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Koolilehe idee 
 
   Idee teha koolilehte tuli ÕE koosolekul 
ootamatult. Pakuti välja, et oleks tore teha 
midagi, millest saaks osa terve kool. Midagi, 
mis räägiks meie tegemistest. Kõik olid ideest 
lummatud ja hakkasid kohe tegutsema. 
   Millest koolilehe idee üldse alguse sai? Jah, 
saigi see alguse ühelt koosolekult. Arutasime 
uudiseid meie koolis. Ja siis tuli kellelgi idee, et 
võiks selle kokku liita. Teha toimunud 
sündmustest laste nägemuse järgi artikleid ja 
koguda need kokku. Nii sündiski koolileht. 
   Kõige pealt oli vaja mõelda koolilehele nimi. 
Selleks sai pika arutamise ja mõtlemise 
tulemusel lihtsalt ’’Postikana’’. Lihtne ja tabav. 
   Siis tuli kujundada logo. Selle ülesande võttis 
Mario Raitar enda peale ja valis välja ühe vahva 
kana, kes sobib täpselt meie koolilehe 
pealkirjaga kokku. 
    Jagasime tööülesanded ära. Artikleid 
hakkasid kirjutama kõik ÕE liikmed ja algne 
toimetaja oli Mario Raitar, kes tegi head tööd ja 
kelle abiga said koolilehe paar esimest numbrit 
tehtud.  
   Peale esimese numbri ilmumist uuris direktor, 
kas oleks plaanis asi veidi suuremalt kätte 
võtta. Arutasime ja leidsime, et poleks paha 
mõte asja laiendada ja võtta eesmärgiks, teha 
täiesti lehe moodi koolileht.  
   Kuid asjad ei läinud nii nagu soovisime. Mario 
oli pikalt haige ja koosolekutel jagatud 
ülesanded jäid enamuses täitmata. Seega tuli 
järgmine number väike, kõigest paar artiklit. 
Selle muutsid mahukaks küll värviküllased 
pildid Rebaste Ristimisest, aga muidu polnud 
sealt küll suurt midagi lugeda.  
   Kolmas number oli veel hullemas seisus. 
Mario puudus koolist ja need vähesed artiklid, 
mis üldse meie kätte jõudsid said Mariole meili 
teel edastatud. Kooli tulles andis ta ’’Postikana’’ 
meie huvijuhile, Merlele, kes selle välja printis ja 
üles pani.  
   Küll aga hakkas kostuma nurinat. Öeldi, et asi 
on halvasti läbi mõeldud ja nii ei paku see 
kellelegi huvi. Nii siis ei ilmunud koolileht 
mõnda aega üldse. Ja nüüd veebruari lõpus 
ühel ÕE koosolekul tegime selgeks, et kui asi  
 
 

 
 
 
sai juba alustatud, viime selle ka lõpule. Olgu 
siis nii, et peale meid enam koolilehte ei ilmu. 
   Kuna Mario osalus tundus kahtlane, hakkas 
uueks kirjutajaks ja koostajaks ehk siis ilmselt 
peatoimetajaks Britta Bergmann. Nüüd 
jagasime ülesanded kindlalt ära. Lisandusid 
uued asjad nagu näiteks koomiks, naljanurk, 
sudoku ja horoskoop. 
   Kuna koolilehe algne kujundus jättis soovida, 
siis tuli asja parandada. Koolileht sai nüüd 
omale tiitellehe, mida võib iga kord ümber 
kujundada. Asi muutus tõsisemaks ja 
loodetavasti jätkub koolilehe tegemine nii kaua 
kui inimesed viitsivad ja on tegijaid. 
Meeldivat lugemist ja kui kellelgi on ideid 
koolilehe veel huvitavamaks muutmise 
osas, siis ootame alati. Oma ideedega 
võite pöörduda kooli ÕE liikmete poole. 
Kellegi idee pole halb ja kedagi ei hakata 
tema idee pärast halvustama! 

