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Kuidas paremini
magada?

Mida arvavad inimesed
kanepist ja selle legaliseerimisest
Autorid Karl Teppo , Roven Ilves

Autorid Ken Sildaru, Joosep Põldre

Viisime läbi küsitluse, et saada selgust, milline on inimeste arvamus kanepist ning mida
nad selle legaliseerimisest arvavad. Teema
on meie arvates Eesti riigis tabu.
Küsitlesime ühte vanemat daami vanuses
70, daami vanuses 50, ühte neiut ning kolme noormeest vanuses 15-17.
Naiste vastuseks oli: „ Sellel teemal ei oska
seisukohta võtta, sest vajadust ei tunne, et
peaks legaliseerima.“
Noore neiu arvamuseks jäi: „Miks on alkohol ja tubakatooted lubatud, kuid kanep ei
ole, mille mõju tervisele ja vaimsele olekule
on palju lahjem, kui on alkoholil.“ Neiu arvas, et kanepi legaliseerimisest saaks kasu
ka riik. Ta ütles: „See hetkel on keelatud,
mis tähendab, et ostes ei teeni riik maksude
pealt kasumit, mida riik teeniks, kui oleks
legaalne.“
Ühe noormehe vastuseks oli: „Mind see ei
mõjuta ning ma nagunii ei ole tarbija.“ Teised noormehed oli samal arvamusel neiuga
ning arvasid, et kindlasti peaks olema koguse-, vanuse- ning ka müügipiirang eraisikutele.
Tuleb välja, et eestlaste vanem generatsioon mingil määral taunib kanepi legaliseerimist ja kasutamist, kuid noorem generatsioon on vastuvõtlikum selle idee
suhtes.

Käisime novembrikuu laupäeval Tallinna
kesklinnas möödakäijaid küsitlemas teemal
„Kuidas paremini magada?“.
Esimene küsitletav oli 22-aastane Rita, kelle
arvates on kõige tähtsam see, et enne magama minekut ei tohi olla telefonis, temal on
tänu oma vanaemale harjumus juua enne
magamaminekut tassike rohelist teed.
Teiseks küsitletavaks oli 17-aastane Oliver.
Poisi peamiseks hea une teguriks on see, kas
tal hommikul pea valutab. Kui ta näeb palju
erinevaid unenägusid öö jooksul, siis hommikul pea valutab ja ei ole ennast välja puhanud. Parim uni on siis, kui ei näe üldse
öösel und või siis näeb mõnda ilusat ja rahulikku unenägu.
19-aastane jõusaali kunn Roland oli meie
kolmas küsitletav. Rolandi sõnul tuleb tal
kõige parem uni siis, kui ta on päev otsa
jõusaalis korralikult trenni teinud, või siis,
kui on olnud aktiivne päev. Lisaks on tal
halb harjumus peale õhtust jõusaali osta
energiajooki ja see üldse ei aita kaasa magama jäämisel.
Viimasteks vastajateks oli armas
kauaaegne abielupaar Külli ja Jaanus. Külli ja Jaanuse sõnul tuleb
kõige parem uni, kui uinuda oma
armsama käte vahel. Üksi magama minnes ei tule neil tihtipeale
üldsegi und ja une kvaliteet on kordades
halvem. Näiteks hommikuti on suurem väsimus.
Arvamused on seinast seina ja igaühel on
oma moodus, kuidas magada
kõige paremini. Alustades
tassikesest
teest kuni halbade
unenägudeni. Hea
une mooduseid on
palju.
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Testimine
koolis
Autorid Chris Reest, Henry Liht

Kuidas on teie
elu koroona
mõjutanud?
Autor Anton Jääger

1.novembril hakati üle Eesti
koolides COVID-19 kiirtestidega testima ja seda kolm
korda nädalas. Eesmärk on
takistada koroona levikut
ning saada parem ülevaade
koroonakolletest.

Heast küljest hoitakse tõhusamini ära koroona edasi
levimist ja ennetatakse koolikollete teket. Näiteks ongi
kellelgi sümptomid ja siis
tuleb koolis testimine, tulemus on positiivne, siis saab
kohe reageerida ja õpilane
koju saata. On näha, kuidas
nakatumise protsent langeb.
Kuigi testimine on pigem
kasulik, võib siiski olla
neid, kes testida ei taha, seda siis ebamugavusest või
vanemate keeldumise tõttu.
Küsides mõningatelt kaasõpilastelt, mida nemad kiirtestimisest arvavad, saime
enamjaolt vastusteks, et neil
ei ole selle vastu midagi,
kuigi võib olla veidi tüütu.
Kolm korda nädalas kiirtestimine on hea mõte ja see
aitab vaos hoida viiruse levikut paremini ning õpilasi
see üldiselt ei häiri.

See on avaldanud mõju
meile kõigile, aga erinevalt.
Mõningatele kergelt, teistele
aga raskemalt. Arvatakse, et
kõige raskemalt on koroona
mõjutanud noori. Uurisin meie õpilaskodu sportlastelt, kuidas on koroona
mõjutanud nende elu.
Ken vastas: „ Ma ei saanud
korralikult trenni teha ja selle tõttu läksin kodus hulluks.“ Uku arvas, et koroona
takistas tal pidudel käia. Roven: „ Ma hakkasin igatsema oma sõpru, kellega koos
aega veeta, aga kuna meil
olid piirangud, siis see oli
võimatu.“ Markus sõnas, et
teda ei mõjutanud koroona
üldse, kuna ta istub
kogu aeg kodus, kahe seina vahel. Koroonaviirus on
meid kummitanud juba
kaks aastat.
Ma ei hakka kirjutama,
kuidas see on mõjutanud
kogu maailma ja kui palju
inimesi on surnud nii Eestis kui mujal maailmas.

Kiirtestimine jätkub veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Haridus- ja teadusministeerium soovitab edaspidi testida kaks korda nädalas.
Eks seda ole näha, mida lähikuud meile veel toovad.
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Mind on see viirus eelkõige
mõjutanud psühholoogiliselt.
Keegi ei tea, kuidas haigus
just mind või minu lähedasi
mõjutab.
Kust võin saada nakkuse ja
kellele selle edasi anda?
Kui on ilmunud natuke nohu või köhin, siis otsekohe
arvan, et mul on see viirus.
Maale, vanaema ja vanaisa
juurde ei julge minna, sest
arvan, et nakatan neid.
Olen küll vaktsineeritud,
kuid nagu selgunud on, siis
ka vaktsiin ei aita.
Oma osa siin mängib muidugi ka meedia, kus pidevalt räägitakse ja näidatakse, kuidas koroona on meid
mõjutanud, palju on nakatunuid ja pidev propaganda, et peab vaktsineerima.
Eestis on palju ka vaktsiinivastaseid, kes samuti tahavad oma usku kõigile teatavaks teha, et kõik on vandenõuteooria.
Õnneks vaatan vähe telerit
ja
kuulan
minimaalselt raadiot, kuid ikka kuulen kuskilt midagi ja see
tekitab segadust.
Keda uskuda, keda mitte?

SÕNUMIKUULUTAJA
NOORED TAHAVAD
MEIE RIIKI KAITSTA
Autor Sofia Talpas

Iisaku kümnenda klassi õpilased käisid riigikaitseõppe õppekäigul, kõik noored said
olla pisut aega sõdurid.
Kolmapäeval, 17 novembril toimus Iisaku
Gümnaasiumi kümnenda klassi õpilastel
õppekäik,väljasõidu teemaks oli riigikait-

da, millises vormirõivas sõjaväelased kunagi käisid, sai minna punkrist tehtud koopia
sisse. Näha sai ka mannekeenidega lavastatud sõjastseeni. Giid viis õpilasi muuseumi
teise ossa, kus asusid sõdurite saunad, sõjamasinad, tankid jm.
Ekskursiooni lõpus lubas giid siseneda kõikidesse seal olnud autodesse. Kell 13.00 oli
muuseumi ekskursioon lõppenud Noored
said emotsioonide tormi, muuseum oli edasi
andnud kogu sõja atmosfääri ja tutvustanud
minevikku. see huvitab paljusid õpilasi, kes
tahavad oma elu riigikaitsega siduda.

