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MIS MEIE KOOLIVETSUDES
TEGELIKULT TOIMUB?

KAS RIIGIKAITSELAAGRIS 
PEAB TÕESTI MUDAS 
ROOMAMA?

ÕPETAJA UULMALE EI 
MEELDI HARRY POTTER?!!



Suvi on juba käega katsutav!

Tervist, armas koolipere! Möödunud
aasta on lennanud  kiiremini, kui ise
oleme tähele pannud. Tänaseks
päevaks on kõlanud abiturientidel
viimane koolikell, läbi on saanud
eksamid ning ka uued gümnasistid on
ilusti koolieluga kohanenud. Oleme
tänulikud, et veetsite selle aasta
Westposti seltsis. Loodan, et naudite
selle kooliaasta viimast Westposti.
Ilusat suve!

Westposti peatoimetaja, Elina Kaska

Toimetus: Liisa Kasera, Ann Katriin
Abel, Hanne-Lore Tuubel, Inger Enok,
Laura Sarap, Harriet Vassiljev, Leo
Luik, Milena Vaakmann, Henri
Konnimois, Jakob Herman Riibe,
Olivia Reimets, Harriet Keerman,
Elina Kaska

Küljendaja: Harriet Keerman

Keeletoimetaja: Leo Luik



Abi on olemas
Olivia Reimets

Jakob Westholmi Gümnaasiumis pole hetkel koolimajas koolipsühholoogi, kuid see ei tähenda, et
oma murega peab üksi olema. 2021. aasta septembrist alustas tööd Haridus- ja
teadusministeeriumi ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös tasuta koolipsühholoogide
nõuandeliin.
Eesti keeles lühinumber 1226 esmaspäevast reedeni kell 16–20
Vene keeles lühinumber 1227 teisipäeviti kell 16–20
Nõuandeliinile on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad,
õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust
rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.
Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu tervitab laiendatud nõuandeliini soojalt:
„Meil on hea meel, et saame rohkem toeks olla haridusasutustega seotud abivajajatele, nii lastele
kui täiskasvanutele. Nõuandeliinile vastavad psühholoogid mõistavad kooli hingeelu süvitsi ning
toetavad helistajat, et keerulistes olukordades tasakaalu hoida ja sobivaid lahendusi leida.”

Oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti.
Sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega, nt õppimisega.
Tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida.
Sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega.
Sul on raskusi sõltuvustega.
Oled kaotanud lähedase või on juhtunud midagi muud, millega on raske toime tulla.
Oled emotsionaalse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on.
Vajad abi enesemääratlemisel või soovid arutada oma tuleviku üle.

Millal pöörduda koolipsühholoogi poole?
Mine räägi, kui…

Ärge kartke abi küsida.



Direktor Rando Kuustik

Hea koolipere,
On hea tõdeda, et vähemalt mõneks ajaks on hirmus viirus meid rahule jätnud ja
kahjuks koledad sündmused Ukrainas asendanud meie turvalise maailma
ebastabiilsuse ja hirmuga. Oleme alati kartnud, et maailma rahu pole igavene ning mul
on kahju, et peame taas rääkima meie riigi ja Euroopa väärtuste kaitsmisest. Seda
enam peaksime väärtustama rohkem seda, mis on elus päriselt oluline – üksteisest
hoolimine, nõrgematele appi minemine ja viha ning vägivalla kaotamine nii koolist kui
mujal.
Lõppev kooliaasta on olnud keeruline meile kõigile. Seda enam on meil põhjust olla
tänulik ja vaadata tagasi kõige selle peale, mis on meile oluline.
Kuulen ikka veel liiga sageli, kuidas keegi teine peaks meie elusid või kooli muutma
paremaks, kuid unustame sealjuures lihtsa asja, et mitte keegi teine ei saa meid muuta
kui me seda ise ei soovi. Ja väga lihtne on öelda - tehtagu. Ärme otsi süüdlasi, vaid
oleme ise positiivsete muutuste kandjad, sest meist algab kõik ja meis lõpeb kõik. Ka
see, kas me ka päriselt kanname oma kooli enda südames.
Ja lõpetuseks. Mul oli sel aastal erakordne võimalus õppida 3 kuud ühes maailma
parimas tippfirmas - Wise (endise nimetusega TransferWise) organisatsiooni juhtimist.
Ja ma sain võimaluse näha meie kooli ja inimesi justkui kõrvalt. Kui aga need 3 kuud
praktikat lõppesid, siis loomulikult oli kurb lahkuda põnevast ettevõttest, aga ma
ootasin väga kooli naasmist ja oma kolleegide ja õpilastega kohtumist. Selleks piisas
vaid hetkeks, et mõista kui toredad inimesed meid koolis igal päeval ümbritsevad. Ma
ei vahetaks seda kooli ühegi teise kooli vastu välja, sest läbi raskuste on ta mulle ajaga
väga armsaks saanud. Kõigi nende inimestega, kes meie kooli loovad iga päev 24/7 ja
365.
Ma soovin kõigile erakordselt ägedat suve ja head kooliaasta lõppemist!
(Ja ärge unustage ka puhata).

100 sõna kooliaasta lõpu puhul

Õppealajuhataja Lilian Aun

Vaatasin üle, mida kirjutasin eelmisel õppeaastal. Ei midagi uut siin päikese all! 
Lõpetasin oma 100 sõna tookord mõttega „Kool olgu kindlus, mitte rindejoon ega
kodusõda! Mõtteline rahupiip, mitte e-sigaret koolivetsus.“ Kas midagi on muutunud?
Tegelikult ikka on. Normaalne elu on tagasi tulnud. Käime koolis, suhtleme maskideta.
Saab kinno, teatrisse, kontserdile. Toomingas õitseb – see annab lootust soojemateks
ilmadeks. Ja ega suur suvigi enam mägede taga ole. Kes saab varsti suvevaheajale, kes
lõpetab kooli. Keda ootab sügisel uus elu teises koolis või koguni kaugel maal. Teed on
ju jälle lahti. Lennake, kui tiivad kannavad! 
Kool on kui mesilastaru, mis aina sumiseb. Tegusaid toimetusi on aastasse mahtunud
palju. On olnud ilusat ja vähem ilusat. Meelde jääb siiski see, mis meele rõõmsaks teeb
ja lootust annab. 
Unistuste uuest koolimajast on saamas reaalsus. 2022 jääb meelde!
Suur tänu õpilastele, kes pingutasid ja jaksasid anda endast rohkem kui igapäevane
koolitöö seda nõuab. Suur-suur tänu õpetajatele, kelle silm särab ja vaim on jätkuvalt
virge.
Ainult nii saavad sündida suured asjad!
Tegusat kooliaasta lõppu ja mõnusat eestimaist suve!



Õppealajuhataja Kersti Uudelt

Õppeaasta on lõpusirgel ja kooli pikas ajaloos 124.õppeaasta saab
peagi läbi. On aeg tagasi vaadata. Hea on öelda, et kogu kooli
distantsõppele minekut ei olnud vaja, saime õppida ja õpetada koolis
vaatamata vahelduvatele haigusperioodidele. Õpilased õppisid
tublisti, pingutasid jõudumööda ja tulemused on rõõmustavad. Oli
palju eredaid hetki ja sündmusi: robootikapäev, liikluse, veeohutuse
ja rahatarkuse tunnid, koolikontserdid, loodus-, ajaloo- ja
kunstimuuseumi külastused, ettelugemise võistlus „Ega mets tühi
ole“, mardi- ja kadripäeva tähistamine, sügisel olid isad ja kevadel
emad koolitunnis, lõimingõppe päev liikumisaasta ja olümpiateemal,
matemaatikanädal, gomokuturniir. 4.klassid lõpetasid poolelijäänud
ujumiskursuse.
Kooliaasta alguses sõlmitud koolirahu vajas hoidmist. Tuletasime
meelde kooli kodukorra, sõnastasime ühiselt klasside reeglid,
probleemide lahendamine õnnestus koostöös. 
Toredat suvepuhkust, kohtumiseni septembris!

Huvijuht Alla Eenma

Kui mõelda 100 sõnale, mille kirjutasin Westpostile sügisel ning
kõigile nendele plaanidele ning unistustele, mida artiklis kirjeldasin,
siis õppeaastat kokku võttes võib öelda, et oli tegus aasta. 
Rõõmu teevad õnnestunud ülekoolilised üritused, millest 2
koroonaastat puudust tundsime-tordivõistlus, kooli jõulukontsert,
ball, stiilinädal, WestFest jne. Loodan väga, et õpilased mai lõpus
playboxi võistlusest aktiivselt osa võtavad ning üldse elusolemisest
rõõmu tunnevad. Head meelt teeb Aade Veskimägi juhendatud
teatriringi loominguline aasta kahe etenduse lavale toomisega ning
KRÕFi võit.  
Uhke olen Revalia poistekoori võidu üle üle-eestilisel poistekooride
võistulaulmisel. Tean, et ka mudilaskoor juuni alguses Kosel
mudilaskooride festivalil vahvalt esineb. Suur tänu Jakob Westholmi
Sihtasutusele, et meil käisid esinemas RAM, Johan Randvere, Jaan
Kirss, Ruslan Trochynsky. 
Liigutav oli see, et kogukonnana mobiliseerusime Grete Rohtla pere
üleskutsele toetada Ukraina võitlejaid ning et emad, isad tõid
solistide lauluvõistluse fondi toredaid auhindu. 
Hea meel on 11. klassi õpilaste praktilisest tööst õppesuundi
tutvustava video näol või gümnasistide initsiatiivist luua video
konkursile „Aasta kool 2022“. 
Järgmine õppeaasta kooli 125. sünnipäevaga tõotab veel põnevam
tulla. 



