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Intervjuu Audentese vilistlasega 
Mikk Ottis 
Mikk lõpetas Audentese 2013. 
aastal. Hetkel elab Tallinnas ning 
õ p i b T a l l i n n a Ü l i k o o l i s 
infotehnoloogiat.  

See kord on vaatluse all IB 
koordinaator Karolin Mäe, kes 
l i s a k s õ p p e t a m i s e j a 
klassijuhatamise kõrvalt leiab aega 
ka tantsimiseks.
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Tere taas!"
Uus poolaasta on täie 
h o o g a k ä i m a s n i n g 
kevadvaheaeg juba ukse 
taga ootamas. Kevade 
tulekust annavad märku ka 
rohelised muruplatsid, 
linnulaul ning läbi akende 
klassiruumidesse paistev 
kevadpäike.

Ka kooli õuel olevate tiikide jääkiht muutub iga 
päevaga aina õhemaks. KO2LILEHE toimetusel on 
hea meel, et vaheajale saame minna uue koolilehe 
numbriga, mis kannab järjekorranumbrit 2. 
Käesolevas KO2LILEHES on artikleid, mille 
teemasid on seinast seina. Näiteks leiab uue 
lehenumbri kaante vahelt ka sarnaselt eelmisele 
lehenumbrile persooniloo IB õpetajast Karolinist 
n i n g h u v i t a v a i n t e r v j u u A u d e n t e s e 
Spordigümnaasiumi vilistlase Markus Kerneriga. "
Ka selles KO2LILEHES testivad kaks õpetajat oma 
teadmisi, seekordses duellis pistavad rinda ning 
muuravad pead nutikate küsimuste üle meie kooli 
kehalise kasvatuse õpetajad Sirje ja Ivar. Kajastust 
leiab ka just Audentese Spordigümnaasiumi 
õppurspor t las i puudutav uus õppe- n ing 
treeningkorraldus. Uurisime asjaosaliste mõtteid 
ning arvamusi. "
Et aga Teil, kallid lugejad, lugemisisu ning 
uudishimu säiliks, siis jätame midagi ka Teile endile 
avastamiseks! Mõnusat lugemist ning lahedat 
märtsivaheaega!

ÕE president Kristella Jurkatamm

Juhtkiri
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õppejuht Katrin Mill

Õppejuhi pöördumine

Head audenteslased!"
Liiga tihti kuulen enda ümber öeldavat, et aeg möödub kiiresti. Tundub, et ei ole isegi 
aega mõelda sellele, kes me oleme ning mida me tegelikult tahame ja tegema peame. "
Aeg lubab teha juba ka mõned kokkuvõtted.  
Mul on hea meel, et meie kooli õpilastel on läinud kenasti aineolümpiaadidel. 
Hiljutisel inglise keele olümpiaadil saavutas suurepärase tulemuse Laura Kallas 10.d 
klassist õpetaja Margarita Hanschmidti juhendamisel. Laura valiti aineolümpiaadil 
Tallinna linnast kolme tublima õpilase hulka, kes saavad minna lõppvooru Tartu 
Ülikooli. Paraku peab Laura spordi tõttu sellest võimalusest loobuma. Tarvo Erimäe 
11.c klassist osales võistlusel ESU National Public Speaking Competition 2014, kus 
saavutas  4.-6. koha. Teda juhendas õpetaja Mari Pruli.

Põhikoolist saavutasid Olga Tenno ja Jelena Panfilova juhendatud 9. klasside õpilased sügisel vene keele 
aineolümpiaadil suurepärased tulemused. Bioloogia olümpiaadil said Tallinna piirkonnavoorus häid tulemusi 
9.klasside ja 10.klasside õpilased. Õpilaste juhendajateks olid õpetaja Külli Relve ja Heli Illipe-Sootak. Mitmed 
olümpiaadivoorud on aga veel pooleli ja loodan, et peatselt kuuleme häid sõnumeid tublidest tulemustest 
matemaatika vallas. "
Paraku läheb aeg tõesti kiiresti ja õpetajad on juba ette valmistamas abiturientide kevadisi eksameid. See on 
kindel kevade märk, kuigi sel aastal ei oleks talve nagu olnudki ja õues on olnud ühtlane sügis-kevadine õhustik. 
Põhjamaa inimesena olen ma küll tundnud natuke igatsust paksu lume ja näpistava pakase järele, aga sellisel 
segatud aastaajal on ka omad eelised. Pole olnud vajadust hirmsa lumesodise ilmaga võidelda ja sel aastal on ka 
vahetusjalanõude teema olnud kindlasti lihtsam, sest märjad jäljed pole teid reetnud. Usun siiski, et see teema ei 
vaja pikemat selgitamist ja teil on olemas sisemine vastutustunne kooli sisekorra järgimisel. "
Seda kooliaastat on veel ühe õppeveerandi jagu. Soovin teile rõõmsat meelt, selget sihti, meelekindlust ja 
mõttejõudu, et koolilõpp kevadises päikesesäras kenasti korda läheks. "
Me loodame alati, et keegi teine teab vastust. Et mõni teine koht on parem, et mõni teine kord tuleb kõik paremini 
välja. Tegelikult on aga nii, et mitte keegi teine ei tea vastust. Ükski teine koht pole parem ja palju on juba 
õnnestunud. Vastus on Sinu olemuses – Sa tead, kes Sa oled, ja Sa tead, mida tahad. (Laozi „Daodejing“) "" - Katrin Mill"

