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Kallid Lugejad!
Koolileht võiks olla midagi, 
mida on ka aastate pärast 
sahtlipõhjast leides tore 
lugeda ning vanu aegu 
meelde tuletada. Lisaks 
kuna tänapäeval kolib juba 
p e a a e g u k õ i k 
internetiavarustesse, siis 
o l e k s p a b e r k a n d j a l 

k o o l i l e h t m i d a g i o m a p ä r a s t j a l a h e d a t . 
Igal korralikul koolil peaks olema oma leht, sest see 
on osa kooli näost ja sümboolikast ning kindlasti 
mägib leht koolielu edendamisel olulist rolli.
Need mõtted olid Audentese Õpilasesindusel ning 
kokku tuli seltskond, kes võttis asja käsile. Mõeldud, 
tehtud. Koolilehe hakkajal toimetusel on hea meel 
teatada, et peale mõne aastast pausi, on kooliperel 
taas võimalik lugeda päris oma kooli ajalehte, mis 
hakkab kandma nime KO2LILEHT! 

KO2LILEHE esimeses numbrist leiab näiteks 
kokkuvõtteid üritustest, õpilaste enda tehtud huumorit 
ja arvamuslugusid. Samas ei puudu ka põnevad 
intervjuud õpetajate ja õpilastega ning üllatused! Et 
lugejale jääks avastamisrõõmu, siis me rohkem 
telgitaguseid ei ava :)

Kohe kohe on saabumas ka jõuluaeg ning kõikide 
õpilaste kaua oodatud vaheaeg, kui ka kõik sportlased 
saavad jätta mõneks ajaks ühikaelu ning sõita koju 
perede juurde. KO2LILEHT soovib lugejatele, et igas 
peres oleks küünlasära ja et terve pere saaks olla 
koos. Meeldivat lugemist ning ilusaid jõulupühi!

ÕE president Kristella Jurkatamm

Ko2lileht - nime saamise lugu

Eelnevalt ilmunud Audentese koolileht kandis lühikest ja konkreetset nime JAP. Kahjuks aga polnud koolimaja 
pealt võimalik leida enam inimest, kes teaks, mis tähendus peitus nende kolme tähe taga. Toimetus jõudis ühisele 
otsusele, et  me ei saa anda välja lehte nimega, mille taust on teadmata, ning kindlasti tuleb päevakangelasele välja 
mõelda uus nimi. Ning et aastate pärast ei tekiks uutel tegijatel nagu meilgi praegu küsimust, miks selline nimi või 
mida see tähendab, siis kirjalikult ka pisike ülevaade.
Kiire ajurünnaku tulemusena hakkab uus Audentese leht kandma uhkusega nime KO2LILEHT. Kõige esimene 
number saab erandina üheks korraks aga nime KO3LILEHT, sest selleaastase Audentese suurürituse "Audentes 
otsib supersaadet" võitja on “Osoon” ehk O3 ning emotsioonid ja tunded pole sellel teemal veel maha jahtunud.
Soovime Teile meeldivat lugemist! O2- KO2LILEHT!!!

Juhtkiri
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Toimetus
Toimetajad: Kristella Jurkatamm, Liisel Nelis, Hanna-Loore 

Õunpuu, Christina-Sandra Sõõrumaa, Kertu Laak

Kujundaja: Oliver Orav

Abikäed: Agnes Järve, Toomas Uuskam
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Spordikooli direktor Priit Ilver Erakooli direktor Ahto Orav

Direktorite pöördumine
Hea koolilehe 
lugeja!
On äärmiselt positiivne näha 
taas kord ilmumas koolilehte - 
see on otsene tagasiside koolis 
t o i m u v a s t n i n g a n n a b 
s u u r e p ä r a s e v õ i m a l u s e 
kajastada koolielu eelkõige läbi 
õpilaste silmade, aga miks 
mitte ka õpetajate, treenerite ja 
muu personali arvamuste 
kaudu.

Olen siiralt tänulik nendele noortele, kes on vaevaks 
võtnud kooli oma lehe taasavaldamise, on ju viimasest 
ilmunud numbrist möödunud juba kolm aastat. Kui 
meenutan oma kooliaega, siis ka meil õnnestus tänu kooli 
toetavale juhtkonnale välja anda koolilehte. Uskuge, alles 
pärast kooli lõpetamist ja aastate möödumist  saate te 
aimu, kui suurt väärtust omab ühe koolilehe toimetamine. 
Eriti oluline tulevastele õpilastele on aga selle 
jätkusuutlikkuse tagamine, seda on hea tunde ja 
pühendumisega tehes meeldiv meenutada nii tegijatel kui 
lugejatel.

Mida üks koolileht siis endas sisu osas käsitlema peaks: 
kajastama koolivälist tegevust ehk eelkõige andma 
ülevaate koolis toimuvatest suurüritustest, õpilaste ja 
õpetajate koostöös sündinud märkimisväärsetest 
saavutustest ning kindlasti peab ühes korralikult koostatud 
koolilehes olema piisaval määral huumorit -  seda ikka 
selleks, et huvitav lugeda oleks.

Soovin Audentese koolilehe taaskäivitajatele julget 
pealehakkamist, lennukaid mõtteid ja ideid lehe 
kujundamisel ning sisu tekitamisel. Eelkõige aga kõikide 
aktiivset kaasabi koos toetava suhtumisega selle 
tegijatesse.

Hea koolipere!

Hea meel on tõdeda, et taas on 
võimalik käes hoida koolilehe 
värsket numbrit. Loodame, et 
l e h e t e g i j a t e l j ä t k u b 
inspiratsiooni ja energiat selle 
õppeaasta jooksul  veel mitu 
huvitavat eksemplari üllitada 
n ing tea tepulk uhkusega 
järgmise õppeaasta tegijatele 
üle anda.