seõpetus. Õppekäik oli Tallinna, Viimsi
sõjamuuseumisse -Kindral Laidoneri Muuseumi. 14 noort sõitsid koos riigikaitse
õpetaja Kalvi Kivimäega õppereisile. Kell
8.25 toimus väljasõit Iisaku Gümnaasiumi
juurest.
Muuseumi sabumisel juba ootas noori giid,
kes hakkas neile muuseumi tutvustama.
Noored sukeldusid ll maailmasõtta. Muuseumis näidati relvastust. Noored said tea4
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Õppekäik näitustele
Iisaku Gümnaasiumi ja Iisaku Kunstide Kooli 3.-12. klassi kunstihuvilised ja
õpetajatena Kristiina, Kaja ja Pille, käisime 13.oktoobril Tallinnas õppekäigul
kunsti vaatamas.
Kristiina Avel
IG kunstiõpetaja
Esimene näitus oli Kadrioru
kunstimuuseumis “Memlingist
Rubensini. Flandria kuldne ajastu”, kus tore giid, Laura Berta,
aitas ajaloolistest teostest paremini aru saada, õpetas neid vaatama maalidel olevate tegelaste
pilgu läbi. Väljas oli rikkalik valik 15.-17. sajandi flaami kunsti
kollektsioonist ja tõi vaatajateni
läbilõike Belgia selle perioodi
kunstikultuuri mitmekesisusest.
Ka Kadrioru loss ise oli oma
rikkalikult kaunistatud peasaaliga
vapustavalt ilus, ikkagi nii Eesti
kui kogu Põhja-Euroopa barokkarhitektuuri üks kaunimaid
näiteid.
Järgmine näitus asus Telliskivi
Loomelinnakus Fotografiskas.
Fotografiska on Stockholmi juurtega rahvusvaheliselt tunnustatud
fotokunstikeskus, kus saavad
kokku maailmatasemel kunst, hea
toit, muusika, disain ja avatud
mõtteviis. Käisime vaatamas
kolme fotonäitust, millest üks oli
kõige meeldejäävam. Nimelt rahvusvaheliselt
tuntud
Nick
Brandt’i võimas väljapanek “See
tühi maailm. Meile jääb vaid
tolm.”. Tema näitus käsitleb Aafrika eheda looduse eskaleeruvat
hävinemist inimeste käe läbi, näidates maailma, kus põgenenud
loomadel pole enam ruumi ellu

jääda. Giid rääkis iga töö ja
seeria kohta, mida Brandt oma
töödega öelda tahab, kuidas ta
on neid teinud, kuidas on
arenenud aastatega. Näiteks
seeria elevantidest, kus ühel
pildil on terve kari liikumas fotograafi suunas, kõige ees kõige
suurem
loom,
karjajuht
(salakütid tapsid ta aasta peale
jäädvustuse tegemist). Järgmisel
fotol on kujutatud sarnane rivi
elevantidest, keda enam ei ole,
ehk siis pargivahid, kes hoiavad
käes salaküttide poolt tapetud
elevantide võhkasid, mis on
meestest palju kõrgemad. Tema
tööd on väga tugeva sisuga, mis
võtsid paljud tummaks ja ehk
klombigi kurku.
Läheme saalis edasi, tuleb seeria
loomadest ja inimestest. Giid
uurib
kas
teatakse, kuidas need fotod
saavutatud on.
Julgemad
pakuvad variante ja ega nad
mööda ei pannudki.
Kuid
giid täpsustab,
et ei ole tegemist
ainult
fototöötlusega,
vaid
pildistatud
ongi
täpselt samas
kohas - enne
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vabalt jalutav loom ja siis kutsutud inimesed tagasi oma tegevusi
jätkama ning ainult looma osa on
lisatud fototöötlusega aga loom
ise päriselt oli ka selles samas
kohas, lihtsalt teisel ajal. Brandt
loodab oma tööga tõsta teadlikkust käimasolevast hävingust,
seda tehes saavad vaatajad valida,
kas
neil
on
energiat
tegutsemiseks, et me saaksime
siiski ära hoida halvimat, mida
inimkond teeb. Kõik meie saame
olla osa paremal inimlikumal,
kaastundlikumal ja jätkusuutlikumal teel sellel planeedil, nii
väikestel kui ka suurtel viisidel.
Näitused olid vapustavad ja
aruteluteemasid jätkus pikemaks.
Aitäh toredale seltskonnale!
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Kuidas teie sorteerite
prügi?
Autorid Gennert Merivee, Maria Šaporenko

Prügi sorteerimine algab inimeste teadlikkuse tõstmisest, selleks on viimastel
aastatel tehtud kõvasti teavitustööd. Niisiis käisime ja
küsisime Iisaku inimestelt,
kuidas nende majapidamises
prügi sorteeritakse.
Esimene küsitletav, habemega mees, rääkis, et tema sorteerib ja kogub paberit lapse
kooli jaoks. ,Kogume vanapaberit juba seitse aastat, nii
kaua ongi käinud mu poeg
koolis,'' jutustas ta.
Meie teine küsitletav oli ehituspoe müüja.
„Tere päevast, on teil aega
vastata kahele küsimusele?”
„Tere, tere. Otse loomulikult, küsige, küsige.”
„Kuidas teie sorteerite igapäevaselt prügi?”
„Ah prügi, no paber ja muu
põlev materjal läheb ahju
ning pliidi kütmiseks ikka.
Biolagunev prügi läheb
kompostikasti. Kõik kile ja

olmeprügi läheb meil prügikasti. Taara viime ikka
taaraautomaati. Elektroonika ja muu selline ohtlik läheb kindlasti vastuvõtupunkti. Nii, mis siis veel?
Ah muidugi, klaaspurgid ja
klaaspudelid lähevad klaasikasti. Rohkem ma ei oska
teile küll peast öelda.”
„Kas oskate ka öelda, kui
kaua te olete prügi sorteerinud?”
„Oi, no mis ta võib nüüd
olla, kuskil kümme aastat
ma usun ikka.”
Meie kolmandaks küsitletavaks sai väike vanaproua.
Proua ei kavatse seda tegevust hakata keeruliseks tegema. Ta vastas, et tavaliselt sorteerib ainult taarat.
Naine lausus, et tegeleb
sellega
aastast, millal
Eestisse hakati paigaldama
taaraautomaate.
Meie neljas küsitletav oli
põhikooli viimases klassis
käiv tütarlaps.
„Kuidas teie
oma kodus
prügi sorteerite?”
„No nii palju
oskan
ma
öelda,
et
kindlasti sorteerime me
paberit, mille
me kogume
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kokku ja põletame ära.
Plastiku viskame prügikasti, aga taara kogume kokku
ja viime ikka taaraautomaati. Kile läheb ka meil ikka
prügikasti.”
Viimaseks
küsitletavaks
sattus internet müüja. Ta
väitis: ,,Me peres sorteerime prügi põleva ja mittepõleva järgi. Suurt osa paberit
saab kasutada kamina ja ahju jaoks.'' Mees arvas, et nii
on ta sorteerinud juba umbes 14 aastat.

Küsitledes inimesi selgus,
et kõige mugavam on sorteerida paberit ja taarat.
Suur osa inimesi on seda
teinud üle viie aasta.
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Disko igas klassis
Autorid Sandra Lehtla, Emma Labe, Roven Ilves, Maria Šaporenko
5. oktoobril tõi Iisaku Gümnaasiumi õpetajate päev noortele õpetaja osatäitjatele uusi tundeid.
Kõige rohkem vaeva nägid direktor ja õppejuht.
,,Noored on päris kontrollimata kari,’’ lausub noor õppejuht Laura Johanna Kask. Tihti võib sellist lugupidamatust näha just õpetajate päeval. Õppejuht oma tõsise häälega aitas oma töökaaslasi noortega
hakkama saada. Temale tundusid kõik justkui alluvat. Laura oma range ja valju häälega hirmutas nii
mõnegi õpilase ära.
Noor direktor Andris Smorodin proovis samuti pingutada, aga talle käis terve kooli kontrollimine üle jõu.
10. – 12. klassi õpilased said sellel päeval kogeda õpetajaks olemist. Nad said käia õpetajate toas söömas ja
joomas, hoida kõike kontrolli all, anda käske ja olla nagu bossid. Peaaegu iga ainet andis üks õpetaja, mõne
aine puhul oli neid kaks. Paljude õpetajate jaoks oli see väsitav, aga meeldiv kogemus. Õpetajad tulid õpetamisega toime ja olid üpriski tublid.
Õpilased said veidike kogemust ja aimu, mida õpetaja amet endast üldse kujutab. Noor õpetaja Emma tunnistas ausalt, et see polnud sugugi nii kerge, kui ta varem oli arvanud.
Noor õpetaja Sandra asendas õpetaja Marika Valterit. Temaga oli tunnis kolm last, kes olid õppimisega erinevatel kaugustel. Sandra õpetas neile eesti keelt, loodusõpetust ja matemaatikat. Tunnid möödusid kiiresti,
aga rahulikult. Lapsed olid väga tublid, tegid tunnis ilusasti kaasa ja kuulasid sõna.
Pärisõpetajad olid sellel päeval hoopiski õpilased. Ka neil toimusid esimesed viis tundi. Nad said tunda ennast jälle nagu õpilased koolipingis. Vahetundide ajal otsustasid õpilased tulla õpetajate tuppa ja tekitada
korralagedust. Nad kõndisid lihtsalt õpetajate tuppa sisse ja hakkasid sööma ning jooma. Korraldati väike
mäss, sest keegi ei saanud enam aru, kellel on õigus viibida õpetajate toas. Loomulikult üritasid õpetajad
kõike kontrolli alla saada, aga kuna see ei õnnestunud, siis kaasati sellesse ka direktor. Direktor ajas õpilased õpetajate toast välja.
Õpetajad tunde viisid samuti läbi noored õpetajad.
Õpetajate tunniplaan nägi välja selline:
tund – kohvipaus,

tund – võõrkeeled ajaloo klassis,
tund – kehaline aulas,
tund – muusika muusika klassis,
tund – kohvipaus.
12.00 toimus aulas väike aktus selle päeva õpetajatele ja pärisõpetajatele, kus kuulati direktorite kõnesid,
vaadati õpetajate tehtud filmi ja õpilaste näiteringi teemakohast näidendit.
Õpetajate päeval olid lühendatud koolitunnid olles 30 minutit 45 asemel, mis läksid toredate õpetajate
tunnis eriti nobedalt.
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Ralli Aidu
karjääris
Autor Sandra Lehtla

14. oktoobril toimus KIK-i
projekt väljasõit Aidu karjääri. Sellel päeval osalesid
projektis 10. ja 11. klass.
Projekt oli mõeldud terveks
koolipäevaks.

esitas väga palju küsimusi,
millele saime vastatud.
Sõitmine oli tore, aga vahepeal tekkis murelik näoilme
järskude kurvide puhul.
Giid viis meid lõkkeplatsi
juurde, kus saime edasi
minna matkama. Matk oli
pikk ja vahepeal tekkis
raskusi mingi vahemaa läbimisega, aga saime hakkama. Giid tegi ka vahepeatusi, rääkis ja küsis küsimusi.