õppejuht

Tule vaatama fotonäitust bioloogia 
õpetaja Heli Illipe-Sootaki reisist 
Indiasse."
Näitus asub suure kool imaja 
kolmandal korrusel

NÄITUS:

3 



Mõtteid uuest õppe- ja treeningtöö

Mõtteid uuest õppe- ja treeningtöö 
korraldusest
Käesolevast õppeaastast muutus 
Audentese Spordigümnaasiumi 
treening- ja õppekorraldus. 
Muutus puudutas kõige enam 
esimese vahetuse õpilasi, kelle 
päev algas varem ühe õppetunniga 
koolis ning seejärel siirduti trenni. 
Nüüd algab nende päev kohe 
treeninguga ning alles pärast seda 
o n k o o l i t u n n i d . K u n a 
kergejõustiklastele nii varajased 
treeningute ajad ei sobinud, siis 
jõuti ka nendega kompromissile 
ning kõik kergejõustiklased viidi 
üle teise vahetusse, kus trennid 
algavad pärast 2-3 tundi koolis. 
Arvamusi ja mõtteid toimunud 
m u u t u s t e k o h t a k o g u s i m e 
Spordigümnaasiumi direktorilt 
Priit Ilverilt, õppejuhilt Katrin 
Millil t , ajalooõpetajalt Mai 
Arengult ning muidugi õpilastelt, 
kelle igapäevaelu uus päevaplaan 
kõige rohkem mõjutab. "
Treeningaegade muutmise vajadus 
kerkis päevakorda erinevatel 

põhjustel. Üheks põhjuseks oli 
s e e , e t s p o r t l a s t e l , k e l l e 
treeningruumid ei asu Audentese 
territooriumil, on nii lihtsam aega 
kokku hoida, kui nad ei pea 
õppetundide vahel ühest paigast 
teise sõitma. Samuti annab 
hommikune trenn võimaluse 
vajadusel õppetundide arvelt 
n ä p i s t a m a t a p i k e n d a d a 
treeningute aega. Lisaks ei saa 
mainimata jätta, et üksik tund 
päeva alguses ahvatles paljusid 
õpilasi väga kergelt „sisse 
magama“ ja see oli selge nii kooli 
juhtkonnale kui ka õpilastele 
endale. "
Õpilased näevad uues korralduses 
nii plusse kui miinuseid. On neid, 
k e l l e l e m e e l d i b p r a e g u n e 
korraldus rohkem, ja ka neid, kes 
tahaks, et asjad oleks uuesti 
vanaviisi. Leidub ka neid, kes 
suhtusid esialgu uude päevakorda 
arvustavalt ja eelarvamusega, kuid 
nüüd, kui on juba ära harjunud, 

mõistavad, et sellel on oma head 
küljed.  Leitakse, et üksik tund 
päeva alguses oli tõepoolest tüütu, 
otse trenni minna on mugavam. 
Samas ütlevad õpilased, et nii 
vara hommikul on raske ennast 
trenni jaoks häälestada ja üles 
ärgata ning ka söömas peab käima 
varem, et enne trenni toit ära 
seedida, ning selle arvelt väheneb 
ka uneaeg. Toitumise koha pealt 
mainiti veel nii palju, et pärast 
trenni on väga raske tühja kõhuga 
veel mitmes koolitunnis istuda 
ning pärast esmaspäevaseid ja 
neljapäevaseid söögivahetunde on 
keeruline jõuda õigeks ajaks 
tundi. Need on päevad, kui 
esimese ja teise vahetuse õpilased 
lähevad sööma ühel ajal ja see 
tekitab väga pikad ja aeganõudvad 
järjekorrad.  "
Õpetaja Mai Arengu sõnul 
õ p e t a j a t e l e D k l a s s i d e 
treeningaegade muutus suurt rolli 
ei mängi ja pigem oli tõesti halb
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see, et varasematel aastatel 
kippusid õpilased esimesest 
tunnist puuduma. Küll mainis ta, 
et tõepoolest ei suuda õpilased 
trenni ja lõuna vahel tundides 
keskenduda ning jääb mulje, nagu 
nad mõtleksid ainult toidule. Ta 
l i s a s v e e l , e t k u n a k õ i k 
kergejõustiklased viidi üle C 
klassidesse, on need D klassidest 
tunduvalt suuremad. See muudab 
õ p p e t ö ö n e n d e s k l a s s i d e s 
paratamatult veidike erinevaks, 
kuid sellegipoolest oli õpetaja 
Arengu arvamusel, et kõigega on 
võimalik harjuda ning need on 
v a i d p i s i p r o b l e e m i d . 
Pisiprobleemiks võib lugeda ka 
Katrin Milli välja toodud asjaolu, 
et kogu kool on hommikuti poole 
tühjem ning seetõttu on väga 

