumist noormees, kellelt kolme aasta
vältel kuulsin peaaegu ainult ühte fraasi: ,,Ei tea''.
Ilme Hallik: Nemad mäletavad paremini. Ma tean, et meil oli
selliseid koomilisi situatsioone, sõnakoomikat. Seda oli kohe
päris palju ja vahel naersime kõik kõhud kõveras, aga mulle ei
tule praegu midagi meelde.
Lehho Jõumees: Ma ei oska ütelda, sest mul on õpilasi palju
olnud ja võib-olla ajan ma midagi segamini. Mul on selline
tunne, et keegi b-klassi õpilastest läks praktikumi ajal, enne kui
tund hakkas, koju ja poole tee peal tuli meelde, et tal on
praktikum, ning tuli tagasi. See on naljakas, aga võib-olla ei
olnudki nende klassist ega ma ei julge mürki ka võtta selle peale.
Aga selliseid situatsiooninalju sai nendega tihti, naersime
praktikumi tundides üsna tihti. Siis kui nad tegid midagi
imelikku, naersin mina, naersid nemad ja vahel sai niisama
nalja.
Merli Palmik: Meil oli kogu aeg naljakas, just b-klassiga. See
jäigi hästi meelde. Ma ei mäleta, et ma ühtki korda nendega
oleks riius olnud või vaielnud mingil teemal. Minu jaoks oli see
positiivne. Mitte, et meil oleks ih-ih-ii ja ah-ah-aa kogu aeg
olnud, nad tegid tõesti väga ilusasti tööd, aga selle kõrvalt sai
nalja ka teha. A-klassis olid õpilased natuke tõsisemad,
vähemalt minuga.
Reet Kukk (pildil): Naljakat seika ei tule kohe meelde, aga üks
tõsiasi küll, millele ma
nüüd alati mõtlen, kui
kuhugi oma õpilastega
sõidan. See oli 3. klassis,
kui korraldasime kahe
klassiga
õppepäeva
Karjamaale. Kõik laabus
kenasti ja aeg oli koju
hakata sõitma. Bussijuht
küsis minult, et kas kõik
lapsed on kohal. Ei võtnud
ma nimekirja välja ega
kontrollinud, vaid vastasin
naljaga pooleks, ega nad
nüüd kõik loetud ka ole ja
see paik on kodule nii
lähedal, küll nad koju
tulevad. Jõudsimegi kella
nelja paiku kooli juurde,
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Tants ja trall
„Kuulge, lähme tantsupeole...
…võtkem sõbrad ka ja tuju läheb heaks!“ – nii ütlevad Ska
Faktori laulusõnad. Enne noorte tantsupidu ,, Maa ja ilm'',
mis toimub suvel, tuleb aga palju vaeva näha ja ülevaatustel
käia. Ka meie kooli tantsugrupid on juba ülevaatused
läbinud ning kogemuse võrra rikkamaks saanud. Tõsi,
tantsupeole meid jalga keerutama ei valitud, kuid Avinurme
ning kooli oma tantsupidu võtavad meid avasüli vastu.
Esimene lihtsam ülevaatus jäi juba eelmisesse aastasse, kui kõigi
rõõmuks viidi tantsijad poole koolipäevapealt ära Jõhvi
Gümnaasiumisse terase silmaga Ave Asberi ette. Üsna range,
kuid tantsukunsti valdav naine vaatas meie etteastet hoolega
ning pärast mitut tundi täis tantsu andis vihjeid ja õpetusi, kuidas
ja mida saaks paremini teha. Uuesti kohtusime temaga 26.
veebruaril, mil oli esimene tõsine ülevaatus, kust ei puudunud ka
rahvariided ja tantsusussid. Enne Jõhvi Gümnaasiumisse
suundumist tegime tantsud ,,Lugu labajalga'' ja ''Tõmba Jüri''
oma koolis läbi ning seejärel asusime patse punuma ning kleite/
triiksärke sättima, kui nooremad oma tantse harjutasid. ,,Enne
ülevaatust oli väike pinge sees küll, eriti pärast proovi, kui
luiskamise lõpp välja ei tulnud. Oli tunne, et kindlasti läheb nii
ka ülevaatusel. Ja nii oligi,'' kirjeldab oma emotsioone 12.b
klassi õpilane Katrel Virkus. 11. klassis õppiv Ragnar Veedla
nõustus oma tantsupartneri Katreliga: ,,Pinge oli olemas, eriti
seetõttu, et ma olen kõige uuem liige ja mul pole kõik tantsud
ideaalselt selged. Noh, sassi läheb mul ju kogu aeg, seega
põdesin väga.'' Soojenduseks pandi kolme grupi kaupa meid
tantsu ,,Oige ja vasemba'' tantsima. Sellele järgnes ,,Lugu
labajalga'', mida kõik grupid nii Jõhvist, Toilast kui ka
kaugemalt Narvast pidid ükshaaval näitama. Üks mure vähem,
esitasime ,,Tõmba Jüri'', mis meile kõigile üsna suur katsumus
oli. Võrreldes eelmise tantsuga, läks meil see veidi halvasti –
sammud läksid sassi ja luiskamise koht, mida kõik kartnud
olime, ei tulnud välja. Samaaegselt toimus ka noorematel
ülevaatus, kuid teises ruumis ja teiste silme ees. Viimaseks
tantsuks jäi poistetants ,,Vellekesõ noorõkõsõ'', mis tüdrukute
meelest tuli neil, võrreldes proovides toimuvaga, üllatavalt hästi
välja. Ka Andrei Teetlok jäi esitatuga rahule: ,,Täiega vinge oli!
Kõik läks, nagu minema pidi. Üks parimaid kordi, mis välja tuli,
aga kuidas siis teisiti saakski, kui ma kogu südamest ja hingest
tantsisin ning endast parima andsin?'' Pärast pingutusi ja
närvikõdi rivistusime veel hetkeks ning kuulasime oma üldiseid
vigu, mis järgmiseks korraks, 6. aprilliks pidid olema ideaalselt
ja korrektselt välja tantsitud. 6. aprillil oli pinge aga palju
suurem. Esiteks seetõttu, et pidime veel kaks tantsu, ,,Eesti muld
ja Eesti süda'' ning ,,Põhjamaa'', lisaks tantsima, ning teisalt
seetõttu, et sellest päevast sõltus kõik. Meil läks paremini kui

