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Intervjuu Audentese vilistlase ja 
tennisisti Markus Kerneriga. 
Spordigümnaasiumi lõpetas noor 
sportlane 2013. aasta suvel ning 
suundus sügisest õppima USA 
ülikooli. 

Kukeke, jänespoiss ja orav koos mudilastega saatsid abituriendid eksamiteks valmistuma

Teeme lähemalt tutvust Audentese 
k õ i g e a k t i i v s e m a n i n g 
rõõmsameelsema õpeta jaga , 
kelleks on Anu Ott. Lisaks 
muusikatundide andmisele on 
temal väga tähtis roll kooliürituste 
k o r r a l d a m i s e s a l g - n i n g 
põhikoolile.

•Vanemtreeneri pöördumine lk 3 
• Kuldmedal - võimalik või 
võimatu lk 4 
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Armas koolipere! 

Aeg on taas kord lennanud 
linnutiivul ning märkamatult 
on lõppemas järjekordne 
kooliaasta - kellele viimane, 
kellele veel mitte. Ukse taga 
seisab kannatamatult õpilaste 
p o o l t k a u a o o d a t u d 
suvevaheaeg. Juba praegu 
särab päike täistuuridel akna 

taga ning koolipingis istudes tekib tahes-tahtmata soov 
minna õue peale ilma nautima. Õnneks on kõigil peagi 
võimalus seda teha, tuleb vaid enne lõpetada kooliasjad 
ning külastada pidulikku koolilõpuaktust. !
Ka meie oleme jõudnud enne vaheaega valmis teha veel 
selle õppeaasta viimase lehe. Sellest KO2LILEHE 
numbrist leiab näiteks vahva intervjuu meie kooli 
asendamatu medõe Zinaidaga. Oleme uurinud ka 
Audentese Spordigümnaasiumi vilistlaselt Markus 
Kernerilt tema eluolu kohta pärast gümnaasiumi 
lõpetamist. Nagu traditsiooniks on saanud, siis ka 
seekordses KO2LILEHE numbris asuvad rinnakuti 
lõbusatele küsimustele vastama kaks õpetajat- 
käsitööõpetaja Maarika Puust  ja puutööõpetaja Allan 
Haak. Aasta lõpus tehakse alati kokkuvõtteid, nii ka 
meie . Ka jas tamis t saavad s i lmapa i s tvamad 
õppetulemused ning lisaks mõlgutame gümnaasiumi 
kuldmedalistidega mõtteid medaliga lõpetamise teemal. 
Kuid see pole veel kõik! Et lugemine oleks põnevam, 
jätame Teile veidi avastamisrõõmu! :) !
KO2LILEHE tegijad soovivad Audentese kooliperele 
mõnusat ja sooja suvevaheaega! Ärge unustage raskest 
õppetööst pead tuulutada ning suve täiel rinnal nautida!  !

ÕE president Kristella Jurkatamm

Juhtkiri

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

Õunpuu, Christina-Sandra Sõõrumaa, Kertu Laak 

Kujundaja: Oliver Orav 

Abikäed: Agnes Järve, Toomas Uuskam

•Viimane kooliveerand piltides

•Nuputamine
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Direktorite pöördumine

Armsad kaasmaalased! 

Taas kord on kätte jõudnud kevad ja käesolev õppeaasta on jõudnud lõpusirgele. 
Lõppeval õppeaastal on treeningtööd  tehtud palju ja arvan, et kvaliteetselt ja 
kohusetundlikult. Õppetöösse on suhtutud hoole ja vastutustundega, mis kajastub ka 
meie selleaastaste lõpetajate kuldmedalite arvus. Samas leian, et mõlemas eespool 
mainitud valdkonnas on paljudel meie õpilastel kindlasti ka veel parandamisruumi.  !
Meie õppe- ja sporditingimused on Põhja- ja Baltimaades ühed paremad. Sellega pean 
silmas just kompaktsust ja tänapäeva mõistes  tipptasemel spordibaaside olemasolu.  !
Siinkohal ei saa paraku mainimata jätta asjaolu, et oleme möödunud hooajal saanud 
erinevatelt meediaväljaannetelt kriitikat meie spordikooli tegevuse ja erinevate 
spordialade suunas. Kriitikat tuleb siiski alati ette erinevates eluvaldkondades,    
vaatamata kõigile püüdlustele. Kuid usun, et  igasugune kriitika on elus edasiviiv 