   Britta Bergmann 
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Naistepäev 
 
   Rahvusvahelist naistepäeva tähistatakse iga 
aasta 8.märtsil. Naistepäev on ÜRO 
tähtpäevade nimistus ja ta on tuntud mitmel 
pool maailmas. Sel päeval korraldatakse 
vägivallavastaseid aktsioone, rahvusvahelisi 
foorumeid, kriisikeskuste abistamist. See on 
päev, kui räägitakse naiste muredest ja 
probleemidest. 
   Rahvusvahelise naistepäeva tähistamise 
algust on seostatud USA 1848. aasta 
reformidega, kui naised said mitmeid õigusi ja 
vabadusi. Veel on tähtpäeva seostatud 1908. 
aastaga, kui New Yorgi tekstiilivabriku streikijad 
nõudsid endale paremaid töötingimusi. Täiesti 
juhuslikult puhkenud tulekahjus hukkus tookord 
129 naist. 
   1909. aastal tegi Rosa Luxemburg 
ettepaneku selle (või ka mõlema nimetatud) 
juhtumi meenutamiseks tähistada 8. märtsi 
rahvusvahelise naiste solidaarsuse päevana. 
Rahvusvahelise Naistesekretariaadi esinaine 
Clara Zetkin soovitas tähistada naistepäeva 
1910. aastal Kopenhaagenis II rahvusvahelisel 
naissotsialistide konverentsil. 

   Eestis kandus naistepäevale üle 20. sajandi 
alguses riiklikult, kuid ka pereringis tähistatud 
emadepäev, nii et lapsed valmistasid emadele 
ja vanaemadele kingitusi. 1960.-1980. aastatel 
saadeti naistepäeval massiliselt tervitus- ja 
õnnitluskaarte, mida oli pühade eel laialt 
müügil. Eestis oli naistepäev viimati riigipüha 
1990. aastal. Samal päeval valiti Eesti missiks 
Liis Tappo-Treial.Riigikogu lükkas 23. oktoobril 
2001 napi häälteenamusega tagasi 
opositsiooniparteide ettepaneku kuulutada 8. 
märts riiklikuks tähtpäevaks. 

   Kui 1990. aastatel suhtuti naistepäeva pila ja 
paroodiatega, siis juba kümnendi lõpul muutus 
päev uuesti aktuaalseks. Taas on tavaks viia 
sõpradele ja töökaaslastele lilli ja ühiselt midagi 
pidulikumat ette võtta. 

   Ka meie koolis võiks naistepäeva veidi 
tõsisemalt võtta. Poisid võiksid tüdrukutele lilli  

 

tuua. See näitaks tüdrukutele, et neid siiski 
hinnatakse ja nad tähendavad ka midagi. 
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Intellektika järelkajad 
 
   12.-13. veebruaril toimus Tartu näituste hallis 
Intellektika. Seda puhku siis 2010. Kõik Eesti 
koolid said seal end tutvustada. 
   Koolid tutvustasid end ja enda ettevõtmisi. 
Rahvast oli palju ning koolide kohta uuriti 
meelsasti. 
Intellektika kandis endaga kaasas ka palju 
esinemisi erinevate koolide poolt. 
   „Kõik oli super, enda esinemisega sai rahule 
jääda ja samuti ka teiste omadega.“, rääkis 
Masingu ÕE president. 
   Messikeskuse juurest sõitis ka tasuta erabuss 
iga poole tunni tagant, et messi külastajaid 
messikeskusesse toimetada ja hiljem tagasi 
linna. 
 

Elli-Laura Lindmets 
 

 
 
Eesti Vabariigi Aastapäeva 
aktus 
 
   23.veebruaril kell 10.45 toimus meie koolis 
nagu ikka igal aastal Vabariigi Aastapäeva 
aktus. Sel korral siis 92.aastapäev.  
   Nagu alati on kombeks kutsuda aktusele 
erinevaid külalisi. Nüüdki polnud külalistest 
puudust. Kõige olulisemaks külaliseks oli 
haridusminister Tõnis Lukas. Ta pidas 
omapärase kõne, kaasates sinna õpilasi. Nii 
mõnigi sai vastata tema esitatud küsimustele ja 
ilmselt oli ka neid, kes said sellest midagi 
huvitavat teda.  
   Meie koolil on alati tavaks oma külalistele 
anda edasi tänu kooli poolt. Sel korral oli  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
selleks ühe õpilase maal, millele lisatud samuti 
meie oma kooli õpilase luuletuse katkend. 
Edasi läks aktus barokkmuusika ansambliga. 
Vanemad õpilased kuulasid ja talusid selle ära, 
aga nii mõnelgi nooremal hakkas igav või ei 
meeldinud see muusika. Kohati oli see tõesti 
kõrvulukustav, aga huvitav oli näha tolleaegseid 
pille ja kuulda mis häält need teevad. 

