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Tere,
talv on nüüdseks ka õue jõudnud 
ning koolitöö on täie hooga peal .
On , mida meenutada eelmise 
kalendriaasta lõpust ning mida 
oodata sellel aastal.  
Üks, mis ootamist väärib, on 
kindlasti meie kooli juubel. Sell-
ega seoses on tulemas hulk põ-
nevaid sündmusi ning nende ka-
jastamiseks valmib ka eraldi leht 
värviliste illustratsioonidega. 
Ühesõnaga on põnevust küllaga.
Üle ega ümber ei saa ühelgi aast-
al ka eksamitest, mis ootavad ees 
nii abituriente kui üheksandikke 
ning milleks praegu tasub juba 
usinalt kordamistööd ja ettevalm-
istusi teha. 
Seekordne leht kajastab nii ee-
lmisel veerandil, kui ka käesoleva 
veerandi alguses toimunud sün-
musi, kontserte, projekte, samuti 
mõtteid ja plaane algavaks pool-
aastaks. 
Kõike paremat ja jõudu ! 
                                    
                                      MAI-LIIS

2 

Vabandame küljendamisega 
tekkinud poolitusvigade                                                                                                                                   

       pärast!

  TG Expressi toimetus 2013/2014
  Peatoimetaja  Mai-Liis Volmar 12.R   Toimetus  Grete Kirpu 3.B

Eleri Afanasjev 4.B
Laura Roodvee 6.B

Aneta Šumljanski 6.B
Helger - Hans Külmallik 6. B

Airi Võsuri 7.B
Kertu Allik 7. B
Heli Kukk 8. B

Marie - Johanna Kippar 9. C
Kristi Vooglaid 10. klass

Marleen Vainjärv 10. klass
Olari Pipenberg 12. R                Küljendaja  Mai-Liis Volmar   Keeleline korrektuur  Sirje Sell
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Meie kooli 1.klassi õpilased 
on sel sügisel hakkama 
saanud millegi suure ja tänu-
väärsega. Nimelt otsustasid 
lapsed üheskoos  toetada 
loomade varjupaigas elavaid 
loomi, kogudes neile tarvi-
likke vahendeid ning toitu. 
Projekt  "Aitame varjupaiga 
loomi" vältas kolm novem-
brikuu nädalat õpetaja Sirje 
Pipenbergi juhendamisel.
Idee projekti  tarvis tek-
kis majandusõpetuse tun-
nis, kus arutati, mida saab 
iga inimene teha, et  kedagi 
aidata ning  muuta  kellegi 
jõulud paremaks. Räägiti 
sellest, kui olulised on meie 
jaoks loomad ning kui tähtis 
on loomi aidata ning nende 
eest hoolitseda. Sellesarnane 
teema on ka käesoleva aasta 
õppekavas. Jõuti selleni, et 
loomade heaolu säilitamisel 
on suur roll loomade varju-
paikadel, mis püüavad loomi 
aidata ning vältida nende 
hulkumist tänavatel, kus neil 
on ohtlik, külm ning vähe 
süüa. Kuna selline 
tegevus 
on väga tähtis, otsus-
tasid lapsed loomade 
varjupaiku aidata, 
et  muuta   nende 
tegevus veel tõhusa-
maks ja luua veelgi 
paremaid võimalusi. 

Otsustati koguda loomadele, 
kelleks varjupaigas enamasti 
kassid ja koerad, erinevaid 
vahendeid nii  aluspanuks 
kui ka mängimiseks, samuti 
toitu. 
Selleks riputati kooli peale 
üles kuulutused, mis kutsusid 
ühes 1. klassi lastega toetama 
loomade varjupaika  Rak-
veres. Plakatilt võis  lugeda, 
mida loomade tarvis võib 
tuua ning et selle peaks to-
imetama 1.klassi majandusõ-
petuse laste kätte.  Projekt 
osutus väga edukaks! Lisaks 
algkooliõpilastele andsid 
oma panuse projekti ka kes-
kastme õpilased ning mitmed 
õpetajad, samuti olid tublid 
ja tähelepanelikud meie 
garderoobitädid ning isegi 
kaks koolieelikut. Loomade 
tarvis toodi õige palju väär-
tuslikku kraami. 
Lõpuks oli klassi tagumine 
nurk üleni asjadega kaetud. 
Laekusid nii igat sorti riided 
loomadele allapanuks kui ka 
konservid ja muu söögipoo-

line.  Õpetaja Pipenbergi 
sõnul olid  mõned  kohale 
toimetatud riideesemed nii 
kenad, justkui oleks kõige 
ilusamad voodiriided kodust 
ära toodud. Koguti ka palju 
mänguasju. 
Kui planeeritud aeg oli täis 
ning kogutud piisavalt,      to-
imetati kõik kenasti loomade 
varjupaika. Võib kindel olla, 
et loomadel oli sellest palju 
abi ning et taoline tegevus on 
alati tänuväärne. Väga tore 
on see, et laste kuulutuste 
peale laekus nii palju  asju. 
Seega tuleb lausuda suured 
tänusõnad kõigile abista-
jatele: lapsevanematele, meie 
tublidele garderoobitädidele, 
õpilastele ja õpetajatele. Suur 
kiitus ka õpetaja Pipenberg-
ile ja tema tublidele õpilas-
tele, et nad otsustasid sellise 
projekti ellu kutsuda, ning 
loodame, et juba varsti üllat-
avad nad meid mõne uue ja 
samavõrd meeldejääva ning 
südamliku ettevõtmisega. 