jõud, kui seda enda jaoks õigesti tõlgendada. Ise olen arvamusel, et ükski spordiala meie koolis ei ole teisest nõrgem 
ega tugevam, rääkimata eelistustest. Kuid kindlasti on igal spordialal koos oma spordialaliiduga vaja hoolega  
analüüsida seni tehtud tööd, et selle tulemusena oleks võimalik edaspidi palju asju paremini ja kvaliteetsemalt ellu viia. 
Antud tegevus annaks võimaluse tulevikus meie kooli üldist mainet Eesti Vabariigis jätkuvalt tõsta.  !
Rõõm on tõdeda, et möödunud spordiaasta on meile mitmel  erineval spordialal toonud palju silmapaistvaid tulemusi 
nii noorte rahvusvahelisel tasemel kui ka Eesti täiskasvanute tiitlivõistlustel. !
Taas on kätte jõudnud aeg, mil koos spordialaliitudega tegeleme uute õpilaste komplekteerimisega ja käimas on 
vestlused uute õpilaskandidaatidega. Sportlikku konkurentsi ja edasist arengut silmas pidades peame antud situatsioonis 
paraku koos spordialaliitudega kohati langetama ka karme otsuseid. Otsused on tingitud sellest, et üks põhilisi meie 
koolile seatud  eesmärke on  anda õppimise ja sportimise võimalus meie koolis Eesti kõige parematele ja 
perspektiivikamatele noorsportlastele. !
Omalt poolt soovin kõigile lõpetajatele edukat eksamite sooritamist ja edaspidiseks eluks õigeid valikuid. Treenerina 
soovin kõigile noorsportlastele, et  suvised treeningud ja võistlused aitaksid sportlikus arengus edasi, nii et tunneksite 
end sügisel tagasi tulles palju tugevamana, kui olite kevadel lahkudes. !
Soovin kogu kooliperele ilusat päikselist kevadet ja suve! !

Vanemtreener Peeter Vahtra

- Peeter Vahtra!
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Sellel aastal lõpetab Audentese Spordigümnaasiumi 
kuldmedaliga tervelt neli õpilast: Aet Laurik, Trine 
Kasemägi, Mari-Liis Tulev ning Oliver Orav. Selle 
aasta medalisaak on väga edukas, sest mitte üheski 
lennus(alates 2001/2002 õppeaastast) pole olnud nii 
palju kuldmedaliste. Senine rekord kuulus 2011/2012 
aasta lennule, kus lisaks tunnistusele sai kirkaima 
medali kolm neidu. 
Andsime tublidele abiturientidele mõned suunavad 
küsimused ning palusime neil avaldada oma mõtteid: Gümnaasiumi lõpus antavad hõbe- ja kuldmedalid väga hea õppitulemuste eest. !

Foto: Margus Ansu

Kuldmedal - võimalik või võimatu
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Kuldmedal - võimalik või võimatu

Mari Liis Tulev, 12c 
Klassijuhataja Anu Tihkan 
"Kuldmedaliga lõpetada on kindlasti uhke tunne, kuid 
erilist eesmärki ma selle nimel endale ei püstitanud. 
Pean seda pigem preemiaks, et olen head tööd teinud. 
Spordigümnaasiumi tulles arvasin pigem, et hinded 
võivad kehvemaks minna, sest on keeruline tihedate ja 
raskete treeningute kõrvalt õpingutele keskenduda. 
Endale üllatuseks suutsin sellise režiimiga hoopis 
paremini toime tulla. 11. klassi lõpus näis kuldmedal 
juba väga reaalne olevat ja seega mõtlesin, võiks ju 
proovida, et kui tuleb, siis tuleb." !
Trine Kasemägi, 12d 
Klassijuhataja Aive Skuin 
"Minu jaoks on kuldmedal midagi, mis näitab seda, et 
12 aastat pingutamist on vilja kandnud ning see 
tähendab, et olen koolist võtnud kõike, mis võtta oli. 
Selle jaoks eraldi ma ei pingutanud, aga pigem siiski 
eeldasin, et võiksin 12.klassi lõpetada kullaga, endal ka 
parem olla. Ainetest raskust valmistas vist kõige rohkem 
üleüldse aastate jooksul vene keel, kuna see on aine, 
millele mul loomulik anne puudub. Ma usun, et kõige 
tähtsam selle koolitee jooksul oli mõista, et kõige 
tähtsam pole asju pähe õppida, vaid selgeks saada ja ma 
usun, et sellega sain ma hakkama." !
Aet Laurik, 12c 
Klassijuhataja Anu Tihkan 
"Medaliga, eriti veel kuldsega, kooli lõpetamine tuli hea 
üllatusena. Lõpuklassi eel olid mul mitmes aines hinded 

kahevahel ning seetõttu ei julgenud medalist eriti 
mõelda. Isegi veel viimase füüsika kontrolltöö eel 
polnud olukord selge. Ma olen alati olnud iseloomult 
maksimalist ning püüan  kõike teha võimalikult hästi, 
seda ka õppimises. Lisaks arvan, et oluline osa on olnud 
ka kohusetundel, et tööd oleksid tehtud ja õigeaegselt 
esitatud.” !
Oliver Orav, 12c 
Klassijuhataja Anu Tihkan 
"Kuldmedali plaan on mul olnud juba põhikoolist saati, 
kuna olen alati olnud viieline. Seega kui ma 
gümnaasiumisse tulin, siis võtsin selle endale 
eesmärgiks. 
Kõige rohkem valmistas minu jaoks raskust eesti keel, 
kuna puudub loomulik keelevaist ning grammatika 
valmistab siiani probleeme. 
Kindlasti ma soovitan, kellel vähegi on võimet õppida 
viitele, teha seda ning mitte pugeda laiskuse taha. 
Ükskõik milline medal tagab palju suuremad 
võimalused, et pääseda ülikooli nii Eestis kui ka 
välismaal. !!
Soovime edukatele lõpetajatele palju õnne ning 
loodame, et järgnevad aastad tulevad vähemalt sama 
medalirohked!

