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             JUBA NELJAS! 

Anne-Liis Maasing saabus Austraaliast 

otse meie üritusele. Saime teada, et ega 

see eestlaste elu ei olegi nii roosiline seal. 

Hegert Leidsalu selgitas õpilasesinduse liikmetele, kuidas erine-

vaid sündmusi koolis efektiivselt läbi viia. 

Ameerika trummar Michael Miley, bändist Rival Sons, vestles 

lõbusalt suurte ja väikestega. Muusik pani lastele südamele, et nad 

ikka loeks ―päris‖ raamatuid, sest peale Facebook’i on olemas ka 

teisi häid raamatuid. 

Michael’i abikaasa Maarja Kiik teeb siin parajasti teisele Maarjale meiki. See tund meeldis kõigile tüdrukute-

le, sest õpiti vajalikku oskust– kuidas teha lihtsat, kuid ilusat meiki. 3. kl kukkus pintslite ja värvidega ise toi-

metama, neil polnud aega näpunäiteid oodata. Maarjale oli selline meigirünnak ootamatu, kuid armas. 

Simo pilk ütleb: 

“huvitav, kas see 

müür peaks püsti ka 

jääma‖. Kui Robin 

läheneb müüriladu-

misele kunstipäraselt, 

siis juhendaja Ras-

mus Roost püüab 

olukorda tehniliselt 

siluda. Heiko posee-

rib ajajoone pildi 

tarbeks, Martin hoiab 

mördist  kaugele 

eemale. 
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nö elu lõpuni paikneksime. Kui 

anname Euroopas kontserte ela-

me Eestis, kui tuuritame Ameeri-

kas, siis elame ka vastavalt L.A's. 

Üldiselt jaguneb see umbes pool 

aastat ühes ja teine pool teises 

riigis. 

Kuidas te oma naisega kohtusi-

te? 

Olime bändiga Tallinnas ühes 

klubis esinemas, pärast andsime 

autogramme (me ei olnud sellel 

ajal veel eriti kuulsad ning selles 

cafe's ei olnud just kuigi palju 

rahvast). Kõik teised olid bändi 

juures, et saada plaadile seda 

autogrammi, kuid üks tüdruk 

istus kauges nurgas ning teda ei 

paistnud meie bänd üldse huvita-

vat. Ning mina, nagu ma olen, 

pidin temaga kohe muidugi rää-

kima minema. Ja nii see läks. 

Planeerite te Eestis ka suure-

mat vabaõhu kontserti? 

Midagi sellist on plaanis küll. 

Soovite midagi Eesti noortele 

öelda? 

Mida arvate Eesti talvest? 

Esimene asi, mis mul Eesti tal-

vega meelde tuleb on see, et 

eestlased on professionaalsed 

jääl kõndijad. Ameerikas Los 

Angeleses ei lubata kunagi jääd 

tänavatele ega kõnniteedele, 

alati on kas sool või killustik 

jääl. Tänu sellele oli mul Eestis-

se tulles tükk tegu tänaval püsti 

jäämisega. Mul on üks lugu, 

mis illustreerib seda väga hästi. 

Läksin ühel hommikul poe poo-

le. Ka jää oli maas. Siis oli hea 

võrrelda kui kõik minust kiir-

kõnniga ja mind imelikult vaa-

dates mööda ruttasid, samal ajal 

kui mina proovisin pingviinina 

ukerdades elu eest püsti jääda. 

Kokkuvõtteks, mulle Eesti talv 

väga meeldib. See on väga ilus 

aeg. 

Teil on naisega ka Ameerikas 

L.A's kodu. Kus te siis lõppu-

de-lõpuks elate? 

Tänu sellele, et ma tuuritan oma 

bändi Rival Sons'iga palju ringi, 

ei ole meil sellist kohta, kus me 

Kas te, poisid, teate, kui õnne-

likud te siin Eestis olete? Teil 

on 4 naist ühe mehe kohta. 

Kuid tüdrukud, ärge teie haka-

ke sellepärast mehi endale 

suvaliselt valima, et ah võtan 

selle lollima venna ära, valige 

ikkagi hoolikalt. Eestlased on 

maailmas harituselt eesotsas ja 

see on teie ülesanne, et te seal 

ka püsiksite. Proovige teha nii: 

pange oma nutitelefon ära, 

lülitage arvuti välja, võtke 

kätte raamat ja lugege, kasvõi 

pool tundi päevas. Ma tean, et 

see võib tunduda raskena, aga 

see aitab.  Aitab ajude nö kok-

kukuivamist vältida ja aitab 

mõtte teravana hoida. Ka õp-

pimine võib tunduda teie mee-

lest mõttetu, aga see on tegeli-

kult väga tähtis. Õppige, võtke 

mõnikord kätte üks raamat ja 

lugege. Kogu elu ei pea ka 

sotsiaalmeediate ümber keer-

lema. Janno Allika (10. kl) 

 

    Intervjuu Michael Miley’ga 

Ettepanekuid? 