 
Britta Bergmann 
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Emakeelepäev koputab 
uksele 
 
   14.märts on emakeelepäev. Meie koolil on 
olnud iga aasta tavaks selle päeva puhul 
korraldada viktoriine eest keele kohta. 
   Miks üldse tähistatakse emakeelepäeva 
14.märtsil? 
   Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. 
märtsil, tähistatakse alates 1996. aastast 
emakeelepäeva, mis sai 1999. aastal riiklikuks 
tähtpäevaks. Ta sündis Viljandimaalt pärit 
kirikuteenri pojana. Tema isa oli Riia eesti 
koguduse kellamees ja koguduse eeslaulja. 
Ta õppis Riia kubermangugümnaasiumis ning 
1819–1820 Tartu Ülikooli usu- ja 
filosoofiateaduskonnas. 
   Ta hakkas kirjutama luuletusi ja 
proosamõtisklusi juba gümnaasiumis. Ta 
avaldas Johann Heinrich Rosenplänteri 
ajakirjas "Beiträge zur genauern Kenntniss der 
ehstnischen Sprache" artikleid eesti keele 
kohta, tõlkis rootsi keelest saksa keelde Kristfrid 
Gananderi "Mythologica Fennica"; täiendas 
tõlget "Finnische Mythologie", "Beiträge ..." XIV, 
1822, omaette väljaanne tiitellehe andmeil 
(1821) arvatava eesti ainestikuga, mis mõjutas 
Friedrich Robert Faehlmanni ja Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldi kujutlust eesti 
muinasusust. 
   Peterson nimetas ennast maarahva laulikuks, 
hindas kirjanduse rahvuslikku omapära ja pidas 
võimalikuks algupärase eesti kirjanduse 
loomist. 
   Peterson oskas vähemalt 16 keelt, sealhulgas 
mitut idamaa keelt. Kirjanik suri tuberkuloosi. 
   Talle rajati Tartus Toomemäel 1983 
mälestussammas. 
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Järjejutt 
Kool on teine kodu 
Britta Bergmann 

 
Heipa, olen 15-aastane Tartu tüdruk. Mu nimi 
on Mai-Liis. Käin Tartu ühes eliitkoolis. 
Tegelikult on see kool rohkem neile, kes 
tavakoolis hakkama ei saaks, aga mulle 
isiklikult väga meeldib see kool. Meie kooli 
kohta on palju halba räägitud. Vingutakse, et 
siin ei õpetata hästi ja mida kõike veel. Aga 
tegelikult on see kool lihtsalt super. Meil on alati 
tegemist. Koguaeg mõeldakse välja huvitavaid 
tegevusi, et meie igavaid koolipäevi kuidagigi 
huvitavamateks muuta. Kas pole tore? Mulle 
küll meeldib. Meil on väikesed klassid. Näiteks 
minu klassis õpib ainult 13 õpilast ja meie 
klassijuhataja on ülimalt tore naisterahvas. Ja 
mis veel hea, on see, et kõik saavad omavahel 
hästi läbi. Inimesed on sõbralikud, viisakad, 
lahked ja toredad ning üksteisega arvestatakse 
igati. Abi pakutakse neile kes seda kõige enam 
vajavad. Ma tõesti ei saa aru, miks meie kooli 
nii halvaks peetakse. Inimesed pole siin käinud 
ega näinud, mis tegelikult toimub. Kui nad 
teaksid kõike, mis siin hea on, siis nad ei 
õiendaks ka vast. 
Ahjaa, eile oli meil koolis pidu. See oli muidugi 
õhtul peale tunde. Saime tantsida ja mänge 
mägida. Nii tore oli peale kooli muud ka teha kui 
ainult õppida või lihtsalt kodus passida. Rahvast 
polnud küll nii väga palju, aga ometi oli kõigil 
lõbus. Isegi mu klassivend, kes muidu on pigem 
selline hulgus ja üsna halva mainega, oli peol. 
Ta tantsis ja naeris meiega koos ning tundus, et 
ta unustas vähemalt selleks üheks õhtuks oma 
paha poisi rolli. Mis iseenesest oligi hea. Me 
kõik oleme alati arvanud, et ta käitub halvasti 
vaid selleks, et tähelepanu saada, aga tegelikku 
põhjust ei tea ju keegi. Temaga tegelevad 
õpetajad eraldi ja kui vaja saab ta abiõpet ja 
häda korral võib ta ka individuaalõppele minna. 
Muidugi juhul kui see talle võimaldatakse. 
Hetkel seda veel vaja pole, aga mine tea kuna 
seda võib vaja minna. Kasvõi siis kui kogu klass 
ära tüdineb tundidesse hilinemistest ja 
õpetajate sõimamisest ja üldse ebaviisakustest 
ning kõigest muust sellisest, mis tema puhul on  