Abituuriumi klassijuhatajad
Milline oli Teie klass kolm aastat tagasi, milline
on praegu? 
Õpetaja Torv: Kolm aastat tagasi. Hiirvaikne
klass, kust sõnu tuli tangidega suust välja
kiskuda ja ehmuti kui kellegi poole pöörduti
arvamuse avaldamiseks. Praegu väga kiirelt
iseseisvateks töötavateks gruppideks jagunev
ning seal grupis juba osatakse enda häält
maksma panna. Lõpuks jõutakse ikka klassis ka
ühistele arusaamadele.
Õpetaja Aimla: Imeline - oli, on.
Kas nendega on olnud lihtne? Miks? 
Õpetaja Torv: Tegelikult on küll olnud lihtne,
sest kõigil eranditult on olnud hea „ lastetuba“,
inimesed peavad oma lubadusi, pead pole
samuti kõige kehvemate killast, seega õppimise
ja käitumisega probleeme pole esile kerkinud.
Kõik on olnud „koolikõlbulikud“, väärivad igati
JWG lõputunnistust. Võib-olla on sellele
liigkorralikkusele kaasa aidanud Covid, mille
tõttu sageli kõige suuremad peod, ägedamad
kohtumised ja muud valgust kartvamad üritused
ära jäeti või edasi lükati.
 Õpetaja Aimla: Jah. Suhtumise küsimus.
Kas õpilased on Teile selle kolme aasta jooksul
ka midagi õpetanud?
Õpetaja Torv: Et hakkama saadakse nii koolis kui
koolita, nii maskis kui maskita, õpetajaga või
õpetajata ja mida ju oligi vaja tõestada. Inimene
on ju ikka kõige kohanemisvõimelisem olend! 
Õpetaja Aimla: Üks sõna oli jah, mida Alla
Eenma kasutas ja õpilased ütlesid mulle ka, et
selline sõna on. Aga ma ei mäleta enam, mis
sõna see oli.
Kuidas iseloomustate paralleelklassi ja
klassijuhatajat?
Õpetaja Torv: „Koorekiht“ polegi alati kõige
kooresem. Osa koort on hoopis põhja settinud
ja vedeliku keskosas on osakeste vahel sellised
vastandsuunalised mõjutused, et molekulid ei
tea kas pinnale tõusta või ka põhja vajuda. Eriti
südant soojendav oli see kui mõned neist lausa
meie klassiüritusega – räätsamatkaga - liitusid. 

Klassijuhatajaga on suhted täiesti asised ja
imetlen alati, kuidas ta kõigi viimaste koolis
juhtuvate arengute ja uudistega kursis on kui
samal ajal mujal viibib, ägedalt reageeridagi
jõuab, ja mina kuulen alles hiljem nagu kaja ehkki
pidevalt kohal olen. 
Õpetaja Aimla: Kena klass, tubli juhataja.
Kes on Teie klassi 3 meeldejäävamat õpilast ja
miks? 
Õpetaja Torv:Torre Verrev, kes mõõtis täpselt
välja milline on iga õpetaja madalaim latt, millega
veel tema ainest läbi saab, ja siis kenasti ja suure
varuga üle lati hüppas ning kindlasti kõiki
klassiüritusi ainult tundide ajast soovis teha; Liisa
Kasera, kes oma punakate lokkidega igale poole
jõudis, kõikjal tahtis osaleda ja suutis ka teisi
enesega kaasa tegutsema panna. Parimast
rebasest kasvas väga loominguline koolilehe
tegija, riigikaitse liputoimkondade läbiviija ja
üldse väga heasüdamlik tegus inimene. Rasmus
Mõigu areng gümnaasiumi vältel oli märgatavaim
– hallist hiirest, sõnakaks, söekaks balli
peremeheks ja telediktoriks, kellel ühiskonna
valupunktide teemal oma arvamus ehkki see
seadis kahtluse alla evolutsiooniteooria ja
vaktsineerimise vajalikkuse. Üldse on ebaõige
küsida vaid kolme nime, sest nii ei saa rääkida
kolemest omanäolisest Sandrist –tanki mudelite
ehitajast, motohullust ja bioloogia fanaatikust
või kolmest kaunitarist, kes igas ainetunnis vaid
õigeid vastuseid andsid – Rebekast, Kärdis ja
Kaisast ning kõigist ülejäänutest 32 seas. 
Õpetaja Aimla: Kõik 33 jäävad meelde. Sest ma
jätan klassi nimekirja alles, siis ongi kõik meeles
jälle, kui seda vaadata.
Kuidas jääte oma lendu meenutama? 
Õpetaja Torv: Kuna see oli minu esimene
tavagümnaasiumi lend, siis ei saa see kunagi
ununeda, kolme Sandri lend ja tõeliste Covidi-
aegsete laste lend.
Õpetaja Aimla: Meeleliigutusega.



Abituuriumi näpunäited

Gümnaasium on huvitav paik. Kohtud uute inimestega ja avardad silmaringi. Kõik, mis selle aja
jooksul õppisime, aitab meil areneda ja liikuda unistuste täideviimise poole. Kolm aastat oleme
veetnud siin majas ning nüüd on aeg tiibu sirutada ja astuda uus samm tuleviku suunas. 
Vanemad õpilased jagasid ka meile tarkuseid, kuidas gümnaasium vastu pidada. Elu pole
etteaimatav ning nõnda ka keskkoolis. Palju raskusi tuleb ületada, et muuta need aastad
meeldejäävamaks. Jagan, kallis gümnasist, ka sinuga mõningaid mõtteteri, kuidas see aeg muuta
paremaks.

Ära jäta asju viimasele hetkele ega lase
tegemata asjadel kuhjuda. Pärast on sul
endal raskem.
Aita teisi, kui näed, et neil on seda vaja.
Ürituste korraldamine on suur töö ning tuleb
kaasa haarata terve lend. Koostöö on sinu
parim sõber, kasuta teda.
Ole sina ise ja käitu teistega nii, nagu
tahaksid, et sinuga käitutaks.
Uuri erinevaid õppekavasid ülikoolides juba
varakult, käi tudengivarjuks, avatud uste
päevadel, kasuta erinevaid võimalusi, et
teada saada, mis sind huvitab.
Haara kinni igast võimalusest, mis sulle
gümnaasiumis pakutakse. Kunagi ei tea,
kuidas see sind edasises elus võib mõjutada
või aidata.

Liisa Kasera

Gümnaasiumi lõpuks ei ole vaja sul teada
täpselt, mida teha tahad. Igaüks leiab lõpuks
selle, mis neile sobib.
Hakka õppima eksamiteks varakult, sest siis
oled ise kindlam ning on vähem stressi.
Ole viisakas ja austa õpetajaid. Kui oled ise
normaalne inimene, käitutakse sinuga
samamoodi.
Hoia oma lendu ja klassi, sest kunagi ei tea,
kelle võid nende hulgast leida.
Naudi neid aastaid täiel rinnal, kuna see aeg
möödub kiirelt.

Hoidke kooliperet ja aidake üksteist. 
Per aspera ad astra!

 
õpetaja Aimla klass, 12.b

Pilt: Fotomaagia
õpetaja Torvi klass, 12.a

Pilt: Fotomaagia



Mida Te vaheaja juures kõige rohkem ootate?
Mikk Maasikrand: Selle vaheaja juures ootan kõige rohkem head ilma. Ka on hea, kui on vahel töö
juures rahulikum nädal, kus saab asjadega järjele jõuda ja tunde ette planeerida. 
Airi Ruus: Vaikust.
Ingrid Aimla: Midagi ei oota. Palju on teha.
Kui palju Teil vaheajast tegelikult vaba on?
Maasikrand: Oleneb vaheajast, sellel aastal on vabu päevi ikka kenakesti saadud.
Ruus: Seda õnneks ikka jagub. Selles suhtes, et ikka on tööasju, mida peab tegema, aga seda vaba
aega on natuke rohkem ja saab ka perega koos olla ja oma huvidega tegeleda.
Aimla: Nädalavahetused. 
Kui Te vaheajal juhtute õpilasi nägema, kas Te siis väldite neid?
Maasikrand: Ei väldi. Üldiselt Tallinnas kooliväliselt suhtlust ei toimu. Vana kooli õpilasi on
vahetevahel Ülemistes näha ja nemad tulevad rääkima, aga Westholmi õpilased tihtipeale
vaatavad, et tuleb õpetaja, nii, selge, tuleb teisele poole teed minna.
Ruus: Mina alati julgelt ütlen tere ja mulle võib ka tere öelda.
Aimla: Ei väldi, võib-olla õpilased ei taha kohtuda. Kõige hullem on see, et ise ei mäleta kõiki
õpilasi, aga nemad mind mäletavad. Raske on ka see, et isegi, kui õpilase nime mäletan, siis vahel ei
tule meelde, mis koolist õpilane on.
Kas Te tahaksite vaheajal reisida?
Maasikrand: Hea meelega tahaks, aga praegu ei ole koolivaheajaks reisiplaane teinud. 
Ruus: See sõltub. Iseenesest võiks küll, aga see ei ole selline asi, mida on vaja teha.
Aimla: Jah, aga aega ei ole. Ma tahaksin Šotimaale minna, vaheajal ei tohi minna, siis peaks
puhkuse võtma. 
Mida Te tegelikult vaheajal kõige rohkem teete?
Maasikrand: Joon kohvi.
Ruus: Toimetan oma lapsega.
Aimla: Enamasti olen Tartus.

Mida õpetajad vaheajast
ootavad?

Milena Vaakmann



Humanitaarabi kogumine
Ukraina sõduritele

Grete Rohtla 6.a

Kohe, kui sõda algas, tundsin, et tahan kogu
südamest seda rahvast aidata, nii kuidas
vähegi suudan ja oskan. Juba 25.veebruaril
seisin hunniku kastide ja kahe käruga Lõuna-
Eestis, suures toidupoes ja kogusin sõduritele
humanitaarabi. Nii see algas. Sellest ajast
saadik olen iga nädal, vahel isegi mitu korda
nädalas, jätkanud abi kogumisega. Oleme
perega koostööd teinud ka Punase Ristiga
ning osa annetustest on neile läinud. Kuid
enamuse oleme ikkagi toimetanud Ukraina
sõjaväebaasidesse, tänu oma peresõpradele.
(Tarmo Uffert ja tema tiim ning Ragnar Sass ja
tema tiim.) 
Kuna nädala sees käin koolis ja trennides, siis
ei suutnud ma kunagi nädalavahetusi ära
oodata, et saaksin jälle humanitaarabi Ukraina
sõjaväelastele ja põgenikele koguda. Teadsin,
et meie perekonnasõber tegeleb
autode/kiirabiautode/minibusside saatmisega
Ukraina sõjaväebaasidesse ning täidab need
toidu, joogi ja varustusega. Siis tulime isaga
kohe mõtte peale koguda ka meie koolis
sõduritele humanitaarabi. Tõime garderoobi
ette kastid ning andsime kõigile abistamise
võimalusest teada.
Kogumine läks hästi ning iga päevaga aina
paremini. Käisin vahetundides ja vahel harva
isegi tunni ajal, kui mul selleks luba oli,
vahepeal toodud asju korda seadmas ning
organiseerimas. Käisin ka iga päev kella nelja
või viie paiku koolimajas ning kui vaja, tõin
kaste juurde ja panin kokku ning sorteerisin,
vahetasin täis kastid tühjadega, kirjutasin
tähised peale. 
Mõne päeva pärast laadisime kõik asjad
maasturi peale ning kodus kleepisime veel
kastide peale A4 

formaadis kirjad ukraina keeles sõduritele.
Kõik jõudis lõpuks paar päeva hiljem ilusti
kohale ning sõdurid olid hämmingus ning
mõnel olid isegi silmad märjad. Saime neilt
pikki kirju ning nad olid ja on siiralt tänulikud
ja õnnelikud.
Aitäh teile, kallis koolirahvas, kellega see
kogumine teoks sai. Tänan kogu südamest
õpetajaid, koolitöötajaid ning eriti meie
õppealajuhatajat Lilian Auna ning meie
huvijuhti Alla Eenmat. Ma tänan kogu
südamest oma perekonda ja kõiki, kes aitasid
ning teevad seda koos minuga ikka veel!.

