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12.klassi lõpuaktus 22.juunil kell 16.00 kooli aulas.
XLVIII lend:
Ignar Lehtla,
Karl-Joosep Karp,
Ketlin Vinkler,
Kristi Rääst,
Kristina Anvelt,
Tauri Taar,
Joanna Juuse,
Hanna-Stiina
Kortin
Tauno Pajur.
Klassijuhataja:
Diana Aunap

9.klassi lõpuaktus 16.juunil kell 12.00 kooli aulas.
Olga Borovkova
Agni Helin Haas
Raul Kaarlõp
Saskia Kask
Kristin Kullamägi
Romel Lille
Mauno Männi
Lisette Nagel
Paula Palmet
Raikko Prants
Alex Põdra
Kaspar Uustal
Egert-Oscar
Väljaotsa
Klassijuhataja:
Eve Taar
Kevadball.
Ave Marleen Mikiver
Loe lk 2, 3

Reportaažid. Marleen
Loik, Hugo Toss, Madli
Kõre, Rasmus Reest
Loe lk 4, 5, 6

Kooliaasta rõõmud ja
mured. Loe lk 6, 7

9.klass seestpoolt

Algklasside tegemiLoe lk 7, 8 sed ja omalooming
11.klassi uurimusLoe lk 10, 11
tööd. Annika Kaljumäe Intervjuud õp Kristel
Loe lk 8 Kivi ja Alvar AnveltiArvamuslood. Silva
ga. Ave Marleen MikiOrgla, Chris Reest, arver, Marleen Loik, Rasleen Loik
mus Reest
Loe lk 9

Loe lk 11, 12
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Kevadball

mised ja viktoriin, millest kohaletulnud ka rõõmsalt osa
võtsid.

Kevadball läbi külalise silmade
Tahan rääkida kevadballist.
Lühidalt – tore oli! Kõik oli
ilus. Alustades lugematust
hulgast punastest ja mustadest roosidest, mis kaunistasid aulat ja fotoseina ning
muutsid ruumid pidulikuks,
jõulutuledest koridoris seina
ääres valge õhukese kanga all
nagu lumehanges. Mida pimedamaks läks, seda ilusam –
kangad aulas kõrgel lae all,
õhupallid, põlevad küünlad
õues ukse ees. „Näksilaud“
fuajees suupistetega, mida
lõpuks kroonis vägev tort. Mõnusad pillimehed, kes laulsid
ilusaid tuttavaid eestikeelseid
laule, nende lahke ja sõbralik
suhtumine koolinoortesse.
Ja noored ise, millised viksid
noormehed: triigitud, viigitud,
lipsustatud, neist kasvavad

tõelised džentelmenid, kes
kaunistavad igat peosaali.
Tüdrukud, no mis neist rääkida! Tõelised daamid, millised kleidid, soengud, milline
kõnnak kõrgetel kontsadel,
super! Ja kus on veel parem
paik seda kõike harjutada,

kui oma kooli ballil. Noorte
tantsuoskus ja julgus on
tublisti kasvanud, eriti poistel. Tuldi põrandale ja tantsiti nagu mehed muistegi.
Balli kava oli kenasti paika
pandud.. Tantsu vaheaegadel toimusid mängud, esine-

Arvan, et õpetajaid oleks võinud rohkem olla – näeksid
noori veel ühel pidulikul päeval enne kooli lõpetamist.
Õpetaja ei ole ainult ametnik,
kes tunnitööga oma palga välja teenib. Õpetaja peaks olema just OMA kooli vaimu
edasikandja, sest igal kevadel
lahkuvad lõpetajad, aga õpetajad jäävad. Võiksid ka lapsevanemad tulla ja tantsida
lastega koos – ball oli ju kõigile avatud. Aga see on ainult
minu arvamine. Usun, et kes
kohal olid, ei kahetse, ja kes
ei tulnud, ei teagi, millest ilma jäid.
Lõpuks, see oli väärt üritus,
et saada traditsiooniks.
Kõigile head soovides
Lisette vanaema.

Müstiline IG kevadball´2018
27. aprillil toimus Iisaku Gümnaasiumis müstiline kevadball, mille teemaks oli maskiball. Balli värvideks

oma tööga suurepäraselt hakkama.
Kooli fuajees pakuti külalistele maitsvaid suupisteid ja jooke.

aga olid must ja punane.

Kevadballi kohustuslik element oli mask.
Et see suurejooneline üritus toimuda sai, nägi Iisaku Gümnaasiumi õpilasesindus palju vaeva. Nad korraldasid kolmapäeviti kooli fuajees enda valmistatud küpsetiste müüke, kirjutasid usinasti sponsorkirju ning tegelesid muude tähtsate

Õhtujuhid Marleen ja Madis torti lõikamas

ülesannetega. Selleks, et kevadball kaunis välja näeks, ohverdasid nad oma kevadvaheaja, istudes koolis ja valmistades

Maskiballi pauside ajal toimusid seltskonnamängud ja esines

kaunistusi ja neid üles sättides.

balliks kokku pandud bänd koosseisuga Kärol Viirlaid, Mairiin

Õhkkond ballil oli meeldiv, mis sest et kohal oli vähe rahvast.
Ballil mängisid tantsuks Henri Tali ja Madis Ligi. Fotoseina
juures pildistas balli üks sponsoreid fotograaf Aulis Pärnpuu.
Õhtu juhtideks olid Marleen Loik ja Madis Palmet, kes said

Org ja Robert-Kevin Viirlaid. Ballil valiti ka prints ja printsess, kelleks said Karro Endel Kütt ja Kärol Viirlaid.
Ave-Marleen Mikiver, 10. Klass

Kevad2´2018

Kevadball

Kevadball pildis
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Ja kambri uksed paukusid
Vanglateenistuse
korraldatavad mini kutsemeisterlikkusevõistlused toimuvad sel korral Paikuse politseikoolis 5.-6. aprillil. Mini KMV on vanglatrennides käivate noorte võistlus, kus osalejad saavad kätt proovida
laskmises, kambri- ja meditsiiniülesannete lahendamises ning viktoriinis.

Glock. Proovilaskude ajal üritan keskenduda endale, kuid pilk
rändab Karro märklehele, tal läheb tõeliselt hästi, enda tulemusi ma ei näe.
Proovilaskude tulemused on talutavad, järgnevad võistlusla-

Osalejateks on Tartu, Tallinna ning Viru
vangla enesekaitsekoolituse noored, kellest
on iga vanglat esindamas kaks kuueliikmelist meeskonda, kokku kuus võistkonda. Viru
Vangla on väljas tiimidega Viru I ning Viru
II, kellest esimesse kuuluvad Marleen Loik,
Karro Endel Kütt, Kaspar Karo, Alex Arusoo,
Remi Molotov, Katrin Kaaramaa. Viru II
võiskonna lippu hoiavad kõrgel Adeele Lisbeth, Jürmo Rooma, Taniel Sapovalov, Tauri
Laidro, Siim Sarapik ning Veronika Kaldma.
5. aprill
Olen ainus õpilane Iisaku Gümnaasiumi ees,
kuid juba näen saabumas Vanglateenistuse
saadetud bussi. Astun bussi ning leian eest
kõik endale tuttavad noored. Jürmo, kes akna ääres magab, Adeele, kes istmel ennast
mugavalt sisse seadnud. Teised istuvad, kõrvaklapid peas, ning vaatavad kaugusesse.
Ilmselt on muusika haaranud nende mõttemaailma. Ütlen vaikselt tere ning ronin bussi kõige tagumisse pinki. Istun Karro kõrvale, ühel pool minust kuhi kotte, teisel pool
Viru I ja Viru II võistkond
tema.
Sõites bussiga Jõgeva poole, satume teele, mis meie sisikonnad
segamini peksab. Kuid me oleme tugevad noored, kannatame
ära. Jõgeval teeme tanklapeatuse, Tauri ostab kohvi, millest
mina veerandi endale pätsan. Paikusele on jäänud veel palju
sõita ja kuna Karro pole just väga lühike, on näha, et tagumisel istmel ning seina ääres pole tema koht olla. Vahetame sõidu ajal istekohad ning mul avaneb võimalus teda padjana kasutada. Kuidas me kohale jõuame, ma ei tea. Ärkan, kui kõik
mu ümber vappuma hakkab - kõik sahmerdavad ringi, et saada istmetelt kätte enda kotid.
Saabudes jagatakse meid tubadesse, kuhu viime ära oma asjad, Veronika, Katrin, Adeele ja mina oleme ühes toas. Super,
ütlen endamisi. Edasi jookseme rivistusele. Olen Viru I võistkonna üks laskjatest, mis tähendab, et minu ülesanne on päeva esimene. Teised lahkuvad Paikuse politseikooli tuurile. Liikudes siselasketiiru poole, mis asub meeste ühikas, räägime
Karroga veel üle mõned tähtsamad punktid. Olime laskejärjekorras kolmandad. Saame teiste vangla laskeülesande noortega hästi läbi, kuigi kõik salatsevad oma tulemustega.
Kätte jõuab meie kord, sammume tiiru sisse. Meid ootab ees
Meelis, Viru Vangla enesekaitse koolituse üks instruktoritest.
Proovilasud algavad, laseme Karroga üheaegselt, relvaks on

