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Kaunistatud klasse on keeruline hinnata
Kas tead...
… KOOLI EELARVES POLE RAHA
KATUST PARANDADA

… MEIE NOORTE LEMMIK JÕULUFILM
ON “ÜKSINDA KODUS”
… ANDEKA ÕPILASE STIPENDIUM ON
325 EUROT.
… KLASSIDEVAHELISE VÕRKPALLITURNIIRI VÕITSID 9.A JA 11.A.
… BRITT JÄRVET NAUDIB ÜLE KÕIGE
ORGANISEERIMIST

… KLASSIDE JÕULUKAUNISTUSTE HINDAJAD ON OMA LEMMIKUD VALINUD.

Sisukord:

Reedel olid 10.b neiud Hille ja Marite alles oma klassi kuuske piduehtesse
seadmas.

KOOLIMAJA ON VANA
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KOOLIMAJAS LEVIB
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KAUNISTAMISPALAVIK

Foto: Helen Kaljumäe

Klasside jõuluilu hindajatel
on raske teha õiglasi
otsuseid, sest ruumid on
ebavõrdsetes tingimustes.
Eliis Härma mmmmmmmnn
Helen Kaljumäe
Jõulupühade-eelsetel nädalatel kaunistavad õpilased
oma klasse, et luua jõulumeeleolu, aga peavad ühtlasi silmas sedagi, et klasse

hindab
komisjon,
kelle
otsuse
põhjal
viimasel
koolipäeval
meelehead
jagatakse.
mmmmmmm
Tegelikult ei ole komisjonil sugugi kerge klasse
hinnata. Hindamiskomisjoni
liige Elle Tamar arvab, et
klasside kaunistamine ei
peaks olema võistlus. „Raske
on võrrelda näiteks esimest
ja viiendat klassi. Osa klasse
kasutavad kaunistamisel pal-

ju detaile, teised aga vähem
ning see teeb otustamise
raskeks," rääkis ta. Marje
Tänav sõnas: „Kõik klassid
olid väga ilusad, kuid klasside
erinevuse tõttu pole kõigil
kaunistamiseks samu võimalusi, mis omakorda muudab
hindamise keerulisemaks." Ta
tõi näiteks Liivi Aare klassi,
kus mööbel on vana ning
ruumi vähe.
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Lumi on maas olnud nüüd
mõnda aega, poed
jõulukraami juba ammu täis
ning „Üksinda kodus“ filmgi
paljudel taas nähtud – jõulud
pole nüüd tõesti enam
kaugel. Pühade-eelset ilu ja
meeleolu on näha ja tunda
meil ka koolis: kaunistatud on
nii klassid kui ka fuajee ja
aula, mandariinilõhn hõljub
õhus ja kooli ühine jõululaulgi
peaks juba kõigil selge olema.
Õpilastena ootame alati suve
algust, kuid niisamuti
oodatud on igal aastal ka
jõulud. Kevadel ootame
kärsitult suvise vaheaja
algust, mis alati nii kauge
tundub, kuid jõuluvaheajaga
on lood kuidagi teistmoodi.
„Tahaks juba jõule!“ ütlevad
mitmedki õpilased.
Soovitakse pühade
saabumist, vaheaja algus
oleks sellele vaid nagu
boonuseks. Midagi erilist,
teistsugust neis jõulupühades
siis ikka ja alati on. Igaüks
teab aga ise, mida tema neis
kõige enam hindab. Kuid nagu
iga kauaoodatud sündmusega
ikka, mööduvad ka jõulud
alati märkamatult kiiresti.
Seetõttu peaksime kõik
nautima seda lühikest pühade
-eelset nädalakest, mis
jäänud. Õige jõulutunne saab
tekkida vaid üks kord aastas
ning praegu on see aeg!
Kaunist jõuluaega!
Helen Kaljumäe