 Aitame oma väikseid sõpru 
Mai-Liis Volmar 
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Riigieksamid on üsna pikka 
aega püsinud muutumatute-
na,  sisaldades viit eksamit 
ning  ainete valiku üle saab 
otsustada õpilane. Sel  aastal 
on aga haridusministeerium 
seoses vastuvõetud sead-
ustega kehtestanud uue ja 
sootuks teistsuguse korra. 
Selle  järgi on alates 2014. 
aastast riigieksamite kavas 
kolm kohustuslikku riigiek-
samit, mis on täpselt ära 
määratletud.  Nendeks 
on matemaatika, inglise keel 
ning eesti keel.  Jääb alles 
võimalus sooritada  neljas 
eksam uurimistööna ning 

viies praeguste andmete 
järgi   vabaltvalitud aines. 
Arvatavasti on see nüüdseks 
kindlalt paika pandud. Nii-
moodi , veidi kahtlevalt, võib 
väljenduda, sest alles hiljuti 
ei olnud sel aastal lõpetavatel 
gümnasistidel veel sugugi 
aimu, kuhu aina uued väl-
jastatud otsused tüürivad. 

Kõige esimesena oli uutmoo-
di eksami-              koral-
duses selgeks saanud see, et 
kohustuslik on ka matemaati-
kaeksam ning  et eesti keele 
eksam  ei koosne enam ainult  
kirjandist, vaid   sisaldab 

endas nii lühikirjandit kui ka 
lugemisteksti  ja 
selle põhjal  vastamist.  See 
info oli üsna aegsasti teada 
ning kuigi kindlasti esineb ka 
selle osas erinevaid arvamu-
si, oli vähemasti otsus  ühene 
ning konkreetne.
Sama ei saa aga  väita kol-
me järgneva  teema puhul, 
mis seoses eksamitega olid 
määratud uuenduse läbi 
tegema. Teemad, milles pik-
ka aega mitte kuidagi ühesele 
ning konkreetsele otsusele 
ei jõutud, kätkesid  endas 
lõpetamiseks vajalikku punk-
tisummat ning matemaati-

  2014. aasta lõpetajate 
                         rasked katsumused
Mai-Liis Volmar
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kaeksami ülesehitust, samuti 
seda, milline näeb välja viies 
vajalik eksam. 

Kõigest ükshaaval.  Vaja-
liku   punktisumma ümber  
olid  arutlused käinud juba  
tükk aega. Eelmisel  aastal 
otsustati niisiis, et selleks, 
et lugeda eksam sooritatuks 
ja kool  lõpetatuks,  on vaja 
saada varasemaga võrreldes 
30 punkti enam – tervelt 50 
punkti. Selle  põhjenduseks 
on muuseas toodud näiteks, 
et taolisel teel on ülikoolidel 
lihtsam  eristada  paremaid  
kandidaate ning saada  parem 
ülevaade. Samuti oleks  tag-
atud, et ülikoolides  asutaks 
koolitama tasemel õpilasi.  
Taoline  lähenemine aga pole  
reaalne mitmel põhjusel. 20 
punkti süsteem  on  püsinud 
muutumatuna aastaid ning  
selleks,  et saada 50 punkti 
eksamitöö eest, peab  eksam 
juba sooritatama  väga hästi. 
Kergesti võib  juhtuda, et 
eksamisse satub paar ülesan-
net täpselt niisugusel teemal, 
mille kohta sooritajal on 
teadmised puudulikud, ent 
samas on ta tubli ja teeb kõik 
muu hästi. Selle ülejäänu eest 
saab ta näiteks 40 punkti. Ent 
ühe teema tõttu jääb eksam 
sooritamata. Sel  põhjusel 
võib väita, et eksameid ei 
läbiks peaaegu pooled õpilas-
test. 
Kuna taolist  lahendust si-
iski  otstarbekaks   ei peetud, 

oleks loomulik järeldada, et 
naastakse 20 punkti juurde  
ega hakata enam uusi lahen-
dusi otsima.  Üllatuseks ei 
olnud see aga sugugi nii, sest 
50  punkti avaldusele järgnes 
samal kevadel  peagi teade,  
et eksamit saab  sooritada ka 
ühe  punktiga.   See tähend-
ab, et saanud ühe  punkti, 
on  gümnaasium  lõpetatud. 
Samas on eksam rahuldavalt 
lõpetatud 20 punktiga. Punk-
tide arvuga, mis on madalam 
kui 20 ning  millega  ükski 
kõrgkool arvatavasti oma 
nimekirja vastu  ei võta, on  
võimalused kui mitte olema-
tud, siis  üsna kurioossed, 
sest inimene on käinud  güm-
naasiumis ning peaks olema 
motiveeritud õppima edasi 
keskhariduse baasil, sest seda 
inimene ju omandada tahtis, 
ent ilma tulemusliku ek-
samita on see keeruline. Ühe 
punkti süsteem tundub ab-
surdne suurelt osalt ka  selle 
pärast, et  inimene   on käi-
nud  gümnaasiumis, mis on 
riigiasutus, kulutanud selle 
ressursse, ent tal puuduvad 
teadmised ja/või motivat-
sioon. Alati võib ka juhtuda,   
et eksamipäeval  tekib ming-
isuguseid  psüühilisi/füüsilisi 
probleeme, ent paranemisel 
tuleks sellegipoolest soori-
tada uus eksam.
Me vajame kvalifitseeritud 
ja  motiveeritud töötajaid. 
Gümnaasiumilõpetajatest 
ei ole vaja kohe vormida ei 