Kambriülesannet lahendamas

sud. Meelis ja instruktorid soovivad edu, antakse vastavad
käsklused ning laskmine algab. Laseme Karroga vaheldumisi,
et kasutada enda aega maksimaalselt ning vähendada ehmumist teise lasu ees ning suurendada keskendumist. Karro alustab laskmisega, sügav hingetõmme, fokuseerimine ja lask. Ka
mina sain oma esimese võistluslasu tehtud. Edasi on pea tühi,
süveneme laskmisesse. Ja nii ta läbi oligi, Karro tegi tõeliselt
hea tulemuse, 94 silma 100-st, Kahjuks ei suutnud ma enda
täispotentsiaali saavutada ning tulemus piirdus 89 silmaga.
Kokkuvõttes viime sellega enda tiimi, Viru I juhtima. Viru II
võistkond, kelle laskeülesande tiimi kuuluvad Jürmo ja Adeele,
jäävad hetkel viiendaks.
Liigume sööma, teised vaatavad juba meditsiiniülesande lahendamist, Viru I tiimi esindavad meditsiiniülesandes Katrin
ning Remi. Ka meie liitume vaatajatega. Meditsiiniülesanne
kujutab endast olukorda, kus kinnipeetav on ennast vigastanud. Kuna kambris on kaks inimest, tuleb osata tegutseda korrektselt. Viru I võistkond hoiab siiani oma lippu kõrgel, ka meditsiinis saime 1. koha. Viru II võistkond, keda esindavad Veronika ning Siim, saavad kolmanda koha.
Edasi läheb päev kambriülesandega. Viru I võistkonda esindavad Kaspar ning Alex. Kambriülesanne kujutab endast valvuri
tööd. Kinnipeetavaid mängivad ametnikud. Kambri ning inimeste läbiotsimine, paigutamine teise kambrisse, pisiasjade
märkamine, nagu näiteks kinnipeetavate nimesiltide korrektsus. Samuti jälgitakse käskluse andmist ning erivahendite kasutamise oskust. Lisaks enesekaitse võtete teadmist, juhuks
kui kinnipeetav osutab vastupanu. Alex ning Kaspar on avatud
kambriukse juures. Nende aeg läheb käima. Antakse esimesed
käsklused kinnipeetavatele, sealhulgas ka nimesiltide vahetamiseks. Edasi jätkub kõik, nagu peab, kinnipeetavad otsitakse
läbi ning viiakse eraldi kambrisse. Kahjuks ei leia Viru noored
keelatud esemeid. Ning nii järsku see käibki, üks kinnipeetavatest osutab vastupanu, lükates ennast kehamassiga vastu
suletavat ust. Kambri uks paugub. Kaspar aga suudab sellele
vastu olla. Ta suudab mõne hetke möödudes kambri ukse sulgeda. Tauri ja Taniel, kes esindavad Viru II võistkonda, on samuti väga tublid. Kambriülesanne ei lähe Viru noortel eriti
hästi. Viru I jääb viiendaks ning Viru II neljandaks.
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Õhtune disko

Reportaaž

Käes on õhtu,
mida muud oodata kui diskot.
Saab süüa, DJ
mängib lugusid.
Kristjan,
üks
meie instruktoritest,
tantsib
luuaga, nii jääb
see luud tantsupõrandal
kõigi
käe all ringe tegema.
Lisaks
mängime mänge.
Koos on kolme
vangla enesekaitsekoolituse noored,
lahkume
poiste ühikasse,
kus
mängime
koos kaarte ning
tutvume teistega.
Hommikul
toimuva viktoriini
jaoks kordamise
plaan kaob peast
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6.aprilli öö ning hommik
6. aprill on Karro sünnipäev, nii et osa Viru Vangla noortest
tähistab õues Karro 18. sünnipäeva. Jalutame värskes õhus
ning avastame Paikuse politseikooli õue. Adeele, Alex, Karro
ning mina jääme pikemaks poiste ühika puhkeruumi rääkima.
„Pikemalt“ all mõtlen ma küll seda, et mina jään sinnasamasse
diivanile magama. Vahepeal tulevad ka instruktorid saunast
tagasi oma tubadesse.
Hommikul peale sööki koguneme poiste puhketoas. Kordame
viktoriiniks. Oleme pool punkti Tallinna I võistkonnast maha
jäänud. Viktoriin läheb edukalt. Kätte jõuab auhindade jagamise ning lõpetamise aeg.
Viru I võistkond rebib ennast siiski viktoriiniga ette ning saab
1. koha 2018. aasta Mini KMV-l. Viru II võistkond tuleb neljandaks. Lisaks saab Karro parima meeslaskja diplomi. Katrin
ning Remi saavad diplomid parima meditsiinitundmise eest.
Mini KMV on noortele hariv ning praktilist kogemust andev
üritus. Instruktorid on toetavad, õhkkond on hea ning üritus
üldiselt hästi läbi mõeldud. Pole asjatut istumist, ent on piisavalt vaba aega. Lisaks on toit suurepärane. Aitäh meie instruktoritele Viru Vanglas, teie olite need, kes meid selle võiduni
viisid. Loodan Viru Vangla treeningutega ühineda ka kolmandal aastal, info treeningute kohta on leitav vabadusevalvur.ee/koolitus.
Marleen Loik, 10.klass

kähku. Kätte jõuab öö.

Maalides meie vabadust
Kuuendal märtsil, reedesel
päeval
toimus
KohtlaJärvel
kunstikonkurss,
mille teemaks oli ,,Vabana
sündinud“.
Maalimisel lubati kasutada
ainult akrüülvärve ja pildi
suuruseks
pidi
olema
50x70cm. Kunstiteose valmistamiseks anti 3,5 h aega. Peale töö valmimist pidid tööde
autorid valmistama kaitsekõne, ehk siis selgitama, mis on
pildi mõte, sõnum, mida sümboliseerib mõni värv, mida on
kasutatud maalimisel.

oma külajutte seal, aga mind
see väga ei häirinud, mõneti
aitas see närvipingest vabaneda. Kõigil olid loomulikult
põlled ees, juhul kui peaks
värvi kuskilt lendama.

inimeste negatiivsust, mis
meid mõjutab. Kett tähistab
meie töid ja kohustusi.
Sinised jooned, mis lähevad
mehe pähe, sümboliseerivad
ideid, mida me saame välis-

väidetavalt palju mõjutama
töö hinnet. Kõne, mis ma tegin, oli päris hea, aga kuna
ma unustasin paar mõtet ära,
siis see võis olla minu kolmanda koha põhjus. Naljaga poo-

Pildil olev mees tähistab inimest (hall pool sümboliseerib inimese füüsilist poolt,
mille vabadust takistavad
teised inimesed, seadused,
reaalsus; kollane pool sümboliseerib inimese vaimset
poolt, mis on kõige vabam
asi, mis igal inimesel on siin
maailmas, ehk siis kõik meie
mõtted, ideed, fantaasia) Tume kogu tähistab igapäevast

maailmast, ja värvid, mis
tulevad käevarrest välja,
sümboliseerivad meie välja
öeldud sõnu, mõtteid, lauseid, mida tagasi võtta enam
ei saa.

leks öeldes oleksin ma lõdvalt
esimese koha saanud, kui ma
oleks kõik mõtted kirja pannud ja need ka välja öelnud,
aga ma mõtlesin, et annan
teistele ka võiduvõimaluse.

