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1 Ragnar Narvat 9.A  : 
 

 

2Foto: Kermo Benrot 

Kodanikupäeva 
tähistatakse 26. 
novembril, kuna sel 
päeval 1918. aastal 
võttis Maanõukogu 
vastu määruse Eesti 
kodakondsuse kohta. 
Seda päeva peaksime 
me kõik austama ja 
mõtestada enda jaoks 
lahti mõiste „hea 
kodanik “. 

 

21.11 kuni 27.11.2022 
toimus kodanikunädal, 
põhirõhk oli 26. 
novembril.  
Kodanikupäeva raames viis meie 
armas koolipere läbi huvitavaid 
tegevusi, viktoriine kui ka kutsuti 
imelisi külalisi. Kodanikunädala 
avapauguks oli kohtumine 
kultuuriministri Piret Hartmaniga, 
kellega kohtusid üheksandikud ja 
kaheksandikud.  Noored said aimu 
tema eluteest ning võimaluse 
ammutada säravalt persoonilt 
inspiratsiooni. 
Liise Lugna 

 

Piret Hartman lõpetas 2003. aastal 
Eesti Põllumajandusülikooli 
põllumajandusökonoomika ja -
ettevõtluse erialal, 2006. aastal 
magistriõppe Eesti Maaülikoolis 
ökonoomia ja ettevõtluse erialal ning 
2022. aastal Tallinna 
Tehnikaülikooli magistriõppe erialal 
digimuutused ettevõttes. Piret 
Hartman on tõeliselt kaunis kuju, 
see väljendus ta kõnekujus, hoiakus 
ja ta justkui särab optimismist. Ta 
innustas hulgaliselt küsimusi küsima 
ning tõi ka välja, et olnud küsinud 
omal ajal nii palju küsimusi, et vahel 
oli talle enne koosolekuid öeldud, et 
ta ei küsiks nii palju.  

 

Ta armastab siiralt 
oma pere ja leiab 
neile alati aega 
tiheda töögraafiku 
juures. 
Igapäevases töös 
käib ta  üle Eesti 
ringi ja tagab 
kodanike heaolu ja 
on ülepea 
huvitatud Eesti 
kultuuriloost ja 
arenemisest. 
Oleme väga 
tänulikud tema 
kohal viibimise 
eest. 

Kodaniku-
nädal 
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 5.a, 5.b ja 6.b klass külastasid 
kodanikupäeva raames PÖFF-i ja 
vaatasid filmi "Minuga sarnane". 

 
Film ,,Minuga sarnane“ osales 2022 aastal PÖFFil, laste õiguste 

programmis. See linastus kinos kõigest kolm korda (14.11, 21.11, 25.11). 

Filmi režissöör on auhindadega pärjatud filmitegija ja ajakirjanik Dina 

Amer. Osades olid näiteks Sabrina Ouazani, Mouna Soualem, Lorenza 

Grimaudo ja Ilonna Grimaudo. 

Selle filmi teemad on armastus, kuuluvus ja eneseotsing. Ühel hetkel on 

kõik korras, hetk hiljem enam mitte. Me oleme erinevad ja samas ka 

sarnased, nagu ka need Pariisi äärelinnas elavad õed. Teekond 

allamäge võib teinekord olla vägagi kiire ja ootamatu. „Minuga 

sarnane“ räägib sellest, kuidas mõned ühiskonna liikmed jäetakse 

kõrvale, nende muresid ei kuulata ja appi ei lähe keegi. Üksinda suure 

murekoorma alla jäänud inimene laguneb tükkideks ning esimesed 

sammud radikaliseerumise poole ongi astutud.  

Minu arust oli see pigem keeruline film, see oli sügava mõttega film, 

ning pani mõtlema. See film polnud selline, et tekitaks head tunnet. See 

film on 12+ ning ma arvan, et see ongi selle jaoks õige vanus. See sobib 

ka vanematele, kuid minu arvates noorematel on sellest raske aru 

saada, kuid oleneb inimesest. 