professionaale  ega  loodreid.  
Mõõdukas 20  punkti reegel  
oleks  eksamite tarvis  arvat-
avasti mõistlikum alles jätta, 
seda enam, et sellega  ei ole 
enamusel  õpilastest tegeli-
kult probleeme. Kahjuks aga 
kehtib 2014. aasta  riigiek-
samitel absurdsena  kõlav  
ühe punkti seadus. Loomu-
likult võtab see hirmu läbi 
kukkuda, ent kes abiturien-
tidest sooviks  saada eksamil 
3 punkti  ning olla rahul. 
Miks väljastatakse naljakaid 
seadusi?

Teine dilemma,  millega 
seoses käesoleval õppeaastal 
ning veel üsna hiljuti väl-
jastati üha uusi direktiive, oli 
viienda eksami olemus. Algul 
oli koolidele ning õpilastele 
juba mõnda aega teada, et 
viies eksam kujutab endast 
komplekseksamit kooli poolt 
vabalt valitud ainete põhjal. 
Kool pidi seega saama ise 
otsustada, millised ained ta 
komplekseksamisse lülitab. 
Sellele järgnesid pidevad 
koolisisesed otsused: koo-
lieksamisse lülitatavate 
ainete nimekirjad vaheldusid 
pidevalt, külvates sega-
dust ja hirmu. Koolisisesed 
probleemid on mõistetavad 
selle kõrval, kuidas am-
etnikud samuti ühelgi moel 
kokku leppida ei suutnud 
ning andsid lõpuks teada, 
et komplekseksami asemel 
tuleb siiski sooritada vabalt 
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valitud koolieksam. Tao-
line variant paistab oluliselt 
parem, arvestades, et mõned 
komplekseksamis esinevad 
ained võivad olla juba aasta 
varem lõppenud (st tunde 
ei toimu enam) ning igaks 
aineks tuleks eraldi valm-
istuda. Valikeksam aga an-
nab võimaluse valida veidi 
oma tulevase eriala valikuid 
arvestades. Nüüd peab see 
otsus olema kindel ning on 
teada ka kuupäev, mis ajaks 
on õpilane kohustatud esi-
tama koolile aine, milles ta 
soovib eksamit sooritada. 
Sellegipoolest oli taoline 
otsustusvõimetus protsessi 
käigus  arusaamatu.
Lisaks nendele probl-
eemidele ei langetatud ühest 
otsust pikka aega ka selles 
suhtes, kuidas üles ehitada 
matemaatikaeksam, kuna 
suundade järgi laiaks ja 
kitsaks matemaatikaharuks 
jagatud õpilaste programmid 
on erinevad. Kevadel 2013 
oli abituuriumisse suunduja-
tel  teada,  et matemaatikaek-
sam koosneb  kahest  osast, 

millest  ühe  sooritavad kõik  
lõpetajad  koos, teine osa on 
koostatud vastavalt harule 
ja see kõik sooritatakse ilma 
vaheajata. Sügis aga tõi 
uusi teateid, mille järgi ot-
sustati, et koostatakse kaks 
eraldi eksamit, mis toimuvad 
ühel  päeval  ja  vaheajaga. 
Lõpetaja saab otsustada, 
kumma eksami ta sooritab, 
võimalik on teha ka mõlema 
haru eksamid. Selline lahen-
dus tundus väga uudne ning  
tegelikult   oleks  andnud 
võimaluse langetada pare-
maid otsuseid. Sellegipool-
est oli vähene konkreetsus 
juba häirivaks  muutunud 
vähene konkreetsus. Ebamu-
gavust suurendas asjaolu, et 
juba nädala pärast saadeti 
uus juhend. Mida see endas 
kätkes? Selle järgi toimub 
matemaatikaeksam siiski es-
imesena kirjeldatud viisil, si-
saldades harule vastavat osa 
ning ühisosa, mis moodusta-
vad tervikliku eksamitöö.
On mõistetav, et seoses 
uute  regulatsioonide ning 
seadustega, samuti juba 