Kaitsekõne

Minu jaoks lõppes päev
ideaalselt, kui mõelda, et ma
sain kolmanda koha ja žüriis
olid kõik naisterahvad.

Sõites Kohtla-Järvele nägin
või siis isegi tundsin võib-olla
Eesti kõige auklikumat teed,
mis meenutas mulle Ukraina
keskmise maantee kvaliteeti,
kus auk on augus kinni ja autol peaksid rataste asemel olema lindid.
Siiski jõudsime ühes tükis
Kohtla-Järve kooli kohale.
Enne kui sain maalimise kallale asuda, räägiti meile teema ja reeglid uuesti üle, lisaks lauldi paar eestimaist
laulu, mille minu arvates
oleks võinud ära jätta, sest
ma läksin sinna maalima,
mitte mingile kontserdile ja
teiseks lükkus planeeritud
algus edasi, mistõttu jäi maali
valmistamiseks vähem aega.
Töö ajal maalisid kõik, paar
inimest loomulikult ajasid

Ma arvasin, et kaitsekõne
tuleb raske, aga kui aus olla,
siis see oli tegelikult kõige
kergem osa. Kaitsekõne pidi

Hugo Toss, 10. kl
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Praetud leib - koolipäeva tipphetk
Vihmane hommik.
Päike ei paista pilvede vahelt
välja. Kooliuksest sisse astudes näen viienda klassi õpilasi üksteist sõbralikult müksamas. Liigun edasi klassi poole.
Esimene tund on eesti keel.
Uksest sisenedes näen uniseid nägusid. Marleen lesib
maas. Ta on nagu elav laip.
Esimese asjana küsin: „Kas
meil tuleb etteütlus?“ Nagu
võluväel hakkavad kõik tormates sõnu kordama. Enne
tööd ütlen endale mõttes:
„Kivi kotti.“ Peale etteütlust
on klass kurnatud. Tundub,
et töö läks halvasti. Aga esimene vasikas läheb ikka aia
taha.
Vahetundi tormavad kõik, et
jõuda esimesena lauatennise
lauani ja saada võimalus vahetunnis mängida.
Teine tund on füüsika ja tun-

ni alguses muudab õpetaja
kõigil tuju heaks, pakkudes
enda praetud leiba. See maitseb vihmasel hommikutunnil
suurepäraselt. Teine tund
tundub juba lühem ja kui
seegi läbi saab, on tunne, nagu aeg lendaks.

liigume kogu klassiga sööklasse, alanud on söögivahetund. Lõunaks pakutakse
täna suppi ning magustoitu,
nagu ikka on üle päeva supp
ning praad vaheldumisi. Liigume sööklast inglise keele
klassi, Minu ja Marleeniga
ühineb tee peal ka Lisette.

siis hakkab meedia tund õpetaja Saalega. Liikudes Saale
klassi poole hüppame Marleeniga huvijuht Andre klassist
läbi, küsisime, kas tal on
süüa, naljaga muidugi, tema
aga annab meile lahkelt pähkleid. Nii me neid meedia tunnis neljakesi söömegi.
Järsku välgatab meie seas
idee, igaüks meist haarab oma
telefoni, avab Messengeri ning
alustab kirjutamist. Kirja paneme tänusõnad Andrele,
muidugi pähklite eest. „1, 2 ja
3,“ ütleb Rasmus ning me kõik
saadame oma sõnumid Andre
poole teele.

Sööklast on tunda toidulõhna.

Heidame inglise keele klassis nalja ning sõidame õpetaja tooliga ringi. Lõpuks heliseb kell ning tund algab.
Mõtleme, mida me tunnis
teha võiks, me ei tahtnud
teha tavalist tööd, ühise otsusega hakkame mängima
mängu „5 sekundit“ inglise
keeles. Ka õpetaja võtab sellest mängust osa. Meil on
seda mängides üsna lõbus ja
nalja saab palju. Öeldakse,
et iga kord õpib inimene midagi uut ja see vastab tõele.
Me saame teada uusi sõnu
ning praktiseerime neid.

Kell oli just löönud kaksteist,

Kui inglise keel läbi saab,

Järgmised kaks tundi on vene keeled. Koduseks ülesandeks jäi teha kava vene
kunstnikust, kes on seotud
Eestiga. Hugo: „Mul on kodutöö tegemata, ma teen järgmiseks korraks ära.“ Nagu
ikka leidub neid, kellel on
mingi hea vabandus, miks
kodutöö tegemata jäi. Õpetaja premeerib õpilasi, kellel
töö tehtud, heade hinnetega.
Juba praegu tundub, nagu
päev oleks korda läinud. Kui
ka vene keele tunnid läbi,
liiguvad kõik söökla poole.

Kell saab kolm, nii pääseme
kooliseinte vahelt. Lehvitame
üksteisele. „Näeme homme!“
hõikab Marleen. „Kahjuks
küll,“ vastan naljatledes mina.
Nädala keskpaik koolis on
raske.
Rasmus Reest, Madli Kõre,
10. klass

Kooliaasta rõõmud ja mured
5.klass

said asju, näiteks mängime.

See, et klassi tuli uus tüdruk, on tore, sest nüüd on poisse ja
tüdrukuid võrdselt. Ta oskab hästi joonistada. Paljud õpilased
meie klassist lärmasid, eriti poisid. Tüdrukud on rahulikumad
ja kuulavad õpetaja sõna.
***
Minu arvates on kool mõnes mõttes hea ja mõnes mõttes halb.
Koolis on hea see, et on vaheajad, palju üritusi ja palju sõpru.
Aga halb on see, et mängutunde (joonistamine, jooksmine,
hüppamine ja rõõmustamine) pole.
***
Reinar Halliku korvpallikool on parim trenn, kus ma elus käinud olen. Käisime Kaunases Źalgirise mängu vaatamas.
***
Minu kooliaasta on läinud normaalselt. Esiteks – mul on head
hinded. Lihtsalt ma ei saa mõndade õpetajatega läbi.
Mure: suvel lähevad kõik asjad, mida õppisin, meelest ära.
***
Aasta lõpus hakkas kõik taas lihtsamaks minema, tegime veel
viimased hindelised tööd. Samuti ehitasime endale siseõue.
Me kõik tulime laupäeval kooli ning hakkasime pinke ja laudu
värvima. Meid näidati ka telekas.
***
Tundides käitub meie klass nagu kari segaseid või loomi. Oleme õppinud palju asju, kuid mõnel läheb kuuldu ühest kõrvast
sisse, teisest välja. Rühmatööd meie klassis tähendavad segadust ja kisa.
***
Mulle meeldib, et õpetajad on õiglased ja seletavad, kus ma
vea tegin ja kuidas. Mulle meeldib, et me teeme tunnis lõbu-

