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Uued gümnasistid või õpetajad?
Iisaku Gümnaasiumis on alustanud tööd kaks uut õpetajat. Kes nad on ja
kust nad tulevad, käis uurimas Marleen.
Marleen Loik
IG õpilane 10.klass

mis meie läheduses paiknesid. Viimasel päeval oli
meie rühma kord minna metsa matkama ning just
meie õnneks sadas terve päev vihma, nii et saime
terve teekonna mööda mudaseid teid reisida.

Tutvustage ennast palun mõne lausega. Nimi, vanus, mida õpite, tähtkuju, lemmikvärv või spordiala.

Kuidas leidsid kaks noort meest tee keemiani?

Martin: Tere, minu nimi on Martin Jürisoo, ma olen
hetkel 20 aastat noor, sündinud novembris, tähtkujult Skorpion. Ma õpin keemiatehnoloogia erialal
TalTechi Virumaa kolledžis. Kui ma peaks valima
oma lemmikvärvi, siis ma ütleks, et see on sinine,
ainult sellepärast, et ma ei tee värvivarjunditel vahet. Ma tegelen spordiga, hetkel mitte nii aktiivselt,
kui sooviksin, ning lemmikud on ujumine ja
rattasõit.

Martin: Peale gümnaasiumi lõpetamist sain ma
vähem kui kuu aega vaheaega nautida, sest juuli
alguses läksin ma vabatahtlikult Tapale aega teenima. Ma otsustasin ajateenistuse kohe läbida, sest
mul polnud mingit ettekujutust, mida ma edasise
eluga peale hakkan, ja mõtlesin, et ajateenistuse
jooksul saab selle tarkuse kätte. 11 kuud hiljem - ja
ma olin täpselt sama tark, kui sinna minnes. Sõbraga, kellega koos ka ajateenistuse läbisin, tegime
sisseastumiskatsed Tallinna Ülikooli programmeeri-

Andreas: Minu nimi on Andreas Kaaver. Hetkel
olen ma 19-aastane tudeng TalTechi Virumaa kolledžis, õppimas keemiatehnoloogia erialal. Minu
tähtkuju on Neitsi ja lemmikspordialaks on jalgpall.
See hakkas mulle huvi pakkuma juba 9-aastasest
saadik ja naudin seda siiamaani.
Millises koolis õppisite? Mis on erksaim mälestus
kooliajast?

Martin: Ma lõpetasin Türi Ühisgümnaasiumi, enne
seda käisin Türi Põhikoolis. Erksaim mälestus
gümnaasiumi ajast peaks olema see, kui meie
lõbus
füüsikaõpetaja
näitas
meile
oma
suurepäraseid kitarrioskuseid, samal ajal kui me
mehaanika kontrolltööd kirjutasime.
Andreas: Gümnaasiumis käisin oma kodulinna koolis Võru Gümnaasiumis loodussuuna paralleelis.
Erksaimamaks mälestuseks pean 10.klassi lõpus
klassireisi, kus pidime klassiga looduse keskel viibides kolm päeva hakkama saama. Ilmad erinesid iga
päev, minnes väga palavast üsna külmaks, saime ka
palju teadmisi erinevatest vaatamisväärsustest,
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mise erialale, kuid me saime üsna kohe aru, et see
ala polnud meile mõeldud. Ei läinud ka kaua, kui
saime teada, et meid ei võetud vastu. Samune
sõber leidis TalTechi lehelt keemiatehnoloogia
eriala, mille sisseastumistingimused ei olnud väga
ranged, aga eriala ei saanud õppida Tallinnas, nagu
nimi võiks viidata, vaid Kohtla-Järvel Virumaa kolledžis. Muidugi, gümnaasiumis oli keemia kuidagi
külge jäänud ja meeldima hakanud. Surve õlul, et
peaks tulevikuga midagi peale hakkama, otsustasime riskida ja tulla Kohtla-Järvele keemiat õppima.
Nüüd tagasi vaadates võin öelda, et see oli parim
otsus, mida ma teha võisin. Kuna kolledž on suhteliselt väikese kogukonnaga asutus, kus sageli tekib
väga palju võimalusi ennast arendada programmidest ja üritustest osavõtuga ning loomulikult tekkis
võimalus ka Iisaku gümnaasiumis õpilastele keemiat õpetada.

tunde ja kas noored võtavad teid õpetajana hästi
vastu?
Martin: Mina annan 9. Ja 11. klassile keemiatunde.
Ma ütleks küll, et võtavad hästi vastu. Ma saan
oma õpilastega väga hästi läbi ja otseselt mingeid
probleeme pole tekkinud.
Andreas: Iisaku Gümnaasiumis annan tunde kaheksandale ja kümnendale klassile. Alguses oli kindlasti keerulisem, kui olin andmas esimesi tunde,
kuid nüüdseks on olukord kindlasti paremaks
läinud, sest olen rohkem harjunud õpetaja tööga.
Kas noored töötavad aktiivselt tunnis kaasa?
Martin: Enamjaolt ikkagi töötavad, aga eks vahel
tekib selliseid olukordi, kus õpilased arvavad, et
nad tahavad ise tundi üle võtta ja hakkavad oma
turujuttu üle klassi rääkima. See pole midagi, millega ma hakkama ei saaks.

Andreas: Keemia pakkus huvi mulle juba põhikoolist saadik. Õpetaja oli meil seal väga karm ning
tunni käigus seda huvi kindlasti ei tekkinud. See tuli
hoopis siis, kui ma ise otsustasin hakata teemasid
kodus üle kordama, sest ma ei saanud nendest hästi aru ja selle käigus muutus see ka mulle huvitavamaks ning sain kenasti sellega ülejäänud aja hakkama. Gümnaasiumi alguseks teadsin juba, et soovin
kõrgkoolis keemiaga edasi tegeleda ja seepärast
valisin gümnaasiumisse minnes loodussuuna, kus
seda süvenenumalt õpitakse

Andreas: Kellel küsimusi tekib, need küsivad, ja
mina üritan vastata nii hästi, kui ma oskan.

Milline mulje on teile jäänud IG noortest?
Martin: Iisaku Gümnaasiumi noored on väga sõbralikud, avatud ning tolerantsed uute ja kogenematute õpetajate suhtes. Ma ütleks, et minul ei esine
ühtegi sellist õpilast, kellelt ma peaks tunni ajal
vastuseid välja muukima. Tunnis on alati olnud
inimlik atmosfäär ning tunnist väljaspool saan oma
õpilastega hästi läbi.

Kas tunned, et valisid endale õige eriala või on
hinges ka väike kahetsus?

Andreas: Noortest on mul jäänud hea mulje, nad
on väga õpihimulised ja aktiivsed tundide ajal. Osal
neist tekib tunni ajal palju küsimusi, millele ma hea
meelega vastan, ja osa töötab pigem omaette. Kuid
vahet pole, milline õpilane, mina üritan anda endast parima, et kõik nad saaksid minu õpetatud
teemad selgeks ja sooritatud.

Martin: Mul pole mingisugust kahetsust, et ma sellise eriala valisin. Mulle meeldib palju asju oma kätega teha, sellepärast meeldib mulle ka keemia
praktiline aspekt- katsete tegemine, laboritööd üldiselt. Õppides rakenduskõrgharidust on tähtsal
kohal praktikad.
Lisaks sellele, nagu ma ütlesin, on väikeses koolis
palju rohkem võimalusi kui kusagil suuremates Tallinna või Tartu ülikoolides. Nii kolledži juhtkond kui
ka tudengid on väga toredad inimesed.

Kuidas hindad ennast õpetajana, mis on teie
tugevused ja nõrkused?
Martin: Positiivseks ma saan enda kohta seda nimetada, et mul on suur tahe õpilastele tunde anda.
Õpetada neile teemat, mida mulle endale meeldib
suure himuga õppida, tehes selle huvitavaks visuaalsete keemiliste katsete või seletuste näol. Mulle
meeldib inimestega suhelda ning õnneks mulle anti
võimalus õpetada väga toredaid õpilasi, kellega
saab sageli nalja visata ning kellega ei pea alati
riidlema kui üks ”kuri õpetaja”.

Andreas: Üldiselt olen valitud erialaga väga rahul,
sest kõikidest valikust on keemia see, mis mind kõige rohkem huvitab ning see teeb õppimist kergemaks, kui esineb võimalus tegeleda meeldiva teemaga.
Millistele klassidele annate Iisaku Gümnaasiumis
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Puudusena saan kindlasti välja tuua pedagoogilise
hariduse puudumise. Õpetamine on minu jaoks uus
ning siiamaani olen pidanud kõike käigupealt õppima. Õnneks on mul nutikaid õpilasi, kellel mu jubedatest seletustest midagi kõrva taha ka jääb.

gu olemus lehkab võltsusest. Ei salli ka inimesi, kes
ei suuda oma lubadustest kinni pidada.

