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Mis toimps?
Intervjuu direktor Jüri Ojamaaga
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Millised on Abja Gümnaasiumi eelised teiste gümnaasiumide ees?
Meil on mitmeid eeliseid paljude
gümnaasiumide ees. Korralik koolimaja, hoolimata sellest, et mõni
koht vajaks sanitaarremonti, kuid
see ei sega otseselt õppimist. Uus
võimla, kus on kõigile ruumi, kellel
on soovi käia erinevates trennides
või teha lihtsalt sporti - mängida
võrkpalli, jalgpalli, korvpalli, sulgpalli, tennist, teha kergejõustikku ja
muudki. Ootame soodsaid võimalusi, et valmis saaks ka uued riietusruumid ja ujula allkorrusel, mis oleks
Mida te arvate Abja Gümnaasiumi lausa super. Muidugi on meil ka
olemas väga heas korras ja moodne
püsimajäämisest?
Gümnaasiumide sulgemise protsess õpilaskodu, mis on meie õpilastele
tasuta. Samuti on ka meie eeliseks
on seisma pandud. Haridusminissee, et meie kool võtab vastu kõiki,
teerium ei kavatse enne järgmist
kelles näeme perspektiivi , et temast
õppeaastat veel jõulisi meetodeid
võiks saada gümnaasiumi lõpetaja.
kasutada. See tähendab, et ka
järgmisel aastal võetakse kindlalt
Abja Gümnaasiumi 10. klassi õpilasi. Palun võrrelge viimaste aastate
Edasine on aga lahtine, nagu paljud riigieksamite tulemusi.
Kas Abja Gümnaasumi õpilased
muudki asjad. Arvan, et Abja Gümon konkurentsivõimelised?
naasium püsib veel väga kaua.
Mida te arvate haridusministri
uuendustest eesti hariduspõllul?
Maakohtades peaksid gümnaasiumid siiski jätkama nii kaua, kui see
vähegi mõistlik on ja omavalitsus
neid mingil moel ülal suudab pidada. Kindlasti peaks olema õpilaste
arvu piir klassis, millest väiksemat
klassi tõesti ei tasu pidada. Kui aga
klassid on vähemalt kahekohaliste
numbrite täituvusega ja gümnaasiumi osa moodustub juba 30-40
õpilasest, võiks sellist gümnaasiumi
kohalik omavalitsus ikka hoida.

Ma leian, et konkurentsivõimelisust
ei saa hinnata ainult riigieksami
tulemuste järgi. Näiteks meie koolis
õpivad kõik need õpilased, kelles
näeme perspektiivi olla gümnaasiumi lõpetajate seas. Seega on meil
nii nõrku kui ka tugevaid õpilasi.
Mõnedes gümnaasiumides, nagu
Hugo Treffneri nimelises Gümnaasiumis või Prantsuse Lütseumis
on väga kõrged nõuded, seega
tulevad sealt ka üsna kõrged eksamitulemused. Ainult riigieksamite
tulemuste järgi ei saa koole liigitada
halbadeks või headeks koolideks. Pigem loeb ka kõik muu, mida õpilane
siit kaasa saab.
Kui vajalikuks peate gümnaasiumiharidust? Kas “nõrgemad”
peaksid suunduma kutsehariduskeskusesse õppima ja kui
vajalik on kõrgharidus?
Gümnaasiumiharidust pean väga
tähtsaks. Minu arust ei ole õige suunata inimest, kes on võimeline gümnaasiumi lõpetama, õppima kutsehariduskeskusesse. Pärast põhikooli
ei ole üldjoontes veel noored valmis
valima, kelleks nad saada tahavad.
Gümnaasiumi lõpp on just õige koht
selleks, kust peaks minema rohkem
lõpetajaid kutsehariduskeskustesse ja vähem kõrgkoolidesse. Just
kõrgkoolidesse peaks vastuvõtutingimused olema palju raskemad,
kui nad praegu on. Gümnaasiumiharidust peaks pakkuma võimalikult
paljudele, pole tähtis, kui napilt nad
oma eksamid ära teevad.
Jätkub pöördel

Jätkub intervjuu Jüri Ojamaaga

Kuidas on klasside täituvus alg- ja
keskastmes?
Klasside täituvus alg- ja keskastmes
ei ole just kiita. Normaalse suurusega klassid lõpetavad põhikooli veel
järgmised kaks aastat, ehk praegune
8. ja 9. klass. Pärast seda tuleb paar
päris pisikese täituvusega klassi ja
vahepeal on suur 5. klass. Ja jällegi
tulevad väiksemad klassid. Kahjuks
ei ole siit midagi head tulemas. Peab
lootma, et gümnaasiumisse tuleb
väljaspoolt suur pealekasv.

Millist järelkasvu ennustate? Mis
aitaks järelkasvu suurenemisele
kaasa?
Järelkasvu ennustada on üsna
raske, aga ega midagi head
oodata ei ole. Peamine, mida saaks
järelkasvu suurendamiseks teha,
oleks see, et kohalik omavalitsus
leiaks siin kandis võimalusi ettevõtlust soodustada. Uued töökohad
tooks inimesi juurde ja hoiaks ka
noori rohkem siin. Mida rohkem
inimesi, seda rohkem lapsi ja mida
rohkem lapsi, seda suurem kool.