***
Kujundasime kooli sisehoovi, selle päeva nimi oli talgupäev.
Õpetajad kogu aeg kontrollisid, et siin on viga ja seal on viga.
Ma olin sellest nii tüdinud. Õnneks tuleb kohe suvevaheaeg.
8. klass
Ikka oli meie klassis keegi, kes kellegagi jageles, ning mis seal
salata, ega minagi olnud kõigiga kogu aeg sõber. Lisaks sellele
ei suutnud me otsustada, mida me õieti tahame, ning polnud
kindlad selles, kes me oleme. Meie sõnavarasse on lisandunud
hulk värvikaid sõnu (mõnele rohkem kui teisele) ning me ei
karda enam oma arvamust avaldada.
***
Kuna olen õpilasesinduse liige, vastutasin kevadballi eest. Sellise suure ürituse korraldamisel tekkis palju takistusi, mis panid väga muretsema. Alguses oli keeruline sponsoreid ja esinejat leida. Pidevad äraütlemised tõmbasid motivatsiooni täiesti
nulli ning tekkis tahtmine juba alla anda. Kuid koos tegutsedes olime takistustest üle ja kevadball tuli väga tore ja meeleolukas.
***
Muredest oli see, et sellel aastal olen ma koolist väsinud rohkem kui tavaliselt. Teine probleem on see, et meil on uus õppeaine – keemia, millest ma ei saa üldse aru ning ei tahagi
saada, sest see mind ei huvita.
***
Mul on veel üks rõõmus asi, mis juhtus, et ma sain kooliaasta
alguses pingpongis 3. koha. Alguses ma olin selle üle kurb, et
sain Danelilt pähe, aga ei ole erilist vahet, mis koha sain.
3.koht on isegi hea.
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Lõbusaks ja meeldivaks muutus mulle sport. Eriti võrkpall.
Ma ise ei tea, miks ja kuidas see juhtus, aga võrreldes eelmiste
aastatega on mul spordist palju kõrgem arvamus. Aasta lõpus
hakkasin käima ka võrkpallitrennis, mis hakkas mulle nii palju meeldima, et ma käisin seal isegi mõnel korral, kui trenni ei
olnud - mulle lihtsalt meeldib palli põmmutada.
***
Õpetajad olid sel aastal väga head. Nad õpetasid nii hästi, et
kõik oli arusaadav. Õpetajad ei olnud kurjad meie peale, ainult
mõnikord juhtus, et mõni õpetaja tõstis meie peale häält, sest
me oleme väga lärmakas klass. Ma tänan õpetajaid, et nad
kannatasid meid terve aasta ja õpetasid meid. Ilma nendeta
me ei saaks uusi kogemusi.
***
8. klass oli just see klass, kus ma sain 100% aru, mida ma oma
elus tahan saavutada, ma valisin välja koolid, kuhu ma proovin pärast 9. klassi sisse saada. Ma sain aru, et mind huvitab
kõik, mis on seotud inimestega, suhtlemisega, korraldamisega,
abistamisega. Aga minu unistus on saada arstiks. Arvan, et
see kõik on mingil määral seotud arsti elukutsega.
***
Viimastel aastatel on meie esinemised ja üritused kukkunud
välja veidi igavalt. Ma ei oska öelda, miks. Klassiõhtutel on vähe tegevusi, sest paljud ei ole nõus teatud mänge mängima.
Aknakaunistamisvõistlusel oleksime võinud teha midagi originaalsemat, põnevamat või siis vähemalt korralikumalt. Tundus, et terve klass ei töötanud koos. Võib-olla on asi selles, et
me oleme vanemaks saanud ja mõistnud, et need asjad ei ole
nii tähtsad, kuid minu arvates on tore, kui terve klass töötab
koos.
***
Rõõm on ka see, et gümnaasium jääb lahti tänu korvpallile ja

see on hea, sest saab siia edasi õppima jääda, kui põhikooli lõpetan.
***
Sel aastal tunnen rõõmu oma klassikaaslaste üle. Meie klass
on saanud selle aastaga palju küpsemaks. Me arvestame teiste
arvamusega ja leiame kõigile sobiva lahenduse. Me teeme kõike koos ja panustame nii palju, kui keegi suudab.
***
Ainuke rõõm koolis on sõbrad, keda sa näed ja kellega pole nii
igav. Muid rõõme koolis polegi. Kool on ainult üks igav pinginühkimine.
***
Minu kooliaasta suurimaks mureks oli loovtöö. Ma polnud midagi sarnast enne teinud ja sellepärast arvasingi, et äkki ma ei
saa sellega hakkama. Aga arvasin valesti – sain loovtöö ilusti
valmis ja kaitstud nagu kõik klassikaaslasedki. Peale kaitsmist olime kõik rõõmsad ja läksime Peetri Pizzasse tähistama.
Selle õppeaasta lõpus hakkasin käima Reinar Halliku korvpallitrennis. Algul oli trenn natuke hirmutav ja raske. Nüüd, kui
ma olen käinud seal 3 kuud, jaksan teha rohkem asju ja trenn
on meeldivaks muutunud. Mulle meeldib väga, et seal saab
uusi kogemusi ja treeningvõtteid, mida pole mujal trennides
näinud. Olen väga rõõmus selle üle, et Reinar Hallik tuli Iisakusse trenni andma.
***
Rõõmustan veel paljude asjade üle, kuid kahte tahaks veel jagada. Meie koolis on toredad ja targad õpetajad, kes aitavad
raskustest üle. Mulle on inglise keel väga raske, aga õpetaja
Kristel toetab nii mind kui ka teisi õpilasi. Minu inglise keel
on paremaks läinud ja hinded on juba ilusad. Olen tänulik ka
selle eest, et meie koolis on palju üritusi ja huviringe, kus käia.

9.klass seestpoolt

on ikkagi kaks punkti. Ta on
tunnist pääsemise nimel valmis kõike kaasa tegema, seepärast ta vist võistlustel käibki.
Iisaku uus olümpialootus.

Paljud arvavad, et meie klass
on väga kokkuhoidev, kuid
paljud ei tea, mis meie klassis päriselt toimub. Meie
klassis on pidevalt draama,
me teeme üksteise kulul pidevalt nalja ja kakleme tihti
tühiste asjade pärast. Tänu
oma klassijuhatajale oleme
me suutnud alati need tülid
lahendada ja nüüd tagantjärele isegi naerame nende üle.
Nüüd, kui oleme üheksa aastat koos õppinud, hakkab
vaikselt kohale jõudma, et
me läheme peagi igaüks oma
teed. Seepärast otsustasime
teha väikese vahekokkuvõtte
ja uurida üksteise arvamust
teineteise kohta.
Alex Põdra - meie klassi staar,

alati tähelepanu keskpunktis.
Ta huumor läheb kõigile korda
(peale õpetajate), temaga ei
hakka kunagi igav. Talle meeldib jutustada oma traagilist
elulugu. Temaga käivad alati
kaasas pahandused ning juhtub
harva, et mõni õpetaja teda üksi klassi julgeb jätta. Ta on suure jutuga, aga kui läheb tegudeks, kaob ta kuskile justkui
ära. Oma kriminaalses minevikus on ta ka ATV ning krossikaga riigiametnike eest põgenenud. Õpetaja Aili lemmik.
Kaspar
Uustal
- kiirus
ise. Tal
puuduvad kogu aeg
sisejalanõud,
kuid tänu oma
kiirusele ei ole
ta kunagi vahele jäänud. Ta
avaldab vene keeles alati oma
arvamust (tihtipeale on see negatiivne). On mata eksami suhtes väga positiivne, kaks punkti

Agni Helin Haas - meie klassi
Hundu (alates 23.04.2018 Eesti

de jäänud kui
Durac e l l i
jänku.
Naljamees,
paneb
hullu,
korraldab alat a s a
midagi koos Alexiga, nad on lahutamatu paar. Ta on alati positiivselt meelestatud ja temalt
võib alati nõu küsida. Ta võtab
kõiki kui sõpru. Emme pisipoja.
Raikko Prants - löömamees,
toolide hirm. Sõbralik ja hea
suhtleja, temale võib alati loota.

rahvusloom). Ta on väga osav
kõikidest töödest kõrvalehiilija.
Ta on omapärase stiili ja huvidega ning ta julgeb erineda,
talle meeldib kõik, mis teistele
ei meeldi. Ta oskab suhelda
kõigiga ja ennast igast olukorrast välja rääkida. Tihtipeale
istub ta tundides telefonis või
kui seda ei viitsi, siis ta magab.
Egert-Oscar Väljaotsa - legendaarne youtuber Oscardude. Väiksest saati kõigile meel-

Temaga on hea koostööd teha.
Magab 75% õpetaja Aili tundidest. Töömees, kõik meie videod
on tema tehtud.
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Kristin Kullamägi - Krissu.
Tal on põnevad ideed, kuid

Koolielu

enda kohta Laul. Väga sõbralik
ja temaga on tore suhelda. Vene keele tunnis on rahutu ja
streigib, istub vahel põrandal.
Kiuslik kitupunn, aga ega ta
seda halvaga ei tee, ta üritab
meid lihtsalt ümber kasvatada.
Romel Lille - lõi väiksena pea
vastu radiaatorit, nüüd on peas
auk. Muidu on suur spordimees, kellel on pidevalt mingid
vigastused. Ta on hea kuulaja
ja ta on vajadusel alati olemas.
Vahel
paneb
Rauli
paika,
kui

hoiab neid tavaliselt endale. Tal
on alati oma seisukoht, millest
ta kõvasti kinni hoiab. Kristiniga on mõnus suhelda, kuid kui
sa temaga tülli lähed, siis hoia
alt.
Olga Borokova - väga temperamentne tüdruk.

