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Juhtkiri
Järjekordselt on meie kooliaasta jõudnud lõpusirgele. Kõik kooli

Otsid uut hobi?

meenutav kapi taha nurka lükatud ning vaim valmis sätitud, et

Hetkel on meie imelises tiimis
kokku 6 vinget õpilast, kes terve
aasta vältel koguvad materjali,
osalevad erinevates laagrite, üritustel ning saavad näha rohkem
telgitaguseid kui teised, et panna
kokku igal trimestril üks koolileht.
Senisest tiimist lahkub Inara, kelle
tee nii meiega kui ka põhikooliga
on läbi saamas.

anda suvele hoog sisse. Enne veel, kui tormad paljaste varvastega
muru embama sirvi läbi selle aasta viimane koolileht. Kes teab, ehk
leiad siit inspiratsiooni, et suve mälestusi rohkemaks teha. Kui see
tehtud siis anna jalgadele tuld ja ahmi seda värskust, mis sinu ümber on, sahinat, mis metsast kostub, lindude katkematut lauluviit,
udu, mis igal õhtul metsa tagant välja voolab ning matab enda alla
terve maa, jättes hommikuks endast vaid kastese muruvaiba. Naudi päikesekiiri, mis läbi su päikeseprillide tungida soovivad, naudi
vee siidjat pehmust, vaatle putukate tegemisi ehitades neile pisikesi maju õunapuude külge. Käi paljajalu

maasikapeenarde ääri

mööda ja nopi kaasa just need kõige punasemad. Võta kinni igast
tööotsast, mis sulle pakutakse ja tee töö ära nii hästi kui vähegi

suudad.
Ära lase suvel niisama mööda joosta. Haara temast kinni ja tantsi

Kui oled noor kirjutajahing, luulehuviline, ideedest pungil noor või
hoopis noor kunstihing? Haara
võimalusest ja kirjuta meile gmailile, et oled huvitatud meiega ühinemast ning, mis ala sind täpsemalt huvitab. Ole julge ja pane end
proovile. Iga sinu mõte, kirjutis või
joonistus täiustab meie koolilehte
veel enam. Ära maga seda võimalust maha. Siit saad endale uue
põneva hobi, mis hilisemalt võib
kasuks tulla.

koos temaga need 3 imelist kuud.
Kallis lõpetaja, kogu end, puhka, naudi kõike eelnimetatut, et astu-

Kontakt:

da järgmine ja päris esimene samm iseseisvuse poole. Iga otsus ja
ajalehetoimetus@gmail.com

iga valik, mille kasuks sa nüüd otsustad on vaid sinu ja just sinu
oma. Mõtle, kaalutle ja tee see otsus.
Inara Ein
Ajalehetoimetus:
Inara Ein
Renate Uiga
Rutha Pärt
Annaliisa Tamme
Jenifer Heinmann
Angeliisa Niinemäe

2

LEND

Pilt: Kairi Sumero

Intervjuu õpetaja Vivian Paaksiga
Kuidas sattusite Jõgeva Põhikooli?
Jõgevale tulin pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1973. aastal. Nüüd arvutage ise, mitmes õppeaasta mul Jõgeval lõpeb. Kuna ise olen pärit Tallinna lähedalt Kehrast, siis valisin töökohaks ühe raudteeäärse paiga.
Kes või mis Teid ennast inspireerib?
Inimese elus määravad ilmselt päris palju eeskujud. Meile tuli viienda klassi juhatajaks õpe-

taja Maire Jaanre, kes oli tollel ajal Nõukogude Liidu meister orienteerumises ja väga hea
inglise keele õpetaja. Ta oli ka väga hea klassijuhataja. Meist enamik tegi kõvasti sporti ja
klassijuhatajaga käisime väga palju mööda Eestit ja Venemaad reisimas. Meie klassist umbes
pooltest said õpetajad . Mina ei ole oma elukutse valikut kunagi kahetsenud. Suur eelis on
ka see, et suvi on alati vaba.
Millise soovituse annaksite lõpetavale lennule?
Kõikidel noortel inimestel soovitaksin mõelda sellele, mis on tema tugevamad küljed, ja selles suunas ennast arendada.

Mis on Teie jaoks õpetajate suurim murekoht?
Kõige rohkem kurvastavad mind need õpilased, kellel on olemas mingid eeldused, aga kes
ei viitsi enda arendamiseks midagi ette võtta. On lihtsalt laisad.
Miks saada just õpetajaks? Ja miks Teie seda teha otsustasite?
Ma ise arvan, et haridus ja haritus on elus see, mis teeb inimese vabaks. Aga vabadus teeb
inimese õnnelikuks.

Autor: Annaliisa Tamme
Pilt: erakogu
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Silmapaistvad loovtööd
Põhikooli esimene suurem katsumus on ilmselt loovtöö, mis igal kaheksandikul
põlved pisut värisema võtab. Sarnaselt eelmisele aastale otsustasime, et kajastame
mõnda enim silma jäänud loovtööd. Järgmised kaheksandikud, ammutage ideid!

8.c silmajäänuim loovtöö
Mis on sinu loovtöö?
Optilised Illusioonid
Kuidas sa selle idee peale tulid?
Kui oli aeg loovtööd teemat valida siis ma olin suures dilemmas, mida täpselt
võtta. Ma tahtsin teha loovtööd millegi kohta, mis mind huvitab. Siis ma nägin
artiklit illusioonide kohta ja seal tuli idee.
Kas seda teemat oli raske uurida?
Nii ja naa. Mõned kohad olid raskemad, kui teised. Mulle väga meeldis see teema ja ma arvan, et sellepärast ei avaldanud see mulle suurt raskust, sest mulle
meeldis rohkem teada saada selle kohta.
Mis oli su lemmik osa selle teema juures?
Minu lemmik osa oli kindlasti töö taust. Tänu sellele ma sain paremini aru, kust
tulid tuntumad optilised illusioonid. Ja nagu ma enne mainisin mulle meeldib
selle teema kohta rohkem teada saada.
Kas sa õppisid midagi mida sa võtad endaga tulevikku kaasa?
Ma õppisin seda, et kunagi ei tohi asju mõelda üle. Isegi siis, kui tundub, et sa ei
saa millegagi hakkama on alati valgus tunneli lõpus. Vahepeal peab rahulikult
sisse ja välja hingama.
Mis oli kõige raskem koht selle teema juures?
Kõige raskem koht selle teema juures oli töö protsess. Ma tükk
Autor: Jenifer Heinmann

aega ei leidnud sobivat illusiooni, mida ma tahtsin järele teha.
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8.a silmajäänumad loovtööd