Aga meie saime suvisele suurele peole!!!!

eelmine kord, kuid sellegipoolest oleks veelgi paremini saanud
esineda. Kõige paremini tuli ilmselt poistetants välja. Mina
isiklikult oleks küll tahtnud nende tantsu ajal toolilt püsti tõusta,
neile kõvasti-kõvasti aplodeerida ning kiidusõnu karjuda, aga ei
olnud selleks õige hetk. Kui Andrei mainis, et esimesel
ülevaatusel tuli nende tants välja paremini kui kunagi varem, siis
kindlasti võin ta eest öelda, et nüüd tuli neil kümme korda
paremini. Või vähemalt üheksa. Ilu lisasid tantsule poiste uued
rahvariided, mis olid kaunissinised. Nad nägid tõesti väga šikid
välja! Pärast rõõmuhõiskeid südames teadsime, et nüüd ongi
kõik. Teadsime, et just hetk tagasi sai läbi see moment, mil
saime veel endast maksimumi välja pigistatud. Andsime endast
parima, sest see kõik oli otsustav. Seekord oli ühe karmi pilgu
asemel hoopis kolm kriitikat täis pilku – žürii. Pärast 6. aprilli
piinasime nädalaid õpetaja Reet Kukke küsimusega, kas saime
edasi või ei. Sisimas ju lootsime kõik, et ehk ikka saame, sest
see tantsuaasta jäi ju 12. klassi õpilastele viimaseks. Kui õpetaja
Kukk inglasliku ,,no'' vastas, ei suutnud me seda uskuda.
Muidugi oli meel kurb, aga kui saime teada, et
meie ,,kaasvõitlejatest'', kuuest grupist (kokku oli meid seitse),
sai edasi vaid üks, Narva tantsukollektiiv ,,Junost'', tuli väike
kergendus sisse. Tantsupeol võib näha nooremaid, esimest aastat
meie koolis õppivaid jütse, kuigi muidugi, meil tegi see uudis
meele veidi kurvaks, aga õnneks on meid ees ootamas Avinurme
tantsupidu ning ei saa üle ega ümber kooli tantsupeost, kuhu
kõik on väga teretulnud!
Ingela Virkus
10. klass