R a u l
streikim
a
h a k k a b .
Ta on
vahepeal ka
ise laisk, kuid võtab siiski kõigest osa.
Saskia Kask - Sasika, Sassu.
Sõbralik draamalembene tüdruk - draama on edasi viiv
jõud. Ta ei ole tegelikult blond,
kuid on siiski väga ilus tüdruk.
Nii peenike, et tekib tunne, et
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väga kohusetundlik tüdruk.
Tal on kõige kohta küsimusi ja
ta omab alati oma arvamust.
Ropendab vähe, aga kui ropendab, kõlab see väga imelikult.
Temaga vaielda on mõttetu,
sest ta ei taha lõpetada enne,
kui on võitnud. Omapärane

Klassi elus kõige aktiivsem.
Kõik usaldavad teda oma kodutöödega ja tänu sellele on ta tihti kurnatud, aga tänu temale on
paljud meist täna siin, 9. klassis. Alexi ja Oscari unustamatu
mälestus Lisettest on see, kuidas ta käsi tasku paneb.

huumor, mis ühtib inglise keele õpetaja omaga.
Mauno Männi - Mäne. Ei
jõua kunagi kuskile õigeks
ajaks kohale, ka muuseumi
juurest saab 30 minutit kooli
tulla.
On väga töökas, kuid
alles järelvastamise ajal. Teda
võib märgata tihti liikumas
kahtlase kambaga, Liiva-

Õp Eve Taar - Eve on meile
ema eest. Meie klass on tema
lemmikklass, ta on seda meile
mitu korda öelnud, kuigi oleme
talle tihti nuhtluseks. Tal on
alati meie jaoks parempoolses
kapis ülevalt teises sahtlis šokolaadi. Pole olnud korda, kus ta

Elab omas maailmas, omab huvitavaid ideid. Päris OK inimene. Kannab huvitavaid riideid.
Raul Kaarlõp - väiksena ütles

ta murdub kohe pooleks, tema
figuuri saladuseks on šokolaadidieet. Eelistab tähelepanust
kõrvale hoiduda, kuid kui vaja,
siis suudab ka klassi esindada.
Tema motoks on: “Kasvage
suureks”.
Paula Palmet - meie klassi
allameetrimees. Vaikne, tark ja

11.klassi uurimustööd
Mairiin Org
Minu uurimistöö teemaks oli “Iisaku hooned ja tänavavaated enne
ja nüüd 1900-2018“. Minu juhendajaks oli T. M. Puštšenko. Valisin
teema huvist ajaloo, fotograafia ja arhitektuuri vastu. Töösse sai 19
pilti Iisaku alevikust enne ja 19 pilti 2018 a. Töö kirjalik sisu seisnes hoonete, arhitektuuri ja ajaloo uurimises. Praktilises osas tegin
kõik pildid ise. Oluline oli see, et kõik pildid oleks pildistatud sama

kastigängiga. Loodusained on
tema “lemmikud”. Väiksena oli
tihe külaline tüdrukute riietusruumis.
Lisette Nagel - väiksest saati
meie jaoks armas Lissu. Meie
ainuke kuulsus, Einsteini lapselaps ning meie ainuke lootus.
Ta keerab iga hommik endale
lokke, kuid eitab seda alati.

meid ei kaitseks, kuigi ta on
meile lugematult loenguid pidanud. Ta laseb meil oma arvamust vabalt avaldada ja hoiab
meie saladusi. Ei saaks paremat
klassijuhatajat tahta.
9. klass
Fotod: Erakogud

nurga alt. Töö on kasulik, säilitamaks Iisaku ajalugu tulevastele
põlvedele.
Kärol Viirlaid
Uurimistöö teema oli balli korraldamine Iisaku Gümnaasiumi kevadballi näitel. Seda teemat põimiti ja leiti sarnasusi teiste Eestis
korraldatavate ballidega. Leian, et enamik Iisaku Gümnaasiumi 6. 12. klassi noortest ei ole huvitunud balli traditsioonidest ja kommetest ning kaasõpilastega ühisest peoelamuse saamisest nii palju, kui
kevadballi korraldusmeeskond seda ootas, kuna 27. aprillil 2018
osales Iisaku Gümnaasiumi kevadballil vaid 39 inimest, mis on ligi
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kaks korda vähem kui 2016. aasta IG kevadballil. Korraldusmeeskond loodab, et seda üritust korraldatakse ka edaspidi, olenemata
2018. aasta ballikogemusest, mis näitas, et ilmselt ballil mitteosalenud õpilased ja pedagoogid seda nii oluliseks ei pea. Siinkohal soovibki korraldusmeeskond näidata, et selliseid suurüritusi korraldatakse tänapäeval palju ning sellest osavõttu ei peaks kuidagimoodi
pelgama.
Robin Reest
Soovisin teada saada lauatennise ajaloo kohta ning kuidas tänapäeval on lood lauatennisega. Lauatennis on vägagi populaarne spordiala üle maailma. Lauatennis kui spordiala sündis küll Euroopas, kuid
Euroopas pole mäng enam nii populaarne, kui ta oli. Kõige populaarsem on lauatennis Aasias. Eesti lauatenniseliit on töötanud tänaseks päevaks juba 92 aastat ja see töötab jätkuvalt suurepäraselt.
Eesti lauatennis on läinud aastatega aina professionaalsemaks. Soovisin uurida lauatennise varustuse kohta.. Lauatennise varustus on
väga spetsiifiline ja kallis. Soovisin ka korraldada sporditurniiri
ning olla kohtuniku rollis. Korraldasin koolis õpilaste ja õpetajate

Kodutöid on liiga palju
Tänapäeval räägitakse palju laste ülekoormusest. Probleemiks ongi
just palju kodutöid ja vähe vaba aega.
Mina arvan ka, et kodutöid jäetakse vahel liiga palju. Koolipäev on
pikk, jõuan kell kolm koju, natuke õpin, siis lähen trenni. Tagasi koju jõuan õhtul kell seitse ja siis hakkan jälle õppima.
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vahel lauatennise turniiri. Alagruppide parimad kohtusid oma vahel
väljalangemisringis, kuni finaalini välja ja seejärel selgitasid vanusegruppide võitjad välja kooli parima.
Vahur Väljak
Olen juba alates seitsmendast eluaastast tundnud huvi erinevate
mootorsõidukite ja mootorite vastu ning osalenud vanema venna ja
isa kõrval nende remontimisel või taastamisel.
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli ehitada taskukohane, kerge,
originaalne ja võimalikult võimas krossimootorratas. Selleks kasutasin mootorratta ATM 140cc 2009. aastal ehitatud raami ja mootorratta Suzuki RM80 kahetaktilist sisepõlemismootorit. Lisaks krossimootorratta ehitamisele soovisin valminud mootorrattaga sooritada
kiiruskatseid ja mootori vastupidavust testida. Uurimuslikus osas
kirjeldasin praktilise töö käiku ja tõin välja mootorratta ülesehitamise maksumuse ning kiirustestide tulemused.
Annika Kaljumäe, 7. Klass