- Kristella Jurkatamm
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Õpilaste saavutused läbi õppeaasta

Uhkustundega kaasõpilaste 
saavutustest!
Edukas osalemine inglise keele kõnevõistlusel 
Käesoleval kevadel osales meie kooli õpilane Tarvo 
Erimäe inglise keele kõnevõistluse Eesti üleriiklikul 
vooru l Ta l l inna Ing l i se Kol ledž i s n ing j ä i 
lõpptulemusena jagama 4. kuni 6. kohta, mis on väga 
tubli saavutus, arvestades konkurentsi tugevat taset. 
Tarvo sõnul ei oodanud ta isegi nii kõrget tulemust ning 
osales pigem eesmärgiga saada hea kogemus 
edaspidiseks eluks.  
„Esmalt pidin juba enne võistlust kirjutama 5-minutilise 
kõne teemal, mis tuli valida 8 etteantu hulgast. Mina 
valisin „The best things in life are free“. Kohapeal pidin 
esimeses voorus selle ette kandma. Meid oli jagatud 15-
liikmelistesse gruppidesse ning igast pääses edasi teise 
vooru 3 inimest. Teises voorus pidime kirjutama 15 
minutiga 3 minuti pikkuse kõne loosiga valitud teemal. 
Mul vedas, sest sain teemaks „Nostalgia“, ning mõtteid, 
millest kirjutada jagus. Sealt jõudsin edasi finaali, kuhu 
said 6 inimest ja kus pidin oma esialgse kõne uuesti 
esitama. Preemiana kutsuti kuus finalisti hiljem ka 
Ameerika suursaadiku juurde lõunasöögile tema 
residentsi Maarjamäel, kus oli võimalik 1,5 tunni 
jooksul vestelda suursaadikuga vabas õhkkonnas.“ !
Eesti koolinoorte MVmälumängus 1. koht 
5. aprillil tegi Viimsis ajalugu Audentese Erakooli 9. 
klassi võistkond, kes saavutas Eesti koolinoorte 
meistrivõistlustel mälumängus põhikoolide arvestuses I 
koha. Kõigepealt tagati sügisese eelvooru võiduga 93 
võistkonna seas endale finaalikoht(15.oktoobril saavutati 
maakondlik esimene koht ja oldi parimad nii Tallinna ja 
Harjumaa kui kogu Eesti põhikoolide seas) ning sama 
kindlalt alistati ka finaalis 33 konkurenti. Võidukasse 
meistermeeskonda kuulusid Kristjan Maasik, Mikael 
Raihhelgauz, Taavi Reisenbuk ja Otto-Kristjan Vanajuur. !
Koolisisene inglise keele olümpiaad  
6. veebruaril toimus Audentese Erakooli põhikooli osas 
koolisisene inglise keele olümpiaad „English Language 
Contest 2014”. Osalesid kõik soovijad seitsmendast kuni 

üheksanda klassini. 90 minuti jooksul said õpilased 
näidata, mida nad õpitud keelega teha oskavad. 
Lahendada tuli neli erinevat tekstiloome ülesannet, 
lugeda neli erinevat teksti ja nendest tekstidest aru 
saada. Kokku oli võimalik saada 126 punkti. Meie 
tublidest õpilastest osalesid 72 õpilast ja parimatest 
parimad väärivad igati kiitust. Seitsmendatest klassidest 
tahaksime tunnustada Janet Murumetsa (96 punkti), 
kaheksandatest klassidest Christina-Sandra Sõõrumaad 
(112 punkti), üheksandatest klassidest Taavi Reisenbuki 
(117 punkti) ja pordiklassist Kertu Laaki (101 punkti). 
  
Konkurss “Sankt-Peterburg - 310” 
17. oktoobril toimus Püünsi koolis vabariiklik konkurss 
"Sankt-Peterburg - 310", kus Audentese Erakooli 
õpilased Jana Saastamoinen ja Polina Ignatjeva 
saavutasid II koha ning Mikael Raihhelgauz sai I kohta. !
Jalgpallis 1. koht  
Erakooli jalgpallivõistkond saavutas 11. oktoobril Põhja-
Tallinna ja Kristiine linnaosade 5. klasside poeglaste 
jalgpalli finaalturniiril I koha. Finaalturniiril alistasid 
poisid 2:0 Lilleküla Gümnaasiumi ja 1:0 Pelgulinna 
Gümnaasiumi võistkonnad. Jalgpallivõistkonda 
kuulusid: Gregor Marius Kliimask, Henry Põdra, Rain 
Uustalo, Mattias Vahtel, Rogem Ollino, Daniel 
Dvorjaninov, Raimond Vool, Karl Tani Priilinn-Türk, 
Kevin Arumäe. !
Rõõmus Osav Sõbralik Innukas Nuputaja  
22. aprillil toimus Tallinna koolide 2. klasside õpilastele 
ja 23. aprillil 3.-4. klasside õpilastele matemaatika-
nuputamisvõistlus „ROSIN” (Rõõmus Osav Sõbralik 
Innukas Nuputaja). Kokku  osales nimetatud 
vanuseklassis 26 Tallinna kooli 3-liikmelist võistkonda. 
Võistkonnad said lahendamiseks 19 ülesannet, mille eest 
oli maksimaalselt võimalik saada 26 punkti. Audentese 
Erakooli esindasid Rene Žugov, Kimmie Laasner ja 
Robin Markus Masing, saavutades 16 punktiga 
suurepärase neljanda koha! 