Võrgupidu oli 8.a klassi poiste Ralfi, Joosepi ja Kristjani loovtöö ning MF Bake
My Day oli Renata, Karlotte ja Ailika loovtööks. Poiste loovtöö seisnes videomängu CS:GO võistluses, kus osales kuus tiimi. Tüdrukute minifirma tegi meie
koolis reedeti kohvikut, kust sai nende enda tehtud küpsetisi osta. Tüdrukud
osalesid ka minifirmade laadal Tallinnas.
Kust tuli idee teha just sellist loovtööd?
Ailika: Tahtsime teha midagi huvitavat. Firma tegemise idee tuli nii, et tahtsime
lihtsalt sinna õpilasfirmede koosolekule minna, mida huvijuht korraldas.
Karlotte: Mu ema soovitas minna õpilasfirmade koosolekule.
Joosep: Sest seda oli lihtne teha.
Ralf: Sõbralt.
Kas ja kuidas muutis loovtöö tegemist Covid-19 viirus?
Joosep: Pidime võistlust korraldama kodust mitte koolist.
Ailika: Firma lõpetamine oli raskem. Me ei plaaninudki rohkem müüa.
Mida sooviksite öelda järgmistele loovtöö tegijatele?
Joosep: Ajataju kaob ära.
Renata: Praktiline töö on palju ägedam. Ja firmat oli teha väga lõbus.
Karlotte: Ärge tülli minge.
Autor: Rutha Pärt
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8.b silmapaistvaim loovtöö
Mis on sinu loovtööks?
Maria: Abiõpetajaks olemine erivajadustega lastele.
Heliis: Ajaloo muuseumi tegemine.
Kust sa selle idee said?
Maria: Idee tuli minu emalt ning tal tuli see mõte, kuna minu täditütar oli antud koolis tege-

vusjuhendaja ja ta teadis, et sinna kooli oleks meil võimalik minna ning ta arvas, et see oleks
meile huvitav.
Heliis:Õpetaja pakkus selle mõtte välja kuna ma polnud ise veel otsustanud, mida teha tahan.
Mis oli selle juures kõige raskem?
Maria: Ma arvan, et nende lastega harjumine, see ei võtnud küll kaua aega, kuid alguses oli
ikka pisut hirmutav ja ebamugav, kui ei olnud selliste inimestega nii lähedalt varem kokku
puutunud.
Heliis:Kõige raskem oli kõikide esemete üleskirjutamine ja et kellele need kuulusid.
Mis sulle selle juures kõige rohkem meeldis?
Maria: Mulle meeldis kõik, mida teha saime, kuid üldiselt see , et ma sain nüüd teada, kuidas
sellised lapsed käituvad ja kuidas nendega ise käituma peab. See kogemus oli väga arendav
ning selle võiks kindlasti kõik inimesed endale saada, sest inimesed ei saa sellest enne võibolla
nii hästi aru, kui õnnelikud nad on, et neil pole mingit haigust.
Heliis: See, et sain näha esemeid, mida varem polnud näinud.
Kas on midagi, mida oleksid teisiti teinud?
Maria: Ma arvan, et mitte. Jäin rahule oma tehtud tööga!
Heliis: Ei, sest kõik toimis väga hästi.
Mida soovitaksid järgmistele loovtöö tegijatele?
Maria: Valige kindlasti teema, mis teid huvitab. Ei ole mõtet teha midagi, mis te lihtsalt arvate,
et on lihtne. Minu arust võiks see kogemus olla meeldejääv ja tore!
Heliis:Seda, et nad kõik õigel ajal ära jõuksid teha, ega jäteks kõike viimasele minutile.

Autor: Heidi Sild
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7. lend läbi õpetajate silmade

9.a klass

Klassijuhataja Maris Prii:
Juba esimene õpetaja Kirsti Soosaar ütles oma 3. klassi üle andes, et need on head lapsed. Nii see ongi

olnud. Üleminekuaastate väikesed kiusuokkad pudenesid maha, põhikooli lõpuks on 9.A kujunenud
ühtseks ja kokkuhoidvaks klassiks. Eks aastate jooksul sattus siia ka värvikaid kujusid, kes segasid vett
ja tekitasid tormi. Nemad tulid ja läksid, jääjad säilitasid oma näo ja olemuse.
Juhtub harva, et ühe klassi kõik tüdrukud on tublid - kohusetundlikud, usaldusväärsed, samas omanäolised. Paljudel on kindlaks kujunenud huvid, oma seisukoht. Klassis olid tüdrukud liikuma panev
jõud. Kui nemad asja käsile võtsid, sai see ka tehtud. Kääpa seiklusrajal olid tüdrukud esimesed julged.
Neil jagus algatusvõimet ja oskust poisid nõusse rääkida, kui oli vaja kogu klassiga esineda.
Üleöö pikaks kasvanud poisid on ühtehoidvad ja krutskeid täis. Pidevalt pandi õpetajaid proovile.
Suhtlusoskus ja huumorimeel olid kohati märkimisväärsed, näiteks kodustati õpetaja Tamar Tammuks.
Distantsõppel avastati kiirelt koostöö võimalused, mille tulemusena laekus õpetajatele mitmeid kahtlaselt sarnaseid töid. Samas on mitmel poisil siht silma ees ja tulevikunägemus olemas.
9.a klassijuhatajana annan oma õpilased rahuliku südamega edasi.