mõnda aega toimivate harude 
(humanitaarharu, reaalharu 
jms) tõttu gümnaasiumis, on 
riigieksamite korraldamine 
ja planeerimine keeruline, 
ent kas tuleks üldse läbi viia 
sedavõrd suuri muutusi ning 
kas ei oleks siiski  parem 
enne otsuse langetamist välja 
sõeluda kõik negatiivsed 
küljed ning töötada välja 
juhised, mis kehtiksid sa-
japrotsendilise  kindlusega. 
See laseks näiteks  õpilas-
tel kohe alustada vajalike 
ettevalmistustega, sest veid-
rana  on paistnud sel sügisel 
ning ka eelnenud kevadel av-
aldatud pidevad muutused ot-
sustes  ning see on raskenda-
nud seniseid ettevalmistusi 
eksamiteks. Siiski loodame, 
et kuigi oleme uue süsteemi 
katsejänesed,   tuleme me 
abiturientidena olukorraga 
toime ning hiljem  selgub, 
mil määral on uus ek-
samisüsteem end tõestanud 
ning kus on kitsaskohad. 
Head põrumist kõigile abtitu-
rientidele aastal 2014 ! 
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20. novembril toimus 
Rakvere Ametikoolis 
ohutusalane konverents, 
millest mina ja 5 inimest 
veel osa võtsid. Konver-
ents oli väga huvitav ning 
seoses sellega küsitlesin 
ma  Betty Abelit.  Suur 
aitäh talle, et ta viitsis 
minu esitatud küsimus-
tele vastata.

1.Milliseid meenutusi on 
sul esimesest loengust, 
mille pidas Märt Treier? 
 
Märt Treier pidas loengut 
joobes juhtidest ja nende 
põhjustatud  tagajärgedest. 
Ta näitas meile videosid 
inimestest, kes  on  saanud 
kannatada joobes juhtimise 
tõttu. See loeng pani mõ-
tlema kõiki saalis- viibijaid 
ja oli väga liigutav.

 2. Millist infot tahad 
edastada teistele? 
Tahaksin kõigile  öelda, et 
kindlasti ei tohi sõita au-
tos, kus on joobes juht või 

ise joobes juhtida. Kurvad 
tagajärjed jäävad inimesi 
mõjutama eluks ajaks. 
Vahel võib taoline juhtum 
lõppeda ka surmaga.

3.Teise loengu teema  oli 
tervis ja suitsiidne käi-
tumine. Juhendajad olid 
Airi ja Merilin Miten-
dorf. Mis jäi Sulle sell-
est loengust meelde ning 
mida sooviksid teistele 
edasi teatada?

Airi ja Merilin viisid läbi 
Eestis uuringu tervise ja 
suitsiidse käitumise kohta.  
Nad näitasid meile slaide 
uuringutest, kui palju 
segab õppimist arvuti, kui 
palju  me  magame  jms. 
Uuringus oli  ka  inimesi, 
kes on proovinud suitsiidi 
sooritada. Nad soovitasid  
kõigil korralikult 8 tundi 
magada ja kõigiga  hästi 
läbi saada,  et  ei  tekiks 
stressi,  raskusi  õppimises 
ega ka suitsiidimõtteid.

4. Kolmanda loengu 
teemaks oli internetitur-
valisus. Mida sealt teada 
said?
Internetis tuleb olla 
ettevaatlik ja ei tohi aval-
dada oma isiklikke and-
meid. Teiste solvamine või 
ära- kasutamine võib olla 
karistatav. Kui sa  vajad 
abi, siis  tuleb  pöörduda 
netipolitseinike poole. 
Need isikud  Eestis  on 
Maarja Punaki, Andero 
Sepa ja Oksana Luige. 
Nende poole võib pöördu-
da iga murega, mis seostub 
internetiga.

ohutuskonverents 
               rakvere ametikoolis 

Airi Võsuri
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Meie koolis toimus 3. 
detsembril lastekontsert  
,,Arvo Pärt .Aliinale."

Seal oli pianist Diana Liiv, 
kes mängis klaveril erinevaid 
lastepalasid Arvo Pärdi rep-
ertuaarist : näiteks ,,Saabas-
tega kass",  ,,Punamütsike ja 
hunt",  ,,Liblikas", ,,Aliina" 

ja ,,Anna-Maria" .Meile 
näidati katkendeid nukufilm-
idest ,,Aatomik " ja "Oper-
aator Kõps".
Diana palus meil ühe pala 
ajal ära arvata, kus on rõõm-
sad ja  kus kurvad  noodid.
Kontsert oli huvitav ja hariv.

Lastekontsert 
Grete Kirpu ja Kairi Lessnõh

Meie klassil (3.b) on tavaks 
saanud  mängida üks tore 
jõulunäidend oma klassi 
jõulupeol.

Igal  aastal on üks klassi 
tublidest emadest meile uue 
jõulunäidendi kirjutanud. 
Õpetaja sõnul  on  vanad 
näidendid kõik nii läbi män-
gitud, et neis on ära kadunud 

põnevus. Selle aasta näidend 
räägib imedest ja salasoov-
idest ning õpetajast, kes tööle 
tulles avastab, et õpilaste ase-
mel on päkapikud ja temast 
on saanud jõuluvana.

Meie klassi jõulunäidend

Grete Kirpu
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15. novembril toimus 
Rakvere Gümnaasiumis 
loodusviktoriin veeaasta 
kohta. 