- Hanna-Loore Õunpuu ja Christina-Sandra Sõõrumaa



Anu Ott on töötanud Audentese koolis alates 2000 aasta sügisest. Enda sõnul ei olnud otsus 
õpetajaks hakata üldse ette planeeritud: 
“Olin alati  peaaegu puhas viieline olnud ja kui keskkooli lõpp kätte jõudis, ei teadnud ma 
absoluutselt, mida edaspidi peale hakata! Kuna mul olid kõigis ainetes väga head hinded, ei 
olnud mul oma eelistustest aimugi. Isa, kes on väga jõuline isiksus, otsustas loomulikult, et 
tütrel oleks vaja minna Peterburi, tolleaegsesse Leningradi Sanitaar- ja Epidemioloogia 
Instituuti.”

“Selleks oli vaja aasta aega käia 
T a r t u Ü l i k o o l i s 
e t t eva lmi s tu sku r sus t e l , kus 
põhirõhk oli keemial ja bioloogial!  
Ja sinna ilmselt olekski tee viinud, 
kui ei oleks minu  muusikakooli 
õpetaja viimasel kuul enne kooli 
lõppu soovitanud mul edasi minna 
G. Otsa n imel i sse Tal l inna 
Muusikakooli - nimelt õppima 
koorijuhtimist. Ma julgesin teha 
väga järsu pöörde.  
Ma olen ka väga tänulik isale, kes 
terve selle aasta sõidutas mind 
Pärnust Tartusse ja minu otsuse 
peale, minna õppima muusikat, ei 
teinud teist nägugi.” !
“Nii see muusikavool mind kaasa 
võttis. Nelja aasta pärast lõpetasin 
G. Otsa nimelise muusikakooli ja 
p ä r a s t s e d a E e s t i 
Muusikaakadeemia koorijuhtimise 
eriala.  
Ja siis tuli aeg, kus algas töö 
lastega. Kuni selle hetkeni olid 
l a p s e d m i n u j a o k s m i n g i d 
müstilised väikesed tegelased, keda 
ma eriti ei hoomanud.” !
K ü s i m u s e l e , k u i d a s A n u 
Audentese kooli  sattus,  vastas 
ta:  
“Ma andsin lasteaias muusikatunde 
Aire Ranne(end . Audentese 
Lastekooli juht) tütrele ja ilmselt 
talle meeldis see, mida ta nägi, sest 
ta kutsus mind Audentesesse tööle 
muusikaõpetajaks.” 
Kuidas meil vedas, et Anu siia tuli. 
I s e g i  m ä l e t a n , k u i d a s 

muusikatunnid olid algkoolis pea 
kõigi lemmikud - just tänu 
õpetajale, kes suutis selle alati 
lastele kaasahaarvaks ja ülimalt 
lõbusaks teha. 
Talle endale meeldib meie koolis 
v ä g a : “ A u d e n t e s e s  s a a b 
loomingulisus suure hooga lennata! 
Sa saad ,,käima tõmmata,, nii enda 
kui ka õpilaste kogu energia 
potentsiaali!” !
Kõige rohkem tuntakse Anu 
ilmselt õpilaste poolt kontsertide 
ja  lavastuste  organiseerimise 
ning väljamõtlemise järgi.  
Ta õpetab lastekoolis ja algkooli 
osas ning olles ise kunagi 
väiksena osalenud ühel tema 
jõulupeol, võin öelda, et nende 
kokkutoomise protsess on sama 
lõbus kui nende vaatamine. 
Anu ise toonitab: 

“Selliseid asju välja mõeldes  tuleb 
las ta energia l voola ta i lma 
blokkideta. Annad alateadvusele 
käskluse ja ühel hetkel see idee 
vupsab esile. Tavaliselt juhtub see 
öösel või varahommikul - uni läheb 
korraga ära ja ma näen  nagu 
filmilindil, mis ma teha tahan. 
Praktilises tegevuses need ideed 
v e e l o m a k o r d a m u u t u v a d . 
Fantaasia  saab hoo sisse läbi 
kogemuse, praktika ja laste, kellega 
Sa seda protsessi hetkel läbid.” 
Minu õpe tamise me tood ika 
põhialused on võetud  ORFF- 
pedagoogikast , kus nähakse 
inimest kui tervikut - kui laps võtab 
vastu ümbritsevat läbi kõigi meelte, 
siis väljendada tuleb lasta tal seda 
samuti kõigi meelte kaudu. Orff- 
pedagoogikas seotakse omavahel 
kokku draama, muusika, loov tants, 
pillimäng ja laul. 
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Persoon

Anu Ott - muusikast ja muidu

Anu on tihti ka koos oma noorte õpilastega laval esinemas.
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Ma tahan süstida lastele sisse 
mõtte, mida me kõik peaksime 
meeles pidama - mina loon oma 
maailma ise! Ei ole vahet, kas ma 
olen väikene või suur inimene. 
Laiendagem ja võimendagem enda 
ümber  energiat, mis on rõõmu ja 
helgust täis!”  !
Kui küsida, mis on tähtsaim asi 
õpetaja juures, vastab Anu nii: 
”Mitte ainult õpetaja, vaid inimese 
juures üldse - oskus ülimalt 
aktsepteerida teist inimest sellisena 
nagu ta on , lü l i tades vä l ja 
egopõhise reageerimise maailmale. 
NÄHKEM SUUREMAT PILTI! 
Õpilane ja õpetaja käivitavad 