Õpetaja Inga Reinumägi:
Mulle on suurt rõõmu valmistanud mitmed 9.a klassi õpilased - need, kelle eesmärk on isiklik areng ja

kes on oma tööd teinud süvenenenult ning põhjalikult. Aitäh neile selle eest!

Õpetaja Jana Tiido:
9a klass on vägagi värvikirev: on säravaid kuldseid ja kollaseid toone, kes alati päeva päikest toovad ja
isetegemisrõõmu tunnevad ning panustavad oma aega ja tegemisi koolielu vaheldusrikkamaks muutmiseks. On pastelseid ja lausa hallikaid toone, kellest loodan, et edaspidi elu vihmasabinad neil kirkad
toonid välja pesevad.

Autor: Angeliisa Niinemäe
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9.b klass

Klassijuhataja Ester Pärn
9b klass on nagu hulktahukas, millel on 24 tahku. Kindlasti mittekorrapärane, iga tahk on erineva kuju
ja suurusega. Mõned tahud säravad nagu kalliskivid, osad tagasihoidlikud ja hoiavad end varjus, kuid
on olulised, et tahukas ikka koos püsiks. Ühed tahavad jõuliselt esile kerkida, aga mis teha, tahud on

kõik omavahel seotud, nii väga ettepoole pürgida ei ole võimalik.
9b iseloomustamisel peaks rääkima igast õpilasest selles klassis, sest nad on omanäolised, erinevate huvidega ja tõekspidamistega, mis on neid vorminud just sellisteks, nagu nad on.
Mis seda tahukat siis koos hoiab? Kooliteater, võrkpall, sport üldiselt ning suur tahe kõik see, mida tegema peab, väga hästi ära teha.

Õpetaja Lianne Saage- Vahur
Teile teele kaasa üks mõistujutt.
Isa ja poeg läksid mägedesse. Poeg lõi jala vastu kivi ja karjatas: „Ai!“ Mägedest kostis vastu: Ai!“ Poeg
hõikas mägede poole:“Kes sa oled?“ Vastuseks kaikus:“Kes sa oled?“ Saamata vastust, hüüdis
poiss:“Argpüks!“ Vastuseks kuulis ta ka:“Argpüks!“
„Mis see on?“päris ta isalt. „Kuula,“vastas isa ja hõikas mägedesse:“Ma austan sind!“ Vastuseks kõlas:“Ma austan sind!“ „Sa oled armas!“hõikas isa. „Sa oled armas!“vastas kaja. Nähes poja küsivat pilku,
seletas isa:“Seda nimetatakse kajaks. Tegelikult on see elu ise, mis annab sulle tagasi kõik, mida sa ütled
või teed.“

Õpetaja Jana Tiido
Kes teeb, see jõuab ja rohkemgi veel! Ja kui midagi teed, siis ikka hästi!
Motiveeritud ja eesmärgistatud on sõnad, mis iseloomustavad enamikku 9b klassi õpilasi. Küllap ka
need, kes veel omale selgeid sihte seadnud ei ole, leiavad varem või hiljem oma tee. Head lendu sihtide
poole!

Autor: Renate Uiga
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9.c klass

Klassijuhataja Maire Baida:
9. c klass koosneb rahumeelsetest ja sõbralikest õpilastest, kes oskavad üksteisega arvestada.
Mulle meeldis see, et klass võttis kõikidest koolis korraldatud üritustest osa ja paljud nautisid esinemisi.
Klassivanem Helis oskas kaaslasi nii laulma kui ka tantsima õhutada. Ise on ta üliaktiivne:

tegeleb muusikaga, tantsimisega, kergejõustikuga, on osalenud väga edukalt olümpiaadidel, ta on mängujuht, noorte eestvedaja.
Esinemisjulgusega on silma paistnud peale Helise Getter, Lotta Lisell, Marite, Karoliine, Teresa, AnetteVeronika, Margus, Alex, Rauno, Rome- Andro, Matthias, Alvar.
Klassis on sportlasi: Lauri, Tõnis, Rome-Andro, Rauno, Margus, kelle saavutustest oleme ka maakonnalehest lugenud.
Koolipidudel oleme nautinud Helise ja Getteri musitseerimist ning tore on olnud laulu-ja tantsutüdrukutele kaasa elada. Elavaloomuline Alex paneb end rahvatantsijana imetlema.
Meie koos veedetud aeg on olnud tore: teatrielamused, ekskursioonid, õppekäigud.
Teis on siirust, enesekindlust, viisakust, tegutsemislusti.
Soovin, et teie kui esimesed uuest koolimajast 9. klassi lõpetajad leiaksite oma õige tee ning oleksite õnnelikud.

Õpetaja Vivian Paaksi:
Olen 9.c klassi õpetanud viis aastat. Viie aasta jooksul on väikestest tüdrukutest ja poistest kasvanud
kenad neiud ja noormehed. See ongi õpetajatöö võlu - näha noorte inimest arenemist.
9.c multitalent on Helis, ke oskab vist kõike: sporti teha, pilli mängida, hästi õppida ja on üks äärmiselt
meeldiv noor. Matemaatikaoskajaid on selles klassis ka päris palju: Tõnis ja Lauri, Anne -Greete ja Getter,
Karoline ja Birgit, Alvar ja Marcus.
Alexist, kes oli viiendas klassis täiesti püsimatu väänik, on kasvanud tore noormes. Ja nii on mõne teisegagi...
Kahjuks on selles klassis ka neid õpilasi, kes ei hinda hariduse tähtsust. Aga see on nende valik.
Soovin kõigile edaspidiseks õigeid valikuid. Kõigist ei pea saama professoreid, aga seda mida teed, püüa

teha nii hästi, kui võimalik.
Autor: Jenifer Heinmann
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Kuidas võtavad 9 aastat kokku klassid ise?

