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Õpilaste sünnipäevad

Kadri Järvalt 4A 25.11
Kaidi Kuusk 5A 25.11
Kadri Martel 12C 25.11
Karolina Noor 7A 25.11
Georg Arnold 3A 26.11
Marie Erlenbach 1B 26.11
Raul Kelder 2A 26.11
Helin Vahter 12C 26.11
Georg Metsmaker 5A 27.11
Maarius Olvi 6A 27.11
Sander Kaart 10C 28.11
Rene Riim 4B 28.11
Karl Albert Kesküla 5A 29.11
Hanna Martinson 5B 29.11
Mare-Li Aavik 6A 30.11
Joanna Kajak 2B 30.11
Kadri Pitk3B 30.11
Santa-Lotta Seppel 2B 30.11
Meriliis Varilepp 12C 30.11
Piret Hiie 12B 01.12
Ele Pidman 10A 01.12
Aet Toose 10B 01.12

Töötajate sünnipäevad

Grete Pihl 26.11
Maren Aaviste 28.11
Hoide Roose 29.11
Raina Rääp 30.11
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Vabariiklikud mälumängu-
meistrivõistlused

Vabariikliku koolinoorte 
mälumängumeistrivõistlus-
te piirkondlikus avavoorus 
saavutas I  ja üleriigilises ar-
vestuses 6. - 7. koha KG 11b 
võistkond: Katri Mägi, Rain 
Rand, Tenno Saksakulm, 
Mihkel Miller.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Megaaju
Megaaju I voorus olid 

parimad 11b I ja 12a võist-
konnad, põhikooli klassi-
dest 9d.

Maidu Varik,
õppealajuhataja

Teated

Suur Teatriõhtu 2004
Et õhtu sujuks viperuste-
ta, siis väikesed meeldetu-
letused esinejatele:

• Iga etenduse jaoks on 
aega 10 minutit. Olge täp-
sed! Suure Teatriõhtu 2004 
esinemisjärjekord:
1. 11C “Paigalseis”
2. 10B “Lõputa lugu”
3. 12B ”Igatsus”
4. 10C “Ott Arderist USA 
presidendini”
5. 11A “Une kuue käijad”
6. 11B “Hallivanamehe peatus”
7. 10A “Kasulik nõuanne”
8. 12C “Ajan oma lõiku”
9. 11D “Teisel pool”
10. 10D “Totaalne muutumine”
11. 10E “Mina Tiiger”
12. 12A “Üllatus”

• Järgnev trupp valmis-
tub juba siis, kui eelmine esi-
neb!

• Lavale saab tulla õpe-
tajate toast, aga kostüümi-
vahetus ning vajalik grimm 
tehke enda koduklassis - 
õpetajate tuba jääb vaid la-
valeminekuks!

Koduklassid ja vastuta-
vad õpetajad: 10.a- 001- Pi-
ret Paomees;10.b-215- Olle   

Arak; 10.c-303-Eve Paomees; 
10.d-204,Ursula Matvejeva; 
10.e-200-Genadi Noa; 11.a- 
301-Merle Rätsep; 11.b-407-
Mai Rand; 11.c- 225-Ellen 
Kask; 11.d-307- Merike Kivi-
lo; 12.a-300-Maren Asumets; 
12.b-413-Ave Jõgi; 12.c-305-
Marit Tarkin

NB! Kuna õhtu lõpeb hil-
ja, siis samal õhtul klasse 
enam ei koristata, jätke ruu-
mid palun peale lahkumist 
korda!

• Iga klass koristab ko-
he peale etendust kiiresti 
lava ja viib võimalikud de-
koratsioonid enda kodu-

klassi! • Etenduse ajal saa-
li ei pääse ja saalist väljuda 
ei saa. • Etenduse ajal palu-
me õpetajate toas ning aula 
ümbruses vaikust! • Austa-
ge kaasesinejaid ning järgi-
ge reegleid!  •Kavalehed (10 
eks) palun tooge 24.11 305 
klassi! •Üritusele pääsevad 
ainult KG õpilased ning vi-
listlased ja valvelaua juures 
kontrollitakse  õpilaspileteid  
• Avatud on garderoob, üle-
riietega saali ei lubata! 

Meeldivat õhtut!

Marit Tarkin,
korraldaja

Ürituse peakorraldaja Marit Tarkin ja direktor Toomas Takkis arutavad 
järgmise teatriõhtu toimumise üksikasju (Suur Teatriõhtu 2002).