Andreas: Õpetajana usun, et tugevuseks on mul
see, et õpetatavad teemad on mul endal juba läbitud ja saan aidata õpilasi nendel esinevate küsimustega. Õpetajana pean ma enda nõrkuseks varasema kogemuse puudumist. Jaanuaris õpetajana
alustades oli see minu jaoks esimene kord õpetaja
olla ning see tegi muidugi asjaolu keerulisemaks.

Kas Teil on eeskuju, kellele te n-õ alt üles vaatate?

Andreas: Inimestes hindan kõige rohkem austust ja
truudust, ma ei salli
kahepalgelisi inimesi.

Martin: Eeskujudeks võin välja tuua oma vanemad
ning paljud kuulsused (Ricky Gervais, Jimmy Carr,
Ronnie O’Sullivan).

Millised on edasised plaanid elus?
Martin: Kindlat plaani mul hetkel ei eksisteeri.
Lõpetada ülikool kindlasti, ja seda heade tulemustega. Kui ma arvan, et on vajalik, siis ma lähen edasi magistrisse õppima. Tööle ma tahaksin Eestisse
jääda, sest kui kõik lähevad välismaale õnne otsima, siis eesti rahvus siin riigis kuivab vaikselt kokku, mida ma ei sooviks näha.
Andreas: Edasisi plaane elus hetkel kindlasti ette
näha ei oska. Kõigepealt üritan lõpetada rakenduskõrgharidusõppe ja saada kogemusi minu erialaga
seoses. Peale seda olen mõelnud välismaale reisimise peale, kuid midagi pole hetkel kindel veel.
Millised iseloomuomadused teil on?
Andreas: Otseselt mul hetkel eeskuju, kellele ma
alt üles vaataks, pole. Varem, kui ma ise üritasin
aktiivselt jalgpallitrenni minna ja sellega tegelema
hakata, oli selleks Argentiina jalgpallur Sergio
Agüero, kuid enam mitte.

Martin: Enamjaolt olen ma sõbralik ning avatud
inimene. Mulle meeldib inimestega nalja visata ja
elu mitte väga tõsiselt võtta. Hiljuti, mida ma enda
juures avastasin – mulle meeldib olla eestvedaja,
olgu see mingisugune grupitöö, üritus, kus ma
sõprade/ kaastudengitega viibin, või üleüldiselt
mingisugune tegevus, kus ma parasjagu ei viibi üksinda.

Kirjutage üks mõte, mida sooviksite edasi anda
praegustele gümnasistidele.
Martin: Poistele: käige kindlasti, niipea kui võimalik, kaitseväes ära. See on hea kogemus, saab palju
tutvusi juurde ja tehakse pulli ka tohutult. Lisaks
saab ajateenistuse kohustuse kaelast ära. Gümnasistidele: Leidke endale see asi, mis meeldib, ja
naksake võimalustest kinni. Minge, omandage
omale kõrgharidus. Inseneridest on Eestis puudus,
nii et tulge mulle Virumaa kolledžisse seltsi. Ärge
võtke elu väga tõsiselt, tehke nalja, tehke pulli oma
sõpradega. Ärge unustage, kust te tulete. Ma tean,
et isa paneb puid laduma iga kord, kui koju lähen,
aga vanematele on ka vahel vaja nägu näidata, et

Andreas: Iseloomult olen rahulik, uudishimulik,
abivalmis ja otsekohene. Üritan pürgida ka sportlikkuse poole.
Mida hindate inimestes kõige rohkem? Milliseid
inimesi te ei salli?
Martin: Hindan inimestes kõige rohkem ausust ja
kohusetunnet. Samuti hindan inimestes ehtsust.
Ma ei salli inimesi, kes suudavad silma pilgutamata
valetada, kellel puudub kohusetunne ning kelle ko4
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nad ei muretseks oma pesamuna pärast. Uskuge
mind, gümnaasium lõpetatud, saate kodust kaugemale oma elu peale ja see muutub sada korda
lihtsamaks ja huvitavamaks.
Andreas: Praegustele gümnasistidele sooviksin
edasi anda mõtte, et on kindlasti väga kasulik varakult välja valida, millega hiljem edasi soovite tegelema hakata. Minu enda klassikaaslaste seas oli
märgata paljusid, kes hakkasid alles enne lõpetamist seda uurima ning see tekitas nende seas palju
paanikat, sest valikuid on palju ja pole kindel, mida
siis ikkagi valida. Sellepärast oleks hea see varakult
ära valida, et hiljem muresid ja valesid kiirustatud
otsuseid ei tekiks.
Hobid väljaspool kooli?
Martin: Igasugune sport, arvutimängud, joonistada
ei oska, aga kunst ka lisaks. Viimasel ajal puul
(piljard) millegipärast külge jäänud ja suht tihti käin
sõpradega Jõhvis palle auku toksimas. Kui keegi
Mengo baari juhuslikult satub, siis tulge juttu ajama ja teeme tiimide vastu ka pelad.
Andreas: Väljaspool kooli olen tegelenud võrkpalli,
jalgpalli, võistlustantsu ja klaverimänguga. Hiljuti
on ka mulle huvitav olnud piljardi mängimine ning
olen selles ka veidi arenenud.
Kas teil on mingi harjumus või kiiks, mida teistel
ei ole?
Martin: Mul on neid liiga palju, et loendada. Kui
mul on ülihea energia sees, siis ma näitan seda välja, tavaliselt sõprade mõistuse arvelt. Olen olnud
aastaid kooris, kui miski kummitab, siis see ei kipu
ainult mu ajukäändude vahele jääma.
Andreas: Oma kiiksuks pean vajadust suvalistel
aegadel nii-öelda tantsida / tantsuliigutusi teha.
Käisin varem tantsutrennis kolm aastat, järelikult
on see tantsuhuvi siiamaani mulle külge jäänud.

(Sel õppeaastal on meie koolis ainult Martin
Jürisoo)
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4.klassi matkad
Õp. Liina

25. augustil käis 4. klass Valastel matkamas. Kuna kevadel
jäid ühised ettevõtmised ära,
ootasid lapsed ühist matka väga.
Valastel viib kaks treppi alla
randa. Me alustasime sellest,
mis asub joast u 1 km kaugusel.
Raja kõrval olevatelt infotahvlitelt tuli lugeda puude, putukate, Läänemere ja palju muu
kohta , et osata päeva lõpus
viktoriiniküsimustele vastata.
Mererannas kõndisime vees ja
mööda kive. Ilm oli ilus ja vesi
veel soe. Rannast leidsime sinisavi ja voolisime sellest kujusid,
kividest ladusime torne. Poisid
leidsid sobivad kivid, et teha
kiviaja arvuti. Mõne aja pärast
algas kerge vihmasadu, kuid

siis olime juba puude varjus ja
ronisime treppidest üles. Enne
kojusõitu tegime kohviku juures viktoriini ja mängisime mõned mängud. Koos meiega olid
matkal ka õpetajad Merily ja
Ahto.
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Kalju Tarumi juures külas
23. septembril käisime me Kalju Tarumi juures.
Metsas kõndisime matkarajal ja nägime mitmes
kohas raja ääres rebaste urgusid. Kalju on oma
metsa teinud allee, pesakaste lindudele ja ehitanud kiigu. Ta rääkis meile puudest ja loomadest
ning näitas omatehtud puidust kujusid ja loodusfotosid. Veel saime binokliga loodust uurida ja
kuivatatud õunu süüa. Kui oli aeg ära minna,
sai igaüks kingiks Juhani Püttsepa „Metsa aabitsa“, mille tegemisel osales ka Kalju Tarum.
Anni K., 4. kl.
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Matk Jõuga järvede ümber
Me käisime Jõugal matkamas ümber järvede. Me nägime erinevaid
seeni, sõime mustikaid ja pohli
ning uurisime sipelgate pesi. Kui
me matkasime, siis me korjasime
ka prügi. Me leidsime lausa suure
purgi ja see oli prügi täis. Seejärel
läksime järve äärde mängima. Järve vesi oli veel nii soe! Käisime
veel kääbaste juures ja lugesime
infotahvleid. Oli aeg tagasi koolimajja sõita.
Lauren ja Anni K. , 4. kl.
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Elistveres
6. oktoobril käisime Elistvere loomapargis.
Nägime karu, hunti, rebaseid, jäneseid, hiiri
ja igasugu loomi veel. Ma tahtsin väga näha
ilvest, kuid ei näinud. Sain teada, et karu
poeg on sündides kahe rusika suurune ja kaalub u 300 grammi.
Karolin, 4. kl.
Oravad liikusid kogu aeg ja neid polnud võimalik kokku lugeda. Hirvede aedikus nägime
kahte hirve ja seda, kuidas vanem noorema
söögi juurest ära ajas. Hundi kohta saime
teada, et ta toodi hiljuti Lätist ja ta nimi on
Coronius. Piisonite koht saime teada, et üks
neist on Elistvere kõige vanem loom. Viimasena käisime näriliste juures. Deegud olid
kõik koos ühel jooksurattal ja see oli naljakas.
Seejärel sõime ja ostsime meeneid.