Kui klassid kohale jõudsid,
ootasid seal giidid. Mõlemast klassist tehti kaks gruppi. Üks grupp läks metsa
matkama ja teine grupp põlevkivikaevandusse. Kaasas
olid huvijuht Sirly ja geograafia õpetaja Rahel. Meie
grupp suundus põlevkivikaevandusse. Kuna maa all oli
üsna külm, soovitas giid
panna meil joped selga, et
oleks soojem. Samuti pidime
turvalisuse mõttes panema
pähe kiivrid. Teel maa alla
olid tunda, kuidas õhk aina
jahenes. Maa all oli päris pime ja märg. Nägime väga
palju erinevaid vanu masinaid, millega maa all tööd
tehti. Saime sõita ka rongiga.
Rongis oli üsna vähe ruumi
ja pime, aga siiski oli tore
kogemus.

Teel kooli tagasi rääkisime
omavahel sellest päevast.
Üldiselt oli kõigil tore olnud, aga lihtsalt ilm
oli külmavõitu. Tegime
vahvaid pilte ja sai palju
nalja.

Teine grupp aga läks alguses
ühe masinaga metsa sõitma.
Masin oli kõrge, sellel polnud katust ja turvalisuse
mõttes pidi kinnitama turvavööd, mis olid pinkide küljes. Mööda metsa oli väga
tore sõita, aga oli oht saada
puuokstega pihta. Sõitsime
läbi porilompide ja üle küngaste. Vahepeal tegi giid ka
vahepeatusi, et saaks olulisematest kohtadest rääkida. Ta

Vigastustest
hoidumine

sportimisest piisavalt palju,
et vältida vigastusi. Meie
esimene küsitletav oli Joonas ja tema teadmised on
meie arust suhteliselt heal
tasemel. Tema arvates tuleks
venitada enne ja peale sportimist. Tema jaoks on taastumine väga tähtis, nt. külmakotid jalgadele vms.
8. kl Jordani jaoks on ka
oluline venitamine, aga tal
on veel üks huvitav näpunäide. Lihasgruppe tuleb treenida nii, et need ei saaks vigastada.
10. kl Antoni meelest on ka
venitamine tähtis. Anton arvab, et vitamiinid aitavad
vältida vigastusi.
Joosep, meie kõige rängema
vigastusega küsitletav, arvab, et enne ja peale trenni
tuleks teha üks hea venitus, ta lisas, et enne trenni
tuleb korralikult kõik lihasgrupid soojaks saada.
Korvpallipoiste teine seljahaige Andris väitis meile, et
tuleb tarbida iga päev palju
vett, et lihased taastuksid, ja
süüa korrapäraselt, mitte
igat asja, mis isutab või ette
jääb.

Pilt Sandra Lehtla

Autorid Kert Kasemets, Markus Juurik

Meie teema on pühendatud
sportlastele. Me tahtsime
teada, kas inimesed teavad
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Kert ja Markus said küsitletavatelt palju head infot ja
tarkust edaspidiseks eluks.
Tee nimetatud asju sinagi,
et olla vigastustevaene!
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Maitsev toit on 9. klassi koroonaloitsud
makaronid
Autor Maria Šaporenko

Koolileht viis läbi intevjuu meie kallite sööklatädidega: Alina Šapovulova, Olga Bušueva, Marina
Cojukri. Need on naised, kes toidavad kogu meie
koolipere maitsva söögiga.

Autor Sirlin

Autorid Jolan, Mathias

Mine sinna, kust sa
tulid.

Mine ära, mine ära,

Sööklatädide tööpäev algab kell 8.00 ja lõppeb kell
16.00. Enda tööst räägivad nad ainult positiivset.

Oled liiga kauaks
jäänud.

Alina: ,,Meeldib kuulata
tagasisidet. Noormees
või neiu võivad tulla ja
öelda, kui midagi oli valesti.“

Majandus on alla
käinud.

ei taha olla haiged
me.

Piirid kaua lukus
olnud.

Ära tee, ära tee -

Nende soov on kuulda
rohkem selliseid asju.
Meeldiv on ka laste rõõmus meeleolu pärast
söömist.

Mine juba ära siit.

Piirad ära, piirad ära

Oled liiga kauaks
jäänud.

asjad, mida meeldib
teha.

Muidugi tahtis koolileht teada ka toiduvalmistamise kohta. ,,Kõige
rohkem meeldib teha seda, mida õpilased söövad,
näiteks makarone,“ lausus Alina. Olga aga tähendas, et tema jaoks on kõige meeldivam suppi valmistada.

Autor Adeliina

Kao, kao, koroonakene.

Õpilaste käitumises leidub ka miinuseid. Sööklanaised mainisid, et ajab närvi, kui lapsed tulevad
sööklasse paljajalu. Nendel pole tolmuimejat. Kõik
lõhutud nõud koristatakse käsitsi harjaga, sellisel
juhul võib midagi põrandale jääda. Muidugi ei
meeldi sööklatädidele, kui õpilased ei söö ja toovad magustoidu tagasi. Millegipärast osa toitu õpilasi ei meelita.

Ole seekord negatiivne.

Tule, tule, hea aeg.

Jäta maha koroonaaeg.

köha, nohu, palavik.
Pole vaja, pole vaja,

rikud meie lõbu ära.

Tule, tule tervisekene.

Ole terve, ole hea.

Kirjanduse tund.
Teema: kõnekäänud

Kool ise valis meile
need toredad sööklatöötajad. Võrreldes teiste
koolidega on
Iisakus jube maitsev toit.
Aitäh tuleks öelda just
nendele sööklatädidele.

Kahe silma vahele jääma - "...sinna jääb kolmas
silm"
Kõrva taha panema - "...elevandil mahub eriti palju
asju kõrva taha"
Kärbseid pähe ajama - "...õpetaja, see oled sina"

Pildid Sofia Talpas
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Horoskoop

visad, kuid liigne ambitsioonikus ja

litseb järgneval aastal konkurents või

isekus ei tule alati kasuks, Kaksi-

lihtsalt teatav võistlusmoment - kes

kud peaksid püüdma olla loomuli-

kellele ära teeb ning kelle tahe peale

kud.

jääb. Õhus on võitlus oma individuaalsete vajaduste nimel. Neitsi on

Vähk 22.06-22.07
Jäär 21.03-19.04
Aasta 2022 tuleb väga positiivne.
Dünaamilisus, kiirus ja võistlus on

Vähil aktiviseerub keskendusvõime ja tahtejõud. Soodne aeg enese
täiustamiseks ja kauakestvate programmide

asjad, mida Jäärad alati otsivad ning

alustamiseks.

nad tahavad alati olla kõiges number

Rahalise olu-

üks, alustades tööst ja lõpetades

korra

seks ning hakkab oma viha teiste
suunas välja elama.
Sõnn 20.04-20.05
Aastal 2022 on Sõnni tugevus

kannatlikkus. Nõrkused on kangekaelsus ja eelarvamused teiste suhtes. Neile meeldib, kui inimesed on
otsekohesed. Järgmine aasta saab
neil olema väga raske. Koolis ei saa
Sõnnid üldse hakkama, nad on laisad ja ei viitsi midagi teha.

pinget tunda Neitsi ja kaasõpilaste
vahel.
Kaalud 23.09-22.10

Vähk muret

malik oma sõprade-tuttavate ringi

tundma

ei

laiendada. Kaaludel on särav, tegus

pea, seis on

aeg koos pidustustega. Saad leida

stabiilne. Vähk oskab suurepäraselt

endale uue hobi, mis toob palju po-

tulla toime ka vähemate vahendite-

sitiivseid emotsioone. Ühesõnaga -

ga. Kodune elu on rahulik. Õpila-

see aasta jääb hiljem kindlasti meel-

sed peaksid oma elustiilile tähele-

de kui parim osa kooliajast! Õpingu-

panu pöörama, sest sellest sõltub

te osas läheb täpselt samamoodi nagu

nende tervislik seisund.

