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Hea lehelugeja!

Kui tore on õppida midagi uut! Tead-
miste omandamine teeb rõõmu ning 
täidab meie põhjatut uudishimu. Nii-
sama klassiruumis istudes teadmised 
osmoosi teel aga õpilasesse ei imbu 
- tarvis on ka kuulata, kaasa töötada 
ja korrata. See, kui palju kogu see töö 
vilja kannab, sõltub õpilase meelesta-
tusest.

Oma meelestatuse väljaselgitamiseks 
võime endalt küsida, milleks me 
õpime. Ei, ma ei mõtlegi vana küsi-
must, kas õpime enese või hinnete 
pärast, vaid hoo pis seda, mis on meie 
pikemaajalisem eesmärk. Usun, et 
paljud vastaksid, et soovivad saada 
targaks.

Iseenesest on see hea eesmärk. Ent 
siiski… Kas on siis olemas hetk, kui 
inimene on piisavalt tark, kui ta on 
kõik vajaliku ära õppinud ja küps 
nagu sügisene ladvaõun? Mitut vale-

mit või kirjanikku selleks teadma 
peab? Sellist numbrit pole ega saagi 
olemas olla. Samuti pole ühtset testi, 
millega teha kindlaks, kas inimene on 
tark või mitte - igaüks on erinev ning 
oma tugevustega. Elutark võib olla 
ka inimene, kes pole kunagi koolis 
käinud. Pealegi on maailm otsatu ja 
piiritu - ükskõik, kui palju me ka ei 
õpiks, leiuks ikka miljardeid raama-
tuid, mida me lugenud pole, kunsti-
teoseid, mida me näinud pole, ja üles-
andeid, mida me lahendanud pole.

Selleks, et õppimisprotsess ikka jät-
kuks ning sellest saaks võimalikult 
positiivseid emotsioone, tasub aeg-
ajalt meelde tuletada hoopis Sokratese 
kuulsat tsitaati  „Ma tean, et ma midagi 
ei tea.” Kui uue õppeaine või huvi alaga 
alustame, teame sellest väga vähe - 
ning kui õppeaasta on läbi, teame küll 
veidi rohkem, ent tegelikult ikka veel 
väga vähe. Tähtis on mõista, et kõike 
teada on võimatu ning alati jääb väga 
palju sellist, mida me ei tea ega tead-

magi saa. Peamine on õppimist jätkata 
ning seda nautida. Ja tegelikult on ju 
imeliselt tore, et alati on veel rohkelt 
uut ja huvitavat, mida uurida!

Ka seekordne Tabula Rasa on pühen-
datud õppimisele ning teadmistele. 
Õppejuht Terje Hallik räägib andekate 
õpilaste märkamisest Härmas, õpeta-
misest ja õppimisest jutustavad aasta 
õpetaja Kristi Kreutzberg ja „Rakett 
69” võitja Uku Andreas Reigo ning 
uuriv lugu paljastab härmakate suh-
tumise desinfitseerimisvahenditesse. 
Et aga tööle peab järgnema lõbu, saab 
end kurssi viia ka meeleoluka rebaste 
ristimisega ning muiata õpetajate 
kildude üle. Head lugemist!

„Eks suve hakul rõõmsate lõ-
petajate nägusid vaadates on näha, kas 

 periooodsüsteem on see, mis jääb.”
 Maido Lüiste uuest perioodsüsteemist

november 2007

MHG-d asus toitlustama 
Toidutorn.
september 2012

ARHIIVIST

Liisa Oks
11DP

Distantsõppe termin tuli meie iga-
päevasse kõnepruuki 12. märtsil, kui 
riigis kuulutati Covid-19 leviku tõkes-
tamiseks välja eriolukord ja kõik õpi-
lased saadeti valitsuse korraldusega 
distantsõppele. Meie oma koolis ot-
sustasime kevadel, et kasutame ees-
tikeelset terminit kaugõpe, kuigi selle 
sisu ei ole päris see, mida distantsõppe 
all mõeldi. 

Uue õppeaasta eel hakati lisaks dis-
tantsõppele kasutama termineid 
hübriidõpe ja põimõpe. Haridus-
ministeeriumi eesmärgiks oli, et 
üleüldist distantsõpet enam ei raken-
dataks ja vajadusel (õpilaste hajuta-
mise eesmärgil) kasutataks hübriid-
õppe mudeleid (osad klassid õpivad 
kodus, teised koolis, ja teatud rütmi 
järgi koolis ja kodus õppimist vahe-
takse). Olukorda, kus osa klassi õpib 
kodus (on näiteks eneseisolatsi oonis) 
ja teine osa õpilasi on koolis, on 
nimetatud ka põimõppeks. Põhikooli- 
ja gümaasiumiseaduses on juttu ainult 

e-õppest, riiklikus õppekavas virtuaal-
õppest.

Seega on meil terve rida termineid, 
mille sisust saadakse erinevat moodi 
aru ja mida seetõttu kasutatakse tih-
ti erinevates tähendustes ja läbisegi. 
Ühtset arusaamist neist terminitest 
ei ole täna ka ministeeriumi tasandil, 
kuid eeldatavasti on selle teemaga siis-
ki tegelema hakatud. 

Haridus- ja teadusministeeriumi do-
kumentides on kirjas, et distantsõpe 
on statsionaarse õppe üks vormidest ja 
et distantsõppe korraldus ei tohi oluli-
sel määral muuta statsionaarse õppe 
põhimõtteid (nt seda, mis on õppe-
tund). Rõhutatakse, et lapsed oleksid 
juhendatud ning kooli töötajaskond, 
lapsed ja vanemad saaksid üheselt 
aru, kuidas on distantsõpe konkreet-
ses koolis korraldatud. Distantsõppe 
täpsemad korralduslikud alused lepi-
takse kokku kooliperega ning need 
kehtestab koolijuht.

Seega võib distantsõpet nimetada 
juhendatud e-õppeks (e-õpe on sisuli-
selt laiem termin). Kuidas meie koo-
lis juhendatud e-õpe toimub, millal 
mingeid selle vorme rakendatakse, 
millal juhendatud e-õppele jäädakse -  
nende põhimõtete sõnastamisega on 
juhtkond tegelemas ja pärast vaheaega 
arutame seda ka õpetajate ning õpilas-
esindusega. 

Senikaua, kuni ühiskonnas ei ole ühi-
selt kokku lepitud, kuidas me neid 
termineid kasutame ja mida nende 
all mõtleme, püüame oma koolis neis 
ühisele arusaamisele jõuda.

Segadus terminitega

Direktor
Ene Tannberg

Peatoimetaja rubriik

Head esimese, teise ja kolmanda kooliastme õpilased - olete oodatud toimetusega liituma ning kaastöid saat-
ma, et ka teie mõtted ja teod lehte jõuaks!
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Maailma raputav koroonapandeemia on pannud igaühe meist mõtlema sellele, 
kuidas end ja teisi võimalikult efektiivselt kaitsta. Kuigi käte pesemine on hügiee-
ni A ja O, ei ole see alati võimalik ning tuleb pöörduda alternatiivsete lahen-
duste - desinfitseerimisvahendite - poole. Härmakate desoharjumustest ülevaate 
saamiseks viisimegi läbi küsitluse, kus uurisime nii koolipere isiklikke eelistusi kui 
ka teadmisi tulemuslikust kätehügieenist.

Oli rõõm näha, et uuringus osales 
härmakaid igast vanuserühmast alates 
algklassijuntsudest kuni abiturien-
tide ning õpetajatenigi välja. Umbes 
89% vastanutest desinfitseerib käsi 
regulaarselt, suurem osa neist 
(koondatult ligi 78%) 1-5 kor-
da päevas. Ülejäänud teevad 
seda mõnevõrra rohkem või 
üldse mitte.

Härmakate koolikottidesse 
piiludes me ilmselt paljudest 
neist desopudelikest ei leiaks, 
sest üle 67% vastanutest toetub 
ainult avalikult üles seatud vahen-
ditele ja vaid pisut rohkem kui vee-
rand eelistab kaasas kanda ning ka-
sutada isiklikke pudeleid. Geelide ja 
spreide vahel on seis väga tasavägine 
- 37,4% vastanutest eelistab geele ning 
36,6% spreisid. Üldisemalt aga arvati 
lihtsalt, et hea desovahend peab ole-
ma kergesti pealekantav ning ei tohiks 
jääda kleepuma - sel juhul ei ole vahet, 
kummas olekus teda kätele 
kanda.

Järgnesid küsi-
mused, mis panid 
proovile vastajate 
silmaringi. Esiteks 
uurisime, kui palju 
peaks üks alkoholi baasil 
desinfit seerimisvahend 
efektiivne olemiseks 
mini maalselt alkoholi 
(antud juhul mõtle-
sime etanooli) sisal-
dama. Terviseameti 
24. märtsil väljastatud 

infolehe andmeil (Info SARS-Cov-2..., 
2020) sobib koroonaviiruse vastu ka-
sutamiseks 70% etanoolisisaldusega 

puhastusvahend, mille valis 
36% vastajatest. 

Seejärel pärisime,  kas 
mõlema võimaluse 
olemasolu korral 

peaks eelistama 
käte pesemist 
või desinfitseeri-
mist. Ilmselgelt 

on õigeks vastuseks, 
et kätepesu peaks alati ole-

ma valik number üks (misjärel ei 
teeks paha ka üle desinfitseerimine), ja 
samal nõul oli 83% vastajatest. Teadus 
(mille desinfitseerimise eelistajad 
kõrva taha võiksid panna) selle 
taga on lihtne: korrektselt pes-
tes puhastad sa käed seebiga 
(seeläbi tapad ka bakterid 
ja/või viiruseosakesed) ning 
seejärel uhud need oma käte 

pinnalt voolava veega maha. 
Desinfitseerides jääb äga vii-
mane osa olemata ning kõik 

need 99,99% pahalastest, 
mis hävitati, jäävad koos 
ellujäänud 0,01%-ga su 
kätele hängima. 

Samuti tahtsime vastust 
küsimusele, kas ja kui 
pikalt üks avatud deso-
vahend säilib. Portaali 

Healthline kohaselt (Can 
I Safely…,2020) oli õige 
vastus nii 2 kui 3 aastat, 

sestjust sellesse vahemik-

ku enamike desovahendite säilivus 
jääb (PS! Peale selle aja möödumist 
ei muutu vahendi kasutamine ohtli-
kuks!). Õigesti vastas kahe variandi 
peale kokku 37%, 19% vastanutest 
arvab aga, et desovahendid ei aegu-
gi. Ülejäänud ehk ligi pooled vastajad 
leiavad, et juba aasta peale avamist 
võiks desopudeli välja vahetada.

Tore on näha, et suur osa meie koo-
liperest ka nüüd, kui pandeemia ehk 
ühiskonnas nii teravalt silma ei paista, 
enda ja teiste ter- vise ning 

heaolu 
eest seismist 

ei lõpeta. Samuti 
teeb meele rõõmsaks, et 

paljudele ka selle taga peituv teadus 
arusaadav on. Jätka samamoodi, här-
makas, sest kes meist ikka tahaks jälle 
pikki kuid ainult kodust ekraani va-
hendusel sõpru- klassikaaslasi-õpeta-
jaid näha!