nadesse, kuid soliidsetesse rõivastesse riietatud vanem toimekas
naisterahvas ruttab kiirel sammul võtmekimbuga kämpingu poole,
et anda majakesele veel viimane lihv, enne kui Tallinnast tulev
värskelt abiellunud paar end seal sisse seab. Kämpingute taga vasakul pool järve võime leida palju noori, kes kõik ühte palli koos üle
võrgu taovad. Sõites aga mööda värsket ehitatud munakiviteed puhkekeskuse poole, näeme me mõlemal pool teed karjaaedu, kus näksivad mõnusalt värsket rohtu oma 30 hobust, sealhulgas ka mõni
siga ja ligikaudu 100 Eesti maalammast. Kõige viimane kämping on
ehitatud teistest eemale, väikese tiigi äärde, kus saab püüda väikeseid, kuid imemaitsvaid kalu. Juhul kui kämpingus ööbijad peaksid
kala kätte saama, on neil endil võimalus see ka elusal tulel valmis
küpsetada. Kala küpsetamiseks on puhkekeskuse peremees oma
kätega valmis sepistanud ühe uhkeimast uhkema grillahju, kuhu
saab vajadusel isegi põrsa tiirlema panna. Kui aga uni silma tikub,
on kämpingutes ööbijatele ehitanud perepoeg kohalikest metsadest
raiutud tammepuudest tugevad voodid, mida katavad omakasvatatud lammaste villaga täidetud madratsid, millel omakorda asetsevad kohaliku kihelkonna värvides linad, mille peretütar valmis on
õmmelnud.

Vahel on kodutööd nii mahukad, et et nende tegemiseks
ei piisa ainult 1-2 tunnist, aega läheb isegi 4 tundi
Foto: Marleen Loik
Ise olen kõige pikemalt kella üheni õppinud. Ka sõbrad on kurtnud,
et jube palju on õppida. 12 töövihiku lehte koju, see ei ole normaalne. Ka Mailis Reps, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, on
öelnud, et Eesti lastel on tõepoolest liiga palju koduseid töid.
Üks suurimaid vastuväiteid võib olla, et lapsed on muutunud laisemaks ja nad lihtsalt ei viitsi õppida. Mina arvan, et see ei ole nii,
kuna meil lihtsalt jääbki nii palju õppida, et me ei jõua enam ja annamegi lihtsalt alla. Ka välismaalased, kes on tulnud Eestisse õppima, on öelnud, et siin jääb palju rohkem õppida.
Õpetajad võiksid vähem kodutöid jätta, et lapsed saaksid rohkem
õues käia ja üleüldse rohkem vaba aega. Ma arvan, et ainult koolist
täitsa piisaks.
Chris Reest, 7. klass

Miks eelistada hotellidele puhkekeskusi?
Valged linad, pehme voodi, suletekk, tohutul hulgal patju, mille vajalikkusest ei ole keegi tegelikult veel päris täpselt aru saanud.
Võib-olla just luksus ongi see, miks me eelistame puhkekeskustele
hotelle? Kuid järsku me ei ole lihtsalt teadlikud sellest, miks tegelikult võiks puhkamiseks valida puhkekeskusi.
Linnud lendavad üle roheliste õites puude, mis kasvavad peegelsileda järve kaldal, kus just praegu üks siniste sokkidega mees päikest
võtab. Tammepuust palkmaja avatud akendest on õue tunda suisa
suu vett jooksma panevat põdralihasousti lõhna, mida kaunid tütarlapsed puidust nikerdatud kandikutel külalistele lauda viivad. Va-

Kas üks inimene suudab selle kõigega hakkama saada? Ilmselgelt
mitte, kuid sellest tallist ongi välja kujunenud koht, kus inimesed
tulevad ja panevad ise käe külge. Inimesed tahavad aidata ja töötada loomadega koos, ilma selle eest raha saamata. See kogemus, mis
nad sellest saavad, on hindamatu. Keegi ei käsi inimestel tööd teha
või mulle appi tulla, inimesed tulevad vabatahtlikult, sooviga veeta
aega koos taluloomadega.
Kas pärast kõike seda kuuldut tahad sa mulle endiselt väita, et sa
lähed suure summa eest üheks ööks hotelli, mille kõrval vuhiseb
kiire linnaelu ning mille omanik sulle enne lifti astumist sõnas, et
ära sa akent mingil juhul lahti tee, sest väljas toimuva tee töö tõttu
on tolmu hulk liiga suur? Tõenäoliselt oled sa juba Google´i otsingusse jõudnud sõna „puhkekeskus“ ära kirjutada, eks? Just täpselt,
mine, vaata neid pilte ja tutvustavaid videosid erinevatest maal
puhkamise võimalustest ja ma võin julgelt väita, et järgmisel suvel
on mõne hotelli käive sinu pärast väiksem.
Silva Orgla, 10. kl

Algklassid / omalooming
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Algklasside tegemisi
Emakeelenädalal toimus Kohtla- Järve Järve Gümnaasiumis
algklasside eesti keele olümpiaad. Sellest võtsid osa 1., 2.,
ja 3. klassi tublimad. Lahendada tuli nii individuaalseid kui
ka meeskonnanaülesandeid.
Samal nädalal andsid Iisaku, Mäetaguse ja Sillamäe mudilaskoorid ühiskontserte „Kingitus Eestile“ kõigis kolmes
koolis.
Märtsis ja aprillis käis 3. klass teisipäeviti ujumist õppimas
Mäetagusel. Nii mõnigi veepelglik sai selle ajaga veega sõbraks.
Enne ülestõusmispühi, 22.märtsil käisime muuseumis pühadeks kaunistusi meisterdamas. Seekord tegime lõbusad pühadejänkud.
4. klass osaleb sel õppeaastal rahvusvahelises projektis
FER. Õpetajad Anne ja Eda said vastava koolituse Hispaanias. Suheldakse sealse kooliga ja oma valla koolidega, kes
projektis osalevad. 22. märtsil oli meie kooli kord võõrustada
teisi koole.
4. klass võttis osa ka Heino Parsi animafilmide festivalist, mis oli pühendatud Eesti 100 raames tegemistele. Festivalile saadeti film „Põrsaste hea elu“. Tegelased vooliti plastiliinist. Toimus ka hääletus, mille tulemusena kuulutati meie
kooli 4. klassi film rahva lemmikuks. Auhinda käidi vastu võtmas Tarvastus.
9. aprilli saavutas Jonathan Habakukk maakondlikul 4. klasside matemaatikaolümpiaadil

I koha.
19. aprillil käisime Tartus teatris vaatamas „Röövel
Rumcajsi“. Lugu oli huvitavalt tõlgendatud, mängiti jutustust
„Rumcajs“. Lastele meeldis Peale etendust tutvusime Tartu
vanalinnaga. Edasi sõitis 1. klass Tartu ajaloomuuseumisse,
kus osales programmis "Iga tegu jätab jälje". 2.-4. klass osales Tartu Ülikooli kunstimuuseumis "Kunsti lood, gemmide
meisterdamine". Samas jutustati ka Vana- Kreeka ajaloost ja
tähtsatest meestest. Oli väga tore, tihe ja õpetlik päev.
18. mail osales 1. klaasi võistkond maakondlikul loodusmängul Lüganusel. Lapsed olid tublid, Marten osales loodusmängul karkudel.
22. mail osales 2. klass maakondlikul Teadmiste Rallil, mis
toimus seekord Illukal. Erinevate õppeainete teadmisi tuli näidata töötubades ülesandeid lahendades.
1. juunil on 1. ja 3. klass matkal Kotka matkarajal. 3. klass on
seekord jalgratastel.
5. juunil on 3. ja 4. klassi majandusõppe kokkuvõttev ekskursioon Narva. 2. klass matkab samal ajal Iisaku vaatetorni
juures, grillib ja mängib.
6. juunil on algklassid ühiskülastusena õppimas Iisaku Päästekomandos, kus õpitakse käituma veekogu ääres ja seda, kuidas teha looduses ohutult lõket.
Kokkuvõtte tegid algklasside õpetajad

OMALOOMING
suppi.“ Järsku lendas kaevust välja supipott. Mees kohkus ja
Kaevukene
viskas supipoti maha. Ta ütles: „ Nüüd ma enam nälga ei jää.“
Elas kord mees, kellel oli kaev. See kaev oli väga ilus.