Pilt: Erakogu

Pilt: Erakogu



Abiturient Kaisa Valneri kõne
lõpukella aktusel

Tere, head kuulajad! 

Kaksteist aastat on tulnud ja läinud. Nüüd on
jäänud veel vaid eksamid, siis oleme lõpetanud
gümnaasiumi ja läheme edasi oma eludega.
Need kaksteist aastat on pikad ja palju lühemad,
kui te arvata oskate, eriti need viimased kolm.
Meil, abiturientidel, on lõppenud tunnid.
Kümnendikud, üheteistkümnendikud, teie, kes
te peate tundides käima juunini, kadestate meid.
Aga meie kadestame teid, ja mitte ainult, sest
teie ei pea sel aastal tegema eksameid või
sisseastumiskatseid, vaid sest et teie saate
gümnaasiumis vähemalt aasta veel käia. Te ei
mõista tõeliselt, kui palju te seda igatsema
hakkate, enne kui see läbi on. Lõpud on ikka
rasked ja nende jaoks on pea võimatu
valmistada, aga samuti on nad vältimatu elu osa.
Lõpule on jõudnud kaksteist aastat õpinguid.
Märkimaks neid kahteteist aastat, kaksteist
eluõppetundi noorematele klassidele. 

1: Lahkus on taastuv loodusvara. Kasuta seda
võimalikult palju. Selles karmis maailmas on teil
võim pakkuda kellelegi teisele veidi kergendust
olles lahked. Miks seda endale või teistele
keelata? Hoia teistele ust lahti. Aita
klassikaaslast kodutööga. Näide 3.
Hea õpilane, pea meeles, et ka õpetaja on
inimene. Hea õpetaja, pea meeles, et ka õpilane
on inimene. Hea kuulaja, pea meeles, et sa ise
oled inimene. Kohtle neid kõiki vastavalt. 
2: Kiireim viis õppida on vigu tehes. Iga viga on
võimalus õppida. Kõige lihtsam on õppida
lollidest vigadest – ühe reha otsa kaks korda ei
astu. Minu esimene mälestus kümnendast
klassist on vene keele tunnist. Tahtsin öelda,
„Ma kirjutan teksti,“, „
Я пишу текст.“ Ma ütlesin, muide väga
enesekindlalt, „я писаю текст.“ Ma ei ole seda
viga korranud. 

3: Õpi küsima abi. Mida varem selle oskuse
omandad, seda parem. 
4: Ära karda enda eest seista, või pigem tunne
hirmu, aga tee seda ikkagi. Teil on palju
kohustusi, aga teil on ka õigused, välja arvatud
õpetaja Makejevi tunnis, kus teil on ainult
kohustused.
5: Kui sul on mõni unistus, püüa seda. Väga
vähesed väärt püüdmist asjad elus on lihtsalt
kättesaadavad. See ei tähenda automaatselt, et
kui midagi on raske kätte saada, on see
tingimata väärt püüdmist. Vahel on see lihtsalt
kärbes. Aga kui sinu südames on tõeline unistus,
midagi, mida sa väga, väga, väga tahad, siis see
on õnnistus. Ära lase kellelgi end hoida seda
unistust püüdmast. Ära lase kellelgi endale
öelda, mis teed sa elus kõndima pead, mine oma
rada pidi, mitte kellegi teise, välja arvatud juhul,
kui oled metsas eksinud, mis juhul mine kindlasti
mööda kellegi teise rada.
6: Liitu õpilasesindusega. Jah, ma ütlen seda
siiralt ja omal volitusel, ja Alla Eenma ei ole
mulle altkäemaksu pakkunud. Kui sa veel ei ole,
liitu õpilasesindusega, või kui see ei köida, liitu
Westpostiga või kooliraadioga või taaselusta
Westmeedia või alusta ise midagi uut. Mina
soovitaksin tantsurühma, aga nimi Westpost on
juba võetud. Kui mitte seda, siis tee vähemalt
kaasa ürituste korraldamisel klassiga. Osale,
osale, osale! Need kõik on väärt kogemused.
Osale koolielus, sest need mälestused saavad
sulle armsaks. 
7: Pane tunnis tähele. Igal õpetajal on sulle
midagi õpetada, igast tunnist saab midagi kõrva
taha panna. Teil on väga vedanud paljude
õpetajatega. Õpetajad, kes säravad oma tarkuse,
andekuse, hoolivuse ja lahkusega. Igas õpetajas,
nagu igas inimeses, on nii head kui ka halba, nii
nõrkusi kui tugevusi. Igas õpetajas on leida 



midagi head. On ka õpetajaid nagu
Westholmi legend õpetaja Uulma, kelles on
head nii palju, et halba on väga keeruline
leida. Õpetaja Torv seletab seeneriiki, nagu ei
keegi teine. Siinkohal soovitan ka osaleda
bioloogiaolümpiaadidel, õpetaja Torvist on
teil selles palju tuge. Õpetaja Raudsep on
imelise kannatusega, kui mina peaksin
iseendale matemaatikat õpetama, oleksin ma
praeguseks otsad andnud. Vestlesin hiljuti
vilistlasega, teemaks tuli kirjandus, siis
erinevad kirjanduse õpetajad. Talle, muide, ei
meeldinud õpetaja Õnnise tunnid. Ütlesin, et
mulle meeldisid, ja tema vastas, et see
kinnitab tema hüpoteesi, et Õnnise tunnid
meeldivad neile, keda ennast teema huvitab.
Arvan, et tal on õigus. Seega õppige
kirjandust armastama, sest Westholmil on
vedanud kirjanduse õpetajatega – õpetaja
Õnnis, õpetaja Annast, õpetaja Veske ja
õpetaja Uulma, kõik seletavad kirjandust
väga huvitavalt ja julgustavad teid igati
kirjandite kirjutamisel. Kümnendikud, osad
teist on Westholmis juba põhikoolist saati,
ilmselt enamus teist ei ole. Viimased ei saa
kunagi teadma, kui rangelt hindas õpetaja
Parktal, kui ülemääraselt palju detaile ta
eeldas. Teie heaks ma loodan, et jõuate kooli
ära lõpetada enne, kui õpetaja Maasikrand
aru saab, kui targad te tegelikult olete, ja et
teist võib ja peabki ülemäärast ootama. Olge
tema vastu head, nii häid õpetajaid ei tule
ette tihti, kui tema ära ajate, siis uut ei leia.
Kõiki õpetajaid ei jõua ära mainida, aga küll
te ise leiate selle hea neis üles. 
8: Murra reegleid, aga ainult siis, kui sul
selleks hea põhjendus on. Koolikodukorda
ära eira, välja arvatud siis, kui selleks väga
mõjuv põhjus on. 
9: Jää iseendaks. Elu on liiga lühike, et
teeselda kedagi teist, välja arvatud juhul, kui
olete näitleja. 
10: Hoolitse oma tervise eest. Sa pead seda
keha elu lõpuni kasutama, varuosad on
piiratud. Tee trenni, maga piisavalt, söö
piisavalt, joo mõõdukalt... vett. 

11: Sõbrad on olulised. Ilmselt on teil kõigil
koolis juba mõned sõbrad tekkinud, see on
tore. Isegi kui ei ole, ei ole liiga hilja. Koolitee
ei ole sugugi lihtne, aga palju kergemaks teeb
selle hea seltskond. 
12: Õpi endale asju küsima, paluma ja
nõudma. Väga suur osa maailmast on lahti
inimestele, kes lihtsalt küsivad. Mina esindan
siin laval abituuriumi, minu ees on mikrofon,
mis jätab mulje, et mul on mingi autoriteet ja
minu nõu peaks kuulda andma. Aga see
mikrofon on minu ees, sest ma küsisin seda
endale. See ei ole esimene kord, kui see on
juhtunud. Tegelikult on siin kaks õpetundi,
üks, kui sa midagi tahad, küsi, ja kaks, lihtsalt
selle pärast, et inimesel on mikrofon, et
tähenda, et sa peaksid tingimata usaldama,
mida nad sulle ütlevad.

Ma ei oleks suutnud soovida paremat
seltskonda, kellega need gümnaasiumiaastat
veeta, nii kallid klassikaaslased, kes on väga
toredad, targad ja paljutõotavad noored. On
olnud lust teiega koos korraldada üritusi
nagu jõuluball, ja tänu ka paralleelklassile,
kellega võrreldes meie alati paremad välja
nägime. Suur tänu kõikidele õpetajatele,
huvijuht Alla Eenmale, ja direktor Kuustikule,
mida muud ma oskan öelda kui 864000
sekundit ehk 14400 minutit ehk 240 tundi
ehk 10 päeva – see on aeg, mida te viimase
kooliaasta jooksul olete koolis veetnud. 

Tänan kuulamast!

Pilt: Kaia Rikson



Kirjandusest kirjandusõpetajaga

midagi sobivat leidma. Aga ka ajatud “Kadri”,
“Agu Sihvka annab aru” ja “Pal-tänava poisid”
on lastele meeldinud. Gümnaasiumis tuleb
lugeda juba mahukamaid teoseid. Ja siin peab
kasutama seda kulunud väljendit--- nii palju,
kui on lugejaid, on ka erinevaid arvamusi.
Mõnele meeldib Bulgakov, mõnele Hesse,
mõnele Hamsun, mõnele Hemingway. Alati
on muidugi meeldinud õpilastele Remarque`i
romaanid. 
Kas Teie arvates tuleks midagi
koolisüsteemis laste jaoks muuta just
kirjanduse õppekavas? ( Pean silmas näiteks
raamatuid muuta või isegi žanreid)
Kas sa mõtlesid seda, et romaanide asemel
lugeda vaid katkendeid? Või siis ainult
novelle? Ei-ei, kindlasti mitte. Siinkohal olen
küll vanamoeline. Tegelikult on kirjanduse
õppekavas pidevad muutused. Ühelt poolt
tuleb uut kirjandust peale, teisalt võetakse
teoseid vähemaks, sest õnnetud koolilapsed
ei jõua enam nii palju lugeda. Üks teos kuus
lugeda tekitab nii mõneski probleeme.
Tegelikult on põhiline süü oskamatuses aega
planeerida. Kui raamat avatakse esimest
korda alles kolm päeva enne lugemiskontrolli,
siis loomlikult ei jõua…