Lk. 1
Suur Teatriõhtu 2004 
viimased meeldetule-
tused! Lk. 3

12. klassid käisid koo-
livaheajal lennureisil 
Ungaris Lk. 5

Õpilaskoosolek toi-
mub 30. 11 k. 15.00 
ainult õpilastele!

Elu ei ole lugu, elu on loomine. 
Aeg, sina üürike ja 
üllatuslooline! 
Elu ei ole lugu, vaid lootus 
ja loomine!
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Meie motoks on: peaproov toimub laval! . Foto: Kristiina Kruuse

See naeratus püsib kaua mu suul,
kuid põhjusex siiski on midagi muud...
Sel nädalal valgeks läx kogu maa
ning mõnusalt talvisex muutus ilm.

Nüüd kougi Sa välja, palun, saan
ja sõitu mul` tee, särasilm!
Soovin jalutada Sinuga läbi tuisu,
käsikäes, hea meel, naerul suu,
ei huvita mind ei suusad, ei uisud,
ei tõmba peale Sinu mind miski muu...

Mu pea on laiali ocas & segi meeled,
ei suuda ma keskenduda, ei mõelda...
Mis on selle põhjusex? Kurjad keeled?
Oh ei, mitte seda... no kuidas nüüd öelda...?

Kui midagi ootad & oodatud oled,
kui rõhub Sind miski, mida ise ei tea,
kui anda tahad seda, mida endalgi pole,
siis ennast Sa meeltesegadusse vead...

Kas siis ongi see, mis raskex teeb elu,
mis hingata rahulikult ei luba?
Kui nii, siis palun, väga palun,
ära sulge mu ees oma südames tuba!

- - - -

Ilona Käsk,
12C klass

 Oma luulejärjed saatke e-posti aad-
ressile kristiina@oesel.edu.ee

Üle-eelmise nädala lehes 
ilmunud Karl Martin Sinijär-
ve luuletusele kirjutas järje 
Ilona Käsk 12C klassist. 

Ja nüüd on just Teie kord. 

Pange fantaasia julgelt tööle 
ja näidake enda mõttelendu 
meilegi!

Mis mõtet on kapinur-
ka kirjutada, kui Meie KG 

luulenurgas saate tagasisi-
det Karl Martin Sinijärvelt? 
Lisaks saavad säravam(ad) 
töö(d) aasta lõpus põne-
va auhinna. Lennukat sul-

ge Teile! Oma luulejärjed 
saatke e-posti aadressile:
kristiina@oesel.edu.ee! 

Kristiina Kruuse 

Karl Martin Sinijärve luuletus on jälle pikem!

Kuidas edenevad ettevalmistused Suureks 
Teatriõhtuks 2004?
Heli Vaher 10A:

Ettevalmistused edene-
vad väga hästi. Proovid käi-
vad ja lavakaunistused ning 
kostüümid on valmis. Äpar-
dustest rääkides juhtus väi-
ke õnnetus dekoratsiooni-
värvidega, mis põrandale 
laiali läksid.

Martin Putku ja Sven Õis-
puu 12A:

Töö ja tugevad proovid 
käivad...(naer). Tegelikult 
on meie seis praegu üm-
margune null. Etendus tu-
leb kindlasti üks suur ülla-
tus, nagu pealkirigi ütleb. 
Meie motoks on: “Peaproov 
tuleb laval.“

Anonüümseks jääda soo-
vinud kümnenda klassi 

noormehed:

Teeme aktiivselt proove 
ja etendus edeneb suurepä-
raselt. Vähemalt kaks proovi 
on veel plaanis enne Suurt 
Teatriõhtut.
Taaskord tundmatuks jää-
da soovinud kümnenda 
klassi noormehed:

“Mine küsi tüdru-
kute käest, nemad tea-
vad ehk rohkem sellest 
teatrivärgist...(siiski jään 
kindlaks, et tahan just ne-
nde arvamust kuulda). 
Nojah...midagi nagu on ja 
samas pole ka. Proove eri-
ti teinud ei ole, aga ehk jõu-
ab veel. Siis ongi laval põne-
vam, kui ise ka ei tea täpselt, 
mis sellest asjast välja tuleb 
(üldine naer). 

Triin Juurma 11B:

„Kõik edeneb väga häs-
ti: proovid käivad peaaegu 
iga päev, osad on enam-vä-
hem selged ja näidend ise on 
hästi lahe. Kõik on kõige pa-
remas korras!