keeruline kõiki õpilasi mõne 
ürituse jaoks kokku saada ning 
tegevusi korraldada. "
Õpilaste hommikuse uneaja 
vähenemise kohta kommenteeris 
direktor Priit Ilver, et ta saab neist 
aru, sest hommikune uni on 
magus tõepoolest kõigil, kuid 
siiski on kell pool 9 treeningutega 
alustamine varem mainitud 
põhjustel äärmiselt praktiline. Ta 
mainis ka, et 25 aastat tagasi 
t o i m u s t ö ö A u d e n t e s e s 
samamoodi ja ka talle endale ei 
ole varajane ärkamine võõras, sest 
Ameerikas ülikoolis õppides 
alustas ta ise treeningutega isegi 
kell 6 ja pidi selleks kell 4 
ärkama. Direktor leiab, et uneaeg 
ei saa lühikeseks jääda, kui minna 

õigel ajal magama. Õpilaste 
trennijärgse tühja kõhu murega on 
direktor samuti kursis ning ta 
nõustub, et peale trenni näljasena 
tundides vastu pidada ei ole 
võimalik. Priit Ilveri sõnul on 
lisatoidukorra tekitamisega juba 
tegeletud ja tegeletakse, kuid 
hetkel on takistavaks asjaoluks 
rahamured. Ta lisas veel, et uue 
korra kasud on korralikult läbi 
mõeldud, mitte et see oleks 
lihtsalt tema tahtmine. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi 
uuel korraldusel on nii plusse kui 
miinuseid, paistab, et plussid 
k a a l u v a d m i i n u s e d ü l e s . 
Eesmärgiks on ikkagi muuta 
õ p p e - j a t r e e n i n g t ö ö 
efektiivsemaks! 
 

-Kristella Jurkatamm ja Hanna-Loore Õunpuu

Mõtteid uuest õppe- ja treeningtöö
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Teisipäevasel õhtul käib Võrus 
m ä n g , m i s o n j õ u d n u d 
lõpusekunditele ja treener võtab 
time-out'i, et joonistada plaan 
viimaseks rünnakuks.  
Tahvli peal on kõik paigas ja 
viimase mängija valikuga jääb 
peatreener mõttesse: "Olgu, sina, 
Krüger, viskad audist palli välja ja 
ära puterda seal midagi!"  
Mees tuleb teiste vahelt välja ja 
ütleb häbelikult: "Aga mina ei saa 
visata, sest mind ei ole mängus." "
1 0 . k l a s s i s h o m m i k u s e s 
ajalootunnis nuuskas Markkus 
nina, seejärel avas akna ja viskas 
kasutatud salvrätiku välja. Mai 
Arengu küsis: ,,Mida sa tegid just 

praegu?’’  
Markkus vastas: ,,Ma ei teinud 
midagi.’’  
Õpetaja seepeale: ,,Ma nägin ju, 
kuidas sa selle salvräti aknast 
välja viskasid.’’  
Markkus tegi süütu näo ja 
vastas: ,,Ei no see salvrätik 
lihtsalt võttis jalad alla ja jalutas 
ise aknast välja!’’ "
P ü h a p ä e v a õ h t u l k a d u s 
õpilaskodust elekter ära. Istusime 
toanaabri Katriga pimeduses ja 
kuulasime, kuidas teised kilkavad 
k o r i d o r i s , n a g u o l e k s 
mingisugune ilma ime juhtunud. 
Lõpuks tuli administraator Tiina 
koridori ja keegi ütles talle: 

„Tiina, elekter kadus ära!“ 
Tiina vastu: „Jah, ma näen, ega 
ma pime ole!“ "
Õhtul õpilaskodus. Roman küsib 
Martini käest: 
„Kas sa õpid homseks vene 
keelt?” 
„Ei! See on liiga kerge, et õppida, 
ma ei viitsi,” vastab Martin. 
„Aga eesti keelt?” 
„Ei,“ vastas Martin. 
R o m a n k ü s i s m i k s j a s a i 
vastuseks: „See on liiga raske, et 
õppida!”