1 Terviseamet: Info SARS-Cov-2 
säilivuse kohta. (2020). Kasutatud 
09.10.2020, https://cutt.ly/egpa3r1
2 Frothingham, S. (2020). Can I Safe-
ly Use Expired Hand Sanitizer? Kasu-
tatud 09.10.2020, https://cutt.ly/7gp-
so3W

Raili Randmäe
11.b

Härmakad ja 
 desinfitseerimisvahendid

illustreeris

Ita Lillo
11.c Tõenäoliselt ei ole probleem rah-

vatantsus endas, vaid tantsimises 
üldiselt. Stereotüüpselt on tantsimine 
“naiselikum” tegevus ning poisid tege-
levad pigem spordiga, kuigi jul geksin 
väita, et tants on sama palju sport kui 
tennis või korvpall. Sellega nõustub 
ka olümpiakomitee - selle aasta lõpul 
pannakse viimsele hääletusele otsus, 
mis tooks Pariisi olüm-
piamängudele breiktant-
su, mis oleks esimene sel-
line ala olümpial (1 More 
Hurdle..., 2019). Järeli-
kult pole asi mitte sel-
les, et tantsimine poleks 
sport, vaid tõigas, et 
poisid seda ise sellena ei 
näe. Ehk tundub see tun-
dub liigse keksimisena, 
mida oleks piinlik teiste 
ees teha? Äkki on prob-
leem esine mishirmus? 
Võib-olla ei läbi tantsi-
mine poiste silmis „maskuliin suse 
kriteeriumi”? 

Esmapilgul võib tantsimiseks vajalik 
koordinatsioon ning kontroll keha üle 
tõesti hirmutada, kuid lähemal uuri-
misel  ilmneb, et ka „tavaspordis” on 
sarnased oskused vajalikud - kas jalg-
pallurite manöövrid ja triblamine ei 
nõua samuti osavat ja täpset jalatööd? 
Tõsi, sport on vähem rafineeritud 
ja täpne, aga keha arendamine on 
mõlemas valdkonnas esiplaanil.

Samuti puuduvad paljudel rahvatant-
suga seoses igasugused kogemused. 
Polkad, tõsted, vahetussamm, galopp 
- kindlasti võivad need terminid tant-
suhuvilist õpilast alguses ehmatada, 
eriti kui enamike rühmade tuumikuks 

on tantsijad, kellel on kogemusi juba 
mitme aasta jagu. Siin on aga vajalik 
aru saada, et rahvatantsurühmad on 
ülimalt toredad ning lahked. Alati 
on võimalus abi küsida, nõu antakse 
hukka mõistmata ja vanemad olijad 
saavad muredest aru - igaüks on ju 
kunagi algaja olnud. Jah, esimesed 
trennid on hirmutavad ning rasked, 

aga areng käib märkama-
tult ja kiirelt. Põhilised 
sammud on varsti selged 
ja tulevad kasvõi une 
pealt ning enesekindlus 
aina kasvab. Tuleb vaid 
üle saada algsest vaim-
sest blokist - see ei käi 
mitte ainult rahvatantsu, 
vaid ka kõige muu kohta, 
mis elus ette tuleb - ning 
teadvustada, et inimesed 
on tegelikult mõistli-
kud, heasüdamlikud ja 
arusaavad.

Hirmu tantsimise ees aitaksid vähen-
dada rahvatantsutunnid, mis võiksid 
õppekavas olla esimesest klassist 
alates. Rahvatantsutunnid lahen-
daksid kaks probleemi - loomulikult 
tõstaksid need potentsiaalsete rah-
vatantsijate enesekindlust, sest teatud 
sorti kogemus ja arusaam oleks juba 
olemas, aga samuti lisaks lisaksid õp-
pekavasse füüsilist aktiivsust, millest 
on meedias juba pikalt räägitud. Tänu 
eesti rahvatantsu olemusele on so-
bivaid seltskonnatantse igale vanuse-
rühmale, samamoodi on tantsude 
raskusastme ja intensiivsusega. Tean, 
et Härmas on 1-2. klassil sellised tun-
nid olemas ning pole kokkusattumus, 
et Härmatise põhikooli rühmadel 
liikmete soolise koosseisuga prob-

leeme pole. Murekoht esinebki just 
gümnaasiumi rühmades, sest lennu 
peale on kokku tulnud õpilasi palju-
dest eri koolidest ning kõigil ei pruugi 
olla rahvatantsu tausta, mis ka poiste 
vähesuses väljendub. 

Räägin seda tegelikult kõike isikli-
kust kogemusest - eelmisel aastal ühi-
nesin Härmatisega umbes oktoobri 
keskpaigas. See oli hirmutav ja uus 
kogemus, sest pidin tutvuma nii uute 
koolikaaslaste kui ka uue õpetajaga. 
Samas oli mulle julgustuseks varasem 
rahvatantsukogemus põhikoolist, 
kui käisin rahvatantsurühmas kuus 
aastat.  Ei hakka eitama, et esimesed 
paar korda tundides käia oli hirmutav 
ja tuju läks kohati üpris halvaks, aga 
terve mu rühm oli (ning on) nii toe-
tav ja abivalmis. Olles ise juba aasta 
aega rahvatantsuga tegelenud, tundub 
uusi tulijaid nähes ebareaalne ja isegi 
absurdne, et ma kunagi nende peale 
pahane peaks olema, kuna rahvatants 
pakub puhast rõõmu. Võrratu on näha 
noori, kes austavad eesti kultuuri, 
ning võin südamest öelda, et õhkkond 
on armas ja sõbralik. Tahan kõigi-
le kinnitada, et olenemata eelnevast 
kogemusest on rahvatantsurühmad 
alati valmis avatud kätega uusi liik-
meid vastu võtma - eriti poisse, kellest 
on puudus, aga muidugi ka tüdrukuid. 
Tantsupidu on ju alati kõigest paari 
aasta kaugusel…

1 Grohmann, K. (2019). One More 
Hurdle for Breakdancing, 3 Oth-
er New Sports at 2020 Olympics. 
Kasutatud 05.10.2020,   https://
www.cbc.ca/sports/olympics/sum-
mer/breakdancing-par is-olym-
pics-ioc-vote-1.5189204 

Poiste pentsik hirm 
 tantsimise ees

Kooliaasta esimestes Härmatise tundides käies avaneb kummaline vaatepilt: poisse jääb vajaka, tüdrukuid on seevastu aga 
üleliia. Seda juba teist aastat märgates tekib tahe küsida, mis poisse rahvatantsust niimoodi eemale tõukab. 

Timmu Õunapuu (12.a)
idee autor Kerste Õunapuu (10.c)
illustreeris Helena Munck  (10.c)
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Esiteks muidugi palju õnne tun
nustuse puhul! Kas sel aastal tuleb 
õpetajate päev veidi teisiti ja mida 
aasta õpetaja tiitel teile tähendab?
Aasta õpetaja tiitli saab pälvida siis, 
kui kool esitab kandidatuuri, ja ma 
arvan, et kõige toredam oli just see, 
et juhtkond ning erinevad ainegrupid 
otsustasid mu esitada. Minu jaoks 
ongi kõige olulisem kolleegide tugi - 
lahe, et nad on mind niimoodi tähele 
pannud. Ikka on tore, kui märgatakse, 
et teed tööd südamega, aga meie koo-
lis on väga palju häid õpetajaid, kes 
samuti tööd südamega teevad. See-
kord toodi esile mind, järgmine kord 
tuuakse kedagi teist.

Mida tähendab teie jaoks olla õpeta
ja? Kuidas erineb õpetaja elukutse 
kõigist teistest?
No mul on raske võrrelda, sest olen 
kogu aeg õpetaja olnud - hakkasin 
koolis tööle juba enne ülikooli lõ-
petamist. Tahtsin alati õpetajaks 
saada ning läksin ka kohe õpetajaks 
õppima. Õpetajaks olemise juures 
on mitu aspekti. Esiteks oma aine 
õpetamine, mina õpetan mate-
maatikat ning olen varem õpeta-
nud ka informaatikat. Teine as-
pekt, mis teeb õpetajaks olemise 
eriti lahedaks, on suhtlemine. 
Õpilastega suhtlemine, klassiju-
hatajaks olemine ning õpilas-
tega koos õppimine on 
kõik päris ägedad. 

Olete ka ise 
Härma lõpe
tanud. Mis 
tunne on olla 

õpetaja samas koolis, kus ise õp
pisite?
Mul on lausa mitu kogemust, sest al-
guses kutsuti mind tööle oma põhi-
kooli, siis õpetasin aasta aega Inglis-
maal ning peale seda kutsuti mind 
tööle siia. Mu endised direktorid 
on mõlemad mind tööle kutsunud! 
(Muigab.) Kui ma Härmas õpetama 
asusin, said paljudest mu enda õpeta-
jatest mu kolleegid. Minu klassiju-
hataja Ivika Heinaga oleme näiteks 
praegu paralleelklasside juhatajad. 
Alguses oli ikka natuke imelik, aga 
sellega harjus kiiresti ära. Pigem oli 
tuttavasse kooli väga kindel tööle 
minna, sest t e a d s i n 
j u b a lihtsaid 

asju, 

nagu kus on söökla või kuidas ma-
jas orienteeruda. Igal aastal ekslevad 
kümnendikud koolimajas ju mitu 
nädalat ringi! Oma kooli tööle tu-
lemise teeb julgemaks ka see, et 
tunned juba inimesi ja tuttavad on ees. 

Mis nende aastatega on koolis muu
tunud  nii konkreetselt Härmas kui 
üldiselt?
Kindlasti on muutunud õpetamis-
viisid, kuigi tehnoloogiat sai kasuta-
da juba siis, kui mina kooli läksin. 
See, mida ma õpetan, pole kuigi palju 
muutunud - teemad on ikka samad, 
kuigi maailm on muutunud ja minu 
nägemuses võiksid muutuda ka tee-
mad. Minu jaoks oli suur muutus 
see, et kui ma Härmasse tulin, asusin 
õpetama rahvusvahelisel õppekaval, 
mida ma varem teinud polnud: Ing-
lismaal õpetasin küll inglise keeles, 
aga lihtsalt kohaliku õppekava järgi. 
Rahvusvaheline õppekava on teist-
moodi, kuna see on teises keeles, 
teistsuguse sisuga ning seal oo-
datakse hoopis teistsugust õpilas-
tega töötamist. Mul on olnud õnn 
selle järgi õpetada. Ent õpilased 
on ikka õpilased ja õpetajad ikka 
õpetajad - üksikisiku tasandil on 
ühiskonna normaalsed muutused 
tõesti kajastunud ka koolis, ent sel-

les pole midagi nii silmapaistvat. 