Harriet Vassiljev

Lugesin hiljuti ajalehest Postimees üht
huvitavat ja stereotüüpset artiklit
lumehelbekeste põlvkonnast. Seal väideti, et
praegused noored loevad aasta-aastalt aina
vähem. Mina selle väitega ei nõustunud ja
mõtlesin, et küsin arvamust meie kooli eesti
keele ja kirjanduse õpetajalt Ülle Uulmalt.
Kuidas on muutunud õpilaste suhtumine
lugemisse eelneva 5 aasta jooksul?
Mul on seda muidugi kurb öelda, aga iga
aastaga üha kehvemaks. Mõned kenad
erandid muidugi on.
Kas karantiin mõjutas Teie arvates õpilaste
lugemishuvi positiivselt või negatiivselt?
Kuidas kellelegi. Oli õpilasi, kes väitsid, et
koormus oli palju suurem kui koolis käies
ning lugemiseks ei jäänud üldse aega. Samas
rääkisid teised, et karantiiniajal sai oma aega
paremini planeerida ning jõudsid lugeda nii
kohustuslikke kui ka vabalt valitud raamatuid.
Mida arvate sellest, et koolis ei tohiks
kasutada mõistet “kohustuslik kirjandus”?
Jajah, väidetakse, et nimetus “kohustuslik
kirjandus” traumeerib õpilasi. Peaks ikka
kasutama “soovitatav kirjandus”. No ma ei
tea… Mina pole sellest eriti hoolinud, sest ma
ei usu, et lapsed siis rohkem ja rõõmsamalt
lugema hakkaksid. Pealegi kui nad ju peavad
seda raamatut lugema, siis ongi ju
kohustuslik… 
Milliseid raamatuid loevad praegu teie
õpilased kõige parema meelega? 
Oleneb vanusest. Põhikoolis sobivad väga
hästi raamatud noortest ja nende
probleemidest, samuti fantaasia- ja
krimiteemadel. Praegu on ilmunud nii palju
uudiskirjandust, nii et igaüks peaks endale 



Kas aastate jooksul on muutunud hüpotees, et
tüdrukud loevad üldiselt rohkem või loevad
rohkem siiski poisid?
Igas klassis on tublisid lugejaid nii poiste kui ka
tüdrukute hulgas. Samamoodi neid, kellele
raamatud just kõige suuremad sõbrad pole. Võib-
olla tüdrukud on õige pisut kohusetundlikumad. 
Kas te olete mõelnud ka ise kunagi raamatut
kirjutada? 
Oh ei! Mul poleks nii palju kannatust. Jääksin
meelsamini tänulikuks lugejaks.
Millist raamatut te enam kunagi uuesti ei avaks?
Miks?
Ma olen pidanud kooliajal lugema igasuguseid
imelikke raamatuid: “Polgu poeg”, “Kuidas
karastus teras”, “Ülesküntud uudismaa” , “Noor
kaardivägi”. Vot neid ma enam tõesti ei loeks.
Vanem põlvkond saab aru, miks…
Kui palju loete teie ise nädalas ning mis faktorid
seda mõjutavad? 
Midagi on kogu aeg pooleli. Loen vähem, kui
tahaksin. Kõik sõltub sellest, kui palju koolitöid
parandada on. Paraku on seda rohkem, kui
tahaksin.
Kas Teil on lemmikraamatuid? Milline on üks
kõige lemmikum kirjandusteos, mida võiksite
lugeda aina uuesti? Miks?
Kooliajal oli minu vaieldamatu lemmik
G.Gardonyi “Egeri tähed” . Lugesin seda kordi ja
kordi. Hiljem olin vene kirjandusest vaimustuses
– Tolstoi, Tšehhov, Dostojevski. Siis on olnud
Remarque`i vaimustus. Neid ajutisi vaimustusi on
muidugi veel. Aga kui peaks nüüd seda kõige-
kõiget välja ütlema, siis Gailiti “Toomas
Nipernaadit” loen küll mõnuga ikka ja jälle. See
on romaan novellides, nii et saab ka osade kaupa
lugeda. Ja iga kord on huvitav ning pakub
elamust.

Milliseid kirjandusteoseid te noortele praegu
soovitaksite?
See on keeruline küsimus. Tänapäeval on info
leidmine ju imelihtne. Loodan, et igaüks leiab ise
endale midagi sobivat. Aga seda tahan küll öelda,
et koolis pakutavat klassikalist kirjandust peaks
ikka ka lugema. Mis sest, et kõik teosed
esmapilgul ei köida. Kuidagi peaks ju silmaring
avarduma. Ainult “Harry Potterist” ikka ei piisa…



Oh Jumal
Olivia Reimets

Mis siis, kui sinu ette astuks depressioonis
jumal, kes tahab hävitada kõike, mida eales
loonud on? See on olukord, millega seisab
silmitsi psühholoog Ingel (Harriet
Toompere) draamateatri Anat Govi
näidendis „Oh jumal“.  
Alguses end initsiaali J. (Ain Lutsepp) järgi
kutsuda palunud patsiendi jumalik
identiteet kohtub päevavalgele tulles
esialgu ootuspärase umbusuga, kuid sellele
järgneb pärast emotsioonide virvarri
huumoriga üle paisatud mänguline ja
üllatav sõnavahetus, kus etteheiteid jagub
nii psühholoogil kui ka Jumalal. Ingelil on
esimest korda oma karjääri jooksul raskusi
kaastundega, mida ta lihtsalt ei suuda
Jumala vastu tunda, kuid mida tema
aitamine nõuaks.
Vestluse käigus selgub, et Jumal, isegi kui
ta tahaks, ei suudaks oma loomingut
hävitada. Seda sellepärast, et uskumata, et
keegi võiks teda omakasupüüdmatult
armastada, avas Jumal endas Saatana, kelle
saatis tegema ülekohut inimesele, kes teda
piiritult armastas, murdes nii ta südame.
See pani Jumala tundma lõpuks hirmu oma
halastamatu kõikvõimsuse ees, mis viiski ta
jõu kadumiseni ning selleni, et viimase kahe
ja poole tuhande aasta jooksul on kogu
kurjus maailmas kulgenud isevoolu, ilma
jumaliku sekkumiseta.
Ingel teeb Jumalale selgeks, et loobudes
kõikvõimsusest selle nimel, et inimestele
enam mitte haiget teha, näitas Jumal, et ta
armastab inimesi rohkem, kui arvata
oskaks. See omakorda tähendab, et ta pole
haige, vaid hoopis terveks saanud. Temast

 võiks taas saada halastaja jumal ning
halastuse toel võiksid ehk ka inimesed oma
kõikvõimsusele pürgimisest lahti öelda ja
lõpetada üksteisele haiget tegemise.
Etenduse lõpuks kogeb Jumal oma esimest
kallistust ning Ingel laseb lahti tema vastu
peetud vimmast. 
Soovitaksin seda näidendit kõigile. „Oh
jumal“ on täiuslik kooslus huumorist ja
sügavamõttelisusest. Piibli tundmine pole
vajalik, sest lood, millele seal vihjatakse
saavad näidendis endas ka enamasti lahti
seletatud. Kuulsin, kuidas mõne vaataja
jaoks oli kahetunnine dialoog pisut
üksluine, kuid minu jaoks oli see piisavalt
värvikas ja mõtlemapanev, et ei oskaks
sedagi kritiseerida.

Pilt: Draamateatri veebileht



Nipid ja trikid söökla edukaks
külastamiseks

Henri Konnimois
Söögivahetund on kindlasti paljude õpilaste
lemmiksündmus terve koolipäeva peale,
sest keegi pole tema ise, kui ta on näljane.
Nii ootavad paljud õpilased pikisilmi seda
õndsat aega oma päevas. Seda valusam on
aga võimalik pettumine, kui avastada, et
soovitud toit on kiiremate õpilaste poolt
juba nahka pistetud. Kuidas seda siis ära
hoida?
 Keelatud strateegia, mida soovitan
kasutada ainult tõelistel uljaspeadel on
küsida end tunnist nii vara kui võimalik ära.
Olenevalt õpetajast varieerub edu protsent
tugevalt. Mida paremad on su läbirääkimise
oskused, siis seda pikema edumaaga saad
sa end premeerida teiste õpilaste ees. Loeb
reegel, et kes ees, see mees, nii et sööklasse
on soovituslik ilmuda võimalikult varakult.
Sellele lisandub tasuta boonus, et saad oma
söögilauast muiata õpilaste üle, kes alles
sisenevad sööklasse. 
 Ka sööklas kehtivad loodusreeglid ja neist
tasub ka lähtuda. Ohtlik manööver on
vahetada lauda, kus sa tavaliselt istud, sest
nii võid sa ära võtta teise kamba laua ja siis
on söökla tülinat täis. Seda pole kellelegi
vaja. Kui pole soovi ohtlikult ja riske võttes
laua ruletti mängida, siis on rangelt
soovituslik harjumuse orjaks saada ja oma
laua juurde jääda. 
 Sööklas aga käib alalõpmata varjatud
võimuvõitlus erinevate laudkondade vahel.
Laudkonnad mõõdavad oma tugevust ja
võimekust sellega, kui mitu detsibelli
valjemad nad teistest laudadest on. Nii
sünnibki sööklast sageli väga lärmirohke
keskkond. Sellest võtavad osa kõik lauad
ning sageli selguvad favoriidid kohe
esimestel hetkedel, sest võitjalauad ei raiska 

 kunagi aega ning lasevad häälepaelad
täisvõimsusele kohe, kui maha istutakse.
Sellel võimuvõitlusel ei ole mingit tasu, aga
sellest hoolimata võib selle fenomeni
tunnistajaks olla igal söögivahetunnil.
 Samuti tuleb olla väga tähelepanelik oma
järjekorra valikus, kui lähed sööki endale
ette tõstma. Valikus on kolm järjekorda ning
enne tuleb hoolikalt kaaluda läbi kõik
tegurid. Kõige rohkem loevad järjekorra
liikumise tempo ja selle pikkus. Samuti tuleb
kiirelt tutvuda sellega, mida kumbki
lauapool söögiks pakub, sest alati pole need
identsed. Riskante manööver on järjekorda
vahetada. Soovituslik on endale kindlaks
jääda ja sellele rohkem mitte mõelda, sest
muidu hakkad endas kahtlema ja vahetad
parema järjekorra halvema vastu.