Naljad



Persoon

Karolin Mäe - Aega tuleb 
planeerida
Karolin Mäe on IB ja programmi CAS (creativity, action, service) koordinaator, 
bioloogiaõpetaja ja ka klassijuhataja. Oma tihedas ajakavas leiab ta veel aega 
ladina tantsustiilide harrastamiseks ja oma eraelu elamiseks. Mitmekülguse 
saladuseks on hea ajaplaneerimisoskus. Peale hea ajaplaneerimisoskuse on 
Karolinil ka avatud ning kriitiline meel, talle meeldib võtta riske ja ületada 
väljakutseid. Tema motoks on olla inspireeritud õpilastest.

Karolin Mäe alustas kõrghariduse omandamist 
Tallinna Ülikoolis geoökoloogia õppimisega. Tema 
eluvaliku tegemisel said määravaks huvi reisimise ja 
looduse vastu. Õpetajaameti leidis Karolin juba 
bakalaureust omandades, mil ta avastas, et õppimise 
kõrvalt jääb aega piisavalt üle. Ülikoolis sai ta 
võimaluse minna aastaks õppima ERASMUSE 
projekti raames Taani Roscilde Ülikooli. Tagasi tulles 
pakkus Karo l in i le huvi Ta l l inna Ül ikool i 
Õpilasesinduste Rahvusvaheline klubi, mille juhiks ta 
ka sai.  
Igal ülikoolil on olemas Rahvusvaheline klubi, kus 
toetatakse välismaalt õppima tulevaid tudengeid. 
Neile tutvustatakse Eesti kultuuri, tehakse erinevaid 
reise, üritusi ja matkasid ning võimaldatakse vajadusel 
ka nõustamist.  "
Karolinil on veel kogemusi ka õpingutest USAs 
Oklahoma Ülikoolis. Välismaale õppima minnes 
soovitab ta noorel olla avatud uutele kogemustele. 
"Välismaale õppima minev noor peaks omama suurt 
kohanemisvõimet, olema avatud ja eelarvamuste vaba 
ning uurima ka piirkonna kohta, kuhu ta suundub." 
Informatsiooni saab erinevatest organisatsioonidest, 
näiteks Eesti Ameerika Kõrgkoolide Teabekeskus, kes 
teeb kevadeti palju infotunde stipendiumitest ja 
elamistngimustest, veel leiab palju informatsiooni 
suhtlusportaalilt Facebook, nii koolide lehtedelt kui ka 
rahvusvahelistest gruppidest.  
Karolin soovitab välismaale siirdujatel leida omale 
inimene, kellel on juba sarnane kogemus ning kes 
oskab anda nõu, et vältida probleeme, mis võivad 
tekkida. Karolini sõnul välismaal haridust omandades 

tal suuri raskusi ei tekkinud ning ta usub ka, et eesti 
lastel, kellel on soov minna õppima teistesse 
maadesse, on toime tulemiseks piisavalt hea keeletase.  "
IB pakkus Karolinile võimalust enese arendamiseks ja 
oma huvide rakendamiseks.Olles varasemalt töötanud 
õpetajana Tallinna Tööstushariduskeskuses ja Jüri 
Gümnaasiumis, kus õpetada tuli suuremaid klasse, oli 
Audentes Karolinile ka omamoodi katsumuseks. 
Muuta tuli oma õpetamisstiili ja leida aega tundide 
ettevalmistamiseks.IB õppesuund ja filosoofia 
meeldisid talle aga väga.  
Peale klassijuhatajaks ja õpetajaks olemise, on Karolin 
veel ka nii IB kui õppeaine CAS koordinaator.  
" I B k o o r d i n a a t o r i t ö ö s a r n a n e b p a l j u s k i 
õppealajuhataja tööle. Koostööd tuleb teha õpetajatega 
ja tuleb koostada ka tunniplaan. Samas sarnaneb see 
ka ülikooli vastuvõtukomisjoni tööle, sest tuleb 
korraldada vastuvõttu."  
CAS õppeaine koosneb kolmest komponendist: 
Creativity (loovus), Action (aktiivne tegevus) ja 
Service (vabatahtlik teenistus). CASi raames on 
Audentese õpilased andnud järeleaitamistunde 
klassikaaslastele, aidanud korraldada üritusi, osalenud 
toidupanga, loomaia ja koerte varjupaiga tegevustes 
ning esindanud kooli spordivõistlustel ning meedias. 
"CAS on tunniväline tegevus, mis on suunatud sellele, 
et õpilased arendaksid oma empaatiavõimet ning 
rakendaksid oma energia kohaliku keskkonna 
arendamisele ja ühtlasi tegeleksid teemadega, mis on 
globaalse tähtsusega.  
See on väga mitmekülgne programm, mille lõplikult 
paneb kokku õpilane ise, sest tema otsustab milliste
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- Karin Kallas   

