Abja kooli uus innukas direktor

olin ka volikogu liige.

Millega tegelete vabal ajal?

See on minu jaoks suurepärane väljakutse.

Missugused on Teie esimesed muljed
Abja koolist?

Mis on Teie eriala?

Väga positiivsed!

Püüan võimalikult palju aega pühendada
oma perele, aga endiselt on hingelähedane võrkpall!

Erialalt olen füüsika/matemaatika õpetaja.

Mida tahaksite muuta Abja koolis?

Kuidas leidsite tee Abja Gümnaasiumisse?

Palun kirjeldage oma endist töökäiku.
Pärast Tallinna Ülikooli lõpetamist asusin
Viljandis tööle matemaatika ja füüsika
õpetajana.
Õpetajakarjäär jätkus Vändra Gümnaasiumis; andsin matemaatika tunde ja olin pallimängude juhendaja.
Lühikest aega töötasin Viljandi Vanglas, sealt edasi läksin koolijuhiks Viljandi
Vene Gümnaasiumi (tänane Viljandi Kaare
Kool), aga vanglaga jäin seotuks kuni selle
sulgemiseni 2008. a kevadel.
Neli ja pool aastat töötasin Viljandi linnavalitsuses, alates 2015. aasta sügisest

Esimene aasta on sisseelamiseks ... aga
mõtteid on, mida teisiti teha ja mida arendama hakata.
Olen kindel, et kevadel saab neist juba pikemalt rääkida.
Missugused on head õpilased?
Need, kes on motiveeritud, kes soovivad
ise panustada oma hariduse parimasse
omandamisse.

Mis on Teie lemmikraamat?
J. Hašeki „Vahva sõduri Švejki juhtumised
maailmasõja päevil“.
Kumba eelistate: elada maal või linnas?
Miks?
Kindlasti linnast väljas ... põhjendused on
siinkohal liigsed!
Mis Te arvate lameda Maa teooriast?
Olgu ta lame või kerakujuline ... peaasi, et
gravitatsioon säiliks!

Millised on Abja kooli murekohad?
Kindlasti neid on, aga ma nimetaksin neid
väljakutseteks. Nendele teemadele meeskonnaga keskendudes muutuvad need tavaliselt tugevusteks!

Intervjueerisid
Kristyn Jakobson,
Jako Kalda,
X klass

8. klassi ekskursioon Pärnu vanglasse
12. oktoobril käisime klassiga ekskursioonil. Üpris hea vaheldus tavalisele rutiinile ja klassipingis istumisele.
Esimene koht, mida külastasime, oli Pärnu muuseum. Meid viidi kiirele ekskursioonile, tutvustati väljapanekuid ja viimaks jagati kätte küsimused, millele pidime kogu
muuseumist vastuseid otsima.
Seejärel läksime Pärnu vanglasse põgenemistuppa. Kõhe hakkas juba väravast
sisse astudes. Meid jagati 5- ja 6-liikmelisteks võistkondadeks ning viidi kongidesse. Esimeses kongis ei tulnud ühtegi
mõtet, millest alustada ning ajataju kadus.
Lõpuks andis vangivalvur vihje ja edasi
oli kõik arusaadav. Naerma ajas mõte, et
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11. klassis on kohustuslik teha uurimistöö.
Et leida inspiratsiooni ja avardada silmaringi, käisime tutvumas uurimistöödega,
mis olid tehtud noorte poolt üle maailma.
Esindatud olid tööd bioloogia- , meditsiini-,
sotsiaal- kui ka keemiavaldkonnast.
Meil endil oli ülesanne valida välja isiklikud lemmikud ning neid töid analüüsida.
Noortel oli võimalus osaleda ka erinevates töötubades, mida korraldasid muuhulgas TTÜ üliõpilased ja ka telesaate
,,Rakett 69” võistlejad. Kätt sai proovida
auto, teleskoobi ja klotsitorni ehitamisel.
Oli palju tehnoloogiaalaseid ülesandeid ja
ka psüühiliste võimete proovile panekut.
Üritus tervikuna oli huvitav ja saime motivatsiooni kvaliteetse töö kirjutamiseks.