Meie kooli campus on lisaks tava- ja spordiklassidele 
koduks veel ka rahvusvahelise IB Diploma õppe 
õpilastele, e-gümnaasiumile ja lastekoolile. Seetõttu käib 
siin iga päev vilgas elu ja loodetavasti pakub see ohtralt 
tänuväärt ainest ka järgmiste lehenumbrite jaoks.

Kooli sisukust ei määra aga siiski mitte koolimaja või 
campus, vaid inimesed, kes selles koolis on ja mida nad 
ette võtavad. Sestap  sõltub paljugi sellest, milliseks see 
koolielu üheskoos kujundatakse ja millist tunnet endaga 
edasi kantakse. Usun, et uus koolileht aitab seda oma 
kooli tunnet ja koostegemise rõõmu üleval hoida ning 
meie elu-olu operatiivselt kajastada.

Kuigi väljas on sügis vaevu-vaevu alles võimu talvele 
loovutamas, hakkab kalendriaasta oma otsi kokku 
tõmbama. Esimene pool õppeaastast on peatselt läbi 
saamas, kuid teine ja pikem pool kooliaastast on siiski 
veel ees. Kui sellel poolaastal jäi kellelgi veel midagi 
vajaka, saab seda järgmisel poolaastal järgi aidata. 

Soovin kõigile rahulikke jõule, kosutavat koolivaheaega ja 
uut indu uue aasta alguseks!
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Audentes otsib supersaadet

Audentes otsib 

SUPERSAADET
27. novembril toimus iga-aastane 
abiturientide korraldatav suurüritus. 
Sellel aastal kandis üri tus nime 
„ A u d e n t e s o t s i b s u p e r s a a d e t “ .  
Meeleoluka õhtu vältel parodeerisid 
klassid loosi teel valitud saateid. Ürituse 
jooksul käis lavalt läbi mitu ilmaneiuks 
riietatud noormeest ja tuntud saatejuhti. 
E i p u u d u n u d k a h u u m o r n i n g 
üllatusesinejad. Suurürituse võitja valis 
välja auväärne žürii, kuhu kuulusid 
endine audenteslane Brigitte Susanne 
Hunt, teleprodutsent Eva-Kristina Mill, 
telestaar Anna Jankelevitš ja laulja Fredi 
Pärs. Võitjaks kuulutati 11.c klass, kes 
leidis omanäolise lahenduse saatele 
„Osoon“. 

Saatejuhid Ron Mammers ja Meelis Muuga
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Audentes otsib supersaadet

12c klass “Eesti otsib supervarest”. 

10c klass “Aktuaalne kaamera”. 

10c klass “Aktuaalne kaamera”.

12c klass “Eesti tippmodell”. 

Erikülalisteks olid direktorid ja õpetajad saatega 
“Rooside sõda”. Ühelpool olid erakooli pere 
(Ahto Orav, Helina Raal, Toomas Uuskam, 
Rainer Vilumaa) ning vastu neile spordikooli pere 
(Priit Ilver, Siiri Põlluveer, Jaanus Levkoi, Riho-
Bruno Bramanis). Saatejuhiks oli Margit Kariis.
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Persoon

M a r g i t K a r i i s -
Nõuannet tark ei vaja 
ja loll ei kuula.
Margit Kariisi, inglise keele õpetajat, teavad nii  algklassilapsed kui ka paljud 
gümnaasiumiõpilased. Kuidas aga sattus hinnatud pedagoog õpetama just inglise 
keelt, kuidas veedab ta oma vaba aega ja mida ta arvab meie kooli õppetööst? 
Küsisime tema enda  käest.

Kuidas Teil endal kooliajal õppimine edenes?
Olin nelja-viieline. Mul oli, nagu öeldakse, “hea pea”. 
Õppimine raskusi ei valmistanud, kui matemaatika välja 
arvata. Numbreid ei tunne ma tänaseni. Koolis meeldis 
ka käia, sest meil olid väga värvikad õpetajad ja nalja sai 
palju.

Mis ained olid lemmikud?
Muusika ja kirjandus. Tagasivaates tundub, et selle 
põhjuseks ei olnud mitte niivõrd need ained, vaid pigem 
õpetajate isiksused. Käisin ka lastemuusikakoolis, mida 
ma peaaegu vihkasin.

Kuidas tulite mõttele hakata õpetajaks ja kuidas 
jõudsite inglise keeleni?
Sellist mõtet mul vist küll kunagi ei olnud. Kasvasin 
õpetajate peres, ka vanaema oli õpetaja, samuti tädi. Kui 
keskkool läbi sai, läksin õppima seda, mis mulle kõige 
rohkem meeldis - muusikat. Ühel päeval said õpingud 
otsa ja tuli tööle minna. Alles siis jõudis õudusega 
pärale, et koorijuhi diplomiga suunatakse kooli 
muusikaõpetajaks. Tol ajal - aastal 1989 - toimus veel 
tööle suunamine. Ei olnud nii, et ise vaatad, kuhu saad 
või mida tegema hakkad. Partei ja valitsus otsustas. Nii 
sattusin Tartu Kunstigümnaasiumi muusikaõpetajaks. 
Siis saabus aasta 1991 ja algas suur isemajandamine . 
Loodi hulgaliselt firmasid ning koolidest lahkusid 
inglise ja saksa filoloogid tasuvamatele töödele, näiteks 
firmade sekretärideks. Lapsed aga vajasid õpetamist. 
Tänu sellele sattusin klaveri tagant inglise keelt 
õpetama. Minu ema oli inglise filoloog ja tänu temale oli 
mul ja paljudel teistelgi võimalus sügaval nõukaajal 
väikeses maakoolis süvendatult inglise keelt õppida. 
Midagi oli ju ikka veel meeles. Aastal 1999 astusin 

uuesti ülikooli ja 2003 lõpetasin inglise keele õpetaja 
diplomiga.