Ainult üks küsimus
Varsti koputab suvi uksele. Uurisin seitsmelt Kohtla-Järve
Järve Gümnaasiumi õpetajalt, mis plaanid neil suveks on.
Õp. Juri Jelistratov (inglise keel)
Mul oli plaanis sõita Kreekasse. Naise vanaisa suri Iisraelis ära
ning olime sunnitud oma reisiplaani tühistama ja naise perele
toeks sõitma. Nüüd on just õige aeg kõik tasa teha.
Õp. Mai Teetlok (eesti keel ja kirjandus)
Pole suveplaanidele mõelnudki veel. Arvatavasti teen ühe reisi
Eestimaal, välisreise ei luba finantsressursid. Kavatsen palju
ehitada, remont käib juba pool sajandit.
Õp. Kadre Maalma ( kehaline kasvatus)
Suvitan, mida suvel ikka teha. Sellel aastal pole plaanis
välismaale minna. Lähen loodust nautima. Paar matka, paar
retke nagu ikka.
Õp. Lehho Jõumees (füüsika)
Mina ei tee suveks plaane. Need suruvad ise ennast peale. Ees
ootavad mitu füüsika- ja pedagoogikaseminari, millest tahan
ning pean osa võtma. Muul ajal pean aitama ema ja venda.
Võimalik, et saan ka iseenda asjadega natuke tegeleda. Reisima
ma ei lähe.
Õp. Ilme Hallik (eesti keel ja kirjandus)
On õige mitu plaani. Usun, et tähtsaim ning südamelähedaseim
on tahtmine olla oma lapselastele hea vanaema ja nendega palju
aega koos veeta. Arvan, et juulikuus käin 5-aastase Kaspariga ja
3-aastase Sofiga Vembu-Tembumaal ja Vudilas ning väga palju
tahaksin rännata mööda Eestimaad. Soovin ka iseendale natuke
aega pühendada, oma akusid laadida. Teisisõnu palju päevitada
ja lugeda, kuna kiire elutempo tõttu pole töö ajal aega selleks.
Tahan lugemisvõlad iseenda ees tasuda. Juhul kui avaneb
võimalus, sooviksin käia väikesel reisil, näiteks Šotimaal.
Õp. Merli Palmik (geograafia)
Suveks on enam-vähem plaanid tehtud. Kaks suuremat plaani on
minna reisile välismaale ja hakata saksa keelt õppima. Reisi
sihtkohaks on tõenäoliselt Türgi. Soovin külastada paari tuttavat.
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Meedialaagrist

“Kivil istus väike konn…” või oli see
ikkagi mingi teine laul...

midagi
välja.
Tahtsime
tõestada, et tuleb
ikka küll.
Kirjelda
emotsioone
pärast ürituse
lõppu.
Täiesti
kirjeldamatu,
aga üritan. Kui
õpetaja Tamm
meid kolmekesi
lava ette kutsus,
siis
mõtlesin
küll, et ''Margit,
ei nuta.'' Ei
nutnudki. Aga
kui terve üritus
läbi oli ning
Triin mulle vastu
tuli ja ütles: ,,
Margit,
me
tegimegi ära!'',
siis
hakkasid
pisarad voolama
ja lõpp tuli alles
poole
tunni
pärast.
Vägaväga hea tunne
oli midagi nii
suurt
ja
kasulikku kooli
heaks
teha.

Pealegi veel koos nii heade sõpradega.
Kaisa Pukk (žüriiliige):
Kui saite kutse olemaks taolise ürituse, mida varem meie
koolis korraldatud pole, žüriis, siis mida te kõigepealt
mõtlesite?
Saanud teada sellest tuluõhtust, olin väga positiivselt üllatunud,
et selline üritus toimub, et sellega toetatakse kooli ajalooraamatu
kirjastamist, et seda korraldavad õpilased.
Kas žüriiliikmete arvamused olid väga erinevad või langesid
ikka kokku?
Üldiselt olid žüriiliikmete arvamused ikka suhteliselt sarnased –
laulud kas olid omanäolised, erilised ja tekitasid kananaha või
olid keskpärased.
Kas sellest võiks saada kooli traditsioon?
Kindlasti võiks igal aastal toimuda üritus, kus võtavad osa nii
õpetajad ja õpilased, mis sünnib kahe poole koostööl. Formaat
võiks natuke muutuda, et igal aastal päris sama asi ei oleks.
Näiteks võiks teha ka tantse õpetajatega, kus teemaks on popp ja
žüriiliikmeteks õpetajad.
Ingela Virkus
10. klass