Koolimaja vanus annab tunda
Koolis ringi vaadates võib läbilaskmist kuidagi seleta- visataks selle kõrvale. Meespaljudele tunduda, et maja da. Praegu kuivatatakse te tualetist rääkis ta eraldi,
sanitaarne olukord pole hea, inglise keele klassis seinu et seal sodivad poisid igaaga tegelikult pole see nii. ning siis hakatakse neid suguseid roppusi seintele ja
Maja on lihtsalt vana ning jaanuari keskpaiku kroh- möönas, et paljud ei oska
vajaks hädasti remonti. vima, et klass saaks uuesti pissuaare kasutada ning
Meie kooli direktori Kersti korda. Direktor seletab, et päeva lõpuks levib seal üsna
Laastau arvates on kooli liiga vara ei tohi seinu halb hais. mmmmmmmmm
sanitaarne olukord heas krohvima hakata, vaid peab
Ka koridorides visatakse
seisus. Direktor seletas, et ootama, kuni need on ära prügi prügikastidest mööda.
seda üritavad parandada kuivanud. Kuna meie koolis Seda on kõige rohkem näha
ning hoida kõik meie
just puuviljapäevadel, kui
kooli tublid koristajad Kõige suuremaks probleemiks on õpilased võtavad sööklast
ja
sööklatöötajad. praegu õpetaja Kaldmäe klassis kaasa õunu-pirne, aga
Hiljuti käis sööklas ka
ärasöömise asemel visolev hallitus.
tervisekaitse ning kõik
kavad need minema.
vastas nõuetele. mmmmm on enne olnud juhtum, kus
Üldiselt on kooli saniKõige suuremaks prob- ei oldud piisavalt kannat- taarne olukord väga hea,
leemiks on praegu õpetaja likud ja krohvi hakkas hiljem teades, et meie koolimaja on
Kaldmäe klassis olev hallitus. seinalt pragunema, siis juba 16 aastat vana. Hoonet
Laastau seletab, et kõik sai osatakse praegu seda viga on tasapisi remonditud, aga
alguse
tugevate
sügis- vältida.
mmmmmmmm kõike korraga ei jõua.
vihmadega. Katus hakkas
Lisaks tõi direktor Laastau Praegu on kooli kõige
läbi laskma ning seetõttu sai esile tualettide olukorra, suuremaks
probleemiks
sein niiskust ja tekkis mida annaks parandada. katus, mis vajab vahetamist,
hallitus. Sügisel oli mõnel Seda saavad teha ennekõike kuid raha selleks eelarves
päeval näha, et koridor oli õpilased. Laastau nimetas, pole.
vihmaveest märg. mmmm et õpilased
võiksid käte
Kristiina Kuusemets
Selle probleemiga on pesemise juures olla hoohakatud tegelema. Juba on likamad ning vett mitte igale
käinud
katuseparandajad, poole pritsida. Tuleks ka
kes katuses ühtegi pragu küll vaadata, et kuivatuspaber
ei näinud ega osanud selle pandaks prügikasti, mitte ei
MIDA ARVAVAD
ÕPILASED KOOLI
OLUKORRAST?
Õpilaste arvamused
olid enamasti ühesugused: kooli katus
laseb vett läbi, seinad
ja lagi hallitavad—
midagi meeldivat selles
pole. Ära mainiti Virve
Kaldmäe
klass
ja
arvutiklass.
Paar
õpilast märkis probleemiks selle, et WC-s
puuduvad
lukud.
Nimetati ka, et koolis
on paljudes klassides
toolid ja lauad katki,
vanad lambid undavad.
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Mis meeldib meie noortele?
Et jõulud on ukse ees
ja pikkade pühade ajal
ikka rohkem aega teleri
ees istuda, küsis toimetus
gümnasistidelt, milline on
nende lemmik jõulufilm.
Ja et pilt oleks veel täiem,
vastas osa õpilasi küsimusele, milline on parim
jõululaul. Vastustest said
kokku TOP-id ja need on
teie ees, head lugejad.