Kas inglise keele õpetamine on mõju avaldanud eesti 
keele oskusele? Kas on näiteks nii, et kasutate 
kõnekeeles rohkem inglis- kui eestikeelseid 
väljendeid?
Kindlasti on inglise keel õpetanud mulle palju eesti 
keele kohta. See on õpetanud mind hindama oma 
emakeelt. Eesti keel on väga ilus ja ta on palju rikkam 
oma sõnavaraliste väljendusvahendite poolest kui inglise 
keel. Oma igapäevakõnes meeldib mulle pigem vältida 
ingliskeelseid sõnu ja väljendeid, kuigi see alati ei 
õnnestu.

Kuidas sisustate oma vaba aega?
Vabal ajal laulan kooris. Olen seda teinud alates 
kuuendast eluaastast. Praegu laulan kollektiivis nimega 
Collegium Musicale (www.collegiummusicale.ee). See 
on hetkel üks Eesti tippkooridest. Meil on väga tihe 
kontsertprogramm. 18. detsembril laulame Nigulistes. 
Tõotab tulla väga ilus jõulukontsert. Tulge kuulama!

Osalesite ka ise tänavusel suurüritusel. Millised on 
muljed ja kas jäite rahule?
Mulle väga meeldivad sellised üritused, sest mul on 
võimalus seal õpilasi pisut teise nurga alt näha ja see 
avardab ka minu maailmapilti. Eriti meeldib mulle 
õpetajate parodeerimine, kui seda tehakse heatahtlikult 
nagu viimati saates “Osoon”. Kui iseenda üle veel 
naerda suudad, siis arvan ma, võib õpetajana jätkata. Kui 
naerma enam ei aja, vaid pigem vihastama, siis on aeg 
lahkuda. Ootan uusi suurüritusi!

http://www.collegiummusicale.ee
http://www.collegiummusicale.ee
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Milline on Teie jaoks eeskujulik õpilane?
Sõna “eeskujulik” toob mulle meelde nõukogude aja 
kooli ja eriti pioneeriks olemise. Pioneer pidi alati 
kõigile eeskujuks olema. Seda tuletati meile pidevalt 
meelde. See on kuidagi äralörtsitud sõna. Mulle 
meeldivad õpilased, kes tahavad midagi teada saada, kes 
oskavad tööd teha, teevad seda ja  ei sega teisi.

Kuidas hindate meie kooli õpilaste käitumist ja 
õppeedukust?
Meie koolis on väga toredad lapsed. Eriti need, keda 
mina õpetan. Tahaksingi siinkohal neid kõiki tänada. 
Eks käitumine on ikka vastastikune. Olen märganud, et 
kui mina käitun viisakalt, siis teevad seda ka minu 
õpilased.

Mida arvate paljude spordikool i õpi laste 
arusaamast, et kui spordis on tulemused head, võib 
hinnetele vähem tähelepanu pöörata?
See on lühinägelik arusaam. Keha ja vaimu tasakaalust 
on palju kirjutatud. Kunstikoolis töötamise kogemusest 

tean, et kes oli andekas joonistamises, see sai 
suurepäraseid tulemusi ka üldainetes. Sama olen 
kogenud spordigümnaasiumis. Stabiilselt häid tulemusi 
spordis saavutavad reeglina hea õppeedukusega 
õpilased. Akadeemilisele võimekusele peab loomulikult 
lisanduma töötegemise tahe ja oskus. Kahjuks on nii, et 
lolliks minnakse tuhande  ühel väga värvikal viisil, kuid 
targaks ja edukaks saadakse ühel, väga igaval, 
vaevanõudval ja kauakestval moel.

Ehk on teil õpilastele jagada mõni nipp, kuidas 
õppimises paremaid tulemusi saavutada?
Nõuannetega on kahjuks  nii, nagu ta on - tark ei vaja ja 
loll ei kuula. Ise ma peale töötegemise nipi ühtki teist  ei 
tea.

- Kertu Laak

KEAT koolitus 6. klassidele

Koolisõrmuste üleandmine 11. klassidele

 

27. -31. jaanuar – maailmahariduse  nädal

31. jaanuar - algab Hobuse aasta

10. -14. veebruar - stiilinädal

14. veebruar - sõbrapäev

25. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus

25. -28 .veebruar - aktiivõppenädal

1. märts - suusapäev

4. märts - vastlapäev

10 .märts - avatud treeningute päev

14. märts - emakeelepäev

 

15. -23. märts   KEVADVAHEAEG

Kalender
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Intervjuu: Kristel Moor

Kristel Moor
Kristel on Audentese vilistlane, kes lõpetas kooli  2013. aastal ning suundus seejärel  Auburni Ülikooli Alabama 
osariigis. Kristel  on pärit Viljandist. Audentesesse tuli Kristel 10. klassis ja treenis Peeter Vahtra käe all 
võrkpalligrupis. Kristel on Eesti naiste võrkpallikoondises temporündaja. Samuti on ta mitmekordne Eesti 
meister klubiga Viljandi Metall.  Peagi 20-aastaseks saav Kristel Moor räägib natuke oma elust Auburni 
Ülikoolis, kus ta õpib suhtekorraldust,  ja USA- muljetest üldisemalt.