Aga ühel päeval hakkas mees kaevu kuritarvitama.

Kuid ühel öösel tuli haldjas ja nõidus kaevu ära. Mees läks
õue ja küsis: „Mis sa mu kaevuga teed?“ Haldjas vastas: „Küll
sa näed.“

Ta soovis endale mõõka ja ütles: „ Nüüd ma valitsen maailma.“
Aga siis tuli haldjas ja ütles: „ Ma nõiun kaevu tagasi endiseks.“ Mees küll ütles, et ta seda ei teeks, aga haldjas ei kuulanud teda ja mees ei saanud enam kurja teha.

Paari aasta pärast sai mees teada, mis haldjas tegi. Ühel päeval läks mees kaevu juurde ja ütles: „Ma tahaksin nii väga

Kade vend
Elas kunagi ammu-ammu üks kuningapere. Neil oli kaks kuningapoega. Esimese poja nimi oli Karl. Ta oli kole, uhkeldav
ja ülbe. Teine aga – Artur - oli ilus, sõbralik ja lahke. Karl oli
kade oma venna peale, nii et otsustas oma vennalt vaiba alt
tõmmata.
Karl mõtles, mida teha. Ühel päeval tuli tal idee. Ta läks paksu nõiutud metsa, sumpas seal tunde ja tunde. Lõpuks jõudis
ta nõia maja juurde. Ta koputas. Keegi ei teinud ust lahti. Ta
hõikas:,, Kas keegi elab siin ?’ Keegi ei vastanud. Järsku avanes uks ja ta läks sisse: ,, Kas keegi elab siin?“ Üks tume hääl
vastas: ,,Mina, siin nurgas.“ Kuningapoeg läks hääle järgi ja
nägi nõida. Karl istus ta kõrvale ja hakkas kurtma: ,,Mu vend
on ilus, lahke ja sõbralik. Ta meeldib igale tüdrukule, aga mina mitte kellelegi. Mu mure on, et ma olen kole ja tahan olla
ilus nagu mu vend. Tahan, et ta mu eest kaoks.“ Nõid aga
vastas vaikselt: ,, Kui soovid seda, võin nii teha, aga ma soovin
tasu.“ Poiss aga küsis: „Kui palju sa soovid ?“ Nõid aga vastas
valjusti: ,, Sada kuldmünti palun, meie uhke prints!“ Poiss oli
nõus ja käskis nõial kell kümme hommikul lossis olla ja tema
venna ära võluda, kui ta magab.
Nii nõid tegigi. Ta oli hommikul lossis ja võlus venna kitseks.
Kui prints Artur ärkas, läks ta peegli juurde, vaatas peeglisse
ja nägi, et ta on kits. Ta karjatas, jooksis tuulekiirusel lossist

Joonas Nurgamaa, 4. klass
välja metsa. Ta leidis ühe puu ja läks sinna alla nutma. Veidike kaugemal elas talutütar koos oma võõrasemaga. Võõrasema
käskis talutütrel metsa marjule minna. Talutütar läks metsa
marjule, nagu võõrasema käskis. Kui ta metsa jõudis, oli ta
väsinud ja heitis puu alla puhkama. Järsku nägi ta kitse ja küsis: ,,Tere, kitseke, mis sinuga juhtus?“
Kits lausus: ,,Tere! Nõid muutis mind kitseks.“ Tüdruk ehmatas, aga ei jooksnud ära. Kits lausus: „Ära karda mind! Ma ei
tee sulle haiget. Ma olen prints Artur.“ Tüdruk tõusis püsti ja
kummardas printsi ees. Prints sõnas: ,, Ei ole vaja kummardada. Ma olen nüüd kõigest kits. Kas sa oskad mind nõia juurde
viia?“ „Loomulikult,“ lausus tüdruk.
Nad sumpasid metsas tunnikese ja olidki kohal. Talutütar tegi ukse lahti ja küsis: ,, Kas siin elab keegi?“ Nõid vastas:
,,Siin olen mina, nõid.“ ,, Kuidas ma jälle inimeseks saan?“
Nõid vastas: ,, Sind peab suudlema tõeline armastus.“ Prints ja
tüdruk jooksid lossi. Kui nad sinna olid jõudnud, ei leidnud Artur kedagi. Siis ütles tüdruk: ,,Tead , terve selle aja, kui olime
koos, hakkasid sa mulle aina rohkem meeldima.“ Kits ei öelnud midagi, vaid suudles tüdrukut. Äkki kadus nõidus, prints
Artur võttis valvurid kaasa ja nad võtsid Karli kinni.
Pärast mõnda päeva Artur ja talutüdruk abiellusid. Kui nad
surnud ei ole, elavad nad siiani.
Margareth Pärnpuu, 4. klass
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Vangistatud prints
Elas kord seitsme maa ja mere taga kuningas. Kuningal oli tütar, kellele hakati peigmeest otsima. Naabruses elas prints,
kellele kuningatütar juba ammu meeldis. Kuid õel nõid, kes
printsi peale viha pidas, oli ta muutnud koletiseks. Põhjuseks
oli see, et nõid tahtis printsi oma tütrele meheks. Prints ei tohtinud kellelegi öelda, kes ta tegelikult on. Kui mõni neiu teda
sellisena endale kaasaks oleks nõus võtma, muutuks ta tagasi
printsiks. Nõid oli ka printsi lossi muutnud viletsaks hurtsikuks.
Prints palus abi: „Rebane, hea rebane, mul on sinu abi vaja!“
Rebane küsis: „Mida ma teha saan?“ „Aita mul kuningatütrega
kokku saada,“ palus prints. „Kui kuningatütar minusse armub, saad prii toidu ja elamise.“ Rebane oli nõus. Ühel päeval
jalutas kuningatütar lossiaias. Rebane hiilis tema juurde ja
sikutas õrnalt kleidist. Kuningatütar küsis: „Kas midagi on
juhtunud?“ Rebane sikutas teda veel ja hakkas metsa poole
minema. Kuningatütar järgnes talle. Nad jõudsid läbi metsa
koletise hurtsiku juurde. Rebane oli varem leidnud ühe pesast

Banaanismuuti
Elasid kord kolm banaanist õde - Berta, Brita ja Brigite. Nad tahtsid
minna palmisaarele. Vanaema ütles neile enne sõitu: „ Ärge mitte
mingil juhul minge smuutibaari tööle, sest seal ootab teid täielik
häving.“
Nii sõitsidki kolm õde palmisaarele. Seal võttis neid vastu kuningas
- arbuus Adalbert. Ta ütles neile: “Kui tahate siin saarel olla, peate
olema tublid töötegijad. Mul oleks teile paar tööpakkumist enda los-