üksteist ja tuleb meeles pidada, et 
sinu ees on noor inimene, kes on 
oma kogemuste ja eluenergiaga.”  !
Viimasena oleks Anul paar 
s o o v i t u s t s e l l e a a s t a s t e l e 
koolilõpetajatele, olgu see siis 
gümnaasiumis või põhikoolis: 
Elus toimub pidev kulgemise 
protsess – “õngitse” enda seest 
välja  see, mis Sind käivitab! 
Ümbritsev struktuurides ühiskond 
tahab väga varakult Sulle öelda, 
mis nende arvates on õige. Aga 
Sina, kui oma ELU looja, tead seda 
ISE kõige täpsemalt! Inimsed 
võivad sind tõmmata ühte ja teise 
suunda, kuid tähtsam on leida oma 

enda eluvoog. Ära klammerdu 
nende kallaste külge, kus Sa hetkel 
oled.  Voog leiab SINU ise üles! 
K Õ I K M I S T E E D , T E E D 
ÕIGESTI!

- Christina-Sandra Sõõrumaa

30. mai             Algkooli ball 

5. juuni             Algkooli spordipäev 

                                   ja lemmikloomapäev 

6. juuni             Õppeaasta lõpetamise aktused 

                         kell 9.00 – Erakool 

                         kell 11.00 – Spordigümnaasium 

19. juuni          Põhikooli lõpuaktused 

                         kell 12.00 – Erakool 

                         kell 15.00 – Spordigümnaasium 

20. juuni          Gümnaasiumi lõpuaktused 

                         kell 12.00 – Erakool 

                         kell 15.00 – Spordigümnaasium 

!
PÄIKSELIST SUVEVAHEAEGA! 

Kohtumiseni 1.septembril! 

Aktuste ajad leiad kooli kodulehelt.

Kalender
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Intervjuu: Markus Kerner

Markus Kerner
Markus Kerner on endine Audentese Spordigümnaasiumi õpilane, praegune vilistlane. Tema kodulinnaks on 
Viljandi. Markus on väga hea tennisemängija. Ta alustas tennisega 5 aastasena. Audentese Erakooli tuli ta juba 
7. klassi 3. veerandist. Kümnendasse klassi suundus poiss juba Audentese Spordigümnaasiumisse, mille lõpetas 
2013. aasta suvel. Tema klassijuhatajaks oli matemaatikaõpetja Helju Hansen.

Selle õppeaasta sügisest on Markus Kerner University 
of Tennessee üliõpilane/sportlane. Kool asub Ameerika 
Ühendriikides Tennessee osariigis Knoxville’i linnas. 
Markus tudeerib kinesioloogia erialal, kus on palju 
tegemist bioloogia ja keha liikumise anatoomiaga.  !
Kas sa tunned puudust Eestist ja Audentese elust? 
“Koolielust Audenteses väga puudust ei tunne, küll aga 
toredatest klassikaaslastest, kellega sai palju nalja. 
Õpetajad olid toredad ja Helju Hansen oli parim. Kõige 

rohkem tunnen 
p u u d u s t o m a 
k a l l i s t e m a s t . 
Muidugi ka oma 
õest. Eks ikka 
natuke Ees t i s t 
t u n n e n k a 
puudus t . E r i t i 
oma kodulinnast 
Viljandist.” !!!

Kuidas sa sattusid USA-sse ja just Tennessee 
Ülikooli? 
“Kuna olen juba väikesest peale sõitnud ringi ja käinud 
võistlemas nii kodu- kui ka välismaal, siis tekkis palju 
sõpru üle Euroopa ja isegi kaugemalt. Mida vanemaks 
sain, seda rohkem võistlusi oli välismaal. Seda 
seepärast, et Eestis konkurents omavanuste seas ei 
olnud lihtsalt piisavalt tugev. Otsuse kooli osas aitas 
teha üks sõber, kes on lätlane ja kellega olen paljudel 
turniiridel mänginud. Lätlane rääkis mulle Tennessee 
koolist, kuna ta oli ise just seal koolis parajasti õppimas 
esimest aastat. Rääkis, et see kool on väga lahe ja seal 
on väga vaba keskkond ning ta on seal juba  väga palju 
edasi arenenud. Sellest saigi alguse mõte minna  USA 
ülikooli.” !!
Kirjelda kogu protsessi USA ülikooli sissesaamiseks 
ja kui palju aega kulus alates mõttest kuni selle 
päevani, mil astusid lennuki peale ja alustasid 
treeninguid ja õpinguid USA-s. 
“Esimene samm oli kindel soov – minna USA-sse. 
Teine samm oli kontakteerumine läbi oma Läti sõbra 
Tennessee Ülikooli peatreeneriga. Treener sõitis 
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Eestisse ja vaatas üle, kas ikka 
oskan tennist mängida. Oskasin. 
Kolmas samm oli SAT test. Nagu 
Eestis on meil lõpueksamid, on 
ameeriklastel SAT test, mille 
punktide skoori arvestatakse 
ülikooli vastuvõtmisel. Neljas 
samm oli TOEFEL-i test. Seda 
testi oli vaja selleks, et saaks 
hinnata minu inglise keele teadmisi 
nii kirjalikult kui ka suuliselt. SAT 
test on TOEFEL-ist erinev selle 
poolest, et SAT-is küsitakse ka 
matemaatilisi teadmisid ja kirjandi 
kirjutamise oskust. Viies samm oli 
kogu paberite ajamine – 9.klassi 

