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ere, armas Westholmi pere!  

 

Suvi on kohe käes ning viimaks ilmub ka  

Westpost. See õppeaasta on olnud kummaline ja 

keeruline. Mõisted “koroona”, “isolatsioon”, 

“distantsõpe” ja “veebitund” on saanud meile 

igapäevasteks. Seetõttu on ka meie leht pisut  

ebaharilik. Artiklid on nii talvised, kevadised kui 

ka suvised.  Saate lugeda muu hulgas õpetajate 

arvamusi kaugõppest, intervjuud tuntud  

vilistlasega ja abituuriumi hüvastijättu kooliga. 

Igaühele midagi. 

 

Soovin teile toimetuse poolt ilusat suve ja palju 

tegemisi! Otsige suvel seiklusi ning 

meeldejäävaid mälestusi!   

 

Westposti peatoimetaja Liisa Kasera  

Küljendajad: Laura Sarap, Liisa Kasera 

Keeletoimetaja: Hanne-Lore Tuubel  

Toimetus: Emma Räim, Maria-Johanna Vompa, Kärt Kirsimägi, Inger Enok, Gerda Reinaru,  

Elizabeth Šanin, Triinu-Liis Linkov, Olivia Reimets 

Fotod: Kaia Rikson, erakogud  

Juhendaja: Ülle Uulma  

Täname: Luise maja õpetajad, Alla Eenma, Kersti Uudelt 

 

Täname Jakob Westholmi Sihtasutust toetamise eest!  

T 

Juhtkiri 
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ui mõelda pealkirjas loetletud sõnadele, siis võib tekkida esmalt kõhklus, kas ühes koolilehes üldse 

peaks nii keerulistest mõistetest kirjutama? Kui aga juurelda rahulikult sõnade tähendusel üle, siis 

kartus või kõhklus kaob kiiresti. 

Pea iga väike laps, kes on juba kõnelema hakanud, kasutab lauset: „Olen hea laps.“ Mis võiks olla selgeim ja  

lihtsaim missioon inimeseks olemisel - olla hea inimene. Kogu selle olemise kerguse teeb keeruliseks aga meid 

ümbritsevate inimeste ootused. Mängu tulevad uued rollid ja kohustused - olla hea õpilane, hea treeninggrupi 

liige, hea kodanik, hea sõber, hea ema, hea abikaasa jne. Kuidas sellise ootuse koormuse all, olla hea, mitte  

kaotada iseennast, oma vaimset ja füüsilist tervist? Mind isiklikult aitab sellises tupikseisus elupäästjate esimene 

reegel - kõigepealt iseenda ohutus, nii füüsiline kui vaimne, alles siis oled võimeline kaasinimesi toetama.  

Järgmine kategooria enda või organisatsiooni määratlemisel võiks olla visioon - nägemus, idee, missuguse  

tulemuseni soovitakse välja jõuda. Jällegi ei ole probleemiks väikestel lastel rõõmsalt välja hõigata oma  

unistused. Kes meist ei oleks öelnud või kuulnud lauseid: „Tahan saada kosmonaudiks, presidendiks, baleriiniks, 

politseinikuks, tuletõrjujaks…“. Väikene laps võtab kätte pintsli ja lihtsalt maalib, paberile, iseendale, tapeedile? 

Tal on visioon. Ja siis see juhtub. Koduste hädakisa rikutud seina või põranda pärast. Pea igal sekundil põrkuvad 

maailmas visionääride ja konservatiivide maailmavaated. Ma ei taha väita, et konservatiivsus oleks kuidagi  

vähem oluline eksisteerimise vorm. Ka konservatiivid teevad visioone, kuidas hoida maailmas traditsioone ning 

kõike muud väärtuslikku, mis inimkonna eksisteerimise tulemusena loodud on. Küsimus on lihtsalt tasakaalus. 

Tasakaalus ning äratundmises, kes olen ma ise ning millist keskkonda vajan enda ümber õnnelikuna  

eksisteerimiseks. 

Siit järgmine suur eksistentsiaalne küsimus. Missugused on väärtused, mis annavad mulle elamise, tegutsemise 

julguse ning ka õigustuse oma otsuste tegemisel. Väärtustest 

tuleb hakata lapsega rääkima juba enne sündi. Sõnad  

armastus, õnn, rahu, tervis, turvalisus võiksid olla  

vibratsioonid, mida loode kuuleb ema südamelöökide vahele. 

Olen kindel, et need väärtused on ühtemoodi olulised  

kõikidele inimestele, olenemata nende nahavärvist, elukohast 

või sotsiaalsest positsioonist. Kuid väärtused on ka raha, 

võim, positsioon, jõud, ambitsioonid. Just need on vajalikud 

inimestele, kellel on julgust juhtida riiki, majandust või  

kaitseväge. Kas meis on piisavalt empaatiavõimet ja  

tolerantsust, et usalda otsustajaid nende töös? 

Oleks imeline, kui igas inimeses oleks need küsimused läbi 

mõeldud vähemalt enne täisealiseks saamist. Kindlasti ei  

suuda me paljudele küsimustele vastuseid leida ka enne  

surma, kuid innustan kõiki sellel teemal juurdlema oma peas, 

kodus lastega või klassiruumis. Kui sel teemal on mõeldud, 

on palju lihtsam tunnetada ka kaasinimeste mõtteid, saada aru 

nende seisukohtadest ning maailm muutub palju lihtsamaks.  

Alla Eenma, sõbrapäev 2021 

Missioonist, visioonist ja põhiväärtustest 

Alla Eenma 

K 
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evad on aeg, mil loodus hakkab tärkama ning esimesed soojad ilmad annavad meile mõista, et suvi on 

tulekul. Koolilastel on jäänud veel vaid viimased jõupingutused. Ehkki suvi on juba ukse taga, on  

usinatel õppuritel väga stressirohke aeg – eksamid, kontrolltööd ja järeltööd vajavad lahendamist. Meil, 

abiturientidel, on gümnaasiumi riigieksamid küll möödanik, kuid sellest hoolimata ei ole me veel saanud 

gümnaasiumile punkti panna. Lõpp-punkti paneb 21. juuni, kui me saame kätte lõputunnistused ning  

direktori sooja käepigistuse. Abituriendi vaatevinklist võib öelda, et on üsnagi kurb jätta hüvasti Kevade 

maja õpetajatega, kaasõpilaste ning koolimajaga. Kuid et hoida õhus positiivset nooti, jagame Westposti 

lugejatega mälestusi gümnaasiumi ajast ning jagame nippe tulevastele abiturientidele.  

Paraku õppisime me poole oma gümnaasiumiaastatest kodus ja ühiseid mälestusi on meil seetõttu ka 

vähem. Kuid see teeb need mõnes mõttes isegi väärtuslikumaks ja südamelähedasemaks. Kõikide üheks 

meeldejäävamaks ühistegevuseks oli 104. lennu reis Hiiumaale 10. klassi lõpus.  Reis Hiiumaale andis 

suurepärase võimaluse, meile kui värsketele gümnasistidele, sõbruneda terve lennuga. Palavas bussis 

mööda Hiiumaa teid sõites saime nii mõnegi tutvuse, mida edaspidises elus kindlalt kasutamata ei jäta. 

Klassiga käisime ka Eesti Kaevandusmuuseumis, mis oli tõsiselt äge kogemus. Safari autodega sõitmine 

ning imeilusa vee ääres matkamine liitis meie klassi. Samuti külastasime me  teatrit ning pärast  

muljetasime bussis. Jällegi, saime sellistel reisidel lähedasemaks. 

Ehkki koosolemise aega ühtse klassina ja lennuna 

nappis, jääme me ikka üksteist igatsema. Need  

vähesed hetked, mil olukord meid veel kooli ning 

reisidele lasi, panid hindama kõike veelgi rohkem.  

Meie lend jäi alguses silma pigem pahanduste  

tegemisega ja me olime parajad peavalu tekitajad, 

eriti meie klassijuhatajatele. Kuid me loodame, et 

saime kooliperele sama kalliks, kui teie meile. Peab 

tunnistama, et ümber Snelli tiigi jooksmist keegi 

meist igatsema ei jää, kuid koos õpetaja Makejeviga 

karaoke laulmist, õpetaja Uulma kõlava hääle  

kuulamist, kui ta meile raamatuid ette luges, õpetaja 

Õnnise energilist iseloomu, õpetaja Parktali kuut 

tundi nädalas, meie klassijuhatajaid ja kõiki teisi 

õpetajaid jääme me väga igatsema ning võtame need 

kolm aastat ühe toreda mälestusena oma ellu kaasa.  

 

Abituurium jätab hüvasti 

Emma Räim ja Maria-Johanna Vompa 

K 
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Abiturientide nipinurk – nipid, mida me oleksime tahtnud gümnaasiumisse astudes teada 

1. Sul ei pea gümnaasiumi lõpuks olema kõik tulevikuplaanid selged. Kui on, siis on väga hästi, kuid 

ära stressa, kui veel ei ole. 

2. Kui pürgid ülikooli poole, vaata nende sisseastumise tingimusi ning hakka juba aegsasti mõtlema ja 

õppima. 

3. Ära jäta asju viimasele minutile, samuti ära lase tegemata asjadel kuhjuda. 

4. Hoia õpetajatega häid suhteid ning ära karda abi või küsimusi küsida. 

5. Jää alati iseendaks ning hoia selg sirge. 

6. Õpi juba kümndendas klassis hoolikalt, et su medalivõimalused sellega 12. klassi lõpus nihu ei  

läheks. 

7. Riigieksamiteks tasuks juba varakult õppima hakata, sest seda enesekindlamalt saad nendele vastu 

minna. 

8. Võta enda gümnaasiumiaastatest viimast, sest see periood läheb linnutiivul. 

9. Hoia oma klassi ning leia need inimesed, keda saad gümnaasiumist oma ellu kaasa võtta. 

Hoia oma õpetajaid, sest Westholmi õpetajad on ühed hoolivamad ja vastutulelikumad õpetajad, keda 
endale soovida. 
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ooli sünnipäeva nädala raames toimus gümnaasiumiastme klassidele veidi teistmoodi  

koolipäev, lisaks kaasati sel aastal ka üheksandikud. 

Nimelt 10. veebruaril leidis aset lektoritepäev, mille korraldasid 11.B klassi õpilane Hanne-Lore  

koostöös õp. Eveli Veskega. See koosnes kahest 1.5h loengust igale klassile.  