eelmisel aastal – ei halvemini, aga ka

hästi, kuna nad ei taha õpitulemus-

oma kannatuse, muutub agressiiv-

tekkida suur ärevus. Koolis on erilist

Sellel õppeaastal on Kaaludel või-

lushuvilised, siis läheb ka koolis

leiavad aset siis, kui Jäär kaotab

selt. Kui endale ruumi ei anna, võib

üle

suhtlusega. Kuna Jäärad on nii võist-

tega kellelegi alla jääda. Väljakutsed

järgmisel aastal isepäisem kui tavali-

Lõvi 23.07-22.08

See on Lõvide jaoks hea aasta
muutusteks. Kui tahta elu nullist
alustada, siis aasta 2022 on selleks
ideaalne. Kui varem olid koolis
üsna vaikne õpilane, siis sel aastal
saad olukorra 180 kraadi ümber

mitte paremini. Hinnete pärast pole
vaja muretseda :)
Õppimine: 5/10
Sõprus: 10/10
Armastus: 7/10
Skorpion 23.10-21.11

pöörata ja saada kooli populaarsei-

Aastal 2022 on Skorpioni tugevu-

maks. Sinust võivad hakata isegi

sed leidlikkus, julgus ning suur õnn.

aastal tabavad Kaksikuid

kohalikud ajalehed kirjutama. Ene-

Nõrkuseid neil ei ole. Neile väga

eredad sündmused ja ootamatud

sehinnang kasvab ning hinded lähe-

meeldivad tõde, faktid ja see, et neil

muutused. Kaksikud tunnevad end

vad paremaks. Võib olla leiad en-

on õigus. Järgmine aasta saab neil

rahulikult, kuna neil on võime uute

dale ka armastuse. Peaasi on oma

olema väga edukas ning neil on palju

asjadega kiiresti kohaneda. Tänu

šarm sisse lülitada ja veidi aktiiv-

õnne looside võitmises. Õpilased,

õppimishimule, uudishimule, huvile

sust näidata.

kes õpivad Iisaku koolis, saavad

uute trendide vastu on nad alati kõi-

Õppimine: 7/10

järgmisel õppeaastal ainult viisi ning

Kaksikud 21.05-21.06

gega kursis. Nad püüavad kergesti
kinni kõige värskemad globaalsed

nad ei pea koolis käima.

Sõprus: 8/10

Ambur 22.11-21.12

suundumused ja kasutavad neid oma

Armastus: 9/10

elus. Et oma plaane ellu viia, peavad

Neitsi 23.08 - 22.09

nad olema aktiivsed, enesekindlad ja

Neitsi ja tema sõprade vahel va10

On aeg viia kõik oma unistused
ellu. Tänu oma aususele on Amburid
kohati väga taktitundetud ja kannata-
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matud, mistõttu nad peavad kindlasti
õppima ennast väljendama viisil,

mis

on sotsiaalselt vastuvõetav.

Koolis on sellel aastal pisut keerulisem, kuid tuleb vastu pidada.
Kaljukits 22.12-19.01
Inimesed, kes on sündinud Kaljukitse tähtkujus, on järgmisel aastal
palju õnnelikumad ja nad saavutavad
sisemise iseseisvuse. Nad oskavad
nalju palju paremini teha kui varasematel aastatel ning nad on ümbritse-

tud uute inimestega. Lisaks sellele
on ka nende seedimine varasematest
aastatest palju kiirem ning seetõttu
ka füüsiline vorm parem. Need, kes
tulevad Iisaku gümnaasiumisse õppima, saavad suure õnne osaliseks ja
nad saavad kõikidest õppeainetest
aru.
Veevalaja 20.01-18.02
Veevalajad on järgmisel aastal

segaduses ja täiesti ettearvamatud.
Rahalise seisu peale ei taha Veevalaja eriti mõelda, kuna see on väga
kehv. Aasta toob palju lõbusaid
koosviibimisi nii sõprade kui perega.
Tervis kipub olema muutlik, eriti
aprillis ja mais.
Kalad 19.02-20.03
Kalade jaoks tuleb aasta 2022 suurepärane. Teda ootab sisemine har-

moonia ja tasakaal. Kalad leiavad
iseennast looduses viibides. Ka sportimine vabas õhus sobib neile. Koolis avanevad Kalade võimed keemias. Keemiakatseid teevad nad ka
vabal ajal.

Kuidas mõelda
väärtusest?
Autor Rainer Kuslap

Ma mäletan esimest korda, kui olin
oma raha ära raisanud. Ma olin
üheksa aastat vana ja olin just ostnud oma kodulähedasest poest suure jäätise. Ma otsustasin seda jäätist süüa samal ajal rattaga koju
sõites. Ma olin jõudnud vaid kaks
ampsu võtta, kui hooletuse tõttu
rattalt koos jäätisega maha kukkusin. Jäätis lamas kruusas ja minu
põlv veritses, aga enamik minu
mõtetest oli täidetud kurbusega
kaotatud maiuse pärast. See maksis
ikkagi ühe euro, mis oli väikesele
minule väga suur raha. Ma hoolisin
rohkem maha pillatud jäätisest ja
selleks kulutatud rahast, mis nüüd
raisatud, kui endast.
Olen kuulnud vaidlusi selle üle,
millised kulutused on ’õiged’ ja
millised on ’valed’. Õigeteks kulutusteks peetakse vaid neid, mis
aitavad ellu jääda ja neid, mis kasvatavad inimese kapitali. On usk,
et nooremad inimesed, kellel on
praeguses süsteemis raskusi, on
laisad ja kulutavad oma teenitud
raha liiga palju mõttetute ja kõrvaliste asjade peale. Nendeks siis
näiteks uued telefonid või muud
tehnikavidinad, hobidega seotud
tooted ja söögikorrad kodust väljaspool.
Kõikidel kulutustel on aga oma
mõte sellele, kes seda kulutust
teeb. Pärast pikka tööpäeva pole
inimesel piisavalt energiat kodus
süüa teha, aga tal on piisavalt raha
väikese eine jaoks tema lemmikkohvikus. Selles situatsioonis on
parem kulutada ekstra raha kodust
väljas söömiseks kui kodus väsimusest nälgida. Rahalised otsused
ei ole ka alati tingitud vajadusest,
vaid võivad olla tingitud ka tahtest.
Kohvikus oma lemmikroa söömine
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lihtsalt, kuna inimene seda tahab, on
seal selle roa söömiseks piisav põhjus.
Rahal ei ole moraalinormi. Raha ei
vaata viltu, seda teevad vaid teised
inimesed. Raha kasutamine hobide
või oma lõbu jaoks on kuidagimoodi
tänapäeval stigmatiseeritud. Kõik,
mille peale raha kulutada, peab
edendama sissetulekut - hobi on
mõistlik vaid siis, kui selle eest saab
raha teenida. Ma näitasin oma vennale videokõne teel esimest toataime, mida ma olin edukalt kasvatanud, ja kui ta hakkas esimese asjana
rääkima sellest, kuidas selle taime
abil saaks raha teenida, langes mu
entusiasm peaaegu nullini. Taime
olin ma saanud oma vanemate tuttavatelt ja selle kasvamise rõõm tuli
minule sellest, et ma seda nägin ja
sellest, et mina ise aitasin kasvamisele kaasa. Mitte ühelgi hetkel ei
mõelnud selle peale, et ma teeniks
selle taimega raha. Hobi eesmärgi
vahetus eneseteostusest raha teenimisele muudab ka hobi ennast olemuslikult täielikult.
Raha ei saa olla raisatud, kui inimene, kes selle kulutas, nii ei arva. Igal
kulutusel on oma põhjus, olgu see
siis seotud rohkem tahtmise või
vajamisega. Hobid ja huvitegevus on tähtsad
pea kõigile ja
nende hülgamine efektiivsemaks ja
säästlikumaks elamiseks ei ole hea
inimese vaimsele tervisele. Kruusaga kaetud vanillijäätise ja veritseva
põlve juurde naastes saan ma julgelt
öelda, et maiuse peale kulutatud euro ei olnud raisatud. See kogemus ja
nüüd mälestus oli väärt kordades
rohkem kui euro, mille ma tol hetkel
jäätisele kulutasin.
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„Kiusamine on täiskasvanute vähese
sekkumise tõttu olemas.“ - Stuart Green
Gerda, Pajusti Gümnaasiumi 11.klassi õpilane
1. Jah, seda on ette tulnud.
2. Jah, kuna ma ise tean, mida kiusatav tunneb selles olukorras.
3. Kunagi väiksena ikka.
4. Kahjuks liigutakse nendest teemadest kiiresti üle
ning ei pöörata piisavalt tähelepanu.

Autorid Sandra Lehtla, Emma Labe

Kiusamine on tänapäeval levinuim probleem noorte seas. Kõige rohkem kiusamist esineb koolides.
Kiusamisliikideks on verbaalne (narrimine), füüsiline (löömine, tõukamine), sotsiaalne (kellegi teadlik
ühisüritustest välja jätmine), väljapressimine
(kellegi raha või asjade varastamine) ja virtuaalne
kiusamine (kiusamiseks kasutatakse arvuteid, mobiiltelefone, internetti). Seetõttu otsustasid kaks 10.
klassi õpilast uurida erinevatelt vanusegruppidelt
kiusamise teema kohta.