Jõulufilmide TOP7

Jõululaulude TOP7

1. „Üksinda kodus” –
„Home Alone” (1990)
2. „Kuidas Grinch
varastas jõulud” – „How
Grinch Stole Christmas”
(2000)
3. „Paha jõuluvana” –
„Bad Santa” (2003)
4. „Pöörane jõulupuhkus” – „Christmas
Vacation (1989)
5. „Elf” (2003)
6. „Love actually” (2003)
7. „Die Hard” (1988)

1. „Last Christmas”
2. „Tiliseb, tiliseb
aisakell”
3. „Valged jõulud”
4. „Oh kuusepuu” - „We
Wish You a Merry
Christmas”
5. „Püha öö”
6. „Talve võlumaa”
7. „Taas talv on tulnud”

Reedel, kui suur osa inimesi koolist nädalavahetuse rõõmude juurde ruttas, oli ka neid, kes olid leidnud aja, et
koolimajas veidi jõulumeeleolu luua. Väsimatu Marika Kuusik ehtis veel aulat ning 9.b tütarlapsed lõid
meeleolu kohviku poole viivas koridoris, et väikeste jõuludiskoks pildistamise nurk luua. Toimetusel on hea
meel, et koolimaja kaunistamine on paljude südameasjaks saanud.
Fotod: Helen Kaljumäe
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Advendikontsert ei möödunud pisarateta

LÜHIUUDISEID
Kesk-Eesti Noortekeskus on
korraldanud sel poolaastal
ettevõtlusmängu
„Tunne
Järvamaa ettevõtteid“, mille
kolmas voor leidis aset
neljapäeval, 13. detsembril. m
Meie kooli 6.b ja 8.a ja 8.b
klasside õpilased võtsid sellest
väga edukalt osa ja võitsid
üldkokkuvõttes Koeru ja Albu
noorte ees.
Mängu 1. voorus tuli
vastata kümnele ettevõtlus- ja
majandusalasele
küsimusele
ning seal tulid 8. klasside
õpilased 22 võistkonna hulgast
teiseks.
mmmmmmmm
2. voorus tuli külastada
ettevõtet,
teha
intervjuu
ettevõtte juhiga ning koostada
uurimus. Meie kooli 8. klasside
õpilaste töö tunnistati 1. koha
ja 6.b klassi töö 4. koha
vääriliseks.
Esimese
kahe
vooru
tulemuste põhjal kutsuti 6.b
klassi ja kooli 8. klasside
õpilased Kuldvillaku vooru, kus
8. klasside võistkond tuli
neljandaks ja 6.b klassi võistkond
viiendaks.
mmm
Üldkokkuvõttes kuulutati
mängu võitjaks meie kooli 8.
klasside võistkond koosseisus
Peeter-Renee Metsar, Risto
Moppel ja Jan Margen Vau.
•
7. detsembril andis 9.-12.
klasside õpilastele kontserdi
Prantsuse
trio
Pierrejean
Gaucher' Melody Makers. On
üllatav, et sellise tasemega
ansambel meie kooli esinema
sattus, sest trio tänavune
album
on
valitud
ühe
Prantsuse juhtiva jazziajakirja
(Jazzman magazine) poolt
üheks
aasta
parimaks
jazziplaadiks (Choc de l'année).

Detsembri esimesel pühapäeval toimus traditsiooniline esimese advendi
kontsert Paide Püha Risti
kirikus. Juba enne etteastete algust olid hõivatud
kõik istekohad, mistõttu
olid paljud inimesed sunnitud seisma.
Eliis Härma
2. detsembril toimunud
kirikukontserdi avas Timo
Mäeots orelipalaga „Väike
prelüüd ja fuuga“. Kontsert
sujus suurepäraselt, pealtvaatajaid oli palju ja kõik
jõuluootusest veidi elevil.
Kui kord jõudis segakoori loo
„Ta tuli“ esituseni, tajus
publik
mingit
erilist
meeleolu, mis läks hinge
suurele
hulgale
pealtvaatajatele kui ka lauljatele
ning tõi kaasa palju pisaraid.
Mõnede sõnul oli just see

Teiste seas astus üles noormeeste ansambel Unistajad.
Foto: http://www.facebook.com/photo.php?
fbid=447607928619878&set=a.447607775286560.94373.169047673142573&type=3&theater

kogu õhtu tipphetk. Publiku
suutis ära võluda ka lugu
„Talve valgel lumel“ poistebändi Unistajad esituses.
Külmale vaatamata polnud
etteastete
lõpuks
inimesi sugugi vähem kui
alguses. Kontsert lõppes
Timo imelise „Koraaliga“
orelil, mille saatel suundus
rahvas agaralt keskväljakule.