Kas sa tunned puudust Eestist ja kodust ?
“Jah, tunnen Eestist puudust, eriti oma kallist emast. Samuti 
tunnen puudust oma sõpradest, Eesti toidust ja eriti supist. Siin 
Auburnis ei ole ühtegi kohta, kus saaks suppi süüa, ainult 
võileibu pakutakse igal pool. Kiirtoitu on ka liiga palju ja isegi 
kui üritad tervislikult toituda, siis on see suhteliselt võimatu, 
sest kiirtoit on odavam kui tervislik toit, mis on üsna kallis.“

Kuidas sattusid USA-sse ja just Auburni Ülikooli ?
“Kui ma alustasin USA  ülikoolide otsimisega pool aastat enne 
minekut, olin jäänud suhteliselt  hiljaks. Mind aitas USA 
rahvusvaheliste koolide agent, kes leidis mulle selle kooli. 
Auburni Ülikool on väga hea. Kuigi alguses Alabama osariik 
ei tõmmanud mind. Oma lõppotsuse tegin pärast seda, kui 
Auburni treenerid oli Eestis käinud. Nende visiidi ajal tekkis 
mul hea klapp treeneriga ja ma otsustasin valida Auburni 
Ülikooli, sest see oli parim valik.”

Kirjelda kogu protsessi USA kooli saamiseks ja kui palju aega kulus alates mõttest kuni päevani, millal astusid 
lennuki peale ja alustasid treeninguid ja õpinguid USA-s?
“12. klassi alguses ei olnud ma absoluutselt kindel, mida teen, olin veidi paanikas. Paljud ütlesid, et mul ei ole 
piisavalt aega, et USA-sse saada. Mina aga  tahtsin proovida. Ei soovinud Eestisse jääda, tahtsin maailma näha. 
Esiteks tegin otsuse 12. klassi detsembris, hakkasin õppima SAT-testi jaoks. Võtsin endale inglise keele  eraõpetaja, et 



oleks parem ettevalmistus. Teiseks 
tegin treeningvideo. Kolmandaks 
hakkasin treeneritega skaipima. 
Umbes kolm kuud suhtlesin 
treeneritega. Agent  tegi minust 
postitused ja kõik need ülikoolid 
võtsid ühendust.
Neljandaks tegin TOEFEL-i testi, 
väga raske oli saada vajalik skoor. 
Juunikuus tegin lõpliku otsuse, et 
lähen Auburni, kui diplom käes oli. 
Kõige lõpuks oli vaja saada viisa,

millega läks suhteliselt libedalt. 
Mul oli nii vähe aega, aga sain 
hakkama. 6. augustil  2013 kell 
5:30 läksin lennuki peale. Enne 
seda oli suur ärasaatmispidu koos 
s õ p r a d e g a . E m m e h a k k a s 
lennujaamas nutma ja meie kõrval 
olev võõras naine hakkas ka 
nutma.”

Kirjelda oma tavalist koolipäeva 
A u b u r n i s . M i s s u g u s e d o n 
inimesed? Mil l ine on s inu 
ülikoolilinnak?
“Enne kooli kaks nädalat  oli meil 
“pre-season“, kus me treenisime 
kuus tundi päevas. Olid nii 

j õ u s a a l i t r e e n i n g u d k u i k a 
v õ r k p a l l i t r e n n i d . E s i m e s e l 
poolaastal on kool kella       9.00- st 
kuni 16.30-ni. Kell viis on trenn, 
mis kestab 3 tundi, seejärel on 
õppimise aeg  eraõpetajaga, kes 
aitab õppida mul kõiki aineid. Meie 
koolis on kohustuslik 10 tundi 
õpihallis õppimist. Tihedad päevad 
on. Nädalavahetustel on alati 
mängud. Põhihooaeg hakkas 
septembri alguses ja lõppes

novembri lõpus. Ja nüüd, alates 1. 
detsembrist kuni veebruarini on 
p a l j u j õ u s a a l i - j a 
sprinditreeninguid.”
“Inimesed  on sõbralikud ja 
toetavad, paljud küsivad, kuidas 
läheb. Sportlastel on väga hea 
tugisüsteem. Väga palju on inimesi, 
kes jälgivad, et mul läheks hästi. 
Koolis õppejõududega eriti sidet ja 
isiklikku kontakti ei teki, sest 
klassid on hästi suured- 100-150 
inimest.“
Linnakus on ainult kooliga seotud 
hooned. Hooneid on kokku päris 
palju. Ma arvan, et campus on 
suuruselt Viljandi mõõtu. Kooliala 
on eraldi linnak, mis asub linnast 

umbes 8 km kaugusel. Hästi ilus 
campus on. Klasside vahed ei ole 
väga suured. Suvel on hirmus 
palav, 35 kraadi, aga nüüd sügisel 
on nii kümme kraadi. Ma usun, et 
õpilasi kokku on umbes 26 000. Ja 
USA mõistes on tegu  kõigest 
keskmise suurusega kooliga.”

Mida sa plaanid pärast ülikooli 
lõpetamist teha? Kas tuled tagasi 
Eestisse või jääd USA-sse?
“Kõigepeal t tahan Euroopas 
reisida, muidugi on unistus olla 
professionaalne võrkpallur. Eesti on 
ka väga südamelähedane. Tahaksin 
vanaks saades Eestisse tagasi tulla. 
Siin USA-s mind natuke häirib, et 
inimesed ei ole tolerantsed. Näiteks 
kui on poiss, kellel on palju 
tätoveeringuid, siis teda vaadatakse 
kurja pilguga. Auburni inimesed on 
hästi usklikud. Muidu on kõik väga 
tore ja tahaksin juba jõuludeks koju 
jõuda.”

9

Intervjuu: Kristel Moor

Ülikoolilinnaku pilt.

- Liisel Nelis
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Arvamus: “Mandariinid”

Eesti ja Gruusia koostöös valminud film “Mandariinid”. Peaosas Lembit Ulfsak (pildil).