Multimeedialaager
1.-3. aprillini toimus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis järjekordne
Noorte Meediaklubi poolt korraldatud meedialaager. Seekord oli
tegemist multimeedialaagriga, kust ka mina osa võtsin.
Hoolimata laagri halvast toimumiskohast, oli laagrisse tulnud
siiski märkimisväärne hulk noori. Töö laagris toimus analoogselt
eelmistele laagritele - kõik jaotati gruppidesse. Valida võis kahe
töörühma vahel: raadio- ja televisioonigrupp. Mõlemad rühmad
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jaotati veel omakorda kolmeks ning selle tulemusel tekkisid
umbes 10-liikmelised toimetused. Kahe ja poole päeva jooksul
õppisime tegema raadiouudist, reportaaži ning saime selgeks ka
montaaži põhitõed. Loenguid pidasid meile kaks Tartu Ülikooli
meediatudengit, Sander Sõõrumaa ning Madis Kimmel.
Mõlemal noormehel oli omajagu kogemust ka raadios töötamise
näol. Nimelt on Madis töötanud mitu suve raadiojaamas Raadio
2. Esimene laagripäev oli suhteliselt kerge. Toimus väike loeng,
toimetuse liikmeid said omavahel tuttavaks ning õhtul tutvusime
ka tehnikaga natukene. Samuti viidi läbi performance, seekord
pidime kombineerima omavahel filmi „Malev“ ning Koit
Toome. Alguses, kui seda teha üritasime, siis oli mõte suhteliselt
kinni, kuid tubli rühmatöö tulemusel saime sellega siiski
hakkama. Selleks valmistumine võttis aega peaaegu tunni, kuid
see oli seda väärt, sest meie etteaste tunnistati parimaks. Samuti
pandi proovile meie rühma koostööoskus ning seda niinimetatud
jooksumängus, kus pidime mööda kooli ringi jooksma ning
erinevates punktides rühmatööd eeldavaid ülesandeid täitma.
Näiteks pidime andma edasi münti käte abita ning pikali olles.
Selle ülesande lahendasime kõige kiiremini. Lisaks toimus sellel
õhtul veel palju erinevaid võistlusi, mis olid äärmiselt huvitavad.
Teine päev oli meie jaoks hoopis töörohkem. Juba hommikul
kell 10 algas esimene loeng, kus õppisime tegema raadiouudist,
see on midagi totaalselt erinevat trükimeedia uudisest. Lisaks
käsitlesime ka raadiouudiste erinevaid liike. Kuulasime
erinevaid raadiouudiseid ning ka sellist, kus saatejuht oli joobes
eetrisse läinud. Teises loengus keskendusime intervjueerimisele.
Kuulasime erinevaid intervjuusid ning analüüsisime tehtud vigu.
Samuti proovisime läbi ka erinevaid intervjuu tüüpe - tööd oli
päris palju. Koolitus kulmineerus sellega, et meil tuli kokku
panna päris oma raadiosaade. Kõik algas suure ajurünnakuga,
panime paika, kes mida tegema peab ning jaotasime kätte
tööülesanded. Minu ülesandeks jäid teha kõllid ja signatuurid,
mis käivad erinevate saateosade vahele. Samuti pidin välja
mõtlema ka reportaaži teksti, mis pidi humoorikas olema. Meie
raadiosaate üks osa oli intervjuu, mis tehti laagrit külastanud
Indrek Treufeldtiga, kes rääkis meile oma tööst ETV
korrespondendina Brüsselis ning meedia tähtsusest ühiskonnas.
Lisaks tegime reklaame ning korraldasime tänavaküsitluse
teemal, kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president.
Arvamusi oli seinast seina. Raadiosaate kokkupanek oli meie
jaoks totaalne piin, sest alati läks midagi nihu või jäi mõni
heliklipp kusagilt vahelt ära. Sel ööl me und eriti ei näinud.
Pooleks tunniks sai ehk sõba silmale, sest saate kokkupanemine
kestis hommikuni. Kahjuks pidi meie rühmajuht Madis poole
päeva jooksul lahkuma meile teadmata põhjustel, kuid öösel tuli
meil idee, et võiks saadud intervjueerimise kogemusi ära
kasutada, ning korraldasime temaga telefoni teel intervjuu, laagri
korraldajatelt saime loa eetrisse minna ja tegimegi selle ära.
Pühapäeva hommikul oli raadisaadete ettenäitamise aeg. Meie
grupp läks eetrisse esimesena. Lugesime otse-eetris uudiseid
ning seejärel läks edasi juba salvestatud materjal. Võiks isegi
öelda, et meil läks tehniliselt kõige paremini tehtud, sest meil ei
olnud erinevate saateosade vahel pikki pause nagu teistel. Pikk
öö kandis vilja, sest saime auhinna parima raadiosaate eest. Ka
teised rühmad olid vaeva näinud, eriti televisioonigrupid, kes
tegid ülimalt häid uudistesaateid, võib öelda, et need olid isegi
paremad kui praegune uudistemagasin „Reporter“. Pühapäeval
viibis meie laagris ka ERR-i Kesk-Eesti korrespondent Olev
Kenk, kes hindas ja analüüsis meie raadio- ja telesaateid ning
pärast rääkis ka enda tööst.
Magamata ööd ning see raske töö läks kõik asja ette.
Timo Torm
11. klass