hinneteleht,  12.klassi hinneteleht 
ja lõpueksamite hinneteleht 
tõlgituna inglise keelde ja notari 
allkirjadega kinnitatud. Kõige 
viimane oli viisa, mille ma sain 
samal päeval kui ma ära sõitsin. 
See oli 14.august 2013 kell 12.50. 
Peab ära mainima, et kogu minu 

pere oli pisarates, kui mind ära 
saadeti. Kogu see protsess võttis 
aega umbes üks aasta.” !
Kirjelda oma tavalist koolipäeva 
K n o x v i l l e s . M i l l i s e d o n 
inimesed? Mill ine on sinu 
ülikooli linnak ? 
“Minu päev algab hommikul kell 
6 : 3 0 e s i m e s e t r e e n i n g u g a . 
Hommikune jooks ja jõutreening. 
Kell 8:00 hakkab kool, mis kestab 
10.00-ni. Peale kooli on teine trenn 
mis hakkab  10.15 ja kestab umbes 
tund aega. Siis torman uuesti kooli. 
Olen tund aega koolis ja siis on 
kolmas trenn, mis kestab seekord 

2h. Pärast trenni on veel kerge 
jõusaali trenn. Umbes kella viieks 
on kõik küll läbi, aga siis peab 
minema tunniks ajaks õpihalli, kus 
peab nädalas veetma kohustuslikud 
kuus tundi. Need kohustuslikud 
õpihalli tunnid saab nädala peale 
ära jagada näiteks nii, et üks päev 

teed kaks tundi ja teine päev ei 
lähegi. Pärast seda on vaba aeg, 
mil saab ka õhtust süüa ja peaks 
tegema koduseid töid. Magama 
lähen umbes 22:00.” !
Mida sa plaanid peale ülikooli 
lõpetamist teha? Kas tuled tagasi 
Eestisse või jääd USA-sse? 
“Ma ei usu, et tulen tagasi Eestisse 
ega usu ka seda, et jään USA-sse. 
Ma tahan saada professionaalseks 
tennisemängijaks. Ma arvan, et 
enamuse ajast veedan võistlustel 
olles üle maailma  ja ülejäänud 
mõnenädalased pausid veedan 
Eestis. Eks see tennisisti elu on üks 
suur ringireisimine mööda ilma. 
Kuna kallis väike Eesti on alati 
s ü d a m e s , t a h a k s i n o m a 
vanaduspõlve veeta Eestimaal. 
Hiljem, kui kõik maailmapaigad on 
läbi käidud. Ega enne ei saa arugi, 
kui kallis kodu on, kui oled sealt  
lahkunud.” !
Kas soovitad teistele sportlaste 
minna USA-sse kooli? !
“Muidugi, 100%! Inimesed siin on 
väga sõbralikud ja noorsportlasi 
koheldakse väga-väga hästi .  
Treeningutesse ja kooli suhtutakse 
hoopis teistmoodi kui Eestis. Palju 
positiivsemalt. Muidugi oleneb 
koolist ja osariigist ka, aga 
Tennessee on väga tore koht.” 

Intervjuu: Markus Kerner

- Liisel Nelis
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Hea sõna ravib rohkem kui tablett

Zinaida Kendra on Audenteses 
asendamatu ravitseja, meie 
tervendaja ja kooliõde. Tema 
käest saab alati nõu küsida ja 
veel südamesoojust pealekauba. 
Zinaida on töötanud Audenteses 
juba 10 aastat. Medõena alustas 
Zinaida aastal 1970 Tõnismäe 
haiglas . Praegu asub seal 
Prantsuse Lütseum. Hiljem 
töötas ta Magdaleena haiglas 
endokrinoloogia osakonnas, mis 
t e g e l e b s u h k r u - j a 
kilpnäärmehaigetega. Zinaida on 
väga empaatiline ja tore isiksus. !
Miks otsustasite õppida medõeks 
ja kuidas sattusite Audentesesse 
tööle?? 
“Ema ikka rääkis mulle, et kui ma 
olin väike, läksin ema juurde 
lillelehtedega. Ema siis kurjustas, 
et miks ma lille lõhun. Mina 
hoopis ütlesin emale, et tegin 
lilledest rohtu.” See oli esimesi 
varajasi seiku Zinaida elus, kus 
juba paistis välja medõesoon. 
“Pärast põhikooli lõpetamist läksin 
medõeks õppima Kohtla-Järve 
kooli. Pärast Kohtla-Järvet saadeti 
mind tööle 3 aastaks Raplasse. Seal 
kohtasin ühte toredat kolleegi, 
kellega leppisime kokku, et mina 
õpetan talle vene keelt ja tema 
mulle eesti keelt.  
“Audentesesse sattusin nii, et 
Magdaleena haiglast tulin ära, 
suvel sain vanaemaks ja valvasin 
väikest last, kui üks kooliõde 
Audenteses läks dekreeti ja mulle 