Toimetaja  Marta Põlder 

 

  

Foto : Kristina Ruuse 

 

 

 

 

Foto : Kristina Ruuse 

 

6.A KLASSI ÕPILASED KÄISID 
LUULEKONKURSSIL 

Meie kooli 6.a klassi õpilased Katriin Kivisoo ja 
Laura Pärtelpoeg käisid 28. novembril 
luulekonkursil. Nende juhendaja oli eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja Birgit Tamme.  

Luulekonkurss oli Lydia Koidulale pühendatud 
ning seal pidi esitama ühe Lydia Koidula 
luuletuse või proosateksti ning ühe Kersti 
Merilaasi luuletuse või proosateksti. See toimus 
vanalinnas Laste Kirjandusmuuseumis Žüriis 
olid kirjanik Wimberg, Liis Sein ning Kätlin 
Vainola. 

Osalesid 18 5.-9. klassi õpilast ning lõpus valiti 
välja kolm laureaati, kellest üks pääses edasi 
üle-eestilisele luulekonkursile. Laura sai 
laureaadi tiitli, kuid edasi ei pääsenud kumbki.  

„Alguses oli päris hirmus ning meil mõlemal oli 
närv sees, aga kui me juba esinesime, polnud 
enam üldse nii hullu. See oli tore kogemus.“ 
Katriin ütles, et see oli hea võimalus harjutada 
laval esinemist. See oli väga tore ja äge. 

Toimetaja Laura Pärtelpoeg 

 



Väljaanne nr1 .10.12.2022 AKVAARIUM  

 

Lk 4 
 

 
Jõuluball toimub 21.11. 2022. Ole Valmis! 

  
 

 

 

Kodanikunädalal käis 9. klassidega 
kohtumas MONDO haridusekspert Aleksei 
Jašin, kes jagas mõtteid MONDO koostööst 
Ukrainaga sõjakriisi ajal. 

 

Toimetaja  Liise Lugna 

 

Tihtipeale ei jõua 
noortele päriselt 
kohale, mis Ukrainas 
toimub, kuna see jääb 
meie jaoks liiga 
kaugeks. Mõni ei loe 
ajapuuduse tõttu 
uudiseid, mõne jaoks 
on see kõik liiga rusuv 
ning seetõttu ei soovi 
end seal toimuvaga 
kurssi viia, mõnel 
tekitab Ukrainas 
toimuv süümepiinu. 
Seega peame kõik 
lootma ja uskuma, et 
olukord Ukrainas 
paraneb ning sõda 
lõppeb. Lootus sureb 
viimasena! 

 

Foto MONDO 

Mondo on globaalset 
ebavõrdsust leevendav Eesti 
organisatsioon. Aleksei rääkis 
oma igapäevaelust kui ka 
Ukraina olukorrast, näitas 
mitmeid pilte Ukraina 
olukorrast ja vastas 
mitmesugustele küsimustele.  

Avasid silmad just 
need pildid, näiteks 
ühel pildil oli 
Ukraina pere keldris 
ja neid oli seal peres 
ikka väga palju. Ta 
rääkis väga 
inspireerivalt 
MONDO 
organisatsioonist. 

 

Esmaspäeval, 21. 
novembril said 8.B 
klassi õpilased 
proovida kätt 
tummfilmi 
näitlejatena Eesti 
Filmimuuseumis. 

 
Toimetaja Emili Mii Tigas 

Film, mida järgi tehti, oli 
Johannes Pääsukese 1914. aastal 
valminud Eesti mängufilm 
‘'Karujaht Pärnumaal’’, mis räägib 
untsu läinud karujahist. Vaatajad, 
kes olid aga selle aja 
päevasündmustega kursis, said 
kohe aru filmi poliitilisest sisust. 
Tegelikult ei rääkinud film üldse 
ebaõnnestunud karujahist, vaid 
hoopis eestlaste ja baltisakslaste 
vahelistest valimistest Pärnu 
Linnavolikogus. Filmi alguses 
helistas tähtis mees politseisse ja 
ütles neile, et nad läheksid puuri ja 
relvadega metsa, et karu kinni 
püüda, sest metsas elav karu 
ohustas lähedal elanud sakslasi. 
Linnas puhuti hädapasunat, mis 
tõi palju inimesi kokku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik asusid metsa poole teele. Metsa jõudes nad aga 
hargnesid, et leida karupesa. Toimus võitlus elu ja surma 
peale ja jahimehed said lüüa. Lõpus läksid kaks poliitikut 
aga kaklema ja sellega lõppes film.  