 „Mulle meeldis Rakett69´s, sest seal sai
uusi teadmisi. Meil oli kolm ülesannet. Ühes
pidime tegema nutiklaveri nii, et katsud
plastiliini mitte ekraani. Teises tegime
harjast roboti ja kolmandas oli vaja teada
elektrist. Oli väga lõbus.“ Madli
„Raketistuudios oli põnev, sest sai palju uut
teada. Ehitasime roboteid, millega saime
võidusõitu teha. Tegime veel vooluringi ja
muid põnevaid tegevusi.“ Robert
„Rakett69 oli väga huvitav. Õppisin, et
tiimitöö on väga oluline. Isegi, kui meie tiimil
oli vaidlusi, tegime kompromisse ja
jätkasime tööd.“ Marliin-Grit
„Teadusstuudios li väga põnev, kuna saime
palju uusi teadmisi ning saime end proovile
panna. Mulle meeldis harjast robotit teha.“
Kasper

4.a klassi päev Rakett69
teadusstuudios 

„Mulle meeldis käia Rakett69
teadusstuudios. Seal oli väga huvitav.
Saime ehitada harjast roboteid. Ma
tundsin seal nagu oleksin ise olnud
raketlane. Erinevus oli see, et meil ei
olnud ülesanded võidu peale. Kõiki
ülesandeid tuli lahendada tiimides.
Tegime plastiliinist klaveri, millel
mängisime lugu „Juba linnukesed“.
Mulle meeldib õppida erinevates
arendatavates kohtades.“ Oskar

Pilt: Erakogu

Pilt: Erakogu

Pilt: Erakogu



2. klasside volbripidu "Nõiad
hoos"

Maikuu alguses toimus Luise koolimajas 2.
klasside volbripidu „Nõiad hoos“. Kõik õpilased
olid
oodatud peole temaatilistes kostüümides.
Kohale saabus 75 vahvat nõiahakatist. Lisaks
olid
eelnevalt kokku lepitud laudkonnad. Iga
laudkond pidi enne pidu koostööd tegema ja
välja
mõtlema, kuidas katta huvitav ning stiilne
peolaud.
Pidu algas ringmänguga „Zuuzi rong“. Igast
klassist valiti 2 vedurit, kelle ülesandeks oli enda
õpilased järjest rongi peale valida. Lõpuks ringles
Luise maja saalis mitu lõbusat inimrongi.
Seejärel tuletasime meelde võluritele omaseid
võlusõnu ja hüüdsime silmi kinni hoides:
„Abrakadabra-simsalabim“. Ja kõigile üllatuseks,
nagu võluväel, ilmusid lavale 10. klassi
koolivend Uku Madis ja tema isa Indrek.
Esitusele tuli Alexander Rybaki laul „Fairytale“.
Seejärel esitas isa Indrek tuntud laulu „Nõiaelu“,
mille refrääni saime üheskoos kaasa laulda.
Pidu jätkus moedemonstratsiooniga, kus kõik
pidulised said mööda punast vaipa enda
kostüümi
näidata. Laudu ja kostüüme hindas žürii, kuhu
kuulusid koolikaaslased 10. klassist. Kui peotoitu
maitstud, oli õige aeg tantsida nõiatantsu.
Muusikapaladest oli koostatud nimekiri iga
laudkonna
laulusoovist. Pärast diskominuteid oli võimalus
end proovile panna Kahoot´i mängus.
Temaatilistele küsimustele sai vastata
mobiiltelefoniga. Elevust tekitasid ka
klassidevahelised
teatevõistlused, kus oli vaja luuaga ja käbidega
vigurharjutusi teha. Võistluste lõpus oli võimalik
taas kasutada õpitud nõiasõnu ning nagu
võluväel ilmus saalipõrandale suur võluõun,
milles „ilutsesid“ nõidadele meelepärased maiuse

 Pidu lõppes hoogsa nõiadiskoga, mille käigus tehti
kätest kinni nõiakett läbi koolimaja esimese
korruse teisele korrusele.
Õpilastelt saadud tagasiside järgi meeldis neile
pidu väga. Paljud mainisid lemmikuks tantsimist,
teised jälle Kahoot´i mängu, kolmandad nautisid
kostüümi näitamist. Oluliseks peeti ka
klassikaaslastega ilusa laua taga söömist ja
vigurvõistlustel enda proovilepanemist.
Meeldivaks
tagasisideks lastelt oli ka see, et peeti oluliseks
õpetajatega koosveedetud aega vabal ajal. Lapsed
pidasid tähtsaks ühiseid tegemisi
paralleelklassidega, sest see on parim võimalus
koolikaaslasi
tundma õppida ja uusi sõpru leida.
Kiitus ja suur-suur tänu kõikidele lastele ja
kodudele ettevalmistuste eest! Eriline tänu
klassiõpetajatele Aadele, Kristelile ja Nele-
Marisele!
Imelised kostüümid, fantaasiast pakatavad lauad ja
rõõmsad pisinõiad tegid neljapäeva õhtu
meeldejäävaks!
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Võidukas etendus "Nõiakivi" 2.b
klassilt!

Lastega teatritegemine on olnud mulle juba
aastaid südamelähedane. Lavastuse sündimise
protsess on alati nauditav nii õpetajale kui ka
õpilastele. Igal aastal on lavaküpseks saanud
üks etendus, mida mängime ka Tallinna
Ühisgümnaasiumi algklasside teatrifestivalil
KRÕF (Kooli Rõõmu ja Õnne Festival). Kui
2021. aasta lõpus tuli festivali kutse, hakkasin
pingsalt mõtlema, milline lavastus sobiks just
praegusele klassile. Kahe kuu jooksul sai istutud
raamatukogus, loetud erinevaid lasteraamatuid
ja igapäevaselt mõtiskletud parima valiku üle.
Ühel päeval metsas jalutades plahvatas pähe
mõte – „Nõiakivi“. Mäletan seda Heljo Männi
telelavastust enda lapsepõlvest väga hästi.
ERR-i arhiivi info põhjal on lugu filmitud 1979.
ja 1980 aastal. Lavastus meeldis mulle juba sel
ajal väga. Värvilised kostüümid, lõbus
lavakujundus ja hästi mängitud rollid tegid
sellest minu jaoks lemmiksaate. Kui
raamatukogus avastasin, et 2010. aastal on ka
ilmunud samanimeline juturaamat, ei olnud
kahtlustki, et olen leidnud praeguse klassi
tüpaažidele õige teose. Kõige raskem oli jagada
lapsed õigetesse rollidesse. Seda peab tegema
kindlasti enne näidendi kirjutamist, sest
protsessi käigus on võimalik lisada
tegelaskujule juurde vajalikku teksti. Näidendi
kirjutasin valmis veebruarikuu vaheajal.
Näidendi sisu jutustab kolmest lõbusast
vanaemast, kes armastavad üksteisel külas käia
ja koos aega veeta. Jänesevanaema Sabiine,
karuvanaema Adelheid ja hundivanaema Zuuzi
on väga isemoodi vanaemad. Nad ei taha tööd
teha. Karutütar Taisi arvates on neil jonniuss
sees. Igal võimalikul hetkel käivad nad salaja
Nõiakivi juures. Seal ootab neid Kivivalvur
Ropka. Nõiakivil on võluvõime – kui vanaemad
koputavad kepiga 3 korda vastu kivi, siis
muutuvad

nad lasteks ja mängivad lastemänge. Lapsed
soovivad väga, et vanaemad tegeleksid rohkem
kudumisega ja saaksid lõpuks valmis käpikud,
sokid, kampsuni. Nõiakivi all elab aga Kivinõid,
kelle soov on muuta vanaemad kivikujuks.
Lapselapsed mõtlevad välja salaplaani, kuidas
päästa vanaemad salanõidusest. 
Heljo Männi raamatutekst on väga huvitav. Ta
kasutab vananenud sõnu ja väljendeid, mis
lisavad kindlasti juurde vürtsi ja teevad
lavastuse omapäraseks. Peategelaskujud on
inspireeritud kindlasti ka erinevatest
inimkarakteritest. Näidendis osalemine oli
vabatahtlik. Kuna huvilisi oli rohkem, kui autori
poolt mõeldud tegelasi, pidin mõned rollid
juurde kirjutama. Nii sündisidki Öökulli,
Mutiisanda, hiiretüdrukute, rebasevanaema,
rebasekutsika rollid. Lavastuses osaleb 18
õpilast. Ülejäänud õpilased aitasid heameelega
dekoratsioone värvida ja olid abiks lava
sättimisel. 
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Laupäeval, 9. aprillil toimus Tallinna
Ühisgümnaasiumis XIV algklasside
lühinäidendite teatrifestival KRÕF, kus
saavutas Jakob Westholmi Gümnaasiumi 2.b
klassi teatritrupi esituses näidend "NÕIAKIVI"
PEAPREEMIA. Etendusi hindas žürii
koosseisus Janno Põldma, Aime Niidas,
Kristiina Lillepea. Lisaks said eripreemiad
huvitava ja isikupärase jänkuvanaema Sabiine
rolli eest Siisi Seinberg ja hundivanaema Zuuzi
rolli eest Leticia-Maria Lainus. Olen tegelaste
jagamisega väga rahul. Kõik elasid enda
rollidesse juba kohe tekstiproovides sisse ja
lõpptulemus on imeline. Kuna aega
ettevalmistuseks oli vähe, siis pidid lapsed
kodus lisaks kodutöödele iga päev teksti
õppima. Kindlasti olid meie kõigi pingutused
topeltsuured, sest proovid nõudsid oma aja ja
tunniteemad oli vaja ka kõik ära õppida. Oleme
õnnelikud, et meie pingutused kandsid vilju.
Koostegemise lust ühise eesmärgi nimel on
parim võimalus hea klassivaimu loomiseks. 
Nüüd ootab meid ees XX Algklasside
kooliteatrite riigifestival, mis toimub juba 27.
mail Viimsi Koolis. Pöidlad pihku!
 