Mandariinid
2 6 . n o v e m b r i h o m m i k u l 
ummistasime Audentese õpilastega 
bussi number 17 ning sõitsime 
kinno "Mandariine" vaatama. 
Ausalt  öeldes polnud ma filmi 
kohta taustauuringut teinud ning 
mul polnud aimugi, millest see 
üldse räägib. Ma ei ole suur 
kinohuviline ning enne filmiseansi 
algust oli mul ainult üks mõte peas- 
kas ma jõuan õigeks ajaks trenni? 
Enne "Mandariinide" algust tegi 
s e l l e l e s i s s e j u h a t u s e E l m o 
Nüganen, kes täitis Markuse rolli. 
Nüganeni ülevaade tundus päris 
i g a v n i n g m a o l i n ü s n a 
pessimistlik. Ent kui film algas, 
o l i d l o o d h o o p i s t e i s e d . 
"Mandari inid" ol i väga hea 
linateos. Algusest  lõpuni oli 
põnevus õhus, tahtsin teada, mis 
edasi saab. Samas need sündmused, 
mis juhtusid, olid väga ootamatud 
ning sellist asjade käiku ei osanud 
ma ette näha. Kindlasti on kiitust 
väärt ka näitlejate hea töö. 

Filmi tegevus toimus 1992. aastal 
Abhaasias ühes väikeses eestlaste 
külakeses, kuhu olid elama jäänud 
v a i d M a r k u s j a I v o , k e d a 
kehastasid Elmo Nüganen ning 
Lembit Ulfsak. Ümberringi käis 
sõda abhaaside ja grusiinide vahel 
ning ühel päeval toimub lahing 
eestlaste kodutänaval. Ivo ja 
Markus suudavad päästa ühe 
grusi ini ning ühe tšetšeeni. 
Tšetšeen Ahmed on võtnud enda 
eesmärgiks grusiinlase hävitamise. 
Ühe katuse all elades õpivad aga 
sõjavaenlased lõpuks teineteist 
austama ning kui häda kaelas, 
suudavad nad vägagi edukalt 
koostööd teha. Kahjuks aga lahingu 
käigus hukkuvad nii Markus kui 
grusiin. 

"Mandariinid" näitas, et lõpuks 
pole tähtsust  rahvusel. Eestlane Ivo 
suhtus mõlemasse enda hoole alla 
võetud mehesse ühtemoodi. Ta ei 
pidanud kumbagi rahvust ega 

kummagi mehe usku teisest 
paremaks või tähtsamaks.

Tegemist oli väga hea filmiga ning 
o l e n s e d a j u b a p a l j u d e l e 
soovitanud. Tuleb välja, et alati ei 
peagi hea elamuse tagamiseks 
ainult nalja saama, sest  tegu oli 
väga tõsise ja kurva looga. 
Vahepeal tekkis isegi tahtmine 
paluda kõrvalpingis silmi pühkivalt 
õpetaja Tšassovalt ka endale 
salvrätikut. Ent seda ma ei teinud, 
sest kõik kurvemad hetked suutis 
naljaka või tobeda kommentaariga 
ära rikkuda mu teisel käel istuv 
käsipallur, nimesid nimetamata - 
Andris Celmins. 

- Kristella Jurkatamm



Which system of education do you like best: 
Canadian, Estonian or IB?
“ In Canada there are many choices, the students have 
more freedom to choose their subjects. But in Estonia 
the system is not that good, because of the classes are 
pretty  big . The teacher can not help  everybody, but the 
best programme in my opinion is IB I like the learning 
environment, we have 14 students. We debate a lot. We 
can exspress our thoughts and opinion,which is really 
awesome!”

Can you choose your own subjects?
“Yes I can , but in my pre year I will take all the courses 
to figure out which ones are my favourite. Then I can 
choose what I really want to learn.”

Can you explain the meaning of  IB ?
“IB is definitely for people who are open-minded. IB 
improves our individuality. We discuss in every subject. 
It is not like in a regular school, where you have to sit 
and write all the time and accept that what the teacher 
says is the truth, but this is only  one way  to look at it. 
Because IB is all about expressing your opinions and 
making arguments and using facts to prove that your 
opinion is right too. And a free environment guarantees 
that everybody wants to study.”

Please describe yourregular school day.
“We start at 8.30 every day . No! On some days we start 
at 10.30. But usually we have 3-4 lessons. On Thursdays 
we have 5 lessons. One IB lesson lasts for 90 minutes. 
Also, in the last year of IB every IB students has to take 
exams in every subject to get an IB diploma."

11

IB-International Baccalaureate

I B - I n t e r n a t i o n a l 
Baccalaureate
The International Baccalaureate (IB) is a non-profit educational foundation, motivated by its mission, focused 
on the student. IB helps to develop the intellectual, personal, emotional and social skills to live, learn and work 
in a rapidly globalizing world.
Founded in 1968, IB currently works with 3,083 schools in 139 countries to develop and offer three challenging 
programmes to over 880,000 students. IB is offering high quality international education that encourages 
positive attitude to learning.

IB student Isabella Warmington, 17,  tells us more about IB and her life. Bella was born in Canada. They moved to 
Estonia because her mother is Estonian.  When Isabella was 11, she went to Tallinna Lilleküla Gymnasium. However, 
for secondary education, Warmington desided to join Audentes IB programme. It is her first year in IB, it is called the 
pre year. Then there are 2 more years to study.  