26.märts - gümnaasiumi näidendipäev „Teeme (ise) teatrit!“ 

3.aprill - muusikalektoorium 1.-6.klassile Polepole’ga 

16.aprill - Gümnaasiumi konverents 

14.-17.aprill - Perenädal algkoolis 

17.aprill - Algkooli Kevadlaat 

23.aprill - Abiturientide ball 

25.aprill - Abiturientide lõpukell 

30.aprill - Nõidade piknik algkoolis ja Põhikooli kevadpidu 

7.mai - Huvikooli kevadkontsert 

15.mai - Kooli sünnipäeva kontsert 

30.mai - Algkooli ball 

6.juuni - Viimane koolipäev 

19.juuni - Põhikooli lõpuaktused 

20.juuni - Gümnaasiumi lõpuaktused 

"

Kalender

tegevustega ta soovib olla hõivatud."  "
Hindamisel arvestatakse seitset erinevat komponenti, 
näiteks kuidas on tegevused arendanud õpilase 
ajaplaneerimisoskust, aidanud kohalikku keskkonda 
ning kas need on rahvusvahelise tähtsusega.  "
Nii nagu igal kool peab jälgima kindlat ainekava, nii 
peab ka IB, aga erinevalt tavakoolist on ainekava 
koostatud rahvusvahelise organisatsiooni poolt ning 
õpe on inglise keelne. Ühtlasi annab IB lõpuklasside 
õpilastele veidi suurema valikuvabaduse, sest lõpliku 
ainete valiku teeb õpilane ise.  
Nimelt saavad õpilased valida kuuest ainegrupist 
endale kolm standardtasemel õpitavat ainet ja kolm 
kõrgemal tasemel ainet. Lisaks neile on kõigil koos 
veel kolm põhiainet, milleks on CAS, TOK (Theory of 
Knowledge) ja EE (Extended Essay).   
Audentese IB õpe teeb rahvusvaheliselt koostööd 
Soome kooliga, kellega minnakse iga kevad koos 
välitöödele.  IBs sisendatakse õpilastele eesmärki, et 

pürgida tuleb alati kõrgemale, ei tohi leppida 
vähemaga ning õpetaja on võtnud endale pigem 
partneri rolli, kes toetab õpilasi nende enda seatud 
eesmärkide poole püüdlemisel.  
Karolin loodab, et ta on oma õpilastele ja õpetajatele 
usaldusväärseks partneriks. Õpilastes hindab ta 
tähtaegadest kinnipidamist ja avatust uutele 
teadmistele.

Persoon
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Intervjuu: Mikk Ottis

Audentese vilistlane - 
Mikk Ottis

Kui väga Sa tunned Audentesest puudust? 
Eks natuke ikka! Sain õpetajatega hästi läbi ning 
sealne spordihall on tegelikult väga mugavalt 
kasutatav, paar korda aastas plaanin ikka külas käia ja 
vaadata kuidas kellelgi läheb ja nii edasi. "
Kuidas Sa sattusid Tallinna Ülikooli? 
Nagu öeldud, hetkel olen Tallinna Ülikoolis. Eks ma 
kuidagi kogemata komistasin sinna. 12. klassis saadeti 
mind inglise keele olümpiaadile ning sain riiklikus 
voorus kolmanda koha, mis lubas mul valida ükskõik 
millise eesti keelse aine kas Tallinna Ülikoolis või 
Tartu Ülikoolis. Kuna kodus on siiski mugavam, jäin 
Tallinnasse.“ "
Räägi meile oma tavalisest koolipäevast ? 
Võrreldes gümnaasiumiga on olukord kõvasti leebem. 
Tavaliselt lähen kooli kas kell 10 või 12, reeded on 
hoopis vabad. Tunnid võivad kesta poolteist tundi 
kuni kolm ja pool tundi, mis on päris kohutav. 
Loengutes pole midagi märkimisväärset, istud seal ja 
heal päeval kuulad kõik loengud algusest lõpuni. 
Ülejäänud tunnid on palju praktilisemad, eriti IT 
valdkonnas, seal tegeleme programmeerimise ja 
muude taoliste ülesannetega. Kokkuvõtvalt on 
peaaegu sama, mis Audenteseski, ainult päevad on 
lühemad ja ained on enda jaoks huvitavamad. "
Kas Sulle meeldib sporti teha. Kui jah ,mis 
spordiala ? 
Jah! Audenteses õppides käisin paar aastat judos ning 
alates viiendast klassist läksin kergejõustiku trenni. 