Valik võiks suurem olla—hiina keel, DJ, viipekeel, meditsiin, põlluma-

jandus, rallisõit, ballett, muusika;  rohkem praktilist tegevust; tunnid 

võiks olla huvigruppide mitte klasside järgi. 

Veel mõtteid 

öökoolist 

Mis meeldis?  

Head teemad, isegi 

poliitikute tund oli 

hea, sest ise sai jutu-

teema valida; amee-

riklast oli huvitav 

kuulata; näitlemis-

tunnis sai improviseerida; Hegerti käest sai 

kasulikku infot; kokanduses õppisime tegema 

kana maisihelveste sees; ehituses saime teada, 

kuidas plaatide vahed õigeks teha. 

Sellise nikerdamisega saavad hakkama vähesed, sest 

kannatust on vaja. Kaarlil on kannatust, kõigepealt 

teeb ta käevõru endale, siis emale ja väikesele õele 

ning suurele vennale ka, kui aega üle jääb. Kristel 

Jammer aitab suurt plaani ellu viia. 
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Muusikatundi viis 

läbi Innar Mäesa-

lu. 

Carine Jõevee selgitab 

lastele hammaste hool-

duse põhitõdesid. 

Ööökoolis tehti veel 

suupisteid Maarika 

Priimägi juhendamisel, 

päästetöödest rääkisid 

Veiko Ülejõe ja Kalev 

Kungla, lastega mängis 

Anni Ratas, näitlemis-

tundi tegi Meeli 

Seerma , poliitikud 

Neeme Suur ja Lauri 

Luik vestlesid õpilaste-

ga maast ja ilmast e kõi-

gest sellest, mida elu 

pakub. 



 Tutvusta ennast, palun.  

Mina olen Kärt Aedviir, 24. aastane. 

Pärit olen Haapsalust, aga hetkel elan 

Lääne-Virumaal, Sagadis. Töötan Kulla-

maa Keskkoolis käsitöö õpetajana.  

Kus oled varem töötanud?  

Selle suve alguses olin ma Sagadi mõisa 

restoranis ettekandja, 

kus töötasin 2 kuud. 

Ma käin praegu Vil-

jandis koolis, kus 

õpin käsitööd, kuid 

mul jäi õppimiseks 

aega natuke väheks, 

seega tulin ma sealt 

ära. Õpetamise koge-

mus on mul siin esi-

mene, aga rohkem 

sellist konkreetset 

töökohta mul polegi 

olnud. Kui välja ar-

vata sellised väikesed 

suvetööd.  

Miks valisid Kullamaa Keskkooli 

enda töökohaks?  

Mulle pakuti seda töökohta endise käsi-

töö õpetaja Maarja Jõevee poolt. Ta 

teadis, et ma olen siit lähedalt Haapsa-

lust pärit ja oli kuulnud, et ma tahan 

õpetajaks õppima minna. See aasta ma 

veel õppima minna ei saanud, kuna mul 

jäi eelmine kool lõpetamata. Ja kuna 

mul huvi on, siis saan selle ära proo-

vida.  

Kas sulle meeldib siin töötada?  

Jah, väga. Kõik on siin nii toredad 

inimesed, nii õpetajad, õpilased. Kõik 

on ülitoredad. Ja see töökogemus on 

hästi õpetlik.  

Mida ja kus oled õppinud?  

Gümnaasiumis käisin ma kõik 12 

klassi Haapsalus ja siis ma läksin Vil-

jandi Kultuuriakadeemiasse. Seal ma 

õpin rahvuslikku tekstiili ehk siis tüd-

rukute käsitööd, mille ma nüüd see 

aasta proovin lõpetada.  

 Mida sa vabal ajal teed? Hobid?  