Krõõt Tarkmeel 12C:

“Edeneb... (järgneb pikk 

vaikus). Sellepärast ei ede-
ne eriti, et kõik ei käi proovis 
korralikult ja lavalist koos-
tööd ning süsteemi ei ole 
kordagi teha saanud....veel. 
Aga ma arvan, et kui kõik 
on hästi tublid, siis me võiks 
Grand Prix`i saada küll.

Kristiina Kruuse,
12C klass

Heli Vaheri sõnul edenevad proovid hästi. Foto: Kristiina Kruuse



Seal suurel sinisel Doonaul...
Minu meelest see oli liht-

salt super!!! Hea seltskond 
ja põnev sihtpunkt, mida 
veel tahta? Olen kuulnud, et 
mõni ei jäänud päris rahule, 
loomulikult olid reisis omad 
miinused, aga positiivne osa 
kaalus selle üles.

Kõige rohkem hämmas-
tas mind sealne loodus: fan-
tastilised Tatra mäed ja pöö-
gimetsad, mis olid kirevates 
sügisvärvides. 

Väga hästi mõjus ka sup-
lus koopabasseinides. Kü-
lastasime veel üht tavalist 
karstikoobast, kus meile anti 
väga hea ülevaade karsti ku-
junemisest. 

Tõeliselt kaunis vaa-
de avanes meile öises Bu-
dabestis. Käisime vaatamas 
Gellerti mäelt linna pano-
raami. Tuledes hooned, sil-
lad ja Doonau jõgi lihtsalt 
võlusid! Põnevuse tõstmi-
seks õnnestus meil tekita-
da üks korralik liiklusum-
mik, kust õnneks lõpuks 
ikkagi välja saime. Nii juh-
tub, kui proovid minna lii-
ga kõrge bussiga madala 
silla alt läbi. Õhtul külastasi-
me veel veinikeldrit, kus toi-
mus väike degusteerimine. 
Ma pole veel vist maininud-
ki, kui odavad olid seal vei-
nide hinnad! Ja kui hea vein 
seal oli...

Kokkuvõttes on veel pal-

ju huvitavat mainimata, aga 
nii palju ütlen, et sinna tasub 
kindlasti ise minna. Kes lä-
hemalt tahab kuulda, siis 

küsige abituuriumilt.

Kaia Usin,
12C klass
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A- vanuseklassi võrkpallivõistlused
Viljandis toimunud 

EKSL-i A-vanuseklassi 
meistrivõistluste tsoonitur-
niiril mängisid ka KG poi-
sid. Kuna sel aastal toimub 
ainult nn. rahvaliiga turniir, 
siis võistkonnas ei saa män-
gida need võrkpallurid kes 
omavad EVF-litsentsi.

Seda litsentsi omavad 
põhiliselt need mängijad, 
kes võtavad osa vabariigi 
omavanuste meistri- ja kari-
kavõistlustest. Seega oli selle 
võistluse tase meile teadma-
ta. Mängud toimusid Viljan-
di Maagümnaasiumi uues 
saalis, saal avati märtsis. Ko-

hal oli kaheksa võistkonda. 
Mängijate soojendusi jälgi-
des  ei osanud küll ühele-
gi võistkonnale eelist anda.  
Esimeseks vastaseks oligi 
võõrustajate võistkond. Esi-
meses geimis sujus nende 
mäng paremini ja said võidu 
25:19, teises olid meie poi-
sid hoos kuni seisuni 23-20, 
siis tuli kolm lihtsat viga ja 
seis oli tasa, järgmise punkti 
mängus oli selge õnn Viljan-
di poolel, edu neile, viima-
ne punkt samuti Viljandile 
ja mäng oligi 2:0 kaotatud. 
Teises kohtumises olime pa-
remad C. R. Jakobsoni güm-

naasiumist 2:0. Kolmandas 
aga kaotasime eelmise aas-
ta võitjale Põltsamaale. See-
ga olime alagrupis kolman-
dad ja edasipääsutee finaali 
suletud. Võistkonnas män-
gisid: Argo Mesila, Sven 
Õispuu, Peep Põlluäär, Tar-
mo Hansen, Madis Seppel, 
Armand Tamm, Mairold Pa-
jussaarja, Mikk Trave.

Mängimine ainult rahva-
liiga tasemel võtab võimalu-
se litsentsiga mängijatel koo-
li esindada. Kas see süsteem 
on kõige parem, näitab aeg.