Kust sai alguse Teie 
huvi matemaatika 

vastu ja mis põhju
sel valisite õpeta

ja elukutse?
No õpetajaasi 
on vist natuke 

INTERVJUUINTERVJUU

Õpetajate päev tuli sel aastal rõõmsalt ja seda mitte vaid kaheteistkümnendikele, kes vahelduva eduga nooremaid koo-
likaaslasi kantseldasid, vaid kogu kooliperele, sest ka sel aastal pälvisid Tartu linna aasta õpetaja tiitli kaks Härma õpetajat 
- gümnaasiumiõpetaja Kristi Kreutzberg ning huvialaõpetaja Lilia Ilves. Piduliku sündmuse puhul käis Tabula Rasa õpetaja 
Kreutzbergiga vestlemas.

geenides, sest mõlemad mu vanemad 
on ülikoolis töötanud ja töötavad 
praegugi. Mu vanaisa oli ka õpetaja, 
ta õpetas muusikat ja matemaatikat, 
mis on päris huvitav kombinatsioon. 
(Naerab.) Aga mu vanemad pole mind 
kunagi sundinud ega mulle öelnud, et 
ma peaks õpetajaks hakkama. Kui ma 
veel koolis käisin, eriti gümnaasiu mis, 
huvitasid mind paljud ained - tegin 
riigieksami tegelikult lisaks matemaa-
tikale, eesti keelele ja inglise keelele 
ka ajaloos ja geograafias. Mulle pak-
kus huvi ka informaatika, kuigi ma 
seda koolis ei õppinud. Mäletan seda, 
kui pidin süsteemis klikkima õppe-
kavale, mida tahtsin õppima minna. 
Peale pikka mõtlemist ütlesin vane-
matele, et lähen vist ikkagi õpetajaks 
õppima. Nemad ütlesid, et mine! Nii 
otsustasingi, et saan matemaatika-in-
formaatikaõpetajaks, ning pole seda 
otsust kahetsenud. 

Klassid on suured ja lapsi on palju. 
Kuidas jõuab õpetaja iga õpilaseni? 
Ma arvan, et aus vastus on, et ei jõua. 
Minu jaoks on oluline, et ükskõik kui 
suur või väike klass ka poleks - mul on 
nii väikeseid rahvusvahelisi klasse kui 
suuri gümnaasiumiklasse -, oleks tun-
nis lihtsalt mõnus olla ja et õpilased 
tunneksid, et keskkond on turvaline, 
õpetaja hoolib neist, õhkkond on hea 
ja kui midagi jääb segaseks, võib küsi-
da. On muidugi ka selliseid tunde, kui 
kõikideni ei jõua, ja mina olen sellega 
lihtsalt leppinud. Loomulikult on va-
hel halb tunne, kui õpilased tõstavad 
aina kätt ja ei jõua, aga siis tuleb 
suuna ta neid üksteist õpetama, mida 
nad ka hea meelega teevad, sest alati 
ei pea ju õpetaja aitama. Loomulikult 
võiks õpilasi vähem olla, aga on ka 
häid põhjuseid, miks neid vähem pole 
- saan sellest aru.

Mis Teile õpetajatöö juures rõõmu 
teeb ja mis kurvastab?
Enamasti olen ikka rõõmus, väga pal-
ju ei kurvasta. Mulle meeldib aine, 
mida õpetan, rõõmustab see, kui saan 
tegeleda sellega, mis mulle meel dib. 
Õpilastega on nii lahe ja mõnus tunnis 
koos olla, isegi kui neil pole alati lihtne 

või kui nad keerulisematest teemadest 
hästi aru ei saa. Nende arusaamisele 
viimisel on ka oma võlu, seegi teeb 
rõõmsaks. Kurvastab… Ma ei teagi, 
eks aeg-ajalt on tööd palju ja alati ei 
jõua kõike teha, aga siis tuleb rahuli-
kult võtta. Mina loodan ja oo tan ka 
seda, et gümnaasiumi õppekava muu-
tuks kaasaegsemaks, mitte poleks ikka 
selline, nagu ta on mitukümmend 
aastat olnud. Ühiskonnas on toimu-
nud muutused ning võiksime õpetada 
ka natuke teistsuguseid asju. See on 
minu ootus, mille tõeks saamine teeks 
rõõmu. 

Palun rääkige mõnest lõbusast sei
gast, mis teie tundides juhtunud on. 
Ah, nalja saab kogu aeg! Õpilased 
ütlevad midagi või üritan ise nalja 
visata. Juhtub ka ootamatusi, näiteks 
kukkus klassis 402 aken täie pauguga 
põrandale - õnneks polnud seal ke-
dagi. Ja kui õues on väga tormine ilm 
ning katusealune ulub valjusti, tundub 
klassis 402, et Härma vaim on kohal. 

Olete ka 12.a klassijuhataja. Kuidas 
erineb oma klassi õpetamine kõigile 
teistele tundide andmisest?
Ma ei teagi. Oma klassi õpilasi lihtsalt 
tunned paremini, sest räägid nendega 
ka väljaspool tunde palju rohkem kui 
teiste õpilastega. Lisaks tuleb tunnis 
aeg-ajalt rääkida ka teistest asjadest, 
mis otseselt aineõpetust ei puuduta. 
Eks oma klassiga on ikka kuidagi veel 
mõnusam, sest tunned neid hästi ja 
nende olemised-tegemised lähevad 
eriti palju korda. Mitte et teiste klas-
side omad ei läheks, aga neile elad veel 
rohkem kaasa. Oma õpilastega on ko-
dusem tunne.

Milliseid soovitusi annaksite neile 
õpilastele, kes matemaatikaga kurja 
vaeva näevad?
Kindlasti võtta rahulikult, kuna iga 
õppimine, kaasa arvatud matemaatika 
õppimine, tähendab vigade tegemist, 
aga seda ei tohi võtta traagiliselt. Vi-
gadest õpime ja nii on see ka teistes 
ainetes. Kindlasti tuleb mõnel õpila-
sel teha rohkem tööd ehk lahendada 
rohkem ülesandeid, aga tulebki mõel-

da, milline õpilane sina oled ja kui-
das sa õpid, ning tegutseda vastavalt 
sellele, mitte teiste järgi. Muidugi ta-
sub ka abi küsida, mitte murega üksi 
jääda ning oodata, kuni asjad on juba 
väga käest ära läinud. Arvan, et mina 
ja meie kooli õpetajad üldse on kõik 
ülimalt abivalmid, tuleb vaid nende 
poole pöörduda. 

Millega Te vabal ajal tegelete?
Ma olen küll harrastaja, aga käin kolm 
korda nädalas siiski sulgpallitrennis 
ja see meeldib mulle väga. Samuti 
naudin lugemist, mille avastasin aas-
taid tagasi enda jaoks uuesti. Üritan 
ikka igal õhtul lugeda. Veel meeldi-
vad mulle näiteks matkamine, rull-
uisutamine, disc golf ja kõik sarnased 
õuespordialad. Suusatamine ka, aga 
seda pole juba mitu aastat teha saanud. 
Ehk kunagi saab. 

Rääkisite raamatutest. Millised on 
Teie lemmikraamatud, mida ka 
teistele soovitaksite, ning millist 
muusikat kuulate?
Loen väga erinevaid raamatuid, nii 
erialast kui ilukirjandust. Olen kõigile 
soovitanud üle-eelmise aasta lemmik-
teost „A Gentleman in Moscow”  (ees-
ti keeles ilmunud pealkirja „Härras-
mees Moskvas” all), mis on ka kõigile 
meeldinud. Veel on ülihea raamat 
„Educated” (eesti keeles „Haritud”). 
Viimastel aastatel olen pigem lugenud 
kaasaegset väliskirjandust, aeg-ajalt ka 
eesti kirjandust, ent Eestis ei ilmu uusi 
teoseid nii palju kui välismaal. Aga 
hea suvepuhkus algab kriminaalro-
maaniga! Siis ei pea liiga palju mõtle-
ma, aga samas on põnev. Kriminaal-
romaanidega ongi vist matemaatikutel 
mingi teema, paljudele meeldivad.

Muusikat kuulan küll, eriti tööd tehes. 
Näiteks pärast tunde koolis töötades 
on mul taustaks BBC Music Radio 6, 
minu lemmikraadio. Liikudes kuulan 
pigem mitmesuguseid podcast’e, et 
aega targasti ära kasutada. 

Täname ja soovime aasta õpetajatele 
veel kord palju õnne!

Liisa Oks
11DP

„Oluline on, et õpilane 
 tunneks, et õpetaja hoolib”
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Meil on põhjust oma õpilaste üle uhke 
olla - eelmine õppeaasta läks Miina 
Härma Gümnaasiumi ajalukku sel-
lega, et olümpiaadide vabariiklikku 
vooru kutsuti meie õpilasi koguni 73 
korral. Aasta varem 
oli see arv 49, mil-
lega olime tookord 
Eestis koolide 
arvestuses 3. kohal.
10.–12. klasside 
õpilaste osas oli 
eelmine õppeaasta 
vähemalt viimase 25 aasta edu-
kaim – olümpiaadide vabariik-
likesse voorudesse said MHG 
õpilased kutse lausa 42 korral (õa 
2028/2019 oli see arv 30). Õpilas-
te arvu arvesse võttes olime 10.–12. 
klasside arvestuses Tartu linna edu-
kaim kool füüsikas, keemias, geograa-
fias, prantsuse keeles, inglise keeles ja 

kuns tis. Füüsikas olid 10.–12. klas-
side üldpingereas neli esimest MHG 
õpilased, lisaks veel ka 6. koht. Eraldi 
võib välja tuua praeguse 12.a õpilase 
Ronald Judini, kes kutsuti olümpiaadi 
vabariiklikku vooru koguni seitsmes 

aines (ajalugu, geograafia, keemia, 
lingvistika, majandus,  matemaatika, 
prantsuse keel).

Eelmine õppeaasta oli põhikooli ja 

gümnaasiumi kokkuvõttes viimaste 
aastakümnete edukaim aasta füüsikas 
(12 kohta vabariiklikus voorus, neist 7 
gümnaasiumis), ajaloos (9 kohta, neist 
5 põhikoolis), geograafias (7 kohta, 
neist 4 gümnaasiumis), prantsuse kee-

les (3 kohta, kõik gümnaa-
siumis). Esimest korda said 
meie õpilased muusika-
olümpiaadi vabariiklikku 
vooru.

Hea meel on selle üle, et 
seekord leidis Tartu linna 
haridusosakond võimaluse 
avaldada olümpiaadide 
parimate nimekirja Tar-

tu linna kodulehel.  Seega said kõik 
vaadata, millisel tasemel ühe või teise 
Tartu linna kooli õpilased on.

Hoolimata eriolukorrast osalesid meie 
õpilased edukalt ka rahvusvahelistel 
olümpiaadidel. Kevadel 12DP lõpeta-
nud Hendrik Vija pälvis hõbemedali 
rahvusvaheliselt matemaatikaolüm-
piaadil ja pronksmedali Põhja- ja 
Baltimaade füüsikaolümpiaadil. 9. 
klassi lõpetanud Kristjan-Erik Kahu 
võitis hõbemedali Põhja- ja Balti-
maade füüsikaolümpiaadil ja rahvus-
vahelisel loodusteaduste olümpiaadil.
Et juhtida tähelepanu andekate laste 
märkamise ja toetamise tähtsusele,  
töötasime septembris 2019 koos 
koolipsühholoog Maili Tireliga välja 
MHG andekate märkamise ja toeta-
mise poliitika. Oleme ilmselt ainus 
kool Eestis, kellel on selline poliitika 
välja töötatud ja kooli kodulehel aval-
datud. 