Esinejaid oli kokku 13, nad kõik on omal erialal väga pädevad ja tunnustatud. Näiteks andsid põneva ja 

motiveeriva loengu füsioterapeut Rainar Vahtrik (Reakt Füsioteraapiast), LHV pangast rahandusest  

rääkima tulnud Liis Lepik ja sisulooja ning blogija Paljas Porgand ehk Merilin Taimre. Eriliselt toodi 

õpilaste poolt välja ka imeliselt hea suhtlemisoskusega Tõnis Kusmin, kes rääkis startup-ist; positiivne 

noor fotograaf Keir Rämson; persoonibrändingust  

rääkinud Evelin Org, kes kaasas õpilasi praktilistesse  

tegevustesse ja harjutustesse ning ettevõtja ja Eesti 

parima juhi 2020 tiitliga pärjatud Otto Richard Pukk 

(Incap-ist), kellega koos esines ka Eesti parim noor 

juht 2020 Jaan Hendrik Murumets, nende kõnelust  

kirjeldati kui väga realistliku ja humoorika sisuga 

loengut. Üheksas klass jäi rahule nendele suunatud 

loengusarjaga, mille tõi nendeni Sass Henno, kes  

rääkis nendele seksuaalsusest ja naistevastasest  

vägivallast. Samuti andis ta kooliraadiole SASS  

intervjuu, mida saab üsna pea juba kuulata!  

Kokkuvõtteks öeldes oli väga tore ja inspireeriv päev! 

 

Lektoritepäev Jakob Westholmi Gümnaasiumis 

Hanne-Lore Tuubel 

K 
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iirus, mis meid kimbutab peaaegu juba aasta, segab õpilaste õppetööd oodatust rohkem.  

Olukorrast on häiritud nii õpilased, õpetajad kui ka mõistagi lapsevanemad, kes aeg-ajalt peavad  

täitma ka õpetajate rolli. Artikkel toob lugejateni erinevad seisukohad õppetöö korraldusest ning 

ka sellest, kus eelistatakse rohkem õppida.  

Eelmisel kevadel, kui kuulutati välja eriolukord, olime meie õpilastena äärmiselt õnnelikud, et saame 

lõpuks koju jääda. Rõõm, mida tundsime ei kestnud eriti kaua, sest peagi saime aru, kui palju vajalikku 

informatsiooni jääb omandamata, eriti lõpuklassidel.  

Praeguse abituriendina, kellel on ees eksamid ning ülikooli sisseastumine, on väga keeruline hakkama 

saada kaugõppel. Kodus õppides on segavaid faktoreid äärmiselt palju ning enesedistsipliini puudumise 

korral on väga raske end õppima sundida ja iseseisvalt teema endale selgeks teha. Küsides  

lennukaaslastelt nende arvamust, sai selgeks, et päris paljud tunnevad, et kodus on raskem keskenduda 

ning kindlasti oleks oluline koolis õppida. Samas aga olid mõned inimesed arvamusel, et oleneb ainest, 

näiteks matemaatikat ning eesti ja inglise keelt oleks vaja koolis õppida, kuid teiste ainetega saaks  

hakkama ka kodus. Arvamusi oli seinast seina ning see on igati mõistetav, sest kõik inimesed ning nende 

õppimise viis on erisugune. 

Suuremad lahkhelid olid aga mitte lõpuklasside vastuste vahel. Nende seast valdav enamus eelistab siiski 

õppida kodus. Eriti need, kes elavad koolist kaugel. Peamine põhjus, miks õppida kodus,  oligi liigne 

transportimisega kaasnev ajakulu. Üks õpilane, kes soovis õppida kaugõppel ütles järgmist: “Saab kauem 

magada, lõunaks saab ise valida aja ja toidu, mida süüa, samuti saan õppida omas tempos ning olen  

endale mugavamas keskkonnas”. Taolisi arvamusi oli veelgi.  

Teisalt oli aga õpilasi, kes olid kahe käega koolis käimise poolt. “Koolis saab paremini keskenduda ja 

peab päriselt pingutama. Motivatsiooni on ka rohkem kui kodus üksi spikerdades, ” arvas üks õpilane. 

Need, kes leiavad, et koolis on parem õppida, tõid välja asjaolu, et seal on parem keskenduda ja  

pühenduda. Oluline roll on ka klassikaaslastel, just nendega suhtlemisel. Vahetundides saab muljetada 

ning rääkida huvitavatest asjadest, mis teevad koolipäeva lõbusamaks.  

Rutiini nautivatel inimestel on kindla peale meeldivam olla koolis. Samuti on koolis õppimine parem  

lahendus inimestele, kes kipuvad tegelema kõrvaliste asjadega. Kuid nagu mainitud, on ka inimesi, kes 

suudavad keskenduda vaid üksi olles ning nendele sobib ideaalselt kodus olemine.  

Mis ka õpilastele meeldiks või vastupidi, ei meeldiks, on isiklik eelistus, kuid praeguses olukorras on 

kodus õppimine tingitud vaid maailmas möllavast viirusest ning see, kus parasjagu õppima peame on 

haridusameti otsus. Kindel on ka see, et kus me ka ei õpiks, loodame, et viirus kaob ning inimeste elud 

muutuvad taas endisteks! Mis ka ei juhtuks, peame hoidma pea püsti. Küll kõik laabub! 

 

Kodus või koolis õppimine  

Maria-Johanna Vompa 

V 
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uidas erinevad õpetajate ja 10. klasside õpilaste seisukohad koroonapiirangute ja vaktsiini 

kohta? Küsitlesin antud teemal kaheksat õpetajat ja viitteist õpilast ning koostasin  

kokkuvõtte. 

Küsitletud õpetajatest plaanisid peaaegu kõik lasta ennast koheselt vaktsineerida, taheti veel ka oodata 

teise poolaastani, et näha, kuidas inimmassid enamasti vaktsineerimise teise doosiga toime tulevad ja 

kuidas viirus muteerub. Plaaniti ka enne perearstiga nõu pidada. Õpilaste seas esines aga lahkarvamusi: 

kaheksa inimest plaanivad lasta ennast vaktsineerida, kuus inimest mitte ning üks ei kommenteerinud. 

Vaktsiinist loobumise põhjusteks toodi välja, et pole täpselt kindel, kuidas vaktsiin toimib ja kaua  

immuunsus kestab; et haigus on juba läbi põetud; et see on liiga algeline või hoopiski ei peetud seda  

vajalikuks. Samuti oli ka põhjenduseks, et selline on perekonna seisukoht ning enamike haiguste vastu  

polegi lastud ennast vaktsineerida. 

Koroonapiirangute tõhususest rääkides uskusid kõik õpetajad, et neist on kasu ning paljud täitsid neid 

hea meelega. Piirangud takistavad aga palju varasemalt enesestmõistetavalt võetud tegevusi nagu  

reisimine; teatris, kinos ja restoranis käimine ning sõpradega vabalt suhtlemine, siis on mõistetav, et on 

ka neid, kes piiranguid just rõõmuga ei täida. Leitakse aga, et kuna statistika on näidanud, et nõrgemate 

piirangutega aladel on nakatunute arv tõusnud, on piirangutest kinni pidamine vähim, mida on võimalik 

teha, et elu-olu jälle normaalseks saada. Õpilastest kümme järgivad koroonapiiranguid korralikult või 

enamjaolt ning usutakse, et neist on kasu. Osad aga arvasid, et neist pole üldse kasu või ei ole kasu, sest 

neid muudetakse pidevalt. Arvati ka, et piirangute seadmistega pole väga edukalt hakkama saadud ning 

need peaksid karmimad olema, et vältida näiteks teistest riikidest koroonaviiruse uuesti sissetoomist. 

Paljud aga siiski ei muudaks praeguseid Covid-19 vastaseid meetmeid, usaldades asjatundjate  

hinnanguid ja otsuseid. Paar õpetajat pidasid siiski paremaks piirangute tugevdamist kuniks olukord  

paremaks muutub. Näiteks koolide puhul peeti vajalikuks koolis olevaid õpilasi veelgi rohkem hajutada 

nii, et pool klassi on koolis ning teine pool kodus, osaledes tunnis video kaudu. Arvati veel, et piirangud 

peaksid nakatumisnäitaja järgi olema maakonniti siiski erinevad. Samuti, et koolid peaksid jääma ikka 

kõik tööle, sest praeguse süsteemi tagajärjeks on hariduse alla käimine ja õpitahte vähenemine.  

Õpilastest neli arvasid, et piiranguid tuleks muuta koolides karmimaks ning neist pooled pidasid isegi 

täielikku distantsõpet tarvilikuks. Veel arvati, et piirangute muutmine ei muudaks olukorda ei paremaks 

ega halvemaks, vaid Covid-19 taandub alles siis, kui on tekkinud karjaimmuunsus. Üks õpilane arvas, et 

huviringid võidaks uuesti lahti teha. 

Praegune olukord on veel üpriski uus, seega on arusaadav, et on nii palju erinevaid arvamusi ja  

seisukohti. Loodetavasti see hullus lõppeb varsti. Olgu see vaktsiini abiga või mitte! Hoidudes käitumast 

rumalalt ja hoolimatult, on kõigil võimalik peagi jälle normaalselt elada. 

Õpetajate ja õpilaste seisukohad koroonapiirangute ja vaktsiini kohta  

Olivia Reimets 

K 
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Maskimood 2021 



10 
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eie õpilastena teame, kuidas kaugõpe on meid mõjutanud. Kuid kas Westposti lugeja teab, 

milline on olnud õpetajate kogemus distantsõppega? Selleks viisime Westholmi õpetajate seas 

interneti teel läbi küsitluse, et saada parema ülevaade, milline on nende arvamus kaugõppest. Siin 

on sellest kokkuvõte. Head lugemist! 

Kuidas Te enda tööd pidite ümber korraldama? Kas see tõi Teie jaoks kaasa uusi õppimisi? 