Endel Tustit,
kehalise kasvatuse õpetaja

Jutupank
Kätte on jõudmas aeg, 

mis täis piparkoogi-ja kuu-
selõhna, väikeste päkapik-
kude sagimist ning pühade 
ootust.Kindlasti leidub ruu-
mi kõigeks.

Jutupank pakub Sulle 
võimaluse kuulata toredaid 
lugusid inimestest, haldja-
test, loomadest ja muust hu-
vitavast.

Kui Sul peaks tekkima 
huvi jutupanga vastu, oled 
lahkelt oodatud 1.detsembril 
kell 14.00 raamatukokku.

Esimeses jutupangas rää-
gime jõuluootusest ning loe-
me loo haldjatest.

Maren Aaviste,
raamatukogu

Teated

Astume advendiaega
Esimese advendiküünla 

süütame seekord esmaspäe-
val, 29. novembril teisel va-
hetunnil kell 9.45 meie koo-
li aulas. 

Lisaks huvilistele oota-
me kõigi klasside esindajaid 
koos küünlaga , et ühiselt 
süüdatud advendiküünlast 
viia jõuluootuse tuli ka oma 
klassiruumi. 

Saagu see ilusaks algu-
seks neljanädalasel teekon-
nal jõulude poole. 

Kes meist ei ootaks ime-
sid- ime võib olla üsna eri 
mõõtu ja kaalu. Ime võib olla 
ka sõbrale andeksandmine, 
head õpitulemused visa töö 
eest, hingesoojuse ja toetuse 
pakkumine ja ka lihtsalt na-
eratus. Advendiaeg kutsub 
sügavamalt vaatama iseen-
dasse, märkama teist inimest 
enda kõrval ja mõtlema igal 
aastal korduvale jõulumüs-
teeriumile.

Ka detsembrikuu kol-
mel järgneval esmaspäeval 
kutsume ja ootame huvili-
si kell 9.45 aulasse advendi-
hommikule, kuulama laule 
ja päevakohaseid lugemisi 
meie oma õpilaste esituses 
ja mõtisklema kuuldu üle. 
Luba endale see hetk alga-
va nädala rutus.

Detsembrikuu kolm 
järgnevat teisipäeva ja 
kolmapäeva kell 9.45 on 
aga vastavalt II ja I kor-
rusel alg-klasside päralt. 
Astume advendiaega.

Katrin Keso-Vares,
kooli kaplan

27. lennu reisiseltskond pärast karstikoopa retke. Foto: Marit Tarkin
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Mõtteid külaskäigult Pärnu 
Vanalinna Põhikooli

Konverentsile järgneval 
päeval külastasime Pärnu 
Vanalinna Põhikooli ja huvi-
tav oli kuulata sealsete peda-
googide ettekandeid. Koolis 
pööratakse suurt tähelepanu 
tööle hariduslike erivajadus-
tega lastega. Kusjuures erili-
selt tugiõppele ja muu õpiabi 
võimaluste ärakasutamisele. 
Lähtutud on eelkõige mõt-
test, et andekad õpilased ei 
vaja nii palju suunamist, ku-
na on juba loomult enamas-
ti edasipüüdlikumad, samas 
on mõeldud muidugi ka 
nende edasiarendamisele. 
Põhirõhk on aga asetatud 
nende laste abistamisele
 ja arendamisele, kes on õp-
pimises või ka muidu aren-
gus maha jäänud, kas tervis-
likel või muudel põhjustel. 
Õpilastele pakutakse või-
malusi koduõppeks, paran-
dusõppeks (1.-9.õpilastele 
ja eraldi 9.klasside õpilas-
tele - 22 tundi nädalas), ra-
kendatakse individuaalõppe 

programmi, lisaks on õpia-
bi pikapäevarühmad 2.-7. 
klasside õpilastele ja ingli-
se keele õppimiseks. Üheks 
huvipakkuvaks vormiks oli 
tasandusklass 8.klassi õpi-
lastele, mis töötab koolist 
väljapool eraldi hoones ja 
kus tegeldakse lastega, kel-
lel on olnud probleeme nii 
kooli jõudmisega igal koo-
lipäeval kui ka õppimisega. 
Selles klassis tuntakse eri-
list rõõmu iga väiksemagi 
edusammu üle, sest need on 
ka üsna rasked tulema. Li-
saks abistavad õpiraskuste-
ga lapsi ka kooli psühholoog 
ja sotsiaaltöötaja, vestluste ja 
õppuse „Õpi õppima“ kau-
du. Toimib projekt „Kaasõ-
pilase abi“, kus abiandja ja 
abivajaja koostavad kirjaliku 
koostöölepingu, mille kin-
nitavad oma allkirjaga. Sel-
le projekti elluviimisel on 
õpilastele toeks klassijuha-
taja ja kooli psühholoog. Ja 
on veel muidugi ka õpeta-

jate konsultatsioonitunnid 
õpilastele. 