9.a
Meie klass on piisav sasipundar. Oleme kõik väga erinevad ning tahame juba võistlushimu pärast erinevaid asju, et saaks üksteisega konkureerida. Need 9 aastat on meid muutnud väga palju. Oleme õppinud nägema üksteise tugevamaid ja nõrgemaid külgi. Olgugi et meie vahetunnid
koosnesid suurel osal üksteise kallal närimisest või niisama lõõpimisest, oleme me alati üksteise
eest valmis välja astuma. Me ei ole leidnud ühtset rada, mida mööda kõik koos käia. Kõik meist
on leidnud erineva raja. Kuid see teebki meid erinevateks. Meie klassis on mitmeid häid sportlasi saalihokis ning ka korvpallis. Julgen eputades lausa öelda, et meie klassis on ühed nutikaimad pead koos, kellega võistled iga alal. Suur osa meist on käinud ka mitmetel tantsupidudelt.
Meid on sellel teel väga palju toetanud ja mõjutanud meie õpetajad, kes igaüks on andnud meile valusaid õppetunde, kuid ka tohutul hulgal hoolt ning olnud meile olemas just siis, kui meil
seda vaja on läinud. Õpetajad on olnud need, tänu kellele saame täna ja ka edaspidi mõelda, et
vot meie käisime seal ja seal. Nende käikudega meenuvad igaühele erinevad mälestused, mis
loodetavasti püsivad veel kaua meeles. Samamoodi ei unusta ilmselt meist paljud, kuidas iga
päev sai keegi erinevast tunnist klassijuhatajaga kaasa mindud, et kirjutada valmis järjekordne
seletuskiri. Üsna kiirelt muutusid need väga üksluiseks ning lausa ülekohtuseks. Nüüd tagasi
vaadates leiame, et see oli jällegi üks seik, mida meist suur osa kauaks heaga meenutama jäävad. Sellel teel on meile olnud ka suureks teejuhiks meie sõbrad ja lennukaaslased, keda igapäevaselt mujal ei näinud kui koolis. Neist hakkame me üsna kiirelt puudust tundma. Puudust
hakkame tundma ka proovidest, mis esijalgu tundusid täiesti võimatud, kuid mida aastad edasi, seda paremaks läksid ka proovid ning meie etteasted. Kunagi polnud miski ideaalne, aga
oleks ka imelik, kui kõik sujuks nii nagu paberil kirjas.
Meie klass on ka ametite valikult väga värvikirev. Algklassides olid enamusel meist väga kindlad ametid, mille nimel võinuks kasvõi surra. Näiteks leidus meie klassis juuksureid, loomaarste, õpetajaid, meigikunstnikke, leiutajaid, õmblejaid, politsenikke ja hambaarste. Mõni leiab siiani, et just see on see amet, mida ta tahab. Kuid paljude jaoks on mõte ametist veel väga lahtine
või on sootuks muutunud. Nüüd võib leida meie klassist järgmistest ametitest unistajaid: psühholoog, disainer, kokk, jurist, IT-spetsialist, geeniteadlane ja automehaanik. Loodetavasti saab
kellestki ka õpetaja, kes leiab oma tee tagasi siiasamma koolimajja.
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9.b
Oleme klass kellel mälestustest ja seikadest, nii headest kui ka halbadest juba puudust ei tule.
Nende 9 aasta jooksul on meie teed viinud klassi ühiselt näitlemise poole. Võiks öelda, et see
on lausa meie klassi kiiks, seda muidugi vaid heas mõttes. Paljud seigad, näiteks mööda kultuurimaja jooksmised, et leida sõbrale lavale astumiseks triiksärk või üle mattide ronimisköiega kiikumine, on just seotud näitlemisega. Liblikapüüdjatega on meie teekond viinud meid
Eesti väga erinevatesse paikadesse. Lisaks ringi reisimisele on see andnud ka meile palju julgust ja tahet, teha asju veel paremini ja veel rohkem pingutada, et saada kätte ka kõige kõrgemal lendavad unistused. Auhindu, mida me klassiga koos või individuaalselt teeninud oleme
on liigagi palju, et neid siia ühekorraga üles lugeda. Iga võit ja iga osavõtt on andnud meile
veel enam indu ja tahet panustada asjadesse, mida me tõeliselt tahame. Julgen öelda, et meie
klass on täis suurt energiat ning vahel juhtub, et me ei oska seda just kõige mõistlikumal eesmärgil rakendada. Aga pole hullu, sest iga asi on meile midagi õpetanud.
Kuigi meie tee ja tegemised on olnud üpris sarnased, on meie unistused olnud juba pisikesest
peale väga värvikirevad. Kui me saaksime homne päev just selleks, kelleks unistasime 10 aastat tagasi oleks meie klassis nii mõnigi printsess, kokk, juuksur, loomaarst, stjuardess, näitleja
ja laulja. Kui me aga nüüd enda unistustele pisut silma vaatame, ei ole meil kahjuks ühtegi
printsessi alles. Nüüd on meie unistused suuremad. On neide, kes unistavad saada kosmonaudiks - olete midagi nii vinget kuulnud? Nii mõnigi neiu mõtleb just meditsiini või psühholoogia valdkonna peale. Ning kindlasti naaseb mõni meie klassi õpilane kooli tagasi juba õpetajana. Noormehed unistavad nagu ikka autodega või ärindusega tegelemisest, kuid leidub ka
neid, kes tahavad enda unistusi viia ellu kaitseväes.
Igatsema jääme me enim õpetajaid, kes meile kõik need aastad nii suureks toeks on olnud.
Soovime, et teie närvid veel pikalt vastu peaksid ning meie Teil kaua meeles oleksime.
Soov oma klassist igaühte kallistada on suur, loodame, et varsti on see võimalik. Palju palju
edu, kordaminekuid ja tuusasid ettevõtmisi 7.lend.
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9.c
Kui meie klass nii umbes 10 aasta pärast kokku saab ja meenutused lahti hakkavad rulluma,
tärkab meie mõtetesse ilmselt retk rappa. Miks? Sest see on seik, mille meenutamiseks geograafiaõpetaja alati põhjuse leidis. Nimelt oli tegu matkaga Endla rabas. Laudtee on kitsas ning
teadmata põhjusel oli Alex üsnagi rivi lõpus. Temal, kui paigalpüsimatul poisil ei pidanud
närv vastu ning ta otsustas, et tahab vaadet eespool nautida. Selleks otsustas ta, et teeb paar
kiiremat sammu laudtee kõrval ning ongi korras. Koheselt, kui tema jalad olid laudteelt maas,
sai ta aru, et see oli viga. Alex tõsteti rabast kohe välja, aga kummikutega oli tükk tegemist.
Nende välja sikutamine võttis aega ja jõudu. Õnneks sai Alex oma kummikud tagasi ning
matk sai jätkuda. Kuid see pole ainus, mida me helgelt meenutama jääme. Kõik reisid teatritesse või õppekäikudele või kasvõi klassijuhataja või klassikaaslate juurde on sama meeldejäävad kui kõik veesõjad ning vahukommide grillimised Udu talus.
Lisaks lõppematutele mälestustele jääme igatsema kõiki õpetajaid, kes meid toetanud on.
Klassijuhataja, kelle lakkamatu hool ning usk meisse ei kadunud sekundikski. Õpetajad, me
hindame kõigi Teie panust metsikult. Olete olnud meile teejuhid ning aitanud astuda esimesed sammud rajal, mis nüüd saab juba vaid meie omaks. Ka kool, milles me kahjuks nii vähe
saime õppida on mäletamist väärt. Ainuüksi koolimaja kutsus meid hommikul rõõmsama
näoga kooli ning andis motivatsiooni eduka päeva alustamiseks.
Algklassides, kui me veel päris rohelised olime, olid ka meie unistuste ametid väga rohelised.
Meie hulgas oli loomaarste, insenere, ehitajaid, politseinikke, näitlejaid, järgmine Koit Toome,
kunstnikke ja tuletõrjujaid. Nüüd olles vanem on pisut naljakas mõelda tagasi oma vanadele
unistustele ja võrrelda neid uutega. Nüüd on meie unistused sootuks teised. Ainuüksi meie
klass võiks ehitada kokku täiesti uue maailma. Meil oleks insenere, kes teeksid kõige täpsemad joonised uuest maailmas, programeerijaid, kes muudaksid selle maailma tehnoloogia enneolematuks, mehhatroonikuid, kes vastutaksid, et kõik valatult töötaks, biolooge, kes looksid
meie maailma enneolematu floora ja fauna, arste, kes raviksid kõik haigused, sportlasi, kes purustaksid kõik rekordid ning põllumehi, kes toidaksid meid alati puhta toodanguga.
Eks aeg näitab, palju meie unistustest täitub. Loodame, et kogu lennul läheb tulevikus hästi
ning, et nii mõnigi leiab tee tagasi siia koolimajja.
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Suur tänu meie õpetajatele
Kallid õpetajad!
Teie ei ole õpetanud meid kõiki ning ka mitte kõik 9 aastat. Sellest hoolimata olete igaüks nii
mõnelgi õpilasel eluks ajaks meeles.
Kuigi olete õpetanud meid väga erinevatel aegadel ning vanustes, olete just Teie need, kes on
meid teinud piisavalt küpseks gümnaasiumi või kutsekooli minekuks. Võib-olla pole mõni õpilane Teie pingutustest hoolimata nii küpseks saanud nagu võiks, kuid olete andnud endast parima.
Sõnu, kuidas tänada Teid töö eest, mida Te iga nädal kõik need 9 aastat meisse olete panustanud, ei leidu. Iga sõna kõlab lahjalt või vähe ütlevalt. Tänu Teie toele, mõistmisele ning järjepidevusele oleme me üsna pea lõpuaktusel ja paneme punkti ilmselt kõige pikemale aga samas
ka kiiremini mööduvale ajale. Me täname Teid kõiki kogu hingest ja soovime, et Teie lõputuna
näivad närvid, tahe ning soov õpetata igasuguseid marakratte jätkuks kasvõi seni, kuni mõni
meie seast leiab tee tagasi siia kooli.
Sügav kummardus Teile!