- Liisel Nelis
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10 küsimust õpetajale - Tihkan vs Palm

10 küsimust õpetajale

Tihkan vs Palm
Õpilastel on erinevatest kontrolltöödest ja tunnikontrollidest kõrini. Vahelduseks ragistasid ajurakke õpetajad. 
Palusime õpetaja Ingrid Palmil ning õpetaja Anu Tihkanil vastata kümnele küsimusele. Vastuste eest sai punkte, 
mille andmisel kindlat reeglit polnud. 

Küsimus Anu Tihkan Ingrid Palm

1. Mis Te arvate, mida õpilased 
Teist arvavad?

Õnneks võime me kõik arvata, mida tahame. 
Iseasi on mida öeldakse.
0 punkti, sest konkreetset vastust ei tulnud.

Et nende probleemides on süüdi õpetaja. 
0 punkti, sest päris kõikides probleemides 

nüüd ka õpilased õpetajat ei süüdista.

2. Mitu aastat olete Audenteses 
töötanud?

Alates 2002. aastast. 
1 punkt

12
1 punkt.

3. Kes on Teie lemmikõpilane Ei koosta säärast edetabelit.  
0 punkti, sest kindlasti on igal õpetajal 
lemmik(kuigi seda avalikult ei tunnistata!)

Mõtlev õpilane. 
1 punkt, sest õpetaja Tihkani vastusest on see 

parem!

4. Kes on Teie arvates 
humoorikaim kolleeg?

Oi, särava huumoriga kolleege mul ikka 
on! 
0 punkti, sest konkreetne nimi puudub.

Anu Petermann. 
1 punkt, sest küsimusele on korrektselt 

nimega vastatud.

5. Mitmes planeet on Saturn? 6. 
1 punkt.

6. 
1 punkt.

6. Kui vanad on Priit Ilver ja 
Ahto Orav?

Mehed parimais aastais. 
1 huumoripunkt.

35, 40+  
1 punkt, kuigi liiga ümmargused vastused, 

ent kahjuks jäi küsimuses eksimisruum 
määramata.

7. Kes on praegune 
keskkonnaminister?

Keit Pentus-Rosimannus. 
1 punkt.

Keit Pentus. 
1 punkt.

8. Kõige sagedasem lause, mida 
kuulete õpilaste käest?

Guten Tag! Entschuldigen Sie bitte für 
meine Verspätung. Ma puudusin eelmine 
tund!” 
 1 punkt.

Ma ei tea... 
0 punkti, kui ei tea ;)

9. Mis kell Te hommikul ärkate? Tavaliselt pool seitse. 
1 punkt, sest äratus on varem kui õpilastel.

Teisipäev/Kolmapäev 8.00  Neljapäev/Reede 
6.30  

0,5 punkti, sest pooltel päevadel on äratus 
enne õpilasi, päevadel aga peale.

10. Joonistage ORAV! Ma oskan ainult lammast joonistada. Vaata 
alla paremasse nurka. 
0 punkti, sest kui kontrolltöös küsitakse 
mõistet hüperinflatsioon, aga õpilane 
kirjutaks hoopis kommunismist, siis selle 
eest ju õpetaja punkte ei anna!

                                                 

                                                      

1 punkt ilusa orava eest, kuigi värve oleks 
soovinud rohkem näha ;)

Tulemus
Anu Tihkan : Ingrid Palm

6 7,5
Tihkani 6 punkti jäid kahjuks alla Palmi 7,5 punktile, kuigi humoorikad 
on mõlemad. Aga noh, tähestikuliselt  on ka Palm Tihkanist eespool, ja 
eesti keel saksa keelest...
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Korvpalli tüdrukud olid Indoneesias võidukad

Korvpalli tüdrukud olid 
Indoneesias võidukad
Selle aasta septembris osalesid meie kooli 
korvpallurid Indoneesia kuumade ilmade käes  
toimunud 3x3 korvpalli MM-il. Eriti edukaks 
osutusid seal meie tüdrukud, kes tulid tagasi  lausa 
hõbemedalitega. Nende saavutamiseks tuli neil 
poolfinaalis alistada Itaalia ning finaalis läksid nad 
kokku Ameerika Ühendriikide eakaaslastega, kelle 
paremust tuli  kahjuks tunnistada. Sellegipoolest olid 
neiud ääretult tublid ja on ära teeninud suure 
tunnustuse. 
Võidukas võistkonnas mängisid 12.D klassi õpilased 
Trine Kasemägi ja Jane Svilberg ning 11.D klassi 
õpilased Kadri-Ann Lass ja Kristi Tamp. Neist kahel 
viimasel oleme palunud ka rääkida veidi oma 
emotsioonidest ja tunnetest seoses selle kogemusega.

Kui peaksite ütlema ühe sõna, mis selle  reisiga 
meenub, seda iseloomustab, siis mis see oleks? 
Kristi: „Emotsioonid.“ Kadri-Ann: „Palavus.“

Milliste ootustega te võistlustele läksite?
Tahtsime saavutada vähemalt sama tulemuse, mille 
eelmisel aastal võitlesid välja 1994. aastal sündinud 
tüdrukud. Selleks oli 5.-8. koht. Mida lähemale me oma 
eesmärgile jõudsime, seda rohkem endalt ka nõudsime.

Kuidas mängud oma raskuselt teile tundusid? Kas 
ootasite ehk kõrgemat või madalamat taset?
Mängud olid meie jaoks päris rasked, kuid kuna meid oli 
treenerite poolt juba ka väga kõrge taseme eest 
hoiatatud, siis me madalamat taset kohe kindlasti ei 
oodanud

Millised elamused jäid teile Indoneesiast kui riigist?
Meelde jäi, et kõikjal oli väga räpane. Nimetada võib ka 
seda, et kõikjal paistis suur rikkus ja vaesus vaheldumisi. 
Näiteks võis silmata suure luksushotelli ees tegutsemas 
kitsepidajaid. Sellist asja me varem näinud pole. Veel oli 
meie jaoks uudne see, et seal oli pidevalt pilves, aga 
samas alati lämbe.