Sandriin, 4. kl.
Foto: perekaart.ee
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4. klassi kogemuste
nädal
Nädal enne vaheaega oli
kogemuste nädal. See tähendas, et iga õpilane võis mõnes
tunnis klassikaaslastele rääkida, näidata või õpetada midagi uut ja põnevat. Õpilasele
tähendas see mingi asja kohta
info kogumist, järelduste
tegemist, esinemise ettevalmistust, mõne uue oskuse
omandamist jm. Kõige paremini õpitakse üksteist õpetades
ja esinemiskogemus on väga
vajalik.
Oma lemmiklooma, madu,
tutvustas Hanna Marleen.

Hanna oli valmistunud ja
oskas küsimustele vastata.
Anni ja Anette tegid katse,
olles seda kodus eelnevalt
mitu
korda
proovinud.
Sandriin
õppis
esitluse
tegemist ja tekstitöötlust.
Tema rääkis praegu levivast
viirusest ning millele tähelepanu pöörata. Kiitus lastele!
Juba varsti on järgmistel
võimalus.
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Rahel Rae: õpilased on Iisaku
Gümnaasiumis väga toredad
Sofia Mihhailova
IG õpilane, 10.klass

Kust te pärit olete ja kus varem õppisite?
Olen pärit Lääne-Eestist, väikesest looduskaunist
kohast nimega Palivere. Õppisin 1.-10.klassini
Taebla Gümnaasiumis, 11.-12. klassis Tartu Tamme
Gümnaasiumis. Seejärel õppisin kolm aastat Eesti
Maaülikoolis loodusturismi ning 2020.aastast alustasin Tartu Ülikoolis magistriõpinguid gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja erialal. Nüüd elan Avinurmes.
Milline on teie elu väljaspool kooli? Kas on ka
mõned hobid?
Kuna hetkel renoveerime elukaaslasega oma kodu,
siis see on minu peamine „hobi“. Tegelikult käin
ma väga palju oma vabast ajast metsas, tegelen
loodusfotograafiaga, armastan korjata kõiki häid
metsaande (seened-marjad).
Miks just Iisaku gümnaasium?
Miks Iisaku? Hmm, mulle meeldib see, et ma olen
oma kodualevikust väljas – kuna elan ise Avinurmes, siis on hea käia mujal tööl. Inimesed on erinevad ja saan oma „töörutiinist“ välja.

Sellel aastal tuli Iisaku gümnaasiumisse mitu uut
õpetajat. Üks nendest on meie geograafia õpetaja
Rahel Rae, kellest tahaksingi natukene rohkem
teada saada.

Missugused suhted on teil õpilastega? Kas
nendega on kerge või raske? Kas käituvad
korralikult?
Õpilased on Iisaku gümnaasiumis väga toredad. Ma
ütleks, et pigem on kerge, aga usun, et kõik algab
minu enda suhtumisest nendesse. Ma üritan olla
leebe, aga konkreetne, arvan, et see on minu tugevus ja seetõttu nad käituvad ka hästi.

Õpetajaamet on päris raske, miks te valisite just
selle?
Mulle tundub, et raske on see täpselt nii palju, kui
ma selle raskeks mõtlen. Kui ma tulen hommikul
hea tujuga tööle, vestlen toredate õpilastega,
saame koos arutleda põnevatel (geograafilistel)
teemadel, siis see ei ole raske. Raskeks muutub
õpetajaamet siis, kui teen seda vastu tahtmist. Tulin õpetajaks, sest mulle meeldib anda edasi oma
teadmisi, mulle meeldib noor energia.

Mis raskusi oli tekkinud?
Mul ei ole otseselt tekkinud raskusi. Olen väga
tänulik kõikidele kolleegidele, kes mind hea sõna ja
ideedega aitavad, või siis lihtsalt hommikul naeratavad – päev algab ilusasti.
Kas on midagi mis Iisaku koolis eriti meeldib?

Miks just geograafia?

Nagu ma eelmises vastuses mainisin, meeldivad
mulle kolleegid. Nende vastutulelikkus ja abivalmidus on minu jaoks väga oluline. Lisaks meeldib
meie õhkkond, see et meil rõhutakse spordile ja
individuaalsuse olulisusele – iga õpilane on eriline
ja tähtis.

Geograafia on loogilisem kui bioloogia minu jaoks,
kuigi õpin hetkel mõlema aine õpetajaks. Geograafia on põnevam – see, mis toimub meie Maa
sees ja peal, kuidas loodus end reguleerib ja kuidas
inimene selle vastu ei saa.
12
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Meie elu Iisakus
Henry Liht, Reijo Krismar Nano
IG õpilased, 10.klass

Õpime esimest aastat Iisaku
gümnaasiumis ja tahtsime avaldada oma arvamust kooli kohta.
Meie nädal Iisakus hakkab
enamasti pühapäeva õhtul, kui
tullakse ühiselamusse, aga on ka
neid, kes hakkavad esmaspäeva
varahommikul kodust sõitma, et
jõuda õigeks ajaks hommikusse
trenni. Peale trenni on aeg pesus
käia ja kooli minna. Koolipäev on
meil väsitav ja kestab neljani,
peale kooli teeb enamus lõunauinaku, peale mida minnakse õhtusesse trenni. Kui õhtune trenn
tehtud, on aeg õhtusöögiks ja
õppetükkideks. Alati on õppetükkide vahel aega käia kohalikus
Grossi toidukaupade poes ja osta
head ja paremat. Kõik toimetused tehtud, on aeg magama sättida.
Trennid algavad hommikul
noorematel kell 7.30 ja vanematel ehk gümnaasiumil kell 8.00.

Esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval on trennid üldiselt saalis, kolmapäeva hommikul on
Mäetaguse spaas ujumine ja
reedel on tavaliselt nädalat lõpetav jooks.

vajadusel teha kodutöid ja siis
trenni minna. Peale trenni jääb
aega, et õppida või taastuda ja
pärast on hea ka magama minna.

Kool on iseenesest omamoodi äge, selle all me mõtleme, et
Koolis on meil esimene tund see on väike, kuid kõik vajalik on
vaba ja meie tunnid hakkavad 2. meie meelest olemas. Koolil on
tunnist. Tunnid lõpevad ajava- ka piisavalt huviringe, mida tekib
ka vahepeal juurde.
hemikus 14.05
Meie jaoks on
kuni 15.55ni ja
reedel
kell Meie jaoks on Iisaku hea Iisaku hea koht
soovitame
13.10.
koht ja soovitame kind- ja
kindlasti tulla
lasti tulla kooli kui ka kooli kui ka
Meie arvatrenni.
trenni.
tes on trennid
suurepäraselt
Reegel, et esimeses tunnis
paigutatud. Peale hommikusöögi algust on üks tund aega tren- peab olema 5 minutit enne tunnini, mille ajal saad sa üles ärga- ni algust klassis, on meie arust
ta ja rahulikult trenni minna. mõttetu reegel, kuna tundi sa
Õhtustel trennidel pole kindlat pead nagunii minema, kui sa tuaega, vaid me lepime algusaja led ka 2 minutit enne klassi, saad
ikka
tunnis
olla.
kokku, mis paikneb tavaliselt sa
kella viie ja kuue vahel. See on
väga hea ajavahemik, kuna peale kooli saad sa korra puhata või
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Venekeelsest põhikoolist
eestikeelsesse gümnaasiumi
Milana Amosova
Arseni Amosov
IG õpilased, 10. klass
Elus teeb inimene palju olulisi
valikuid, millest sõltub tema tulevik.
Need valikud võivad olla näiteks
elukaaslase või elukoha valimine,
karjääri- või kooli valik.
Tulime väikesest põhikoolist
gümnaasiumi. Meie jaoks on palju
uut ja sõbralikud õpetajad, kes olid
valmis aitama mis tahes küsimuses,
aitasid meil harjuda. Esialgu tundus
meile, et
eesti keeles on keeruline õppida
ja sukeldusime õppematerjalide
uurimisse, kuid möödas on veidi
rohkem kui kuu ja suuri probleeme
pole tekkinud. Ka meie uued klassikaaslased aitasid meil kohaneda.
Tänu nende sõbralikkusele suutsime