Iga anne loeb!

Nagu MTÜ Eesti Talendikeskus on valinud oma motoks „Iga anne loeb!“, toetame meiegi Härmas sama põhimõtet. Peame 
oluliseks, et kool pakuks piisavalt väljakutset ning toetaks õpilaste edenemist nende huvidest ja tugevustest lähtuvalt. Seda 
toetavad nii kriteeriumipõhine hindamissüsteem põhikoolis, IB Diploma õppekava gümnaasiumis kui ka õpilaste etteval-
mistamine õpilasvõistlusteks kõikides kooliastmetes ja kõigil õppekavadel.

Õppejuht
Terje Hallik

Ehkki alati võib nuriseda indi-
viduaalsete õppekavade tõhususe ja 
mõttekuse üle, oleme siiski järjekind-
lalt nende koostamisega tegelenud. 
Õa 2019/2020 oli IÕK andekuse alusel 
37 õpilasel, mõnel neist mitmes aines. 
Aineti oli kõige rohkem IÕK-sid 
matemaatikas (26 õpilasel), füüsikas 
(10), vene keeles (8) ja keemias (6). 
Ajaloos ja eesti keeles oli kummaski 2 
IÕK-d ning kirjanduses ja inglise kee-
les 1.

Väga uhked saame olla nende vane-
mate klasside õpilaste ja noorte 
vilistlaste üle, kes juhendasid noore-
mate klasside andekaid õpilasi. Õa 
2019/2020 juhendasid nooremaid 
õpilasi järgnevad õpilased: Liis Sii-
gur, 10.c – 3.–4. klassi matemaati-
ka, matemaatikanädala ülesannete 
koostamine, õpilaste loodusteaduste 
olümpiaadiks ette valmistamine; Peter 
Kipp, 10.c – õpilaste loodusteaduste 
olümpiaadiks ette valmistamine, 7. 
klassi õpilaste juhendamine GLOBE 
projekti raames; Uku Andreas Reigo, 
10.c – õpilaste loodusteaduste olüm-
piaadiks ette valmistamine, 4.a klassi 
õpilase Oliver Mäesalu juhendamine, 
7. klassi õpilaste juhen-
damine GLOBE projekti 
raames; Maare Karmen Oras, 
10.a – 7. klassi õpilaste juhen-
damine GLOBE projekti 
raames; And res Aleksand-
er Tammer, 12DP – 8. klassi 
matemaatikaring; Pille-Riin Kurrikoff, 
12DP – 7. klassi matemaatikaring; 
Kevin Akkermann, 9.a – 5.–6. klas-
si robootika ring. Eriline tänu kuulub 
aga noortele vilistlastele: Erki Külaot-
sale, kes oli 9.–10. klassi matemaatikas 
andekate juhendaja, ning Paul Martin 
Kullile, kes juhendas õpilasi nii füüsi-
ka- kui ajaloo-olümpiaadiks ning oli 
ühtlasi füüsika- ja ajaloo-olümpiaa-
di piirkond liku vooru tööde hinda-
ja. Mõlemad noored lõpetasid MHG 
2019. aasta kevadel.

Selline mentorsüsteem on äärmiselt 
oluline, sest aitab populariseerida 
õpetajaametit, ning loodetavasti on 
mõni neist noortest juba mõne aasta 

pärast meie koolis matemaatika- või 
loodusainete õpetaja. Samuti aitab see 
paremini demonstreerida täistsük-
likooli ühte tugevust. Ainult meie 
põhikooliõpilastel on ainulaadne 
võimalus arendada enda ainealaseid 
oskuseid kõrgema tasemega rühmas 
vanema õpilase juhendamisel, kes on 
ise ainevõistlustega hoopis teisest nur-
gast tuttav kui õpetaja. Mentorõpilane 

saab arendada enda õpeta-

mis- ja juhendamisoskusi ning ühtlasi 
aitab see vähendada meie õpetajate 
koormust. Ka sellel aastal jätkame 
sama süsteemiga: Erki Külaots õpetab 
9.–11. klassi andekaid matemaatikas, 
Paul Martin Kull juhendab 8.–9. klas-
si füüsikahuvilisi, Liis Siigur 5. klassi 
matemaatikuid, Uku Andreas Reigo 
ja Peter Kipp GLOBE-i ringi. Vilist-
lane Carmen Akkermann tuleb õpeta-
ma programmeerimist ja koos vilist-
lane Oliver Olliga juhendavad nad ka 

robootikaringi.

Andekate laste avastamine juba võima-
likult varases eas võiks olla üks meie 
järgmisi eesmärke. Koolipsühholoog 
Maili Tirel testis koolipsühholoogide 
hindamisvahendite komplekti tes-
tidega eelmise õppeaasta 7.a, 5.a ja 3.a 
õpilasi. Need testid mõõdavad mõtle-
mist ja mälu, tähelepanu ja visuaalset 
töötlust ning tegevuse planeerimise 

võimet. Edaspidi 
peame mõtlema, 
kas jätkame testi-
mist ja mida ko-
gutud andmetega 
peale hakkame.

Kui Sul on 
mõtteid, kuidas 
veel paremini 
luua sellist kooli, 
kus iga anne loeb, 

võta kindlasti ühendust!

Andekate märkamise ja toetamise 
poliitikaga saab tutvuda lingil https://
miinaharma.ee/andekate-marka-
mine-ja-toetamine/

Newtoni häll. Foto: Pixabay. 

Foto: Pexels.

10.-12. klasside õpilaste 
osas oli eelmine õppeaasta 
vähemalt viimase 25 aasta 
 edukaim.

„”

Ainult meie põhikooli-
õpilastel on ainulaadne 
võimalus arendada enda 
aine alaseid oskuseid vane-
ma õpilase juhendamisel. 

„”
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Kertu-Riin Tera
10.b

Kolm nädalat rebasena - 
 ristimise ilu ja valu
Esimesed septembrikuu nädalad möödusid meie kooli gümnaasiumiosal väga tegusalt ja peamiselt värskete rebaste ristimise 
meeleolus. Ristimise tegevustega alustati tegelikult juba suvel, kui tulevastele kümnendikele anti ülesandeks enda kohta is-
eloomustusi kirjutada. Enim iseloomustusi kirjutanud klass sai ka enim punkte, seega hakkas võistlus juba varakult pihta.

Ettevalmistus ristimiseks
Põhilisele ristimispäevale eelnevad 
päevad ning isegi nädalad olid rebaste-
le üsnagi aktiivsed ja kiired. Küll soo-
vis keegi R-kioskist koolikombot või 
tudengikohvi, küll vajas keegi pastakat 
või laadijat, küll ei viitsinud keegi ise 
veepudelit täitma minna. Õnneks olid 
abiturientidel usinad kümnendikud, 
kes selleks kõigeks valmis olid. Leidus 
ka loovamaid ülesandeid: paljud re-
based pidid kirjutama oma jumalatest 
luuletusi, valmistama teemakohaseid 
meeme või õpetajate ning koolitööta-
jatega koos pilte tegema. Lisaks oli 
igale klassile kohustuslik kirjutada 
kooliteemaline luuletus, valmistada 
jumalatele kook ning välja mõelda 
ülistustants. 
Rebastel õnnestus jumalad ära osta ka 
endavalmistatud küpsetistega. Kõige 
populaarsemaks osutusid brownie’d, 
mida iga päev nõuti. Nii saigi tava-
liseks, et rebased hommikul maits-
vate kookidega kooli tulid ning tun-
dide lõppedes tühjade karpidega koju 
läksid.

Reisimine hetkeolukorras
Tänavu on kõik teisiti, seega pääse-
sid selleaastased kümnendikud vaid 
põhjaliku ühepäevase rebaste risti-
misega, mis hõlmas tegevusi nii enne 
tunde, vahetundide ajal kui ka pärast 
koolipäeva lõppu. Traditsiooniliselt 
oli iga klassil kohustuslik ära õppida 
ristimistants, mida pidi kasvõi une 
pealt oskama. Jalga sai keerutatud nii 
söögi alla kui ka söögi peale - algul 
veidi arglikest rebasekutsikatest said 
peagi möllavad tantsijad. 2020. aasta 
ristimise teemaks oli valitud  „piloo-
did ja reisijad”, millega kaasnesid ka 
väljendid nagu turvavöö, turbulents, 

käsipagas, turvakontroll ja hädamaan-
dumine. Kui valjuhääl dist kostus 
„Käsipagas!”, teadsid kõik, et tuleb 
end looteasendis staadi onile heita. 
„Turvavöö!” kõlades joosti tormi koo-
limaja seina juurde, et seal kuulekalt 
istuda. Abiturientide jaoks oli see 
muidugi võimalus meile kõike head 
ja paremat pähe kallata, kuid vahepeal 
lasti hea hügieeni huvides siiski ka 
lõhnaõli ja deodoranti.

Hakkab pihta
Viimane, kuid kõige tegusam risti-
mispäev algas kell pool kuus ärka-

misega. Mui-

dugi polnud see 
ühe tubli rebase 
jaoks mingi väl-
jakutse, eriti kui eelmisel öösel oli kella 
kaheni kooki küpsetatud. Kui kohvrid 
pakitud, prillid peas ja plätud jalas, tuli 
veel vaid maiustused kaenlasse haarata 
ja teele asuda. Paar minutit enne kella 
seitset hommikul kostus Miina Härma 
Gümnaasiumi juurest juba muusikat 
ja esimesed rebased olid rivvi võtnud. 
Kümnendikele asuti tegema kauneid 
näomaalinguid ja igaüks sai oma klas-
si värvi peapaela, mida mitte mingil 
juhul ära kaotada ei tohtinud. Külma 
polnud vaja karta, sest ees ootas ju 
hommikuvõimlemine. Traditsiooni-
line ketijooks, mõned kätekõverdused 
ja kõhulihased ning retsitants suutsid 
alles poolunes rebased korralikult ära 
väsitada. Jumalad aga nii kergelt armu 

ei andnud, seega sai meile veel kordu-
valt osaks õnn staadioniringe joosta ja 
krabikõndi harjutada. Need, kel jät-
kus julgust hilineda, kleebiti teibiga 
puu külge häbiposti. Teipi kasutati ka 
kohvrite sulgemiseks ja isegi inimeste 
omavaheliseks aheldamiseks. 