kõik kadusid kui sipelgad laiali oma kodudesse. Olin päevaga
rahul. Aga… Kell oli pool üheksa õhtul ja helises telefon.
Telefonis mureliku ema hääl: „Õpetaja, kus on minu poeg? Ta ei
ole veel koju jõudnud.” Ja nüüd oli küll süda saapasääres. Löö
või maha, ei mäletagi, kas oli poiss bussis või ei olnud. Algas
üks lõputu helistamine, mitmed ei mäletanud samuti. Viimaks
oli tubli tüdruk Margit, kes ütles, et Gerd oli küll bussis ja istus
minu ees. Hing läks lahti, aga kus ta siis nüüd on? Uued kõned
ja lõpuks leidsingi ta sõbra juurest mängimas. Laps emale üle
antud ja kõik oli jälle korras. Aga minule oli see tõeliseks
õppetunniks. Meil olid klassis vahvad poisid-tüdrukud, kellel oli
mitu nime. Muks, Naerupall, Ladvaõun, Jaaniuss, Sööbik – need
olid lisaks pärisnimele. Osa nimesid võisin kasutada ainult mina,
osasid aga kõik meie klassi lapsed. Ja ma ei mäleta, et seda oleks
tehtud halvas mõttes: norides või solvata soovides. Osa nimesid
on siiani alles. Pöördudes nende poole selle nimega, ei ole ma
kordagi kohanud vaenulikku pilku, vaid ikka seda kaunist ja
kavalat naeratust. Aitäh teile, minu esimesed kallid lapsed! Edu
ja rõõmu teile kõigile!
Ingela Virkus
10. klass

Sügisest avatakse Järve Gümnaasiumis uus
õppesuund
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium ja Kohtla-Järve Järve
Vene
Gümnaasium
koostöös
Sisekaitseakadeemiaga
soovivad avada sisekaitse õppesuuna.
Selleks on saadud juba Kohtla-Järve Linnavalitsuse toetus ning
püütakse tegutseda selles suunas, et mai lõpuks-juuni alguseks
saaks neljapoolset lepingut allkirjastada. Järve Gümnaasiumi
direktori kohusetäitja Kristel Tamme sõnul saab uuest
õppeaastast (01.09.2011) 10. klass alustada sisekaitse
õppesuunaga. Õppekava on jaotatud kolmeks aastaks. Esimesel
aastal õpitakse politseitööd ja piirivalvet, teisel aastal
päästeteenuseid ja kolmandal maksunduse ja tolli eriala.
Kristel Tamm arvab, et selle koostöölepingu vormistamisega
oleks meie kooli jaoks saadud suurepärane võimalus teha midagi
uut ja kasulikku.
,,Selle projektiga tegelema julgustas mind asjaolu, et iga aasta
on keegi meie koolist läinud sisekaitseakadeemiasse õppima,“
ütleb Kristel Tamm.
Koolijuhtkond on rääkinud juba praeguste 9. klassi õpilastega
ning soovijaid on väga palju. Ainult meie koolis tõusis umbes 25
kätt. Praegused gümnasistid jääksid sellest võimalusest ilma,
kuna kahe kooli peale on juba liiga palju tahtjaid. Võib juhtuda,
et peab läbima isegi väikese testi kursusele pääsemiseks. Pealegi
on
õppeprogramm
kolmeaastane
ning
praegused
gümnaasiumiõpilased ei jõuaks seda enam läbida.
Sisekaitsekursuste läbimisel saab läbinu 10 lisapunkti
Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel ning abipolitseiniku ja
abipäästja tunnistuse.
Küsisin, kas oleks võimalik praegustel gümnasistidel vähemalt
vabakuulajana kursuseid külastada, kuna praeguste gümnasistide
seas on soovijaid õpinguid jätkata selles valdkonnas ning isegi
lisapunktideta saadud teadmised oleks kindlasti abiks
sisseastumisel. Kahjuks vastus oli eitav, kuna sellisel juhul oleks
kursus ülerahvastatud.
Ega midagi, omalt poolt soovin tuult tiibadesse ja tohutut sitkust
tulevastele kümnendikele sisekaitseõpingutes.
Margarita Gavrilova
10. klass
(toimetamata)