Anne Pilvar - õpetaja, kes hoolimata meie vastumeelsusele ja pisikesele protestile meid alati
õpikus leiduvaid laule laulma suutis panna. Tema teine supervõime oli unustada meie pahateod väga kiiresti ning anda õpilastele alati uus võimalus enda parandamiseks. Youtubest laulmised olid ülimalt toredad. Soovilaule oli lõbus koos laulda.
Urmas Ründva - õpetaja, kes teab, mis õpilastele meeldib ning kuidas see põimida tunnitöösse.
Oskus suhelda oma õpilastega nagu võrdväärsetega, aga samal ajal neid õpetada on imetlusväärne.
Janne Maasing - loovus, millest iga tema tund lausa plahvatab paneb ka kõige laisemad mõtlema ja tegutsema. Tema rõõmu ja sära täis pilk muudab meie edasise päeva kordades paremaks.
Lianne Saage Vahur - õpetaja, kes hindab fantaasiarikkust ja mängulisust üle kõige igas vanuses noortega. Tema karmid õpetussõnad jäävad paljudele ilmselt pikaks ajaks meelde, kuid
vaid toetavad edaspidises elus.
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Merike Kompus - õpetaja, kes iga hinna eest proovis laiendada meie silmaringi nii, kuidas vähegi oskas ja suutis. Naerul suu ja rõõmust pakatavad silmad annavad igal kohtumisel soojuse
edasi.
Viktor Nõmm - õpetaja, kes oskab suhelda, on alati mõistev ja aus. Ta nõuab viisakust, korda
ja pingutamist, aga kõik need on meile suureks abiks olnud saamaks inimesteks.
Eike Salu - iga tunni lõpus oli rahulik ning soe tunne hinges. Tema on õpetaja, kes aitab ja toetab isegi siis kui kogu su töö on üsna sassis. Kordagi ei kuulnud me hukkamõistu isegi halvi-

mate tööde esitamistel.
Kaire Põldmaa - õpetaja, kes soovib ainult parimat. Tema lahkus, toetus ning hellad silmad
tegid iga tunni imeliseks olenemata kui raske see ka polnud. Ideedest tundides juba puudust
ei tulnud.
Piret Koll - õpetaja, kes oli kursis meie tegemistega ning uuris alati, kuidas meil läheb ning andis omapoolset nõu. Kunagi ei teadnud, mis tunnis tegema hakkame või kus tund toimub, sest
ideid ja mõtteid oli Tal küllaga.