helistati ning järgmisel päeval 
läksin juba tööle. Alguses oli 
kabinet väikses majas, tingimused 
ei olnud kiita, aga nüüd on väga 
head tingimused. Ja lapsed on nii 
toredad.” !
Kui palju haigeid lapsi on 
päevas? 
“ E r i n e v a l t o n , k u i o n 
epideemiahooaeg, oli ikka nii 
18-25 õpilast päevas. Kõik see 
abistamine, vastuvõtt ja suhtlemine 
on päris raske, kuna seda tuleb ka 
vormistada ja sisestada süsteemi. 
Kõik see võtab aega. Praegusel ajal 
käib päevas läbi 12-8 õpilast, vahel 
ka 6 . Kui haigestub vähem lapsi, 
saab tegelda kõige muuga - nagu 
v a k t s i n e e r i m i s p l a a n i d , 
profülaktilised läbivaatused. Aasta 
alguses tuleb paika panna tööplaan 
ja vaktsineerimisplaan, käed-jalad 
on ikka tööd täis.” !
Kas sportlased/ õpilased peaksid 
olema vaktsineeritud? !
“ K i n d l a s t i , k u n a n e e d 
nakkusahaigused ei ole kuhugi 
kadunud. Euroopas on ju neid 
haigusi küll ja küll. Piirid on lahti, 
kõik käivad reisil. See, et ise 
haigeks ei jää, ei tähenda, et ei 
võiks olla viiruse kandja ja 
edasivedaja. Praegu on Eestis 
vaktsineeritud inimeste hulk 85%. 
Kui see langeb alla 80%, on asi 
juba kriitiline. Umbes 10 aastat 
tagasi oli see protsent Eestis 90 %, 

aga see on langenud. Isegi kui 
v a k t s i n e e r i t u d l a p s j ä ä b 
nakkushaigusesse, siis põeb ta selle 
v ä g a k e r g e l t l ä b i . 
Va k t s i n e e r i m i s e k s , l a p s e 
ülevaatuseks või haigestumise 
korral peab vanematega suhtlema.“ !
Mis on kõige hullem õnnetus või 
haigus, mis on Audenteses 
j u h t u n u d ? O n m õ n i 
surmajuhtum olnud ?  
“Üks algklassi poiss murdis 
rangluu, tehes kukerpalli, ja 10 
a a s t a j o o k s u l m i n u o l l e s 
A u d e n t e s e s e i o l e ü h t e g i 
surmajuhtumit ette tulnud.” !
Millised isikuomadused on 
tähtsad medõel? Kas ise olete ka 
kunagi haige ? 
“Kompetentne ehk emotsionaalselt 
haritud,  avatud, hea suhtleja, hea 
läbisaaja õpilastega, õpetajatega, 
juhtkonnaga ja kolleegidega.” 
“Ikka olen, aga oskan ennast hästi 
ravida, see ei ole midagi hullu. Kui 
ma haige olen, siis keegi ei asenda. 
Medödesid on üldse väga vähe.” 

Hea sõna ravib 
rohkem kui tablett

Kooliõde Zinaida Kendra
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Mis on hea tervise saladus? Millest saab hea tervis 
alguse? 
“Eks see algab perekonnast, et ema-isa hoolitsevad 
lapse eest, et temaga tegeldakse. Peaks käima 
jalgrattaga sõitmas, väljas jalutamas. Mitte ei anta 
arvutit või muud tehnikavidinat näppu ja tegelgu 
iseendaga. Siis on kindlasti tähtis stabiilne uni, tervislik 
toitumine, enda eest hoolitsemine.” !
Kas olete koolis vaimsete häiretega kokku 
puutunud? 
“Depressioonis lapsi on pigem gümnaasiumis ning siis, 
kui laps ise ei taha, et teda aidatakse. Kui ta ise otsib 
abi, siis muidugi saan aidata. Ja nagu ma enne ütlesin, 
et hea sõna ja nõuanne ravib. Vahel käivad õpilased 
niisama juttu rääkimas ja muresid jagamas. Siis ma 
lohutan neid ja nõustan ning vahel aitab see rohkem. 

Käskimine ei aita. Lapselt tuleb küsida, mida tema 
tahab minult ja mida me saame koos teha. See on 
koostöö. Ja meil on koolis kaks väga toredat 
psühholoogi. Fantastilised psühholoogid, kellel on hea 
maine. Lapsevanemad kasutavad vähe professionaalide 
abi, et kui lapsevanem ise ei oska aidata last, siis on 
inimesi, kes oskavad, ja tuleb koos minna ning 
probleemid lahendada.”  !
5 soovitust suveks: 
● Hoiduda traumadest! 
● Olla vilus! 
● Juua VETT! 
● Ohutus ennekõike! 
● Toituda tervislikult, SÜÜA kõike 

värsket!! 

- Liisel Nelis

21.aprillist kuni 12.maini toimus festival „Saksa kevad“, mille fookuses  oli sel aastal Schleswig-Holsteini liidumaa. 
Mai esimesel nädalal näidati Artise kinos selle liidumaaga seotud mängu-, noorte-, laste- ja dokumentaalfilme. 
Enamus saksa keele õppijad käisid omal valikul üht filmi vaatamas. Kõige rohkem õpilasi valis vaatamiseks 
dokumentaalfilmi "Full Metal Village“.      

