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       Tere, 

peagi on kevad käes, vähemasti tundub 
aknast välja vaadates nii.

Ilmad on läinud soojemaks ning soojemaks
lähevad kindlasti ka südamed, sest käes on 
meie kooli 95. juubel. 

Sellele sünnipäevale on loomulikult
pühendatud ka meie seekordne väljaanne.

Ka koolileht on alati olnud oluline osa
meie kooli tegemistest.

Lugedes meie koolis toimuvast, pidage mee-
les, et Tapa gümnaasium on kool, mille üle 
tasub uhke olla, sest sedavõrd ühtehoidvaid 
ning aktiivse ühistegutsemisega koole pole 
palju ent just see annab meile eluks tunde, 
et meid vajatakse ning meiega arvestatakse. 

Armastagem oma kooli ja mäletagem seda 
alati heaga, sest siit oleme kõik tulnud ning 
siit läinud teele! 

Rõõmsat kooliaastapäeva ning muidugi ka 
põnevat lugemist! 

Mai-Liis 
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Vabandame küljendamisega 
tekkinud võimalike 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
Brigitta - Maria Vakaljuk 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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Käes on aeg järjekordselt Tapa Gümnaa-
siumi aastapäeva pidada. Eks osadele 
vilistlastele möödus 5 aastat lenneldes, 
osadele vähe aeglasemalt. Ise arvan, et 
viis aastat on üsna kiiresti möödunud. 
95 aastat ühte kooli ei ole mitte vähe. 
Seda vanust ei saa küll võrrelda Eesti-
maa vanemate koolide vanusega, kuid 
aastanumber on siiski soliidne. Lühi-
dalt öeldes – kool parimates aastates.

Viie aasta jooksul on Tapa Gümnaa-
sium muutunud palju. Koolimajas on 
tehtud suur renoveerimistöö, kool on 
saanud endale kaasaegse staadioni. 
Võib öelda, et koolikompleks on üks 
ilusamaid ja kaasaegsemaid Eestimaal.

Suur hulk tööd on tehtud sisuliseks 
koolielu parandamiseks aga lähemalt 
kirjutavad sellest juba Tapa Güm-
naasiumi õppejuhid. Koolil on güm-
naasiumiosas kolm õppesuunda, 
palju on valikaineid ning Tapa Güm-
naasiumi tugisüsteemi tugevust on tä-
hele pannud isegi haridusministeerium.

Oluline on kindlasti see, et tänapäevases 
muutmise - reformimise tuhinas ei kaoks 
hariduskaardilt Tapa Gümnaasium kui 

Tapa linna hariduse järjepidevuse hoid-
ja. Nii haridusministeeriumi ametnikud 
kui ka kohaliku taseme ametnikud on 
uutmise tuhinas unustanud  selle lau-
se, et väärtus on see, mis on olemas ja 
mida säilitades lood uut.  Lihtne on mi-
dagi lõhkuda, raske on luua uut ladusalt 
toimivat süsteemi. Aga elus ju kordub 
kõik – samasugune virr-varr toimus 
ka eelmise sajandi 20ndatel aastatel.

Aastatega on Tapa Gümnaasium saanud 
juurde positiivseid kogemusi, on olnud 
eneseületamist ning sünergiatki on pal-
ju juurde tulnud. Mitmed lastevanema-
te ja õpilaste algatused on toonud Tapa 
Gümnaasiumile lisaväärtust juurde. On 
pealehakkamist ja tahet muuta kool veel 
lapsesõbralikumaks ja õppimisaltimaks.

Aitäh paljudele vilistlastele abi 
eest! Aitäh lapsevanematele entu-
siasmi ning töökuse eest. Ja aitäh 
õpilastele, kes usinalt Tapa Güm-
naasiumis koolipinki nühivad.

On küll selline keelav arusaam, et artik-
lit numbritega lõpetada ei tohiks. Siiski 
teen vastu tavaarusaama. Minu arust on 
numbrid kokkuvõtvad. Neid vaadates 

jääb teadmine, et nende sadade ja tuhan-
dete numbrite taga on töökad, ausad ning 
elus hakkama saavad Tapa Gümnaasiu-
mi vilistlased, see soojendab südant. 

Tapa Gümnaasiumis on töötanud nende 
95 aasta jooksul 305 õpetajat. Gümnaa-
siumi on lõpetanud 3 599 gümnasisti. 
Näiteks aastal 1919 lõpetas 8 õpilast 
ning 2 eksterni, 1925.a lõpetas 13 õpi-
last, 1938.a 31 õpilast, 1942.a 35 õpilast, 
1964.a 41 õpilast, 1988.a  62 õpilast, 
1994.a 37 õpilast, 2013.a 30 õpilast.

Päris täpset arvutust meil ei ole küll  
põhikooli lõpetanute osas, kuid hin-
nanguliselt on neid üle 5 500 õpila-
se ning lisaks on siit teistesse koo-
lidesse läinud üle 1 000 õpilase. 

Edu teile, lugupeetud vilistla-
sed! Kohtume 1. märtsil Tapa 
Gümnaasiumi 95. juubelil. Ai-
täh, et toetate Tapa Gümnaasiumi.