Kindlasti on kõik koo-
lid erinevad ja igaühel neist 
oma nägu. Pärnu Vanalinna 
Põhikool on oma näo pöö-
ranud tugevalt nende poo-
le, kes abi vajavad. Ja ega ei 
ole unustatud ka teisi. Iga-
päevane koolielu kulgeb 
sealgi omi kindlaid radu pi-
di. Sellesama kooli logopeed 
tõi välja head mõtted , mis 
paslik meeles hoida ja meel-
de tuletada igaühe nii suure 
kui väikese jaoks: 

Mulle!
Ma ei ütle kunagi ma ei 

tea, sest ma tean alati mi-
dagi.

Ma ei ütle mitte kunagi 
ma ei saa, sest ma saan ala-
ti kõigega hästi toime.

Ma ei ütle mitte kunagi 
ma ei oska, sest alati on või-
malik kõike õppida. 

Mina.

Katrin Keso-Vares,
kooli kaplan

Pärnu Vanalinna Põhikooli külastasid meie õpetajad oktoobrikuu koolivaheajal. Foto: Pärnu Vanalinna Põhikool

11. novembril toimunud 
“Nuputa” koolivoorus 
võistlesid omavahel 5.-7. 
klass. 

Tulemused olid järgmi-
sed: 

5. klass - I koht 5b I võis-
tkond (Marlen Väli, Livia 
Matt), II koht 5b II võist-
kond (Mari-Liis Sepp, Loore 
Paist), III koht 5a võistkond 
(Piret Salumäe, Kersti Sepp). 

6. klass - I koht 6C Ivõist-
kond (Janno Tilk, Madis 
Saarma), II koht 6a I võist-
kond (Kristel Sepp, Kristii-
na Ader), III koht 6a IIvõist-
kond (Jorgen Holm, Henri 
Kunstmann).

7. klass - I koht 7a I võist-
kond (Alan Väli, Rauno Rüü-
tel, Martin Nelis), II koht 7b 
I võistkond (Egle Lõuk, Juta 
Altmets, Kertu Saar), III koht 
7b II võistkond (Erik Arro, 
Vaido Sooäär, Villu Vahter).

Tublid olid ka kõik teised 
osalejad. Kooli lähevad maa-
konna “Nuputa” võistlusele 
esindama 24. novembril I ja 
II koha saanud võistkonnad. 
Hoiame neile siis pöialt :)

Matemaatika ainekomisjon

Lühidalt

NB abituriendid! Kõrgkoo-
lid muudavad vastuvõtutin-
gimusi!

TÜ uus vastuvõtueeskiri 
sisaldab mitu olulist muutust: 
1. 2005. aastal saab kandidee-
rida korraga ühe eriala riigi-
eelarvelisele ja riigieelarvevä-
lisele  õppekohale. 

2. Kõikide teaduskonda-
de erialadele, va arsti-, bio-
loogia-geograafia- ja sot-
siaalteaduskond, võetak-
se kandidaadid vastu läven-
di alusel. Lävend on sisseas-
tumiseks vajalik minimaalne 
punktisumma, erialati erinev. 
Arstiteaduskonnas toimub 
vastuvõtt paremusjärjestuse 
alusel bioloogia, keemia, ema-
keele kirjandi ja võõrkeele rii-
gieksami tulemuste põhjal. 
Bioloogia-geograafiateadus-
konda astujad valivad 2 rii-
gieksami tulemused 4 või-
maliku hulgast(bioloogia, 
geograafia, füüsika, keemia, 
matemaatika); lisaks lähevad 
arvesse kirjand ja võõrkeel. 
Sotsiaalteaduskonda astujad 
sooritavad kirjaliku akadee-
milise testi ja sellest järgmisse 
vooru pääsenud suulise ja/või 
kirjaliku erialakatse. Arvesta-
takse ka kirjandi ja võõrkeele 
riigieksami tulemusi. vt. lähe-
malt www.ut.ee
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Klassi ettekandest...
NB! Õpilaskoosolek ”Mil-
line on hea õpetaja ning 
koolielu plussid ja miinus-
ed meie klassi  pilgu läbi”  
2004/2005 õppeaastal”

30. novembril aulas, kell 
15.00 (Osa võtavad 9. – 12. 
klassid).