Rebaste kannatused
Teemast lähtuvalt oli iga rebase kohus-
tuseks ristimispäeval kaasas kanda 
kohvrit mitme liitri veega ning reisi-
mispassi. Kui esimesed üks-kaks kor-
da ei olnud kohvri neljandalt korru-
selt vahetundide tegevuste jaoks õue 
tassimisega muret, muutus asi edas-

pidi juba keerulisemaks. Peatreppide 
kasutamine oli keelatud, seega pres-
sis terve meie lend end mööda kit-
said kõrvaltreppe alla, et õigeks ajaks 
staadionile jõuda. Õues said rebased 
demonstreerida oma laulu- ja tantsu-
oskust ja erinevate huvitavate ollus-
tega hambaid pesta. Hästi jäi meelde 
ka šokolaadi kastetud pekikuubikute 
maitsmine. Kui tunni ajal olid juuksed 
jõudnud ehk veidike kuivada ja näolt 
punased R-tähed ära kuluda, polnud 
sellest midagi, sest jumalad asusid va-
hetunni alates taas meie kallal tööle. 
Rebaste kaunistamiseks kasutati kõik-
suguseid vahendeid, nagu näiteks mu-
nad, spreivärv, juuksegeel, vahukoor 
ja habemeajamisvaht (kahe viimase 

vahel oli esmapilgul muideks pea-
aegu et võimatu vahet teha). Soditud 
nägude ja erinevate haisvate segudega 
ülekallatult oli väga raske õppimisele 
keskenduda, kuid õnneks suhtusid 
kõik õpetajad ristimistegevustesse 
mõistvalt ja ei pannud pahaks, kui 
õpilasel otsmikul „Olen loll!” kirjas 
oli. 

Teistsugused vahetunnid
Ka söögivahetund möödus põne-
valt. Keelatud oli kasutada kahvlit, 
mistõttu läksid kasutusele söögipul-
gad, noad, omaenda käed või veelgi 
ebatavalisemad vahendid. Söögivahe-
tunni lõppedes tänasid kõik valjult ja 
viisakalt kooli kokatädisid, mis oli ise-
enesest väga positiivne. Kui tuli taas 
tundi naasta, ei saanud üle ega ümber 
takistusrajal kõndimisest ega ka ka 
jumalate teretamisest. Äreva pilguga 
ringi liikudes ei saanudki alati aru, kas 
tegu oli 12. klassi õpilase või kellegi 
teisega, aga viisakusest võib ju kõigile 
tere öelda. Oli väga armas näha, et alg-
klasside õpilased tervitasid omakorda 
kümnendikke! Siin-seal oli kuulda ka 
märkuseid rebaste välimuse kohta, 
aga noorematele pakkus see vist liht-
salt elevust. 

Viimased pingutused
Pärast tundide lõppu korraldati veel 
viimased tegevused staadionil ja sealt 
suunduti edasi kooliaeda. Verivärske-
tel rebastel ei jäänud tegemata klassi-
kalised tegevused nagu dance  battle, 
naisekandmine, õhupallidega ringi 

jooksmine ja 
ku ker p a l l i t a-
mine. Iga üles-
ande ajal elasid 
klassid enda 
võistlejatele täi-
est jõust kaa-
sa. Samuti anti 
igale klassile 
võimalus kätt 
proovida ri-
vis libeda kala 
e d a s i - t a g a s i 
saatmises, mis 
osutus väga 
meeldejäävaks 
k o g e m u s e k s . 

Kooliaias ootas meid, üllatus-üllatus, 
ees takistusrada, mida saadeti läbima 
vaid iga klassi kõige julgemad neli 
poissi ja neli tüdrukut. Raja läbimise, 
mis hõlmas ümber enda telje keeruta-
mist, hüppamist ja rohket roomamist, 
vältel lendas vaeste rebaste suunas 
jahu ja vett, nii et kõigest üksikutel 
jäid raja lõpus silmad lahti. Võistlus oli 
ülimalt tasavägine, klasside tulemused 
erinesid vähem kui sekundi võrra. Kui 
rajad läbitud ja mängud mängitud, oli 
aeg hakata koristama ja seejärel koju 
suunduda.

Järgmisel õhtul andsid tublid rebased 
ametliku vande ja meid kuulutati 
täieõiguslikeks gümnasistideks. Juma-
latele esitati ka uhkelt ja ilmekalt meie 
ülistustantsud. Iga klassi tants oli väga 
erinev ning oma klassi nägu. 111. len-
nu rebaste ristimise võitjaks kuulutati 
10.a klass, kes teenis kogu au ja kuul-
suse väärikalt välja.

Kogemus kogu eluks
Rebaste ristimine jääb kindlasti väga 
vinge elamusena veel pikaks ajaks 
meelde. Koos läbi elatu ja ühised üles-
anded muutsid klassid palju ühtse-
maks. Abiturientidele tuleb au anda 
põhjaliku ja väljakutseterohke risti-
mise eest - 111. lend tänab teid! Tsi-
teerin siinkohal viimast lõiku 10.b 
klassi tehtud luuletusest: „Jutu lõpuks 
punktid nullisite ära, ei kõiguta see 
ühtki meest. Suured tänud meeldejää-
va retsinädalakese eest!”

Rebaste risti-
mine jumala 
 pilgu läbi
Selleaastane rebaste ristimine oli kaht-
lemata nii jumalate kui ka rebaste 
jaoks pisut eelnevatest erinev. Suure 
viiruseohu tõttu pidime palju asju tege-
ma teisiti ja ristimine kestis varasema 
kolme päeva asemel kõigest ühe. Muu-
tunud oludest saime me aga ainult 
 tuult tiibadesse. Otsustasime anda en-
dast kõik, et selleaastasest tuleks kooli 
ajaloo kõige meeldejäävam ristimine.

Erinevaid emotsioone tekitas risti-
mine muidugi kõigis. Kahtlemata 
oli tore jalad seinale lüüa ning lasta 
kümnendikel endale süüa tuua, aga 
tegelikult oli kõige tähtsam ju nende 
tundmaõppimine. Nende päevade 
jooksul saime meie, jumalad, tutta-
vaks nii paljude toredate inimestega. 
Kindlasti kasvas ka sõprus ja kam-
raadlus kümnendike endi vahel. See 
oligi ju kogu asja mõte. 

Ristimispäev oli täidetud nii palju-
de mälestusväärsete hetkedega ja me 
täname kindlasti oma armsaid re-
baseid. Ehk ei karda kümnendikud 
enam kala käes hoida ning saavad ka 
tantsupõrandal paremini hakkama. 
Kõige meeldejäävam oli rebaste katse 
laulda. Nimetagem seda katseks, sest 
koorikõlbulikuks saamiseni aren-
guruumi veel jätkub. Selle kõrval ei 
saa mainimata jäta ka meie kallist 
 Ronaldit, kelle esitatud „Linda" kogu 
kooli pöördesse ajas. Loodame, et rep-
sud jäid ristimisega rahule, ja jääme 
ootama seda, kuidas te kõigest kahe 
aasta pärast juba meid üle trumpate. 

Oliver Mõttus
12.a

Oli väga armas näha, et alg-
klasside õpilased tervitasid 
omakorda kümnendikke! 

„”

Illustratsioon: Liisa Oks
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20. sajandi algusaastail oli eesti keel 
venestuse tulemusel rahvakoolidesse 
jäänud vaid õppeainena ning kesk-
koolides puudus hoopis. Lisaks vene 
keelele ähvardas eesti keelt aga ka 
kadakasakslus - eesrindlikumad 
eestla sed kippusid igal võimalusel 
emakeele asemel saksa keelt 
kasutama või ütlesid oma 
rahvu sest sootuks lahti. 
Kuigi Aleksandri kooli 
projekt oli luhtunud, ei 
kaotanud  eesti soost 
Peterburi haritlased 
(nende seas ka meile 
tuttavad Jakob Hurt ja 
Oskar Kallas) siiski loo-
tust ning võtsid taaskord 
eesmärgiks ema-
keelse kesk kooli 
rajamise. 

Esmalt tuldi 
lagedale Jaani 
kiriku kõrvale 
reaalkooli asuta-
mise plaaniga, kus eesti 
keelel palju suurem täht-
sus oleks olnud, kui seaduses lubatud, 
see idee jäi aga seaduse kitsaskohtade 
tõttu teostamata. Sarnaselt luhtus Jaan 
Tõnissoni katse tollal sulgemisohus 
Hugo Treffneri gümnaasiumis eesti 
keel eestlastele kohustuslikuks teha. 
Tõnisson ei matnud aga mõtet maha 
ning 1903. aastal, kui Kallas Tartusse 
naasis, alustas tööd uue gümnaasiumi 
asutamise ning noorsoo kasvatusega 
tegeleva seltsi asutamise suunas. 

Kõik see töö oleks ehk aga siiski jäänud 
viljatuks, kui mitte poleks toimunud 
1905. aasta revolutsiooni, mille mõ-

jul 19.04.1906 kinnitati Riigi nõukogu 
„arwamine”, mis lubas avada era-
koole, kus õpetust jagataks kohalikes 
keeltes. Seda luba kasutasid agaralt 
ära sakslased, kes eesti juurtega pere-
sid lapsi saksakeelsetesse koolidesse 
saatma utsitasid. Tegevust hoogusta-

sid aga ka Tartu ringkonnad, 
kes asutasid Eesti Noore-

soo Kasvatuse Seltsi ning 
tegid algust eestikeelse 
tütarlaste gümnaasiumi 
asutamisega. Hoolima-
ta kahtlejatest, kes tõid 
välja emakeelsete õp-
pematerjalide puuduse 
ning õpetajate vähesuse, 

alustas kool 1906. aasta 
sügisel aadressil Jaani 

24 tööd 48 õpila-
sega, kes hakkasid 

käima I klassis 
või II ettevalm-
istusklassis. Järg-
misel õppeaastal 

oli õpilasi juba 159, 
tänapäeval üle 800. 

Oma saja neljateistkümne õppeaas-
ta jooksul on meie kool näinud mit-
meid riigikordi, ent alati vankumatult 
jäänud eesti kooliks, mis kannab edasi 
eesti keelt ja kultuuri. See ei tähen-
da aga sugugi, et oleksime suletud 
välismaailmale - vastupidi, MHG on 
muutumas tõeliseks rahvusvaheliseks 
õppeasutuseks. Üks ei välista ju teist 
- vastupidi, tihti võib teiste rahvaste 
uurimine ning maailmas toimuvaga 
kursis olemine ka omaenese kultuuri 
paremini mõista. Mingem siis kooli 
114. sünnipäevale vastu, olles eestla-
sed, ent saades ka maailmakodani-

keks!

Artikli sisu on refereeritud allikast: 
Põld, P. (1916). Eesti Nooresoo Kaswa-
tuse Seltsi Tütarlaste Keskkool 1906-
1916 : Tagasiwaade kümneaastase 
tegewuse pääle. Tartu: Kirjastus-Ühi-
sus „Postimees”. 
Et trükis osutub pärast lähemat uuri-
mist palju huvitavaks kui tema pealki-
ri, soovitan soojalt sellele Digaris pilk 
peale heita!