Elmu Koppelmann, 
Tapa gümnaasiumi direktor

TG
95
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Käes on jälle suure juubeli aeg: Tapa 
Gümnaasium saab 95-aastaseks. Vää-
rikas vanus ühele õppeasutusele. Pi-
dustused annavad  aga põhjuse heita 
pilk olnule ning mõtiskleda, mis on va-
hepealsete aastate jooksul muutunud. 
 
Olles ise selles koolis 1.klassist kuni 
lõpetamiseni õppinud, nüüd pea 30 
aastat ka õpetanud  ning sellest 20 
aastat huvijuhi ametit pidanud, võin 
kindlalt väita, et väga olulise osa 
MEIE KOOLI NÄO kujundamisel 
on andnud ja annab ka praegu tege-
vus väljaspool õppetundide aega. 
Meil on pikaaegsed traditsioonid kä-
sipallis, koorilaulus, rahvatantsus, 
meie raadiosõlm on üks vabariigi 
vanimaid, meil ilmub oma koolileht 
TG Express – on, mille üle uhke olla. 
 
Kui hakkan mõtlema, mis on nen-
de aastate jooksul koolis muutunud, 
siis tuleb tunnistada, et muutunud 
on palju. On mitmeid vahvaid üritu-
si, mis  jäänud aastate taha ja millele 
praegu  enam „ elu sisse ei puhu“.  Ja 
kas seda ongi vaja? Uus aeg nõuab 
uusi tegusid. Samas ei ole kuskile 
kadunud teotahtelised noored, kelle 
eestvõttel toimub meil endiselt igas 

kuus mõni vahva ülekooliline üri-
tus, kus iga klass saab näidata oma 
vaimukust, loomingulisust  ja koos 
tegutsemise oskust. Eks ole seegi 
oluline osa inimeseks kasvamise teel. 
 
Tore on mõelda, et on üritusi, mis on 
ajahambale vastu pidanud ja mida 
ikka armastatakse ning oodatakse. 
Sügisel on selleks kindlasti „rebaste 
ristimine“, oktoobri alguses saab iga 
uus abituurium end proovile panna 
õpetajate päeval ning põnevusega 
ootab kogu koolipere detsembris, 
millega jõulunäidendis üllatatakse. 
Küllap tuleb soe tunne südamesse igal 
meie kooli vilistlasel, sest need üri-
tused ja nende ettevalmistamisprot-
sess meenuvad küll kõigile. Praegu 
on lisaks neile üritustele populaarsed 
veel videoparoodia, playbox ning 
moeshow, mis aula rahvast täis too-
vad. Vaatama tulevad siis ka mõned 
aastad varem lõpetanud, kes tahavad 
hoida silma peal oma kooli tegemis-
tel. Selle üle on ainult hea meel. Mai
kuus võtavad sportlikumad meist 
jalgrattad ja tuhisevad Eestimaa eri
nevail teil roheliste rattaretkel keva-
det püüdma. 

 

Jah, traditsioonidel on Tapa güm-
naasiumis tugev alus. Ja nii kaua, 
kui on tragisid õpilasi, kes neid tra-
ditsioone aitavad elus hoida, mõt-
levad uusi vahvaid üritusi välja 
ning teevad sellega rutiinse koo-
lis käimise põnevamaks, püsib ka 
meie kool tugeva ja omanäolisena.

Ilusat juubelit meile kõigile!

Tegutsemislusti jagub! 
Sirje Sell, Tapa gümnaasiumi 
huvijuht 

Rebaste ristimine 2013

Playbox 2013
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Vabariigi 95. aastapäev

Koolialguse pidu 2013 

Õpetajate päev 2013



TG 95

6 

Kogu Eesti haridus on olnud vii-
maste aastate jooksul muutuste 
tuules, see on mõjutanud suuresti 
ka Tapa Gümnaasiumi koolielu. 
Vaadates tagasi kooli 90. juube-
liaastale ehk viie aasta tagusesse 
aega,  saame tõdeda, et tänaseks 
on koolielus olnud mitmeid si-
sulisi ja väga olulisi muudatusi. 

Õpilaste arvu poolest oli Tapa Güm-
naasium  2012/2013 õppeaastal 3. 
kool Lääne-Virumaal.  Tapa val-
las oleme me vaieldamatult suurim 
haridusasutus. Kooli suurus annab 
võimaluse tänasel haridusmaastikul 
ellu jääda, kuid samas on suurem 
ka vastutus siin õppivate noorte in-
dividuaalse arengu toetajana,  ku-
jundades elus toimetulekuks vaja-
likke oskusi ja väärtushinnanguid.

Õppe- ja kasvatustöö toimub TG-s 
kooli uue õppekava alusel, mis 
kinnitati aastal 2011 ja on kooskõ-
las kehtiva riikliku õppekavaga. 
Esimest tutvust koolieluga saavad 
teha juba 6-aastased lapsed eelkoo-
lis. Kuna meie kool on suur ja lapsi 
palju, siis eelkool võimaldab lastel 
juba pisut kooli, oma tulevase õpe-
taja ja klassikaaslastega tuttavaks 
saada ning harjuda. Lapsel tekib 
turvatunne ja 1. septembril alusta-
takse kooliteed juba tuttavas majas. 