Aade Veskimägi
2.b klassiõpetaja
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Riigikaitselaager 2022
10. – 11. mail toimus Westholmile juba
traditsiooniks muutunud riigikaitselaager.
Laagris osales kogu 10. klass ning 11. klassi
riigikaitsesuund. Asjaolude sunnil võtsin ka
mina sel aastal sellest osa. 2022. aasta
riigikaitselaager erines eelnevatest, sest sel
aastal korraldas kogu laagri mitte meie kool,
vaid esmakordselt Kaitsevägi. Esimene päev
algas varakult tõusmisega. Koolis saime
varustuse, panime selle selga, sõime
hommikusöögi ära ning liikusime busside
peale. Kohapeal määrasime jaod ning siis pani
iga jagu üles oma telgi. Igale jaole oli
määratud ka 2 ajateenijat, kes aitasid meid
ning vaatasid, et kõik oleks tehtud
korrektselt. Kui see sai tehtud, siis esimene
päev möödus nagu tavaline koolipäev. Meil
oli kokku 5 tundi ning iga tund kestis 45
minutit. Nendes tundides õppisime sõjalist
maskeeringut näkku panema, esmaabi, kaarti
ja kompassi lugema ning kuidas seda
rakendada looduses. Esmaabi õpetasid meile
USA sõdurid, kes olid väga toredad. Õhtu
möödus rahulikult. Tegime ahjule tule alla,
määrasime ahjuvalve ja patrulli ning sättisime
magama. Mind üllatas väga see, et meie telgis
suutsid kõik oma rolle vastutustundlikult täita
ning tuli ei kustunudki ükski kord öö vältel
ära. Järgmisel päeval oli äratus kell 6:30.
Teine päev möödus traditsiooniliselt: iga jagu
tegi läbi relva laskmise, Airsofti mängu ning
viiekilomeetrise matka. Mina jõudsin Airsofti
mängima minna, kui hakkas nagu oavarrest
vihma sadama. Kuna tõesti sadas väga palju
ning lõppu sellel ei nähtud, siis meie tervise
hoidmiseks otsustasid õpetajad laagri varem
lõpetada. Kooli tagasi jõudes olid kokatädid
meile organiseerinud kuuma tee ning mõned
suupisted, sest mõned olid veel vihmast
läbimärjad. Lõpurivistuse tegime garderoobis,
kus meid õnnitleti, et oleme laagri edukalt
läbinud ning jagati parimatele erinevaid
medaleid ning meeneid.
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Päästjatel külas

Me käisime klassiga päästjatel külas.
Esmalt näitasid päästjad meile
tuletõrjeautosid. Autos oli palju kappe,
mille sees oli palju tööriistu. Saime neid
proovida tõsta. Küll olid rasked! 
Me saime isegi auto sees olla. Sellega
lõppes auto tutvustamine ning siis õpetasid
päästjad, mis asjad on tuleohtlikud ja mis ei
ole.
Pärast seda õpetati, kuidas põlevast majast
väljuda või kuidas tulest ise eemale hoida.
Igatahes mulle meeldis seal väga, sest sain
uusi teadmisi.
                                                                                                       
Erik Rannaste 3.a klass

Teisipäeval, 10.mail käisime me
päästjatel külas.
Me saime teada, milline tuletõrje
auto seest välja näeb ja milline
väljast.
Päästjate töö on raske, neil raske
varustus. Ma sain teada, kuidas on
turvaline elada. Igas kodus peab
olema suitsuandur.
Mulle väga meeldis seal, tahaks
lausa uuesti minna.
                                                                            
Marta Marii Jõgila 3.a klass 
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Humanitaarsuund Eesti kõige
idapoolsemas otsas

22. aprillil kell 10:30 jõudis üks oranž
elektriline porgand Narva. Suur oli
õpetajate Kaire Maalma ja Eveli Veske
üllatus, kui rongist väljus kahekümne
õpilase asemel vaid neli kohusetundlikku
abiturienti. Vähemalt olid mõlemad
paralleelid esindatud Lara Ojaotsa, Hanne-
Lore Tuubeli, Mariliis Luurmehe ning Inger
Enoki näol. Tegemist oli kultuurilise ja
hariva avastusretkega, mille tänavused
lõpetajad kolm päeva enne eesti keele
riigieksamit ette võtsid. Kuid nüüd parem
asja juurde! Anname Sulle, uudishimulik
lugeja, väikese ülevaate sellest, mis täpselt
toimus ning mida kõike nähtud ja kogetud
sai!
Kogu meie päeva juhtis Narva
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis
töötav muinsuskaitse vaneminspektor
Madis Tuuder, kes tunneb Narva linna läbi
ja lõhki. Kõik algas sellest, kui ta meile
rongijaama vastu tuli ja nii ennast kui ka
päevaplaani mõne lausega tutvustas.
Seejärel hakkaski pihta pikk jalgsirännak
täis huumorit, ajaloolisi fakte ja paikasid,
kultuurimälestisi ning muud põnevat.
Esimene põgus peatus toimus Ingeri maja
ees. Sellele järgnes mahajäetud Vassili
Gerassimovi nimelise klubi kui
arhitektuuriobjekti imetlemine ning
jalutuskäik mööda lõputut Joala tänavat,
millel ilutsesid stalinistlikus stiilis majad.
Kui jõudsime selle tee lõppu, seisis me ees
suursugune tööstuskompleks, mis kannab
nime Kreenholmi manufaktuur. Tegime
kunagisele tekstiilivabriku territooriumile
tiiru peale: nägime Narva jõe väikest koske,
vanu tootmishooneid ja kiikasime üle jõe
idanaabreid ning nende elu-olu nii kaugele,
kui silm seletas. Seejärel käisime majas, kus 

elas omal ajal Kreenholmi omanik või
juhataja oma perega. Tänapäeval on end
seal sisse seadnud Narva
kunstiresidentuur. Tänu sellele oli meil
võimalik majatuuri käigus väisata kahte
näitust, millest üks eksponeeris
nõukogudeaegseid konsooli- ja
videomänge. Enne ihaldatud lõunapausi
jõudsime ära käia ka Aleksandri kirikus, mis
on ainus luterlik kirik Narvas. Soetasime
pileti ja saime liftiga üles torni sõita ning
läbi kitsukeste akende näha linna iga külje
pealt. Kui olime veidi jalgu puhanud ja
kehakinnitust nautinud, liikusime edasi
mööda Puškini alleed promenaadi suunas.
Tee peal möödusime Peetri platsist, Narva
piiripunktist ja Narva muuseumist.
Promenaadil peatusime hetkeks ja
vaatasime Päikese väljakut, Seaküla
Simsoni lõviskulptuure ning veel kord
idanaabreid. Viimasena käisime
renoveerimisjärgus olevas Narva raekojas
ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži ülakorruse
raamatukogu rõdul, kust avanes taas
linnavaade. Ning siis oligi juba aeg sammud 
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Emad ja vanaemad koolitunnis

Algklassides olid tunde andmas emad ja
vanaemad. Räägiti tööst ja hobidest.
1.a klassis oli külas Robini ema Mirjam, kes
on tantsuõpetaja ja tants saigi selgeks
koolipingis. Joosepi ema Egle rääkis
Kassisaba asumist.
2.a klassi Augusti ema tutvustas oma tööd
Alexela Kontserdimajas. Hansu ema saatis
video, milles tutvustas kujundaja tööd ja
näitas viimati valminud emadepäeva tervitust
Rimilt. Jasperi ema tutvustas tööd
sisekujundajana ja meisterdas lastega
tujutahvli, millele loodi "Unistuste tuba
emale".
2.b klassil käis külas klaasikunstnik Tiina
Sarapu, kes tutvustas oma loomingut ja rääkis
lähemalt klaasikunsti võlumaailmast. Põnev
oli teada saada, kuidas sünnivad näituste
installatsioonid ja esemed. Eriti meeldejäävad
olid mõtted sellest, kuidas kunstnik väljendab
läbi klaasiobjektide enda sisemaailma ja
väärtusi. 

2.c klassi Tobiase ema Annika tutvustas
põnevat politseitööd. Everti vanaema Pille
tegi loomingulise keraamikatunni. Philipi ema
Vira kutsus kaasa ka enda kolleegi, et teha
üks lõbus tund reklaamtekstide loomisest.
3.a klassis oli külaline kunstnik, illustraator,
graafiline disainer, Eesti Kunstiakadeemia
õppeprorektor Anne Pikkov.
Suur tänu huvitavate tundide eest!
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Kahe abituriendi päev Berliinis
Hanne-Lore Tuubel

Öeldakse, et kaheteistkümnendikel
kevadvaheaega ei ole, kuid mina ja mu
klassiõde Lara Ojaots (12.B) otsustasime
sellega mitte nõustuda. Seega peale
emakeeleeksami sooritamist 25. aprillil
pakkisime oma kohvrid ning suundusime
lennujaama, et võtta ette üks kultuurireis
Berliini. Nüüd ma räägingi Sulle ühest meie
päevast täis kõndimist, avastamist ja
vaatamisväärsuseid. 
Nimelt ühel vaheaja kolmapäevasel päeval
plaanisime teha turistipäeva, et sõita täitsa
Berliini südamesse ja ära näha kõik peamised
ning tuntumad kohad. Niisiis peale
hommikusööki suundusime viieminutilise
jalutuskäigu kaugusel asuvasse metroojaama,
et sõita kesklinna. Maha tulime peatuses
Alexanderplatz. Seal on samanimeline suur
väljak, mida ümbritsevad mitmed
kaubanduskeskused ning mille lähedal asub
Berliini teletorn. Teletornis sees me ei käinud,
sest järjekord oli pikk ja hind üsna krõbe. Torni
taga oli evangeelne Püha Maria kirik (St.
Marienkirche) ja kõrval Rooma vee- ja
merejumal Neptuni skulptuuriga purskkaev
(Neptunbrunnen). Edasi liikusime Spree jõe
kaldal olevasse suursugusesse Berliini
Katedraali, kuhu sisse saamiseks seisime umbes
20 minutit järjekorras. Pidime spetsiaalselt
ostma ja kandma FFP2 kaitsemaski ning olema
ilmselgelt imevaikselt. See oli tõsiselt võimas ja
ekstravagantne ehitis: kuppel oli ülikõrgel ning
seda kaunistasid maalid, palju oli sambaid ja
skulptuure, vitraaže ja valgust, sees massiivne
orel. Üles, kust sai panoraamvaadet linnale
imetleda, viis umbes 350-astmeline trepp, mis
võttis isegi kõige kõvemad sportlased võhmale,
aga eks oma osa mängis ka hingamisteid kattev
mask. 360-kraadine

vaade, mis meile avanes, oli seda tõepoolest
väärt ning enam polnudki nii kahju, et teletorni
ei pääsenud. Peale katedraali võtsime suuna
Brandenburgi väravate poole, kuid tee peal
nägime veel ajaloomuuseumi, Humboldti
ülikoolihoonet, Berliini Rahvusraamatukogu,
Kunstiakadeemiat, Madame Tussauds’
vahakujudemuuseumi ja mitmeid Euroopa Liidu
liikmesriikide suursaatkondi, ka Venemaa oma.
Brandenburgi väravatest läbi minnes jõudsime
valitsushoone ehk Reichstagi ette, käisime
kohalikul vabaduse väljakul (Platz der Republik)
ja nägime ka võidusammast (Siegessäule). Siis
pöördusime teisele poole ehk tapetud juutide
mälestusmärgi/holokausti memoriaali juurde
(Denkmal für die ermordeten Juden Europas).
Peale nii-öelda labürindi läbimist oli aeg
lõunapausiks ja väikeseks puhkuseks jalgadele.
Viimane koht, mille tahtsime kindlasti oma
turistipäeval ära näha oli Berliini müür, või
vähemalt järelejäänud osa sellest, mis ka
õnnestus. 
25 000 sammu hiljem olime oma majutuses
tagasi, jalad meeletult väsinud ja villis, aga mis
peamine - tuju oli hea ja päev korda läinud.
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Ma alustasin robootikaga 2019 aastal ja nüüdseks olen ma käinud kolmel võistlusel ja mulle
meeldib väga programmeerida ja robotitele disaine välja mõelda. Ma tahtsin minna
robootikasse, sest mulle meeldib väga teha igasugu asju ja siis ma saan koos olla inimestega
kellele ka meeldib robootika, pluss seal saab ka ise ehitada roboteid ilma juhisteta. Meie õpetaja
on väga tore ja meeldiv. 
Meie robot arenes välja suurest keres, millest me plaanisime teha sumo roboti. Roboti kere oli
liiga suur ja nii lai, et me otsustasime teha mäkke tõusu roboti.     
Fotodel on näha meie kätetöö.