Seal ootas inimesi palju
toredaid etteasteid, esinesid
rahvatantsijad kui ka koorilauljad. Eriti meeleolukaks
muutis
kogu
esimese
advendi
õhtu
kaunis
lumesadu, millel lõppu ei
tulnud.

Noored valisid laada tuupimise asemel
7. detsembril osalesid kooli
sotsiaalsuuna 10. klassi
õpilased Türi õpilasfirmade
laadal.
Eliis Härma
Kuigi majandusõpetust
õpib vaid neljandik kümnenda klassi õpilastest,
mindi Türile õpilasfirmade
laadale välja lausa kahe
firmaga. Nimelt tekkis firma
toote suhtes lahkarvamusi
ning seetõttu müüsid poisid
laadal küünlajalgu, tüdrukud
aga
rahvuslikus
stiilis
mobiilikotte ning kaunistatud klaasis küünlaid.
Sotsiaalsuuna
õpilased
sõnasid, et esialgu polnud
neil õpilasfirma loomiseks
mingit
motivatsiooni.
Õpetaja Toomas Tippi rääkis
Lk 4

sellest iga tund, kuid seda
peeti tähtsusetuks. Kuu aega
enne Türi laata pani õpetaja
kõiki fakti ette: kas teha firma
või tuupida õpikust mõisteid
pähe.
mmmmmmmmm
Loomulikult otsustati firma
kasuks, kuid seis oli üsna lootusetu, sest puudus idee.
Tüdrukud alustasid mobiilikottide
valmistamisega
alles paar päeva enne laata.
Kottide peale loodeti tikkimismasina abil tikkida rahvuslik muster. Esialgu laabus
kõik suurepäraselt, kuni
tikkimismasin keeldus koostööst. Olukord tundus lootusetu, kuid tuli leppida selle
vähesega, mida masin oli
teha suutnud.mmmmmmmm
Kuigi tooted nägid suurepärased välja, ei läinud õpi-

lased laadale suurte ootustega. Nende sõnul oli tegu
siiski tavalise koolilaadaga,
kus enim ostetud tooted on
tavaliselt kõige rohkema
glasuuriga piparkoogid. m
Õpetaja soovitusel tõsteti hinnad esialgu kõrgeks
ning vaadati ostjate reaktsiooni. Tunni aja möödudes
osteti mõlemalt vaid üks
toode, kuigi kaupa kiideti.
Mõne aja möödudes juhtus
õpilaste sõnul justkui ime –
ostjaid tuli aina juurde ning
kõik tooted said otsa! Kokkuvõttes olid kõik õpilasfirma loomisega rahul, sest
finantsiliselt ei jäänud firmad miinustesse ning kuigi
kasum oli üsna väike, oli
praktiline kogemus väga
suur.
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Andeka õpilase preemia sai Madis

LÜHIUUDISEID

Madis Janno on teine meie
kooli õpilane, kes pälvinud
Järva maavalitsuse andeka
õpilase stipendiumi.

11. detsembril osalesid
meie kooli noored Tallinnas
programmi Euroopa Noored
üritusel Cirque du Project,
kus analüüsiti ja tunnustati
parimaid 2010.-2012. aastal
toimunud projekte. Nominendina oli kutsutud ka
Paide ühisgümnaasiumi ja
Karlsruhe Euroopa Kooli
noorte
projekt
„Meie
väärtused“, mis toimus eelmisel õppeaastal. Tallinnas
kuulati ettekannet tuleviku
võtmeoskustest. Päev lõppes auhinnagalaga.

Kai Salm
Järva maavalitsus annab
igal aastal välja andeka
õpilase stipendiumi. Käesoleval aastal sai selle meie
oma kooli 10. klassi õpilane
Madis Janno.
12. detsembril toimus
stipendiumikonkursi tänuüritus, kuhu olid kutsutud
kõik esitatud kandidaadid
koos vanematega. Kutse
saanud,
polnud
Madis
üllatunud, sest on ennegi
igasuguseid kutseid saanud.
Üllatus tuli tema sõnul siis,
kui kõikide nominentide
kohta loeti ette tutvustused,
mis olid nii erilised, inimesed
nii erinevad, et kui tema
nimi seejärel välja kuulutati,
oli ta tõeliselt üllatunud.
Maavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonna
peainspektor lausus, et Madis