Soovitusi õpilaskoosoleku 
ettekande koostamiseks

Koosoleku eesmärk: õpi-
lastel on võimalus sõna sek-
ka öelda kõigis kooli- ja 
koolimaja valdkondades- 
arutlemaks, kuidas meie 
kool veelgi paremaks saab 
muutuda v. mida oleks va-
ja muuta.

Iga klass esitab ühe ette-
kande teemadel: Milline on 
hea õpetaja ning koolielu 
plussid ja miinused.

Pikkus – kuni 5 minutit 
ning ettekande kokkuvõte 
esitada kirjalikult. Soovitav 
läbi viia oma klassis küsitlus 
ja selle põhjal valmistada et-
tekanne.

Ettekande vorm (ettekand-
jaid võib olla ka mitu)

1. Ettekandja nimi ja 
klass.

2. Milline on minu klas-
si arvates hea õpetaja: näit: 
range - lahti kirjutada, mida 
see tähendab.

3. Koolielu plussid ja 
miinused. Soovitavate tee-
madena käsitleda: prob-
leemid õppetööga ja õppe-
korraldusega, probleemid 
koolimajas, kooliüritustel, 
õpilasesinduse roll, klassiju-
hatajatunni kasutegur jne).

Näit: Probleem 1- selle 
kirjeldus, mida muuta jne.

4. Kokkuvõte.

Muid soovitusi

Ära karda, see on sinu 
kool, kõik on  omad. See on 
suurepärane võimalus oma 
esinemisoskust treenida. 
Ära unusta, et esindad oma 
klassi seisukohti.

Tehniliste vahendite ka-

Õpilaskoosolek toimub 30. 11!

Igal aastal on õpilastel 
võimalus välja öelda kõik, 
mida nad meie koolist arva-
vad – nimelt kaks korda aas-
tas toimub suur õpilaskoo-
solek.

Läbi aastate on kiidetud 
meie pädevaid õpetajaid, 
mitmekülgset huvitegevust, 
sõbralikku õppekeskkonda, 
perioodõpet. Lähiaastail on 
kiidusõnu pälvinud mood-
ne söökla, traditsioonide 
rohkus (nt. uuematest Va-
bariigi aastapäeva ball), Pär-
lipäev.

Muret on tekitanud õpi-
lastel WC-de seisukord, 

söökla pikad järjekorrad, is-
tekohtade puudumine ko-
ridoris, külm raamatukogu, 
koolisüsteemi muutmine il-
ma õpilasi informeerimata, 
samadel aegadel toimuvad 
ainekonsultatsioonid, KG 
õpilaskodu puudumine.

Õpilasesinduse silmis on 
kõik esitatud probleemid 
põhjendatud, ent võtame 
seisukoha, et miski ei ole ku-
nagi perfektne. Probleeme 
on, neist tuleb rääkida, aga 
lahendused ei saabu päeva-
pealt vaid pikaajaliselt.

See aasta toimub õpi-
laskoosolek 30. novembril 

kell 15.00 kooli aulas. Oma 
ettekannetega peab olema 
esindatud iga 9.-12. klass.  
Suurendamaks õpilaste jul-
gust välja ütelda kõik, kor-
raldame õpilaskoosoleku sel 
aastal ainult õpilastele. Koo-
li personalile kajastab ÕE 
päevakorras olnud teemasid 
eraldi koosolekul.

Palume teil mõelda tõsi-
selt koolistoimuva üle, see 
kirja panna ning julgelt oma 
arvamust avaldama tulla.

Ootame teid kõiki suure-
le õpilaskoosolekule.

Mario Rauk,
ÕE esimees

26. november – 
Kodanikupäev

Tänavuse Kodanikupäe-
va motoks on “Tugev pere, 
rõõmus rahvas”. Vana-Hiina 
filosoof Konfutsius oli esime-
ne, kes võrdles riiki perega. 

Eestile pole see lihtsalt 
võrdlus, vaid retsept püsima-
jäämiseks. Terves, lasterikkas 
ja töökas peres peitub Eesti 
võimalus mitte kaduda aega-
de hämarusse. 