“Töö ümberkorraldamine käib distantsõppega kaasas. Iga päev on uus. Minu jaoks on olnud palju  

erinevaid uusi õppimisi ja kogemusi. Olen olnud olukorras, kus klassid on koolis ja mina õpetan lapsi 

kodust. Samuti olukorras, kus klass on kodus ja mina koolis. Kevadel olime kõik kodus - lapsed õppisid 

kodus ja meie õpetasime kodust. Kõik need olukorrad toovad kaasa uusi õppimisi.” - Kaia Rikson 

“Muidugi tõi. Kevadel tuli n-ö koduste vahenditega tunde teha. Uued internetikeskkonnad. Töökoormus 

kasvas ikka väga palju. Hea, et on olemas keskkonnad internetis (nt opiq.ee), mis teevad õpetaja elu  

natukenegi lihtsamaks.” - Kaiko Lippur 

Mis oli digiõppe juures kõige harjumatum? Millega pole  Te suutnud siiamaani ära harjuda? 

“Juba olen hakanud distantsõppega harjuma. Kõige keerulisem oli alguses kohaneda videotundide  

läbiviimisega, sest vahel on tunne, et teen raadioteatrit ja mul pole õrna aimugi, kuidas publik sellele 

reageerib ja kuidas seda vastu võtab. Kõige rohkem tunnen puudust õpilaste vahetust reaktsioonist, sest 

tunnis saab vastavalt sellele metoodikat ja lähenemist muuta.” - Eveli Veske 

Kuidas mõjub digiõpe õpilase ja õpetaja vahelisele suhtele? 

“Oleneb, kuid kindlasti muudab osalt huvitavamaks, osalt kaugemaks, osalt lähedasemaks.” -  

Marge Ensling 

“Mõjub nii ja naa. Peale pikka kodusolemist ja õppimist olid minu oma klassi õpilased väga õnnelikud, 

kui koolis kokku saime. Usun, et ka kõik teised õpilased peavad oluliseks päris kontakti ja suhtlemist 

õpetajaga.” - Kaia Rikson 

Kas õpilasi on veebitundides raskem kaasa töötama panna? 

“Eelkõige on keeruline kaasa töötama saada seetõttu, et õpetaja ju ei näe, mis toimub teisel pool ekraani. 

Kas õpilane magab rahulikult edasi, teeb ta samal ajal midagi tema jaoks põnevamat vms. Ja paljudel 

õpilastel ei ole sisemist motivatsiooni ennast ise õppima suunata ning ka sellest veebitunnist maksimum 

võtta.” - Eveli Veske 

“Aktiivselt töötab kaasa, mõtleb kaasa, "tõstab kätt" umbes 1/3 õpilastest. 1/3 küsimise peale vastab ja 

1/3 ilmselt tegeleb hoopis muude asjadega. Me ju ei näe õpetajatena läbi arvuti, mis mõjutab laste  

keskendumist kodus. Kas on kõik kõrvalised asjad, sh nutiseadmed kaugemale pandud?” - Kaia Rikson 

Õpetajad ja kaugõpe   

Olivia Reimets 

M 
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Kas õpetamise maht läks ka suuremaks? 

“Jah, kindlasti. Distantsõppe suurim probleem on tööelu sujuv kandumine eraellu. Aeg iseenda ja pere 

tarbeks on asendunud (ka kodus, ka nädalavahetustel) töö tegemisega. Tööpäevad venisid tohutult  

pikaks. Alustasin tööd arvutis hommikul kl 8 ja lõpetasin sageli õhtul kl 11-12. Pere ja lähedased selle 

üle väga õnnelikud ei ole. Igapäevaselt nii suures mahus arvuti vahendusel töö tegemine on ilmselt ka 

üsna ebatervislik. Niigi vähene liikumine muutus suisa olematuks.”  

Kas õppeaineid on võimalik digiversioonis täies mahus õpetada? 

“Kindlasti on, aga kas see on just põhikoolis ja gümnaasiumis võimalik, ei ole ma kindel. Kool peab 

õpetama ka midagi muud peale õppeaine. Ta õpetab inimeseks olemist, elus hakkamasaamist,  

sotsiaalseid oskusi, aitab leida sõpru, mõista, mis on õige ja vale, mida tohib ja ei tohi; kuidas teha tööd 

ja näha vaeva, et tekiksid oskused õppida ning hiljem ka tööle minnes oskused midagi saavutada üksi ja 

meeskonnaga koos jne. Selle kujundamine eeldab inimestelt natukene midagi muud kui elu täies mahus 

digitaalseks muutmist. Jah, mingid õppeaine osad saab panna digiplatvormidele üles, aga kas me  

sooviksime, et õpime vaid arvuti vahendusel, inimestega interneti välises maailmas suhtlemata? Mina 

kindlasti seda ei sooviks, et muutuksime robotiteks, kellel puudub oskus suhelda teise inimesega või 

veel hullem, puudub vajadus teise inimesega suhtlemiseks.” - Rando Kuustik 

Kas koolitöö toimumine digiõppes on  

toimiv lahendus? Kas see töötaks ka  

pikemas perspektiivis? 

“Osalisena töötaks see päris hästi, andes 

rohkemaid võimalusi ka neile õpilastele, 

kes ühel või teisel põhjusel ei saa  

kontakttundides osaleda. Hübriidõpe pigem 

oleks see, mis oleks toimiv.” -  

Marge Ensling 

“Digiõppes toimuv õpe saab olla vaid  

ajutine lahendus, et teadmistes ei tekiks  

kohutavalt suuri auke. Pikas perspektiivis 

see kindlasti ei tööta. Juba praegu on näha, 

et see aasta jätab õpilaste hariduse  

kvaliteedile määramatu lohu sisse.” -  

Eveli Veske 
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Mida ei suuda digiõpe kindlasti asendada võrreldes kontaktõppega? 

“Õppimine ei ole mitte ainult õpetaja-õpilase kontakt ja teadmiste-oskuste edasiandmine üks-ühele, vaid 

väga suur osa õppimisest toimub õpilaselt õpilasele (üksteise vigadest, edulugudest, õnnestumistest). 

Muusika digitaliseeritud esitus on kindlasti tehniliselt täiuslikum, aga ei suuda kunagi asendada  

live-esituselt saadud emotsioone.” 

“Lähikontakti, mida vajavad nii õpilased kui ka õpetajad. Inimene on ikkagi karjaloom ning vajab enda 

kõrvale päris inimest, kellega silmast silma suhelda ning tagasisidet saada.” - Eveli Veske 

“Õppetöövälist suhtlemist õpilastega inimlikul tasandil. Distantsil on rohkem pelgalt õpetamist, vähem 

muud harivat või kasvatuslikku.” - Ingrid Aimla 

Kas digiõppel oli Teie jaoks eeliseid? 

“Jah oli, sest see pani mõtlema õpetamise teistsugustele-võimalustele, raamidest ja mugavustsoonist  

väljumisele.” - Marge Ensling 

“Jah, ikka on selles meeldivat, näiteks viirused ei levi, külm ei ole, ruum ei lehka…” - Ingrid Aimla 

“Mürafooni ei olnud. Hommikul sain ärgata kaks tundi hiljem (ärkan tavaliselt kl 5 ja sõit tööle võtab 

veidi üle tunni). Kevadel sain tööd teha õues (aias) - õnneks on välja mõeldud sülearvuti.” 

Mõni humoorikas/meeldejäänud intsident kaugõppest? 

“Võib-olla see, et ikka igas tunnis juhtub selline olukord, kus oleme peaaegu viimase tehte juurde  

jõudnud, kui vastaja küsib, et mis ülesannet me lahendame või kus me oleme :)” - Kaia Rikson 

“7. klassi poiss kirjutas, et tal mikrofon ei tööta, kuid kui ma hakkasin tundi lõpetama ütles kogemata 

head aega.” 

“Lapsevanem kirjutas, et e-tund on liiga vara ja tema laps pole harjunud nii vara ärkama. Täpsustus on 

see, et kui poleks viirust peaks õpilane oluliselt varem ärkama, et tundi jõuda.” - Kaiko Lippur 

Kas hakkasite õpilasi ka igatsema? :) 

Sellele küsimusele tuli õpetajatelt vastus nagu ühest suust: “Muidugi!” Artikli lõpetab direktor Rando 

Kuustiku vastus, mis kohe kindlasti teeb iga Westholmi õpilase südame natukene soojemaks. 

“Distantsõpe paneb inimsuhted proovile ning varem või hiljem tunned puudust õpilastest, kolleegidest 

jne. Mulle on alati olnud oluline õpilastega vahetult suhelda, sest ilma liialdamata, parimaid õpilasi kui 

Westholmi õpilasi, ma kohanud pole. Ja ilma õpilasteta pole ka õpetajal kedagi õpetada.” 
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oel-Rasmus Remmel on kindlasti üks tuntumaid  Westholmi lõpetanud tegevmuusikuid.  

Jazzmuusika pianisti eriala on ta omandanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias  ning  

Göteborgi Ülikooli Muusika- ja Draama-akadeemias. Ta on jazzmuusikuna aktiivselt tegutsenud 

juba kümmekond aastat. Joel Remmel Trio on välja andnud neli albumit ja ühe EP. Ta on samuti 

klaveriõpetaja Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ning lektor Eesti Muusika- ja  

Teatriakadeemias. Joel Remmel pälvis 2020. aastal Aasta Jazzmuusiku tiitli. 

 

Mis aastatel õppisite Jakob Westholmi Gümnaasiumis? 

Õppisin JWG-s aastatel 1997-2009.  

Miks otsustasite keskhariduse omandada Jakob Westholmi Gümnaasiumis? 

Vanemad panid mind Westholmi eelkõige selle tõttu, et see asus kodu lähedal ja vanem õde käis ka  

samas koolis. Samuti käis isa enne Tallinna Muusikakeskkooli õppima siirdumist Westholmis, seega 

sidemed kooliga olid juba varasemast ajast olemas.  

Peale põhikooli lõppu oli ka muid valikuid keskhariduse omandamiseks, aga otsustasin Westholmi  

jääda, kuna sealne õpikeskkond oli meeldiv ja oli välja kujunenud sõprade ring. Samuti sai just 2006. 

aasta sügiseks valmis kooli renoveerimine ja värskes koolimajas õppimine oli ka üks motivaator.  

Kas gümnaasiumi kõrvalt õppisite lisaks muusikat, mida ja kus õppisite? 

Gümnaasiumi kõrvalt õppisin kaks aastat Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis klaverit tollases 

pop-jazz osakonnas (hetkel rütmimuusika osakond). Sellele eelnevalt olin lõpetanud Nõmme  

muusikakooli (7 klassi) ja käinud kaks aastat Otsakooli eelõppes.  

Kas gümnaasiumi ajal esinesite kooli üritustel, oli Teil mõni bänd või ansambel? 