Tapa Gümnaasiumis on 1.- 4. klas-
sini  õppetöö rajatud üldõpetuse-
le, kus kõiki põhiaineid annab üks 

õpetaja. See annab  hea võimaluse 
ühendada omavahel erinevaid õppeai-
neid üheks tervikuks.  Alates 5. klas-
sist minnakse üle ainepõhisele õpe-
tusele, kuid ka siin püütakse lõimida 
erinevaid õppeaineid nii,  et õpilasel 
tekiks ühtne maailmapilt ja arusaam. 

Suurt tähelepanu pööratakse meie 
koolis õpilase erisuste varasele mär-
kamisele. Arvestades õpilaste eri-
nevaid võimeid, toimub õppetöö 
vastavalt vajadusele erinevates õp-
peainetes rühmatundidena. Tänaseks 
hetkeks on loodud  kuni viienda klas-
sini üks paralleel, kus on võimalus 
õppida neil õpilastel, kes vajavad 
õppetöös pisut rohkem abi või kellel 
on õppimiseks vaja väiksemat selts-
konda ja rohkem õpetaja tähelepanu. 

Valikainena on kõikidel meie õpilas-
tel võimalus alates 1. klassist  osaleda 
majandusõppes ja igas kooliastmes 
on läbivalt ka arvutiõpetus. Ma-
jandusõppes teevad õpetajad tihedat 
koostööd valla erinevate asutuste-
ga, korraldatakse heategevusüritusi,  
kogudes koerte varjupaigale vahen-
deid, müües UNICEF-i kaarte jne. 

Saame olla uhked oma õpilaste 
saavutuste ja aktiivse tegutsemise 
üle väga erinevates valdkondades. 
Algklasside õppe- ja kasvatustöös 
pannakse suurt rõhku koostegutse-
misele. Kõik ühisüritused ja ette-
võtmised on rajatud koostööle, et 
keegi ei jääks kõrvale ja igal lapsel 

oleks võimalik panustada oma või-
metele vastavalt. Õppimisest va-
bal ajal on meie õpilastel võimalik 
osa võtta 30 erinevast huviringist.

Suurimateks koolisisesteks ühis-
üritusteks on saanud iga-aastane  
jõululaadake ja algklasside teadus-
konverentsike. Sellel õppeaastal toi-
mub järjekorras juba III 1.-4. klas-
side teaduskonverentsike, mis on 
seekord pühendatud meie kooli 95. 
aastapäevale. Lisaks toimuvad igal 
õppeaastal projektipäevad erineva-
tel teemadel, kuhu on kaasatud ter-
ve kool. Meie õpilaste tegemistest 
saab täpsemalt lugeda kooli kodu-
lehelt rubriigist „TOIMETUSED“.

Viimase  viie aasta jooksul on toi-
munud meie koolis ühiseid ettevõt-
misi kogu valla koolide algklassi-
de perega, oleme korraldanud 3. 
klasside maakondlikku õpioskuste 
olümpiaadi, mitmel aastal oleme 
koostöös Tapa linnaraamatukoguga 
läbi viinud vabariiklikku etluskon-
kurssi „Ellen Niiduga Midrimaal“. 
Tänu eelmisel õppeaastal võidetud 
maakondlikule esikohale on sellel 
õppeaastal meie kooli korraldada 
kogu maakonna koole hõlmav 1.-
2. klasside õpilaste loodusloopäev.

Aile Kippar, TG 1.-6. klasside 
õppejuht 

Esimene ja teine kooliaste 

Õppetööst Tapa gümnaasiumis...  
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 TG on üle läinud uuele õppekava-
le. Kooli õppekava täiendamine toi-
mub vastavalt õppe-suundadele ja 
muutustele hariduselus. Praegu on 
kolm õppesuunda:  sotsiaal-huma-
nitaarainete õppesuund, kus vaba- 
ja valikained on õigus, majandus, 
meedia, autoõpetus, sekretäriõpe-
tus; reaalsuuna vaba- ja valikained 
on õigus, sekretäriõpe, autoõpetus, 
C-keel, Cisco, mehhatroonika ja ro-
bootika; rakendussuuna (praktiline 
suund) vaba- ja valikained on õigus, 
majandus, autoõpetus (B-, C -kate-
gooria), Cisco  arvutivõrgukoolitus.

Alates 2012./2013. õppeaastast käivi-
tus Tapa Gümnaasiumil  koostöö Lää-
ne-Viru Rakenduskõrgkooliga, kus 
sekretäriõppe kursuse lõpetajatel on 
võimalik pärast gümnaasiumi astuda 
LVRKK-i II kursusele juhiabi erialale. 

Juba 3 aastat korraldab kõrgkool 
oma koolis sekretäritööd õppivate-
le tudengitele kutsevõistlused. Sellel 
aastal võtsime ka meie osa sellest 
võistlusest. Julged 12. klassi neiud 
Mari- Ann Bugri, Marily Peetvere ja 
Kaari Aupaju said esmakordselt suure 
ja põneva kogemuse kutsevõistlusel. 
Nad lahendasid 2 erinevat testi, mis 
hõlmas sekretäritööd ja dokumendi-
haldust. 60 küsimust valikvastuse-
ga lahendati pingelises konkurentsis 
koos kõrgkooli tudengitega. Kirju-
tati e-kiri etteantud tööjuhise järgi ja 
saadeti kohe edasi e-mailiga eksami-
komisjonile läbivaatamiseks. Kõige 
põnevam osa kutseeksamil oli pärast 
kirjalikke töid. Selleks tuli rollimän-
gu käigus abistada kolleegi, kes ei 
osanud täita töölähetuse avaldust. 