Muljeid teatrikülastusest
Teisipäeval, 19. aprillil käis grupp meie kooli 8.-10. klasside
õpilasi Tallinnas Nuku- ja Noorsooteatris vaatamas muusikali
„Libahunt“.
Kuigi ma ei ole eriline teatrifänn, osalesin sellel ühiskülastusel
ning sain oma suurima teatrielamuse. Muusikal oli täiesti uues
tõlgenduses, võrreldes varasemate lavastustega
ning
samanimelise filmiga, mida olin paar aastat tagasi näinud.
Lavastus oli hästi
noortepärane, muinasjutuline ja
fantaasiarikas. See oli tundmatuseni erinev sellest, mida
kirjandustunnis näidendit „Libahunt“ analüüsides ette olin
kujutanud. Eks muusikali eesmärk olegi pakkuda meelelahutust
ja meel sai lahutatud.
Etenduse jooksul võis kuulda erinevatest stiilidest muusikat, seal
leidus seda igale maitsele. Lavastuse heliloojad olid Tiit Kikas ja
Jaagup Kreem, kes kirjutas lauludele ka sõnad. Lavaline
liikumine oli hästi huvitav. Eriti jäid meelde huntide etteasted,
keda kehastasid breik- ja hip-hop-tantsijad.
Näitlejad kandsid väga originaalseid kostüüme. Need olid
üheaegselt maalähedased ja rahvuslike elementidega, samas
suursugused. Kostüümid disainis Eesti esimene diplomeeritud
stilist Grete „Stitch“ Laus.
Näitleja-laulja rolliga said suurepäraselt hakkama Liisi Koikson
Tiinana, Hanna-Liina Võsa Marina, Arno Tamm Margusena.
Võrratult mõjus Kaire Vilgats vanaema osas.
Soovitan kõigil, kel aega ja võimalust, muusikali „Libahunt“
vaatama minna. Muusikal käsitleb mitmeid teemasid, mis on
maailmas väga
aktuaalsed. See pakub mõtlemisainet on nii noortele kui ka
vanematele.
Janar Korsten
10. klass

Vaba Lava Rock
16. aprillil toimus Kohtla-Järve Kunstide Koolis viies Vaba
Lava Rock. Võtsin osa ka enda bändiga Here We Lie Awake.
Üritus algas kell kaks, enne seda võisid bändid proovi teha proovi aeg oli eelnevalt korraldajatega kokku lepitud. Jõudsin
enda bändiga kella üheks ürituse toimumispaika. Meie proovi
aeg oli kirja pandud kella 13.15. Läks aga teisiti. Bändid lihtsalt
marssisid suvalisel ajal lavale ning tegid proovi, korraldajaid
see aga ei huvitanud. Kontsert ise hakkas aga eelnevalt märgitud
ajal. Järgmine korraldusapsakas oli seotud helimehega: kord oli
instrumentaali kuulda normaalselt, kord olid vokaal ja trummid
üle. Einoh, muhe. Paljude esinejate ajal naeris kohale tulnud
rahvas laginal, sest bändide vokaalid laulsid mööda ning kerge
aktsendiga – ei oskagi seisukohta võtta, eks harjutamine teeb
meistriks. Üritus hakkas jõudma haripunkti, kui bändid
otsustasid suvalisel ajal (ei pidanud kinni enda esinemisajast)
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lavale minna, end tutvustada ja mängida. Kui kaks bändi oli nii
teinud, siis viskas ka meil üle. Läksime samamoodi lavale, aga
eelnevalt olime teiste bändidega kokku leppinud. Naljakas oli
see, et just siis, kui meie läksime lavale, tuli ka lavale Kunstide
Kooli direktor Valeri Antonov. Direktorihärra rääkis kõva
häälega mikrofoni, et meie bänd on kari anarhiste, kes ei järgi
reegleid. Esinemine läks meil enam-vähem, sest helimehe tõttu
polnud kitarre praktiliselt kuulda, aga vähemalt meie esinemise
ajal oli kõige rohkem inimesi lava ees, seegi hea. Bändid
lõpetasid esinemise kella 18.30 ajal. Välja oli pandud ka purk,
kuhu sai sisse panna paberi oma lemmiku nimega. Olime
kogunud palju hääli, aga üks teine kohalik bänd otsustas meile
karuteene teha – meie bändi nimega lipikuid hakati välja
tõmbama ja endale taskutesse toppima. Väga lahe. Publiku
lemmiku auhinda me arvatavasti, suure tõenäosusega selle tõttu
ei saanud. Auhinnad jagati minu meelest samuti ebaausalt: kui
on bänd, mis koosneb venelastest ning mängib hästi järele teiste
bändide kavereid, või oled ilus tüdruk, siis on auhind sinu.
Masendav on see, et korruptsiooni võib siin linnas märgata isegi
sellistel kohati "mõttetutel pisiüritustel".
Edward-Edgar Räim
11. klass