Mul on palju hobisid. Esiteks käin ma 

rahvatantsus. Ja siis on muinas- ja kesk-

aja taaskehastamine, mis oli umbes 

1000 aastat tagasi (umbes 9.-13. sa-

jand). Me teeme ise riided ja süüa, läh-

me metsa ja elame seal. Me proovime, 

kuidas oli elu tol ajal. Meil on Haapsa-

lus selline klubi Rotelevik, kus me siis 

kõige sellega tegeleme. Poistele on seal 

hästi palju mõõgavõitlust. Et trenn oli 

see põhiline, mis mind kutsus sinna ja 

siis tuli käsitöö ja söögitegemine.  

 Mis sulle enda töö juures kõige 

rohkem meeldib?  

Väga hea küsimus. Ma arvan, et 

need suhted, mis ma siin loon. Et 

need sidemed inimestega, võimalus 

neid tunda ja õppida.  

Miks on sinu arvates käsitöö olu-

line? Miks seda arendada?  

Esiteks see meeldib mulle väga. See 

on nagu hobi, aga ka väga hea asi, 

millega pärast edasi minna. See ei 

pea jääma hobi tasandile, see võib 

edasi minna näiteks moeks või 

kõrgstilistikaks. Samas sa võid hil-

jem ka oma asju müüa või oma brändi 

luua ja raha sellega teenida. Ja käeline 

töö on õpilastele kasulik ja arendav.  

 Mis on sinu elu moto? 

Ma proovin võtta kõike positiivselt ja 

kõigest õppida. Monika Hatto, 12. kl  

XI = MASSALIA (roosa). 

XII klass on abiks organi-

seerimisel, läbiviimisel. 

Iga klass peab välja mõtle-

ma oma riigi lipu ja mas-

koti. Oma teadmisi tuleb 

näidata olümpiaviktorii-

nis, I-V osaleb savikujude 

konkursil ja VI-XI luule-

konkursil. 

Olümpiaalad on: 

-kilbijooks 

-odavise 

-hantlitega kaugushüpe 

-maadlus/poomivõitlus 

-kettaheide 

3. juunil 2015 toimuvad meie kooli 8. 

olümpiamängud. Seekord on teemaks 

antiikriigid. Loosi järgi  esindavad 

klassid järgmisi riike: I = TEEBA 

(riietuse värv lilla),  

II = KORINTOS (kollane),  

III = SPARTA (triibuline),  

IV = DELFI (must),  

V = SÜRAKUUSA (roheline),  

VI = MILEETOS (valge),  

VII = EFESOS (punane),  

VIII = ARGOS (kollane),  

IX = KÜRENEE (helesinine),  

X = ATEENA (sinine),  

Arvestus 

on indivi-

duaalne, 

seega ei 

selgu mit-

te võitjariik, vaid kõigil osalistel on võimalik 

võita oma vanusegrupis kõikidel aladel. 

Vanusegrupid on: I-II, III-IV, V-VI, VII-IX, X

-XI. 

Toimuvad ka võistkondlikud näidisalad nagu 

pushpall (VII-XI) ja kaarikusõit (I-VI). 

NB! Riietuse nuputamisel tuleks mõelda ka 

sellele, et oleks võimalik ikka võistelda ka. Riie-

tus ei ole ainult avatseremoonia jaoks, seda ei 

tohi võistlemise ajaks seljast võtta:) 

Loomulikult osalevad ka kõik klassijuhatajad 

ning lapsevanemad on väga-väga oodatud kaasa 

lööma. Mai Jõevee 

Kes on Kärt Aedviir? 

Suveolümpiamängud 
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tööde andmise viis. 

 

-Ma ei poolda, et kodutööd peaks 

täielikult kaduma. 

 

-Kindel on see, et praegune ko-

dutööde hulk on liiga suur. 

 

-Kodutöö põhjal näeb õpetaja, 

kas materjal on omandatud või 

peab veel kordama. 

 

-Peamine argument kodutööde 

vastu on see, et nad on enamasti 

igavad ja lihtsalt mehhaanilist 

kirjutamist nõudvad. 

 

-Kui koolipäevad oleks lühemad, 

siis võiks kodutööde maht isegi 

samaks jääda. Praegu on maht 

liiga suur. 

 

-Kodutööde tegemise pärast tu-

leb vahest poole ööni üleval olla 

ja siis on väga paha järgmisel 

päeval kuulata mõne õpetaja 

märkusi, et miks te nii unised 

olete. 

 

-Õpetajad võiks hoolikamalt läbi 

mõelda, mida nad kodus teha 

annavad.. 