KULTUUR UURIME VÄLJA

Kätriin Huttunen. Allikas: mood.ee

Maarja Kask
11.b

Sotsiaalmeedia kui 
 antikangelane

Meie igapäevarutiini kuuluvad teavituste jälgimine, uudisvoo uuendamine ning pidevalt kättesaadav olemine. Et sotsiaal-
meedia on saanud elu loomulikuks osaks, ei mõtle me tihti, kuidas see meid alateadlikult mõjutab ja milliseid muutusi ühis-
konnas endaga kaasa toob. Sellele „The Social Dilemma” keskendubki. Internetihiidude, nagu Google ja Facebook, endised 
töötajad ning eksperdid annavad siseinfot sellest, millised on nende ettevõtete ärimudelid, kas internetieetika on midagi, mis 
tegelikult ei eksisteeri, ja kuidas sotsiaalmeedia juba praegu maailma mõjutab.

Film on üles ehitatud tugevale emot-
sioonile - soovitakse panna inimesi 
järele mõtlema ning ennast kohati ka 
oma harjumuste pärast halvasti tund-
ma. Ekspertide intervjuude vahel on 
filmis ka lavastatud lõigud perekon-
nast, kelle abil visualiseeritakse sot-
siaalmeediasõltuvust ning seletatakse 
keerulisi protsesse. Vahelõigud muu-
vad filmi veelgi dramaatilisemaks 
ning tüütavad pikapeale ära.

Siiski täidab film oma eesmärki: läksin 
kinoseansile arvamusega, et olen üsna 
teadlik, kuidas algoritmid toimivad ja 
millised ohud sotsiaalmeediaga kaas-
nevad, kuid film šokeeris mind siis-
ki. Selle šoki tulemusena otsustasin 
telefoni teavitused välja lülitada ning 
endale erinevate rakenduste kasuta-
miseks ajapiirangud seada. 

Filmi autorid on hästi mõistnud, kui-
das vaatajaid pinge all hoida. Tihti 
vahetatakse kaameranurki, kõnelejad 
muutuvad ning intervjuud vaheldu-
vad lavastatud osadega - nii püütakse 

hajuv tähelepanu jälle efektiivselt kin-
ni. Koos äärmiselt mustvalgete näide-
tega mõjub film ise samuti kallutatud 
ja manipuleeriva infoallikana.

Dokumentaali viimastel minutitel 
käsitletakse põgusalt ka areneva tehni-
ka kasulikkust. See jättis aga iroonilise 
mulje, kuna hetk varem oli arutatud 
sotsiaalmeediast tingitud polariseeru-
mise võimalikke tagajärgi tulevikus, 
mille hulka kuulus isegi kodusõda 
USA-s. Seda, et tegelikult ei soovi-
tata mitte sotsiaalmeediat täielikult 
kustutada, vaid ebaeetilistele võtetele 
vastu töötada, oleks võinud juba filmi 
varasemas faasis mainida. 

Kindlalt näha, milline meie sotsiaal-
meediast läbi imbunud maailm ole-
ma saab, saame alles aastate pärast. 
Senikaua aga vaadake ära film „The 
Social Dilemma”,  lülitage telefoni 
teavitused välja, ärge laske digitaalsel 
maailmal reaalsusega segi minna ning 
võtke vahel ekraanist puhkust. 

„THE SOCIAL DILEMMA”
TOOTJA: Netflix

ŽANR: Dokumentaal

HINNANG: 7/10

Toimetus 
 soovitab
Kui soovite vaadata midagi esteeti-
liselt kaunist, kuid samas ausat ja 
harivat, siis on Kätriin Huttu neni 
Youtube’i kanal just teie  jaoks. 
Kätriin on noor naine, kes ko-
lis äsja Kopenhaagenisse, et seal 
veebidisaini õppida. Tema videod 
keerlevadki peamiselt välismaal 

elamise, ülikooli, rahaasjade korral-
damise ja muu argielu ümber. Sekka 
näeb ka lummavaid kaadreid Taanist 
ning pikemaid arutlusi Kätriinile sü-
damelähedastel teemadel nagu sot-
siaalmeediasõltuvus ja iseendaga 
töötamine.

INSTAGRAM: @katriinhu
YOUTUBE: Kätriin Huttunen

Maarja Kask

Härma loomislugu

Oktoobris tähistatakse meie kooli asutamise 114. aastapäeva. Kui põhifaktid on kõigile teada, siis Eesti Nooresoo Kaswatuse 
Seltsi I järgu Tütarlaste Kooli avamisele eelnenud ajaloolised seigad võivad paraku olla jäänud pisut häguseks. Nii ongi igati 
paslik kooli sünnipäeva eel täpselt järele uurida, kuidas kõik ikkagi alguse sai. 

MIKS JUST TÜTAR-
LASTE-

GÜMNAASIUM?
Esiteks ei saanud eestikeelne 
õppeasutus pakkuda mitmesu-
guseid õigusi, mis oleksid kaas-
nenud venekeelse keskkooli 
lõpetamisega ning mis olid vaja-
likud väeteenistusse ning kõrge-
matesse õppeasutustesse as-
tumiseks, aga mille puudumine 
tütarlastele nii kaalukas polnud. 
Teiseks olid just tütarlapsed Põl-
lu andmeil võõrastele mõjudele 
(st kadakasakslusele) altimad, 
nemad pidid aga kasvatama uut 
põlvkonda eestlasi. Kolman-
daks ei jätkunud kahe kooli 
rajamiseks raha, eestikeelne se-
gakool oleks olnud aga lause 
kahekordne uuendus. Nii oligi 
esimene eestikeelne keskkool 
tütarlastegümnaasium, mis si-
iani (eriti gümnaasiumiklas-
sides) neidude poole kaldu on.

kirjutas ja 

 illustreeris 

Liisa Oks
11DP

Peeter Põld
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sellega kuidagi tagantjärele tutvuma.

Hobisid on sul palju: rahvatants, 
GLOBEi ringi juhendamine, vibu
laskmine ja raskeveohobuste are
tamine. Vaatamata oma tõsisele 
huvile reaalainete vastu, omad ka 
humanitaarsemaid huvialasid. Kui
das Sa nendeni jõudsid  kas need on 
lihtsalt vahelduseks reaalainetele või 
tuligi ühel päeval tõsine tahe hakata 
rahvatantsuga tegelema?
Ma arvan, et natuke mõlemat. Rah-
vatantsu ma väga-väga naudin ja see 
on vaheldus tavalisele koolipäevale, 
mis võib-olla aitab isegi stressi maan-
dada. See on mõnus! Rahvatantsuga 
alustasin ma teises klassis ehk siis ei 
otsustanud ma ise, vaid ema. Läksin 
ja hakkaski meeldima. Humanitaar- ja 
reaalainetega hobide seostamine on 
võib-olla veidi liiga suur stretch. Hobi 
on hobi ja ma ei ole kuidagi kohus-
tatud ennast piirama (ega tahagi end 
piirata) reaalainete valdkonnaga ja 
ning olema täiesti kultuuritu inimene.

Nii et humanitaarainetesse suhtud 
hästi ja pead neid vajalikuks, kirjan
di kirjutamine ei ole täielik peavalu?
Jaa, ikka. Üldharidus ei hõlma kunagi 
ainult piiratud valdkondi ja kirjandi 
kirjutamine pole kusjuures tõe poolest 
suur peavalu. Küll aga on mulle juba 
üksteist aastat räägitud, millised va-

resejalad mul 

on, aga ma 
ei oska neid 
paremini teha 
ka. Olenemata 
sellest on mu 
kirjandid enam-
vähem loetavad ja kui õpetaja on suut-
nud välja lugeda, mis sinna kirjutatud 
on, olen reeglina ka hea hinde saanud. 
Kirjandid tulevad mul võib-olla isegi 
erandlikult hästi välja.

Oleks sul midagi öelda humani
taaridele, kellele reaalained võibol

la nii väga ei meeldi? Miks püüda ka 
sellest valdkonnast saada?
See on päris hea küsimus. Isegi väga 
ei tahaks midagi öelda, sest kõige 
tähtsam on aru saada, et kõigil on 
võimekus ja võimalus saada mate-
maatikast, füüsikast ja keemiast aru 
sama hästi kui keskmine kooliõpilane. 
Ei pea jääma selle taha kinni, et „olen 
humanitaar ja ma ei oska seda ja ma ei 
hakkagi seda oskama”. Tihti esitatakse 
vana hea küsimus, mis seda kõike vaja 
on - lihtsalt juhtub nii, et on. Isegi mu 
klassijuhataja Maili Tirel on kordu-
valt rääkinud, kuidas ta pidas ennast 
täielikuks humanitaariks, aga ülikoo-
lis psühholoogiat õppides visati kohe 
kõrgem matemaatika ette. Tegelikult 
ei pääse sa sellest niikuinii, might as 
well sellega tegeleda, et tulevikus oleks 
lihtsam. 
Ma ei hakka selliseid humanitaare 
ümber veenma - ma ei pea seda ise-
gi võimalikuks -, et füüsika ja keemia 
on nende ained, aga tarvis on lihtsalt 
mõista, et kogu koolisüsteemi mõte 
on see, et need asjad saaksid igale 
inimesele selgeks. See on täiesti tehtav 
ja võimalik, lihtsalt peale tuleb minna 
positiivse meelestatusega. 

Kas on ka mõni õppeaine, mis sul
le üldse ei meeldi või ei meeldinud 
näiteks algklassides?
Mul on hästi kehv käekiri ja näpuosa-
vus pole üldse võib-olla kõige parem. 

Algklassides oli mingi käsitöötund ja 
mäletan, et see käis mulle pinda, kuna 
mul lihtsalt ei tulnud asjad eriti hästi 
välja. Samamoodi on kunstiga - pean 
väga pikalt vaeva nägema, et midagi-
gi valmis teha. Näiteks 9. klassi kuns-
ti lõputöö valmis tegemiseks kulus 
märkimisväärselt aega ja lähedaste abi. 

Samas, erand kinnitab reeglit - puu- ja 
metallitöö istuvad väga hästi ja nen-
dega tegelen ülihea meelega. Võib-olla 
on probleemiks lihtsalt see, et väikeste 
asjadega (pintsli või pliiatsiga) niker-
damine mulle nii hästi ei sobi.

Kunsti kannatasin ära, samuti ka 
käsitöö, aga vene keel! Sellega, kuidas 
ma vene keelest ometi aru ei saa,  oli nii 
palju poleemikat ja nii palju draamat. 
Alustasime õppimist 4. klassis ja alles 
kaheksandas klassis sain poolaasta-
hindeks „viie”. Võtsin ennast kokku 9. 
klassis ja kulutasin poole kogu õppi-
misajast vene keelele. Selle tulemus oli 
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Tunne koolikaaslast - Uku 
Andreas Reigo
Saate “Rakett 69” 10. hooaja võitja Uku Andreas Reigo õpib küll meie koolis, kuid kui palju me tema kohta tegelikult teame? 
Tabula Rasas alustab uus rubriik, et tutvustada meie oma kooli juba tuntud või veel tundmata aardeid.