paistab silma
erilise
andekusega matemaatikas ja
et edu saatis
teda ka konkursil „Südames
matemaatika“,
kus ta tuli
esimeseks.k
Veel täiendab Madis võtab maavanem Tiina Orastelt tunnustuse
Madis
end, vastu.
Foto: Järvamaa infoportaal
osaledes Tartu
Ülikooli teaduskooli kursustel eurot ja sellega soovib maateadusandekate
ja
veebipõhisel
võistlusel valitsus
noorte toetamise olulisust
„Püramiid“.
Madis
Jannot
iseloo- rõhutada, innustada andemustatakse kui noormeest, kes kaid õpilasi arendama oma
teeb sihikindlat tööd oma võimeid maksimaalselt ning
suurepäraste
eesmärkide realiseerimiseks. tunnustada
Madis
rääkis
pärast akadeemiliste saavutustega
tunnustuse
saamist:
„See õpilast.
Eelmisel õppeaastal sai
stipendium andis mulle hästi
palju motivatsiooni endaga sama stipendiumi meie kooli
edasi töötada. Minu jaoks pole õpilane Maia Salm.
oluline see rahasumma. Hea oli
kuulda klassikaaslaste häid
sõnu.”
mmmmmhmmmm
Stipendiumi suurus on 325

Võitlusrohke võrkpalliturniir lõppes
Kooli võimlas käisid tulised
võrkpallilahingud gümnasistide vahel ning võitjamedalid riputati kaela väiksemas
koosseisus võistelnud 11. a
klassile.
mmmmmmmm
Kristel Kuusemets
27. novembril ja 4.
detsembril
peeti
Paide
Ühisgümnaasiumi võimlas
gümnaasiumiklasside vahelisi
võrkpallivõist lusi.
Kokkuvõttes sai võiduka
esikoha 11.a klass, keda
esindasid Gertrud Alatare,
Melvin Mugamäe, GerhardMarkus Trumm, Karel Saar,
Kristofer Kallas ja Fred
Lausvee. Teise koha sai 12.a
ning kolmanda 10.b.

Mängud
algasid
kella
kolmest ning kestsid kuueni.
Osalemiseks pidi võitkonnas
olema vähemalt kaks tüdrukut
ning neli poissi. Klassidel oli
raskusi neidude leidmisega.
Seetõttu mängis ka võidu
võtnud klass ühe tüdrukuga,
kuid tulemust see suurt ei
mõjutanud. Kehalise kasvatuse
õpetaja Andres Siilaku sõnul on
selles klassis lihtsalt nii head
mängijad. „Gertrud on ainsana
võrkpalli õppinud,“ selgitas ta,
„kuid poisid hakkasid juba mõni
aasta
tagasi
väga
hästi
mängima, nende hulgas on
mitu
Järvamaa
koolide
meistrit.“
Algselt
pidid
mängud
toimuma ainult 27. novembril,

aga need oleks liiga pikale
veninud ning siis otsustati
jätkata
4.
detsembril.
Jõuvõtmised algasid paralleelklasside vahel ning paremad läksid omavahel edasi
võistlema. Mäng koosnes kahest geimist: ühel väljakupoolel mängiti 15 punktini ja
poolte vahetamise järel
sama summani. Viigi korral
tehti veel üks mäng, mis
kestis 10 punktini.
Pealtvaatajaid ei olnud
väga palju, aga selle eest
elasid võistkonnad üksteisele
ägedalt kaasa. Mõned isegi
harjutasid tagaplaanil, et paremat tulemust saavutada.
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•
8. detsembril esindas
meie kooli maakonna geograafiaolümpiaadil
12
õpilast.
Põhikooliõpilased
konkureerisid kaardi kasutamises ja gümnasistidel tuli
lisaks kirjalikule voorule
teha arvutis test ja kasutada
vastuste leidmiseks erinevaid andmebaase. Kõige
paremini esines 7.a klassi
õpilane Saara Sion, kes sai 3.
koha.
•
8. detsembril võistlesid meie
kooli 7.-9. klasside neiud ja
noormehed
maakonna
koolide võrkpalli meistrivõistlustel Väätsal. Mõlemal
võistkonnal tuli vastu võtta
ka kaotusi, kuid üldarvestuses platseerusid mõlemad
teisele kohale. Võistluse
võitsid nii Väätsa põhikooli
neiud kui noormehed.