Võrrelge Abja Gümnaasiumi ja
August Kitzbergi nimelist Gümnaasumi. Kas mõlemad koolid
peaksid jääma püsima?
Leian, et loomulikult mõlemad gümnaasiumid peaksid säilima veel mitu
head aastat. A.Kitzbergi nimelises
gümnaasiumis on küll see mure, et
õpilasi ei tule mujalt põhikoolidest
gümnaasiumisse juurde, nagu meil
iga-aastaselt tuleb. Nad ongi ainuke
suur kool vallas. Kõik väiksemad
koolid on juba kinni pandud - Lillis,
Pollis ja mujal. Seetõttu ongi juba
praegu nende gümnaasiumi osa
umbes kümne õpilase võrra väiksem
kui meil.
Mirell Põllumäe ja Oscar Rahu,
XIb klass

Mälumängudest sellel õppeaastal
Kuuendat hooaega viisime läbi kooli mälumängu 8. - 12.
klassidele. Eraldi oli ka kolm vooru
5. - 7. klassidele. Taas oli põhirõhk
küsimuste koostamisel pandud
meediale. Vastuseid esitatud küsimustele võis leida teles või raadios
kuuldust, ajalehtedest ja ajakirjadest. Kooli raamatukogus sai lugeda
mitut uut ajakirja. Vähem lugemist
on pakkuda noorematele klassidele, vahepeal võtsime appi ka raamatukogus leiduvaid huvitavaid ja
värviliste piltidega raamatuid. Enne
mälumängu oli kooli raamatukogus palju ajalehtede ja ajakirjade
lugejaid. Sellel aastal tundus, et
kodutööd teevad klassid erinevalt.
Eriti tublid lugejad olid nooremad
klassid ja vaieldamatult 11.a klass.
Esimese koha ja võimaluse veeta üks päev Viljandis sai
11. a klass. Võistkonda kuulusid Mario Kekišev, Liisi Rajamäe,
Tauri Alp, Anelle-Ly Jürise, StenIngmar Jugomäe ja Sigrit Saar.
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Teise koha pälvis 12.a klassi võistkond. Oma teadmistega aitasid
võistkonda Kristi Kõpp, Kelly Ruusalu, Liis Puusaar, Mihkel Hiob, Gerda
Kont, Maria Niinepuu, Markus Lelle.
Kolmas koht läks 10. klassile,
koosseisus Greete Jaksur, Janne Kalda, Cristina Aduson, Rauno Alp, Mare
Maalmeister, Andra Kabanen, Gert
Lees, Paulina Järve ja Hendrik Rausk.
Nooremate õpilaste mälumängu võitis 6. klass, kuhu kuulusid Helis Suviste, Martin Raidlepp,
Merike Voss, Mary Tiit ja Marike Kiivit. Teise koha saavutas
5. klassi I võistkond, kuhu kuulusid Kätlin
Tiidu, Getter Jaksur, Kristo Vainonen, Daigo Gering, Bhatricya Virumann, Elisabeth Rõigas. Sama klassi teine võistkond jäi kolmandale
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kohale. Tublisti esinesid Kelly Adamson, Kirke Kask, Berit Kandla, Eloore
Toomingas, Eliisa Raal ja Kevin Erg.
Ka sellel aastal sujus koostöö žüriiliikmete vahel hästi. Slaidiprogrammid pani kokku Ene Lätti.
Keijo Koort hoolitses tehnika eest
ning arvestas punkte ning huvijuht
Triinu Menning aitas saali korda
panna. Suur tänu kõikidele abi eest!
Kindlasti jätkame uuel õppeaastal!
Endiselt on mälumängu
kellaaeg probleemiks bussiga sõitvatele lastele, samuti talvel külm saal.
Mitmendat aastat on toimunud Viljandis ka põhikoolide mälumäng
Pähklipureja, millest võtab osa 6. – 9.
klassini 1 õpilane. Sellel aastal osalesid meie koolist 4 õpilast, kelleks olid
Merike Voss, Grethel Seegel, Carmen
Raal ja Jorma Kõpp. Osales kaheksateist võistkonda, seekord saavutasid
meie õpilased tubli kolmanda koha.
See oli väärt saavutus, suur tänu teile!
Kena
suveootust
kõigile!!
Sirje Renter, õppealajuhataja

Eriline 8. märts
Keeristorm 2012 toimus sel aastal naistepäeval. MIKS?
Meie ootused olid suured, aga reaalsus erines sellest täielikult.
• Metsas sumpamine väsitas ära, muidu oli kerge.
• Mulle ei meeldinud see, et oli liiga palju kilomeetreid ja
et teed ei olnud head ning punaseid linte polnud kuskil näha.
• Päev ja seltskond oli tore, hoolimata halvast korraldusest. Kurb oli
Foto 2x Keijo Koort

vaadata, et väga paljud õpilased puudusid. Nad jäid paljustki ilma.

• Raja peal oli palju eksimusi, tähendab, me raja peal peaaegu et ei olnudki. Kuna metsas ei olnud kerge lume peal
püsida, siis kukkusime päris mitu korda, lõpuks loobusime kõndimisest ja läksime edasi rullitades. Punktid olid
minu arust kõik kuidagi igavad ja ühesugused. Kõige parem punkt oli toitlustuspunkt.
• Lõpuks viimasest punktist koolimajja liikunud, otsustasime minna üle Paisjärve.
• Kõige rohkem meeldis mulle punkt, kus pidi asju ära tundma, kuna seal olid väga toredad inimesed.
• Enam meeldis kaitseliidu punkt, kus pidime tegema lõkke ja nööri läbi põletama. Arvan, et see oli ainuke punkt,
mis oli ka hariv. Järgmistel aastatel võiks olla rohkem osavõtjaid teistest Viljandimaa koolidest, usun, et kui ka teisi
kutsuda, oleks huvi üsna suur.
• Seltskond oli tore, kuid juba poole peal tahtsime koju minna, kuna lihtsalt ei suutnud enam…
• Rajast meie klass eriti aru ei saanud, niisiis jooksime läbi metsa. Punktid olid suhteliselt igavad, aga rajal oli tore
teistega maadelda. Punktid olid igavad sellepärast, et peaaegu igas punktis pidi lahendama viktoriini.
• Jalad olid pärast sinikaid täis, aga see oli siiski väga lõbus. Kõigile meeldis, võib-olla oli see natuke halb, et
kaardist oli raske aru saada, enamus kõndis paljudes kohtades valesti, õnneks me polnud ainukesed.
• Keeristorm oli sel aastal halvasti korraldatud. Rada algas rõõmsalt, kuid juba enne teist punkti olid kõik kurvad ja
tusased, sest me suutsime ära eksida. Rajale minnes enne esimest punkti läksime juba tülli, sest klass läks kolmeks
ja kõik tahtsid minna oma rada.
• Klassidele kaasaantud kaart oli halva kvaliteediga, mistõttu eksisid väga paljud klassid mitmeid kordi metsa ära.
Ainus positiivne asi selles päevas oli seltskond, kellega rajal olime, kuna rada oli raske, aga suutsime ikkagi üksteist
lõbustada ja koos lõpuni vastu pidada.
• Mulle meeldis kõige rohkem toidupunkt, sest olime väga näljased, ja see punkt, kus pidi lõkke tegema, sest olime
seal kõige kiiremad.
• Kaart oli veidi imelikult tehtud, sest vahepeal oli see suht eksitav.
• Tore oli kord aastas klassiga seigelda.
• Oli ka palju negatiivset. Esiteks oli kaart väga halvasti tehtud.
Tihtipeale ei saanud sellest aru. Rajal oli väga vähe teemärgiseid,
mille järgi orienteeruda. Rada viis üle põldude, kus oli tihtipeale
põlvini lumi, nii et jalad said kiiresti märjaks.
• Kõige naljakam oli see, et eksisime ära ja sumpasime lumes.
Ja mis rajasse puutub, mulle meeldis rada ja see, et sai seigelda
metsas ning oli palju huvitavam, kui lihtsalt kaardi järgi käia.