Kui õigesti mäletan, siis kooliüritustel sai mitmel korral üles astutud küll. Regulaarset bändi, mis  

koosneks ainult westukatest, tol ajal mul polnud, aga mõne klassivennaga sai nii huumorivõtmes kui ka 

tõsisematel etteastetel korduvalt laval käidud. Lisaks sellele saatsin aeg-ajalt segakoori ja soliste.  

Aeg-ajalt astusin ka üksinda klaveriga üles.  

Millal tekkis tahtmine saada professionaalseks muusikuks? 

Kuna mõlemad vanemad on elukutselt ka muusikud (nii interpreedid kui õpetajad), siis olin seda  

võimalust oma peas juba varakult kaalunud. Põhikoolis käimise ajal oli suur soov jalgpalluriks saada, 

huvitasid ka matemaatika ja keemia, aga need jäid siiski kõrvale. Tagasi mõeldes sündis otsus  

muusikuks saamise kohta ilmselt 10. klassi jooksul. Enne ja vahetult peale gümnaasiumi lõppu mõtlesin 

veel tõsiselt järele, kas õppida ülikoolis siiski mõnel muul erialal, aga kuna väga selgelt muud mõtet  

polnud, siis jäin muusika juurde. 

 

 

Intervjuu JWG-vilistlase Joel-Rasmus Remmeliga   

Kaur Kaaret 

J 
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Miks valisite instrumendiks klaveri ja mis 

Teid selle pilli puhul köidab? 

Valik klaveri kasuks sai tehtud üsna noorena. 

Olin 6-aastane, kui ema mind Nõmme  

muusikakooli eelklassi viis ja tol hetkel oli  

valida klaveri ja viiuli vahel. Klaver tundus sel 

hetkel atraktiivsem. Viiul oli ühtpidi liiga  

spetsiifiline soolopill, millega oleks olnud küllalt 

selge suund, klaver jättis rohkem  

valikuvõimalusi. Kui tekkis aeg soovi korral 

mõnd lisapilli õppida, siis olin juba klaveriga 

harjunud ja kuskile mujale väga ei vaadanud. 

Muusikakooli lõpuklassides hakkas huvi  

pakkuma ka jazzmuusika, mille esimesi samme 

on klaveri peal väga sobilik teha. Nooruses sai 

proovitud ka basskitarri ja veidi trumme, aga  

kuna neid pille ma süvendatult harjutanud ei ole, 

siis oskan vaid vähesel määral põhivõtteid. 

Klaveri puhul köidab mind võimaluste rohkus, 

mida see instrument pakub. Mind on alati  

paelunud harmoonia ja selle mängimine on  

jazzmuusikas ka pianisti esmane roll. Samuti kõlaline rikkus, mis klaveris avaldub. Võimalus kaasa lüüa 

eri stiilides annab head vaheldust, et mitte ühte asja kinni jääda. 

Mida peate oma suurimaks saavutuseks muusikuna? 

Üht konkreetset saavutust välja tuua on keeruline. Pigem tooksin välja selle, et on õnnestunud suurema 

osa legendaarsete (hetkel elavate) muusikutega koostööd teha. Seda nii kodumaal kui ka mitmetel  

välisreisidel. Saavutuseks võib pidada ilmselt ka seda, et tänaseni tuleb koostööpakkumisi väga  

erinevatelt inimestelt, mis annab kinnitust sellele, et olen nii mõndagi oma erialaselt õigesti teinud. Ja 

tahaks uskuda, et oma roll on ka sellel, et katsun olla normaalne inimene, kellega on hea lävida ja  

koostööd teha. 

Mis on Teie muusikavälised hobid? 

Üks peamistest hobidest on läbi elu olnud jalgpall. Noorena tegelesin sellega tõsisemalt, tänasel päeval 

mängin amatöörklubis ja hoian end üldiselt jalgpallimaailmas toimuvaga kursis. Samuti olen viimastel 

aastatel teinud ka jalgpallikommentaatori tööd, peamiselt koduliiga mänge kommenteerides. Lisaks  

jalgpallile meeldib lumistel talvedel murdmaa suusatada ja võimalusel lumelauaga sõita.  
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Kuidas on mõjutanud koroonaaeg Teie tööd muusikuna? 

Kuivõrd olen ka Otsakoolis ja Muusikaakadeemias õpetaja, siis olen koroonaajal saanud selle tööga  

jätkata. Natuke teistel viisidel, nagu igasugune distantsilt toimuv õppetöö, aga siiski. 

Arvukalt kontserte on ära jäänud, nii tagasi vaadates 2020. aasta kevadesse kui ka aasta lõppu ja  

käesoleva aasta algusesse. Just aasta lõpp on üldjuhul kõige tihedam tööperiood. Sel korral oli tuntavalt 

teisiti. 

Individuaalne töö käib siiski edasi ja tööpuuduse üle kurta ei saa. Samuti on ärajäänud esinemised  

andnud võimaluse lugeda rohkem raamatuid, veeta aega vabas õhus ja vaadata ka filme/seriaale, mis  

huvi pakuvad.  

Mis oli viimane muusikaelamus? 

Mulle isiklikult meeldib alati võimalusel elavas esituses muusikat kuulata. Suvel-sügisel oli elamusi  

palju. Teistest veidi eredamalt on hetkel meeles Lexsoul Dancemachine’i ja Rita Ray ülesastumised. 

Meeldejääva elamuse pakub alati ka Holger Marjamaa, kui ta kas üksinda või mõne ansambli koosseisus 

üles astub.  

Mida soovid praegustele westholmlastele? 

Praegustele westholmlastele soovin selgeid sihte, kannatlikku meelt ja töökust oma unistuste suunas  

pürgimisel. Seda on tarvis eriti praegusel ajal, kus on palju ebakindlust ja teadmatust tuleviku osas. Ja 

otseloomulikult hoolimist ligimestest. Kõikvõimalikud saavutused on tõeliselt väärt vaid siis, kui lisaks 

meile endile nii meie lähedased kui võimalusel ka laiem üldsus sellest rõõmu tunneb.  
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eie koolis on mitmed õpilased läbi aastate uurimistööks valinud õpilasfirma tegemise. 

Rääkisime õpilasfirma Remori liikmetega, et teada, mida on vaja ja kuidas ühest väikesest 

firmast edulugu võib saada. 

 

Kuidas tulite ideele õpilasfirma luua? 

Kõik Remori liikmed teadsid kohe alguses, et soovivad uurimistööks midagi huvitavat. Midagi, mis 

pakub väljakutset. Õpilasfirma loomine tunduski  loogiline ja õige lahendus. See on huvitav ja õpetlik 

ning toob ka raha sisse, kes ei tahaks oma tehtud töö eest tasu saada. Me ei võta õpilasfirmat kui  

kohustust, me võtame seda kui väljakutset, nagu oma vâikest last, keda kasvatame rõõmu ja  

armastusega. 

 

Millised äriideed olid veel valikus peale mängukaartide? 

Mängukaardid olid meie esimene ja ainus valik, kuna meie firma tootearendusjuht Rasmus on  

mängukaartide kollektsionäär ja tema alatiseks unistuseks oli disainida oma mängukaardid. Kui ta oma 

mõtte välja käis, siis otsustas meeskond ühiselt  

tema unistuse ellu viia. Lisaks tundus  

mängukaartide tegemine originaalne. 

 

Kust tuli nimi Remori?  

Nimi Remori koosneb kõigi liikmete  

perekonnanimede esitähtedest. Reinaru-Re,  

Mõik- Mo (asendasime õ, o tähega, sest see kõlab 

paremini ja on rahvusvahelisem) ning Riibe-Ri. 

Mõtte käis välja turundusjuht Jakob. See nimi 

näitab meie ühtsust firmas, mida sümboliseerib ka 

veel lisaks meie logo, kus iga nime vahele on  

tõmmatud meid ühendav joon. 

 

 

Õpilasfirma Remori     

Liisa Kasera 

 M 
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Missugune näeb firma koostöö välja? Milliseid ülesandeid peate tegema? Kas olete üksteisega tülli 

läinud millegi üle? (Kui jah, siis miks?)  

Firmas on meil ülesanded suurepäraselt jaotatud, igaüks teeb täpselt seda, mida ta kõige paremini oskab. 

Kui keegi meist peaks millegagi hädas olema, siis lahendame probleemi tiimina. Meie tootearendusjuht 

on Rasmus Mõik. Tema disainis meie kaardid, joonistades vanasõnad pildina. Ta vastutab ka toote  

kvaliteedi eest. Meie turundusuht on Jakob Herman Riibe. Jakob on imeline müügimees, ta suudab müüa 

igale kliendile paki või kaks. Tema vastutab ka meie müügistrateegia eest. Tõeliselt imelise jutuga mees! 

Gerda Reinaru on meie finantsjuht. Ta on suurepärane matemaatik, seega kõige targem on rahaasjad  

tema hoolde jätta. Nii me ka tegime. Peale nutika pea on Gerda väga korrektne, mis tuleb  

raamatupidamises kasuks. Lisaks kontrollib ta meie kirjad üle, et nendes vigu poleks.  

Suuremaid tülisid pole olnud, kuid aga väiksed erimeelsused käivad asja juurde. Suuremad arutelud on 

olnud nime ja disaini pärast. Muidugi oleme kõik mured sõpradena lahendanud ja koostöö sujub siiani.  

 

Kui palju aega ja raha kulub Remorisse? Kas olete tulu tagasi teeninud, mis ise panustasite?  

Esimesed kuud olid kindlasti aeganõudvamad, eriti tootearendusjuhile. Pidime kiirelt disaine mõtlema ja 

need valmis joonistama, otsima prindifirmat ning õpilasfirma registreerima, et saaksime äri tegema  

hakata. Hetkel käib müük suure hooga. Kaarte müüme inimestega rääkides, instagrammis, facebookis ja 

laatadel. Firmale panime ka omajagu raha alla, kuid nüüd oleme jõudnud kasumisse. Iga liige panustas 

võrdse summa kaartide trüki tellimiseks.  

 

Millist nõu annate kümnendikele, kes tahaksid järgmine aasta uurimistööks õpilasfirmat teha? 