Kuidas “Rakett 69” võit sinu elu 
muutis?
Need muutused seni on olnud üpris-
ki minimaalsed selles mõttes, et jah, 
võitsin, sain oma mingisuguse või-
dusumma, aga see ei muuda seda, et 
ma õpin siin, kuidas ma õpin ega kui-
das minu igapäevaelu veereb. Kõige 
märkimisväärsem muutus on olnud 
see, et mind on hakatud ära tundma 
koolis või tänaval ja see on lihtsalt 
tore.

Oled öelnud, et: “Juba väikse

na tundsin, et "Rakett 69" ja selle 
võistlejad esindavad neid inimesi, 
kes on kümne aasta pärast kõige 
tugevamad tegijad Eestis.” Teame, 
mis valdkonnas Sina end tulevikus 
töötamas näed, ja et Sinu unistuseks 
on energeetikarevolutsioon. Kuidas 
selgitaksid energeetikarevolutsiooni 
mõistet aga võhikule?
Ma tahaksin tagada selle, et mitte 
ainult kümne või kahekümne aasta 
pärast, vaid ka siis, kui sada aastat on 
mööda läinud, oleks meil võimalik 
toas LED-pirni valguse käes tegutse-

da, aga käia ka puhtas ja värskes loo-
duses aega veetmas.

Samuti oled maininud, et olid algus
est peale võidu peal väljas  kas see 
tähendab, et oled väga võistlushi
muline, ning mis oleks saanud, kui 
sa poleks saadet võitnud?
Võistlushimu kohta, jah. Ma ei armas-
ta asju teha nii-öelda pooles vinnas. 
Kui juba, siis juba. Kui ma saatesse 
läksin, tahtsin anda endast absoluutse 
maksimumi, et sealt ka maksimum 
võtta. 
Kui ma saadet võitnud poleks, ei oleks 
mitte midagi juhtunud. Läbikukkumi-
si tuleb kogu aeg, olen õppinud nen-
dega leppima ning rahul olema selle-
ga, et kõik ei õnnestugi. Praegu mul 
vedas, praegu ma võitsin, ja kui see ei 
oleks nii olnud, siis lihtsalt ei oleks nii 
olnud ja elu oleks edasi läinud.

Oled põline härmakas ja otsustasid 
jätkata ka oma gümnaasiumiteed 
just selles koolis. Miks?
Meie perel on pikk traditsioon Miina 
Härma Gümnaasiumis käimisega. Mu 
vanaema, ema, tädi ja ka õed-vennad 
on selle kooli lõpetanud ja seega oli 
üpriski loogiline, et mind pandi siia 
põhikooli. Gümnaasiumi osas tegin 
otsuse põhimõtteliselt IB-õppekava 
pärast. Kuna 9. klassi lõpus teadsin, 
et füüsika ja keemia istuvad mulle 
kõige paremini, ning see kajastus ka 
õpitulemustes, oli IB parim lahendus 
just nende ainete võimalikult süvitsi 
õppimiseks. Kõige muuga olen väga 
rahul, kuid bioloogiat ei saa ma enam 
üldse õppida ehk kogu gümnaasiumi 
bioloogiast omandasin ainult 10. klas-
si materjali. Kõik muu jääb kooli poolt 
mulle andmata ja kui tahta selles vald-
konnas päriselt harituks saada, pean Uku Andreas Reigo. Allikas: rakett69.ee/osalejad

Kerste Õunapuu
10.c

ANKEET
NIMI: Uku Andreas Reigo

SÜNNIPÄEV, TÄHTKUJU: 
3. september 2003, Neitsi

LEMMIKLOOM: kass

LEMMIKTOIT: lasanje

LEMMIKFILM: „Inception” - 
Christopher Nolan

LEMMIKRAAMAT: „The 
Name of the Wind” - Patrick 
Rothfuss

LEMMIKLAUL: „Break My 
Stride” - Matthew Wilder

LEMMIKÕPPEAINE: füüsi-
ka

LEMMIKAEG ÕPPI-
MISEKS: õhtu

LEMMIKTEGEVUS PUH-
KAMISEKS: magamine, arvu-
tis olemine või värskes õhus aja 
veetmine

KOHT, KUS TUNNED 
END KÕIGE PAREMINI: 
koduKõigil on võimalus ja võime-

kus saada matemaatikast, 
füüsikast ja keemiast aru 
sama hästi kui keskmine 
kooliõpilane. 

„”
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see, et ma sain noatera peal mõlemad 
poolaastad vene keele „viie”, mille üle 
olin hästi-hästi uhke.

Kuidas jõudsid vibulaskmiseni? 
Väga populaarne spordiala see pole.
Ei ole kahjuks jah. Oleks tore, kui 
võistlustel oleks rohkem inime-
si - praegu on nii, et vaid 2-3 korda 
aastas on ühes võistlusklassis üle 20 
osaleja. Vibuga alustasin kümneaas-
tasena filmide mõjul. Mu vend näitas 
mulle „Sõrmuste isandat” ja hakkasin 
väga Legolase tegelaskuju fännama. 
Leidsin, et ta oli ringi hüpates ja vibu 
lastes väga äge, ja tahtsin isegi sama 
äge olla. Läksin isaga vibulaskmist 
proovima ja kuna see mulle meeldis, 
läksingi trenni. 

Küsiksin veel IBõppe 
kohta  kuidas esimene 
periood möödunud 
on? Kas on tunda suurt 
erinevust näiteks õhk
konnas ja inimestes?
Ühelt poolt õpime me vähem asju, aga 
juba praegu on väga ilusti välja tul-
nud see, kui palju rohkem me õpime. 
Võtame asju läbi hästi-hästi kiiresti. 
Näiteks pole ma ammu pidanud ko-
dus põhjalikult matemaatika kodutöid 
tegema, sest olen jõudnud tunnis 
enam-vähem kõik ära teha, nii et koju 
on jäänud võib-olla pool ülesannet. 
Viimastel nädalatel on igale mate-
maatika tunnile olnud 30-45 minutit 
kodutööd otsa. Ühelt poolt on nõme, 
et järsku on hästi palju õppida, aga 
teiselt poolt harjub sellega ära ja seda 
ma tahtsingi, kui ma siia tulin, seega 
on see hea.

Inimeste osas on IB-s hästi-hästi äge 
- saab rääkida nii kirevate ja erinevate 
persoonidega, kellest mõnel võib olla 
pärsiapärane perekonnanimi, aga ta 
tuli hoopis Kanadast, teised on jälle 
pärit näiteks Soomest või Austraaliast. 
Nii põnev on selliste inimestega maa-
ilmavaatelisi küsimusi arutada, peale-
gi julgevad ja tahavad inimesed IB-s 
tegelikult ka tunnis kaasa rääkida. Ma 
ei usu, et isegi siis, kui eestlased oleks 
avatumad ja tahaks rohkem suhelda, 

tekiksid eestlaste seltskonnas nii 
põhjalikud ja huvitavad arutelud, 
sest meil on IB-s lihtsalt nii pal-
ju erinevaid vaatepunkte, millega 
tutvumine annab palju. IB-õppes 
toetatakse üldse väga suhtlemist, 
mitte lihtsalt vaikselt nurgas is-
tumist ja õpetaja korralduste täpset 
järgmist. 

Kuidas sa küll nii palju jõuad ja 
veel IB kõrvalt? Tean küll omast 
käest, et mida rohkem teed, seda 
rohkem ka jõuad, kuid tundub, et 
sinu ööpäevas küll ainult 24 tundi 
pole.
Üllatun vahel ise ka. Mul on tunne, 
et teen sama palju, kui jõuan. Jah, 

kõike on hästi-hästi palju. Ainus 

viis, kuidas kõigega toime tulen, 
ilma et jääksin unepuudusest voo-
dihaigeks, on see, et proovin kõik 
tühjad augud täita kas millegi 
tegemise või lihtsalt sihilikult puh-
kamisega. Kui mul parajasti midagi 
teha pole, proovin näiteks poole-
tunnise bussisõidu ajal lihtsalt silmi 
kinni hoida ja kõigest puhata, et 
bussist väljudes paremini ja efek-
tiivsemalt tegutseda.

Minu jaoks on peamine ajaplanee-
rimine - see, et ma tean, kuhu ja 
kuidas ma lähen ja mida ma seal 
teen. Olen ära planeerinud, et 
näiteks selles augus proovin ma 
hakkama saada matemaatika ko-
dutööga jne. Teine asi on hästi-häs-
ti sihilik tegutsemine, mille juures 
on võib-olla kõige tähtsam oskus 
sihilikult puhata. Kui olen väsinud, 
ei lesi ma enam poolteist tundi voo-
dis ja scroll’i telefonis, vaid pigem 
proovin tunnikese magada. Palju 
olen ma pidanud vähendama ka ar-
vutimängude mängimise aega - kui 

suvel sai mängitud umbes poolteist 
tundi päevas, siis praegu mängin siis, 
kui jõuan, ja see kipub olema suurus-
järgus 2 tundi nädalas. Peab hästi põh-
jalikult läbi mõtlema, mida sa teed ja 
milleks.

Härma vilistlane Hendrik Vija on 
enda kohta tunnistanud, et tema 
puhul mängib rolli ka loomulik in
telligentsus. Kas ka sinu puhul?
Pean vist leidma endas sedasama, mis 
Hendrikul. Ma ei tea, kas see tulenes 
mu perest või oli lihtsalt puhas õnn, 
aga kuidagi juhtus nii, et adusin üpris-
ki algusest peale näiteks matemaatikat. 
Loomulik intelligentsus on aidanud, 
aga ma ei tahaks ainult sellele ka loot-
ma jääda, sest see aitab vaid teatud 

piirini. Näiteks isegi 
kui mul on tõepoolest 
tunnis lihtsam, ei jäta 
ma kodutöid tegemata, 
lootes, et intelligentsus 
veab mind ise edasi. Ma 
usun, et peaaegu kõi-
gil inimestel ja ka neil, 
kes on kuidagi üldisest 

massist silma paistnud, on kombi-
natsioon andest ja suurest tööst. An-
dekas sportlane võib paar aastat väga 
häid tulemusi saada, aga kui ta jõuab 
kõrgele tasemele ning peab võistlema 
teiste andekatega, siis kui ta pole har-
junud tööd tegema, lõpetab ta lihtsalt 
karjääri. Selliseid näiteid on olnud 
kohutavalt palju. Ühesõnaga, kõik 
suuremad saavutused on ande ja väga 
raske töö kombinatsioon.

Viimaks  pärast saate võitu oled 
pidanud palju intervjuusid andma, 
mida nendest õppinud oled?
Kui minust on kirjutatud mingisu-
gune artikkel, olen alati küsinud, 
et mulle enne avaldamist mustand 
saadetaks. Ma pole mitte meedia-
skeptiline, vaid lihtsalt igasuguste 
reporteritega ettevaatlik. Teiseks on 
intervjuud õpetanud mind olema 
võib-olla natuke vähem naiivne, kuna 
on proovitud tekitada mingi tsitaat, 
mida ma tegelikult ei öelnud, ja siis 
minu nimi sinna taha panna. Õnneks 
sain sellele käpa vahele. 