Filmitegelasi sai valida loosiga. Kõik said enda tegelasega 
seostuvad aksessuaarid, milleks olid põhiliselt karvased 
mütsid ja sallid. Kui kõik olid ennast kas politseinikuks, 
jahimeheks või mõneks muuks tegelaseks riietunud, 
pandi kõik rohelise tausta ette näitlema. Kõigil oli lõbus 
ja sai palju nalja, sest kõikides stseenides pidid näitlejad 
liikuma aegluubis, et hiljem näeks film välja nagu see 
oleks filmitud ammu aega tagasi. Samas ei tohtinud 
filmimise ajal naerma hakata, mis oli suur väljakutse 
paljudele. Tagasiside oli positiivne ja nii mõnedki 
kaalusid näitleja elukutset. ‘'Mulle meeldis see, et meile 
mitte ainult ei räägitud filmidest, vaid saime ka ise filmi 
teha! See oli lahe! Sai ka ennast proovile panna ja 
mängida välja kõiki emotsioone suurelt, sest rääkida ju ei 
tohtinud’' rääkis üks politseinikku mänginud õpilane. 
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Remi Andrias Õisman 
 
Sel aastal on meie koolis 
kujunenud huvitavaks kujuks Remi 
Andreas Õisman.  
Remi Andreas Õismane on 15-
aastane ja ta õpib 9.a klassis. 
Tema hobideks on jõusaalis 
käimine ja üleüldiselt elu 
nautimine. Ta on voolava jutu, 
rõõmsameelse tuju ja julge 
iseloomuga noormees. Kuna 
praegu on detsember ja vähem kui 
25 päeva pärast on juba jõuluõhtu, 
otsustasin temalt küsida peamiselt 
jõuluteemalisi küsimusi.  
 
 
Kuidas teed oma kodus 
piparkooke, kas on salajane 
retsept ? 
Minu kodus tehakse 
piparkoogitaigen ise. Mina seda 
küll ei tee, sest ema on selles 
valdkonnas veidike parem.  
Mulle meeldivad keskmise 
paksusega piparkoogid ja nii, et 
upub glasuuris. 
 
Millised on sinu pere 
jõulutraditsioonid? 

Minu pere jõulutraditsioonid on üpris 
tavalised. Iga-aastane kuuse 
ehtimine, kelgutamine, koos söömine 
ning kingid. See tekitab hoitud tunde 
ja tekib justkui põhjus, miks oma 
perega koos aega veeta ja olemist 
nautida. 

 
Kas jõulud on sinu jaoks tähtis 
traditsioon? 
 Jõulud on kõige tähtsam püha. See 
on täis rõõmu ja hellust. Tunnen end  
oma lähedaste seltsis hoituna ja 
avatuna.                          

 Mis on sinu lemmik jõululaul? 

Minu lemmik jõululaul on Justin Bieberi 
,,Mistletoe“.  

Ma olen juba noorest poisist peale 
kuulanud Justin Bieberit. Kuulasin teda 
söögi alla ja söögi peale. Ajaga mu 
kiindumus temasse vähenes, aga jõulude 
ajal on ta alati minuga olemas. 

Mis on sinu jaoks jõulude 
põhisõnum ? 

Enamus ütleks, et jõulud on andmiseaeg, 
aga minule tähendab see just vastupidist. 
Mina pühendun pigem kinkide saamisele 
kui andmisele, sest milleks anda, kui saab 
võtta? Ei pea tundma stressi või ärevust 
kinkide valimisel ja kinkimisel, vaid saab 
lõõgastuda ja nautida advendiaega. 

Kui pikk peaks olema jõuluvana 
habe ? 