Mika Arto Juhani Keränen - õpetaja, kelle õpetussõnu, nalju ning heatahtlikke soove saime
tunnis kuulda iga päev. Kõik naljad ning mõtted, mille Ta suutis siduda tunnitööga, tegid tunnis olemise paremaks.
Brigita Murutar - õpetaja, kes käis alati kooli peal ringi kõrvuni ulatuva suuga. Iga tund algas
meie tegemiste kuulamisega ning mõne seiklusliku loo rääkimisega. Kui meie kahe kõrva vahele muusika kohta eriti ei jäänud siis powerpointe oskame teha küll.
Heli Toit - õpetaja, kes on oma ainest väga lummatud. Ta oskab igale küsimusele vastata lõpu-

tult, vahel oli see lausa hea, sest tunnikontrolli tegemise aeg nihkus edasi ja sai veel õppida.
Kuid kui Temalt küsida küsimus, mis tõsiselt paelus võttis Ta alati aega ja seletas, kuidas oskas. Vastuseta sa juba ei jäänud.
Neeme Katt - õpetaja, kes armastab oma tööd ning eelkõige ainet. Isegi, kui õpilased on vahetevahel täielikud põrssapojad, suutis ta jääda rahulikuks ning juba oma pilguga panna meid
mõistma, et hetkel ei ole nalja koht. Isegi kõige laisemal jäid lõpuks reaktsioonivalemid pähe.
Linda Tross - õpetaja, kes oskab isegi kõige igavama aine huvitavaks muuta. Oskas alati tuua

elulisi näiteid ning kuulas igas tunnis, mida meie asjast arvame või teame.
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Merilin Priimäe - “Kui olete tublid, siis saate filmi vaadata” - oli lause, mis kuulsime palju kuid
tolles vanuses oligi see just see, mis meid motiveeris tegema oma tööd hästi, sest filmid olid alati tunniga seotud, aga huvitavad. Igale soovile tuli Ta vastu nii, kuidas suutis.
Vivian Paaksi - õpetaja, kes teab mismoodi isegi kõige raskemad valemid kõige laisematele selgeks teha. Iga tund oli Tal jagada meile mõni õpetussõna, mida me ilmselt kohe ei oska hinnata, aga aastate pärast saame aru selle tõelistest tagamaadest.
Eve Roos - õpetaja, kelle tunnid on täis naeru, elutarkusi, nalju elust, õpetusi ning palju mate-

maatikat. Kuigi aine ise paljudele ei meeldi on tunnis hea olla just õpetaja pärast, ta teeb tunnis
olemise praktiliseks ja mahukaks, aga täiustab neid alati naljadega elust enesest.
Tiiu Hirse - õpetaja, kes oskab oma õppeainet meisse täie innuga süstida. Iga tund oli täis uut
ning teadmata fakte või oskusi.
Jana Tiido - pole vahet kui igav mõni harjutus või teema või üritus on, kannab ta selle sulle ette
nii, et sinus tärkab suur huvi. Raske on kujutada ette tundi, kus me oleks vaid lugenud või teinud midagi igavat. Iga tund oli Tal meile pajatada midagi uut, põnevat ning elust enesest.
Silja Võsaste - õpetaja, kes jumaldab oma ainet ning tänu sellele suutis selle meile selgeks teha.
Hüüdnimed, mis hellitusega mõnele õpilasele külge kleepusid said ka klassisiseselt väikeseks
naljaks. Tema rahulikku häält ning võimet panna õpilased kuulama jääme me meenutama väga
pikaks ajaks.
Koidu Lääne - õpetaja, kes huvitus meie tegemistest ning lasi alati tunni osas meil kaasa rääkida. Iga kaardi vastamine oli omaette komöödia - ikka liikus Eesti vahepeal pisut vahemere äärde.
Tiina Kull - iga tund oli uus ja huvitav. Tema laia naeratust ning hoolivat suhtumist jääme mäletama pikaks ajaks. Tema õpetas, et ausus on prioriteet ning tegi selle selgeks ka kõige suurematele spikerdajatele.
Inga Reinumägi - õpetaja, kes suutis väga mitmeid õpilasi nakatada kirjanduspisikuga. Iga
tund ei olnud niisama töölehe täitmine ja ühe konkreetse teema õppimine, vaid alati sai ühest
teemast järgmine ja järgmine. Iga tunni tegi eriliseks Tema peen huumorisoon ja oskus olla sarkastiline ilma halvasti ütlemata.
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Urve Mölder - väga järjekindel õpetaja, kes hoolimata paljude jonnile ning virinale õpetas meile selgeks kõik, mis vähegi vaja. Igale küsimusele leidis Ta vastuse ning aitas suurima heameelega.
Angela Mägi - õpetaja, kelle aine ilmselt paljudele meeltmööda ei ole, kuid sellest hoolimata
oli juba õpetaja enda pärast seal tunnis hea ning mugav olla. Tema optimism ja usk meisse oli
lakkamatu. Ta oli alati õpilaste jaoks olemas ning toetas meid alati. Kunagi ei pidanud kartma,
et pälvid Tema hukkamõistu.