Tuluõhtu ehk mis, kes, kus ja kuidas?
On juba terve kuu möödunud päevast, mis oli vahelduseks
rutiinile ja õpingutele, mis oli väga meeleolukas ja
teistsugune.
11. märtsil toimus tuluõhtu ,,Laulud õpetajatega'', mille eesmärk
oli koguda raha meie kooli ajalooraamatu jaoks. Selle
meeleoluka õhtu põhitegelased olidki õpetajad, keda tavaliselt
oleme harjunud nägema pigem tahvli ees kriidiga kui laval
mikrofoniga.
Viimane nädal, mil saime ka kõige keerulisemaid noote veel
lihvida, möödus üsna töiselt ja korraldajatel, aga ka õpetajatel
unetute ööde seltsis – üks asi on klassi ees ''esineda'', aga hoopis
teine publiku ees laulda. Nii mõnegi silmist oli näha veidi hirmu
ja kõhedust tundmatuse ees, ehkki nad ise väitsid vastupidist.
Reede jõudis üsna pea kätte ning õhtust möllu hakati juba
varakult ette valmistama. Kohale olid tulnud Kaisa Pukk, kes oli
ka üks žüriiliige, ja helitehnik Andrus Jõhvi Kontserdimajast, et
paigaldada mikrofone, kõlareid ja igasuguseid muid juhtmeid ja

makke.
Taoline
sebimine
andis
märku, et tuleb
väga vinge üritus,
sest
tavaliselt
oleme ju ainult
kaks
mikrofoni
viie
minuti
jooksul kõlaritega
ühendanud
ja
valmis see kõik
ongi. Seekord läks
aga kogu tehnika
ülespanemisega
üle
tunni.
Ei
puudunud
ka
valgusprožektorid.
Õpilastele, kes laulsid õpetajatega, oli see päev põhimõtteliselt
vaba, sest iga vaba minut, mida rööviti ka tundide ajast, läks ju
proovide tarvis.
Peaproovis, mis algas kell üks, esinesime 1.-7. klassi õpilastele.
Öeldakse küll, et kui peaproovis läheb kehvasti, siis õige
esinemise ajal läheb hästi, kuid seekord läks peaproovis hästi ja
päris esinemisel veelgi paremini. Hommikune esinemine oli
lühikokkuvõte sellest, mis õhtul saama hakkas. Puudusid ainult
žürii, vahepalad ning valgussõu.
Pärast peaproovi läksid kõik õhtu põhitegelased end õigeks
esinemiseks, mis algas kell kuus õhtul, ette valmistama.
Õhtujuhid Kaire Jõe ning Andres Nikunen olid teistest varem
kohal, viksid ja viisakad, nagu õhtujuhtidele kohane. Sama
viisakad olid ka esinejad, kes muusikaklassist tehtud green
roomis end veel viimaseid minuteid sättisid, kas siis riideid
vahetades, soenguid tehes või meiki kohendades.
Aeg lendas ja peagi oli kohal ka publik, keda tuli meeldivalt
palju. Õhus oli tunda ärevust.
Enne esimese paari lavaleastumist tegid õhtujuhid väikese
sissejuhatuse ning Saturn koos Kaisa Pukiga laulsid avalooks
popurrii.
Üsna pea astusidki lavale esimesed julged – huvijuht Natalie ja

▼ Musikaalseid mehi igale maitsele.
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tema kaunis heledapäine kaaslaulja Kätlin, kellele järgnesid ka
kõik ülejäänud paarid – Eha Koppelmaa ja Ingela, Sirje Kivil ja
Jevgenia, Ivo Tamm ja Heidi, Reet Kukk ja Kristel, Toivo
Toikka ja Hannamary, viimasena Pille Ers ning ainus
noortmeeste esindaja Daniil.
Enne iga esinemist näidati ka proovivideosid, mis eelnevatel
nädalatel tehti, kuid esinejad ise neid ei näinud ja ehk nii oligi
parem. Üritust filmis ja jäädvustas Veiko Taluste ning pärast
esimese vooru lõppu andis žürii esimesed punktid ja
kommentaarid eestimeelsetele, eestikeelsetele lauludele.
Vastavalt punktidele olid tabeli eesotsas Ivo Tamm Heidiga
ning Sirje Kivil Jevgeniaga.
Enne teise vooru algust, mille laulud pidid olema hingest hinge,
esines meie kooli verinoor meesteansambel SLAT, mis koosnes
viiest meesõpetajast – koosseisu kuulusid tööõpetuse õpetaja
Silvar Ammas, füüsikaõpetajad Lehho Jõumees ning Toivo
Toikka, muusikaõpetaja Aadu Kukk ja infojuht Taivo Lepassaar.
Ilmselgelt meeldis nende esinemine publikule nii väga, et sellest
räägiti kindlasti ka kodudes.
Teist ja viimast korda astus lavale ka Saturn koos Kaisaga ning
alata võiski teine voor. Pärast seda vooru punkte küll ei jagatud,
kuid žürii läks võitjat välja selgitama. Ka publik võis oma
lemmiku poolt hääletada. Hääletuse ajal näidati meile videot
naljakatest lausetest, mis õpetajad on öelnud ning abituriendid
kokku kogunud. Saalis naerdi südamest. Meeleolu oskasid luua
ka õhtujuhid.
Vaheaja lõpetas žürii saalinaasmine. Võitja valinud Jaak Saar,
Ülane Vilumets, Mirjam Korsten, Kaisa Pukk ja Anne Endjärv
ütlesid veel viimased sõnad ürituse kohta ning seejärel kutsuti
kõik osalejad rahva ette.
Ma ei oska kirjeldada, mida keegi tundis, aga arvatavasti
uudishimu, ootusärevust ja kõiki teisi veidraid tundeid segamini,
sest nädalad ja kuud täis harjutamist olid lõpusirgel ning
ületamas finišijoont. Jäi öelda vaid need neli nime – võitjate
ning publiku lemmikute nimed.
Kaire Jõe viskas veel mõne nalja ja seejärel kõlasid Ivo Tamme