Aga rollimängus olid „sekretäri töö-
ruumis“ sekretäri segamas inimesed, 
kellel oli just ka vaja sekretäri abi. 
Sekretär pidi valitsema olukorda ja 
lahendama 4 minuti jooksul kõik 

probleemid. Sekretäritööd 
tulid segama nn „näitle-
misoskustega“ Rakvere 
Gümnaasiumi näiterin-
gi õpilased, kellele oli 
eelnevalt selgitatud rol-
limängu olemust. Rolli-
mängu oli põnev jälgi-
da, see oli kaasahaarav 
ja igati õpetlik kogemus 
„sekretäri tööruumis“ tegelikult va-
litsevast olukorrast. Tihedas võistlu-
ses olid meie 3 õpilast väga tublid, 
nad pälvisid Rakvere õppejõudude 
silmis suurt tähelepanu ja kiitust.

Alates 2013. aasta veebruarist toimib 
koostöö  Rakvere Ametikooliga, kus 
rakendusõppe valinutel on võimalus 
õppida erinevaid  ameteid (lukksepp, 
keevitaja, sepp, pagar, kondiiter,  kokk, 
kelner, tisler, ehitaja (ehitus-, viimist-
lustööd), mootorliikurite hooldus, me-
haanika ja metallitööd, arvutiteadus),  
mille lõpetajatele antakse tunnistus. 
9. ja 12.klassi õpilased saavad kar-
jäärinõustamist ning viiakse läbi 
karjäärinõustamise test Rajaleidja 
poolt.  11.klassis  on rakendatud va-
likainena karjäärinõustamise tund. 

Kõikides kooliastmetes on majan-
dusõpetus ja arvutiõpetus. Ma-
jandusõppe õpilased võtavad osa 
erinevatest üritustest, kus on esinda-
tud õpilasfirmad. Sageli kutsutakse 
tundi läbi viima oma ala hästi tund-
vad konsultandid. Toimuvad õp-
pekäigud erinevatesse asutustesse. 

Ainesektsioonid koostavad septemb-
ris ja jaanuaris oma poolaasta tööplaa-
nid – viiakse läbi erinevaid koolisise-
seid võistlusi ja konkursse, osaletakse 
maakondlikel ja vabariiklikel olüm-
piaadidel, konkurssidel ja võistlustel. 
Ainesektsioonide vahel toimib hea 
koostöö. Seda näitavad veerandi lõpu-
päevadel läbiviidavad projektipäevad. 

Et koolitunde huvitavamaks muu-
ta, on õpetajad korraldanud eri-
nevaid õppekäike, -reise ja kut-
sunud kooli huvitavaid inimesi. 
Toimub süstemaatiline ettevalmistus 
tasemetöödeks ja aineolümpiaadi-
deks. Igal õppeaastal võtab suur hulk 
õpilasi osa erinevatest olümpiaadi-
dest, milles on saavutatud väga häid 
tulemusi nii maakonnas kui vabariigis.
Kolme aasta lõikes saavutati riigiek-
samitel paremaid tulemusi võrreldes 
eelmise kahe aastaga matemaatikas, 
inglise keeles, ajaloos, bioloogias 
ja ühiskonnaõpetuses. Selliste tule-
musteni on viinud regulaarsed tead-
miste kontrollid, järjekindlad nõud-
mised. Kõigis nendes ainetes viivad 
õpetajad läbi vähemalt 2 prooviek-
samit.   Eesti keeles on muutunud 
eksam, kus osaoskuste kontroll on 
asendanud traditsioonilise kirjandi. 
Sellest õppeaastast sooritavad güm-
naasiumi lõpetajad  riigieksami eesti 
keelest, matemaatikast ja võõrkee-
lest. Lävend puudub, tulemus loe-
takse sooritatuks juba ühe punktiga.

Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö 
üheks põhikooli lõpetamise tingimu-
seks. Loovtööks loetakse individuaal-
selt või kollektiivselt õpilaste poolt 
läbiviidud uurimistööd, projekti, 
kunstitööd või muud taolist tööd. Tapa 
Gümnaasiumis  sooritatakse loov-
töö  8. klassis. Loovtöö eesmärgid on 
järgmised: pakkuda õpilasele võime-
tekohast ning huvidest lähtuvat ene-
seteostuse võimalust; toetada õpilase 

Vanem kooliaste 
Viivi Treier, TG 7.-12. klasside 
õppejuht 
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loomingulise algatusvõime ja loova 
eneseväljendusoskuse kujunemist; 
arendada õpilase eneserefleksiooni ja 
kriitilist mõtlemist; arendada õpilase 
eneseväljendus- ja esinemisoskust; 
toetada õpilase analüüsi- ja argumen-
teerimisoskuse arengut. Loovtööd on 
võimalik teha järgmistes põhikooli 

riiklikus õppekavas sätestatud aine-
valdkondades: keel ja kirjandus, võõr-
keeled, matemaatika, loodusained, 
sotsiaalained, kunstiained, tehnoloo-
gia. Tapa Gümnaasiumis viiakse põ-
hikoolis loovtööd läbi juba kolmandat  
aastat. Iga õppeaasta esimese veerandi 
jooksul tehakse õpilastele teatavaks 

võimalikud loovtöö teemad. Kaitsmi-
ne toimub 25.märtsist – 25.aprillini.