Kas teil on selle sündmusega seoses ka mõni naljakas 
või meeldejääv lugu, mida tahaksite rääkida?
Meil on küll üks natuke ebausuga seotud lugu. Nimelt 
tuli ühe mängu algus meile nii ruttu kätte, et me kõik 
pidime mängima hädaga. Kuna see mäng meil väga hästi 
läks, siis proovisime ka enne järgnevaid mänge sama 
taktikat ja otsustasime mitte enne mängu tualetis käia. 
Meile endale tundus, et see tõi kasu, ja jäime selle 
omapärase katsetusega seekord rahule. Lisaks veel see, 
et märkasime tänaval jalutades kitse, mis juba iseenesest 
oli meie jaoks ehmatav. See kits sõi parasjagu aga ka 
prügi, mis muutis olukorra meile veelgi imelikumaks. 
Naljakas oli ka, kuidas pärast meie autasustamist tahtis 
õudselt  palju inimesi meiega pilti teha. Nad olid 
pisikesed ja pilusilmsed ja muutusid lõpuks nii 
tüütavaks, et me pidime sõna otseses mõttes nende eest 
ära jooksma.

Kuivõrd tajusite seal ringi liikudes kultuuride 
erinevusi? Mis jäi silma? 
Me käisime agulites, kus nägime, kuidas ühes putkas 
meisterdas mees ise jalanõusid. Edasi nägime 
söögikohta, kus süüa tehti maa peal, mis tundus meie 
jaoks väga jube. Kultuuride erinevused olid seega ikka 
vägagi suured. Eesti on elamiseks ikka ülihea koht!

Kuidas teile endale tundus, et kohalikud teisse 
suhtusid? 
Meile paistis, et  kohalikud austasid meid. Isegi enne 
seda, kui me oma võistlustulemuse saavutasime. Küllap 
sellepärast, et me olime pikad ja heleda peaga – nende 
jaoks midagi uut. Pärast meie medalivõitu nende imetlus 
kasvas veelgi ja me ei kujuta ettegi, mida nad nende 
kõikide meiega koos tehtud piltidega teevad.

Neidudele oli see võistlus ja reis kindlasti väga 
meeldejääv kogemus, mida veel kaua meenutada. Omalt 
poolt soovime neile edu ka edaspidistes tegemistes!

- Hanna-Loore Õunpuu
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Üheksandike reis Sankt-Peterburgi

Üheksandike reis Sankt-
Peterburgi
Sel sügisel käis üheksas klass Peterburis. Reis algas kell 
6 hommikul bussisõiduga. Muidugi oli väsimus tühine, 
võrreldes elevusega reisi suhtes, ning pärast 8-tunnist 
sõitu jõudsime lõpuks oma sihtkohta -  Peterburi 
maketimuuseumi.  Muuseum oli iseenesest väga huvitav 
ja põnev, kuna see oli suhteliselt uus ja natuke isemoodi. 
Nimelt olid muuseumis liikuvad, elektroonilised ja väga 
detailsed mini-linnad. Oli võimalik ise uurida, vaadata ja 
katsetada. Muuseum oli tõesti äge, aga pärast pikka 
bussisõitu ei saanud muud kui mõelda, et toit oleks ka 
äge... Niisiis said lõpuks väsinud ja näljased lapsed 
bussi, et minna linnatuurile. Muidugi oli see väga 
huvitav, arvestades, et Sankt Peterburg on Venemaa 
kultuuripealinn ja üks ilusamaid linnu maailmas. Päeva 
kokkuvõtteks jõudsime hotelli (sõitsime vale liftiga üles, 
vahetasime paar korda tube  ja saime teada, et meie kaart 
ei tööta - aga need on ainult tühised detailid!) ja saime 
süüa toitu, mis tõeliselt kahvatus meie koolisöögi ees.

Järgmisel päeval alustasime ekskursiooniga ja saime 
paremini tuttavaks oma giidiga. Eelmise päeva põgusa 
tuuri jooksul olin pannud selle asja oma väsimuse 
arvele, aga ei - ta tõesti teadiski nii palju rääkida! Giid 
jutustas meile suure hulga huvitavaid asju ning sain 
teada palju uut: kuidas rajati Sankt Peterburg, kes oli 
Peeter I, kus koolis käis meie giidi lapselaps, õppisin 
tundma iga maja, kuhu Puškin oli kunagi sisse astunud, 
ja palju muud huvitavat. Tema enda sõnade järgi:  igast 
majast rääkida ei saa, aga proovida ju võib.

Kolmandal ja viimasel päeval käisime Talvepalees ehk 
Ermitaažis, kus oli imeline teada, et giid meid väga 
kõrgelt hindas, sest meile anti selle 3- korruselise, 3 
miljoni väljapanekus oleva eseme ja 11 erineva 
näitusega imelise kompleksi läbimiseks kõigest tund 
aega! Peaks tõesti olema väga eriline ja imeline inimene, 
kes ühe osakesegi sellest jõuaks tunniga läbi vaadata. 
Ilmselt oli lihtsalt tema arvamus meist päeva jooksul 
paranenud, sest  peatumiseks laeva juures (mille nime ja 
lugu ma ausalt öeldes ei mäleta)  anti meile sama palju 
aega, kui mitte rohkem. 