PERSOON
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Kes teeb, see jõuab – Britt jõuab
Britt Järvet on meie kooli
õpilasesindust
juhtides
saanud tuule tiibadesse ja
tegutseb
nüüd
kaugelt
laiemalt
kui
tavaline.
Uurisime, millega täpsemalt
ja kuivõrd muu jaoks vaba
aega jääb.
Helen Kaljumäe
Teame, et oled üks kooli
tegusamaid inimesi. Millega
sa õigupoolest tegeled? m
Olen Eesti Õpilasesinduste
Liidus liikmete valdkonna
juht, kusjuures liidu liikmeteks on kõik ÕE-d üle
Eesti. Minu ülesanne on neile
koolitusi vahendada ja nende
probleeme
kaardistada.
Põhimõtteliselt iga siseprobleemi, mis võib mõnes
koolis tekkida ja mida
koolisiseselt lahendada ei
suudeta, pean mina koos
tegevmeeskonnaga aitama
lahendada. Näiteks kui vald
tahtis Pühajärve põhikooli
kinni
panna,
pöördusid
õpilased meie poole ja said
seetõttu suurema meediakajastuse. Muidugi olid ka
kohalikud
lapsevanemad
väga aktiivsed. mmmmmm
Peale selle korraldan üleeestilisi
õpilasesindustele
mõeldud üldkoolitusi. Liidul
on kaks korda aastas
üldkoosolek ja selle eel viin
läbi
eelfoorumi,
millel
võetakse
üldkoosolekul
tulevad küsimused vaatluse
alla.
mmmmmmmmmm
m
m
m
m
Kas see tähendab, et
Järvamaa jaoks oled kaduma
läinud?
mmmmmmmm
Üldse mitte. Lisaks sellele
löön kaasa Järvamaa Noortekogu õpilasesinduste koordinaatorina. Tegelikkuses teen
sedasama, mis riiklikul tasan-

dil. Samuti olen kooli jaoks
olemas. Ma pole siit kuskile
läinud.
Mis sind motiveerib kõike
seda tegema? mmmmmmm
Kõige rohkem motiveerib
see, et ma saan teha seda,
mis mulle meeldib. Kodu
toetab minu tegemisi. Kuna
transport
igal
nädalavahetusel kuhugi sõita on
kallis, on selline tugi hädavajalik. Ka need inimesed,
kes õpilasesinduste liidus
koos käivad, annavad palju
jõudu ja motiveerivad.
Kuivõrd sulle üldse vaba
aega jääb? mmmmmmmm
See ongi minu vaba aeg.
Kui eelmisel aastal tegelesin Niisugused on Briti tööpäevad – ikka mõne tegusa ringi keskmes.
Foto: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/
joogaga, siis sel aastal selleks
v/548667_4960837256869_958377870_n.jpg?
enam aega ei ole. Muidugi
laulan kooris. Liidu tegevus Sel aastal räägitakse palju edasi. Sellest ajast ma väga
on mulle hobi, mingit maailma lõpust, mis enne enam ei karda. Kuid ebausklik
meelelahutust ma eraldi ei jõule saabuvat. Kuidas sina olen, sest igasugustest juhvaja.
sellesse suhtud?
tumustest otsin märke, sümMa ei valmistu reaalselt, boleid, et kui midagi ei läinud
Jõuluaeg on ikka rahulikum aga vaimselt küll. Ma olen nii, nagu plaanis oli, siis on see
aeg. Kas siis võtad aja seda maailmalõppu alati minu jaoks märk. „Selgeltmaha?
mmmmmmmm kartnud. Kui keegi sellest nägijate tuleproovi” vaatan ka.
Mul pole valikut. Kui kõik rääkis, olid mul pisarad See on peaaegu ainus saade,
teised võtavad aja maha, siis silmas. Praegu ma kardan, et mida jälgin. Isegi uudiseid ei
minagi. Varasematel aastatel selle aja paiku midagi juhtub. vaata.
oleme ema ja vennaga See ei pruugi olla maailma
käinud
lumises
metsas lõpp. Hirmutav on, kui teles Kust sa siis oma info saad?
loomadele toitu viimas. Mul räägitakse, et poolused
Internetist loen. Bert ka
on üldse kahed jõulud: ühed võivad nihkuda.
vahel teab ja selgitab.
23. detsembril Paides vanaema juures, teised 24. Kas see võib olla ka Mida soovid lehelugejatele
Tallinnas tädi juures. Paides valitsuse kukkumine?
jõuludeks ja uueks aastaks?
olemine on nii pikk traditEi, seda ma ei tea.
Olge kohusetundlikud! Inisioon, et ma selle algust isegi
meste passiivsus on masenei mäleta. Kodutunne, kuuse Oled sa ebausklik?
dav. Kui oled üles kasvanud
ehtimine ja muu selline...
Jaa olen küll. Paljud asjad, tarbimisühiskonnas, siis midaÜks traditsioon on seotud millel oli väikegi tõepõhi all, gi ise teha tundub ületamatu
esimese advendiga. Kui on on pannud mind
hirmu raskus. Kõik tahavad midagi
meie kooli kirikukontsert, siis tundma. Ükskord suvel olime saada. Selle asemel, et inimetulevad vanavanemad ja pabinas ja jälle pidi maiade sed uuriksid välja tunniplaani,
ema kontserdile ning hiljem kalender lõppema. Siis ütles küsivad seda minult. Nad
sõidab vanaisa autoga lin- Kermo Pajula, et see kalen- ootavadki nii kaua, kuni mina
nale tiiru peale, vaatame üle der on juba kümneid kordi selle välja selgitada jõuan.
kõik jõulukaunistused.
lõppenud, aga elu läheb
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Mis loob koolis jõulumeeleolu?
Eelviimasel pühade-eelsel reedel
võtab osa toimetuse liikmeid ette
ringkäigu, et oma silmaga vaadata,
kuidas näevad välja jõuludeks
ehitud klassiruumid. Ruume on
tõesti
igasuguseid:
mõnes
kaunistusi süle ja seljaga, teises
minimaalselt, kaunistatud potililled kaasa arvatud. Vaadake ise.