Kindlasti pole vaja karta, et midagi valesti läheb, sest ka see on kogemus. Eriti tähtis on, et firma töötaks 

nagu kellavärk, selleks on vaja 

leida õiged inimesed õigetele 

ametitele. Õpilasfirma tegemine 

on üks õpetlik kogemus, mis 

toob ka raha sisse. Isiklikult  

arvame, et see on kõige 

lahedam, otstarbekam ja kõige 

huvitavam viis uurimistöö  

tegemiseks. 
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iired ja pidevad muutused õppetöö korralduses on kõigile parajaks katsumuseks. Paljud  

õpilased on 3+2 süsteemi järgi osaliselt distantsõppel. Kuidas õppida kodus sama tõhusalt kui 

koolis ning säilitada enam-vähem tavapärane rutiin? Jagan teiega mõndasid nippe, mida saate 

kasutada kodus õppides: 

1) Unerütm. Uni on hea enesetunde aluseks. Pane 

paika kindel aeg, mis kell magama lähed ja 

millal ärkad. Kindel rütm aitab tõsta  

unekvaliteeti ning võimaldab end tunda päeval 

tegusamana. Suure tõenäosusega suudad siis ka 

paremini keskenduda ja efektiivsemalt õppida. 

Proovi magada vähemalt 6-8 tundi.  

2) Päeva planeerimine. Tee päeva alguses näiteks 

ajakava. Sellest on lihtsam kinni hoida, kui  

tehakse videotunde tavapärastel kellaaegadel, 

aga ka iseseisvalt õppides on võimalik oma  

aega planeerida nii, et vajalikud ülesanded  

tehtud saaksid. Rutiin on oluline, kui tahad 

koolitöödega järjel püsida ning vältida  

kohustuste alla sattumist. 

3) Ära unusta puhata. Tee õppimise vahele kindlasti vähemalt 15-minutilisi pause. Kasuta seda aega 

näiteks enda liigutamiseks. Mitu tundi järjest arvuti taga istuda pole kuigi tark idee. Vahepeal 

võiksid teha mõne pikema pausi, söömiseks või õues 

jalutamiseks. 

4) Hoia kontakti klassikaaslaste ja sõpradega. Kui 

mõne raskema ülesandega hätta jääd, oskab ehk  

keegi su sõpradest aidata. Koostöö saab toimida ka 

koduõppe ajal ning suhtlus sõpradega toob naeratuse 

näole isegi rasketel ja pingelistel perioodidel.  

 

Nippe koduõppeks 

Inger Enok 

K 
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las kord üks täht, kes tundis ennast väga üksikuna. Teised tähed ei mõistnud teda ning neil polnud enam  

jaksu ta probleeme kuulata, mistõttu hakkas ta teistega koos olles teesklema, et kõik oli korras. Ta kuulas 

nende muresid ja andis nõu ning naeris nende naljade üle, jättes üldiselt rõõmsameelse mulje. Ainult  

tähelepanelikumad võisid märgata, kuidas näol peegelduvad emotsioonid puudusid ta silmadest, mis olid algselt 

kurvad ning mida aeg edasi, seda külmemad ja tühjemad. Säratud.  

Kuidas ta ka ei üritanud ignoreerida endas valitsevad üksindustunnet, kasvas see muudkui suuremaks ja  

raskemaks, saades jõudu nii teiste tähtede särast kui ka tema enda omast, mis tasapisi juba hääbus. Mida  

tuhmimaks ta muutus, seda sobimatuna, mahajäetuna ja raskemana ta ennast tundis ning lõpuks seetõttu maale 

kukkus. 

Ta oli eksinud, arvates, et ta ei saa end enam hullemini tunda, sest nüüd ei tundnud ta ennast ainult teistest  

emotsionaalselt eraldatuna, vaid oli seda ka füüsiliselt. Ka kõige kõrgemad puud ja mäed ei olnud piisavalt  

kõrged, et ta tagasi taevasse aidata ning keegi tähtedest ei tulnud talle appi. Nad ilmselt ei pannudki tähele, et ta 

üldse kadunud oli, mõtles täheke mõrult. Keegi tõepoolest ei hooli temast. Isegi ta ise mitte. 

Kõik aga muutus, kui ta kohtus ühe inimesega, kes ta haletsuse urkast välja oskas tuua. Aeg lendas, kui nad  

rääkisid ja naersid; see inimene mõistis teda paremini kui keegi tähtedest kunagi mõistnud oli. Üle pika aja tundis 

täht ennast armastatuna. Et temast hooliti rohkem kui kohusetunne käskis või rohkem kui oli tarvis teene jaoks. 

Lõpuks ometi sai ta jääda magama kerge südame ja mõtetega, oma armastatu kaisus. 

Ühel ööl ärkas ta aga viimast korda täiesti õnnelikuna, ning seda ka kõigest paar õndsat hetke, enne kui ta mõistis, 

kus ta oli – tagasi taevas. Leitud armastus ja uuesti tekkinud sära olid ta tagasi tähtede keskele tõstnud. Alla  

vaadates nägi ta oma armsamat ning temas kasvav paanika vaibus pisut. Kõik saab korda, mõtles ta, peab lihtsalt 

üles vaatama. Ning just nagu märguande peale, heitis inimene pea kuklasse ja vaatas üles. Rõõm ja kergendus  

täitsid tähte, kuid üles vaataja silmist ei paistnud, ei ära tundmist ega õnnetunnet, sest ta ei leidnud oma tähte  

teiste miljardite seast. Igatsus ja meeleheide kasvasid 

tähes, kui ta vaatas, suutmata ise midagi teha, kuidas 

ta armsam piinles ahastuses ja südamevalus. Ning 

lõpuks, peale raskeid, südantlõhestavaid öid ja päevi, 

eluga edasi liikus. 

Siiski oli tähes veel lootust, sest siiamaani, peale  

mitmete aastate möödumist, tabas ta oma kunagist 

armastust öösiti vaatamas taevasse, tähtede poole. 

Veidral kombel polnud ta ainuke, kes seda tegi – seda 

tegid ka tema lapsed ja lapselapsed.  

Tänaseni naudib peaaegu iga inimene tähtede  

vaatamist, otsides justkui kord kaotatud armastust.  

Üksildane täht  

Olivia Reimets 

E 
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9. aprillil toimus Jakob Westholmi Gümnaasiumi 11. klasside uurimistööde kaitsmine videokõne 

vahendusel. Tegemist oli kaitsmise kolmanda ehk viimase päevaga, kus oma töödest kõnelesid ligi 

20 õpilast. Nende seas ka 11.a klassi õpilane Rebeka Viivi Marie Remmel, kes oma praktiliseks tööks 

kirjutas laulu ning selle stuudios salvestas. Kuna lugu veel internetti avalikult üles ei ole pandud ning 

minul oli privileeg seda kuulata, räägin täna kaitsmisest, laulust ja selle valmimise protsessist.  

Kaitsmise järjekorras oli Rebeka seitsmes. Esmalt anti töö autorile seitsmeks minutiks sõna. Rebeka oli 

nähtav pildiga ning samal ajal jagas ta ka oma esitlust. Kuulajad said ülevaate nii uurimistöö teooria 

osast kui ka töö protsessist. Kõige lõpus lasti esmakordselt laulu ennast. Kui autor esitluse lõpetas,  

esitati retsensendi küsimused ning seejärel oli küsimise õigus komisjonil. Rebeka sai vastamisega  

kenasti hakkama ning mingeid etteheiteid kaitsmiskomisjonil polnud.  

Salvestusel tegid kaasa mitmed Eesti tuntud muusikud: Joel-Rasmus Remmel, Heikko-Joseph Remmel, 

Kaspar Kalluste ja Marek Talts. Muusikute professionaalne tase mängis autori sõnul lindistuse  

kujunemisel suurt rolli. Rebeka arvates ei pruugi me sellist koosseisu enam kuskil kohata, kuna tüdruk 

ise alles muusiku teekonna alguses, kuid eks me näe, loota ju võib. Salvestati Peeter Salmela  

kodustuudios Taavo Remmeli, tuntud Eesti kontrabassimängija juhendamisel. Abiks oli ka Vanalinna 

Hariduskolleegiumi laulu- ja viiuliõpetaja Elo Toodo. Laulu ja kaitsmise kuulamise põhjal saan loo  

kohta öelda järgnevat. Tegemist on nelja ja poole minuti pikkuse ingliskeelse poplooga, mille pealkiri on 

“Blue butterfly”. Laul räägib sinisest liblikast, kelle moodi olla tahetakse, ja sellest, kuidas liblikas  

enesekindlust, julgust kingib ja endaga maailma avastama kutsub. Autor väidab, et lüürikat kirjutades ta 

otseselt kedagi inspiratsiooniks ei võtnud, kuid hiljem tagasi vaadates märkas ta, kuidas liblikas esindab 

tegelikult tema enda lähedast inimest. Poploole omaselt pole laulu harmoonia eriti keerukas ning  

meloodia on meeldejääv ja kaasahaarav. Samuti on lugu kirjutatud traditsioonilise poploo struktuuri  

järgi. Mulle isiklikult  

meenutas laul 80ndate  

Eurovisiooni lugu. Küsisin ka 

mõne teise kuulaja arvamust 

ning vastuseks sain ainult  

positiivseid muljeid. Loodan, 

et Rebeka avaldab oma loo 

peagi, et ka meie lugejad  

saaksid laulu kuulata.  

03.05.21  

Tallinn  

 

Rõõm muusikast 

Mari Maasikas 

2 
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5.a klassi muistendid 

Kuidas sai Tallinn endale Ameerika-nimelised tänavad 

Teatavasti avastas Christoph Kolumbus Ameerika 1492. aastal. Vähesed teavad, et tema laeval töötasid eestlastest 

madrused. Nendeks olid kolm venda – Karl, Eerik ja Kalle. Nad said Kolumbuse avastusreiside käigus väga  

rikkaks. Ühel hetkel nad loobusid oma madruseelust ja otsustasid kodumaale tagasi pöörduda. Osa oma varanduse 

eest ostsid nad mõisnikelt Tallinna linna külje alla maad ja rajasid sinna endale suured talud. Kuna vennad olid 

erinevas vanuses ja ka pikkuse poolest erinevad, siis hakkas külarahvas kutsuma neid talusid Väike-Ameerika,  

Kesk-Ameerika ja Suur-Ameerika taludeks. Tänapäeval asub samas kandis Tallinna Uue Maailma linnaosa ja 

vendade talude järgi on nimetatud kolm tänavat. 