Mõtteid kogus XI kl meediarühm
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Me alustasime oma kooliteed Abja Gümnaasiumis 2003. aasta sügisel, esimene
klassijuhataja oli Marelle Sillaots Kansonen. Hiljem on olnud palju muutusi: vahetunud on klassijuhatajad, õpilasi on lahkunud ja juurde tulnud. Praegu õpib meie
klassis 15 neidu ja 8 noormeest. Oleme üsna suur klass. Meil on lärmakas seltskond,
oleme elavad, jutukad ning naeruhimulised, põhjustades muret ja peavalu paljudele
õpetajatele. Kõrgete õpitulemuste poolest me kõik ei hiilga, kuid oskame üksteist
toetada ja hinnata, oleme sõbralikud ja hoolivad. Nende kooliaastate vältel oleme
näinud üksteise suureks sirgumist, pahandusi, pisaraid, aga ka palju nalja ja rõõmu.
Meid on meie koolielus saatnud paljud head õpetajad – ikka toetavad, julgustavad,
juhendavad. Täname neid selle eest!
Kuigi aastate jooksul tuli meil kõigil ette raskeid hetki, jäävad ilusad mälestused
alatiseks meie klassi meenutama. Koolist võtame kaasa teadmised ja oskused uute
valikute tegemiseks ja õpingute jätkamiseks.

Rhet-Alvar Kukk

Juliana Tsarenko

Rahumeelne sell
Härra Kukk
Eriti ei õpi
Teeb nalja
Armastab hilineda
Laisk
Vanake meie seas
Alati unine
Ruulib tihti Viljandis

Jumaldab kõrvarõngaid
Usin õppur
Lõbus kaaslane
Intelligentne ning tagasihoidlik
Abivalmis, kuid oma
vihikust maha kirjutada
ei luba
Nutikas
Asjalik ja tore

Katrin Ots
Kallis klassijuhataja, kena, korrektne,
kuri, kritiseeriv, korraarmastaja
Andekas, arukas, armas, andestav
Tubli, tragi, tore, tark, töökas
Rahulik, rõõmsameelne
Intelligentne, ilus
Nutikas, naljakas, ninatark,

Brenda Adamson

Karolin Jürise

Egeriin Saar

Brünett pesamuna
Rahutu tibi
Edev ja ilus
Naerusuine ja ulakas
Domineerib lobisemine
Aktiivne ja hüperenergiline

Klassi liider
Arukas maksimalist
Rõõmsameelne
Otsekohene
Lahe tantsutüdruk
Innustab ka teisi
Naerdes ilusate
põselohkudega

Eriliselt tore ja sõbralik
Genereerib ideid
Eriti rahumeelne
Rapuntsel pika patsiga
Innustub fotograafiast
Iseteadlik
Natuke palju puudub
koolist

Deiro Palulill

Elisabeth Siigur

Margot Kreem

Diivanigängster raamatukogus
Eriti rahulik ja laisk
Intelligentne härra Imelik
Rõõmsameelne ja korralik
Omamoodi huumorisoonega korvpalli
huviline

Eriti püüdlik õpilane
Liiga vaikne
Iseteadja
Sõbralik
Armastab muusikat kuulata ja omaette laulda
Boheemlane
Elab ühikas
Teab, mida tahab
Huvitub Lõuna-Korea ja
Jaapani kultuurist

Meie mõistlik Kaku
Armas vaikne nunnu
Rõõmsameelne ja naerusuine
Geniaalne oma ideedega
Oskab suhelda ja
abivalmis olla
Tal on suur süda
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Eliise Raidlepp

Meelika Rauba

Eriti vaikne
Leiab rõõmu raamatutest
Iseteadlik ja endasse
tõmbunud
Istub alati esimeses pingis
Suhtlemisel tagasihoidlik
Esinema ei kipu

Muusikasõltlane, kellel
pidevalt klapid kõrvas
Eelistab võrkpalli
Energiline tantsulõvi
Lõbus tüdruk
Isepäine, kipub tunni ajal
klassis ringi kõndima
Kangekaelne vaidleja
Arukas ja julge

Rainer Nellis
Rõõmsameelne
Asjalik sell
Iga päev koolis (peaaegu)
Naerupall, kes oskab ka
iseenda üle naerda
Eelistab pikukesi ja
matemaatikat
Rahmeldab ülearu

Jaanika Tiit

Raido Tukk

Julge ja energiline
Alati koolis
Abivalmis ja sõbralik
Nätsuautomaat
Ilus nunnu tüdruk
Klassi spikritootja
Armastab sportida

Rahmeldab põldudel
rohkem kui koolis
Armastab jahil ja kalal
käia
Igatseb tähelepanu,
kiusab tüdrukuid
Domineerivad lollid
naljad
Osav ja parim töömees