Üheskoos on meie väike 
ühiskond viimasel aastal as-
tunud mitmeid samme, mis 
aitavad kaasa sündimuse 
tõusule ja suurendavad las-
tega perede võimalusi elada 
inimväärset elu. Üheskoos 
astutud sammud meie kõi-
gi turvatunde suurendamise 
poole loovad eelduse selleks, 
et Eesti elanikud suhtuvad 
Eesti riiki kui oma perre. Sel-
le kinnituseks ootame neid 
inimesi, kes on otsustanud 
siduda oma elu Eesti riigiga, 
Eesti kodanike ühtehoidvas-
se perekonda. Üheskoos ole-
me tugevamad, üheskoos on 
meil rohkem võimalusi. (Va-
bariigi Valitsuse ministrite 
pöördumisest).

Vt. lähemalt Kodani-
kupäeva ja sel päeval toi-
muvate ürituste kohta: 
www.kodanik.ee 

Maidu Varik,
õppealajuhataja

sutamine on soovitatav (au-
las arvuti, muud soovid 
eelnevalt korraldajatega 
kokkuleppe korras).

Kui kritiseerid, siis ole 
konkreetne, väldi solvan-
guid.

NB! Osavõtt läheb klassi-
devahelisse võistlusse!

Anneli Meisterson,
huvijuht

Pedagoogid kuulamas õpilaste esinemist. Foto: Gert Lutter

Mario Rauk kõnelemas eelmise aasta õpilaskoosolekul. Foto: Gert Lutter
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Kokkuvõte eelmise  õppeaasta 
psühholoogialastest uurimistöödest

Mari Lest kirjutas oma 
töö teemal „Laste väärkoht-
lemine perekonnas“ (juhen-
daja K. Puck, kaasjuhenda-
ja M. Sikk) Mari valis antud 
teema, kuna pidas seda kogu 
ühiskonnas väga oluliseks 
probleemiks. Laste väärkoht-
lemise all mõtles Mari ebaõi-
get käitumist laste suhtes, 
mis ohustab laste psüühilist 
ja füüsilist heaolu, nende ea-
kohast arengut ja tervisesei-
sundit.  Arusaamad väär-
kohtlemisest on erinevad ja 
ka väärkoheldud lapsed on 
erinevad. Osa lastest on väär-
kohtlemise tõttu ahastuses ja 
muserdatud, teised on suu-
telised perevägivalla mõju-
dest üle saama oma sisemiste 
ressursside abil. Uurimistöö 
eemärgiks oli saada ülevaade 
KG 5. klasside õpilaste kok-
kupuudetest vägivallaga väl-
jaspool kooli ja peresiseselt. 
Töö empiiriliseks aluseks oli 
5-ndate klasside õpilaste kü-
sitlus, mis  viidi läbi 2004 aas-
ta kevadel Kuressaare Güm-
naasiumis

Analüüsi tulemused olid 
järgmised:

• vastuste põhjal selgus, 
et 94% vastanutest ei ole ko-
genud väärkohtlemist pere-
konnas

• kõige rohkem esineb 
peredes riidlemist

• 57% väärkoheldud las-
test lastest arvas, et igasu-
gune vägivald, ka psüühili-
ne, on lubamatu. Samamoodi 
arvas ka 42% väärkohtlema-
ta lapsi

• 42% lastest leiab, et tu-
leks piirduda veenmisega

• 12% väärkoheldud las-
test arvas, et vägivalda tuleb 
kasutada siis, kui on põhjus.

• 6% lastest väitis, et pe-

rekonnas esineb psüühilist 
vägivalda.

• 79% lastest, keda on ka-
ristatud enne 7. eluaastat ka-
ristatakse ka vanemaks saa-
des

• 5% tüdrukutest on ko-
genud raha või asjade väl-
japressimist ning 2% on sun-
nitud vargusele või muudele 
ebaväärikatele tegudele, 7% 
vastas, et neid on alandatud 
usu või veendumuste pärast.

• Poiste hulgas olid pi-
danud tundma alandust oma 
usu või veendumuste tõttu 
10% ja 10% poisse on ka äh-
vardustega sunnitud tegema 
alandavaid töid.

• Kõige rohkem pöördu-
takse oma muredega sõp-
rade, koduste, sugulaste ja 
tuttavate poole, vähem spet-
sialistide poole (vaid 4% vas-
tanutest)

Marii Maripuu uurimis-
töös „Laps ja vägivald“ (ju-
hendaja V. Kuiger) tuli välja, 
et lapsed puutuvad vägival-
laga palju kokku. Enam toi-
mub vägivallatsemist koo-
lis, koduvägivalda esineb 
vähem. Koolis on rohkem 
vaimset vägivalda, eriti just 
halvasti ütlemisi . Autori kõi-
ge suuremaks üllatuseks oli 
see, et põhikoolis ei kakle ai-
nult poisid, vaid ka tüdru-
kud. Noorematele õpilaste-
le valmistavad aga eelkõige 
probleeme vanemate klassi-
de  õpilased, kes kiusavad 
neid pidevalt.