Loodusviktoriin oli mõeldud 
5.-7. klassi õpilastele. Ko-
hal oli 19 võistkonda. Igas 
võistkonnas pidi olema 1-4 
õpilast. Tapa  Gümnaasiu-
mist osales kolm võistkonda. 
TG 1. võistkond  saavutas 
12. koha, TG 2. võistkond 
17. koha ja TG 3. võistkond 
saavutas 5. koha.  TG 1. 
võistkonnas osalesid Kevin 
Pispea, Kevin Härma, Rob-

ert Vilms ja Helger-Hans 
Külmallik, 2. võistkonnas 
osalesid  Sten Liiva, Ragnar 
Kramm ja Marlen  Serbin 
ning 3. võistkonnas osalesid 
Kertu Allik, Hanna  Kitsing, 
Maiken Hermsalu ja Markus 
Lõhmus. Meie 3. ja 1. võist-
konda lahutas ainult 1 punkt. 
1. võistkonnal oli 29 punkti, 
2. võistkonnal 22  punkti ja 
3. võistkonnal 30  punkti. 
Tapa Gümnaasiumi võist-
kondade juhendaja oli Maris 
Urve. Võitjaks tuli  Kadrina 
Keskkool. Küsimused olid 
omamoodi rasked.  Need 

puudutasid kalu, veetaimi, il-
manähtusi ja palju teisi veega 
seonduvaid teemasid. Os-
adele küsimustele ei osanud 
vastata ka mitmed juhenda-
jad.  

Kertu Allik

loodusviktoriin 



TG10

Augusti viimasel nädalal 
toimus Lääne-Virumaal 
rattaorienteerumise MM.

Võistlus oli huvitav ja pa-
kkus võimalust suhelda 
erinevatest riikidest tulnud 
inimestega.
Võistlus lükati käima Rak-
veres. Korraldajad ja võistle-
jad kogunesid Rakvere spor-
dihoone ette ja valmistusid 
paraadiks. Minu ülesanne oli 
kanda Taani lippu. Taanlased 
olid väga lõbusas  tujus ja 
tihti oli  kuulda  hõikeid 
"Eestisse tahaks kunagi ta-
gasi tulla. See on ilus maa." 
ja "Eestlased on sõbralik ja 
tore rahvas." Paraad algas 
uhkelt. Nii paljusid erine-
vate riikide esindajaid just 
tihti ei näe. Kogunesime 
Rakvere keskväljakule, kus 
seisis Arvo oma rattaga. 
Korraldajad õmblesid Arvole 
MM särgi selga ja avamise 
tähistamiseks kruviti rattale 
kaardihoidja koos Rakvere 
kaardiga. 
Järgmise päeva varahommi-
kul kogunesime Tapa Güm-
naasiumi ette, et läbi viia 
esimene võistluspäev. Ena-

mus nooremaid korraldajaid 
oli linnas erinevaid punkte 
valvamas, kuna punktide 
minemaviimist sellel võist-
lusel lubada ei saanud. Mina 
valvasin punkte Tapa lin-
naraamatukogu juures, kust 
oli põnev jälgida  võistluse 
käiku. Tagasi kooli  juurde 
saime alles pärastlõunal, mil 
selgus, et hämmastava sõidu 
olid teinud eestlased. Esiko-
ha saavutas Tõnis  Erm. 
Teisipäeval  kogunesime 
Mõedaku    spordibaasis. 
Võistlus   läks käima  täie 
hooga, kuid päev oli 
palav ja  väsimus oli 
kerge tulema. Seekord 
oli minu  ülesanne 
pakivedu. Sain  väga  
palju suhelda erine-
vate rahvustega. Nii 
mõnigi  rääkis pike-
malt juttu. Taas kord 
tuli võitjaks Tõnis 
Erm, kuid tublid olid 
kõik, kuna  rada  oli 
tehniliselt raskesti 
läbitav.
Kolmapäeval  oli 
järg jõudnud  teat-
evõistluse  juurde. 
Võistluskeskus 

asus Rakveres ja tööd oli 
küllaga. Mina sain olla taas 
punktivalvur  ja  sain ka 
proovida liikluskorraldaja 
ametit. Võistlust oli põnev 
jälgida,  sest  paljud kihuta-
sid vallimäelt alla,  nagu 
see oleks neile nii  tavaline 
ja igapäevaselt harrastatav 
tegevus.  Igatahes saavuta-
sid eestlased tubli kolmanda 
koha ja olid õnnelikud. Kui 
enamus võistlejaid oli  rajalt 
ära tulnud, oli sinna jäänud 
veel üks USA kodanik. Mees 
oli rajal kaks tundi ja kohale 

rattaorienteerumise mm
                          lääne-virumaal 

Heli Kukk

(Pilt Marianne Loorents)



TG 11

jõudes oli rõõmus ja energiat 
täis. See oli tore näide sell-
est, et tähtis ei ole mitte võit, 
vaid osavõtt. Toimus ka ava-
tud raja võistlus, millest osa 
võtta sai igaüks. 
Reedel oli võistluse viimane 
päev ja võistlus kulges nagu 
tavaliselt, kuid seekord jäi 
metsa lausa kaks võistlejat. 
Ühe võistleja  saime  üpris 
kähku rajalt maha, kuid vii-

mane jäi nii kauaks metsa, et 
vihma jõudis sadama hakata 
ja punktid toodi  ka  metsast 
ära. Mehed ise olid rahul ja 
õnnelikud. 
Kokkuvõttes oli MM-i kor-
raldamine tore üritus, mida 
võiks veelgi teha.  Inimesed 
olid sõbralikud ja kõik sujus. 
Kuigi ilm muutus viimasel 
päeval vihmaseks, saime 
enamus päevi päikest. Kõik 

korraldajad ja võistlejad olid 
tublid, mis tegi meist kõigist 
võitjad.
Võistlust korraldas Rakvere 
OK. 