Kahjuks viimastel aastatel järjepidevus hajus, kuid 
nüüd hakkan tasapisi uuesti tegelema ning teen seda 
Audenteses. "
Mida Sa tahaksid peale ülikooli lõpetamist edasi 
teha ? 
Reisida, reisida ja veel reisida. Olen see aasta juba 
käinud Kanadas ja Hollandis ning plaanin suvel minna 
USAsse. Samuti sooviks minna peale bakalaureuse 
kraadi omandamist edasi kuhugi välismaa ülikooli. 
Ning peale kõige selle....ju vist joosta ja leida töö . "
Milliseid lahedaid kogemusi oled siiamaani saanud 
oma ülikoolielust ? 
Hetkel midagi eriti peale rebaste ristimise ei tulegi 
pähe. Näiteks pidime tuletõrjevoolikuga sammuma 
läbi vanalinna. Poleks olnud väga keeruline, aga meid 
oli umbes 50 ning meil kästi sellega trammi siseneda. 
Umbes kolmanda korraga saime hakkama. Pigem on 
lahedad kogemused tulnud sellel õppeaastal just tänu 
graafiku paindlikusele, ma võin minna reisile 
veebruaris ilma, et ma peaksin põdema märkuste või 
tegemata tunnikontrollide üle. Ehe näide sellest oli mu 
esimene inglise keele tund jaanuaris. Ütlesin 
õpetajale, et oskan keelt ning ta tõmbas nimele lihtsalt 
ringi ümber ja ütles, et tule mais tagasi eksamile. "

-Liisel Nelis

Mikk Ottis on 19-aastane Audentese vilistlane. Ta elab 
Tallinnas ja hetkel õpib Tallinna Ülikoolis ITd. Audenteses 
alustas Mikk õpinguid 3 klassis 2002. aastal ning lõpetas 
kooli 2013. aastal. 
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Arvamus: käsitöö

Käsitöö tänapäeva 
koolis
Käsitöö on olnud juba pikka aega 
osa meie tunniplaanist. Teame, et 
see mängib olulist osa meie 
kordinatsiooni ja tunnetuse 
arengus ning annab üldiseid 
oskusi tulevikuks. Aga siiski, 
nagu iga teisegi ainega, on seal 
asju, mida õpilaste arvates peaks 
muutma. "
Küsides erinevate õpilaste käest 
nende arvamust käsitööst, jooksid 
mõned kindlad asjad korduvalt 
jutust läbi. Kõige sagedasem 
nendest oli arvamus, et me koome 
liiga palju. Kas ei koosne käsitöö 
enamast kui kudumisest ja 
heegeldamisest? On arusaadav, et 
teatud asjad on õppekavas sees ja 
neid peab tegema, aga kas ei piisa 
sellest kui õpilane õpib tehnika 
selgeks ja näitab, et ta seda oskab 
pisikese proovitööga?  "
Teisel kohal oli kindlasti arvamus, 
et tundides tuleks veeta palju 
rohkem aega kokates ja need 
tunnid peaks toimuma poistega 
koos. Kas ei ole oskus süüa teha 
mitte üldine vajadus? Kokkamine 
on tõesti asi, mida enamik õpilasi 
naudib. Õpilast , kes üt leb 
kokkamisele ei, kui see mõte 
tunnis välja käiakse, ei ole ma 
veel näinud. Üldiselt tahaksid 
tüdrukud teha rohkem puutöö-
käsitöö tundide vahetusi, rohkem 

kokata ja keskenduda pärast 
kohustusliku tehnika selgeks 
õppimist enda valitud meeldivale 
tööle, näiteks projektõppele, mis 
oli arvamuse esitajate seas väga 
populaarne. "
Küsides poistelt, mida nemad 
tüdrukute käsitööst arvavad, 
naersid nad vaid meile antava 
kodutöö rohkuse üle.  Tegelikult 
on see tõesti teema, mille üle 
omavahel sageli räägitakse. On 
arusaadav, et poistel lihtsalt ei ole 
v õ i m a l i k t ä n u v a s t a v a t e 
tööriistade puudumisele kodutöid 
teha, aga päeva lõpuks on fakt 
see, et kui ühel lapsel on 
kodutööd tehtud ja ta võib 
puhkama minna, peab teine veel 
õmblema hakkama. Miks on 
tüdrukutel vaja käsitöös kodutööd 
teha?  "
Projektid on nii suured, et 
soovides ajakavas püsida ei ole 
seda kõike lihtsalt füüsiliselt 
võimalik tunni jooksul ära teha. 
See toob meid ka tagasi ühe 
eelpool mainitud mõtte juurde: 
tööde maht on liiga suur. Kui iga 
aasta teha sama asja uuesti ja 
uuesti, siis lõpuks kaob huvi ära. 
Kudumine, olgu see siis vesti või 
salli, on kudumine ja kui kellelegi 
see väga meeldib ja tal on aega 
seda pärast kooli suures mahus 