ja tema partneri Heidi nimi, kes osutusid publiku lemmikuks.
Kohe saime teada ka võitjapaari ehk žüriilt enim punkte saanud
esinejad. Nendeks olid Sirje Kivil ja Jevgenia Kipritš, kelle
vaimukas etteaste sellest, kuidas nad esmaspäeval ega ka mõnel
muul päeval tööle ei lähe ega kavatsegi minna, või kui ka
lähevad, siis selgub, et neid ei vajatagi seal, jättis ilmselt kõigile
saalisviibijatele väga sügava mulje.
Veel kord tänati kõiki osalejaid, muidugi ka žüriiliikmeid ja
selle vapustava õhtu korraldajaid Triin Rannamaad, Heliis
Pikkorit ja Margit Parteid ning ürituse võiski lõppenuks lugeda.
See õhtu oli kindlasti üks meeldejäävamaid, mis meie koolis
viimasel ajal korraldatud on. Kolme suurepärase neiu aktiivne
tegutsemisviis ja tahtejõud peaks tegema kõigile noorematele ja
tulevastele abiturientidele silmad ette ning innustama neid endid
ka midagi taolist tulevikus korraldama.
Heidi
Hirtentreu
(osaleja,
õpilane): (pildil)
Võitsite Ivo Tammega publiku
südamed. Kirjelda emotsiooni,
mis tekkis, kui kuulsid oma
nime.
Kuna
olime
asjasse
nii
pühendunud ning tegime üsna
põhjalikult tööd oma lugudega,
siis ma lootsin saada mingitki
tagasisidet, kuid ma ei lootnud, et
meid
publikulemmikuks
valitakse. Ma olin üsna üllatunud
ning ka õnnelik ja hetkeks
sattusin
segadusse,
sest
õhtujuhtidel läks nimede ja
numbrite ütlemine natuke sassi ja
tundus, et öeldi vale paari (ehk
meie) nimi.
Kas pikad proovid pärast niigi
väsitavaid koolitunde tasusid
ära?
Absoluutselt tasusid, sest lõpptulemusega võis rahule jääda.
Ülejäänud paarid olid ka kõik väga tublid ning paljudel
avaldusid sellised küljed, mida me polegi varem näinud.
Sirje Kivil (osaleja, õpetaja):
Keda pidasite oma suurimateks konkurentideks?
Ma isegi ei mõelnud konkurentide peale. Meil ei olnud kokku
lepitud isegi laulu, mida teistkordselt esitada.
Minu meelest olite te üks muretsevamaid õpetajaid, kuna
proove tegite väga vähe ning laulupartner tuli alles viimasel
nädalal pikalt reisilt. Sellegi poolest tegite kõigile ära. Kas
võit tuli üllatusena?
Arvasime, et meist on paremad VÄHEMALT Heidi & Ivo
Tamm ning Daniil & Pille Ers, seega võit tuli täieliku üllatusena.
Valisime laulud, millega väheste oskuste juures lootsime toime
tulla. Peamine oli oma laulud ära esitada, mingile kohale üldse
ei mõelnud, see oli teisejärguline. Õudne on esineda suure
publiku ees, kus kõik on tuttavad, mina laulsin esimest korda
mikrofoniga. Esimese proovi akordioniga tegime neljapäeval,
laulu ''Lili Marleen” koos saatega reedel (pea)proovis. Järelikult
olid närvid täitsa krussis ja see võit tuli lihtsalt ei tea, mille eest.
Margit Partei (üks korraldajatest):
Margit, kas vähemalt korragi selle ürituse korraldamise
juures ei tekkinud teil mõtet, et jätaks asja sinnapaika, sest
kogu see organiseerimine röövis teilt nii palju aega?
Alguses ei saanud ma vist arugi, kui palju tööd see üritus nõuab.
Ei kujutanud ettegi, et sellest midagi nii suurt ja aeganõudvat
tuleb. Siis kui kohale jõudis, oli juba ammu liiga hilja midagi
katki jätta. Vahepeal tekkis ka trots, sest arvati, et sellest ei tule