11.klassi noormeestel on kohustuslik 
riigikaitseõpetus. Meie  noormehed 
käivad riigikaitseõpetuses Kirde 
Kaitseringkonnas ja kevadel  toimub 
välilaager.

„Kooliraadio loomise idee tõstatati 
komsomolikoosolekul 1977. a aprillis. 
Selle idee teostajaks sai tollal 8. A klas-
si õpilane Arnold Pilt.“ Sellise lausega  
algab kooliraadio kroonika, kus on kir-
jas kõik Tapa Gümnaasiumi kooliraa-
dio Sõlm tegemised   34 aasta  jooksul .
Kooliraadio praegune ruum oli tollal 
õpetajate puhkeruum ja veelgi va-
rasemal ajal WC.  Materjalide han-
kimine ja aparatuuri muretsemine 

kestis mitu aastat, kuid 1. sept 1979. 
a alustati raadioruumi ehitamisega.

Esimene raadiosaade“Meestepäev“  
läks eetrisse 23. oktoobril 1980. aas-
tal. Kolmas saade jõudis kuulajateni  
7. aprillil 1980.a. Selle saate teemaks 
oli „Meie kooliraadio ja tema tulevik.“ 
Nädal aega hiljem hävis kogu kooli-
raadio sisustus tulekahjus, kuid juba 
järgmisel päeval alustati ruumi taasta-

mist. Sõlme ülesehitamine ja töölesaa-
mine  võttis kõigi liikmete aega ning 
abis käisid ka paljud õpetajad, kes  
aitasid nii materjalide kui ka  tehnika 
soetamisel ning olid abiks ruumi taas-
ehitamisel. Pikapeale käivitati kogu 
raadiotöö, kuigi vahel esines lühiseid 
ja tehnika puuduse tõttu ei saanud 
teha saateid nii tihti ja hea kvaliteedi-
ga, kui sooviti.  1983. aastast hakka-
sid saateid valmistama kõik klassid. 

Kooliraadio oli, on ja peab jääma!  

Ade Piht ja Marie-Johanna Kippar

Marily, Mari-Ann ja Kaari sekretäride kutsevõistlusel
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Aastast aastasse on täiustatud koo-
liraadiot nii tehniliselt kui ehitusli-
kult.   Kooliraadio 34 tegutsemis-
aasta jooksul on raadioruum olnud 
lühiajaliselt erinevatel põhjustel su-
letud,  on varastatud  raadiotehnikat 
ja tehtud raadioruumides korduvalt 
remonti. On  ehitatud foonikapeal-
ne  ruum,  värvitud  üle pärast raa-
dioruumi ka  kooli koridorid ja teh-
tud remonti ka mitmetes klassides.

 Margus Kamlat on öelnud kooliraa-
dio olulisusest Tapa Gümnaasiumis 
nii:  „Kooliraadiost on sirgunud  väga 
erineva valdkonnaga  inimesi,saades  
sealt esinemisjulguse, oskuse korral-
dada üritusi ja suhelda võõraste inimes-
tega. Kooliraadios saadud  oskusi pole 
võimalik õppida tunnis, kõik tuleb ko-
gemustega, ja see on ainult väike osa 
kõigest, mida kooliraadio on andnud!“   

„Kooliraadio on nii võtnud kui ka 
andnud, kindlasti on ta võtnud palju 
aega,  aga seda ma ei kahetse. Siin oli 
põnev, kogu aeg toimus midagi, me 

ei jäänud ainult raadiosaadete tege-
mise juurde, vaid haarasime ka kõi-
ke muud, mis elavdas koolielu.Igal 
aastal tegime remonti, vahel kaldus 
remont ka koridoride peale, mida sai 
lihtsalt värvitud mitmeid kordi, et lahe 
oleks,“ on öelnud kooliraadio vilist-
lane Tanel Saar sealse olemise kohta.

Nüüd on kooliraadio töö võrreldes 
algusaastatega muutunud. Iga päev 
ollakse  2.,3., 4. ja 5. vahetunnil eet-
ris, kus edastatakse nii Tapa valla kui 
ka maakonna erinevaid uudiseid. Iga 
päev hoitakse õpilasi kursis  kõigega, 
mis toimub koolis, ning selle kõrval 
esitatakse väga  erinevast valdkonnast 
muusikat. Kooliraadio meeskonnaga 
korraldame ka soovilugude päevi nii 
õpetajatele kui ka õpilastele, erineva 
muusikastiili päevi, lisaks aitame kor-
raldada koolis kõiki üritusi ja disko-
sid.  Tapa Gümnaasiumi kooliraadio 
„Sõlm“  on pälvinud auhinna Tapa 
valla aastategijad 2009 kategoorias 
„Aktiivne noor.“ 2012. aastal võitsime 
meediakonkursil „Ristmeedia“  pree-

mia.Praegusesse kooliraadio koossei-
su kuulub 7 Tapa Gümnaasiumi noort, 
kes jätkavad kooliraadio traditisioo-
ni, olles Eesti vanimas kooliraadios.