Laura Johanna, Iisaku Gümnaasiumi 12. klassi
õpilane
1. Ei ole
2. Ei ole
3. On olnud olukordi, mida võib nimetada kiusamiseks, aga need toimusid lasteaias.
4. Muidu on piisavalt, aga võiks ja saaks rääkida
rohkem erinevatest kiusamisvormidest. Nagu näiteks mingid väikesed kommentaarid või see, et mõnel päeval kõik ei tunne end hästi ja kui 24/7 puid
alla panna, siis see väsitab ja tekitab sita enesetunde. Vahepeal võiks komplimente ju ka saada.
„Kiusamine peab lõppema. Millal saavad inimesed
teada, et pole õige kellegi suhtes kuri olla lihtsalt
sellepärast, et sulle ei meeldi, et ta sündis.“ - Sonya
Parker
Luise, Lähte Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane
1. Jah, ma olen küll näinud kiusamist pealt. Kuigi
tihtipeale ei tee ma vahet päris kiusamisel ja niisama tõukamisel.
2. Ei ole kiusamisse sekkunud, aga olen selle peale
mitmeid kordi mõelnud ja sealt tulebki probleem, et
ei tea, kas mina peaks ennast sinna segama.
3. Mina ise ei ole olnud kiusamise ohver.
4. Ma arvan, et kiusamisest ei räägita koolis piisavalt, sest on näha, et see siiamaani toimub. Kiusamise ohvritel on ilmselt väga raske sellega toime
tulla ja äkki see üks videoklipike või loeng innustaks neid minema kellelegi sellest rääkima.

Küsimustik koosnes neljast küsimusest:
1.Kas te olete kunagi kiusamist pealt näinud?
2. Kas te olete kiusamisse sekkunud?
3. Kas te olete ise olnud kiusamise ohver?
4. Kas kiusamisest räägitakse piisavalt koolides?
Küsimustele vastati järgnevalt:
Alutaguse Vallavalitsuse lastekaitsetöötaja
1. Olen näinud pigem verbaalset ehk sõnalist kiusamist.
2. Olen palunud lõpetada teise kiusamise ja juhtinud tähelepanu sellele, mis võib kiusamise tagajärg
olla.
3. Lapsena jah, kiusati rahvuse pärast.
4. Ei räägita piisavalt. Oleks vaja teemat lahti rääkida või arutada, sealhulgas tuua ka näited päris elust.
Hea variant oleks see, kui teemast tuleks rääkima
mõni kuulsus, kes on kannatanud kiusamise all ja
ka kiusajarollis olnud inimene võiks anda omapoolse kommentaari. Räägiks oma kogemustest.

Annika, Iisaku Gümnaasiumi 11. klassi õpilane
1. Olen näinud kiusamist pealt nii koolis kui ka tänaval või poes.
2. Olen sekkunud kiusamisse, kui on olnud võimalust.
3. Olen ise talunud kiusamist ka koolis erinevatel
põhjustel.
4. Koolides võiks kiusamisest rohkem rääkida, kuna
noorte teadlikkus sellest. mida see tekitada võib, on
suhteliselt väike.
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Rakett 69: kui
tähtis on koostöö
Autor Emma Labe

Meie koolis toimusid Rakett 69
töötoad, milles osalesid 9.–11.
klassi
õpilased. Õpitubades
osalenud õpilasi käis küsitlemas
Emma.

Küsimused:

1. Milline ülesanne meeldis kõige
rohkem?
2. Milline ülesanne meeldis kõige
vähem?
3. Kuidas jäite korraldusega rahule?
4. Kuidas olite rahul läbiviijaga?
5. Kas oleks võinud
naaberkoolidega segatiimid teha
ning miks?
6. Kas need kolm päeva olid piisavalt teemade omandamiseks?
7. Mida uut omandasid?
8. Miks on sellised töötoad vajalikud?
9. Mida teeksid sina teisiti?
10. Millistel teemadel töötubasid
veel ootad?

Sandra 10. klass
1. Minule meeldis väga pallide
sorteerimine ning see meeldis
sellepärast, et koostöö sujus ja
väga põnev oli.
2. Ei meeldinud kõige esimene
ülesanne, milleks oli krüpteeringu murdmine, kuna sellest ei saanud midagi aru ning kõik said mu
peale vihaseks.
3. Ainuke asi, mille üle viriseda,
on see, et päevakava ajastus oli
ebatäpne.
4. Mina olin väga rahul.

5. Mulle meeldis, et olid omad
inimesed, siis sai nendega suhteid parandada ning lähedamaks
saada.
6. Need kolm päeva olid just piisav aeg, sai näha erinevaid
reaktsioone.
7. Ma sain teada, kuidas ehitada
erinevaid mudeleid, näiteks raketti.
8. Et tekiks huvi erinevate valdkondade vastu.
9. Ma oleksin poiste suud kinni
teipinud, aga muidu ma oleks
rohkem ajakavast kinni pidanud.
10. Bioloogia oleks
huvitav
ning kui
saaks, siis
kunst ka.

Reijo 11. klass
1. Raketi ehitamine, kuna Robin
sai sellega näkku.
2. Kõige esimene koodi murdmine, see oli veidikene segane.
3. Korralduse kohta ei oska midagi öelda, aga hea söök oli.
4. Tore ning normaalne oli läbi
terve töötoa.
6. Pigem ei olnud, aga ikkagi parem kui mingit teooriat tunnis
teha.
7. Praktilisi oskusi.
8. See oli hea vaheldus tavalistele
tundidele, kus peab ainult vihikusse kirjutama.
9. Teeks rohkem ülesandeid, kuna
palju igavat vahtimist oli.
10. Mingeid vulkaane võiks teha,
aga kui teema, siis korvpall kindlasti.

Jolan 9. klass
1. Minu lemmik oli krüpteeringu
murdmine.
2. Pallide sorteerimine, kuna see
ei tulnud välja ning oli ausalt
öeldes mõttetu.
3. Telefone ei tohtinud kasutada
ning kestis üllatavalt kaua.
4. Ta sai väga hästi hakkama,
aga mõni hetk oleks võinud
veidikene leebem olla.
5. Ei, kuna võõrad ei meeldi.
6. Meie olime küll kaks päeva,
kuna koroona tuli peale, aga sellest piisas, et midagi omandada.
7. Sain teada, et klass pole kunagi vaikne ning vingutakse, aga
muidu omandasin uusi teadmisi.
8. Et oleks praktilisi harjutusi
ning saaks omandada uusi teadmisi.
9.Võiks telefoni kasutada rohkem.
10. Bioloogia, sest see teema
meeldib mulle.
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Maria 10.klass
1. Pallide sorteerimine ning auto
ehitamine.
2. Kindlasti ei meeldinud tiheduse leidmine, kuna see oli
lihtsalt igav.
3. Mulle meeldis kõik.
4. Läbiviijaga sai väga hästi läbi
ning temaga oli tore.
5. Nii ja naa. Ei, kuna liiga palju
võõraid oleks ning suhtlemine
läheks keeruliseks, aga samas
oleks ka hea uusi tutvusi leida.
6. Jah, need olid täpselt piisavad.
7. Tean rohkem kodukeemiast
ning mis sellega teha saab ja ka
üldiselt sain keemiast rohkem
aru.
8. See on lõbus ning vaheldus
väsitatavatele koolpäevadele.
9. Rohkem auhindu oleks võinud
olla.
10. Robootikaga midagi või
bioloogia ning loomad.
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Agnes 9. klass
1. Minule meeldis väga vedelike
tiheduse järgi järjekorda panemine, kuna see oli huvitav ning saime teada, mis mingi vedeliku tihedus on.
2. Väga ei meeldinud raketi tegemine, kuna see ei tulnud lihtsalt
välja.
3. Täiesti tore oli.
4. Ta oli rõõmsameelne, tore ning
tegi palju nalja.
5. Mina arvan, et ikka oleks
võinud, siis oleks saanud uusi
tutvusi juurde.
6. Meil kestis ainult kaks päeva,
aga ma arvan küll.
7. Ma sain aru, kui tähtis on
koostöö.
8. Need töötoad arendavad
koostööd, läbisaamist ning mina
arvan, et praktiliselt saab asjast
paremini aru ka.
9. Ma ei teeks midagi teistmoodi.
10. Füüsika oligi huvitav, aga
sport ning ajalugu oleksid ka huvitavad