Õpetaja Kristeli reisikogemused
Vestlesin õpetaja Kristeliga reisimisest. Uurisin õpetajalt,
mida ta arvab reisimisest ja mida huvitavat tema rännuteedel on juhtunud.
Õpetaja Kristel, olen kuulnud, et teile meeldib reisida. Vastab see tõele?
Ikka meeldib.
Millistes riikides olete käinud?
Venemaa, Peruu, Boliivia, Tšiili, Rootsi ja Inglismaa.
Milline on kõige enam meelde jäänud kogemus reisidelt?
Kui Peruus kogemata krokodilliliha sõin. Vaatasin, et on mingi
mix barbeque ja ei saanud aru, mida need sõnad tähendavad, ja
pärast tuli välja, et oli krokodill. See leidis aset Amazonase jõe
kaldal. Krokodilliliha maitse on kana ja kala vahepealne. Ausalt
öeldes ei olnud hea. Ei soovita krokodilliliha.
On teil tulevikus plaanis külastada mõnda uut riiki ja mis
riik võiks see olla?
Kindlast tahaksin Mehhikos reisida pikemalt ja võib olla Kolumbias. Olen kuulnud hästi palju head mõlemast. Need on väga huvitava ajaloo ja kultuuriga riigid.
Kas reisimine arendab inimese silmaringi?
Kindlasti arendab. Inimesel avaneb maailmale täiesti uus vaatenurk. Inimene hakkab maailma teistmoodi nägema, eriti siis kui
ta pikemalt reisib.
Kas reisilt saadud teadmised tulevad kasuks ka õpetaja
töös?
Kindlasti tulevad, kas või keele õppimine ja üldse tänapäeval õpetaja töös on palju seda erinevatest kultuuridest rääkimist, on parem, kui ise saab näha neid kultuure.
Ave-Marleen Mikiver, 10. klass
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kukkunud orava ja selle hurtsiku ette toonud. Kohale jõudes
nägi kuningatütar, kuidas koletis oravat ära viib. Koletis oli
hirmus.
Koletis palus kuningatütrel istet võtta ja maasikaid süüa.
„Kas sa mind ei karda?“ küsis koletis. Ta hääl oli õrn ning üldse mitte hirmus. „Sa ei ole prints, kuid sinu käitumine on
suursugune ja hääl mahe,“ väitis kuningatütar.
Prints ravis oravat. Samal ajal vestlesid nad omavahel. Kuningatütrel oli aeg koju minna, kuid ta lubas tagasi tulla. Koletis
oli salapärane. Kuningatütar leidis kodus põhjusi, miks jälle
metsa jalutama minna. Rebane ootas teda iga kord ja koos läksid nad koletise juurde. Aeg möödus märkamatult ning nad
kiindusid teineteisse. Ühel päeval ütles koletis: „Sa meeldid
mulle väga, kuid meie koosolemist ei kiida su pere heaks.“ Kuningatütar vastas: „Ma tahaksin endale just sinusugust hoolivat ja tarka abikaasat.“
Sel hetkel hakkas müristama ja välku lööma. Koletis muutus
printsiks ja tema hurtsik lossiks. Nad elasid kaua ja õnnelikult. Rebasel oli lossis hea elu.
Laur Palmet, 4.klass
sis.“ Õed võtsid kuninga nõu kuulda ning asusid tööd otsima. Brigite
läks kuninga juurde teenriks. Berta aga rannaäärsesse kohvikusse
jäätisemüüjaks. Brita ei kuulanud vanaema nõu ja otsustas ikkagi
smuutibaari tööle minna, sest seal pakuti väga head palka. Kahjuks
juba esimesel päeval tehti banaan Britast smuuti.
Aegade möödudes abiellusid arbuus Adalbert ja banaan Brigite ja
said palju kenasid melonibeebisid. Kui neist veel smuutit pole tehtud, elavad nad kõik siiamaani õnnelikult.
Jonathan Habakukk, 4. klass

Väikekoolist suurde
gümnaasiumi – ehk
kuidas on elu Nõo
Reaalgümnaasiumis
erinev väikekooli elust?
Intervjueerisime meie kooli endist õpilast Alvar Anveltit. Soovisime teada saada, kuidas on elu uues koolis,
võrreldes Iisakuga.
Millised
on
Nõo
Reaalgümnaasiumi
sportimisvõimalused?
Nõo Reaalgümnaasiumis
on sportimisvõimalusi palju. Trennid toimuvad 1-2
korda nädalas. Põhilised
on korvpalli-, jalgpalli-,
saalihoki- ja võrkpallitrennid. Kuid lisaks on ka näiteks aeroobika. Jõusaal on
erinevalt Iisakust tasuline, kuid see-eest saab
treenida kõiki lihasgruppe. Saal on kolme väljakuga, seega saavad mitmed
trennid toimuda ühel ja
samal ajal. Kooli kõrval on
korralik aiaga ümbritsetud korvpalliväljak. Lisaks
on ka staadion, mis on aga Iisakuga võrreldes väiksem.
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(jätkub) Väikekoolist

suurde gümnaasiumi – ehk kuidas on elu
Nõo Reaalgümnaasiumis erinev väikekooli elust?
Millised on Nõo Reaalgümnaasiumi õpetajad?

et nii mõnelgi on see igapäevane söök.

NRG õpetajad on nõudlikud. Asjad peavad olema esitatud õigeks ajaks ning eriti ajapikendust ei anta, tingida nendega väga ei anna. Tunnid on läbimõeldud, et maksimaalselt antud
aega ära kasutada. Osa õpetajaid on ikka leebemad ka, näiteks
ajaloo õpetaja teeb pidevalt nalja.

Kuidas jääda pingelises koolikeskkonnas iseendaks?

Kuidas on ühikaelu võrreldes koduga?
Ühikaelu on põnev. Vaikselt omaette olemise kohta pole, kõik
käivad sisse-välja. Inimesed on toredad, koos võetakse igasuguseid põnevaid asju ette. Toad on loomulikult väga kitsad,
ruumi on kohati vähe.
Kas kiirnuudlid on ühikanoore päevas sees?
Kiirnuudleid söön ise väga harva, tavaliselt piirdun vaid kooli
söökla toiduga ning ise teen suhteliselt vähe süüa. Kuid tean,

Ma arvan, et pingelises koolikeskkonnas ei peagi jääma iseendaks, vaid peab ennast arendama nii julguse kui näiteks argumenteerimise osas, see tuleb tulevikus kasuks.
Kuidas tulla toime suure klassiga?
Suure klassiga tulen päris hästi toime. Loomulikult suhtlen
ma mõnega rohkem ning mõnega mitte nii väga. Samas on
suur klass ka hea, kuna õpetajad ei küsi siis nii tihti just sind.
Meil toimuvad ka rühmatunnid, kus klass jagatakse pooleks,
sellised tunnid on vene keel, inglise keel, matemaatika rühmatund ja arvutiõpetus. Nii saavad õpetajad rohkem keskenduda
nendele, kes jäävad ülejäänud klassist maha.
Rasmus Reest, Marleen Loik, 10. klass

Fotod: Pexels

Ristsõna koostas Rasmus Reest

Ristsõna koostas Hugo Toss
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Pääsuke
Ristsõna koostas Rasmus Reest

10. SUVESOOVITUST
1. Ehita lumememm!
2. Vihmasaju ajal jookse õues!
3. Võta soojadest päevadest viimast!
4. Tegutse palju õues!
5. Ära mõtle koolile!
6. Saa pruuniks teiseks septembriks!
7. Mine kalale!
8. Väldi päikesepõletust ja alajahtumist.
9. Osale sääsetapu MM-il!
10. Lihtsalt ole!

SÕNUMIKUULUTAJA

Avaldusi 2018/2019 õppeaastal
kooli astuda soovijatelt
võtame vastu kooli kantseleis
25.-29.juuni ja 1.-17.august
kell 09.-14.00.
IG Sõnumikuulutaja toimetus:
Peatoimetaja: Marleen Loik.
Keeletoimetajad: õpetaja Saale Kivi.
Küljendamine ja kujundamine: Marleen Loik.
Ajakirjanikud: MaJoonas Nurgamaa, Jonathan Habakukk, Laur Palmet,
Margareth Pärnpuu, Chris Reest, Annika Kaljumäe, Rasmus Reest, Madli
Kõre, Silva Orgla, Marleen Loik, Hugo Toss, Ave–Marleen Mikiver.
Fotod: Mairiin Org, Marleen Loik, Silva Orgla, Aulis Pärnpuu. IG ÕE, erakogud, Pexels
Täname 5. klassi, 8. klassi, 9. klassi, 12. klassi, algklasside õpetajaid.
Koolilehe juhendaja: õp Saale Kivi.
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