Kaarel Kunsing 5.a 

 

Kole koroona (k-tähe lugu) 

Kord kutsus karu konna külla. Karu kurtis köha. Konn kaebas kurguvalu. Kurg kuulis konna krooksumist. Kurg 

koperdas kohale. Konn krigises kui koroonahaige. Kurg kartis konnaga kohtuda, kuna koroona kole kuri. Karu 

köhatas: ,,Kuule kurg, kutsu kilpkonn!'' Kilpkonn kõndis kohale, kaasas kange köharohi. Karu köha kähku kadus. 

Konna krooks kostis kurvalt. Kilpkonn keetis konnale kuuma kärbse. Kärbes kergendas kurguvalu. Konna kurk, 

karu köha korras, kõndis kilpkonn koju. 

Robert Kallaste 5.a  

 

4.c klassi lood 

Kuidas tänapäeva kilplased mesilasi peavad                         

Mesinik küsis linnas mee eest aina kallimat hinda. Ühel kilplasel tuli 

mõte hakata ise mesilasi pidama. Nad ehitasid tarud, kus mesilased 

saaksid oma tööd teha. Kui tarud valmis said, oli loomulikult sinna ka 

mesilasi tarvis. Otsustati saata mõned mehed meelinde otsima.  

Üks kilplane nägi ühe kõrge puu otsas mesipuud ning ronis puu otsa. 

Ta võttis mesilastest kubiseva meepuu alla ning jooksis külla näitama, 

mis aarde ta metsast oli leidnud. Kilplased panid mesilinnud ehitatud 

tarudesse ning kui kõik päevatoimetused olid valmis, läks linn  

magama. Samal ajal kui kõik magasid, oli keegi mesilaste taru ära  

lõhkunud. Kui hommikul tarusid kontrollima mindi, märgati, et üks 

taru oli pilbasteks. Kõik linna mehed kutsuti kokku ja peeti plaani.  

Otsustati mõned mehed tarusid valvama panna, et korrarikkuja kinni 

püüda.  

 

 

Luisemaja tegemised 
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Kui õhtu kätte jõudis, kuulsid mehed äkitselt metsast jalgade tatsumist. Neile tuli vastu mesikäpp. Mehed  

kohkusid nii hirmsati, et andsid jalgadele valu. Kuid üks meestest oli valvamise ajal natuke mett söönud ning mesi 

oli talle pluusi peale tilkunud. Karu haistis mee lõhna ning võttis suuna meeste poole. Mehed äratasid lärmiga  

terve linna üles. Kui terve linnarahvas nägi, et külas on suur ja kuri kiskja, jooksid nad kõik eri suundadesse ning 

karumõmm loobus järele jooksmisest ja läks edasi oma teed. Aga kuna linnarahvas oli linnast kaugele pagenud, ei 

teadnud nad, kuidas külla tagasi saada ning igaüks otsustas endale uue maja ehitada. 

Kindlasti oleks kilplastel mee ostmine mesinikult odavam olnud, kui mesindusega ise tegeleda. 

Lilli Mai Kilgi 4.C 

 

Kilplased ja Eesti Vabariigi sünnipäev 

Sel aastal oli Kilplaküla saanud väga tähtsa ja vastutusrikka ülesande. Nimelt paluti neil heisata Eesti Vabariigi 

sünnipäeval, 24. veebruaril Pika Hermanni torni lipp.  

Kilplased olid sellest muidugi väga elevil ja nad asusid juba eelmisel õhtul teele, sest lipp tuli heisata  

päikesetõusul. Kui nad kohale jõudsid, avastasid nad, et lipp peab olema kõrgel torni otsas. Kuidas sinna aga  

saada? Kilplased polnud kuulnud midagi sellest, et tornidel uksed on, seetõttu ei osanud nad ka seda sissepääsu 

otsima hakata. 

Istusid maha ja mõtlesid, et kuidas sinna torni siis ikkagi saaks. Nad nägid kõrval kõrget puud. Tuli hea mõte. Üks 

kilplane ütles, et tuleb puu otsa ronida ja sealt siis torni otsa karata. Hea plaan. Roniski üks kilplane puu otsa ja 

hakkas torni hüppama, aga ei jõudnud ja kukkus alla. Siis hakkas järgmine kilplane puu otsa ronima ja prantsatas 

samuti alla. Nii juhtus ka kõigi järgmiste kilplastega, kes puu otsa ronima hakkasid. Viimane kilplane aga vaatas, 

et üksteise otsa kukkunud kilplastest on juba vahepeal lausa tornikõrgune hunnik kasvanud. Otsustas, et ronib puu 

otsa ja saab astuda üle kilplaste torni. Kui ta oli torni jõudnud, avastas ta, et lipp oli alla jäänud. Tal tuli hea mõte 

ja hõikas kõige alumisele kilplasele, et see temale lipu tooks. Alumine kilplane roniski kõikide alt välja, et lippu 

viima hakata, aga kilplaste hunnik lagunes kõik laiali. Kilplane jäi torni otsa ilma liputa.  

Nad ei teadnud, mida nüüd teha ja hakkasid juba lootust kaotama, kuni nad äkki nägid, et tuli keegi inimene  

võtmetega, kes avas torni ukse ja sealt 

hoopis liftiga üles sõitis. Loomulikult 

olid nad väga üllatunud, sest nad ei  

teadnud ju, et tornil on uksed. Kiiresti 

jooksid nad selle inimese juurde ja viisid 

talle lipu ja palusid, et see kiirelt üles 

saaks. 

Nii saigi õnneks Eesti Vabariigi  

sünnipäeval lipp ikka ilusti heisatud. 

Mette Marii Pain 4. c 
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Mõnus suutäis 

Oli ilus suvepäev. Päike lõõskas. Ühes Piusa koopas magas parv nahkhiiri, rippudes pea alaspidi nagu nahkhiirtele 

kohane. Korraga käis koopast läbi soe tuuleiil. Üks nahkhiiretirts nimega Nora nuhutas õhku ja avas silmad. Ta 

tahtis uuesti unne suikuda, kuid tühi kõht ei andnud asu. Niisiis tõusis ta õhku, või õigemini lasi end laest lahti, ja 

lendas koopasuust välja. 

Nora oli kohutavalt jahmunud. Taevas paistis mingi kollane kera nii eredalt, et valus vaadata. Taevas ise oli  

hele-helesinine, mitte must nagu tavaliselt. Nahkhiired on ju ärkvel öösel ja magavad päeval. Nad on harjunud 

Kuu ja ööpimedusega. Nora võttis suuna tuttavale järvele. 

Vesi sillerdas, selle kohal lendasid liblikad ja kiilid. Nora keskendus. Tal ei tulnud ööselgi liblikapüük just kõige 

paremini välja, mis siis veel päevast rääkida. Lõpuks leidis ta kajalokatsiooni abil ühe liblika ja laskus. Liblikas 

tegi pettemanöövri, kuid kukkus vette. Nora sai ta hõlpsasti kätte ja pistis pintslisse. Nahkhiireplikale õnneks,  

liblikale õnnetuseks sai Nora kõhu täis. 

Nora naasis kodukoopasse, mis tundus palju pimedamana kui varem. Ta otsis üles oma tavalise magamiskoha ja 

sättis end püüdlikult rippuma. Nora silmalaud vajusid iseenesest kinni ja juba ta uinuski. Ta nägi und oma  

seiklusest ja mõnusast suutäiest. 

Astrid Kaelep 4.c 

 

 

Johnny ja kuu. Täiskuu teenindus 

Elas kord üks väike poiss nimega Johnny. Johnny oli sinisilmne heledate juustega poiss, kellel oli nägu alatasa 

naeru täis. Ta oli üks ütlemata ulakas poiss. Näiteks,  ta jäi õue samal ajal, kui lasteaiakasvataja ülejäänud rühma 

tuppa suppi sööma viis; ta ronis enda garderoobikappi, kui õpetaja tuli ja ütles, et aeg on minna laulutundi, mida 

Johnny jälestas; ta sodis lasteaiakaaslase Stella näo guašši täis ja andis ema toataimedele limonaadi. Kuid ta ei 

teinud seda paha pärast. Ei, sugugi mitte! Lihtsalt - kellele ei meeldiks piire proovida? 

Ühel päeval jutustas kasvataja lasteaias enne magamaminekut loo sellest, kuidas põrsas Peppa Kuule sõitis.  

Kaspari meelest oli see “titekas”. Johnny arvas teisiti, aga ei hakanud parima sõbraga vaidlema. Johnny, olgugi et  

alles kuueaastane ja ulakas, võttis tähistaevast tõsiselt. Talle meeldis vanaisaga vahel soojadel augustiöödel käia 

linnuvaatlustornis pikksilmaga tähti vaatamas. Samuti armastas ta Kuud ja igasuguseid lugusid selle kohta.  

Pärastlõunal tuli ema Johnnyle järele ja viis ta koju. 

Õhtul puges Johnny voodisse ja üritas magama jääda, kuid uni ei tulnud ega tulnud. Veel kaua pärast isa ja ema 

sängiminekut rähkles poiss asemel. Äkki sähvatas toast sisse valguskiir. Johnny võpatas. Ta libistas end tasakesi 

voodist välja, hiilis kikivarvul akna juurde ja piilus kardina vahelt õue. Maja eest sõitis mööda auto, millele oli 

punasega kirjutatud midagi, mida Johnny vaevu lugeda nägi. “Täis-ku-u-tee-nin-dus.” veeris ta. Auto sõitis maja 

kõrval asuvale põllule. Poisis tekitas see sündmus huvi ning ta hiilis ukseni ja lipsas sealt öösärgi väel välja. 
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Uks krigises, kui see kinni langes. Jahe öine 

tuul paitas poisi nägu ning sasis ta juukseid. 

Johnny jooksis kuuri nurga taha peitu ja jäi, pilk 

autol, pingsalt ootama. Sõidukist astus välja 

kaks valgete kitlite ja nokamütsidega  

tumedajuukselist naist. Johnny tõmbus varju. 

Ta nägi, kuidas naised kaubiku pakiruumi  

uksed jõuga lahti tõmbasid ja seejärel eest ära 

kargasid. Johnnyl jäi suu imestusest lahti.  

Autost veeres välja umbes kümme erinevas 

suuruses ja erinevat värvi täiskuud. 