Kuid jah, tõesti oligi viimane päev ja reis sai otsa. Olime 
käinud läbi kõik muuseumid, mis meid vähegi vastu 
võtsid, näinud palju huvitavaid ja maailmakuulsaid kohti 
ja ehitisi. Meile räägiti, kus ehitatakse Peterburis uusi 
kortereid ja palju need maksavad (Lisafakt: kas te 
teadsite, et giidi onupoeg elab ühes nendest? Sest mina 
ei teadnud...) ning näinud tõelist vene tsirkust, 
piitsutatud lõvisid ja puha. 

Viimasena tahaksin siin veel ka avaldada austust meie 
grupijuhile Valdole. Leian, et me kõik peaaegu 
värisesime, kui pidime temast lahkuma. Ja kui õnnetud 
lapsed karjusid bussi tagaosast, et grupijuht ei läheks, 
pidi Valdo, olles ise väga meelitatud, meile kahjuks 
teada andma, et kuigi ta võtaks meid heameelega vastu, 
ei ole tal lihtsalt meie jaoks oma korteris ruumi. Lisaks 
on pidev suitsuhais väga kahjulik noorele ja kasvavale 
lapsele.

Kõik öeldud, saab siiski tõdeda, et reis oli tore ning  
lõbus ja seltskond imeline. Õppisime palju ja oli tõeliselt 
vahva näha maailmakuulsaid maale ja ainulaadseid 
artefakte. Ei jõua ära oodata, millal saan sinna 
imedelinna tagasi minna.

- Christina-Sandra Sõõruma

https://www.facebook.com/christinasandra.soorumaa
https://www.facebook.com/christinasandra.soorumaa
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Omalooming

Jõulud Audenteses

Saabub öö ja pimeduseloor 
matab

enda alla päikese, salamisi.
Öises hämaruses lumevaip 

katab
paksu rüüga kogu maa, tasapisi.

Jõulutunne vaikselt kasvab 
südames,

lumehelbeke paitab kergelt 
põske

Tunda on ärevust meil 
Audenteses,

varsti avada saab ju 
kingikotte.

Juba seisab kuuseke uhkelt 
nurgas,

haljad oksad sama uhkelt ka 
ehteis.

Õpilased on jõuluvines kerges
ja rahu pesitseb südameis 

helgeis.

Ootusärevuses, silmis tuluke,
tervitame imelist jõuluaega.

- Kadri Siro 12c

Santa-Claus on jõulumees,
tal on valge habe ees.

Kuub tal seljas punane,
nägu suur ja naerune,
kingikotid saani sees

Robert Rednose saani ees!
- Ragnar 2b

Täna õhtul akna taga
oli maa veel must.

Hommik tuli tuisuga,
tõi kaasa palju lund.

Poisid rõõmsalt jooksid õue,
tahtsid teha lumememme.

Aga lumi sulas ära.
- Valner 2b

Lumi katab teed ja puud,
kätte jõudnud jõulukuu.

Lapsed nüüd on korralikud,
akna taga peidus päkapikud.

Aega lastel väga vähe,
kõik luuletused õppima peab 

pähe.
Varsti tuleb jõulumees,
laste kingid koti sees.

- Marianne 2b

2b klassi luuletused

Karu-Oti jõulud on 
teistmoodi kui teistel 
metsaelanikel. Karud 
magavad jõulude ajal. 
Kuid jõulukingid saab 
ta ikkagi. Talle toovad 
n e e d v ä i k e s e d 
p ä k a p i k u d o t s e 
koopasse sussi sisse. 
Kevadel ärgates leiab 
karu oma kingid üles. 
H u v i t a v , k a s t a 
j õ u l u v a n a l e v õ i 
p ä k a p i k k u d e l e 
tänukirja ka kirjutab?

Karu-Oti 
jõulud

- Mia 2b
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Naljad ja ristõna

Naljad
Kristo tuleb Triinu tuppa ja tahab 
televiisorist jalgpallimatši kordust 
vaadata.
„Ma tean, mis seisuga mäng 
lõppes!“ ütleb Triin. „Delfist 
lugesin. Tahad, ütlen?“
„Ära palun ütle, ma tahan ise 
vaadata,“ vastab Kristo.
„Palun, vaata kui tahad... Nagunii 
ei lööda ühtki väravat.“

Toimub igaõhtune tubade kontroll. 
Admin is t raa to r hüüdnimega 
Venelane käib toast tuppa ja jõuab 
kolmesesse tuppa. 
Venelane: „Mõlemad?“
Toa elanikud: „Meid on kolm.“
Venelane: „Üks välja!“

Õhtune tubade kontroll.
Jaanika: „Kas toas lõket võib 
teha?“
Venelane: „Jah, palun vaikselt.“

Muus ika tunn i s o l i a lgamas 
kontrolltöö. Kuni õpetaja käis töid 
printimas, julgustas Karin ennast, 
et pole hullu, et ta saab ju tööd 
õpikuga teha.
Karini juttu iseendaga kuulnud 
Markko küsis üllatunult: „Miks 
küll?“ 
K a r i n v a s t a s : „ N e e d , k e s 
laulukooris käivad, saavad teha 
kontrolltööd õpikuga.“ 
Markko: „Ja mis siis, me saame ka 
teha,“ ja lisas natukese aja pärast, 
„ aga me ei tohi vahele jääda.”

“Ben läheb Karli tuppa.
Ben: "Jou kutt, bio tehtud we?"
Karl: "Ei"
Ben: "Mul on pitsat!"
Karl: "Vihik on sahtlis"

12C klassi klassijuhataja oli 
palunud teatud õpilastel enne 
järgmise päeva klassijuhatajatundi 
enda juurest läbi käia, kuid Ben oli 
selle ära unustanud.
„Ben, kas ma peaksin solvunud 
olema, et sa mu ära unustasid?” 
küsis õpetaja.
Ben: „Ma ei unustanud Teid ära, 
ma unustasin meie kohtingu ära.”
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