Jõuluvana habe peaks katma vähemalt 
kaela ära, muidu pole päris habe. See ei 
tohiks olla nabani, siis on see liiga pikk ja 
jääb ette. Mul pole kunagi olnud 
võimalust tõmmata jõuluvana habemest, 
kuid tulevikus oleks kindlasti soovi. 
Jõuluvana habe on valge ja nii peab ka 
jääma, äärmisel juhul võiks see olla 
erkpunane ja sädelev. 

Mis on sinu päkapiku nimi? 

Minu päkapiku nimi on Kusti. 
Nooremana kirjutasin temaga kogu aeg 
kirju ja kinkisin talle piparkooke. Kui ma 
õigesti mäletan oli Kusti pärit Siberist ja 
ta armastas kakaod. Parim asi, mis Kusti 
tõi mulle, olid aluspüksid. 

Minu arvates on päkapikkude ja 
jõuluvana traditsioon armas ja tean 
kindlusega, et ka minu lastel hakkavad 
päkapikud käima. 

 

 

 

 

Mis sa jõuludeks 
soovid? 

Jõuludeks soovin uusi 
kõrvaklappe, et saaksin 
jõusaalis paremini end 
täiustada. Muusikat 
kuulan tihti ja seega 
tundub kõrvaklappide 
valik kõige loogilisem. 
Varasemad aastad olen 
soovinud videomänge 
või uusi jalanõusid. 

 

Kuidas sa oma 
kodus kuuske ehid ? 

Paneme kuusele kõik 
kuulid, mis kodus on, ja 
jõuluküünlad. 
Tavaliselt meie kuusk 
kõige uuema moega 
kaasas ei käi ja seega 
on sel palju isikupära ja 
kõige tähtsam on see, et 
kuusk oleks ehitud 
rõõmuga. 

 See kiirgab terve toa 
meelerahu ja hellust 
täis. 

 

Kumb värv 
domineerib 
advendiajal rohkem, 
kas punane või 
roheline? 

 Kindlasti punane! 
Jõuludel on kõik 
punane ja nii peabki 
olema. Jõuluvana kuub 
on punane, kommid on 
punased jne. Roheline 
on lihtsalt tulnud 
kuusepuust ja sellega 
sobivatest 
värvikombinatsioonide
s. 

  

1 Remi Andreas Õisman 
Toimetaja Liise Lugna 
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Toimetaja 
Liise Lugna 

 
 

  

 

  

Foto: Tundmatu  

Foto,: Tundmatu  

REMI EMA KASUTATUD RETSEPT, 

MILLEGA TEHAKSE IGAL AASTAL 

IMELISI PIPARKOOKE. 
Jõulud on peagi käes ja õige aeg on hakata 
mõtlema piparkookide peale, sest mis 
jõulud need ilma piparkookideta on ? 

Seega Remi jagab meile retsepti, millega tema pere teeb 
igal aastal piparkooke. 

 

KOOSTISOSAD : 

250g suhkrusiirupit,   170g suhkrut ,    1 sl jahvatatud 

kardemoni,  

1 sl jahvatatud kaneeli,   2 tl jahvatatud nelki,    1 tl 

ingveripulbrit, 

250g võid,   2 muna,     600 g nisujahu,    2 tl söögisoodat 

 

RETSEPT  : 

 

Kuumuta potis siirup koos suhkru ja jahvatatud 
maitseainetega keemiseni. Tõsta pott tulelt ning sega 
juurde tükeldatud või. Sega, kuni või on sulanud, siis 
lase veidi jahtuda. 

 

Lisa kloppides ükshaaval munad. Sega söögisooda 
jahuga ja lisa vähehaaval siirupi-või-munasegule. Sega 
ja sõtku tainas hoolega läbi ja paki kilesse (tainas on sel 
hetkel üsna pehme, jahedas see muutub kõvemaks). 
Hoia vähemalt järgmise päevani külmikus. 

 

Rulli tainas jahusel laual hästi õhukeseks ja lõika 
vormidega soovitud kujundid. Tõsta ahjuplaadile. 

 

Küpseta 200kraadise ahju keskosas 9 minutit. Soovi 
korral kaunista jahtunud piparkoogid glasuuriga. 