Ly Metsaroos

Kaina Kallisto

Raido Orav

Gete Kaasike

Kaili Põld

Liiga tagasihoidlik, kuid
taibukas neiu
Yin-Yang`iga kursis, sest
huvitub Hiina ja LõunaKorea kultuurist

Kavalpea, kipub vassima
Aplausi väärt, kui dressid
kaasas
Individualist
Natuke laisk
Alati kontsadel

Rõõmus ja lapsemeelne
Armastab koos Raineriga
lollitada
IT- mees
Dessertide-maias
On meie klassi pisike
oravapoiss

Garanteeritud tulemused
õppetöös
Enamasti lõbus ja sõbralik
Toriseb ja tujutseb harva
Eriti nutikas matemaatikas

Klassi “ühikarott”
Armastab laiselda
Ilus ja lihtsameelne
Loomulik blondiin
Ilmselgelt laisk, kuid
sõbralik

Keimo Kandla

Oliver Talts

Mari Kask

Jorma Kõpp

Alice Leesment

Kannab alati firmakaid
Elegantne ja ilus pikk sell
Isepäine kuid sõbralik
Moto- ja saalihoki huviline
Oskab nalja teha

Omamoodi naljakas sell
Liiga kergesti ärrituv
Innukas noortekeskuse
külastaja
Väga suur tegutseja
Energiat laeb kohviautomaadist
Rahmeldaja, tahab
tähelepanu

Maksimalist õppimises
Aktiivne paljudes
valdkondades
Rõõmsameelne ning
sõbralik
Ilus pikk ja peenike neiu

Jagab oma korrektorit ka
teistele
Omamoodi Käsnakalle
Riske ei pelga
Meeldib naljatada ja
targutada
Arvuti ja IT- mees

Armastab tihti viriseda ja
lobiseda
Laenab pidevalt Margotilt
kõrvaklappe
Ilus tüdruk, lapsesuu
Clubgirl, lõbus ja atraktiivne
Energilisem väljaspool
kooli
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Matemaatik, Linda lemmik. „Ära sega, ma
õpin!“ Käib tihti olümpiaadidel, hoiab klassi
keskmist hinnet kõrgel. Aasta õpilane. Klassi
poistest üks kohusetundlikum, väga tubli õppija. Kõigi tarkade hirm. Tulevane mateprofessor, abivalmis, teeb regulaarselt sporti.
Matemaatika on ta tulevaste laste spordiala.
Tubli tots.

Võrkpallur, kohusetundlik, hea keeletaibuga.
Sõbralik ja sümpaatne. Iseloomu näitab
harva, kuid see on tal täitsa olemas. Võrkpalli võtab tõsiselt, väga tore ning armas
tütarlaps. „Kolmapäeval lähen uuesti.“ „Mul
on ainult üks näts.“

Abja kesklinna beib. Vaga vesi, sügav põhi.
Hea huumorimeelega neiu. Vaido fänn.
Gucci, Chanel, Guess, Ed Hardy on lemparid.
Bränd on oluline, muidu tore tüdruk. Tundub
vaikne, kuid kui tundma õppida, siis väga
arukas ja tore tüdruk. Koolis näeb harva.

Autopede, jala ei käi, vett ei joo. Kooliskäimine pole kohustuslik! Hoiab oma
sõpru, tore, sõbralik tüdruk. Sõbrad on talle
kõige tähtsamad. Kuulub klassi pikimate
tüdrukute hulka.

Ütleb oma arvamuse kohe välja kui vaja. Sõbralik ja seltskondlik. Kohati kergesti ärrituv.
Otsekohene, tore ja armas, hoiab oma sõpru.
Tihti kukub maha.

Kohusetundlik, alati nõus üritustel osalema.
Selg on sirgem kui tänavapost! Väga tore
noormees, õpib hästi, abivalmis. Suusatamine talle meeldib. Võtab kõike tõsiselt,
meeldib kulmu kortsutada. Krapsakas, tark ja
konkreetne poiss.

Humoorikas Mõisaküla kutt, alati abivalmis.
Osaleb klassi kudumisklubis, õppimise asemel magab tunnis. Äss vend, käib jõusaalis.
Karl on väga tore, sõbralik ja jutukas poiss!
Huumor on piiritu. Vahel võib teda võrgutrennis näha. Meeldib sport.

Vaikseke, istub tasa ja targu. Abivalmis krapsakas poiss. Suhteliselt rahumeelse loomuga,
alati väga sõbralik. Kui abi vaja, siis Rivo alati
aitab! Tubli poiss.

Kohuke, kudrutavad Ragnariga iga vahetund.
Omapärane huumorisoon (heas mõttes).
Tubli õpilane, kohusetundlik, arukas. Kuldaju.
Otsib alati midagi teiste silmadest. Kiigu
kiišu. Jutukas ja tore tüdruk, ei karda oma
arvamust avaldada.
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Klassi pikim poiss. Loomult vaikne, aga
muidu tore ja sõbralik klassivend. Suhtub
kõigesse rahulikult. „Ära kirjuta minult maha.“
Juhtmed kõrvas. Nätsuvabriku juhataja poeg,
klassi nätsuvarustaja. Hea huumorimeelega,
rahuliku iseloomuga.

Ütleb, mida mõtleb, meie klassi sõnavõtja.
Tegeleb talvisel ajal aktiivselt käsitööga.
Seisab meie klassi eest, ei lase õpetajatel 12.
A-le pähe istuda. Tulevane advokaat. Õpetas
sõrmikuid kuduma. Väga tubli naine. Talle
meeldib sport. Aktiivne ja julge tüdruk.

Oskab hästi klaverit mängida. Alati kõik asjad
tehtud, väga kohusetundlik. Lada kunn!
Tarkuse ema, maksimalist. Väga sõbralik,
andekas, tubli. Kui ta ütleb, et tal on kodused
ülesanded valesti, siis on need alati õigesti
tehtud. Mängib sulgpalli.