Kooliraadiost on  34 aasta jooksul käi-
nud läbi väga palju aktiivseid noori, 
kes kõik on andnud oma panuse selle 
arengusse. Raadio meeskond on alati 
olnud üks ühtehoidev pere, kes on te-
gelenud vabatahtlikult ühise eesmärgi 
nimel. Nii nagu Grethen Kuusik on 
kirjutanud 2000. a kooli ajalehte artik-
li pealkirjaga “Kooliraadio oli, on ja 
peab jääma“, samamoodi võib öelda 
nüüd: Kooliraadio Sõlm on üks osa 
Tapa Gümnaasiumist ning selleta ei ku-
jutaks ükski  liige oma õpiaastaid ette. 
Raadio olemasolu annab suure väärtu-
se Tapa Gümnaasiumile, sest vähestes 
koolides on olemas oma  kooliraadio 
ning seda peab kindlasti hindama.  
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Alates kolmandast veerandist on 
Tapa Gümnaasiumis tööl psühho-
loog. Soovisin uurida, kuidas näeb 
tema Tapa Gümnaasiumi ning mis 
ajendas teda just siia tööle tulema. 

Mõte Tapale tööle tulla tekkis noo-
rel naisel üsnagi juhuslikult: „Sain 
ühel sügisesel koolitusel tuttavaks 
Tapa Gümnaasiumi õpetaja Eve Ka-
sekambiga ning kuulsin, et praegu 
Tapal psühholoogi ei ole.“ Mailisil 
tekkis mõte, et oleks väga tore va-
nasse kooli tagasi tulla ja oma ku-
nagist kodulinna taasavastada. „Nii 
võtsingi direktoriga ühendust, pak-
kusin ennast kandidaadiks ning juba 
uue aasta alguses alustasin siin.“

Kas olete enne TG-d kusagil mujal 
ka psühholoogina töötanud? „Tapa 
Gümnaasium on esimene kool, kus 
koolipsühholoogina töötan, küll aga 
olen tegelenud pikka aega kooliõpi-
laste nõustamisega veebikeskkon-
nas lahendus.net, kus tudengid laste 
ning noorte murekirjadele vastavad.“

Kahjuks peab psühholoog end jagama 
nii Tapa kui Tartu vahel, seega saab 
ta Tapal olla vaid nädala esimestel 
päevadel, kuid Tartu Ülikoolis töötab 
Mailis teadusprojektide koordineeri-
misega. „Veidi aega kulub ka magistri-
õpingutele, millega hiljemalt järgmisel 
kevadel ühele poole loodan saada.“

„Mäletan, et enne psühholoogiaosa-
konna sisseastumisintervjuud hoiata-

sid tuttavad vanemate kursuste tuden-
gid, et kindlasti ei tohi öelda, et tahan 
siia õppima tulla, sest mulle meeldib 
inimesi aidata, et seda niikuinii kõik 
ütlevat ja see on selline igav klišee.” 
Niisiis pidi Mailis midagi põnevamat 
välja mõtlema. Lõpuks rääkis ta, et soo-
vib mälu uurida. Alles aastaid hiljem 
otsustas Mailis rääkida oma tõelisest 
soovist – aitamisest.  “Vahepealsetel 
aastatel erinevates ametites olles olin 
väga selgelt mõistnud, et tahan teha 
tööd, millega teistele kasulik olla saan.” 

Õnneks tunneb Mailis ennast Tapal 
väga hästi. ,, Mäletan, et oma esime-
sel tööpäeval kuulsin kooliraadiost 
“Tujurikkuja” Edgari räppi ja mõtle-
sin, et ohhoo, see on üks tõesti erili-
ne kool (ikka heas mõttes :) ). Minu 
jaoks oli see märk sellest, kui palju 
on õpetajate ja õpilaste vahel usal-
dust ning kui palju on antud noorte-
le valiku- ja otsustamisruumi. Laste 
arvamust võetakse ilmselt tõsiselt.

Küsimusele, mis mured Tapa Gümnaa-
siumi õpilasi kõige rohkem puuduta-
vad, vastas psühholoog, et tema TG-s 
töötatud aja jooksul on väga suur osa 
muredest seotud liigse arvutikasutuse-
ga, millest tingitud väsimus saab tihti 
takistuseks ka õppetööle keskendumi-
sel ning tundides aktiivselt kaasatöö-
tamisel. Enamasti pidid probleemid 
puudutama kuni 8. klasside  õpilasi. 

„Üheksandas klassis hakkavad tunnis 
käitumise,  puudumiste ning omava-

heliste suhetega seotud probleemid 
tasapisi taanduma ja gümnaasiumi-
osas on seis nendes valdkondades 
juba palju parem,“ vastas psühho-
loog. Seda, kas õppetöösse suhtumi-
ne on probleemne, ei saa üldistada. 
Erinevusi pidi olema seinast seina. 

Kas Teie arvates on TG „õpilaspe-
re“ ühtne? „On. Ma olen siin küll 
vaid poolteist kuud töötanud, aga 
selle järgi, mida koolis ringi käies 
ning õpilaste-õpetajatega rääkides 
näen ja kuulen julgeksin öelda küll, 
et see nii on. Muidugi on ka konf-
likte, aga enamasti valitseb hea ja 
ühtne õhkkond. Tundub, et õpilased 
saavad ka õpetajatega hästi läbi."