„Rakett 69“
laager
Meie koolis toimus
„Rakett 69“ laager, millest
mul oli võimalik osa võtta
kahel korral. Kolm päeva
olin koos 11. klassiga ning

positiivsed, mulle meeldis
lõbus vaheldus tavalistele
koolipäevadele. Laager oli
hästi organiseeritud, ülesandeid täitsin rõõmuga isegi
inimestega, keda ei tundnud
hästi ning küsimuste korral
oli õpetaja alati abiks. Kõik
ülesanded olid väga erinevad
ja huvitavad, sai kasutada nii
oma pead kui ka käsi.
Mul oli huvitav jälgida, kuidas erinevad 11. klassi
ja minu klassikaaslaste ideed
ning teostus. 11. klassil oli
veidi rohkem läbimõeldud
teostus ning valmis asjad erinesid rohkem üksteisest.
Nende klassiga oli hea teha

kaks päeva sain tegutseda
koos enda klassikaaslastega
9. klassist. Ma aitasin neid,
kuna olin programmi juba
läbinud ning oskasin anda
häid vihjeid, samuti aitasin
koostööd ning sain toreda koõpetajal asju valmis panna.
gemuse. 9. klass ei töötanud
Muljed laagrist on
nii efektiivselt, kuid said oma
ülesanded ilusti tehtud. Jäi
mulje, et 11. klass oli rohkem
huvitatud teemadest ja laagrist kui minu klass.
Kindlasti
osaleksin
võimalusel veel sarnastel üritustel, isegi osaledes laagris
kahel korral, oleksin heameelega nõus aitama veel. Laager
oli tõeliselt huvitav, sain teada palju uut ning näha, kuidas käib laagriks valmistumine.
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1. SEPTEMBRIL tähistasime pidulikult tarkusepäeva Iisaku laulaval. Tänavu alustas oma kooliteed Iisaku Gümnaasiumi
1.klassis 19 õpilast! Aktus lõppes traditsioonilise rongkäiguga laululavalt koolimajani.
REBASED! Selleks, et 10.klassi õpilased võetakse gümnasistide seas omaks läbivad nad ristimise rituaali. Abituriendid on välja mõelnud
mitmeid tegevusi, mis arendavad oskusi mis on
gümnaasiumi õpilaseks olemisel olulised. Enesekindlust ammutati moeshowlt. Koostööd, tasakaalu ja paindlikust harjutati paarisjoogas. Samuti peavad abituriendid väga oluliseks tervist
ning jagavad kümnendikele vitamiiniampse, et
nad ikka terved oleksid. Mitmed tegevused on
veel alles ees ning nädala lõpus ootab "rebaseid"

Traditsiooniliselt igal septembril korraldame ülekoolilist sündmust
"REIPALT KOOLIPINKI". Sellel õppeaastal valis iga klass 10. septembriks endale ise loodusharidusliku ja aktiivse tegevuse selleks päevaks. Osad
klassid käisid matkamas, discgolfi mängimas, mõned orienteerusid ning üks
klass käis Jõgevamaal maisilabürinti kaemas. Kõik klassid veetsid terve päeva väljas ning ammutasid loodusest energiat, et terve õppeaasta reipalt vastu
pidada.
24.09 toimus Eesti Olümpiaakadeemia poolt korraldatud TOKYO OLÜMPIAMÄNGUDE JÄRGNE ARUTLUSKONVERENTS, kus analüüsiti nii
Eesti sportlaste esinemist olümpiamängudel kui Eesti spordi olukorda üldisemalt. Teiste seas esinesid ettekannetega olümpiamängudel võistelnud Tõnu
Endrekson, Dina Ellermann ja Julia Beljajeva.
Lisaks tunnustati traditsiooniliselt 2019. ja
2020. aastal kooliolümpiamänge korraldanud koole.
Meie kooli oli esindamas 11.klassi õpilane Annika Kaljumäe, kes on aidanud kooliolümpiamänge korraldada mitu aastat. Annika tegi ettekande meie
kooli VI kooliolümpiamängudest ning tema ettekanne sai palju positiivset
tagasisidet. Aitäh Annikale kooli esindamise eest!
Samuti oleme väga tänulikud Eesti Olümpiaakadeemiale tunnustuse eest!
Foto autor on Aldo Luud
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RAHVUSVAHELISE MUUSIKAPÄEVA tähistasime väga ägeda kontsertiga! Meil olid külas Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm, kelle looming pakkus elevust nii väikestes, kui suurtes!
Suurt tänu vahva päeva eest!

ÕPETAJATE PÄEV möödus meeleolukalt ja
emotsioonide rohkelt! Tunde andsid abituriendid
ja nende abilised, ka õpetajatele olid välja mõeldud vahvad tunnid. Õpilaste poolt juhatasid vägesid direktor Andris Smorodin ja õppejuht Laura
Johanna Kask.
Õpilased said õpetajate päevaga suurepäraselt hakkama, loodame et nii mõnigi neist otsustab tulevikus õpetaja ameti kasuks.
Imelist õpetajate päeva kõigile!
SÜGIS ON IMELINE AEG ÕUESÕPPEKS! Gümnaasiumi
õpilastel oli võimalus osaleda KIK-i projekti raames põlevkivi
teemalises õppeprogrammis Kohtla-Nõmmel. Külastati nii kaevandusmuuseumi, adrenaliini pakkus safari sõit ning ka metsas
sai tehtud väike matk. Aitäh kõikidele osalistele!

HÕIMUPÄEV
Oktoobrikuu kolmandal laupäeval tähistatakse
Eestis hõimupäeva ning sel puhul heisatakse meie
riigilipud. Riikliku tähtpäevana on hõimupäev
ühelt poolt Eesti omanäolise keelelise ja kultuurilise identiteedi ning rahvusliku omakultuuri päev,
teisalt aga pühendatud soome-ugri rahvaste sidemetele ja koostööle. Hõimupäevast saab lähemalt
lugeda
siit:
https://fennougria.ee/sundmus/
hoimupaev/
18. oktoobril tähistasime hõimupäeva ka Iisaku gümnaasiumis. Osalesid 9., 10. ja 11. klassi õpilased. Ettekannetega soome-ugri
keelkonna läänemeresoome rahvastest esinesid 9. klassi õpilased. Külas oli meie oma valla regilaulukollektiiv Silmaline, kes
esitas publikut kaasates eesti ja vadja rahvalaule.
Kuna päev oli pühendatud eelkõige vadja keelele ja vadjalastele, kelle asuala on ajalooliselt ulatunud ka Alutaguse maadele, siis
said õpilased ka väikese ülesande, kus tuli vadja keelest eesti keelde tõlkida mõned mõistatused. Sellega tulid kõik toime, kuna
vadja ja eesti keel on lähimate sugulaskeeltena üsna sarnased. Teistest veidi enam punkte kogus võistkond koosseisus: Katja,
Maria, Valeria, Darja, Sofia.
Vadjalaste keele- ja kultuuripärandiga tutvumiseks külastavad 9.-12. klassi õpilased nädala jooksul veel Iisaku muuseumi.
16

GALERII
1.-4.klass käisid Iisaku muuseumis tähistamas LEIVAPÄEVA. Saime teada, kuidas vanasti sai viljast leib. Proovisime
kootidega vilja peksta. Maitsesime isetehtud leiba, karaskit ja
saia koos võiga.

1. KLASSI LOODUSÕPETUSE tunnid on olnud nii Kotka
matkarajal kui kooli ümbruses. Matkarajal tuli loodusest leida
midagi, mis on näiteks krobeline, märg, sile või punane. Ühe
tunni toredaim leid kooli juurest-puu all kükitav kakk.

1. klass käis Iisaku Looduskeskuses uurimas, millest MULD
koosneb ja kes mullas elavad.

5.klass osales KIKi projekti raames väljasõidul Soomaale.
Teemaks oli „ELURIKKUS RABAS“. Õpilased tutvusid
rabade mitmekesise elustikuga, said ülevaate rabast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Rabamatkal sõime
jõhvikaid, vaatlesime taimi ja nautisime karget sügisilma.

Füüsika klassi juures on püsti pandud VELOGENERAATOR, millega saab pidada aktiivset vahetundi samal ajal telefoni laadides.
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Algklassid käisid
8.novembril muuseumis MARDIPÄEVA pidamas.
Mängiti laulumänge, räägiti mardipäeva kommetest
ja meisterdati maske.
ÜLEMAAILMNE
LAHKUSE
PÄEV.
Lionsklubi poolt tehti
meie 1.klassile sellel
puhul kingitus. Õpilastele kingiti hambapesukomplekt koos helkuriga. Suur tänu Lionsklubile! (13.11)

1. klassi toredad isad, vanaisad ja suuremad vennad
tulid 11. novembri õhtul
koos lastega rahvamaja
juurde tähistama ISADEPÄEVA. Tegime lõket ja
lõkkel vahukomme, mängisime ning sõime kringlit.

Toimus 2. BIOLOOGIA ÕPIKODA, mida viib läbi Tartu Ülikool. Bioloogiahuvilised said 4 tunni vältel teha praktilisi ülesandeid loomadest. Nagu ütles üks osaleja: "aeg läheb nii ruttu, sest teeme palju põnevaid tegevusi."
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Meid külastas MTÜ Foorumteater, kes viis koos meie
õpilastega läbi ühe osalusteatri etenduse. Foorumteateri
eesmärk on ajendada õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Ka meie õpilastega puudutati väga
olulisi ja mõtlema panevaid teemasid.
Suur tänu MTÜ Foorumteatrile ja aktiivsetele 5.-7. klassi õpilastele!

25. novembril käisid õpilasesinduse
liikmed algklassides KADRISANTI
JOOKSMAS. Õpilastele jagati häid
soove, küsiti mõistatusi ning loomulikult ei puudunud ka laul.