Ülevoolavalt lõbus kogu aeg, energiapomm.
Mis küll juhtunud on? Kunagi olid vaikne
lambuke klassinurgas! On aastatega palju
muutunud. Alinat ei tasu närvi ajada. Energiast pakatav. Väike kapsake! LÕVI

Meie klassi juuksur, patsipunuja. Alati oma
arvamus. Oskab hästi teisi järgi teha/matkida. Naljahammas, temaga igav ei hakka.
Harva tõsine, hea huumorisoonega. Portartuuuur, ülipositiivne.

AVON. Meie klassi Barbie. Naeratab kogu aeg,
rõõmus ja tore tüdruk, abivalmis, kena. „IUU,
IUU, IUU.. oota ma teen veel“- meeldivad
kalad. Talle ei meeldi mandariinid , need ajavad tal südame pahaks. Meie klassi „blondiin“.

Kui Dessu naerma hakkab, siis ei hoia teda
mitte keegi ega miski tagasi. Oskab nutta ja
naerda korraga, väga hinnatud on tema „tolmuimejahääl“. Vaatab vanemaid mehi. Jookseb kiiresti. Ülemeelik naerupall, sprinter. Ei
lase inimestel koduski magada.

Puudub palju. Enamasti rõõmus. Nalja peab
saama, muidu on elu igav. Koolis näeb harva,
muidu tore ja väga otsekohene tüdruk. Teda
ei huvita teiste arvamus. Tegutseb omaette.
Käib koolis nagu kuuvarjutus. Pisike armsake

Tubli motosportlane, hea huumorisoonega.
Talle meeldib krossi sõita, tihti võistlustel või
trennis. Tubli poiss. Konkreetne, räägib nii,
nagu asjad on... Kloun, laseb koolis lebo kogu
aeg. Osaleb aktiivselt klassi ettevõtmistes.
Seanahavedaja, lustikummut peos. Piip- piip!
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Tubli trennitüdruk ja võrkpallur. Igast asjast
oma arvamus, julge ning otsekohene. Pikk,
ilus, ustav. Meeldib võrkpall ja korvpall, vahel
käib ka aeroobikas. Sõbraliku ja meeldiva
iseloomuga.

Sõbralik ja tore Ääsmäe beib. Hajameelne
Uupeniin, vaikne ühikamutt. „No aga paljudel
on nii, et...“ Marial on vahel pikad juhtmed,
muidu tore ja armas tüdruk, kõigiga sõbralik.
Magab tunnis. Kohati liiga naiivne, asjad
jõuavad hiljem kohale kui teistele. Soomest
toodud, klappidega. Vahest kuskil omas
maailmas, eriti tunni ajal.

Strippar Madis Tellis! Rahulikult, kuid lõpetab
kraavis. Kipub spikerdamisega vahele jääma.
Kino vana, vahepeal paneb lausa imestama,
kuidas selliste asjade peale tullakse. Maile
lemmik. Jõukakunn, üritab matemaatikas
oma teoreeme luua. Oskab matemaatikat
ja pika mõtlemise peale tulevad ka õiged
vastused. Madisel on musklid!

Tal on mustad läätsed, vaikne, sõbralik, puudub palju, tore ja hea. Vaimukas
pruunisilmne neiu, armas, läbib erinevaid
protseduure, et veatu olla. Tal on Patricku
kõrvarõngad, kooli kõrvalt käib tööl, ettevõtlik ja tubli.

Kihutab venna Hondaga vahel kiiremini
kui lubatud, joonistab hästi, puudub vahel,
arukas noormees, kes räägib, kui on midagi
tarka öelda. Kui nii laisk poleks, lõpetaks
kindlasti medaliga, tore klassivend, kes on
jutukaks muutunud.

Jõusaal on ELU! Taavi võtab üritustest
aktiivselt osa. Küll kunagi 135 kg ka rinnalt
ära läheb. Ei solvu. Saab naljast aru küll, kui
natuke mõtleb. Südamlik ja heatahtlik poiss.
Tore ja seltskondlik spordipoiss. „Lambist?“
Mõistab nalja, rõõmsameelne ja naerusuine.
„Pastakat või hariliku on vääää??“

Absoluutselt iga asja kohta on midagi öelda,
kõht ei saa tal kunagi täis, tegeleb miljoni
erineva asjaga, pole ühtegi eluala, millega ta
tegelenud poleks, ükskõikne, oma maailmavaatega, seisab oma sõprade eest, ütleb, mis
mõtleb. Käib pühapäeviti klubis võrri ehitamas, naljamees, vaidleb kõikide õpetajatega,
energiline, lõbus, oskab kõige kohta elust
näiteid tuua.
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Väike habras tüdruk, klassi targim tüdruk,
kõige ilusama käekirjaga, terava keelega, kui
midagi ütleb, on enne asjad läbi mõelnud,
krossihuviline, sõbralik, hooliv, temaga saab
kõigest rääkida, hea kuulaja, lõbus, räägib
vaikselt, esmaspäevad pole tema sõbrad.

Selle tüdruku kireks on hobused, puudub
harva, tubli õpingutes, tore, seisab enda
eest, pidutseja, sõbralik, abivalmis, rõõmsameelne. Tal on pikad kunstküüned, räägib
kiiresti, oskab saksa keelt, tal ei ole kunagi
halb tuju.

Kossuäss, nädalavahetustel veedab sõpradega „mõnusalt“ aega, meeldib juttu ajada,
nägus noormees, klassi naljatilk, särav isiksus.

Tehnikapoiss, Hr. Tiit. Õnnelik autoga
sõites või seda parandades. Kogu aeg on
Viljandisse asja, teeb nalja, hea peaga, aga
laisk, suud ei hoia kinni, kui tal halb tuju on,
siis kandub see ka teistele. Kui vaja, sõidab
Mazdaga seina maha, Sakala teed. Vastab
alati küsimustele, isegi kui endas kindel pole,
abivalmis, kainekas.