Pildil Lauri Malsroos ( vasakul ) ja Tõnis Erm 
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Tegin nelja inimesega meie 
koolist läbi selle küsimus-
tiku. Küsitlesin eri vanustes 
lapsi: üks neist 15-aastane, 
kaks 12-aastast ja üks 
13-aastane. Küsimustiku 
teemaks oli „Kool ja meie 
üritused“. 

Esimesena soovisin teada, 
mida arvatakse meie kooli 
üritustest. Välja palusin tuua 
nii negatiivset kui positiivset. 
Heaks arvati see, et meie 
koolis on igakuiseid üritusi, 
ja põhjenduseks toodi, et 
paljudes teistes koolides pole 
igas kuus üritusi, nt stiilipäe-
vad, moeshow jne.  Halvaks 
arvati see, et paljud meie 
kooli õpilased ei võta nend-
est üritustest osa, aga usuti, 
et seda saab veel ajapikku 
parandada.
 

Järgmisena huvitas mind, kas 
küsitletavad sooviksid kooli 
juures midagi muuta ning kui 
sooviksid, siis millised need 
oleksid ja kuidas võiks neid 
teostada. Sain vastuseks,  et 
õpilased ei soovi meie koolis 
muutusi ette võtta, sest meil 
on hea õppekava jms. 

Veel küsisin,  mida  võiks 
muuta Tapa  gümnaasiumi 
kodukorras, ning sain teada, 
et õpilased ei muudaks kooli 
reeglistikku, sest siin on kõik 
hästi.

Viimasena tahtsin teada, mis 
lastele Tapa Gümnaasiumi 
juures kõige rohkem meeldib 
ja mis ei  meeldi.  Õpilastele 
meeldivad meie kooli üri-
tused ja ka puhvet. 
Koolil on oma ajaleht, 

õpilasesindus ja  kooliraadio. 
Koolil on hea õppekava 
ning on ka toredad õpetajad. 
Mõnele õpilasele ei meeldi 
kooli juures see, et peab koo-
livormi kandma (need, kes 
praegu  juba  peavad). 
Tänan kõiki vastamast! 

kooliküsimustik 

Airi Võsuri 
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24. ja 23. novembril toi-
musid Sõmerul Eesti ka-
rikavõistlused D klassi 
tüdrukutele. 

Seal osales  2 võiskonda. 
Selle võistluse võitja oli SK 
Tapa. SK  Tapa  võiskonda 
kuulusid Katrin Palmsalu, 
Liisbeth Torm, Jete Lisett 
Neerot, Mia-Marii Tedrekull, 

Brigitta-Maria Vakaljuk, An-
naliisa Alla, Natya Yakovle-
va, Karmen Aleksejev, Eleri 
Afanasjev, Carmen Vaal-
mets, Lenne-Ly Siilivask ja 
treener Mare Neps. Turniiri 
parim mängija oli Mia-Marii 
Tedrekull, turniiri parim 
väravavaht oli Brigitta-Maria 
Vakaljuk ja võiskonna parim 
mängija oli Katrin Palmsalu. 

Viimane mäng Tapal oli väga 
raske, siis kui mängiti SK 
Reval-Spordiga. Seis oli 8:8. 
Pärast mängu lugesid koh-
tunikud, kellel on suurem 
punktivahe. SK Tapal oli 
suurem punktivahe kui SK 
Reval-Spordil. Üldiselt oli 
päev väga tore!

Eesti karikavõistlused 
     D klassi tüdrukutele

Brigitta-Maria Vakaljuk

Pilt on tehtud 24. novembril. Anneli Murer pildistas. Pildil on: 1. rida Eleri Afanasjev, 
Katrin Palmsalu, Mia-Marii Tedrekull ja Annaliisa Alla, 2. rida Lenne-Ly siilivask, 
Carmen Vaalmets, Jete Lisett Neerot, Brigitta-Maria Vakaljuk, Liisbeth Torm ja Kar-
men Aleksejev. Pildilt on puudu Nastya Yakovleva ja treener Mare Neps.
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Käesolevast nädalast on meie koolis ava-
tud laua- ja mõttemängude tuba.

Mängude tuba on loodud tundide läbivi-
imise võimaluste mitmekesistamiseks ning 
laste vaba aja veetmiseks. Esialgu saavad 
õpilased ja õpetajad mängude tuba kasutada 
tundide ajal. Hiljem saab seal aega veeta ka 
vahetundides ning peale tunde.
Kallid sõbrad!