29. novembrist said alguse traditsioonilised ADVENDIHOMMIKUD. Hubase hommiku algklassidele korraldasid 3. klassi õpilased ja õpetaja Anne Jõgi. Toreda hommiku põhikoolile ja gümnaasiumile korraldasid 9. klassi
õpilased Riti ja Andri, 11. klassi õpilane Annika, õpetaja
Elizaveta ja sotsiaalpedagoog Alfia. Suur tänu korraldusmeeskondadele!

25. novembril käis 9. klass ÕPPEKÄIGUL TARTUS.
Osaleti ERM-is muuseumitunnis, kus tutvuti ja lahendati ülesandeid ENSV teemadel. Päev lõpetati pingelise
airsofti lahinguga Tartu Militaarkeskuses.

Novembri lõpus käisime KAUKSI
LOODUSKESKUSES. Valmistasime lindudele söögilaua, milleks olid
seemnetega kaetud käbid. Otsisime
mändide alt haldjate jäetud jõulusoovi, viisime metsloomadele toitu
ja jõime teed. Päeva lõpus vaatasime filmi Alutaguse loodusest ja saime uurida looduskeskuse näitust.
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Praktilised tunnid on õpilaste lemmikud. Õpetaja Eve Aveli juhendamisel
said 9. klassi õpilased võimaluse olla
päris keemikud.
Jonathan, Mirtel, Hanna Liisa, Jane ja
Margareth osalesid robootika olümpiaadil RoboOlümpia 2021. Tegemist
oli veebipõhise võistlusega. Juhendas
Anastassia
Meinson.
http://
youtu.be/6vHgU_nzqMg

SEKSUAALHARIDUSLIK LOENG 11. ja 12. klassile Tartu
Ülikooli Kliinikumi poolt.

II ADVENDIHOMMIKUL tõid jõuluootust 1. klassi õpilased õpetaja
Liina Sutti juhendamisel. Ette kanti vahvaid luuletusi ja vahepaladeks
mängisid 5. klassi tublid tüdrukud klaverit ja kitarri.
Põhikooli ja gümnaasiumi advendihommiku korraldas sellel korral õpilasesindus, kes kandis ette mõtlemapaneva advendi teksti usust, rahust,
armastusest ja lootusest.
Mõlemad advendihommikud lõppesid ühislauluga.
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3.detsembril käis 7.klass TARTUS ÕPPEKÄIGUL. Külastati Escape põgenemistuba, kus
pandi ennast proovile nutikuses ning meeskonnatöös. Päeva teises pooles saadi osa haridusprogrammist „Keskaja inimene ja kirik“ Tartu
Ülikooli Muuseumis Toomemäel.

GALERII

Õpilasesinduse liikmed osalesid SALLIVUSKONVERENTSIL, mille teemaks oli sellel aasta
„Kuidas teha enda koolist salliv kool?“. Konverentsil keskenduti küberkiusamisele erinevatele vormidele ning kuidas seda ennetada.

01.detsembril käis 2.klass Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses Kauksis. Panime lindudele süüa ja matkasime giidi
juhendamisel. Teel kohtasime kitsekeste jälgi, haldjapuid,
kuulsime ja nägime kirjurähni. Haldjad olid meile kuuse külge
üllatuse pannud. Peale matka jõime teed ja vaatasime filmi
Alutagusemaast.

KODANIKUPÄEVAL käisid koolis Noorkotkaste ja Kodutütarde juhendajad.
Lastel tekkis soov nende noorteorganisatsioonidega liituda ja seepärast käisime lasketiirus
õpetaja Kalvi käest uurimas, kuidas seda teha
saab. Õpetaja Kalvi, kes on noorkotkaste juht,
rääkis nende tegevustest. Saime näha, milliste
relvadega lasketiirus lasta saab. Paljude jaoks
oli üllatus, et meie koolis on selline võimalus.

9.detsembril käisid meil külas JUTUSVESTJA PIRET
PÄÄR ning PÄRIMUSMUUSIK CÄTLIN MÄGI. Õdusas
õhkkonnas kuulsime mõtlemapanevaid lugusid kauni muusika
saatel.
III ADVENDIHOMMIK. Algklassidele korraldas advendihommikut sellel korral 2.klass õpetaja Marit Seppa juhendamisel. Põhikool ja gümnaasium said sellel korral nautida õpetajate etteasteid. Kauneid luuleridu õpetaja Anne Jõgi ja Marika Valteri poolt ning imelist lauluhäält õpetaja Monica Lõokeselt, keda saatis klaveril õpetaja Tanja Elken.
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EMMA JA MUTUKAS PUTUKAS
Ketlin Sarapuu

4.klassi jutud

Lugu räägib ühest uudishimulikust tüdrukust. Tüdruku nimi
on Emma. Emmale meeldivad loomad ja putukad. Aga kui ta läheb
ühel imeilusal päeval õue, siis
märkab ta, et nende maja taga
on üks küngas. Seal elab Mutukas Putukas, kellele
meeldib magada.

Emma läks ühel kirjul sügispäeval välja putukaid otsima nagu
alati. Tüdruk leidis oma punase maja tagant. Ühe mururohelise
ja kullakollase räämas vana künka.
„Ei tea mis või kes seal olla võiks, võib-olla mõni putukas,” mõtles ta.
Kui Emma oli vana künka juurde jõudnud, kuulis ta peenikest häält, mis hüüdis:
„Oh sa mu meie!“
Ta mõtles, kas sellel künkal elab keegi või ei. „Ma lähen ja
vaatan kes seal niimodi lõugab.”
Aga Emma ei näinud midagi, kuid küsis ikka: „Kas keegi on
siin?“
Ta kuulis jälle sedasama häält, mis hüüdis vastu: „ Ei ole siin
kedagi, mine nüüd ära!“
„Aga on ju!“ vastas tüdruk peenikesele häälele.
„Isegi kui on, mine ikka ära“
„Ei ma ei liigu siit karvavõrdki!“ karjus plika.
Emma käskis häälekal tegelasel ennast näidata. Nagu võluväel ilmus roheline putukas.
„Mis sinu nimi on, putukas?”
„Minu nimi on Mutukas Putukas,“ vastas Mutukas.
„Aga mis sinu nimi on?“
„Emma,“vastas Emma.
„Kuulsin sind karjumas!“ hüüdis tüdruk.
„Kas kõik on korras?“ küsis plika.
„Ei ole korras!“
„Miks?“
„Sest ma ei saa mitte kuidagi seda vana samblasse mässitud
oksa ära!“ vastas Mutukas Putukas.
„Äkki ma saan sind aidata,“ arvas Emma.
„Sa võid ju proovida,“ arvas putukas.
„See on ikka väga kõvasti kinni! Kuid ma proovin uuesti!“
Kui Emma oli lõpuks selle oksa ära saanud ütles putukas:
„Aitäh, Emma!“
„Emma, tule tuppa!“ hüüdis Emma ema.
„Noh, ma pean minema, tore oli kohtuda Mutukas Putukas!“
„Minul sinuga ka!“ vastas Mutukas.
Ja sellest päevast alates kohtusid Mutukas Putukas ja Emma
iga päev.
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Retsepti saladus

Nõid Jasper

Christopher Robin, kõndides Puhhi juurde külla,

Kaugel sügaval metsas elab nõid Jasper ja tema ko-

möödus Jänese majast ja märkas, kuidas Jänes jooksis

duks on metsaonn, mis asub maa sees. Onn on sam-

ümber oma maja.

maldunud, kaetud lehtedega ja selles onnil on üks

Christopher küsis Jäneselt: „Mis juhtus?“ Jänes vas-

aken. Nõid Jasper tegeleb nõidumise ja ravitsemise-

tas: „Otsin oma porgandikoogi retsepti.“ Christopher

ga. Tema juures käivad inimesed ja loomad. Täna

Robin on suur Sherlock Holmesi armastaja. Ta võttis

käis tema juures katkise jalaga kits abi palumas.

luubi ja hakkas hea meelega uurima, kuid ei leidnud

Nõid Jasper andis kitsele võlujooki, mis tegi tema

midagi ning pakkus Jänesele: „Kas me saaksime tup-

jala kohe terveks. Õhtul sattus tema juurde inimene,

pa minna ja sa räägiksid, mis täpsemalt juhtus?“

kellel oli süda väga haige. Nõid Jsper andis temale

Jänes ja Christopher läksid tuppa. “Toas oli umbne

võlusuppi. Ta tundis ennast kohe paremini. Nõid

ning tegin akna lahti,“ ütles Jänes, kui nägi Christop-

Jasper käib kõiki oma ravimeid metsast korjamas ja

heri akna peale näitamas, „retsepti nägin viimati söö-

valmistab neist võlujooki. Jasperile meeldib väga

gilaual, enne Puhhi lahkumist.“ Uudishimust küsis

metsas elada, sest seal on hea ja vaikne. Kõik ini-

Christopher: „Aga mida tahtis Puhh sinu käest?“ Jä-

mesed ja loomad on Jasperile väga tänulikud, et

nes seletas, et Puhh tuli tema juurde lusika järele ja

nõid tegeleb ravimisega ja aitab neid. Kõik nimeta-

esimene lusikas, mis sattus käe alla, oli see, mis oli

vad teda - hea nõid Jasper!

retsepti peal. Kui Jänes viis lusika Puhhile, kes seisis

Oskar Sala

õues, siis uks läks pauguga kinni ning Jänes ei saanud
muud moodi enam tuppa kui läbi akna. „Kas retsept oli laua peal, kui sa aknast sisse tulid?“ küsis
Christopher, millele Jänes vastas, et ei olnud.
Christopher Robin vaatas, et ukse juures on voodi
ning läks selle alla vaatama. „Leidsin!“ hüüatas
Christopher. „Kuidas sa said aru, et ta seal voodi all
oli?“ küsis Jänes rõõmust hüpates. Christopher seletas
Jänesele oma mõttekäiku: „Retsept asus köögilaua
peal, mis asub toa keskel, kui sa Puhhile lusika

andsid, siis oli sul samal ajal lahti nii aken kui ka
uks. Täna on tuuline ning seetõttu tekkis tuuletõmme, mis lennutas su retsepti voodi alla.“
Jänes tänas Christopheri ning ütles, et ta kutsub
ta koogile, kui porgandikook valmis saab.