Liisi Räime pedagoogi-
line lõputöö TPÜ-s (juhen-
daja .K. Puck, kaasjuhenda-
ja  K. Räim) „Aktiivsus- ja 
tähelepanuhäiretega laste-
ga toimetulek koolis“  kajas-
tab kaasaja tõsist probleemi. 
Autor leidis, et vähem tuleks 

keskenduda ATH laste tegu-
dele  ja käitumisele ning roh-
kem süveneda probleemi-
de põhjustele. Samuti arvas  
Liisi, et nii õpetajatele ja las-
tevanematele on korraldatud 
liiga vähe koolitusi ja selle-
pärast on neil vähe kogemu-
si, et niisuguste lastega toime 
tulla. Positiivseks peab aga 
autor seda, et Eesti Lastefon-
di eestvedamisel käivad koos 
paljudes maakondades ATH 
laste vanemate ja õpetajate 
tugirühmad. Töös toodi väl-
ja ka soovitusi lastevanema-
tele ja õpetajatele.

Mõned  näited:
• tuleb olla järjekindel ja 

luua kindlad reeglid.
• Ei ole soovitav muuta 

tegevust ootamatult
• tuleb luua lapsele kind-

lustunne, teda motiveerida 
ja kiita

• ei tohi häält tõsta ja vi-
haseks muutuda

• laps tuleb suunata tege-
vusele, mis teda kõige roh-
kem huvitab

• koolis võiks õpetaja pi-
dada lapse kohta jälgimis-
päevikut

• ATH lapse pahameelea-
valdusi ei tohiks võtta isikli-
ku solvamisena, tegemist on 
impulsiivsete pursetega, mil-
lel pole kurja tagamõtet

• anda lapsele 1 ülesan-
ne korraga

• õpetajate koostöö aitab 
leida iga lapse jaoks parimad 
lahendused

Kes tahab antud teemal 
saada lisainfot, võib tutvuda  
raamatuga „Hüperaktiivne 
laps – abiks vanematele ja 
pedagoogidele“(autorid M. 
Roomeldi, L.Haldre jt.)

Kaja Puck,
psühholoog

Kooliarstilt
Peatäid

Taas on moodsaks saa-
mas pikad juuksed poistel, 
tütarlastel niikuinii. Tahaks 
tähelepanu juhtida ohule,  
mis kipub kaasnema pik-
kade lehvivate lokkidega. 
Nimelt peatäi levimisoht. 
Putukatõbi on inimesi saat-
nud läbi pika ajaloo. Kui-
gi inimtegevuse tagajär-
jel on kadunud planeedilt 
kümned ja sajad teised elus-
olendid on  need parasiidid 
suutnud edukalt oma ellu-
jäämisega toime tulla. 

Üks peatäi muneb oma 
30 päevase elu jooksul kuni 
120 muna. Täi vajab eluks 
inimese kehasoojuse lähe-
dast temperatuuri, kuum 
vesi ajab parasiidi peast mi-
nema, juuste küljes asuva-
tele munadele oluliselt ei 
mõju. Kuna täi on liikumis-
võimeline, siis kõnnib ta üs-
na aktiivselt juukseid pidi 
ringi ja võib vabalt jalutada 
ühest peast teise kui ollak-
se üksteisel nii lähedal, et 
juuksed kokku puutuvad. 
Seetõttu tasub olla endast 
hooliv ja  oma juuksed  so-
bivalt kinnitada ja jälgida et 
ei puutuks kokku teise ko-
hevate juustega. Ka bussi-
des on see oht olemas. 

Oma kamm! Pikka-
de juuste puhul tuleb ar-
vestada, et sinu gabarii-
did on muutunud ja sa ei 
pane tähelegi kui kauge-
le su juuksed ulatuvad. Täi 
aga kasutab selle kohe en-
da kasuks,  kui on võima-
lik uude puhtasse keskkon-
da ronida. 

Tänapäeval on apteegis 
saada tõhusaid vahendeid 
ja kui ka kogemata oled 
saanud  “häda” pähe, on se-
da võimalik ravida. Paani-
kaks ei ole põhjust, aga ta-
sub tähelepanelik olla.

Pia Maidsaar,
kooliõde