neid kõiki kiiresti tundma õppida ja
sõpru leida.
Iisaku gümnaasiumil on sarnased jooned meie eelmise kooli,
Lohusuu põhikooliga. Siin on sama
lahked õpetajad, kes kuulavad
meid tähelepanelikult ja aitavad.
Käime sageli kõikvõimalikel harivatel ja huvitavatel reisidel. Meil
on sama sõbralik klass. Uus kool
erineb õpilaste arvu poolest, õppetöö toimub teises keeles ja kohas.
Eelmises koolis õppisime vene
keeles. Meie koolis oli vähe õpilasi,
eriti meie klassis. Meie klassis oli
neli õpilast. See oli aga pluss, sest
õpetaja sai põhjalikult selgitada
keerulist teemat õpilasele, kes
sellest võib-olla kohe aru ei
saanud. Oleme nüüd suures klassis,
mis on aga ka tore. Oleme juba
harjunud, et koolis on palju õpilasi.
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Tunnid on üsna palju muutunud.
Enam pole bioloogiat, tööõpetust
ja ühiskonnaõpetust. Kunstitund on
veidi muutunud, varem me ainult
joonistasime, aga nüüd uurime
kunstiajalugu. Nüüd on lisatud huvitavaid tunde, nagu riigikaitse ja
lihashooldus.
Mõlema kooli sööklas on sama
maitsev ja tervislik toit. Lisaks oli
meil võimalus hommikul putru
süüa.
Kuigi meil oli väike kool,olid ka
huviringid. Neid oli ainult kaks robootika ja näputöö. Elumuutus
on väga lahe. Me võtame
muutused vastu väga hea meelega.
Kohaneme uue koha
ja
nõudmistega.
Saame
kogemuse, mis võib tulevikus
kasuks tulla. Usume, et ei peaks
kartma proovida midagi uut.
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2. klassi õpilased õppekäigust
Elistvere loomaparki
- Seal olid loomad ja need olid karu ja rebased ja hunt ja oravad ja piison.
- Oravad olid toredad ja lollitasid. Hunt oli
nunnu. Karu oli äge. Rebased olid põnevad.
- Nägin palju loomi ja üks karu tuli minu
poole. Üks hunt jooksis ümber puuri. Üks
tuhkur jooksis edasi ja tagasi.

2. klassi õpilased õpetajate
päevast

- Mulle meeldis väga karu, piison ja teised
loomad. Loomad olid paanikas. Ma sain
natuke ka teada. Ma sain teada, et piison
ei ole Eesti loom.

- Lilli viidi ja õpetajad olid toredad.

- Hea ja tore päev. Loodus oli tore. Pikapäev ei olnud tore.

- Mulle meeldisid oravad ja karu. Karu kõndis. Orav mattis pähkli maha.

- Teised kinkisid õpetajatele lilli ja šokolaadi.
- Me saime šokolaadi. Õpetajad läksid ära
ja kaheteistkümnes klass olid õpetajad.
Pikapäeva õpetajad ei lasknud meid välja.
- Tund oli väljas. Me uurisime põõsaid

Pilt: Sandra Sahk, 9a
15
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Muusika söögivahetunnis
German Medvedev, Kadri Valter
IG õpilane, 11. klass
Iisaku gümnaasiumis mängis ühel
oktoobrikuu
söögivahetunnil
muusika. Muusika eesmärk oli
luua melu inimeste jutu vahelduseks. Kuid kõik tundus mõtlematu, muusika segunes jutuga ja
tekitas isegi suurema lärmi. Kas
ettevõtmist võiks edasi arendada
või oleks mõttekam loobuda?
Kuna eesmärk oli muuta söögivahetund meeldivamaks, siis muusika lisamine oli täitsa sobiv.

Muusika paneks inimesed seda
kuulama ja lõpetaks liigse rääkimise, aga nii ei juhtunud.. Õpilased pidasid ikka paremaks edasi
rääkida ja seetõttu oli muusika
vaevu kuuldav. Võib-olla nõuab
algatus harjumist või lihtsalt inimestele ei lähe muusika korda.
Mida teha, et kõik laabuks sujuvamalt? Kõlarite asumine peaks
olema sätitud nii, et muusika
oleks kõigile hästi kuuldav, ehk
oleks parem kahe kõlariga. Õpilastele peaks muudatus olema
enne teada ja neile räägitud, et

16

üritataks pidada sööklas rahulikumat keskkonda, vähendades
söögilaua
vestlusi.
Muidu on ettevõtmine tore, aga
kuna juba olid jutud, et õpetajaid
oli muusika häirinud, tähendab,
et kõigile see ei sobinud. Arvatavasti see jäigi ühe päeva ettevõtmiseks. Samas- kui kõik korralikult läbi planeerida, võiks isegi
õnnestuda. . Kas siis ainult suurte
söögivahetunnis muusikaga alustada ja hiljem lisada ka väikeste
vahetundi?
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Rebaste piinad
Annika Kaljumäe
Joonas Küttim
IG õpilased, 10.klass
Selle aasta rebaste retsimine
toimus septembri lõpust kuni
oktoobri alguseni (28.0902.10). Võrreldes eelmiste
aastate retsimistega, mida me
oleme näinud, oli tänavune
üks madalaima kvaliteediga
retsimisi.
Retsimine jumalate
poolt sai alguse esmaspäeva
hommikul, kui kõigile 10.klassi
õpilastele anti, kas prügikott
riietuseks või siis poistele midagi tüdrukulikku selga. Pärast
seda toimus meil söögivahetunnil mõnus paarisjooga, mis
lõppes WAP-i tantsimisega.
Järgmistel päevadel ei
toimunud eriti
midagi, ainult mõned jumalad
andsid oma
rebastele
ülesandeid
või karistusi. Kolmapäeval esitasid ka kõigest osad
rebased ülistava luuletuse oma jumalatele
ning samamoodi oli ka
neljapäeval, kuid siis oli vaja
esitada hoopis laul. Nädala lõpetas pauguga rap battle, kus
rebased pidid üksteist röstima
räppides.
Tänavuse retsimise madala kvaliteedi põhjuseid oli

päris mitmeid. Suurim põhjus miks jumalad meile eriti
midagi ei teinud, oli see, et
kooli juhtkonna poolt ei lubatud neil meile peaaegu mitte
midagi teha. Teine põhjus,
miks see rets läks just nii nagu see läks oli ilmselgelt ülemaailmne viirus COVID-19,
mille tõttu pidid jumalad vaatama, et ei oleks eriti omavahelisi kokkupuuteid. Kolmas
põhjus oli ka 12. klassi uurimistööde valmimise tähtaeg.
Mitmed jumalad pidid tegema oma uurimistööd, et see
valmis saada, seega neil ei
olnud ka eriti aega oma rebastele midagi välja mõelda.
Kui 50. lend oli alles
gümnaasiumi alustamas, siis
neil oli meie arust super
rets. Mõningad asjad, mis
olid neil, olid ka meil, need
on nn traditsioonid rebastel,
nt
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prügikott riideks või koolikotiks, millegi sisse söötmine jne.
Lisaks oli neil ka vande andmine, takistusraja läbimine, mis
on kõige hullem osa rebaseks
olemisel ning erinevad karistused ja liikumisviisid igal päeval.
Retsimise lõbusaimad
seigad sel aastal Joonase jaoks
olid neljapäeval laulu esitamine oma jumalale ja reedene
rap battle. Viimane oli ka lõbusaim seik Rolandile. Nii mõnelegi meeldis veel ka nädalat
alustav paarisjooga koos valsi
ja WAP-i tantsimisega. Osadele
aga jällegi meeldis see, et ei
olnud eriti palju ülesandeid
ega karistusi, vaid see, et see
oli leebe nädal.
Ise oleme küll veidikene
pettunud selles, kuid me mõistame neid probleeme, mis takistasid parema retsimise toimumist. Avaldame suurt tänu
oma jumalatele, kes selle meile huvitavaks tegid ning oleme juba ise valmis korraldama ühele klassile
meeldejäävat retsimist.
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Huvitavad tegevused meie koolis
Autorid: Chris Reest, Jekaterina
Reinova
IG õpilased, 10.klass
Meie koolis on palju ringe, mis on
väga huvitavad ja kutsuvad osalema. Nendes huviringides saavad
käia eri vanusega noored. Täpsemalt tutvustame korvpalli ringi,
võrkpalli ringi ja laskeringi. Huviringide eesmärkideks on arendada lapse liikuvust ja sisustada vaba aega.
Räägime nüüd võrkpalli ringist.
Võrkpalli ringid jagunevad kolmeks, on suured, keskmised ja
väikesed. Kõige rohkem inimesi
käib nendest kolmest suurte
omas. Väikeste trenn algab kl
14.00, keskmiste trenn algab kl
15.00 ning suurte trenn algab