 

Meedias tekitab viimasel ajal palju 

vaidlusi küsimus, kas koolis antakse 

palju kodutöid teha või mitte. Arva-

musi on seinast seina. Ühed arvavad, 

et liiga palju antakse kodus õppida, 

teised ütlevad, et isegi rohkem võiks 

ülesandeid olla. 

Palusin 10. ja 12. kl õpilastel kirjuta-

da inglise keeles essee, mida nemad 

asjast arvavad. Siin on tõlgituna mõ-

ned mõtted:  

-Kodutööd võiks olla loomingulise-

mad. See ei pruugi  olla õpetajale 

kerge ülesanne, mõelda välja selli-

ne kodutöö, mis paneks loomingu-

liselt mõtlema, kuid kindlasti teeks 

õpilased seda meelsamini ja are-

neks rohkem. 

 

-Paljud õpetajad annavad lihtsalt 

mingi ülesande kodus teha, sest nii 

on juba 100 aastat tehtud ja õpila-

sed teevadki ära, et hea hinne saa-

da., aga mitte selleks, et enda juu-

res midagi arendada. 

 

-Kodutöö peaks arendama mingeid 

oskusi, mitte olema lihtsalt faktide 

tundmine. 

 

 -Tulevikus kindlasti muutub kodu-

Peab ütlema, et meie õpilased ei 

poolda kodutööde täielikku ära kao-

tamist. Probleem näib pigem olevat 

nende sisus.  

Õpilaste arvamusele võib vähemalt 

kahel erineval viisil reageerida:  

1) No teie ei tule mind õpetama. 

Mina olen 25 aastat niimoodi 

teinud ja töid andnud ja mina 

ei hakka teie ütlemise pärast 

küll midagi muutma. Sain 

mina selle kodutöödekoorma-

ga hakkama ja saate ka teie. 

Ärge virisege! 

2) Aga miks mitte! Võib-olla 

annan minagi vahest nn mõt-

tetuid kodutöid (lihtsalt on ju 

kombeks tunni lõpus midagi 

ka koju jätta). Jätaks mõned 

teksti tõlkimised ära ja laseks 

teinekord hoopis midagi kaa-

lukamat teha, uurida. Miks 

mitte anda tugevamatele ja 

nõrgematele erinevaid töid. 

Kui noortega asju arutada, ega nad 

siis kõigele ka vastu ei vaidle. Kui 

nad ära kuulata ja siis vaikselt oma-

ette asi läbi seedida ja mõned kor-

rektiivid ning kokkulepped teha, siis 

võivad lõpptulemusena mõlemad 

pooled rahule jääda. Heli Mäe 

Kuum teema—KODUTÖÖD 
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Räägin veidike oma talvepuhkusest Inglismaal. Esimesel päeval ei jõudnud suurt mida-

gi teha, sest sinna jõudes olime väsinud juba ja enamik poodidest olid jõulude tõttu 

suletud. Ööbisime õe pool korteris, mis ei asu päris kesklinnas. Kesklinna jõudmiseks 

oli vaja sõita metrooga või bussiga u 10-15.min. Liiklus on seal väga tihe ja turiste lii-

gub palju, seega on seal välja mõeldud ühistranspordi kaart (Oyster card), nagu meil 

Tallinnas ja see teeb linnas sõitmise väga mugavaks. 

Teisel päeval läksime maad avastama. Esimesena jalutasime St. James Park´is. Sealt 

edasi jalutasime Buckingham´i lossini, kahjuks seal Inglismaa valitsejannat ei näinud. 

Kuna kõik need vaatamisväärused on väga lähestikku, siis külastasime ka Trafalgar 

Square´i, mille ligidale jäi veel Leicester Square. Kolmandal päeval otsustasime Big 

Ben´i vaatama minna, reaalselt tundus see vägevam ja vapustavam, kui piltide pealt 

vaadates. Sinna lähedale jäid veel teisedki vaatamisväärsused, nagu Thames´i jõgi ja 

The London Eye vaateratas, seda kõike nägi suurelt Londoni sillalt (London Bridge). 

Peale kohanemist Londonis otsustasime natuke lõbutseda, käisime lõbustuspargis. 

Pärast kahte nädalat oli raske sealt ära tulla, sest linn hakkas meeldima. Kindlasti soo-

vin sinna tagasi pöörduda. Plaanin minna Londonisse ülikooli. Ja teistele, kes Londo-

nisse lähevad, soovitan need vaatamisväärused ära vaadata, teist sellist võimalust ei 

pruugi ju tullagi. Markos Merisalu (12. kl) 

Londonit avastamas 