10.klassi õpilase Ragnar Kalde arvustusest:  Schleswig-Holsteini liidumaa Wackeni küla ja selle ümbrus on üldiselt 
rahulik ning seal laiuvad  piimalehmadega rohuaasad ning  viljapõllud välja arvatud kolmel päeval aastas. Augusti 
kuu esimesel nädalavahetusel tulevad Wackenisse kokku üle maailma rohkem kui 85 000 heavy metali fänni ning 
põllud tehakse tühjaks, et ära mahutada ligemale sada maailmakuulsat bändi ja nende kuulajaskond. … Kohalikud 
pensionärid kardavad heavy metal fänne nendest  levinud kuulujuttude järgi, kuid varsti saab neilegi selgeks, et kõik,  
kes jumalat ei kummarda,  pole kurjad inimesed. 

11.klassi õpilase Rahel Kallase elamus samast filmist: Kõige naljakam elamus, mida ma siiani olen kogenud, oli   
prügikonteineri kontsert, mida andsid kaks kontserdikülastajat kohalikus bussijaamas.   See, kes konteineris istus, oli 
nagu merekarbis ja kui ta laulis, siis pani ta kaane nii liikuma, nagu laulaks konteiner ise.     

11.klassi õpilane Brita Saare filmist ,,Umbrohi paradiisis“: See film ei olnud ameerikalik. Sellised filmid tunneb 
koheselt ära, sest nendes on midagi hoopis teistsugust. USA filmides on juba filmi alguses teada, mida lõpp tõotab 
tuua. Selles filmis säilis ootusärevus filmi viimaste minutiteni.  

Saksa kevad 

- õpilaste mõtteid aitas vahendada õpetaja Anu Tihkan



9 küsimust õpetajale 

Puust vs Haak
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10 küsimust õpetajale - Tihkan vs Palm

Õpilastel on erinevatest kontrolltöödest ja tunnikontrollidest kõrini. 
Vahelduseks ragistasid ajurakke õpetajad.  See kord on vastasteks 
käsitöö õpetaja Maarika Puust ja puutöö õpetaja Allan Haak. See 
kord on kõigest 9 küsimust, kuid sellevõrra keerulisemad.

Küsimus Maarika Puust Allan Haak

1. Milline riik võitis selle aasta 

Eurovisiooni?

Austria? Habemega naine oli. 
1 punkt

Oli üks habemega naine, aga riiki ei mäleta. 
Pakun Rootsi. 

0 punkti vale vastuse eest

2. Mitu aastat olete Audenteses 

töötanud?

2 ja natuke peale 
0 punkti, sest ta on töötanud vähem

7 aastat 
1 punkt, sest ta on töötanud kauem

3. Mitme aastaseks saab 

Audentese kool 4 aasta pärast?

Sel aastal sai 19, siis 4 aasta pärast 23. 
1 punkt

23. 
1 punkt

4. Milliste hinnetega lõpetasite 

oma kooli?

Neljade ja viitega, ehkki neljasid oli vist 
ikka rohkem. 
1 punkt, kuna hinded olid samad

Keskkooli lõpetasin neljade-viitega. 
1 punkt, kuna hinded olid samad

5. Miks kana üle tee läks? Ehk oli teisel pool teed rohkem ussikesi. 
Või kukk. 
Rohkemate vastuste eest 1 punkt

Kaotas muna ära. 
0,5 punkti hea vastuse eest

6. Mida tähendab "selfie"? Endast tehtud foto. 
1 punkt

Mingi lühend? Social Estonian midagi. 
0 punkti

7. Mis kell ärkate 

argipäevahommikutel?

Kell 5 
1 punkt varase ärkamise eest

6.30 
0 punkti liiga hilja ärkamise eest

8. Millal reisisite viimati 

välismaale?

Üsna ammu, 4-5 aastat tagasi. 
1 punkt, sest ta käis ammu

8 aastat tagasi. 
2 punkti, sest ta käis veel rohkem ammu

9. Miks pole võimalik valida 9. 

klassi lõpueksamiks 

tööõpetust?

Pole sellele kunagi mõelnud, aga võibolla 
sellepärast, et käsitöö ja tööõpetus on 
loomingulised oskusained. Põhikooli 
lõpetajalt aga oodatakse kindlaid teadmisi, 
mida on ka lihtsam hinnata. Oskused ja 
loovus on väärt asjad niikuinii! 
1 punkt

See on määratud kooli reeglitega, näiteks 
Arte Gümnaasiumis on seda võimalik valida 
küll. Meie koolis on lihtsalt sellised reeglid. 

1 punkt

Tulemus
Maarika Puust : Allan Haak

8 6,5

Seekord pidi puutöö õpetaja Allan Haak alla 
vanduma oma kolleegile Maarika Puustile. Ju on 
tüdrukute käsitöö õpetaja tehtud kõvemast puust. 
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Nuputamine

Ristsõna  
Koostas Oliver Orav

Sudoku 



Viimane kooliveerand 
piltides
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Pildid

Abiturientide lõpukell 

8.-9. klasside kevadpidu
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Abiturientide ballil esinesid Danceacti tantsutüdrukud

Abituriendid keerutasid jalga Jack's Chill Out Lounge'i saatel

Säravad õhtujuhid - Indrek Visnapuu ja Helina Raal



Soovime kõikidele 
meeleolukat ning 

tegusat suvevaheaega ja 
kohtume juba uute 

uudiste ning lugudega 
2014/2015 õppeaastal. 