esmaspäeval ja kolmapäeval kl
16.00. Teisipäeval ja neljapäeval
kl 20.00. Treeneriks on Jaanus
Liivak. Meie arvates on see
trenn väga kasulik, sest treener
on hea ja motiveeriv. Samuti
saab sealt hea võrkpalli algbaasi
ning saab minna kuhugi edasi
õppima.
Korvpalli ringi võivad tulla ka
kõik huvilised. See toimub kolmapäeviti kl 17.30. Samuti on ka
korvpalli ringi treeneriks Jaanus
Liivak. Kuna meil on korvpalli
akadeemia, siis on see ring väga
hea alustuseks. Kes alles alustavad korvpalliga, ei pea minema
kohe akadeemiasse, vaid saavad
esialgu käia korvpalli ringis, kus
on hea võimalus saada teada,
kas see ikka on sinu jaoks.
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Laskeringis saab käia iga hommik ja ka peale tunde. Laskeringis saab lasta näiteks õhupüssist ja ka püstolist. Laskeringi
annab meie kauaaegne õpetaja
Kalvi Kivimäe. Seal on võimalus
harjutada täpsust ning ka huvitavaid tehnikaid. Laskmine on
iseenesest väga huvitav ring,
mida me soovitame kindlasti
kasvõi proovida.
Tänu nendele trennidele saame
arendada oma füüsilist vormi ja
tervist. Õpetajad on suurepärased ja rõõmsa meelega ning
teevad ka sul tuju paremaks.
Ringid on hea võimalus sisustada vaba aega ning leida endale
uusi lemmiktegevusi. Meie soovitame kindlasti kõik ära proovida ja te ei kahetse.
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Täitsa nagu õpetajad
Aila Jürgenson
IG õpilane, 11. klass
Justkui tavaline koolipäev,
ainult et õpilased ei suuda kuidagi paigal püsida. Käib pidev
sahmerdamine ja jutuajamine
ning õhus on tunda elevust.
Kella käies jooksevad paar pidulikus riides õpilast kibekiirelt
tunnist välja 12. klassi juurde,
et üle korrata oma ülesanded
ja küsida veel viimased küsimused. Peagi hakkab kõik see
möll pihta.
Esimese asjana tormatakse
pühasse õpetajate tuppa, et
oma valdused üle vaadata.
Julgemata seal liiga kaua püsida, võetakse kandikult üks viinamari ja astutakse tagasi koridori. Seejärel külastatakse
huvipärast direktorikabinetis
tähtsat nägu tegevat uut direktorit Otti ning tervitatakse
ka hea huumorimeelega õppealajuhatajat Henryt. Veidike
uidatakse veel ringi koridorides, püüdes leida tegusaid
töökaaslasi, kuid tulutult. Kõik
on juba oma klassides.
Esimest korda klassi ette
astudes tabab uhiuusi õpetajaid kabuhirm. Mida ma peaksin ütlema, mida tegema, kuidas olema? Paari kivisambana
seismise sekundi pärast tuleb
elu taas sisse ning alustatakse
tunniga. Vaikust klass! Keegi ei
reageeri, saadetakse vaid mõ-

ni kuri pilk. Enne kui jõutakse
taas tähelepanu paluda, astuvad uksest sisse direktor ja
õppealajuhataja. Nad tulid
kena koolipäeva soovima.

Esimest korda klassi
ette astudes tabab
uhiuusi õpetajaid
kabuhirm.
Lõpuks suutes klassi maha
rahustada ja panna kõik oma
kohale istuma võivad õpetajad rahulikumalt hingata ning
anda klassile ette nende tunnitöö. Just siis kui tundub, et
asjad sujuvad hästi, hakkavad
kõik 23 õpilast korraga karjuma ja rääkima, korraldades
täieliku kaose. Suutmata klassi taltsutada pöördub õpetaja
murega direktori poole
ning peagi kirjutab kõige
suurem tüliõun seletuskirja oma käitumise kohta. Õpetaja saab taas rahulikumalt hingata.
Kusagil lõuna paiku saadab õppealajuhataja Henry
kõigile kolleegidele äreva
teate, et nad võimalikult kiiresti direktori kabineti koguneksid. Kartes, et nad on mingi jamaga hakkama saanud,
jooksevad kõik kohale, kulmud kortsus. Koosolek algab
pineva vaikusega, mille katkestab järsult õppealajuhataja
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madal hääl: „Meil on probleem…“ lausub ta tõsiselt,
„Nimelt minu kabineti uks
kriuksub.“. Oodanud tõsist
peapesu puhkevad õpetajad
naerma, sest sellist imetillukest
probleemi saab ju ülilihtsalt
lahendada – lihtsalt võta uks
eest ära! Igaühe pakkumisi ja
ideid kuulanud soovib Henry
oma kolleegidele ilusat koolipäeva jätkus ja lubab neil oma
klassidesse naasta.
Pärast kahte või kolme lühikest tundi ongi kogu asi läbi.
Veel on näha siin ja seal lonkimas paari väsinud näoga õpetajat, hääled kähedaks karjutud. Tehakse veel viimased parandused ning võibki õpetajaameti selleks päevaks maha
panna. Endised õpetajad, nüüd

„Meil on
probleem!“
taas õpilased, patsutavad üksteist seljale eduka
päeva eest ja uurivad teineteiselt kuidas läks. Tuleb välja, et
hoolimata väsinud väljanägemisest on nad seesmiselt õnnelikud ning nii mõnigi neist
otsustab edasi õpetajaks õppima minna.

IG Sõnumikuulutaja

Pall on ümmargune
Darja Reinova
IG õpilane, 11.klass
Suvel toimus projekt Ann Lizann OÜ ja Rõuge noorte vahel.
Projekti eesmärk oli kokku tuua eesti ja vene noored. Noortekohtumise
käigus mängisid noored erinevaid
pallimänge, mõtlesid ise uued pallimängud välja ning tutvusid teise
kultuuriga. Arendati meeskonnatöö,
emakeele- ja võõrkeele oskust. Esimene kokkusaamine toimus Iisakus.
Siin me mängisime võrkpalli, valmistasime rahvustoite ning hakkasime
looma esimest Eesti-sisest noortepassi. Samuti oli meilettevalmistatud Iisaku mäng eesti, ja vene keeles. Kõige tähtsam projekti osa oli
see, kui noored ise mõtlesid uue
pallimängu välja. Noored pidid mõtlema välja absoluutselt kõik, alustades reeglitest, lõpetades sellega,
mis palliga nende mängu mängitakse ning mis pealkirja kannab nende

mäng. Auhinnaks oli spaa pääse
kahele iga grupi liikme jaoks. Teine
kokkusaamine toimus Rõuges, kus
juba esitati oma mänge teistele ja
toimus võitjate valimine hääletuse
teel. Rõuges me tantsisime rahvatantse ning laulsime rahvalaule,
mängisime korv-, ja jalgpalli. Teisel
kokkusaamisel me täitsime elektroonilisel kujul oma noortepassi
ära ning viimaseks päevaks meile
prinditi need välja.
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Noortekohtumise projekt on
väga hea koht, kus arendada pädevusi, mida läheb elus väga vaja. Projekti käigus muutuvad noored palju
avatumaks, julgevad avaldada oma
arvamust ning astuvad üle keelebarjäärist, mis võib tekkida kahe
rahvuse vahel. Projekt on hea võimalus leida endale uusi tuttavaid ja
sõpru, leida uusi hobisid ning muuta oma elu aktiivsemaks ja huvitavamaks.
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Zumba
Markus Niine
IG õpilane, 10.klass
18. novembril oli gümnaasiumi
õpilastel tavapärase kehalise kasvatuse tunni ajal zumba tund,
kus õpilased õppisid zumbatantsu samme. Õpilastel oli võimalik ennast 45 minutit liigutada
kaasõpilaste Andrise ja Antoni
aeroobikakava saatel.
Enamjaolt käiakse tunde läbi
viimas õues, kuid selle päeva ilm
ei soosinud õues olemist. Alutaguse vald on küll seoses leviva
viirusega keelanud tantsupeod,
kuid spordisaalis oli võimalik end
siiski pisut ennast tantsulisemalt
liigutada.

Plaanis on veelgi
selle aasta sees
teha teistsuguseid tunde.

Sport ja eluviis Eestis
“19. sajandil muudeti töö sageli spordiks. Meie
ajastul on vastupidi.” Geoffrey Blainey
Nikita Fanfora
IG õpilane, 10.klass
Tundub, et sport oli ja jääb meie
ellu. Meie koolis puutume sellega
pidevalt kokku. Kui palju keegi
spordiga tegeleb, on üsna erinev.
Seoses uute tehnoloogiatega autod, arvutid jms – muutub inimeste eluviis aina istuvamaks.
Inimkonda vaevab kehalise aktiivsuse puudus. Iga põlvkond on
eelnevast vähem sportlikum.
Vähemalt tundub niimoodi.
Tegelikult selline probleem on
olemas küll, aga mitte Eestis. Eesti on Euroopa kõige sportlikum
riik- meil on vähemalt 60% inimesi, kes tegeleb spordiga, ja
vähemalt 50% inimesi tegeleb
spordiga regulaarselt ja vähemalt
kaks korda nädalas.
Meil on suuresti vedanud, et elame praegusel ajal ja selles riigis
ning oleme enamasti füüsiliselt
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aktiivsed.
See on muidugi hea, et Eesti on
niivõrd sportlik, aga me peame
sellise eluviisi ka järglastele edasi andma. Iga aastaga tuleb juurde mõjutajaid, mis segavad
meil tervislikult elada. Oleme
tublid praegu, aga peame ka
andma eeskuju teistele riikidele
ja järgmisele põlvkonnale.
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Jaanus Liivak ja võrkpall
Karina Neidla, Darja Meinson
IG õpilased, 10.klass

koolitused ning nüüd olen
treener.

ma olen nõus neid aitama ning
treenima.