Üks vahva mõte traditsioonilise
elektriküünalde komplektiga elevust
tekitada on see seada kuusekujulisena,
nagu seda on teinud 7.b õpilased.
Küllap saaks sel moel midagi muudki
joonistada, aga küllap on kuusk kõige
mõistlikum otsus. Tasub koduski järele
proovida!

11.b klass plaanis küll, aga ei
jõudnud klassi tuua pärist ehtsat jõulukuuske. Siis läkski käiku kiire variant: igaüks kirjutas
suurele kuuseehet meenutavale ringile oma jõulusoovi
kõigile klassikaaslastele ja need
„ehted” riputati tahvlivalgusti
külge.

Vahva maalähedase koduse tunde tekitavad
kaunistused 8.a klassis: veidi lumine puuriit,
sokiga kaunistatud jõulupuu. Kahtlemata
meie toimetuse suur lemmik!
Kes ei ihkaks palju jõulukinke? 7.b
klassi jaoks on need juba reaalsus ja
ohtu, et keegi ilma jääb, ei paista
olevat. Head kaunistused seetõttu, et
saab järgmisel aastal jälle välja võtta,
kui just keegi huvi pärast mõnd lahti
pole kiskunud. Hoiatuseks
uudishimulikele, et pole mõtet –
katsusime järele, pakkideks on tühjad
karbid.

11.a klassiruumis jätkub lund ja väikesi
jõulukaunistusi igale poole, päkapikke
ning jõulutaate leidub seal mitmes
mõõdus.

Mis võiks olla parem kaunistus
muusikaklassis (12.a), kui mitte laulev kirik.
On ju terve see veerand läinud jõululaulude
harjutamise tähe all, sest esimesel advendil
esinesid kooli koorid Paide Püha Risti kirikus
kontserdiga. Vahva leid igatahes!