teha, on väga tore. Aga kudumine 
on mahukas töö ning kui seda 
korralikult teha, siis paljudel 
õpilastel ei ole selleks lihtsalt 
aega. Millegipärast käib jooksvalt 
i g a s t p r o b l e e m i s t l ä b i 
kudumine… Hmm, ei tea küll 
miks… "
Kokkuvõtteks on käsitöö siiski 
asi, mis võib olla väga meeldiv ja 
tore. Kuigi selle juures on asju, 
mida võiks muuta, jätkus õpilastel 
kästiöö kohta ka positiivseid sõnu 
küllaga. Näiteks oldi väga rahul 
projektõppega, eriti rõõmsad oldi 
ehete valmistamise üle. Käsitöö 
on vajalik ja see õpetab meile 
palju kasulikke oskusi edasiseks 
eluks. Kindlasti ei ole see 
arvamuslugu mõeldud solvanguna 
tunni enese ja kindlasti mitte 
õpetaja vastu, kelle kohta jätkus 
vaid kiidusõnu. Õpilased leidsid, 
e t õpe ta ja a rves tab nende 
soovidega ja on alati mõistev. 
Lõppude lõpuks on käsitöö tore 
tund ja õpilaste ainuke soov oleks 
sinna lisada enda väljapakutud 
väikeseid muudatusi, et muuta 
seda juba ni igi toredat ja 
huvitavat tundi veel paremaks. 

-Laura Unt ja Christina-Sandra Sõõrumaa



10 küsimust õpetajale - Raud vs Kotkas

10 küsimust õpetajale"

Raud vs Kotkas
Õpilastel on erinevatest kontrolltöödest ja tunnikontrollidest kõrini. 

Vahelduseks ragistasid ajurakke õpetajad. Palusime õpetajal Sirje Raual ning õpetajal Ivar Kotkal vastata 
kümnele küsimusele. Vastuste eest sai punkte, mille andmisel kindlat reeglit polnud. 

Küsimus Sirje Raud Ivar Kotkas

1. Miks olla kehalise kasvatuse 
õpetaja? 

Nagu iga elukutse puhul. Hea on teha seda, 
mis sulle meeldib! 
1 punkt

Sest soovin, et mind ümbritseks terve, 
positiivse ellusuhtumisega ja kehaliselt 

aktiivne ühiskond 
1 punkt

2. Miks tekib mõnel õpilasel 
maagiline kõhuvalu enne iga 

kehalise tundi?

Lihtsalt kardab mingit spordiala... 
Psüholoogiline värk. Valus, aga tõsi 
Valus, aga tõsi: 1 punkt

Selle taga võib olla mitte korras 
seedimine. 

1 huumoripunkt.

3. Mitu aastat olete Audenteses 
töötanud?

16 aastat   
1 punkt, kuna Ivar on töötanud vähem

Kuus aastat  
0 punkti, sest Sirje on töötanud rohkem

4. Miks on poiste ja tüdrukute 
eraldamine kehalise tundides vajalik?

Mingil ajal on vajalik – pubekaea 
häbenemine, aga üldiselt teevad koos päris 
hästi tunde kaasa  
1 punkt

Teatud vanuses on tunde nii lihtsam ja 
tõhusam anda  

1 punkt

5. Mitmes planeet on Veenus? Armastus  
Polnud päris see, mida küsisime: 0 punkti

Teine 
1 punkt.

6. Mis kell Te hommikul ärkate? 7.30  
0 punkti, kuna Ivar on tublim ning ärkab 
varem

3. veerandil kell 6.50 ning 1., 2. ja 4. 
veerandil kell 7.00. 

1 punkt, , sest äratust Sirjest varem

7. Kelleks Te tahtsite lapsena saada? Geoloogiks, just ekspeditsioonidel käimise 
pärast.  
:-) 1 punkt.

Sportlaseks  
1 tugev punkt.

8. Mis on Teie rekord Flappy Birdis? Ei mängi üldse 
Kahju, 0 punkti

Ei tea seda mängu  
0 punkti, kui ei tea ;)

9. Kes on Teie lemmikõpilane? Kes tahab kehalises käia ja alati rõõmuga 
tundi tuleb 
0,5 punkti, sest kindlasti on see üks päris 
lemmikõpilane olemas ;-)

Õpilane, kellel on kehalise kasvatuse tundi 
tulles sära silmis ja tahe end 

mitmekülgselt kehaliselt arendada. 
0,5 punkti, sest kindlasti on see üks päris 

lemmikõpilane olemas 

10. Joonistage oma 
lemmikspordivahend! 

1 punkt "
                                                  
                                                      