Kui Teil on kodus peale jõulukingituste 
saamist näiteks mitu ühesugust mängu või 
on alles vanu arendavaid lauamänge, mida 
kodus enam ei mängita kuna lapsed on 
neist välja kasvanud, siis „mängude toas“ 
leidub neile vääriline koht ja kasutus.

Annetatud mängud ei seisaks nukralt riiulil, 
vaid keegi mängiks nendega suure rõõmu-
ga.

Mängud võite tuua klassijuhataja kätte või 
kooli kantseleisse. Oluline on, et mängud 
oleksid puhtad, terved ja täiskomplektis.

................................................................

SK Tapa noored maadlejad olid edukad 
7. detsembril Lähte Jõuluturniiril maad-
luses. 

Lähte Spordihoones toimunud maadlustur-
niiril võttis ühtekokku osa 11 noort SK Tapa 
maadlejat, kes võistlesid kaheksas erinevas 
kaalukategoorias. Kokku võideti 10 medalit, 
neist 2 kuldset, 5 hõbedas ja 3 pronksi,  nii 
naiste kui meeste kaalukategooriates võeti 
kokku ka kaks kaksikvõitu.

Tapa Gümnaasiumi õpilastest saavutasid 
Greeta Staal neidude arvestuses II koha ke-
hakaalus kuni 72kg, noormeeste seas Olavi 
Laisarv II koha ja Kalle Laisarv V koha ke-
hakaalus kuni 38kg ja Arvi Freiberg III koha 
kehakaalus kuni 76 kg. 

 6. detsembril toimus Tartus Eesti Rahva 
Muuseumi näitustemajas 18.korda ülerii-
giline koolidevaheline võistujoonistamine.

Üle Eesti oli koos 100 joonistajat 25-st 
koolist. Meie kooli esindasid Lisbeth Torm 
5.b, Joosep Kivisild 6.a,  Taniel Paju 11.R ja 
Elis Muhel 12.h.klassist.

Lõppema hakkaval kultuuripärandi aastal 
toimus joonistusvõistlus teemal "Pärijata 
pole pärandit". Võistlejate ülesandeks oli 
joonistada pilt, millel oleks kujutatud üks 
ERMi näitusel leiduv ese, muster, pilt vms. 
Kõik muu pildil kujutatu võis jääda võistleja 
tõlgenduse ja fantaasia hooleks.

Võistujoonistamisel hinnati töid kolmes 
vanuserühmas: 1.–4. klass, 5.–8. klass ja 
9.–12. klass.

Elis Muhel saavutas oma vanuseklassis auh-
innalise III koha. 

 12. detsembril toimus XVII vabariiklik 
noorte etlejate konkurss „Koidulauliku 
valgel“. 

Vanemas vanuseastmes saavutas I koha 
Tapa Gümnaasiumi abiturient Maarja 
Kivisild, õpetaja Sirje Sell. Samuti 
pälvis Maarja ka „Koidulauliku valgel“ 
PEAPREEMIA.

Võistlust hindasid: Elmar Trink (Koidula 
muuseumi juhataja), Katrin Nielsen (näitle-
ja, Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud), 
Leelo Tungal (luuletaja), Virve Laube 
(Pärnu LV Hariduse- ja kultuuriosakonna 
üldhariduse spetsialist) ja Ille Rohtlaan – 
Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppejuhataja.

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................

teated *** UUDISED *** TEATED *** UUDISED
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 14. detsembril toimus Rakveres maakon-
dlik geograafiaolümpiaad.

Gümnaasiumiosa arvestuses võidutses Tapa 
Gümnaasiumi õpilane Taniel Paju ja 7. klas-
side arvestuses saavutas Raimond Himma 5. 
koha, juhendajaks Eve Kasekamp.

........................................................................................................................................................................................

Lugupeetud Tapa Gümnaasiumi vilist-
lane!

Tapa Gümnaasiumi 95. sünnipäeva puhul 
anname välja raamatu siin töötanud õpeta-
jate kohta „Tapa Gümnaasium – meie kool-
meistrid“. Raamat tuleb kõvaköiteline, rohke 
fotomaterjaliga ning sisaldab arhiivimater-
jale ning vilistlaste meenutusi õpetajatest.

Teine väljaantav raamat „Spordielu Tapa 
Gümnaasiumis“ kajastab kooli spordia-
jalugu. Raamat on pehmeköiteline, sisaldab 
spordistatistikat ning  fotomaterjale.

Palume võimalusel toetada raamatute väl-
jaandmist.

Avatud on Tapa Vallavalitsuse arvenumber 
221034839741(Swedbank), selgitusse „Tapa 
Gümnaasium 95 - raamat“

 Juubeliürituse osalustasu:
* 49.-91. lend 20€
* 36.-48. lend 15€
* -35. lend tasuta

Osalustasu on võimalik maksta kuni 26. 
veebruarini Tapa Vallavalitsuse arvenum-
brile 221034839741(Swedbank), selgitusse 
„Tapa Gümnaasium 95 – osalustasu, nimi, 
lennu number“ või 1. märtsil koha peal su-
larahas.
1. märtsil algab registreerimine kell 15.00, 
kus saavad ka kõik eelregistreerunud käe-
paela juubeliüritusel osalemiseks.