Meeldetuletuseks võib mainida, et 
Tapa Gümnaasiumi psühholoog Mailis 
Sults võtab õpilasi vastu esmaspäeval 
ja teisipäeval kell  08:00 kuni 15:00.

TG uue psühholoogi - Mailis Sultsi - silme läbi    

Helger-Hans Külmallik
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Minu kool
Grete Kirpu 
Minu kooliks on Tapa Gümnaasium. Mul on 

väga hea meel ,et ma just siin koolis käin. 

Siin on olemas kõik, mida ühes heas koo-

lis vaja on. Meil on lahe koolipuhvet ja ko-

guaeg toimub erinevaid üritusi. Meil on 

head õpetajad ja klassi- ning koolikaasla-

sed. Meie koolil on lahe direktor. Ma usun 

,et kõik õpilased, kellele meeldib õppida, 

arvavad samuti. Ma armastan oma kooli !

Eleri Afanasjev

Minu kool on väga ilus nii seest kui ka väljast. 

Mulle meeldib selle kooli juures kõik, aga kõi-

ge rohkem meeldib mulle mu klass ja õpetaja, 

kuid mulle meeldivad ka muud, näiteks kooli 

uus puhvet, ringid, üritused, trennid, õpeta-

jad, koolitoit, koolivorm ja tunnid. Minu arva-

tes on mul parim õpetaja eales, sest ta on aida-

nud mul olümpiaadidel häid kohti saada. Minu 

lemmiktund on matemaatika ja tööõpetus. 

Meie kool on väga tore, sest siin on sõbralikud ja abivalmis õpetajad. 

Meil on raamatukogu, kus on võimalik vahetundides ja peale tunde 

lugeda, mängida ja õppida. Tähtsamatel pühadel on meil alati kont-

serdid ja vahel ka discod. Vähemalt korra veerandis on stiilipäevad. 

Näiteks kaksikute päev, dressipäev, klounipäev jne. TG-s on palju sport-

lasi, etlejaid ja tublisid nuputajaid, kelle üle võime väga uhked olla. 

Sportlased toovad koolile palju karikaid ja medaleid. Koolis on 

väga palju huviringe. Vahel on hommikuti kooli juures politseipat-

rull, mis vastutab laste turvalisuse eest. Igal hommikul on võimalik 

saada TASUTA  "Tapsi" kooliputru. Talveveerandil vastutab õpetaja Taa-

vi Ojaniit selle eest, et õpilased saaksid kooli uisuväljakul uisutada.

Laura Roodvee
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Noor algklassiõpetaja Kadri Ambos    

Meie kooli uus algklasside õpetaja 
Kadri Ambos  oli nõus meiega oma 
mõtteid jagama ja küsimustele 
vastama. 

Kus koolis õppisite teie?

Ma õppisin 1-12 klassis Kadrina 
Keskkoolis.

Kuidas Tapa kool erineb Kadrina 
koolist?

Siin on natuke vabam kord. Ma mäle-
tan Kadrina koolis oli õpetajatel seal, 
et kõik oli organiseeritud ja nööri 
mööda, aga siin saab natuke vabamalt 
võtta. Üritusi on siin näiteks rohkem.

Mida arvate Tapa Gümnaasiumi 
õppeprogrammist?

Olen rahul, alati saaks paremini, aga 
praegu esimest aastat siin olles olen rahul.

Miks otsustasite õpetajaks saada 
ja miks just algklasside õpetajaks? 
Ma olen tegelikult lasteaiakasvataja, 
aga kuna mulle tehti  selline pakkumi-

ne, et tulla siia õpetama, siis 
ma olin nõus, sest lasteaias 
mul sellist kindlat kohta ei 
olnud. Selleks, et siia õpeta-
ma tulla, pidin ma ise minema 
õppima, et saada kvalifikat-
siooni algklassis õpetamiseks.

Kas keegi teie eelmis-
test õpetajatest on teid 
kuidagi inspireerinud?

Ei ole tegelikult, sest kui ma ise 
koolis käisin, ei tahtnud ma ku-
nagi õpetajaks saada, aga see tuli 
kuidagi ajaga. Kui koolieelikute-
ga tegin tööd, hakkasin mõtlema, et 
oleks päris huvitav koolis töötada.“

Kas algklassilapsi on raske õpetada?

Kuidas võtta.. On kergemaid õpila-
si, on raskemaid õpilasi, oleneb sel-
lest kuidas kodu toetab, kui kodu on 
toetav, siis on lihtne aga kui kodust 
midagi eriti juurde ei saa, siis õpe-
taja peab ikka vahel tükkideks õpe-
tama ja rebima. Ma usun, et see on 
igas klassis nii, mitte vaid algklassis.

Kas teie ajal olid lap-
sed teistmoodi kasvatatud?
Naerdes: „Ei olnud, täpselt samamoodi.“ 
Kas ja kuidas jätate oma õpilastele jälje? 
Rohkem sellist mängulisust, roh-
kem tehnika kasutamist. Ma kasu-
tan hästi palju arvutit, mänge arvutis, 
programme. See on nö. minu jälg.“ 

Mis te arvate kuidas oleks parim 
viis noori õpetajateks motiveerida?