me ise ei tulnud selle peale, et värviliste
teipide järjestus võib midagi tähendada.
Esimesest kongist välja saanud, viidi meid
teise kongi. Teine võistkond viidi kartsa,
kust neid pärast paaridena teiste võistkondade juurde saadeti. Teises kongis
tundus juba kõik loogiline. Kui teise kongi
ukseluugi lahti saime, siis hõikasime, et
vangivalvur meid uude kongi viiks. Valvur
ei tulnud, pidime ennast ise päästma. Samal ajal kõlas raadiost hääl: „Vangla on
väljunud meie kontrolli alt!” See tähendas,
et vangid hakkavad mässama. Proovisime
kongi ust võtmega avada, aga ei õnnestunud. Võti oli vastaskongiga vahetuses. Viimases kongis olevad õpilased panid meie

kongi võtme suusakepi otsa ja lükkasid
selle kongiluugist välja. Saime võtme kätte ja avasime ukse. Vahekoridor oli paksu
tossu täis, kõlasid paukpadrunite lasud.
Seejärel aitasime ka teistel kongiuksed
avada. Saimegi hakkama vanglast põgenemisega.
Seejärel läksime kinno, kus oli valida kahe
filmi vahel; „Tugevam” ja „Kingsman: The
Golden Circle”. Pooled vaatasid ühte ja
pooled teist.
See klassiekskursioon oli üks põnevamaid, mis meil olnud on.
Ketly Adamson,
VIII klass

Lahe koolipäev meie vabadus
29. novembril toimus Tallinnas Nordea kontserdimajas üritus nimega „Lahe koolipäev“,
selle aasta teemaks oli „Meie vabadus“.
Välja sõitsime varahommikul kell 5.45, üritus ise algas kell 11. Me jõudsime kohale umbes kell 10, oli paras aeg ära anda üleriided ja ennast kirja panna. Seejärel suundusime
sõpradega teisele korrusele, kus pakuti hommikusööki. Kontserdisaali uksed avati kell
10.45, valisime endile sobivad kohad.
Sellel üritusel esines väga palju huvitavaid inimesi, näiteks Rakett 69 naiskohtunik Riin
Tamm, NOËP laulja Andres Kõpper, näitleja Tõnis Niinemets, helilooja Rasmus Puur,
muusik Tanel Padar jpt. Neilt küsiti erinevaid küsimusi nende enda kohta ja elukutse
kohta ning enne üritust valiti välja ka igale osalejale üks küsimus rahva seast.
See üritus oli ülimalt tore ja lõbus ning ma ootan väga juba järgmist aastat.
Helina Prii,
VIII klass

Bhatricya Virumann,
Kätlin Tiidu,
XI klass

“Nagu Soomes, aga veel parem”
Kuna ma ei olnud lugenud etendusest midagi, siis ei teadnud ka, mida oodata.
Etendusest sain väga palju emotsioone,
nii positiivseid kui ka negatiivseid. Näidend oli üsnagi raske hoomata, kuna hiljem küsides teistelt, olin ainus, kes asjast
aru sai.
Iga tegelane mängis erinevat isiksusetüüpi, võiks isegi öelda, et vaimset probleemi.
Tegelaskuju Ivi oli autistlik, ütleks, et isegi
Aspergeri sündroomiga. Oli eraldi, märkas
teistest asju kohe (palli kadumist) ja kui
olukord ei meeldinud, tuli tal sundkäitumine (lille kastmine).
Lisaks oli seal välja toodud ärevushäirega
Ardi, depressioonis Leida, alkoholismis

piinlev Helmi, ADHD häirega Jürgen, töösse ja internetisõltuvusse uppunud Erki, üksik Kersti ja Heino, kes tundis, et kõik see
on nõme ja hoidis omaette.
Nad tahtsid välja töötada app’i, mis suunab inimesi, et nad teaks, mida teha. Masin, mis ennustab algorütmiliselt inimeste
tulevikku, otsustas, et neil parem oleks.
Üldiselt oli näidend segane ja raske aru
saada, aga sain, kuid ei oska seda kirjutades edasi anda. Etenduse lõppedes tundsin, et olen nö üksi, kuna mitte keegi ei
saanud loo mõttest aru.
Me ei vaja tegelikult tehnoloogiat, et üksteisest ja endast aru saada. Meie empaatiavõime kuulub tehnoloogiale, mitte üks-