Muinasjutulisena mõjub 11.a
hõbedaste ja punaste kuulikestega
kaunistatud lumine kuuseke.
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Vana Rühl on tagasi!
Palju on aega mööda läinud mu
viimastest kirjalikest ülestähendustest. Need, kes neid veel
mäletavad, teavad mu ranget hoiakut
ja distsiplineerivat kõnemaneeri, ning
need, kes minust esmakordselt kuulevad, siis teadke, et teile on osaks
saanud privileeg ja õnnistus. Mu nimi
kogub küll tolmu kooli arhiivi
ruumides, aga isegi sealne paks
tolmukiht ei suuda katta nime, mida
me kõik nii hästi tunneme ja teame –
Friedrich Rühl.
Kuhugi ei ole kadunud tegelased,
nagu G. Adolf, Miina Härma, H.
Treffner ja teisedki. Me oleme kõik
vanad tegijad, kes seisavad tuliselt
enda kooli eest! Tuleb siiski mainida,
et mina isiklikult ega ka G. Adolf – mu
lähedane kolleeg – väga Treffnerit
salli: kaua sa ikka suudad üht
tähenärijat kuulata. Oleks ta filosoof,
siis me austaksime teda vägagi, aga
seda ta sugugi mitte ei ole. Filosoofi
tunned selle järgi ära, et tema vaikib.
Treffneri puhul see aga ei kehti.
Tema on rohkem kehkenpüks, kellel
on saatuse poolt kaasa antud
suursugune nimi.
Ega Rühli nimelgi väga viga pole,
kuigi, tuleb tunnistada, et teatavat
humoorikat kuva ta endaga kaasas
kannab. G. Adolf ütleb alatasa, et mul
on ikka üks naljakas nimi. Ja kui tema
juba midagi sellist lausub, siis tuleb
seda tingimata uskuda. G. Adolf on
suur vigurivänt, naljahammas. Kuid

aitab, Treffner on järjekordselt tahtmatult palju
tähelepanu saanud.
Olen teadmatutel põhjustel koolitööst palju
eemal olnud. Mu kabinetis valitseb seepärast
bardak: igal pool vedelevad lehed, täis kaebusi,
tähelepanekuid ja igasuguseid muid märkmeid.
Olin üsna vihane seda
avastades, sest ma olen
suur korraarmastaja ja
olin juba pahandusetekitajat läinud
kooli peale otsima – kahtlustasin
käekirja põhjal, et tegu võib olla 7.-8.
klassi õpilasega –, kui mulle meenus,
et need mu enda läkitatud sõnumid,
mis ma enda äraolekul olen kirjutanud. Seetõttu võtan täie tõsidusega
ette mõtted, mis käivad 7.-8. klassi
õpilaste kohta. Ma näen vaimusilmas, et siin on mingisugune seos.
Möödas on suurematest suurim
sündmus, vähemalt sellised on
õpetajate toa jutud. Nimelt kooli 35.
aastapäevale pühendatud vilistlaspäevad. Olin saatnud kutsed G.
Adolfile ja Miina Härmale, Treffnerile
ma loomulikult unustasin saata.
Arvatavasti polnudki meie kohalolu
märgata, kuid kindlasti oli seda
tunda. Me oleme nimelt kõhedust ja
aukartust äratav tunne, mis jõuab
vilistlasteni, kui nad taas kooliuksest
sisse astuvad, ning samas soojus-

tunne, milles kõik vanad koolimälestused taaselustuvad. Seega
olge mureta, kõik üritused toimusid
meie – eelkõige siiski minu – valvsa
pilgu ja nõusoleku alusel.
Ja viimaks pöördun ma rüblikute
poole! Ärge laske mu viisakast
sissejuhatusest endid eksitada. Te
olete jätkuvalt mulle pinnuks silmas
ja see ei ole näidanud mitte mingeid
märke muutumisest. See tähendab,
et tööd mul jagub ja ma kavatsen
seda
vägagi
tõsiselt
võtta!
Väärtushinnangud ja kord peavad
majas olema. See tuleb saavutada,
sest vastasel juhul olen kaotajaks
mina! Aga mina kaotan vaid
Treffnerile males. Ei rohkem ega
vähem.
Nojah, häid jõule ka, muuseas!
Friedrich Rühl

TOIMETUS
Peatoimetaja:
Helen Kaljumäe

OliOni toimetus
soovib häid jõule ning
mõnusat koolivaheaega
kõigile oma lugejatele ja
kaastöölistele!
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