Iisaku Gümnaasiumis toimub
võrkpalli trenn koos Jaanus
Liivakuga. Kes on olnud treeneri rollis juba mitmeid aastaid. Tema karjäär Iisaku Gümnaasiumis algas 2 aastat tagasi.
Lisaks võrkpallile on ta samuti
korvpalli treener. Selle ajaga,
mida ta on siin töötanud on tal
võimalik teha järeldusi õpilaste
progressist tema tundides ning
trennides. Küsisime tema
käest mõningaid küsimusi seoses tema tööga.

Mida Te enda jaoks sellest
saate?
Täna on see kindlasti töö, mis
meeldib ning mis toob mu
õrnema poole esile. Samuti
tahaksin sellega edasi anda
armastust spordi vastu ja
sportlikku eluviisi.

Kas keegi noortest on Teid
üllatanud?
Jaa, mind on üllatanud kõik
need noored, kes ei õpi spordisuunal ja sport pole nende elus
esmatähtis, aga nad tulevad
kohusetundlikult kohale ning
teevad siin trenni.

Kas on mingeid plaane võrkpallitiimiga?
Hetkel ei ole,
aga kui lapsed ise tahavad minna võistlema ning
sellega
professionaalselt
tegeleda,
siis

Kas noortel on toimunud
progress ?
Jaa, muidugi. Paljude noorte
suhtumine on muutunud paremas suunas ning tehnika on
neil palju parem kui oli kunagi
varem.

Kuidas Te hakkasite tegelema
võrkpalliga?
Esmane kokkupuude võrkpalliga oli mul kindlasti noorpõlves,
kehalise kasvatuse tunnis. Hiljem suvel toimusid rannavõrkpalli meistrivõistlused, milleks
me tiimiga tegime trenni ja
harjutasime palju.
Kuidas Te saite võrkpallitreeneriks?
Talvel kaks aastat tagasi
tüdrukud, kes olid
võrkpallist huvitatud,
palusid abi, et aitaksin
korraldada
võrkpallitrenni,
siis läbisin
treeneri-

Foto: Madis Veltman

22

Kaua Te olete võrkpallitrenne
andnud?
Jaanuaris saab kaks aastat, kui
ma esimest korda hakkasin siin
koolis andma võrkpallitrenni.
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Kas sport ilma dopinguta
on võimalik?
Ott Muttika
12.klass

Jah
Miks ei peaks sportlane ise nägema
vaeva oma tulemuste nimel? Kui
võistlustel saavutab parema koha
dopingukasutaja, siis jäävad ausa
sportlase pingutused hindamata.
Kuid vanaduspõlves hakkavad dopingukasutaja lihased kokku kuivama ja jäävad nõrgaks. Kas inimene
tahab ajutise edu nimel nooruses
vanaduspõlves kehva tervist kannatada?

Ei
Miks peab nägema rohkem vaeva,
kui hea tulemuse võib saada ka kiiremini? Kui inimene saavutab edu
kiiremini, mõjub see talle vaimselt
hästi. On vahe, kas saavutada tulemus kahe nädalaga või teha selleks
kuu aega trenni. Dopingut tarvitanud sportlane on motiveeritud
võistlema, sest tulemused on paremad.
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Iisaku Gümnaasium osales
üleriigilistel korvpallivõistlustel
Robin Kägo
IG õpilane, 10.klass
Oktoobri esimesel nädalal toimusid Raplas üleriigilised korvpallivõistlused gümnaasiumide
arvestuses. Meie koolil läks väga hästi, saavutati tubli 3. koht.
Kokku osales kaheksa kooli, millest neli said edasi playoff´idesse.
Esimeses mängus tuli vastamisi
minna Rakvere gümnaasiumiga,
kelle ees juhtisime kogu mängu
vältel, kuid neljandal veerandajal andsime mängu teadmata
põhjustel käest ja kaotus tuli

meile seisuga 77:81.
Teises mängus läksime vastamisi Ülenurme gümnaasiumiga. Mäng kulges sujuvalt ning
peale poolaega olime juhtimas
juba 15 punktiga. Alistasime
vastase suurelt, seisuga 73:44.
Sealt edasi liikusime poolfinaali
ning mängida tuli kohaliku
Rapla gümnaasiumiga. Mäng
kulges punkt punkti järel, kuni
neljandas veerandajas vastased tabasid mitu valusat kolmest ning tekitasid vahe sisse.
Mängu lõpuks vandusime paremust Raplale seisuga 66-69.
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Viimases mängus tuli meile vastu Nõo reaalgümnaasium, kelle
ees juhtisime kogu mängu ning
võit tuli meile lõppseisuga
73:59.
Poisid ise arvavad, et suudavad
ka paremini.
Eelmisel aastal jäime samuti
kolmandaks. Jätkame treeningutega, üritame ikka paremaks
saada ja osaleme ka järgmisel
aastal üleriigilistel korvpallivõistlustel.
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Reinar Halliku korvpallikool
tegi ajalugu
Phil-Benjamin Paju
IG õpilane, 10. klass
Teisipäeval, 28.10.2020 üllatas
RHKK meeskond paljusid, võttes
oma esimese võidu Saku II liigas.
Mäng toimus Iisaku gümnaasiumis ja mäng käis Võrumaa
vastu. Kuigi hetkel järgitakse rangelt reegleid COVID-19 leviku
vältimiseks, oli siiski saalis näha
ka fänne, kes elasid mängule
kaasa. Mäng ise oli väga tasavägine ja üks pealtvaataja ütles:
”Noored poisid mängisid väga
agressiivselt ja panid ka vanamehed liikuma, lausa lust oli mängu
vaadata.” Lisaks mainis ta, et väga tore on näha, kuidas noored
poisid annavad endast mänguväljakul kõik ja tahavad võita.
Esimesel veerandajal olid
poisid härga täis ja kodumeeskond võitis vastaseid 26:18. Kuid
teisel veerandil kukkusid külalismeeskonnal visked paremini sisse ja vahe oli juba ainult 4 punkti
(45:41). Kolmandal veerandil oli
Võrumaa meeskonnal juba hoog
sees ja võidetigi kolmas veerand

seisuga 67:61. Kuid järgmisel
veerandil võtsid Reinar Halliku
poisid ennast kokku ja hakkasid
võitlema võidu nimel. Viimased
viis minutit oli punkt-punkti
mäng, ning Võru mehed said
juba vihaseks ja hakkasid mängu käigus noortele mängijatele
haiget tegema. Sellest hoolimata võtsid ikkagi poisid võidu seisuga 88:82. Kõige rohkem punkte kogus võitja meeskonnast
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endale Reinar Hallik, tervelt 29
punkti, temale järgnes Malik
D´Anfernee Pugh 18 punktiga.
Vastastest skooris käige rohkem
Fredi Parker, kes suutis visata 28
punkti.
Pärast seda mängu on Reinar
Halliku meeskonnal kirjas üks
võit ja kaks kaotust. Järgmine
mäng toimus neljandal novembril KK Viimsi vastu.
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Rahvajutu aasta 2020
meie koolis
Ilme Lillemäe
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Jutuvestja Piret Pääri algatusel
on 2020. aasta pühendatud eesti
rahvajuttude lugemisele, jutustamisele ja kuulamisele. Oma kodulehel kirjutab Piret Päär nii:
„Iga kuu 11. kuupäeval avaldan
ühe rahvajuturaamatu pealkirja.
See kogumik jääb lugemiseks
terveks kuuks ajaks. Lugeda tasub mõnuga ja vähehaaval, väikeste ampsudega. Soovitame
isegi lugeda lugusid mitu korda
ja eriti neid, mis esimesel katsel
üldse ei meeldinud. Vaata, mis
saab, kui sa seda teed!“ (vt piretpaar.com ja FB: Eesti rahvajutu
aasta 2020).

ti tähelepanelikult ning jutuvestmised lõppesid ühise arutelu ja sooja aplausiga.
Jutuvestmine jätkub veel aasta
lõpuni. Ka põhikooli vanemate
klasside õpilased loevad rahvajutte ja valmistuvad neid teistele edasi rääkima. Samuti loevad
või jutustavad eesti keele ja kir-

„Ja taevast
kukkus
alla
kolm õuna: üks kuulajale, teine
jutustajale, kolmas sellele, kes
lugu edasi pajatab.“
Kui jutud loetud ja kuulatud, on
aeg kirjutada ise üks muinasjutt.