vägagi tavaline. Mina olen juba harjunud 
sellega, aga mu pinginaaber, kes alles sellest  
sügisest siia kooli tuli on küll siiani üsna 
segaduses ja teda häirib see. Ma olen talle küll 
alati rääkinud, et ei tasu välja teha, sest kui 
keegi hakkab õiendama, et ta segab, siis 
hakkab ta aina rohkem lolli mängima ja siis 
läheb õpetaja kogu tähelepanu tõesti ainult 
temale. Seepärast oleme me kõik juba harjunud 
temast mitte välja tegema. 
Samas on väga tore, et ta saab abi. Nimelt 
kuulsime, et meie kooli psühholoog ja 
sotsiaaltöötaja olid temaga rääkinud ja lubasid 
klassijuhatajale, et probleemide korral saavad 
nad poisiga tegeleda. Kas pole mitte tore? 
Muidugi on. Minu arust on see nii armas ja 
hooliv, et inimesed tahavad tegeleda lastega, 
kellel on probleeme. Nad lausa käivad peale, et 
neile antaks võimalus mõne käitumishäiretega 
noorukiga tegeleda. Vähemalt mina olen midagi 
sellist kuulnud. 
Aga olgu see oligi ainult sissejuhatas sellesse, 
mis ma teile rääkida tahan. Ma loodan, et te 
tõesti mõistate mida ma silmas pean ja saate 
aru kui väga oluline on paljude jaoks õppimine. 
Mõne jaoks lausa eraldi, rahulikus keskkonnas 
kus teda ei segata ja ta saab rahulikult 
keskenduda. Minu arust on tore, et meie kool 
seda võimaldab. Pidage sellest lugu. Aga 
lugege edasi järgmisel korral, saate täpsemalt 
teada milliste probleemidega meie ja meie 
õpetajad igapäevaselt silmitsi seisame. 
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Horoskoop 
JÄÄR 
21. märts - 20. aprill  

Sellel kuul toimuvad paljud asjad Sinu jaoks varjatult, 
mistõttu tuleb Sul väga suurt tähelepanu pöörata sellele, 
mis Sinu ümber on toimumas. Kõik selline varjatud 
tegevus võib Sinus tekitada hulganisti pingeid ja 
närvilisust, mis kajastub kindlasti ka inimsuhetes. 
Seepärast püüa leida enda jaoks viis, kuidas hoiduda 
kodustes asjades argipäevaste teemade liigsest 
esiletoomisest. 

VÄHK 
22. juuni - 23. juuli 
 

See kuu võib Sinu jaoks kaasa tuua mitmesuguseid 
segadustundeid rahalistes asjades. Seepärast pane 
selles vallas enam rõhku just detailidele, sest nii on Sul 
paremad võimalused selleks, et ennast probleemidest 
eemale hoida. 

KAALUD 
24. september - 23. oktoober  

Pöörad sellel kuul väga suurt tähelepanu sellele, et oma 
tööalased asjad paremini toimima saada. Oled pungil 
väga paljudest uutest ja huvitavatest mõtetest, mis 
peaksid Sinu ettevõtmised praegu üsna edukateks 
muutma. 

KALJUKITS 
22. detsember - 20. jaanuar  

Suhtlemine on selle kuu peamiseks märksõnaks. Oskad 
ennast praegu suurepäraselt väljendada, mistõttu on Sul 
kergem leida endale toetajaid ja julgustajaid. Ole 
ettevaatlik suuremate muudatuste tegemisel inimsuhete 
valdkonnas, sest vastasel korral võid endale ainult 
ebameeldivusi kaasa tuua. 

SÕNN 
21. aprill - 21. mai  

Sinu seltskondlik aktiivsus peaks olema sellel kuul 
suhteliselt suur, mistõttu on Sul head võimalused uute 
tutvuste loomiseks. Samas võid olla selles vallas ka üsna 
tormakas, mistõttu võid ennast ümbritseda inimestega, 
kellest Sul tasuks eemale hoida. 

LÕVI 
24. juuli - 23. august  

Rahalised küsimused on sellel kuul need, millele enam 
tähelepanu pöörad. Püüad selles vallas endale 
edaspidiseks suurema stabiilsuse tagada ning see peaks 
Sul ka hästi õnnestuma. Samas tuleb Sul sellel kuul 
tegeleda ka paljude muredega, mille oled  
endale ise viimasel ajal valeotsuste tulemusena 
tekitanud. 
 