Estri Vaht - iga tund oli hästi ettevalmistatud ning hoolimata sellest, et vahel oli palju õppida
oli seal tunnis hea olla. Eriti meeldejäävad on muidugi venekeelsete filmide vaatamised, mida
vabal ajal eriti vaatama ei satu.
Riina Reimand - õpetaja, kelle õpetussõnad olid innustavad ning helged. Tunniteema oli alati
arusaadav ning iga tund veeres väga kiirelt lõpuni.
Silja Kiidjärv - iga tundi täitis naer ning ennekõike päevakajaliste sündmuste arutamine just
läbi inglise keele ning mõistete. Alati sai olla kindel, et Ta mõistab su muret ning tuli igale
probleemile vastu nii, kuidas suutis.
Maris Prii - õpetaja, kelle entusiasm, elurõõm ning positiivsus lihtsalt nakkus su külge Temast
möödudes. Ta oskas olla karm ning anda meile mõista, et meie tegu oli väär, kuid samas oli tal
katkematu usk meisse. Ta tunnustas igat meie hästi tehtud tegu või tööd ning oli kursis kõigi
meie tegemistega. Suure armastust täis südamega õpetaja ja klassijuhataja.
Ester Pärn - õpetaja, kellega saime matemaatika selgeks just tänu sellele, et tempo on alati selline, et iga viimnegi klassis olev õpilane teema selgeks saaks. Väga mõistva suhtumisega ning
alati ideid pakkuv ning meie ideedega kaasa tulev ning meeldejääv õpetaja ja klassijuhataja.
Maire Baida - õpetaja, kes hoolis meie tegemistest ning oli alati kursis iga saavutuse või muutusega. Innustas ja toetas meid ka kõige veidramate ideedega. Tunnid möödusid kiirelt ning
kes vähegi tahtis sai kaasa ka väga suure kogemustepagasi oma emakeelest. Imeline õpetaja ja
klassijuhataja.
Tamar Paal - õpetaja, kes suhtles õpilastega kui võrdväärsetega ning kuulas nende arvamuse
alati ära. Ka tööd läksid tema tunnis kiiremini.
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Kirsti Soosaar - õpetaja, kes andis esimesed õppetunnid ning nõuanded edaspidiseks kooliteeks. Iga mure mis meil oli, oli ka Tema mure. Ta hindas kõrgelt kõigi saavutusi ning tõi neid
alati esile. Ta mõistis meid ning oli ääretult kannatlik meiesuguste väänikutega.
Eha Rosin - õpetaja, kes andis meile hoogu juurde teha seda, mida oskame kõige paremini ning
alati katsetada. Kõik tunnid ja pikapäeva rühmad olid täis uusi ideid, oskuste veel paremaks
lihvimist ning üksteise kuulamist. Õppisime olema ühine klass.
Kersti Kabel - õpetaja, kes abistas meid igas olukorras ning andis tõuke, et pingutaksime veel

rohkem. Alati särav olek ning kirg oma töö vastu on Tema silmis siiani ja me loodame, et veel
pikalt suudab ta õpilasi paremale rajale suunata.
Triin Lõbu - direktor, kes tunneb uhkust oma õpilaste üle. Ta ei hoia naeratust kunagi tagasi
kui Temast möödud. Ta kuulab ära iga viimsegi su idee ning aitab seda arendada suurima heameelega. Ta laseb igal võimalikul moel õpilastel osaleda koolielu korraldamises ning on suureks eeskujuks väga paljudele.
Anneli Jäme - selleks et tema tunnis eesti keelt mitte selgeks saada, pead küll väga osav olema.
Kõik võimalikud kirjandi teemad said eksami jaoks läbi harjutatud, kuigi käsi oli peale seda
pisut hell, olime saanud väga-väga hea ettevalmistuse. Ükski tund ei alanud kurva või mossis
tujuga, vaid alati rõõmsalt ning positiivselt.
Tiiu Õunap - õpetaja, kes leiab aega, et sind kuulata ning aidata isegi siis kui Tal on kiire. Tal
on oskus panna klass töötama tervikuna ning mitte jätta kedagi välja. Iga õpilane on tema silmis imetlusväärne ning ta suudab ka teised seda nägema panna.
Ilme Kraaner - ülimalt sihikindel ja säravate silmadega, isegi aastaid peale temaga õppimist
tunneb ta südamest huvi õpilaste kohta. Detailid Tal märkamata ei jää. Komplimente ei karda
Ta samuti välja öelda.
Riina Lind - kui tunnis kuulasid ja kõik vihikusse üles kirjutasid, siis olid tööd nagu lust ja lillepidu. Muusikutest referaatide kirjutamine oli juba kolmandas klassis tema käe läbi imelihtne.
Tänu Temale oskab enamus meist laulda ilma jorinata.
Mari Raamat - õpetaja, kes oskas õpilased tööle panna nende jonnist hoolimata. Iga töö oli millegi jaoks vajalik, mitte ei sadanud niisama taevast alla.
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Suur suve horoskoop
Jäär- Päike teeb trigooni nii jõulise Pluuto kui ka õnneplaneet
Jupiteriga. See tähendab, et õnn on suurem kui linnu väljaheitega
pihta saades. Kõik su plaanid õnnestuvad ja tegemised ednevad kergemini. Samas võib seda põhjustada ka ülejala asjade tegemine.
Eks otsuta ise. Igaljuhul on planeedid oma töö teinud ja selle
üle pead õnnelik olema.
Sõnn- Mars on jõudnud just õigesse kohta ning tänu sellele saame
öelda, et sinu teed lähevad ka ainult paremuse poole. Meie vaatluse ajal lendas teleskoobi peale putukas, oleme veendunud, et
tegu on saatuse märgiga. Ole ettevaatlik putukatega, sest me pole
kindad, kas see on hea või halb märk. Kui aga kollast liblikat
näed, ära tema jälitamist lõpeta. Tema toob vaid head ning viib
su eesmärkideni.
Kaksikud- Neptuun on jõudnud just Pluuto ja uue salajase taevatähe vahele. See on ilmselge märk sest, et ka sinu ellu siseneb
keegi salapärane kuid samas kirju minevikuga tegelane. kahjuks ei
oska me veel öelda, kas ta toob endaga head või halba aga Neptuun
tundub rahul olevat. Kuid sina hoia kõrvad lahti ning ära liiga
kergekäeliselt otsuseid tema suhtes tee.
Vähk- Sinu planeet ütleb, et ära paiguta raha kahtlastesse ettevõtmistesse. Suulised kokkulepped ei vii sind kuidagi edasi vaid
pigem tagasi. Ole nendega ettevaatlik. Suvel aga võta jalad kõhualt välja ja rutta tööpõllule. Sinu planeet Merkuur näitab, et
oled eriti tundlik päikesele, seega kasuta kindlasti ohtralt päi-