Tee ise koos Tabula Rasaga: 
kaaruspael Maria Grünberg

11.a

Kaaruspael on lihtne, tore ja heas mõttes sõltuvusttekitav käsitööliik, mida saab vahel harrastada ka tunni ajal, kui ülesand-
ed on valmis või tekib vaba aega millegi ägedaga tegemiseks. Samuti on kaaruspaela valmistamine hea alternatiiv telefonis 
passimisele.

Kaaruspaelaga on traditsiooniliselt 
kaunistatud erinevate Eesti paikade 
rahvarõivaid, ent kaarust saab kasuta-
da ka muude projektide ehtimiseks, 
asjade kinnitamiseks või kasvõi 
tossunöörina.

Tegemiseks on vaja lõnga, mis ei oleks 
väga karvane, ja kaarusharki, mille 
saab lihtsalt ise puidust valmistada, 
lasta sõbral või pereliikmel teha või 
internetist tellida. Hark näeb välja sel-
line, nagu esimesel fotol näha, ning 
on harilikult umbes 15-20 cm pikk. 
Kaarushargiks sobib ka Loom Bands’i 
punumishark (kes veel seda aega 
mäletab?).

Paiguta aas ümber hargi ühe haru ja 
tõmba sõlm kokku.

Kõik suuremad saavutused 
on ande ja raske töö kombi-
natsioon. 

„”
1

Alustuseks tee lõngast aasaga lihtsõlm.

2

Tee lõngakerast tuleva lõngaga ümber 
hargi mõlema haru üks tiir (foto 3).

3 4 5
Tõmba allpool olev lõng üle ülemise lõnga hargi keskele ja pinguta kokku. Esi-

mene kord võib see veidi raske olla, ent edaspidi läheb lihtsamaks.

Keera hark teistpidi.

6

7

Paiguta kerast tulev lõng taas parem-
poolsele hargiotsale eelmisest aasast 

KÕRGEMALE.

Tõsta taas alumine aas üle ülemise 

lõnga keskele, tõmba kokku ja keera 
harki (fotod 4 ja 5). See ongi kogu 
tööprotsess. Kui neid samme kordad, 
tekib varsti kandiline nöör, mille võid 

ümber hargi varre kerida.

Kaaruspaela lõpetamiseks seo sellele 
sõlm otsa või lõika lihtsalt lõng kat-
ki, sest kaarus ei hargne eriti. Tähtis 
on ainult meeles pidada, et oma tööd 
transportides ei kukuks aas hargi pealt 

maha ja läheks sassi.

Kui miskit veel segaseks jäi, otsige 
mind kooli peal üles või kirjutage 
mulle Messengeri. Mõnusat meister

damist! 
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Vanematekodust välja kolimine on korraga rõõmus ja kurb. Lõpuks ometi on käes see pikalt ihaldatud vabadus, kuid varase-
ma turvalisuse kadumine on ka veidi hirmutav. Nii tore kui üksi elamine ka ei oleks, kaasnevad sellega alati ka kogematusest 
tulenevad probleemid. Siin on mõned tähelepanekud, mida viimaste aastate jooksul teinud olen ja mida ise kodust välja 
kolides teada tahtnud oleksin.

Maarja Kask
11.b

Üksi elamise ABC KAS MÄRKASID, ET...

... kooli alguse puhul asetati Miina 
Härmale kätte lillekimp?

... ... 6. klassis saab nüüd c-võõr-
keeleks valida ka hispaania keele?

... 11.c klassis on lausa kolm vahe-
tusõpilast?

... rahvusvahelise muusikapäeva 
hommikul võis koolis kuulda pilli-

mängu?

•  Uude korterisse kolides on esimes-
tel kuudel väljaminekud alati kõige 
suuremad: vaja on põhilisi asju, mida 
harva juurde ostetakse, nagu köögi-
tarvikud, voodilinad jne. Samuti läheb 
toidu peale rohkem raha, kuna tuleb 
muretseda toiduaineid, mis kiires-
ti otsa ei saa ja tavaliselt alati kapis 
olemas on, näiteks jahu, maitseained 
ja kastmed. Ei tohi ära ehmatada, kui 
eurod kiiresti käest kaovad, varsti 
läheb paremaks!

•  Kui pead elama limiteeritud eelarve-
ga, on odavalt söömine üks võtmekü-
simusi. Tee endale poodide kliend-
ikaardid ning tutvu kampaaniatega. 
Enamikel toidupoodidel on ka oma 
rakendused, mille abil saab allahind-
lustest parema ülevaate. Kasulik on 
soodushinna ajal osta mõnda toodet 
varuks. Kindlasti tee poodi minnes 
nimekiri ja osta ainult neid asju, mis 
seal kirjas on, nii väldid emotsionaal-
seid ning tihti kulukaid oste. Tartus 
on ka kaks toidujagamispunkti, kuhu 
poed ning eraisikud viivad üle jäänud 
toitu. Karlovas ja Genialistide Klubi 
juures asuvatest kappidest võib leida 
tasuta kõike alates köögiviljadest ja 
kodustest hoidistest ning lõpetades 
kookide ja pirukatega. Sellel, mida 
parasjagu kappides saada on, saab 
silma peal hoida Facebooki grupis 
„Foodsharing Tartu”. 

• Valmista pühapäeval järgmiseks 
nädalaks toidud, mis pikemalt sei-
savad ning mida omavahel kombi-
neerida saab. Siis ei pea koolist tulles 
pead vaevama ega aega kulutama, et 
mõelda, mida ja kuidas teha, vaid saab 
meeldiva koosluse lihtsalt üles soojen-

dada. Kindlasti ei tohi aga soojendada 
kõike, vaid ainult seda portsu, mida 
sööma hakkad, siis säilib toit kauem.

• Käi kodust väljas õppimas. Kort-
eri neli seina muutuvad kiiresti üks-
luiseks ning rõhuvaks. Mine sooje-
mate ilmadega parki, jahedamatega 
raamatukokku või kohvikusse. 

• Jaota majapidamisega seotud üle-
sanded päevade peale ära. Ühel päeval 
pese pesu, teisel käi poes, kolmandal 
pese põrandaid jne. Nii ei tundu, et 
kodu korras hoidmisele kulub meele-
tult aega. 

•  Tee päeva-, nädala- ja kuuplaan. Eri-
ti on see tähtis rahaasjade korrashoid-
miseks, et kuu lõpus vaid makaronide-
ga piirduma ei peaks. Samuti aitavad 
päevaplaanid end motiveerida: valmis 
saanud tegevuse mahakriipsutamine 
on nii mõnus tunne.

• Tee korter nii hubaseks kui võimalik. 
Kleebi seintele pilte ja plakateid, osta 
erinevaid taimi ja loo lihtsalt võimali-
kult kodune keskkond. Valgus mängib 
meeleolu puhul suurt rolli, nii et leia 
pimedateks õhtuteks ka parim valgus-
tus. 

Carmen Hakkaja 
10.b

Apsakas

Ühel laupäeval külastas mind mu 
ema, kes tõi ära viimased kastid. See-
järel käisime mu elamise jaoks kõike 
muud vajalikku ostmas. Järgmise päe-
va hommikul sõitis ema tagasi Eesti 
teise otsa. Minu ülejäänud päev möö-
dus rahulikult ning ma ei märganud, 
et midagi oleks valesti olnud. Enne 
päris hämaraks minemist otsustasin 
poodi minna, sest külmkapp oli tüh-
javõitu ja poenimekiri pikk. Panin jaki 
selga ja haarasin poekoti kätte, kuid ei 
leidnud kusagilt oma rahakotti. 

„Ei ole võimalik, et olen selle ära 
kaotanud,” mõtle sin paaniliselt ot-
sisides. Keerasin kõik pahupidi. Järsku 
tuli mulle meelde, et emaga osteldes 
olin selle pannud tema käekotti. Helis-
tasin talle ja kohutav aimdus osutuski 
tõeks. Olin oma rahakoti saatnud Tal-
linnasse! Järgnevad paar päeva elasin 
vaid võileibade ning kaerahelbepudru 
peal. Tegelikult ei olnudki nii raske 
ilma rahata paar päeva hakkama saa-
da, kuid tundsin hirmu ootamatute 
olukordade ees, kus oleks võinud raha 
vaja minna. 

Iseseisvalt elama asudes on kindlasti kõigil midagi ootamatut juhtunud. Nii jagan 
minagi üht oma apsakatest. 

Illustratsioon „Inim-kosmos”

Helena Munck
10.c

... Tabula Rasa esindus käis suvel 
Postimehe ajakirjanduse töötoas?

PÄEV MEEDIAMAJAS

16. juunil käisid Tabula Rasa toimetuse esindajad Ita Lillo ja Liisa Oks Tallinnas Meediamajas Postimehe korraldatud 
ajakirjanduse töötoas. Kuulasime loenguid nii Postimehe peatoimetajalt Mart Raudsaarelt, peatoimetaja asetäitjalt 
Martti Aavikult kui paljudelt teistelt ajakirjanikelt, samuti võtsime osa Meediamajas läbi viidud põnevast ekskursioo-
nist. „Õhtu!” stuudio on üllatavalt mõnus paik! Päeva lõpul jagati välja ka parima koolilehe tiitel. Meie seekord valituks 

ei osutunud, kuid soovime palju õnne 21. Kooli ajalehele Lennuk!
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TOIMETUS TÄNAB: 

Direktor Ene Tannberg, õppejuht Terje Hallik, õpetaja 
Reet Volmer, õpetaja Kristi Kreutzberg, Timmu Õuna-
puu (12.a), Oliver Mõttus (12.a), Katariina Koemets 
(12.a), Uku Andreas Reigo (11DP), Laura Kuusik (10.b), 

küsimustikule vastanud koolipere liikmed. 

 
KONTAKT:

Facebook: Tabula Rasa
Instagram: @tabularasamhg
tabularasa.mhg@gmail.com

ÕPILASED VS ÕPETAJAD
Sasi (matemaatika): „Pruudi nime võid unustada, tan 60° ei või.” 
***
Volmer (eesti keel): „Eksamil avastate seda, et kirjutada ei oska. Vot see on avastusõpe!”
***
Aav (matemaatika): „Mul on kuhugi väga kiire, aga ma ei tea veel, kuhu.“
***
Piirimäe (füüsika): „Rebid ikka sinna sodimise MM-ile. Medal paistab.”
***
Kaljula (matemaatika): „Sa ei saa magama jääda, sul on nii palju huvitavaid ülesandeid. Sul ei 
tule undki.”
***
Sorge (keemia): „Elu on raske ja ebaõiglane!”
***
Karis (bioloogia, videos ujub kaadrisse esimese kõrvale ka teine kingloom): „There’s a friend…” 
***
Piirimäe (füüsika): „Inimkonnal on üks väga huvitav leiutis -  joonlaud. See pole nagu Aitäh 
kaart, et vahel on ja vahel pole.”

SIIN VÕIKS OLLA SINU LUGU!
Oled oodatud liituma Tabula Rasa toimetusega. Joonista, kirjuta või jaga meiega lihtsalt oma mõtteid!

 
Täpsema info leiad meie Facebooki ja Instagrami kontolt. 