SKORPION 
24. oktoober - 22. november  

Sinu loovus on sellel kuul märkimisväärne. Võid olla 
kindel selles, et Sulle on avanemas mitmed uued 
unikaalsed võimalused, mistõttu tasuks Sul 
tähelepanelikumalt enda ümber toimuvat jälgida. 

VEEVALAJA 
21. jaanuar - 19. veebruar  

Sinu jaoks on oluline sellel kuul see, et oma tööalased ja 
rahalised asjad paremini toimima saaksid. Selles vallas 
tuleb Sul langetada mitmeid selliseid otsuseid, mis Sinu 
tulevikku mõjutavad, mistõttu tasuks Sul selles vallas 
ettevaatlikkus säilitada. 

KAKSIKUD 
22. mai - 21. juuni  

Pöörad sellel kuul väga suurt tähelepanu oma tööalastele 
asjadele ning seeläbi ka rahalistele asjadele. Suudad 
kindlasti paljud olulised kohustused sellel kuul tehtud 
saada, mis ehk viimasel ajal kõige paremini pole 
kulgenud. 

NEITSI 
24. august - 23. september  

Suhtlemine perekondlikes asjades peaks Sul sellel kuul 
kulgema suurepäraselt. Lahenduse peaksid leidma 
paljud sellised asjad, mis on Sulle viimasel ajal 
probleeme tekitanud. 

AMBUR 

23. november - 21. detsember  

Kodused toimetused on Sinu jaoks sellel kuul peamise 
tähelepanu all. Sul on mitmeid mõtteid, mida sooviksid 
oma kodus muuta. Samas tuleks Sul hoiduda 
tormakusest ja liialdustest. 

KALAD 

20. veebruar - 20. märts  

Sellel kuul keskendud mitmesugustele uutele 
projektidele, mille juures tuleb Sul enam ära kasutada 
oma loovust ja sihikindlust. Oluline on rakendada ka oma 
varasemaid kogemusi, sest need aitavad ära võimalikud 
tagasilöögid. 
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Naljanurk 
 
Õpetaja: Mine kohe otse koju! 
Õpilane: Ma ei saa! 
Õpetaja: Miks? 
Õpilane: Sest ma elan nurga taga! 

*** 
Õpetaja: Nii et su koer sõi su kodutöö ära? 
Õpilane: Jah. 
Õpetaja: Ja kus su koer praegu on? 
Õpilane: Loomaarsti juures. Talle ei meeldi 
matemaatika enam kui mulle. 

*** 
Õpilane: Õpetaja, kas te karistaksite mind 
millegi eesti, mida ma pole teinud? 
Õpetaja: Muidugi mitte! 
Õpilane: Tore, sest ma ei teinud kodutööd ära! 

*** 
Õpetaja: Kui kiire on valguskiirus? 
Õpilane: Ma ei tea, aga see jõuab hommikul 
liiga vara kohale. 

*** 
Õpetaja: Mis kära see oli? 
Õpilane: Ma arvan, et see oli keemiaklass oma 
eksamil läbi kukkumas. 

*** 
Õpetaja: Kas sa lõpetasid oma katse? 
Õpilane: jah. Kohe pauguga! 

*** 
Õpetaja: Kas sa võiksid vähegi tähele panna, 
mis me tunnis teeme? 
Õpilane: Ma püüan nii vähe tähele panna kui 
ma saan! 

*** 
Õpilane: Ma ei teinud kodutööd ära, sest ma 
kaotasin oma mälu. 
Õpetaja: Kuna see juhtuma hakkas? 
Õpilane: Mis juhtus kuna? 
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Ajaviite nurk 
Sudoku     

                                   
7    2  1 3  
5 2  7    4  
 4 9    5  7 
8  3  6 7   1 
      6 7  
1 6 7  9 5   4 
 7  6   4 1 2 
   1  2 9 5 8 
 1 5  4     
 
   7    6  
1  9  8  7 2  
7    4 2  3  
  4 6 3  8 7  
 7   2  5 9  
5   1 9 7  4  
  8   3  5 9 
   5   3 1 2 
 6  2  9 4  7 
 

 
 
Sudoku eesmärgiks on saada 
kõikidesse kastidesse(3x3) 
numbrid 1…9. Üheski kastis ei 
tohi numbrid korduda ja 
numbrid ei tohi ka ridades 
ülevalt alla ja vasakult 
paremale korduda.  
Meeldivat lahendamist! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9  7 8 2    

6 5  1 9 3   2 
 3 1    3  9 

 7 3   6   5 

 2  9  5  6  
  6  1   2  
3   5  9 2 8  
  5   8 1  4 

8  2  6  5   
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 Anni Abel 
 
 
 
 