Robootika
Jaan Heinrich Jürgen 3.a
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Riigikaitse õppesuuna esindajad
Ämaris
Milena Vaakmann

21. aprillil avanes aktiivsematel 11.
klasside riigikaitse suuna õpilastel
võimalus külastada Ämari lennubaasi.
Enne baasi sisenemist leidis aset väike
segadus, kuna nimekirja kontrollijal oli
pool nimekirjast printerisse jäänud. Siiski
saime täies koosseisus sisse ning ringkäik
võis alata. Kuna meid lubati baasi
territooriumile vaid piiratud ajaks, siis ei
saanud me endale viivitusi lubada ning
muidugi ei näinud me kogu baasi, sest
tsiviilisikutele ei saa riigisaladusi avaldada. 
Alustuseks nägime tutvustavat esitlust
Ämari lennubaasist ja meile tutvustati selle
ajalugu: baas loodi alles pärast teist
maailmasõda ning täna on see mehitatud
lisaks Eesti kaitseväelastele ka roteeruvate
liitlasvägedega.
Seejärel tutvusime lähemalt ühe
lennukiangaari ning selle Eesti poolel
oleva lennukiga. Angaaris ei tohtinud
pildistada, kuid järgmises, milleks oli
helikopterite angaar, võisime pildistada
kõike, mida tahtsime. Samuti käisime
kohalikus väikeses lennujaamas, mille tööd
meile lähemalt tutvustati. Saime teada, et
ameeriklased olid väga imestunud, kui
selgus, et lennujaama hoiab käigus vaid
käputäis töötajaid, mitte nii nagu
Ameerikas, kus on iga töö jaoks eraldi
inimene.
Lisaks näidati meile lennubaasi tuletõrje-
ning puhastusmasinaid. Uuemad
tuletõrjemasinad olid helerohelised ning
oli ka üks tsiviilist üle tulnud ning ümber
ehitatud masin, millele oli lennukitele ligi
pääsemiseks ette monteeritud platvorm,
mida saab sobilikule kõrgusele tõsta.

Enne lahkumist saime sööklas korralikult
kõhud täis süüa ning peab mainima, et
lennubaasi sõdurite söök on parem kui
koolitoit. Väljasõit Ämarisse oli meeldiv
vaheldus koolis käimisele ja tore
sissejuhatus vaheajale.
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Mis meie vetsudes tegelikult
toimub
Henri Konnimois

Viimasel ajal on rohkelt laineid löönud ja
menu tekitanud meie vetsud. Keegi kunagi
ei tea täpselt, mis nendes toimub, aga
vallatlevate tegude tagajärgi on sageli
vetsus ka tunde hiljem võimalik märgata.
Seega otsustasin mina, sage koolis vetsude
külastaja, pisut valgust heita sellele, mis
tegelikult meie kooli vetsudes toimub.
 Võib-olla mõni teravama silmaga õpilane
on juba tähele pannud, et nii mõnelgi
korral ei käi õpilased vetsus üksi, vaid
hoopis kambakesi. Miks see siis niimoodi
on? Muidugi kehtib vana hea ütlus, et
seltsis segasem ning tahetakse muidu
igavast või lausa tüütust vetsu
külastamisest teha põnev üritus tervele
kambale. Vahetunnis pole midagi
erutavamat, kui sõprade vetsukabiinide
uste taga vaikselt seista ja hinges neid
toetada. See tugevdab sidemeid kamba
sees, loob parema kambavaimu ning sageli
edendab ka õpitulemusi.
 Sagedastele vetsu külastajatele ei ole
saladuseks see, et vetsus tulevad sageli
need kõige paremad mõtted. Kui ees on
ootamas kohutavalt keeruline
tunnikontroll või kontrolltöö, siis enda
kogumiseks liiguvad õpilased massiliselt
heade mõtete tuppa, vetsu. Samuti kui on
vaja midagi planeerida või raskeid otsuseid
teha, siis liigutakse inspiratsiooni
ammutamiseks vetsu. Vetsu eelis seisneb
ka selles, et seal on rohkelt istumiskohti,
kus jalga puhata ja mõttel tõeliselt rännata
lasta. Kui teised mõtlejad hakkavad vetsus
närvidele käima, siis avaneb lausa ka
võimalus kabiinil uks kinni tõmmata, et
rahus edasi mõtiskleda.

 Mõned õpilased meie koolis harrastavad
hobikorras pisut ka aardejahti. Nimelt on
poiste vetsudes sageli kabiinist kõik
vetsupaber jäljetult ja teadmata kadunud.
Nii ongi mõned usinad õpilased võtnud
enda kohustuseks kooliperes leida üles
kadunud paber. Sageli kajab vetsudes
murelikke hüüdeid nagu “Peremees teises,
kas paberit jätkub?” ning tihti vastab
sellele lausele kurblik eitus. Selliseid
kurbmänge kohtab vetsus nii mõnelgi
korral ja see on midagi, mida õpilased oma
silmaga näha tahavad. Siis liigutaksegi
kambakesi vetsu, et sellele tragöödiale ise
silm peale heita ja kui tuntakse endeid
lahkena, siis tuntakse sõpra hädas ja
tuuakse hädalisele lõpuks kauaoodatud
paber.
 Sellega olen välja toonud kõik kõige
populaarsemad põhjused, miks vetsudes
sageli pole kohata traditsioonilist käitumist
või vaatepilti. Loodetavasti sai nii mõnigi
lugeja targemaks ning nüüd vetsust
möödudes ei imesta enam, et miks nii
paljud seda ometi korraga külastavad.



Euroopa päev
9.mail tähistasime Euroopa päeva. 5a klassi õpilased valmistasid inglise keele
tunnis 27 Euroopa Liidu liikmesriigi kohta tutvustavad plakatid. Iga õpilase
ülesandeks oli joonistada enda poolt loosiga saadud liikmesriigi lipp ning leida
riigi kohta järgmine info: pealinn, ametlik keel, kasutusel olev raha, rahvaarv ja
pindala. Eriti palju vaeva nägid  Andreas-Gert, Ruben ja Kaur, kellel tuli
joonistada Portugali, Hispaania ja Horvaatia keerulist meistritööd nõudvad
lipud.

Lauamängutunnid
Algklassides oli 2.-5.mai külas
mängudisainer Meelis Looveer.
Lauamängutundides said õpilased
mängida erinevaid põnevaid ja
uusi lauamänge. 

Edukas esinemine
5.klasside õpioskuste

võistlusel
Õpioskuste võistluse Tallinna  voor toimus laupäeval 7.mail. 
5.a klassi võistkond koosseisus: Mia-Mirtel Koppel, Mirtel Krusemann, Andreas-Gert
Kütt, Ekke Taul, Karol Kivi saavutas väga tubli II koha. 
Palju õnne! 
Täname humanitaar-, loodus, reaalainete ja varia töötoa juhendaja Kaia Rikson ja
arvutitöötoa juhendaja haridustehnoloog Siret Piir. 
Võistkond esindab Tallinna vabariiklikul võistlusel oktoobris 2022.
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Rakett69 teadusstuudio
külastus

Käisime klassiga Rakett 69 teadusstuudios. Ootasin seda päeva väga, selleks pidin varem kooli
minema. Läksime bussiga Ülemiste Citysse. Meid jagati viieks rühmaks. Me ehitasime konstruktorist
vooluringi ja harjaroboteid. Ehitamiseks anti juhend ja kasutasime harja, patareisid, akut, teipi,
kruvikeerajat ja kääre. See oli äge ja kõigile meeldis. Iga rühm tegi neli konstruktorit ja kaks
harjarobotit. Me tegime ka mõned võistlused. Igal robotil oli oma rada. Meie tehtud robotid hakkasid
kõik ilusti tööle. Õppisin seda, et ehitamisel peab kannatlik olema. Tore oli, et meie klass sai Aigar
Vaigu autogrammiga diplomi.  

Kuidas minu kodutänavad
nimed said

See lugu juhtus väga ammu. Siis kui Meri ja Maa olid kogu aeg tülis ja varastasid üksteise tagant
maaala, et ise suurema ja uhkemana paista. 
Oli hommik. Meri ärkas. Maa veel magas. Meri arvas, et jõuab paar meetrit maaala endale võtta. Meri
sirutas end ja haaras suure osa enda alla, aga siis ärkas Maa. Algas vaidlus Maa ja Mere vahel. Nende
tülid paisusid vahel nii suureks, et seda oli kuulda kaugete mägede taha. Maa karjus üle majade kõva
häälega merele:” Kuule, meri, kas sa võtsid mu ala?” Meri ei teadnud, mida teha. Ta mõtles, et
valetab, aga see ei läinud läbi. Maa sai kohe aru ja hakkas veel kõvemat häält tegema ja nii ei tulnudki
sellele tülile lõppu.
 Eriti häiris nende tülitsemine Tuult. Tuul armastas palju magada, ta magas tunde kauem kui teised.
Kui keegi teda une pealt äratas, läks ta väga närvi. Tuul oli ainus, kes suutis Maad ja Merd lepitada.
Tavaliselt ta tekitas nii suured lained ja tormi, mis ehmatas kogu maailma. Pärast sellist tormi oli jälle
kõik vaikne.
Seekord oli riid nii ebameeldiv, et Tuul mõtles esile kutsuda sellise tormi, mis tooks pikaks ajaks
jagelusele lõpu. Tuul lendas ja tekitas suuri laineid. Lained olid nii suured ja kalad lendasid tuulega
tänavatele. Kalad olid nii solvunud, et Meri selline varas tahab olla ja otsustasid pärast tormi lõppu
Maale elama jääda. 
Nii siis saidki minu kodukandi tänavad nimed. Siinkandis on tänavad nimedega Kilu, Räime, Lesta ja
Lõhe. Kakumäe randa saame kõndida otse mõõda Räime tänavat.

Sander Vinnal 5.c

Iiris Müül 1.c



Robootikapäev

Teisipäeval 10.mail toimus First Lego League
näitus algklasside majas. Robootikaringi õpilased
demonstreerisid oma roboteid ja näitasid ka enda
ehitatud sumo-, kiirendus- ja
mäkketõusuroboteid. Hariv ja huvitav oli nii
publikul kui roboteid esitlenud õpilastel. Aitäh
õpilastele, täname robootikaõpetajad Liia ja
Kätlin!