Foto: Tundmatu  

Foto: Tundmatu  
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KULDA 
VÄÄRT 
FRAASID 
ÕPETAJATE 
POOLT: 

,,Tark võib olla , 

kaval peab olema ‘’ 

- Ene Prangli 

,,Ma ei saa, ma ei 

ole jumal‘’ - Katrin 

Leete 

,,Kui leiaks mõne 

lihtsama töökoha‘’ - 

Leli Lepik 

 

„Palun õppige 

spikerdama” Thea 

Mältsamees 

,, Häbi sul olgu, saba 

sul tulgu‘’- Eve 

Veltri 

,,Küpsetasin 

hommikul umbes 

40min mulda 

mikrolaineahjus‘’ - 

Mihkel Kangur 

,,Kui aju töötaks 

rasvaga, siis ma 

oleks juba ammu 

geenius‘’ - Mihkel 

Kangur 

 

,,Meil ikka vanasti 

öeldi hagu alla 

panema, mitte puid 

alla panema‘’ – 

Leli Lepik 

 

 

,,Kui kellelgi 

juhuslikult on 

taskus kommi või 

nt lusikatäis mett, 

tuleb anda 

suhkruhaigele ‘’-

Imbi Henno 

 

 

  

  

Toimetaja Liise Lugna 

 
Jõulukontsert Rootsi-Mihkli kirikus 20.12! 

 

 KAS KOOLI UUS 
HINDAMISSÜSTEEM ON 
EBAÕIGLANE ? 

Sellest kooliaastast on meie koolis rakendusele 
võetud uus hindamis süsteem. Koos sellega ka 
õpilase hea tava koodeks. Sellega seoses on 
tekkinud ka õpilastel palju mõtteid ning 
otsustasin näidata päevakajalist teemat õpilaste 
vaatevinklist.  

  
Olen mõelnud, et miks siis ikkagi meie 
hindamisjuhendit uuendati? Võib-olla 
tuleneb see sellest, et meie armas 
piirkonna kool üritab rohkem 
samastuda eliitkoolidega, aga samas 
võib-olla on mõeldud selleks, et meie 
tulemusi parandada. Mõlemal puhul 
saan ma öelda, et meie kool pürgib 
edemuse poole. 

Kooli uus hindamisjuhend 
on tekitanud palju 
mõtteainet õpilastele kui 
ka õpetajatele. See käib 
läbi klassiruumist iga 
kord, kui keegi on saanud 
tavalisest halvema hinde. 
Uus hindamisjuhend 
nõuab õpetajatelt karmi 
kätt ja nõudliku hindamist. 

Õpilased peavad olema 
eelnevate aastatega 
võrreldes kordades 
tähelepanelikumad ja 
suhtuma oma hinnetesse 
täie tõsidusega. 

Ka õpetajatel on 
keerukam. Just hiljuti 
kurtis mulle 
füüsikaõpetaja, kui palju 
halvemaks on läinud 
õpilaste hinded. Eriti 
lõpuklassis kisub olukord 
pingeliseks. Õpetajad ja 
õpilased on omadega 
pead pidi takus.  

Kas uus hindamisjuhend 
ei olegi nii 
ambitsioonikas, kui algul 
mõeldud? Kas vana oli 
efektiivsem? Ei, kindlasti 
mitte. Arvan, et peame 
lihtsalt harjuma, sellega 
toime tulema ja vaatama 
seda pikemaajalisest 
perspektiivist. Kindlasti on 
see aasta ilmselgelt 
keerukam ja peame selle 
lihtsalt üle elama. 

Toimetaja Liise Lugna 

 

 
Foto Tundmatu 

FOTO: Tundmatu  
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LOOMING 
 

 

4Arabella Rootsalainen 

  

 

Taik Marten Meius 
  

3 Arabella Rootsalainen 9.A 

5 Ragnar Narvat 9.A 
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KUULUTUSED 
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KOOMIKSID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaspar Juhan Jõgeva 

 

 

 

 

 

 

Kaspar Juhan Jõgeva 

 

 

 

 

 

 

Peatoimetaja: Liise Lugna 

liise.lugna@gmail.com 