Ksenia Meinson

23

SÕNUMIKUULUTAJA

Kuidas trollid said endale uue maja
Oli päikseline päev kevadel

sid tema juurde sisse tulla.

nõiast lahti. Tolf tuli mõttele,

sügavas paksus metsas. Kaks

Trollid nõustusid. Nõid juha-

et teeks kummalise lõksu nõia

kummalist trolli istusid tume-

tas nad musta ahjuga tuppa.

võlukepist, mille ta oli nõia

rohelise kuusepuu all ja mõt-

Ta mõtles omaette, et teeks

juurest salaja pihta pannud.

lesid, mida teha. Trollide ni-

täna trollisuppi ja ta võttis

Koos panid nad selle maha,

med olid Ralf ja Tolf. Tolf

verise noa. Tolf märkas seda

pruuni nööri kepi ümber ja

oli kuri troll, aga ta oli väga

ning hoiatas Ralfi. Trollid

nööriotsa sidusid oksa külge

nutikas. Ta kandis jalas musti

jälgisid, kuidas nõid nõiutud

kinni.

teksaseid ja seljas kombekat

paja podisema pani ja Tolf

Kõrvetada saanud vihane nõid

pintsakut. Ralf oli Tolfi vas-

hüüdis: „Nüüd!“ Koos lük-

nägigi trollide jälgi mööda

tand. Tema oli lahke ja tore

kasid nad nõia patta.

tulles oma lillat võlukeppi ja

ning ta ei olnud väga tark.

Trollid jooksid elu eest, et

hakkas seda maast haarama.

Tal olid jalas sinised traksi-

vihane nõid neid kätte ei

Järsku käis kõva plaks. Nõid

püksid ja üleval pool karvane

saaks. Kui nad olid paraja

oli puu otsas ja trollid olid õn-

rind.

aja jooksnud ja nägid, et

nelikud. Trollid said nõia ma-

Trollid mõtlesid ja mõtlesid.

nõid ei ole neil kannul, puh-

ja endale ning nõid elas elu

Nad märkasid järsku rohelist

kasid nad veidi. Väsinud

lõpuni puu otsas.

küngast. Trollid nägid, et seal

trollid mõtlesid, kuidas saaks

elab keegi. Läksid lähemale,

sellest

kurjast

et vaadata, kes seal elab.
Trollid silmasid seal koledat

nõida.

Viisakad trol-

lid

teretasid

nõida ja lahket nägu tegev nõid teretas

vastu.

Nõid
kavalalt,

küsis
kas

trollid tahak24

Rolf Rebas
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Päkapiku maja
Paksu metsa sees oli üks maja. See nägi

„Oi ei, mida me nüüd teeme?“

välja nagu väikene onn. Seal sees elasid pä-

„Läheme jõuluvana juurde , ta teab mida

kapikud, aga seal elas neid ainult kaks tükki.

teha.“

Ühe nimi oli Freddy, teise nimi oli Anneke.

Nad jooksid pika maa läbi , aga lõpuks nad

Onn nägi välja samblane ja seened kasvasid

jõudsid kohale. „Tere, jõuluvana!“ ütles An-

küljes. Anneke oli peen blondide juustega,

neke. „Tere!“ ütles jõuluvana. „Meil oleks

Freddy oli üldse teistsugune. Freddy oli

rohkem kommi vaja,“ ütles Freddy. Jõulu-

paks ja pruunide juustega.

vana andis neile kommid. Nad viisid kom-

Ühel päeval Anneke mõtles: ,,Juba homme

mid ära.

peame hakkama kommi lastele viima.“

Õhtul läksid nad onni ja tegid jõululaua ja

„ Oih issand! “ karjus Anneke.

avasid kingitusi. Neil oli väga hea meel, et

„Mis on?“ küsis Freddy.

nad said kommid jagatud.

„Meie kommivarud on kadunud.“

Auli Sinimets
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3.klassi jutud
Hull hommik

Minu hommikusöök

Kauss: Ai, ai! Ärge toppige mu sisse seda kuuma
putru.
Puder: Pole minu probleem, mind topitakse siia sisse.
Lusikas: Jää vait, sa Kauss!

Kauss: Aga see on ju paganama kuum.
Piim: Ära muretse, Kauss, ma kohe tulen appi.

Moos:

Tere hommikust!

Piim:

Tere, tere, moos!

Moos:

Kas pole mitte ilus hommik?

Piim:

Jaa, jaa!

Moos:

Miks sa nii pahur oled?

Piim: Kuna sind kasutakse igal hommikul ja õhtul, aga mind ei kasutata üldse.

Kauss: No tule juba kiiremini.
Piim: Tulen juba ( kallab vett Kausile peale. )

Moos:

Kauss: Oh! Aitäh sulle!

Piim:

Piim: Palun, palun mu kallis sõber.

Aga mis sul sellest?
Kuna sai ei jõudnud kohale.

Moos: Väga kurb.

Laps: Appi, emme, kõik puder on vett täis!

Sai: Ahoi, ahoi! Tere, Moos ja Piim!

Piim: Ups!

Moos:

Kauss: Ups tõesti!

Tore näha, Sai!

Piim: Sai, sa tulid lõpuks!
Moos: Saame filmi alustada!

Aleks Jesper Lehtmets

Sai: Kõlab nagu hea idee!
Kristel Sulumets

Minu hommikusöök

Minu hommikusöök

Ükskord elasid Praemuna ja Vorst. Nad olid parimad sõbrad ja nad rääkisid terve hommiku juttu.
Siis toodi lauale kott. Sealt tulid välja Kurk, Tomat

ja Piim. Kõik said sõpradeks. Vorst küsis Piima
käest:“ Kas sa oled värske?“ Piim vastas jaatavalt.

Sai: Tere hommikust, Juust ja Piim! Kus Vorst on?
Juust: Magab veel.
Piim: Oi! Tere hommikust, Vorst!

Kurk küsis Tomati käest: “Kas sa oled Eestis kasva-

Vorst: Kes see on?

tatud?“ Tomat vastas eitavalt ja ütles, et on siia tul-

Sai: Keda sa mõtled?

nud väga kaugelt maalt ja ta on reisist väsinud. Siis
tuli kööki üks poiss ja ta pani kõik asjad külmkappi.

Vorst: See sinu taga!?
Sai: Aa! See on minu sõber Kakao!

Marten Viilup

Sandra Sahk
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SÕNUMIKUULUTAJA
Miks maol ei ole jalgu?
Maol olid jalad. Aga ta ei saanud
jalgadega hakkama. Nii et ta
hammustas jalad otsast ära. Ja
nüüd on tal parem liikuda.
Rasmus Pärn

lugema uut raamatut. Lähen uue
autoga sõitma. Tulen tagasi kell
üks. Mängin oma uue mänguasjaga. Kassil on viis poega. Koeral on kümme kutsikat. Ma pesen kassi halli seebiga. Ehitan
robotit.

Minu isa auto
Auto on nii särav, et ei suuda vaadatagi. Ja isa on väga, väga rikas.
Ja ostiski selle auto.

Elas kord krokodill, kellele meeldis valetada. Ta läks poodi ja ütles müüjale, et puuviljaleti juures
on ahv, kes sööb banaane. Selle
jutu peale läks müüja asja vaatama. Aga seal polnud kedagi. Tuli

Adriana Lukken

Minu isa auto on kuldset värvi.

Valetaja krokodill

välja, et krokodill valetas. Nüüd
sai müüja kurjaks ja lubas kroko-

Võilill

dilli enam mitte poodi lasta. KroÜkskord kõndis üks mees ühe

kodill hakkas selle peale nutma

ämbriga ja ämbri sees oli

ning lubas mitte enam valetada.

kollane värv. Ta kõndis põllu
Kert Kopli

Tulevikunägemus
Tulevikus, 30 aasta pärast on siin
uus linn. Vaatan välja. Liblikad
tantsivad kleitides. Lähen välja

peal ja vaatas lille ning
koperdas kivi otsa. Ja siis läks
kõik see kollane värv võilille
peale.
Hanna Roosi Eharand
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