Meie koolis oli Piret Päär ise
jutte vestmas 3. novembril.
Juttude võlujõust ja rahvapillide
kõlast said osa kõik õpilased.
Novembri teisel nädalal lugesid
ja jutustasid gümnaasiumiõpilased Getly, Aila, Laura Johanna ja
Henry noorematele koolikaaslastele
rahvajutte
kogumikust
"Imesõrmus". Gümnasiste kuula-

janduse õpetajad tundides lastele lugusid ja arutlevad nende
üle. Sama soovitame kõigile,
sest nagu ütleb üks armeenia
muinasjuttude lõpetusvormel:
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Kuulutame välja muinasjuttude kirjutamise võistluse Iisaku gümnaasiumi 3.-12. klasside õpilastele. Tööde ligikaudne pikkus võiks olla: 3.-5. ja 6.8. klassil 100-200 sõna; 9.-12.
klassil 150-400 sõna. Kirja stiil
Times New Roman; kirja suurus 12 p; reavahe 1,5; rööpjoondus. Käsitsi kirjutatud töö
on selge ja loetava käekirjaga
ning samuti korrektselt vormistatud. Juttude esitamise
tähtaeg on 30. november. Sisukate ja omanäoliste juttude
eest paneme välja auhinnad.
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Karu talv
Arend Küttim
IG õpilane, 12.klass

bid viskas ta mööda metsa
laiali ja ise naeris laginal selle üle.

See juhtus paar aastat tagasi. Talv oli juba kätte jõudnud
ja kõik metsloomad, kes pidid juba talveund magama,
olid ammu juba oma pesadesse läinud. Kõik peale karu.

Lõpuks ei suutnud metsloomad seda enam taluda ja
kutsusid tugevad põdrad kohale, kes alguses tahtsid karu rahustada, aga sellega ei
saadud hakkama ning karu
seoti kinni ja viidi kohtu ette.
Kohtus olid kõik metsloomad karu vastu ja vaatasid
teda kurja pilguga.

Sellel ajal kui teised loomad
magasid, jooksis karu ringi ja
laamendas, selmet vaikselt
oma koopas püsida. Käinud
ta rebast ässitamas, kiskunud
hundi perega riidu ning kisanud ja laulnud üle terve metsa. Ükski metsaelanik ei saanud enam rahulikult olla. Isegi orava hoolega kogutud kä-

Karu hakkas nutma ja vabandama ning ütles siis põhjuse, miks ta oli nii käitunud.
Põhjuseks oli see, et ta oli
oktoobris kohvi joonud.

28

IG Sõnumikuulutaja

Vigadest õpime
Ott Muttika
IG õpilane, 12. klass
Elas kord üks perekond. Selles perekonnas oli kaks
last: vanem õde ja noorem poeg. Vanem õde oli
väga usin ja töökas. Ta oli alati koolipingis esimene, kes kätt tõstis ja vastas. Kõik kiitsid teda, aga
vanemal õel ei olnud väga palju sõpru. Igal vabal
päeval ta istus kodus ja oli üksi. Pere pesamunast
poeg oli aga teistsugune laps. Poeg oli väga laisk ja
ei tundnud üldse huvi
kooliasjade vastu ja
proovis igal võimalikul hetkel koolikohustustest mööda hiilida. Erinevalt õest
oli vennaraas väga
tegus inimene väljaspool kooli. Ta käis
sõpradega igal pool
ringi ja tegi kõikvõimalikke
tegusid.
Poeg ei osanud ennast
probleemidest
eemal hoida.

ehk tulevikus saaksime olla sinu üle sama uhked,
kui me su õe üle varsti saame olla.“ Tol hetkel poja
süda murdus ja ta ei osanud emale enam midagi
vastu öelda.
Läks aasta kuni kaks mööda, kui kõik muutus. Sel
ajal kui õde kodus vedeles ja aega surnuks lõi, oli
poeg mõtetega alati
omas tulevikus. Ta
tegi plaane ja arutas
endamisi iga päev,
kuidas küll ema ja
isa tema üle uhkust
tunneks. Paari aasta
pärast, kui õde lõpetas keskkooli ja poeg
põhikooli, muutus
kõik. Peretütar läks
oma elu peale ja
poeg astus keskkooli. Paari kuu pärast
oli peretütar raskustes ja kuna tütrel ei
olnud palju sõpru, ei
leidnud ta ka kusagilt väljaspool perekonda tuge. Poeg
aga leidis endale palju uusi sõpru ja iga
päev tegi midagi uut
ja pürgis iga päev
oma unistuste poole.

Õde ja vend vaidlesid
alati üksteisega, et
kumb neist elus kaugemale jõuab, kes
tulevikus rikkam on,
kellel suurem pere on
ja mis kõige põhilisem – kes suudab
rohkem uhkust tuua vanemate silmadesse. Vanemate silmis oli tütar tublim kui poeg. Tütrelt oodati
koolis häid tulemusi ja tulevikus suuri tegusid. Vanemad tihtipeale rääkisid ja unistasid, kuidas tütar
aastate pärast oma peigmeest tutvustab ja kuidas
nad oma lapselapsi käte vahel saavad hoida ja kui
uhked saavad nad oma tubli tütre üle olla. Pojast
selliseid jutte ei räägitud. Pojale prooviti alati selgeks teha, kuidas ja millal midagi teha, aga poeg
neid ei kuulanud.

Paari aasta pärast, kui lapsed juba vanemad olid,
sai poeg vanematelt kirja, milles oli kirjas: „Poeg,
ära kunagi tee järeldusi esimesest pilgust ja esmamuljest. Elu muudab kõike ja kõiki.“

Ühel päeval sai poeg väga halva teoga hakkama ja
terve õhtu pidi ema pisaraid valama. Pojal hakkas
emast väga kahju ja läks ema lohutama ja lausus:
„Ema, ära nuta. Ma suudan oma vigadest õppida ja
luban sulle, et teen nii sinu kui ka isa väga uhkeks.“
Ema ainult naeris läbi pisarate ja vastas: „Poeg, ära
muretse, me kindlasti oleme üks päev uhked su üle,
aga kui sa võtaksid rohkem eeskuju oma õest, siis
29
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Raldo Ootre
IG õpilane, 12.klass
Iisaku alevikus nautinud kord
kuus noort kossupoissi korvpalli
võlusid, nad pidasid omavahel
kohalikul palliväljakul vägevaid
lahinguid kuni päevani, kui nad
tülli läksid ja hakkasid üksteist
maha tegema, kaotasid mängu
sees üksteise vastu austuse.
Poisid mängisid klassikalist
3x3 tänavakorvpalli, et mängu
huvitavamaks teha, panid poisid
ühisel kokkuleppel kaotajale karistuse, milleks ei olnud miski
muu kui osta võidumeeskonnale
kamba peale üks suur pitsa kohalikust pitsakohvikust. Mäng
käis kuni 15 punktini, poisid tegid omavahel võrdsed võistkonnad ning pall pandi mängu.
Mängu keskpaigani, kui seis

Rahvajutt
Iisaku
kossupoistest
oli 7:8, laabus kõik ilusti ning
poisid mängisid üksteise vastu
lugupidavalt, kuni üks poistest
ägestus ning muutus üleolevaks, millest edasi tekkis ka
teistel tiimikaaslastel ülbus vastastiimi vastu ja terve nende
kolmeliikmeline tiim hakkas kasutama mängus keelustatud
võtteid ning ära kasutama teise
tiimi tagasihoidlikkust vigade
väljaütlemise vastu.
Mängu võitis võistkond, kes
oli terve mängu ebaausat mängu mänginud ning vastastiimi
mõnitanud, kaotajad olid aga
aumehed ning ostsid võitjameeskonnale pitsad ning läksid
koju trenni tegema, et paremaks saada ja
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mitte rohkem ülbikutele kaotada.Võitjad sõid oma pitsa uhkelt ära ja seejärel läksid koju.
Võitjate tiimis olnud poisid jäid
aga koolist puuduma, sest nad oli
peale toda päeva raskelt haigeks
jäänud.
Paar aastat hiljem mängisid
kõik kolm kaotajate tiimis olnud
liiget Eesti rahvuskoondises ning
võitjate kolmikust ei teadnud
keegi enam midagi. Peale seda
pole sellel palliplatsil enam ühtegi ebaausat korvpallimängu mängitud ja kõik on olnud üksteise
vastu lugupidavad ning ausad.
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Külm õnnistus
Raikko Prants
IG õpilane, 12.klass
Külm oli sel talvisel hommikul, mil noor perepoeg ärkas unest. Ärgates nägi ta aknast, kuidas pehmed lumehelbed
taevast langesid sama õrnalt kui
suled, mis langevad tuule käes.
Kuid sel talvisel hommikul tekkinud hingerahu ei kestnud kaua,
nimelt pereisa oli hõiganud kõiki
enda juurde ja rääkinud oma perele, et tema ja perenaine on haigestunud ja nende elud on õrnal
jääl ja et nad ennast kaitseks haiguse eest ja hoiaks neist eemale
ja ei laseks kedagi teist nende
tuppa seni, kuni nad rasket haigust põevad.
Perepoeg hakkas vastu ja
nõudis, et kutsutakse arst vanematele appi, kuid kui ta viskas
pilgu aknast välja, nägi ta, et kõik
teed on täis paksu kuid pehmet
lund, millest läbi ei saaks mingi
hobusega ja perepoeg langetas
pea ja mõtles, et võimalusi peab
ju veel olema. Kui kõik ülejäänud
pererahvas oli oma tuppa läinud,
jäi perepoeg veel alla tuppa ja
tõmbas sügavalt kopsud õhku
täis ja lausus vaikselt: ”Kui siin
maailmas on keegi, kes saab aidata,
siis palun tulge.” Pärast selle lausumist
läks ka perepoeg
oma tuppa.
Oli saabunud
öö, kuid
perepoeg ei
suutnud silma
looja lasta ja
läks uuesti alla