Tõnis Valk
Kõige parem reaalainetundja meie klassis,
füüsikas ja matemaatikas vastast ei ole,
põhimõtetega, meeldib tõendit küsida, et
koju saada, aus, tark ja vaikne sell. Kihutab
oma BMWga. Kui ei oleks laisk, oleks medalikandidaat, hea keeletaju ja huumorimeelega. Kui talle midagi ei meeldi, siis on teda
võimatu vastupidises veenda.
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Kergejõustiku- ja sõjaväefriik, järgmine
Marek Niit. Suur unimüts, meeldib tunnis
magada, reaalaineid tajub intelligentsist,
keerulisi sõnu on tal raske hääldada, õppimisele liigselt aega ei raiska, rõõmsameelne
sportlane, jutukas, huvitub krossist ja lumelauast, üllatab uute soengutega.

Kirjandushuviline, vaikne ja omaettehoidev,
sebib vanemate poistega, tal on väga pikad
juuksed, me ei tunne teda hästi

Kuidas sai Halliste endale nime
Kord oli üks asula, millel polnud nime. Keegi ei teinud sellest eriti välja. Kuid ühel päeval mõtles Jaanus, kes oli
asulas kõige targem mees miks meie asulal pole nime. Ta kutsus külaelanikud kokku, et asulale nime panna. Said
siis rahva kokku ja hakkasid nimesid pakkuma. Mõned pakkusid, et asula nimeks võiks saada Suur Papa teised, aga
vaidlesid vastu, et parem oleks Siber. Ja nii nad ei jõudnud ühisele meelele. Möödus palju aega ja asulal polnud
ikka nime. Siis ehitas üks mees asula keskele ühe ilusa halli istme, kus rahvas sai istuda, kui nad väsinud olid. Joosep
arvas, et Hall iste peaks saama asula nimeks. Ta kutsus asula inimesed uuesti kokku, et kas asula nimeks sobib Hall
Iste. Elanikud olid nõus ja arvasid, et hall iste peaks kokku kirjutama. Ja nii saigi Halliste endale nime.
Jander Heil, VIII kl

Minu vanaema
Ükskord sündis ilma
üks väike tüdruk Anni.
Ta sirgus, kasvas, suureks sai,
omale ta pere lõi.
Aeg läks ja asja sai,
Annist vanaema pai.
Ta vanaemaks minule
kui oma lapselapsele.
Kui kasvan, sirgun, suureks saan,
siis ema tahan olla ka.
Ja hiljem vanaemana
ma palju lapselapsi saan.
Johanna Järve, II klass

Ajalaulud
Koolis käies venib aeg,
kodus olles aeg kaob käest.
Tahaks sabast haarata,
ajaratast peatada.
Eric Ilsen, II klass

Aeg on see, mis tiksub.
Aeg on see, mis ruttab.
Minevik- see meelest tiksub,
tulevik ei ole tuttav.
Eva Rahel Viitas, II klass

Minu kodus aga näitab kell,
küll on lahe ja lõbus see sell.
Sekundid, minutid, tunnidei kell küll vastu punni.
Kell ühe koha peal tammub,
aeg ikka edasi sammub!
Maarja Peterson, II klass

Aeg on tore, aeg on vahva.
Iial seisma see ei jää.
Lapsepõlv saab ruttu otsa,
kaunis mälestus las jääb!
Krissy-Eliis Raba, II klass

Parimad eesti keele tundjad
V klass:
VI klass:

Kauni emakeele päev ja parimate autasustamine.

Foto 2x Keijo Koort

Keeletööde tulemused
Eesti keele olümpiaadil Viljandi maakonnas saavutas Kristjan Lääts II koha
Põhikoolide ortograafiatöös C.R.Jakobsoni gümnaasiumis saavutas Kristjan
Lääts II koha

VII klass:
VIII klass:
IX klass:

X klass:
XIa klass:

ABJA GÜMNAASIUMI PARIM EESTI KEELE TUNDJA
Kätti Allik XIIa klass

XIb klass:

PÕHIKOOLI PARIM KEELE TUNDJA
Hanna Kaari Patune VIII klass

XIIa klass:
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Kirke Kask
Mary Tiit
Merike Voss
Marike Kiivit
Grethel Seegel
Kristjan Lääts
Mariah-Theresa Turbel
Ly Metsaroos
Mari Kask
Margot Kreem
Janne Kalda
Mare Maalmeister
Mario Kekišev
Sigrit Saar
Triin Kask
Anni Saharov
Peeter Järvelaht
Liis Rüütel
Mihkel Hiob
Alina Mihailova

Kust tulevad lapsed?
“Ema kõhust” Eva Rahel Viitas (8)
“Toonekurg toob lapsi” Marianne
Liis Oissar (9)
“Kui naine ja mees abielluvad,
saavad nad lapse ja siis naine sünnitab ta” Maarja Peterson (8)
“Laps on alguses ema kõhus ja tuleb
sealt välja” Marianne Liis Oissar (9)
Mida Te teate Hiinast?
“Seal süüakse pulkadega. Seal on
tavaline toit riis” Marianne Liis Oissar
“Seal on palju rahvast. See on suur
riik” Maarja Peterson
Mis on armastus?
“Et üks mees ja naine suudlevad
üksteist” Marianne Liis Oissar
Kuidas tehakse jogurtit?
“Piimast ja keefirist” Marianne Liis
Oissar
“Pannakse marju sisse” Maarja
Peterson

Kes on ämm?
“Näiteks, kui emme on minu issile
naine, siis issi ema on emme ämm”
Heliis Pruuns (9)
“Mehe ema on tema naisele ämm”
Marianne Liis Oissar
Millal võib kedagi teist suudelda?
“Kui sa armastad teda” Karmen Kask
(9)
“Kui teil on pulmad” Maarja Peterson
“Siis kui neil sünnib laps” Marianne
Liis Oissar
Kes on rikkur?
“Kellel on hästi palju raha” Kaisa
Raagmets (9)
“Kellel on suured kullakambrid ja
elab hästi uhkes mõisas” Marianne
Liis Oissar
“Kellel on oma villa ja kellel on oma
uhke auto” Heliis Pruuns
Mis on kohvipaus?
“See kui näiteks õpetajad on hästi
väsinud raskest tööst, siis nad joovad kohvi ergutuseks” Marianne Liis
Oissar
“Kui keegi on näiteks rekkajuht, siis
ta väsib ära vahepeal ja kohvi aitab
teda” Heliis Pruuns