Ma ei teagi kas motiveerida oleks õige, 
see tahe peaks olema juba sees ja kui tun-
ned, et tahad teistele õpetada või mida-
gi anda, siis kindlasti haara sellest kinni 
ja hakka mõtlema, et sa võiksid õpe-
tajaks või lasteaia kasvatajaks minna.

Marleen Vainjärv

teated *** UUDISED *** TEATED *** UUDISED
 NUTIKAD ÕPILASED

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu poolt korralda-
tud konkursi „Nutikad õpilastööd 2014“ tunnus-
tamisele ja restoranilõunale Radisson Blu Hotel 
Olümpia konverentsikeskusesse on kutsutud 22. 
veebruaril 2014, 3.a klassi õpilased: Jana Katre Oja-
soo, Sandra Karajev, Carolin Kivistik, Meriliis Sööt.

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

 NUPUTAJAD

Üleriigilise võistluse NUPUTA Lääne-Viru 
maakonnavoorus saavutas Tapa Gümnaasiu-
mi võistkond 7. klasside arvestues 4. koha. 
Peastarvutamise osavõistluses jagas esikohta 
Ernst Haksalu.

TG 95



 TEADUSKONVERENTSIKE

20.02.2014 toimub algklasside III teaduskonverentsike, 
mis on pühendatud
TAPA GÜMNAASIUMI 95. AASTAPÄEVALE.

KAVAS:
* 1.-2. klasside õpilaste omaloomingu ettekandmine;
* 3.-4. klasside õpilaste uurimistööde ettekandmine;
* Esinevad mudilaskoor ja rahvatantsurühm.

 Lisaks konverentsikesele toimub sellel päeval kõikide 
vahetundide ajal algklasside õpilaste omaloomingu ette-
kandmine kooliraadio kaudu meediaõpilaste poolt.

Konverentsikest juhivad õpetajad Pilvi ja Malle

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

 VILISTLASTELE

Tapa kooli vilistlasena lõin Facebooki grupi: Tapa 1. 
Keskkooli vilistlased.

Levitame infot ja loome toreda grupi üheskoos 95. 
aastapäeva eel.

Lugupidamisega Toomas Needer (vilistlane aastast 
1984) 

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

Osalustasu on võimalik maksta kuni 26. veebruarini 
Tapa Vallavalitsuse arvenumbrile 221034839741(Swed-
bank), selgitusse „Tapa Gümnaasium 95 – osalustasu, 
nimi, lennu number“ või 1. märtsil koha peal sularahas.
1. märtsil algab registreerimine kell 15.00, kus saavad ka 
kõik eelregistreerunud käe-paela juubeliüritusel osa-
lemiseks.

Esialgne kava (15.01.2014):

Reede – 28. veebruar 2014:
* 18.00 – õpilaste kontsert kultuurikojas linnarahvale. 
Esinevad praegused ja endised õpilased.
* Peale kontserti toimub õpetajate-pensionäride vastu-
võtt kultuurikojas.
* Soovijatele lillede müük kohapeal.
NB! Arveldamine toimub ainult sularahaga. 

Laupäev – 01. märts 2014
* Toimuvad sportmängud käsipallis (suures võimlas) 
ning korvpallis (väikeses võimlas) vilistlaste vahel. Võist-
konnad pannakse kokku eelregistreerimise põhjal.
* Manalateele läinud õpetajate meenutamine/mälesta-
mine.
* 14.00 – õpilaskontsert kultuurikojas vilistlastele.
* 17.00 – kontsertaktus koolimaja aulas
* Toimub raamatute ning Tapa Gümnaasiumi meenete 
müük.
* Peoõhtu Meelis Punderi ja Antti Kammistega Tapa 
Gümnaasiumi aulas ja ansambliga “Hot Shot” väikeses 
võimlas.
* Lendude pildistamine. Soovijatel võimalus õhtu jook-
sul kohapeal pildid kätte saada.
* Avatud on puhvetid.
* Soovijatele lillede müük kohapeal.
NB! Arveldamine toimub ainult sularahaga.

teated *** UUDISED *** TEATED *** UUDISED
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* 38 klassiruumi ja kabinetti

* Raamatukogu

* Söökla ja puhvet

* 2 võimlat ja jõusaali

* 3 arvutiõpetuse kabinetti

* Raadiosõlm

* 2 autot (1 õppesõiduauto)

* Spordikeskus- suur võimla, 
jõusaal, jooksurada, lauatennis-
esaal, 2 sauna, 60 m jooksurada

* Renoveeritud staadion

* Koolis on õpilasi: umbes 570 + 
10õhtuses õppes

* Õpetajaid: 56,8 ametikohta

* Kuldmedaliga lõpetajaid: 49   
Hõbemedaliga lõpetajaid: 60

* Klassikomplekte: 30

* Renoveeritud koolihoone ja uus 
staadion

* Sümboolika:

- Maskott Tapsi

- Lipp 

- Tekkel

- Logo ja vimpel

-  Moto „Õpin, Mõtlen, Mõistan!“

* „Valguse Roosi“ medal

* Tapa Gümnaasiumi tutvustav 
bro¨üür

* Oma ajaleht TG Express

* Almanahh

* Õpinguraamat

* Õpilaspäevik

* Koolilaul

ÜLdinfo 