Lõvi- Sinu tähemärgile omased tundemärgid löövad aina enam välja.
Tekib tahe midagi või kedagi juhtida ning olla aus kuid samas ka
pisut õel. Kõike ei maksa öelda. vahel on targem vaikida, et olukord oleks leebem. Vesi ei tundu sulle ka eriti ahvatlev sellel
suvel. Lepi sellega, ei tasu üleliia tihedalt käia ujumas, eriti
ei ole soovitatavad kõiksugused vettehüppe kohad.

Neitsi- Suvi on sinule kui taevast alla sadanud õnnitus. Oled
ülimalt õnnelik ja võimalusel rändaksid ringi nagu kotkas. Siiski
on sul kohustused ning vanemad, kes sind selge mõistuse ja piiride juures hoiavad. Ära üleliia pilvedesse hõlju. Muidu on sealta
alla tulla raske. Kindlam on ikka maapinnal, see aga ei takista
sul seiklusi otsimast.
Fotod: Heiki Nooremäe
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kaalud-Jupiter on jõudnud oma ringiga just täpselt sinna kus ta
olema peab. See aga ei ole kõige positiivsem, temas on näha muutuseid. Ehk tabavad sindki muutused. Aga kes teab? Hetkel pole me
väga kindlad, kas see planeet sind nii tugevalt mõjutab. Aga ole
valmis muutusteks. Meie olema sind hoiatanud.
Skorpion- Iga mari pole magus, võib juhtuda, et mari mille ostustad nahka pista on hoopis mõru, aga mida sa teed kui kogu suguvõsa ümber on? Teed hea näo pähe ja neelad marja alla. Mis ei tapa
teeb tugevamaks. Pärast leiad kindlasti marja, mis on kordades
magusam ja parem. Pealegi seda näitab väga kindlalt Veenus meile.

Ambur-Kohustused neelavad sind mõnes mõttes endasse, oled süvenenud ja saad asjadega imeliselt hakkama. Tuleta endale vahel meelde, et tõstaksid pea ja vaataksid üle kohustuste ja leiaksid aega
endale. Naudi eesootavat puhkust sajaga ning loo mälestusi, millele hiljem on tore tagasi vaadata. Täpselt sama tegi ka Pluuto,
mõtles et läheb minema aga näe jälle on platsis.

Kaljukits-Planeedid ütlevad, et sinu julgus kasvab aina enam.
Muutud endas kindlamaks ja võid teha lausa mõned hulljulged otsused. Pole hullu, pea ainult meeles, et kasutada tuleb alati kainet mõistust ja elada tuleb nii, et kahetsust ei tekiks. Iga asi,
mida otsustad teha on sulle kasvõi õpetuseks. Merkuur näitab, et
ka sinu suhtlusring suureneb, või siis väheneb. Raske on öelda,
pime on.

Veevalaja- planeet Eris näitab, et sinu võimalused lotoga võita
kasvavad ulmeliselt, muidugi juhul, kui oled piisavalt vana, et
soetada endale lotopilet. Kui ei, ära isegi proovi. On ka võimalus, et jääd kellegile jäätiseraha võlgu.Kui see juhtub siis ära
mingil juhul lase sellel unustusehõlma vajuda. Tee see kiirelt
tasa. Muidu on karistus kerge tulema.

Kalad- Isegi Päike jääb sinuga võrreldes varju. Oled tärkamas
ning asjad lähevad aina paremaks. Samas võib Päikese kuumenemine
näidata ka selle ootamatut plahvatust. Kas see ka sinuga juhtub?
Võimalik, kes teab. Need planeedid ei ole just eriti täpsed. Igatahes ole valmis ka plahvatuseks ja varu palju kannatust ja närve.
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Suve tegude list


Avasta perega Eestimaa kauneid paiku, näiteks Helme koopad ja lossipark, Ontika
pankrannik ja valaste juga, Tuhu soo ja matkarada, Taevaskoda, Sillamäe, Rõuge pesapuu, Kuremäe nunnaklooster, Setomaa, Viivikonna.



Telgi öö mõne järve või lausa mere ääres.



Naudi kasvõi ühe korra merevee jahedat karskust



Võta ratas enda parimaks sõbraks ja liigu just temaga



Mugavda pisut batuuti ja saad veeta imelise öö tähistaeva all



Võimaluse käi malevad või mõned vinges laagris



Katseta uusi maitseid nii grillil kui ka mujal



Mine ühel hommikul pisut varem välja, et nautida päikesetõusu täies säras.See annab
su päevale imelise alguse



Öö saabudes viska end koduaeda pikali ja naudi taevast kaunistavaid tulukesi.



Pea maha üks imeline piknik oma perega



Üks pisike rännak kanuudega oleks kodutav kogu perele



Hangi endale suveks töö, et teenida endale ise taskuraha



Naudi suvist päikest rohides või marju korjates



Värskenda suvepäevi veesõja või hoopis uue smuutiretseptiga



Kuula linnulaule ja õpi need ära nii, et oskad kuulates öelda vähemalt 5 erineva linnu
liigi.



Joonista teele kriitidega pikk ning erinevaid ülesandeid täis rada, et teed oleks põnevam läbida.



Istuta maha mõni lill või taim, et jälgida tema kasvamist päev- päeva järel.



Otsi seiklusi mitte pahandusi ja naudi suve nii kuidas vähegi võimalik.



Mine suve öösel ujuma. Tähtede all ujumine on imeline.



Otsi uusi sõpru, kellega seiklusi läbida.