tuppa. Alla jõudes oli täiesti
pime ja külm, perepoeg pööras
pilgu jälle aknast välja, nägi jällegi lumesadu ja ta leidis rahu
seda vaadates ja lausus oma
eelmisi sõnu uuesti ja järsult oli
kuulda koputamist uksel. Perepoeg avas ehmunult ukse ja
seal seisis noor neiu, kes oli
noor ja ilus, kuid teda
vaadates tõusid perepoja
karvad
püsti, nagu oleks
ta
jääkülmas
vees. Enne kui neiu
jõudis sõnagi lausuda, tõmbas perepoeg ta majja sisse ja küsis
neiult, miks ta õues on öösel
paksus lumes, kohas, kus pole
läheduses ühtegi teist hoonet.
Neiu ei vastanud perepojale,
vaid vaatas majas ringi, nagu
see oleks talle juba tuttav koht.
Sel hetkel perepoeg jäi mõttesse, et kes see noor neiu küll on
ja ta järsku mõistis, et ta pole
neiu silmi näinud, nagu neid ei
olekski olemas, kuigi ta ju ometigi avas talle ukse, ei
näinud perepoeg ta
silmi kordagi või
vähemalt ta ei mäletanud, et ta oleks
näinud.
Perepoeg
sattus paanikasse ja just
sel hetkel noor neiu näitas
näpuga perepoja vanemate
toa poole ja hakkas selle
poole astuma, perepoeg
proovis neiut peatada, kuid
ta ei suutnud isegi oma keha
enam liigutada, ta tundis nagu
ta oleks paksus jääkülmas
lumes kinni. Noor neiu
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avas ta vanemate toa ukse, pööras oma pilgu ta poole ja hakkas
ust sulgema enda järel. Perepoeg just siis nägi ta silmi, need
olid täiesti valged ja tühjad, ta
tundis, nagu ta oleks vaadanud
sedasama lund, mis akna taga
langes. Perepoeg sai jälle liikuda
ja kui ta avas oma vanemate toa
ukse, polnud neiut enam kuskil.
Järgmisel hommikul teatas
pereisa, et nad on perenaisega tervenenud ja et pole põhjust enam muretseda. Perepoeg viskas jällegi pilgu
aknast välja ja ta nägi, et lumi, mis eilsel päeval oli olnud nii
paks, et ükski hobune ei saanuks
sellest läbi, oli sulanud peaaegu
täiesti ära. Silmitsedes viimaseid
lumehunnikuid, nägi perepoeg
jälle neiu silmi, kuid
seekord ta tundis
soojust külmuse
asemel.

Horoskoop

Jäär
Suured muutused on tulemas. Jäära ootab novembris ees keegi, kes
võib olla see õige, aga peab olema
kannatlik, ei tohi oma võimu liialt
peale suruda. Õppimist peab tõsiselt võtma, hetkel lõdvaks laskmine
võib tuua hiljem halbu tagajärgi.
Oluline on leida uusi tuttavaid, kellega uude aastasse edasi minna.
Need inimesed jäävad püsima.

Sõnn
Sõnni november on kiire ja teguderohke. Ta tunneb end väsinult ja
emotsionaalselt, kuid seda vaid
veidike aega. Detsember tuleb helge ja täis häid hindeid. Uus aasta
saabub suure pauguga ja toob endaga kaasa nii mõnegi üllatuse.
Hoolimata heast tujust tuleb olla
ettevaatlik, sest rahaga uuel aastal
ei vea. Veebruaris võib aga kuulda
turteltuvide kudrutamist, sest Sõnn
kohtub selle õigega.

Kaksikud
Novembris juhtub Kaksikutel palju
äpardusi, seega tasuks olla ettevaatlik. Jõulud tulevad erksad ja
meeldejäävad, aastavahetusel saavad Kaksikud lõpuks puhata ja elu
nautida. Veebruar on Kaksikutele
kuldne aeg, ebaõnn jääb unustusse. Kuna Kaksikud on koroonaviirusele eriti vastuvõtlikud, peaksid nad
rohkem tegelema korvpalliga, mis
tugevdab nende immuunsüsteemi.

Vähk
Vähi tuju rikuvad saabuvad jõulud.
Aastavahetusel läheb Vähk juba
kell 19.00 magama. Vähile meeldib
nii väga magada, et ta magab maha
ka koroona kolmanda laine. Korvpallist Vähk lugu ei pea, sest talle ei

meeldi meeskonnamängud, selle
asemel käib ta iga päev Dellos söömas.

Lõvi
Lõvi on koolis edukas, ka sõprussidemed on tugevad. Jõulude ajal
leiab Lõvi endale uue armastuse,
mis soojendab tema südant kuni
aastavahetuseni. Uue aasta alguses leiab Lõvi Iisaku Grossi poe
eest raha, mille eest ostab lotopileti ning võidab sellega keskmise
suurusega rahasumma. Koroona
Lõvi ei ohusta, sest ta valib hoolikalt seltskonda ja on väga koduse
loomuga.
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mas peituvad – ja saavutab edu temale täiesti uuel alal. Talvel meeldib
Skorpionile kelgutada. Korvpall jääb
tagaplaanile. Veebruaris tuleb olla
valmis suurteks katsumusteks. Katsumuste ületamine toob määramatu
õnne.

Ambur
November on Amburile edukas, kuid
ta peaks hoidma distantsi Lõvidega,
sest nemad võivad kõik plaanid ära
rikkuda. Jõulude ajal pidutseb Ambur
lähedaste sõprade ringis ja saab positiivset energiat terveks aastaks.
Veebruari alguses pole mõtet teha
suuri plaane ega võtta enda peale
raskeid ülesandeid.

Neitsi
Jõuludeks soetab Neitsi naeltallad,
sest koolitee on libe. Jõuluvana
kotist on Neitsil oodata midagi väikest, kuid väga vajalikku. Taas hakkab ta suhtlema vanade sõpradega. Neitsi teab – kui tee peale jääb
mõni järsk kalju, on okei ümber
pöörata ja tagasi minna. Trenni
teeb Neitsi hea meelega, kuid ta
peaks proovima ka uusi lõdvestumisviise, näiteks telefoni käest panemine või kell 21.00 magama minemine. Neitsile tuleb armastus
hiljem, kui ta soovib, kuid varem,
kui ta arvata oskab.

Kaalud
Kaalud peaksid olema ettevaatlikud, sest neil pole kunagi aega kõike piisavalt läbi mõelda. Jõulude ja
aastavahetuse ajal on Kaalud väga
emotsionaalsed. Kui lumi maha
tuleb, siis Kaalude elu stabiliseerub
ja aeglustub. Talvekuudel on Kaalud kõikides oma otsingutes edukad.

Skorpion
Skorpion muutub novembris aina
energilisemaks ja julgemaks. Ta
isegi üllatub, millised võimed te32

Kaljukits
Kaljukitsel on novembris palju
konflikte nii õpetajate kui klassikaaslastega, kuid tänu tugevale karakterile saab ta kõigega hakkama. Detsembris muutub kõik lihtsamaks, ka
õppimine. Lähedastel on Kaljukitse
mõnikord raske mõista, kuid jõulud
pereringis mööduvad väga rahulikult. Jaanuar on Kaljukitsele traumaohtlik periood. Veebruaris leiab ta
uusi sõpru ja suhteid. Koroona kõnnib Kaljukitsest suure ringiga mööda.

Veevalaja
Veevalajale tulevad eriti head jõulud.
Tal õnnestub hankida esimesena
Iisakus koroonavaktsiin ning ta ei
karda enam midagi ega kedagi.

Kalad
Kalad kohtavad sõpru ja tuttavaid,
keda pole ammu näinud. Nad lubavad endale hea meelega mõne teraapiaseansi või massaaži. Korvpalluritest Kalad on koroona suhtes täiesti
immuunsed. Jõululauas istuvad Kalad laua otsas ja jagavad jõuluvorste.

Koostas ja kujundas IG meediakursus