Mis on proteesid?
“Vanadel inimestel pole enam hambaid, siis nad kleebivad need liimiga
endale hammastele ja siis söövad
nendega” Marianne Liis Oissar
“Kui inimesel on hambad katki, siis
nad panevad proteesid liimiga suhu,
et paremini süüa” Maarja Peterson
Kes on ämmaemand?
“Ühel naisel ja mehel sünnib üks
laps, siis ämmaemand võtab selle
lapse vastu ja peseb ta puhtaks”
Marianne Liis Oissar
“Kui laps sünnib, siis ta paneb ta
teki sisse ja peseb ta puhtaks ning
hoolitseb ta eest” Maarja Peterson
(8)
Mis on doping?
“Mõned sportlased kasutavad seda.
See on mingi aine, mida võetakse
suhu ja siis see aine teeb neid tugevamaks” Marianne Liis Oissar
“Neil on tablett või pulber. Näiteks
suusataja Andrus Veerpalu, tema
võttis ka ja see tegi ta erksamaks, et
ta ära ei väsiks” Heliis Pruuns
Kokku kogusid
Mario Kekišev, XIa
Sandra Saar, XIb

Katjuša- hõnguline võõrkeeltepäev
12. aprillil toimus 3.-12. klassidele mõeldud võõrkeeltepäev, kus lauldi, loeti
luuletusi ning jutte nii saksa, inglise, vene, hispaania kui ka soome keeles.
Võõrkeeltepäeva kontserdil esinesid paljud klassid, lisaks veel ansamblid.
Poisteansambel laulis nii hispaania- kui ka ingliskeelse laulu ja segaansambel
laulis soome keeles. Huvitav oli 8.klassi pantomiim „Rohutirts ja sipelgas“.
Ingliskeelseid luuletusi lugesid nooremad, kellel mõni rida küll vahel meelest
läks, aga kes muidu olid tublid. Ka saksakeelseid luuletusi ja jutte oli,
jutt rääkis Juri Gagarinist. Kontserdi lõpetas 10. klass kaasahaarava lauluga
“Katjuša“.
Sellel võõrkeeltepäeval domineeris siiski vene keel, aga tublid olid kõik õpetajad ja õpilased, kes vaeva nägid.
Paulina Järve, X klass
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II vabariiklikul vene keele
võistlusel Viljandi maakonna
võistkond 3. koht - võistkonna
koosseisus 8. klassi õpilased
Carmen Raal, Ruth Rist

Tõusev täht modellinduses
Intervjuu Eesti tippmodelli kandidaadi Evelin Oravaga

Kust olete pärit?
Ma olen pärit Abja-Paluojalt.
Kelleks Te soovisite lapsena saada?
Lapsena soovisin hirmsasti saada lauljaks ja modelliks.
Kuidas Teil tekkis mõte osaleda saates „Eesti tippmodell?“
Tegelikult ma ise ei soovinudki seal osaleda, aga mu imetore väikevend ütles mulle, et ma võiksin seal osaleda
ja oma avalduse neile saata. Samuti õhutas mind sõber
ning käskis mul avalduse ära täita ja vaadata, mis edasi
saab.
Missugune oli vanemate ja sõprade reaktsioon, kui
said teada, et osalete modellisaates?
Kui väga aus olla, siis ma väga ei mäletagi, kuid kõik
olid rõõmsad, eriti mina, kes ei suutnud uskuda, et ma
pääsesin nende tüdrukute hulka, kes hakkavad pürgima
Eesti tippmodelli tiitli poole. Kõik see tuli minu jaoks liiga
ootamatult.
Ajakirjanduses on traditsiooniks küsida: „Miks peaks
sinust saama Eesti tippmodell?“
Ma ei oska öelda, miks minust peaks saama Eesti tippmodell. Aga ma leian, et minus on järelikult midagi, kui
ma jäin kohtunikele silma ja mind saatesse välja valiti.

Foto: Kalle Veesaar

võib pidada seda, et ma valdan vene keelt väga
hästi ja sain suhelda ja sõbruneda vene neidudega,
kes samuti saatesse pääsesid.

Saate salvestamine algas jaanuaris, kuid käite ka
koolis, kuidas mõjutas saates osalemine koolitööd?
Saates osalemine mõjutas koolitööd päris palju. Ma
pidin sooritama kõik tegemata tööd, sealhulgas ka majanduse eksami. See oli vähe kurnav, kuid ma sain selle
kõigega hakkama.

Kuidas suhtute netikommentaaridesse?
Ma loen neid, kuid siiski suhtun neisse üsna rahulikult, kuna tean, et hakatakse kirjutama igasuguseid
jutte ja alati ei kirjutata just nii, nagu asjad tegelikult on või olid. Iga ajakirjanik püüab lugu teha
huvitavamaks omal võimalusel, et saada suuremat
kasumit.

Missugustest harjumustest pidite saate nimel loobuma?
Seal olles pidime loobuma oma mobiiltelefonidest ja
internetist. See oli vajalik, sest me ei tohtinud väljaspool olevate inimestega kontakteeruda. Õnneks saime
oma lähedastele helistada ja see andis kindlasti juurde
enesekindlust.
Millised on Teie eelised ja puudused võrreldes teiste
saates osalejatega?
Minu puuduseks oli kindlasti see, et ma ei osanud kõrgetel kontskingadel kõndida. Aga üsna lühikese aja jooksul
sain ma selle selgeks. Minu kõige suuremaks eeliseks

12

Millisena näete oma tulevikku, kas Te plaanite
oma elu siduda modellindusega ja jõuda Carmen Kassi tasemele?
Oma tulevikku plaanin kindlasti siduda modellindusega, seda, kas jõuan Carmen Kassi tasemele, ei
oska ma praegu öelda, kuid iga asi omal ajal.