Pilt: Erakogu
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Westfesti uued ja vanad kalad

Juba pikemat aega on Westholmi pere olnud
ilma iga-aastasest traditsioonist, mida
korraldatakse juba 19 aastat. Sellegipoolest oli
terve üritus ootamist väärt ning jagus üllatusi nii
uute kui ka vanade tegijate poolt.
Sel aastal oli lauluvõistlus jagatud nelja vanuse
kategooriasse. Juba ennelõunal algas esimeste
kuni teiste klasside arvestus, kus sai kuulda
kahtteist imearmast esitust. Laululindudele
kaasa elama olid tulnud nii suured kui ka
väiksemad. Eriti suur motivaator lavahirmu
ületamiseks olid fänniplakatid, mille publik oli
oma kätega meistertanud. Järgnes kolmandate
kuni neljandate klasside esinemisjärg ning pärast
laulude lõppu oli aeg jagada auhindu. Selle aasta
esimeste vanusegruppide žüriisse kuulusid
vilistlane ning muusikamänedžer Britt Randma,
Estonian Voices laulja Mirjam Dede, Gustav
Adolfi Gümnaasiumi muusikaõpetaja Ly
Tammerik, laulja ning laulukirjutaja Hanna-Liina
Võsa ning vilistlane ja Westfesti endine võitja
Margo Maltis. Kõige nooremate vanusegrupis
sai publiku lemmiku tiitli ning ühtlasi esimese
koha Siisi Seinberg, kes suutis terve saali panna
jalga keerutama Musta kassi tangoga. Kolmanda
kuni neljandate klasside arvestuses võitis
esikoha väärikalt Lisanna Kaasik oma
iseloomuka esinemise eest.
Pärast väikest pausi oli aeg vanematel õpilastel
leelotama hakata. Alustati viiendate kuni
üheksandate klassidega, selle kategooria võidu
sai endale neiu, kes omas seda lava, ruumi ning
publikut. Võitjaks oli Mirtel Kollo, kelle
esinemise tagasivaated tekitavalt endiselt
külmavärinaid. Seekord oli žürii koosseis veidi
erinev: sinna kuulusid Margo Maltis, Jakob
Westholmi Gümnaasiumi vilistlane Laura Rulli,
Mirjam Dede, Gustav Adolfi Gümnaasiumi
muusikaõpetaja Merle Ilus, laulja Anett Kulbin
ning Britt Randma.

Võidukalt lõpetasid aga kõige vanemad lauljad.
Laval sai näha nii uusi kui ka vanu nägusid, kes
üllatavalt ühemeelselt tunnistasid lavanärvi
probleemi, kuid millest siiski raskustega üle saadi
või mida lihtsalt ignoreeriti. Võitjaks ning publiku
lemmikuks osutus Viona Vipper, kes jättis nii
mõnegi suu ammuli. Viona on värske westukas,
kes on varemgi lauluvõistlustel osalenud, kuid
seekord tegi ta kõigile silmad ette ning vallutas
lava täielikult. Žürii sõnul ei olnud lihtsalt
võimalik jääda lahkarvamusele, sest võitja oli nii
kindel. Peab ka mainima, et gümnaasium ei
jäänud kohe kindlasti alla algklassidele, sest ka
nemad olid ette valmistanud väga silmapaistvad
plakatid, mis täitsid ruumi rõõmu ning
siirustundega.

Elina Kaska

Pilt: Susanna Kristina Põldoja
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Mida arvatakse koolist Eestis ja 
Taanis?

Oma uurimistöös uurisin ma, kuidas erineb
Taani ja Eesti 12. klassi õpilaste suhtumine kooli,
mis neile selle juures meeldib ja mis mitte.
Uurimistööks välja saadetud küsimustik sisaldas
küsimusi nagu näiteks “milline on sinu arvates
kooli suhtumine õpilaste heaolusse”, “kuidas
suhtud õpetajatesse”, mis sulle meeldib sinu
kooli juures” ja mitmeid muid.

Küsitlusse oli kaasatud üks Westholmi ja üks
Taani gümnaasiumi 12. klass. Riigiti olid
vastused kohati väga erinevad, kuid oli ka
sarnasusi. Suurim erinevus tuli minu uurimistöös
välja küsimustes, kus uurisin õpilaste ja
õpetajate omavahelisi suhteid. Taani
abituriendid suhtusid õpetajatesse
positiivsemalt. Vastati, et nendega suheldakse
hea meelega ja vabalt. Samuti tunnevad
õpilased, et õpetajad suhtuvad neisse austavalt
ning on abivalmid. Eesti abituriendid seevastu
suhtlevad õpetajatega vajadusel. Lisaks arvati, et
Eesti õpetajad suhtuvad õpilastesse ükskõikselt.

Mõlema riigi õpilased seostasid kooliga samu
emotsioone: negatiivsetest stressi ja väsimust,
positiivsetest rõõmu ja huvi. Mõlema riigi
õpilased andsid sarnase hinnangu küsimusele
„kuidas oled rahul kogu õpikeskkonnaga“,
väljendades kokkuvõttes rahulolu oma kooliga
ning kommenteerides, et neile meeldivad
koolimaja, kaasõpilased ja mõned õpetajad. Iga
Westholmi õpilane (ja õpetaja) võib ise mõelda,
kas tema kogemus ühtib minu uurimistöö
tulemusega või mitte. Kuigi alati on kõige puhul
arenguruumi, siis tsiteerides vastanud õpilasi:
„Üldiselt on kõik hästi.“

Ann Katriin Abel
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Huvitavad hobid

Seekordses huvitavate hobide rubriigis suubume
kolme erineva huviga õpilase mõtetesse.
Avaneb võimalus tutvuda ühe põhikoolis õppiva
ilurulluisutajaga, gümnaasiumi esimesest
astmest Noorte Kotkaste liikmega ning peagi
gümnaasiumit lõpetava filmitegijaga. Ehk leiad
sinagi omale inspiratsiooni uue hobiga
alustamiseks!
Miina Mi Lind 
Tegelen rull-iluuisutamisega. Rull-
iluuisutamisega olen tegelenud 8 aastat. Rull-
iluuisutamine on väga särtsakas ning hoogne.
Tegeletakse nii üksik- kui ka grupikavadega.
Kavades on palju hüppeid, piruette ja erinevaid
samme. Mina tegelen rull-iluuisutamisega, kuna
mulle meeldib trennides arenemine ja uute
harjutuste proovimine. Jõudsin rull-
iluuisutamiseni läbi oma õe, kes käib uisutamas.
Käisin kaasas tema trenne vaatamas ja ka
võistlustel. Mulle hakkas ka uisutamine
meeldima ning läksingi trenni proovima. Mulle
meeldib uisutamise juures, et saab õppida uusi
elemente. Meeldib veel ka, et käime
flygrossingus, kus saame õppida hüppeid.
Trennides ei meeldi mulle pidev koormus ning
trennidest tingitud väsimus. Näen ennast rull-
iluuisutamas ka tulevikus. Rull-iluuisutamist
soovitaksin kõigele, eriti põhikooliealistele
noortele, kes soovivad mitmekülgset trenni.

Allen Larin
Lõpetan praegu kümnendat klassi riigikaitse
suunal ning osa enda vabast ajast pühendan ma
Noorte Kotkaste tegevustele. Neile, kes ei tea,
siis Noored Kotkad on Kaitseliidu
noorteorganisatsioon, mille liikmed on 7-18
aastased noormehed. Selle hobiga olen
tegelenud juba kolm ja pool aastat ning põhiliselt
veedan organisatsioonis aja laagrites,
iganädalastel koondustel ehk kooskäimistel, kus
õpime midagi uut, või võistlustel. See hobi on
kahtlemata väga omapärane, sest Eestis sellisele
asjale sarnast juba ei leidu. Just see omapärasus
ja militaarne pool mind esmalt kutsuski sellesse
organisatsiooni. Eks kindlasti "militaarpisiku"
andis kodu, sest isa on elukutseline
kaitseväelane ning emagi oli sel ajal kaitseliidus.
Kõige rohkem teen kaasa tegevustes, mis
hõlmab midagi metsas. Paljudele on metsas
olemine vastukarva, kuid minu jaoks on väga
põnev osaleda mõnel võistlusel, isegi siis, kui
taevast sajab nagu oavarrest. Sellise hobiga
investeerin ma tulevikku, sest näen ennast
kunagi ka Eesti Kaitseväes töötamas
tegevväelasena. Kellel on soov liituda, siis
kindlasti on teil mõni tuttav noorkotkas või
kodutütar, kuid kui pole, siis kaitseliit.ee.
Soovitan tulla, kui tunned, et oled tragi käima
metsas ning sisutama oma nädalavahetusi muu
kui magamisega.

Laura Sarap
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Gregor Stenver Romanovski
Minu suurteks hobideks on filmindus ja
näitlemine. Mulle on juba väiksest peale esineda
meeldinud ning tihti võis mind näha kaamera
käes. Umbes 3. Klassis hakkasin Youtube’is
videoid tegema. Arvan, et sealt see suurem
filminduse huvi minus alguse sai. Minu jaoks
käivad filmindus ja näitlemine käsikäes. Olen
käinud näiteringis ning tegelen sellega 
 vabakutseliselt. Filmindus on minu arvates üks
parimaid loome vorme. Võime luua lugusid ning
anda edasi kõiksugu emotsioone on maagiline.
Just seetõttu, et piisab ainult ühest väikesest
mõttest, mille saab nii visuaalselt, kui ka
audioliselt üheks pildiks kokku panna, seeläbi
omakorda põnevaid lugusid jutustada ning
emotsioone jagada. Jõudsin selleni vaadates
suuresti  palju filmie ja videosid. Loogiliselt olen
ka suur filmisõber ning vaataks iga kell meeleldi
midagi uut ja huvitavat, olgu see kinos, kodus,
koos sõpradega või üksi. Kõige rohkem meeldib
mulle filmis analüüsida, kuidas erinevaid stseene
loodi ning alatihti on ka midagi õpetlikku nendes
peidus. Kõige rohkem meeldib mulle see, kuidas
suured meeskonnad kokku tulevad ja teevad
omavahel koostööd, pingutavad ning näevad
vaeva, et üheskoos parima võimaliku eesmärgini
jõuda. Kõige ebamugavaks pean selle juures
pikki tööpäevi, kuid see on vältimatu. Nagu iga
hästi tehtud asi siin maailmas vajab hoolt ja
kannatust, vajab ka filmi tegemine seda.
Sellepärast on ka suur raskus ja tähtsus
ajaplaneerimisel, et kõik ikka õigeaegselt valmis
jõutaks. Näen end kindlalt sellega ka tulevikus
tegelemas. Soov on seda isegi edasi õppima
minna. Soovitan oma hobi kõigile, kes tahavad
luua ning huvitavaid lugusid jutustada, olla
avatud mõtteid jagama ja koostööaltid
üksteisega olema.
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ILUSAT SUVE!