“Täna ulatan mina sulle kuu ja sina paigutad, 

Liisa. Mina olen ronimiseks liiga vana ja väeti,” 

ütles üks naistest. Liisaks nimetatu porises ja 

vastas: “Ega mina ka parem pole. Aga olgu  

peale.” Liisa manas kaubiku sügavustest esile 

redeli ja pani paar meetrit eemal põllu peal  

püsti. Seejärel võttis ta taskust telefoni ja pomises omaette: “Nii-nii, jaa-jaa. Ahhaa!” hüüdis ta. “Siin see ongi! 

Tänane tellimus on härra Delhilt: harilik keskmist kasvu täiskuu, sinaka varjundiga. Malvi, palun ole nii kena ja 

ulata see mulle.” Malviks nimetatud proua sagis natuke aega kuude seas, kuni leidis lõpuks eespool kirjeldatud 

kuu. Ta tatsas kaaslase juurde ja ulatas talle kera. Liisa ronis redelile ja asetas kuu nii kõrgele kui sai. Seejärel  

ronis ta alla ja tassis koos oma kolleegiga kõik ülejäänud kuud autosse tagasi. Täiskuuteenindajad hüppasid  

autosse, andsid gaasi ja kihutasid linna poole. Suure kiiruga aga unustasid nad oma redeli. 

Johnny jäi üksi ja vahtis uskmatult kuud. Ta jalutas põllule ja ronis redeli tippu. Ta hüppas ja puudutas  

nimetissõrmega kuud. Kuu oli jahe ja kivine. Poiss hüppas uuesti ning krahmas kuust kinni. Veidi aega rippunud, 

vinnas ta ennast üles. Nüüd istus ta täielikus vaikuses, jalad kuuservalt alla rippumas. 

Johnny ärkas selle peale, et kuulis ema tema nime hüüdmas. Poiss avastas, et lamas keset põldu. Oli see olnud 

uni? Ei, kohe kindlasti mitte. Miks ta muidu keset põldu istus? Ilmselt oli ta siis, kui kuu päikesetõusu ajal kadus, 

selle otsast alla potsatanud. Nüüd polnud enam aega mõtiskleda - ema võis iga hetk avastada, et tema poeg pole 

voodis. Johnny upitas end istukile ja silkas kodu poole. Taevas tänatud, et tema tuba esimesel korrusel asus. Ta 

ronis majani jõudes aknast sisse, hüppas voodisse ja teeskles magamist. Just siis tuli ema tuppa! “Napikas,”  

mõtles Johnny. “Äratus! Aeg on lasteaeda minna!” lõõritas ema oma igahommikust laulu. 

Lasteaeda jõudes tuli esimesena süüa putru. See oli siililegi selge. Aga pärast seda kutsus Johnny terve rühma  

enda juurde kokku ja jutustas, mis temaga möödunud ööl oli juhtunud. Keegi ei uskunud teda ja paar poissi  

ütlesid, et ta valetab. Kaspar üritas sõpra lohutada ja lausus: “Ma ei ütle, et sa valetad, aga tead kui jaburalt see 

kõlab...” Johnny leppis sellega, et keegi teda ei uskunud. Sisimas ta ju teadis, et “Täiskuu teenindus” on päriselt 

olemas. 

Astrid Kaelep 4.c 
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STIILINÄDAL Luises 
8. VEEBRUAR – 12. VEEBRUAR 2021 
4.a klassi õpilaste meenutused. 
 
 

 
Esmaspäev, 8.02 SOENGUTE JA  
PEAKATETE PÄEV 
Päev oli väga teistsugune. Seljas ei pidanud  
olema koolivormi. Paljudel poistel oli peas  
nokamüts, tüdrukutel ka enamasti mütsid,  
mõnel ema rannakaabu. Paljud mütsid olid  
naljakad. Mõnel klassi klassikaaslasel oli peas 
parukas, õpetajal ka. Osadel oli lihtsalt vahva 
soeng. Kõik olid rõõmsad ja see oli nii tore! 
 

 
 

 
 
 
Teisipäev, 9.02  MUST JA VALGE MOES 
See oli kõige toredam päev! Tõesti, moes on 
must ja valge. Koos olime peaaegu nagu musta
-valge-kirju lehm. Sel päeval oli võimalus  
panna selga midagi uut ja lemmikut. Mõne 
lapse ema pidi isegi poodi minema, et midagi 
sobivat selleks päevaks osta. Muidu oli  
suhteliselt tavaline päev.  

 
 
 
 

 
 
 
Kolmapäev, 10.02 MASKIPÄEV 
Jällegi oli väga tore päev! Kõigil olid lahedad, 
naljakad ja vahvad maskid ees. Paaril lapsel 
oli kaitsemask, paljudel olid looma- ja  
olevuste maskid. Õpetajal oli tiigrimask.  
Mõnel oli isegi gaasimask, aga see oli veidi 
õudne. Kui maskid peas olid, siis oli täitsa  
raske teisi ära tunda. See päev oli ka tore  
seepärast, et päike paistis.  
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Neljapäev, 11.02 SÕBRAPÄEV 

Sõbrapäeval juba traditsiooniliselt on meil  

sõbrapostkast. Riietus on enamasti punane ja  

roosa. See päev on alati väga tore! Valisime klassi 

kõige sõbralikumad õpilased. Väga tore oli kaarte 

teha ja neid saada. Kõige enam sai üks tüdruk 19 

kaarti. Üheskoos täitsime õpetaja ettevalmistatud 

töölehte sõbrapäeva kohta ja soovisime häid  

soove oma sõpradele ning klassikaaslastele. 

 

 

 

 

 

 

 

Reede, 12.02 PIDULIK PÄEV – JWG 123 

Sada kakskümmend kolm 

nagu tuhk ja tolm. 

Nii kiiresti on aeg läinud, 

kõik on palju vaeva näinud. 

Palju õnne, armas kool! 
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5.a klassi mälestused Luise koolimajast 

1.septembril 2016. aastal tulin ma esimest korda kooli. See oli ilus päev! Seisime saalis ja meile anti  

raamat „Konna musi“. Pärast seda tehti meist esimene klassipilt. Selle raamatu lugesin läbi mitu korda, 

aga nüüd tahab mu väike õde, et talle seda ette loetakse.  

Kevade maja tundus väga suur. Sellel hetkel tundsin, et koolipalavik lööb välja. Mina nimetasin enne 

kooli koolieelset närvi koolipalavikuks. Kui ma olin tühja pinki istunud ja seal natuke oodanud, istus 

kõrvale minu esimene pinginaaber. Ta oli julge ja ütles mulle oma nime. Mäletan, kuidas ma mõtlesin: 

„Nii tore tüdruk!“ Sel hetkel olin ma leidnud ka oma esimese sõbra.  

Jõudsin Kevade koolimaja ootamise klassi ja olin natukene unine ning pikutasin laua peal. Siis pööras 

ühe poisi pea mu poole ja küsis: „Kas sa magad?“ Ma võtsin oma pea üles ja vastasin: 

„Ei .“ 

Ma mäletan, et istusin Kevade maja klassis pingis ja kartsin oma elu esimesele õpetajale lilli viia, aga 

sain sellega ikka hakkama. Mu esimene hea mälestus on õpetaja Kristeli kõrval kõndimine.  

Meid juhatati klassi ja see oli suur, toreda välimusega tuba ja ma istusin viimasesse pinki. Selles pingis 

istusin ma kõik neli aastat. Varsti sai Luise koolimajast justkui teine kodu. Selles majas sain ma palju 

sõpru ja nendega oli väga lõbus mängida pimesikku ja teisi mänge. Tean, et ootasin vaheaega, kuid alati 

ootasin ka kooli tagasi minemist. Ma olen saanud igal aastal heade hinnete eest kiituskirja ja ma arvan, 

et see on tänu heale õpetamisviisile minu koolis.  

Luise koduklassis istus minu kõrvale tüdruk. Esimene asi, mis ta mulle ütles, ei olnud „Tere“, vaid  

hoopis, et mu tool oli lauast liiga kaugel.  

Astudes klassi sisse nägin oma tulevasi klassikaaslasi ja ka oma klassijuhatajat esimest korda. Ma  

mäletan, kui me tegime nimeringi, ei jäänud mul kellegi nimi meelde.  

Esimesel koolipäeval istusin ühte pinki ning jäin mõtteisse. Minu kõrvale istus häbelik tüdruk pikkade 

pruunide juustega ning tundsin, et ta on sama elevil ja samas ka närvis nagu minagi. Järgmistel päevadel 

kuulasin tundides väga tähelepanelikult ning kui õpetaja küsis, ei julgenud ma kätt tõsta. Arvasin, et  

vastan valesti. Ajapikku sai mulle selgeks, et midagi ei juhtu, kui ka kogemata valesti läheb. Mõned  

päevad läksid mööda ja juba ma suutsin reegleid rikkuda. Ma hakkasin igal vahetunnil kulli mängima.  

Mulle õpetaja Kristel Kauts väga meeldib ja ma arvan, et ta on kohutavalt hea õpetaja, aga oli mitu  

korda, kui ma midagi koju unustasin ja kartsin seda välja öelda. Õnneks natukese aja pärast sain sellest 

hirmust üle.  

Teises klassis algas meil  

klassiõega üks väike ja tobe 

tüli selle üle, kas koolis on 

parem riis või tatar. Mina  

arvasin, et tatar, aga temale 

meeldis riis. 

Mul läks koolis väga hästi, 

sest olen tubli ja sõnakuulelik 

(tunnis). 

Luise maja mälestused on 

naljakad, tõsised, kurvad, 

rõõmsad ja huvitavad.  

Mäletan meie väljasõite, mis 

on alati väga lahedad olnud. 
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Teises klassis sain juba sõpru juurde ja noored nagu me olime, tuli meil välja mõelda tegevus, millega 

tegeleda vahetundides. Meil oli väga vähe mõtteid, kuna koolimajas ei tohtinud joosta. Ühel päeval tuli 

meil mõte teha paberist kokku kägardatud pall ja seda teineteisele visata. Selle mängu nimi oli 

„Paberisõda“. Küll oli lõbus ja sai palju naerda! 

Talvel me kelgutasime klassiga ja ma lendasin kelgult maha, tegin salto ja samal ajal lendas kelk üle  

minu. Kui me lennutasime 1. klassis paberlennukeid, jäi üks lennuk kardinapuu otsa kinni kuni 4.  

klassini. 