Mario Kekišev, XIa

Moeshow kütab kirgi

14.veebruaril toimus Abja Gümnaasiumis järjekordne moeshow, mis on juba saanud meie koolis
sõbrapäeva traditsiooniks. Tänavune võit läks 5.klassile, mis paljudele pealtvaatajatele ja
osalejatele oli üllatuseks.
• Sõbrapäeval toimunud moeshow oli mõnus
vaheldus meie tüüpilistele koolipäevadele.
• Üritusest võtsid osa peaaegu kõik, vaid kaks
klassi ei osalenud, seega oli üritus hästi välja kukkunud.
• Moeshow jaoks oli aulasse toodud poodium ja
valgustus, kuid minu arust oli viimane halvasti
paigaldatud, üldiselt oli show meeldejääv ja tore ning
vahva, et sellist üritust korraldatakse.
• Minu nägemus moeshowst on siiski selline, et kostüümid
tehakse endale ise. Üks asi on lihtsalt riided kokku panna,
teine asi aga ise midagi valmis õmmelda ja lõigata.
Fotod 3x Keijo Koort
• Mina olin selle ürituse õhtujuht ja nii palju, kui ma kõrvalt nägin, olid kõik osalejad kõvasti tööd teinud.
• Viiendal klassil oli värvilisust, vahvaid ameteid ning nad nägid elavad välja.
• Viienda klassi etteaste polnud kõige parem, sest moeshowl peaks olema ikkagi võimalikult palju oma valmistatud
kostüüme, nende puhul aga oli enamus ikkagi oma riidekapist võetud esemetega. Sellest tuleneb ka teiste
õpilaste pahameel nende võidu pärast.
• Mulle meeldisid 6. ja 9.klass, kuna tegevusse oli kaasatud ka õpetaja.
• Kõige eredamalt on meeles õpetaja Silvia Mälksoo, väga erksalt ja aktiivselt astus lavale, lennutades kleiti.
• Seitsmenda klassi etteaste tegi eriliseks see, et poisid riietusid tüdrukuteks ning ka sealt on selgelt meeles Janek Jürgeni esitus, mis oli tõesti naiselik, kehastas oma osa väga hästi.
• Mulle meeldis kõige rohkem 8.kl etteaste teemal „Underground.“ Muusika valik oli super ning tõi mulle
külmavärinad ihule.
• Kõige paremad esitused olid 9. ,10. ja 11.b klassil.
• Väga huvitav etteaste tuli 9. klassilt. Katrin Otsa juhendamisel oli valminud meeldejääv show. See oli õpetlik looke.
• Kümnendal klassil oli päris hea idee: suured kleidid, meik, seong ja
esitus. Kõik oli super peale selle, et nad olid veidi igavad, polnud elavad
ja jäid pisut tuimaks.
• Üheteistkümnes klass oli ühtselt riides, oskasid valida sobiva muusika ja
nad täitsid ära teiste puudujäägid. 11.b klass oli suurepärane.
• Enim meeldis 11.b klassi teema ja kostüümid, sest nende kava oli kõige
paremini kokku pandud: sobiv laul, mõnus ja vaba liikumine.
• Kõige rohkem meeldis 11.b klassi esinemine, neil oli lihtne ja lahe
etteaste, kuid ega teisedki halvemad olnud.
• Mulle on alati meeldinud sõbrapäeva moeshowd, need on olnud väga toredad, neist saab oma kogemuse ja
elamuse.
• Üldvõitja oli natuke valesti määratud, aga vaevalt see kellelegi väga hinge läks.
• Kahju on sellest, et meie klass (11.a) seal ei osalenud. Ma arvan, et meil oleks päris hästi läinud.
• Mulle meeldis väga üritus ja loodan, et järgmisel aastal tehakse seda jälle. Siis osaleb 11.a seal kindlasti!
Aitäh kõigile, kes avaldasid oma arvamust ja aitasid loo valmimisele kaasa!
Mario Kekišev, XIa
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67. lennu viimane koolikell
Käes on päev, mis jääb meie kallitele abiturientidele viimaseks koolipäevaks.
Igal aastal on 11. klassi kohustus korraldada tutilistele meeldejääv kontsertaktus. Sellel aastal olimegi korraldajateks meie. Nägime päris palju vaeva ning õnneks laabus ka kõik hästi. Tüüpiliselt meile hakkasime asju ajama
ikka viimasel minutil. Oli vaja kirjutada laul lõpetajatest, leida esinejad, kaunistada saal ja veel palju muudki.
Viimane nädal on olnud väga ärev ja kiire. Kartsin väga, kuidas me selle laulukese tehtud saame. Kuid lõpuks
valmis kahe klassi peale kokku lõbus ja naljakas lugu. Küll väikeste viperustega, kuid siiski edukalt, esitasime oma
laulu. Suur tänu õp Kadile, kes meile abiks oli. Aktust alustati Doris Kareva luuletuse “Elul ei ole lugu, elu on loomine”. Sellele järgnes direktor Jüri Ojamaa kõne abiturientidele, milles ta märkis, et millegi lõpp on alati uue algus.
Ning siis oligi meie vahva laulukese kord. Pärast seda esinesid poisteansambel ja Mariah-Theresa. Vahepeal soovis
lõpetajatele edu nende esimene klassijuhataja Elen Raba. Ta kinkis neile videokasseti, mis sisaldas klippe ühistest
tegemistest aastaid tagasi. Kõige naljakam, armsam, lõbusam ja kurvem etteaste oli ikka tutilistel. Nende ühine
laul liigutas kõiki. Siis heliseski lõpukell ning sellega lõppes aktus ning 12.klassi viimane koolipäev.
See päev pani mind eriti mõtlema, et oh, juba aasta pärast olen ma ise üks nendest, kes kannab seelikut ja patsikesi. Ainult aastake ongi veel jäänud. Olen korraga õnnelik ja ka kurb. Kujutan ette, et ka see päev tuleb täis nii naeru
kui ka pisaraid.
Kuid neile 33-le noorele, tahan soovida palju edu ja õnne, et neil hästi läheks! Tutipäev oli nende päev,
nende viimane koolipäev.
Sandra Saar, XIb

Foto 2x Keijo Koort

Vee-etendusega teadusbuss Abja koolis

Nummi-Pusula sõpruskool meil külas

Uue spordisaali avamine
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