1 punkt

Tulemus
Sirje Raud Ivar Kotkas

6,5 7,5
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9. klasside päev algas kogunemisega Riigikogu maja 
ees. Läbisime turvakontrolli ning tutvusime giidiga, 
kes juhatas meid mööda mitmetest tuttavate 
nimesiltidega kabinettidest ja jõudsime istungitesaali, 
kus parasjagu käis kibe hääletamine. Viie 
kohalviibimise minuti jooksul suutsid riigikogulased 
vastu võtta lausa 4 otsust! Saalis oli erakordselt palju 
pressiesindajaid ja külalisi, sest arutati välispoliitikat. 
Kuigi oli huvitav vaadata, kuidas härra Jüri Ratas 
haamriga kolistades otsuseid vastu võttis, ajas giid 
meid varsti püsti ning suundusime Valgesse saali. 
Tundub, et olime valinud külastuseks sobiva päeva, 
sest saalis nägime enda ees filmivat kaamerat ning 
mees kaamera ees tundis huvi, ega meie seas pole 
ü h t e g i E u r o o p a P a r l a m e n d i k a n d i d a a t i . 
Hämmendunult andsime eitava vastuse – nii lõppeski 
meie 5 sekundit kuulsust. Meesterahvast giid tutvustas 
meile põhjalikult nii Valge saali kui ka hoone enda 
ajalugu ning rääkis Riigikogu tööst. "
Järgmiseks peatuseks oli programm „Kodanikud, 
õhuhäire!“ Bastioni käikudes, kuhu pääsesime läbi 
Kiek in de Köki. Alustuseks pidime jagama end nelja 
rühma ning õnnetuseks saime kaela töölehed, mis 
pidid ekskursiooni käigus täidetud saama. 
Külmaõhulisse käiku sisenedes ootasid meid järsud 
trepid ja elusuuruses nukud, mis panid vähemalt mind 
mitu korda võpatama. Vaatasime programmi jooksul 
ära mitu filmijuppi, kuulasime giiditädi huvitavat juttu 
pommivarjenditesse kogunemise kohta ning julgemad 
katsetasid ka gaasimaski pähe panemist. "
Peale väikest söögipausi kogunesime Okupatsioonide 
muuseumi. Klassikaaslaste nägudest oli juba näha, et 

isegi sportlased ei suuda mitu tundi püsti seista ja giidi 
juttu kuulata. Siiski üritasid eestlasest giid ja prantsuse 
ajaloolane meile nii palju selgeks teha, kui meie 
uimased pead veel vastu võtta suutsid. Inglise keeles 
rääkival prantsuse vanahärral oli väga huvitav jutt, aga 
kui me jõudsime toolidega täidetud nurgakesse, olid 
kõik kärmed istekohti võtma – kes tooli ei saanud, 
istus maha. Selles saalis kuluski kõige rohkem aega, 
sest keegi polnud nõus sealt enam tõusma. Onu rääkis 
meile pikalt Nõukogude okupatsioonist ja inimestest, 
kes iga hinna eest üritasid läänemaailma pääseda enne 
kui liiga hilja. Alumisel korrusel tutvusime tuntud 
i s i k u t e k u j u d e g a n i n g n ä g i m e m i t u t 
propagandaplakatit, mis tänapäeval võtavad ikka 
muigama küll. Jäime veel veidi kauemaks näituse 
eksponaate uurima ja nii mõnigi asi tundus tuttav 
vanemate räägitud lugudest. "
Aitäh ajaloopäeva korraldamise eest, õpetaja Pille 
Rohtla! Jääme suure huviga ootama järgmise aasta 
ajaloopäeva! 

IB-International Baccalaureate

Ajaloopäev Audenteses
Iga-aastane ajaloopäev Audentese koolis leidis sel aastal aset 27. veebruaril. Päevast võtsid osa 5.-9. klasside 
õpilased. Viiendad klassid tegid ekskursiooni keskaegses linnas ning loheretke Eesti Ajaloomuuseumis. 
Kuuendikud ja 7A nautisid ajarännakut aastasse 1514. Kaheksandate klasside päralt oli Titanicu näitus 
Lennusadamas ja programm „Vana palee“ Peeter I majamuuseumis. Üheksandaid klasse ootas Riigikogu 
külastus, programm „Kodanikud, õhuhäire!“ Bastioni käikudes ning Okupatsioonide muuseum.

-Kertu Laak

Peale ajaloopäeva toimus aktiivõppenädalal ka 
muud
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Hetki 3. veerandi sündmustest

EV 96 aktusel esinesid õde ja vend Grassmannid Põhikoolil käis külas tsirkus

1A aabitsapidu Stiilinädal: multifilmi tegelased

Stiilinädal: lipsud ja traksidEV 96 aktusel käis külas filmimees Artur Talvik