Esialgne kava (15.01.2014):

Reede – 28. veebruar 2014:
* 18.00 – õpilaste kontsert kultuurikojas 
linnarahvale. Esinevad praegused ja endised 
õpilased.

................................................................

..............................................................
 Läinud laupäeval, 18. jaanuaril toimu-
nud emakeeleolümpiaadi piirkonna-
voorus, esinesid tublilt Tapa Gümnaasiu-
mi õpilased.

Luise Risthein saavutas esikoha 12. klas-
side arvestuses (õpetaja Sirje Sell) ja Krist-
jan Kurg 3.-4. koha 10. klasside arvestuses 
(õpetaja Katri Lehtsalu).

* Pärast kontserti toimub õpetajate-pen-
sionäride vastuvõtt kultuurikojas.

Laupäev – 01. märts 2014
* Toimuvad sportmängud käsipallis (suures 
võimlas) ning korvpallis (väikeses võim-
las) vilistlaste vahel. Võistkonnad pannakse 
kokku eelregistreerimise põhjal.
* Manalateele läinud õpetajate meenu-
tamine/mälestamine.
* 14.00 – õpilaskontsert kultuurikojas vilist-
lastele.
* 17.00 – kontsertaktus koolimaja aulas
* Toimub raamatute ning Tapa Gümnaasiu-
mi meenete müük.
* Peoõhtu Meelis Punderi ja Antti Kam-
mistega Tapa Gümnaasiumi aulas ja ansam-
bliga “Hot Shot” väikeses võimlas.
* Lendude pildistamine. Soovijatel võimalus 
õhtu jooksul kohapeal pildid kätte saada.
* Avatud on puhvetid.
* Soovijatele lillede müük kohapeal.
NB! Arveldamine toimub ainult sularahaga.

teated *** UUDISED *** TEATED *** UUDISED
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1. Chuck Norrise kalendris järgneb 31.märtsile 2.aprill. Mitte keegi ei tee Chuck Nor-
rise kulul aprillinalja.
2. Chuck Norrise veregrupp on AK-47
3. Bill Gates elab pidevas hirmus, et kui äkki jookseb Chuck Norrise Windows kokku.
4. Kui Chuck Norris tahab, võib ta panka röövida telefoni teel.
5. Chuck Norris on ainus inimene maailmas, kes on võitnud tennisemängu telliskivi 
seinaga.
6. Põhjus, miks imikud nutavad on, et nad teavad, et nad on maailmas, kus elab Chuck 
Norris.
7. Chuck Norris ei kanna kella. Ta ütleb ise, mis kell on.
8. Chuck Norris ei aja kohtingul mesijuttu - ta ütleb lihtsalt “Nüüd”.
9. Chuck Norris on eksinud vaid ühe korra - siis kui ta arvas, et ta on eksinud.
10. Chuck Norris suudab istuda ümmarguse toa ühes nurgas.
11. Kui Chuck Norrise tütar kaotas süütuse, võttis Chuck Norris selle tagasi.
12. Kui Chuck Norris vaatab peeglisse, siis peegel pudeneb kildudeks, sest miski ei taha 
jääda kahe Chuck Norrise vahele.
13. Kui Chuck Norris tulistab, siis ta ei sihi, kuid tabab alati märki. Kuulid mõistavad, 
et nad ei või eksida.
14. Chuck Norris teab kus on lõpmatus, sest ta on seal käinud ja tagasi tulnud.

muhe huumor *** muhe huumor *** muhE  huumor

16. Chuck Norris viskas granaadi, mis tappis 50 inimest enne kui see plahvatada jõudis.
17. Kui Chuck Norris tahab, siis korjab ta õunapuult 3 kilo apelsine ja pressib neist 
veini.
18. Chuck Norris suudab lüüa rusikaga kükloobil kahe silma vahele.
19. Kui Chuck Norris oli väike ja teised lapsed mängisid liivakastis, mängis väike 
Chuck betooniga.
20. Chuck Norris spikerdas emakeele testis kalkulaatoriga.
21. Chuck Norris ronis Mount Everesti (8848m) tippu 15 minutiga. Kusjuures 14 minu-
tit kulus tal lumememme ehitamiseks.
22. Koolis kirjutas Chuck Norris essee teemal “Julgus”. Ta sai viie. Kirjutis koosnes 
kahest sõnast - "Chuck Norris".
23. Chuck Norris mõistab viipekeelt ka kinnisilmi.
25. Kui Chuck Norris näitab sulle keskmist sõrme, siis ta näitab, mitu sekundit on sul 
veel elada.
26. Charles Darwini teos “Liikide tekkimine” on nimekiri liikidest, kellel Chuck Norris 
lubas elada.
27. Chuck Norris virutas rusikaga hobusele vastu lõugu - selle hobuse järeltulijaid 
nimetatakse kaelkirjakuteks.
28. Chuck Norris suudab juhtmeta telefoni abil kägistada kaelkirjaku.
29. Kui Alexander Bell oli leiutanud telefoni, oli tal 3 vastamata kõnet Chuck Norriselt.