Olen käinud olümpiaadidel ja erinevatel võistlustel. Tean, kuidas kirjutada, lugeda, arvutada ja hästi  

inglise keeles rääkida. Mida rohkem elult vaja? 

Ma mäletan, kui sain enda esimese kahe ja kohe peale seda tuli arenguvestlus. Olin väga närvis, et  

õpetaja võtab selle teemaks ja nii ta tegigi. Närveerisin ilmaasjata, sest mu vanematele ei olnud see  

mingi probleem. Tean, et alati olin mina see, kes pidi teiste eest õpetajate toa uksele koputama, kuna  

teised ei julgenud. Koolis õppides olin päris hea õpilane ja sain kiidetud. 

2. klassis sain ma klassi sõbralikuma poisi diplomi ja olin selle üle väga rõõmus.  

3. või 4. klassis sain ma oma esimese kolme. See oli matemaatika tillukese tunnikontrolli eest. Ma olin 

sel ajal pahas tujus ja ei suutnud mõelda. Ainuke asi, mida ma kooliajast kahetsen, on see, et ma selle 

töö ära viskasin, sest tahaksin teada, kus vead olid.  

Olen küll endiselt arg, aga mitte nii arg, kui alguses. Mäletan, kui pidin klassi ees midagi esitama,  

värisesin kui haavaleht. Praegu kardan ka – see on üks hirmus asi. Hakkan väikesest majast puudust 

tundma.  

Mida rohkem aeg edasi, seda rohkem said minust ja poistest head sõbrad. Me räägime siiani  

vahetundides naljadest ja meil on olnud palju naljakaid ning väärtuslikke hetki. Üks suur põhjus, miks 

mulle meeldib koolis käia, on sõbrad. Kui keegi läheb kooli, siis ma soovitan võimalikult kiiresti sõpru 

leida, aga mitte üle piiri minna. 

Ma olen väga õnnelik, et ma siia kooli sattusin ja eriti nii toredasse klassi. Kõik on nende viie aasta  

jooksul nii armsaks saanud. Meie klass on mulle nagu teine pere. Ma olen selle eest südamest tänulik. 

Mul on väga kahju nüüd siit ära minna, aga samas ootavad Kevade majas meid ees uued väljakutsed. 

Ootan väga, et nendega juba silmitsi seista. 

Nende Luises veedetud aastate jooksul võitsin ma auhindu, osalesin konkurssidel, õppisin väga palju ja 

leidsin endale sõbrad. Ma loodan, et minu klassikaaslastel tuleb tore tulevik ning jäävad armast  

koolimaja sooja südamega meenutama. Kõike paremat, armsad Luise kooli õpilased ja õpetajad! 

Kokkuvõtteks olen ma õnnelik, et sattusin just sellesse klassi, kus ei kiusata üksteist ja et mul on olnud 

sellised toredad õpetajad. Jään seda maja igatsema. Aga ei tasu minevikus liiga kaua mälestustes kinni 

olla. 

Soovin, et igal klassi lapsel oleks sama lõbus või tore nagu minul kooli alustamisel.  

Olen väga õnnelik, et valisin endale sellise kooli, mis on mulle väga südamelähedane. Soovin väikestele 

koolilastele jõudu-jaksu, rõõmu ning üle kõige parimat kooliteed! Per aspera ad astra! 

 

Mõtted kogus kokku 

õpetaja Aade Veskimägi 
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1.a klassi omaloomingulisi luuletusi talvest 

 

Soov teha lumememme                                                        Suur tuisk                                        

Öösel mul ei tulnud und,                                                       Õues suur tuisk, 

õues sadas laia lund.                                                               mul on jalas uisk.  

Õhtul lubas mulle emme,                                                      Lumi aina sajab, 

teha homme lumememme.                                                  metsas pikad suusarajad. 

 

Lõpuks jõudis hommik kätte,                                              Kihutan mäest alla,  

kähku riide, kindad kätte.                                                    taevaluugid valla.  

Lumememme tegin suure,                                                  Annan kelgule hoogu, 

kätte luuvarre uue.                                                               talv see rõõmu toogu. 

                        Brianna Novikov                                                                              Lana Laurel Maasik 

 

Kiired uisud                                                                              Talverõõmud                                          

Ruttu, ruttu õue,                                                                      Õues kõva tuisk, 

õues möllab tuisk.                                                                    mul on jalas uisk.  

Mis ei poe meil põue,                                                              Uisutada tore, 

sest kiire on meil uisk.                                                              Kahju, et suvel jääd ei ole.  

Uisurajad lume sees,                                                                                           Piia-Mia Kritt 

kes kiireim on,  

see täitsa mees 

                      Albert Suuban 
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2.b klassi etendus “Seene varjus”  

Sügisest alustas tegevust 2.b klassi muusikalise näitemängu ring. Õpiti rühmades. Esialgu keskenduti 

näitemängu ja rütmika põhitõdede ja olemuse tutvustamisele, hiljem hakati valmistuma koostööna  

valmivat etendust “Seene varjus”. Klassijuhataja Maive Põder õpetas selgeks näidendi tekstid, liikumise, 

jagas rollid nii, et mõlemas rühmas olid olemas kõikide osatäitjate jaoks õpilased ja vajadusel ka  

asendajad. Tööõpetuse- ja kunstitundides valmis lavakujundus. Lapsevanemad aitasid kostüümide ja 

rekvisiitidega. 

Õpetaja Kaja Kaus põimis etendusse juba õpitud laulud, rütmimängud ja pillilood. Nii valmiski etendus, 

milles lõid kaasa jutustaja, kärnkonn, kuused, sipelgas, põrnikas jpt. Hoogsa näidendi sisse said  

põimitud teemakohased laulud vihmast ja tuulest, aga ka pillimängud konnast, põrnikast ja rütmilugu 

seenest. Muusikalise etteastega esinesid ukuleleringi lapsed, kelle roll oli seene all varjus olevatele  

putukatele muusikat mängida. Solistina näitas osavat klaverimänguoskust Georg, kes ilmestas  

muusikaga põrnika tulekut. Etenduse lõpp viis osalised vihmasest metsast lumisesse talve. Regilaulu 

“Saja-saja uuta lunda” saatel ja plokkflöödi lugu mängides jõudsid õpilased M. Hundi “Talveilma  

rõõmulauluni”, mis lõi etenduse lõpuks rõõmsa meeleolu.  

Etendus pakkus ühist loomis- ja esinemisrõõmu osalistele, toredaid emotsioone vaatajatele. Vanematel 

on võimalik vaadata etenduse videot. 
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Heade mõtete postkast 

Kooli KiVa tiimi algatusel oli detsembris Luise majas avatud Heade Mõtete Postkast. 

Mõne päevaga kogunes sinna tublisti üle saja postituse ja hea soovi. 

Oli rõõm lugeda, et soovitakse ilusaid ja sarnaseid asju: kauneid lumiseid jõule, et keegi ei jääks  

haigeks, vaikust ja rahu, rõõmu, palju sõpru, hoolimist, et koolil läheks hästi.  

Mõni laps kirjutas ka isiklikke soove: et koolis hästi hakkama saada; aidata loomi.  

Postkastis oli ka üks pikem jagatud mõtisklus. 

Nendest postitustest pidi valmima heade soovide sein. 

Viiruse levik tekitas jõulude eel koolitöösse pausi, aga eesolevaks sõbrapäevaks on igati sobilik head 

mõtted ja soovid uuesti kirja  

panna. 
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Ajalooline hetk. 

2004.aasta novembrikuust asuvad algklassid Luise 38 koolihoones. Õppetöö toimus ühes vahetuses kuni 

2012.aastani. Kool kasvas ja taas tuli osa klasse viia õhtupoolsesse vahetusse.  

Käesoleva aasta 1.veebruarist saime kolm 

uut klassiruumi moodulmajas ja kõik klassid 

saavad jälle hommikupoole koolis käia. 

Kõigil klassidel on nüüd oma „koduklass“. 

 

 



34 

ere, kallid lugejad! Kui olete pikalt tahtnud proovida uusi retsepte või kui enamasti ei 

veeda Te eriti palju aega pottide ja pannide taga, aga sooviksite seda muuta, siis  

Westpost aitab Teie mure lahendada. Siin on välja toodud kaks väga lihtsat ja jõukohast 

retsepti, mis on kõigele lisaks ka rahakotisõbralikud. Head katsetamist! 

Kreemine kõrvitsapüreesupp 

Vaja läheb: 

1,5 kg kõrvitsat 

0,5l köögiviljapuljongit  

0,5l vett 

1 sibulat 

1-2 kartulit 

1 tl rosmariini 

¼ tl riivitud muskaatpähklit 

100-150 ml toidukoort 

1-2 küüslauguküünt 

Rapsiõli 

Pipart ja soola 

Kõrvitsaseemneõli (serveerimiseks, valikuline) 

Retsept: 

Tükeldage sibul, kõrvits ja kartulid. Pange potti rapsiõli ja sibul ning kuumutage pliidil 3-4  

minutit. Lisage juurde kartul, kõrvits, rosmariin, muskaatpähkel, pipar ja sool. Praadige 10-15 

minutit kuni kõrvits hakkab pehmenema. Nüüd lisage juurde köögiviljapuljong ja vesi ning  

kuumutage kuni kõrvits ja kartulid on pehmed (umbes 10-15 min). Eemaldage pott tulelt ja  

püreestage supp saumikseriga. Lisage toidukoor ning segage. Tõstke supp kaussi ja lisage soovi 

korral natuke kõrvitsaseemneõli.  

Westposti kööginurk  

Emma Räim 

T 
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Tummine šokolaadikook 

 

 

Vaja läheb: 

200 g tumedat šokolaadi 

200 g võid 

200 g suhkrut 

4 suurt muna 

1 sl nisujahu 

 

 

 

 

Retsept 

Segage kausis tükkideks murtud šokolaad ja või ning sulatage see vesivannis aeg-ajalt segades. 

Segage juurde suhkur ning laske veidi jahtuda. Lisage ükshaaval segades juurde munad ja  

viimasena sõeluge juurde nisujahu. Segage ühtlaseks. Valage taigen võitatud koogivormi ning 

küpsetage 25 minutit 200-kraadises ahjus. Valmis kook on pealt küpsenud, aga seest veel  

pehme. Laske koogil enne serveerimist vormis jahtuda! 

 

 

 

Head isu! ;)  
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Toredat koolivaheaega! 