teisele. Niigi oleme oma mõtetes enamus
ajast üksi ja rohkema üksindusega süvenevad me probleemid või kerkivad esile
me vaimsed puudused. Ei osata nautida
seda, mis me ümber on, vaid tahetakse
paremat ja uuemat. Inimlikkus sureb välja,
ei osata suhelda omavahel. Kindlasti ma
ei arva, et tehnoloogiat pole vaja, aga seda
tuleb osata piirata ja hetke nautida.
Muidugi ei saada etendusest aru, kui üle
poole maha magada ja mitte süveneda.
Ise soovitan kõigile. Oli mõtlemapanev ja
kaasahaarav.
Merili Marksalu,
X klass

Reis Prahasse
Käisime 1.-7. novembril orkestriga Baltic
Tremolo seoses konkursiga Prahas reisil. Baltic Tremolo on Abja muusikakooli
akordioniõpetaja ning kunagise direktori
Valdo Värgi asutatud orkester, mis aja
jooksul kujunes rahvusvaheliseks. Seal
on liikmeid Eestist, Lätist ja Leedust. Abja
Gümnaasiumist on selle orkestri nimekirjas Kaspar Teorein, Kuldar Kask, Karmen
Kask ning allakirjutanu.
Prahasse ning tagasi sõitsime bussiga,
sellele kulus kokku neli päeva. Ööd veetsime hotellides. Tšehhi jõudsime 2. novembri õhtul, seega midagi erilist teha ei

jõudnud. 3. novembri hommikul oli giidiga ringkäik Praha vanalinnas ning pärast
seda oli kuni õhtuse kontserdini vaba aeg
vanalinnas ringi liikumiseks. Kuna Praha
vanalinn on äärmiselt ilus, läks see aeg
väga kiiresti. Õhtune kontsert oli meie
jaoks kui peaproov järgmise päeva konkursiks, kuna päris proove polnud meil
kuskil võimalik teha.
Kätte jõudiski tähtis konkursi päev. Enne
konkurssi oli taaskord vaba aeg vanalinnas ringi liikumiseks, aja jooksul hakkas
juba linnaosa pähe jääma. Konkurss oli
õhtul. Me osalesime kahes kategoorias.

Klassikalise muusika kategoorias saime
teise koha ning kerge muusika kategoorias esimese koha. Auhinnaks oli suur
klaasist karikas, mis seisab nüüd uhkelt
meie akordioniklassis.
Oli väga tore ja meeliülendav reis, mis jääb
kindlasti pikaks ajaks meelde. Orkester on
võidukalt osalenud ka eelnevatel aastatel
rahvusvahelistel konkurssidel ning plaanis on seda teha ka edaspidi.
Merili Kask,
XII klass

Koolitus Balti filmi-ja meediakoolis
16.novembril käisime meediaõpilastega Tallinnas BFM-is ristmeedia koolitusel. Sinna koolitusele saime tänu Anne Põldsaarele, kes
tegeleb foto-ja meedialaagrite korraldamisega kui ka selliste väljasõitude planeerimisega. Koolitus kestis kolm tundi ja seal saime
kasutada oma meeskonnatöö oskusi.
Külastasime ka Filmimuuseumi, kus osalesime töötoas. Töötoas pidime arvama tuntud Eesti filme ja taustamuusikaid. Päev oli tore
ja meeleolukas. Kindlasti tuleb ka järgmiseid väljasõite.
Anne-Mai Vaikjärv,
VIII klass

Mika Keränen külastas Abja Gümnaasiumi
Abja Gümnaasiumi kooliperel oli septembrikuu lõpus tore sündmus – külla
tuli Soome päritolu Eesti lastekirjanik
Mika Keränen, kelle raamatud on õpilaste
soovitusliku kirjanduse nimekirjas. Tema
lasteraamatute põhjal on valminud film
„Supilinna salaselts“. Aastal 1999 asus
Keränen Tartu Ülikoolis õppima eesti keelt
võõrkeelena. Aastast 2006 elab kirjanik
Tartus.
Kirjanik palus esmalt talle esitada küsimusi. Neid oli palju. Mika Keränen vastas
neile talle omase huumoriga. Saalist kostis naeruturtsatusi. Avameelne dialoog kirjaniku ja õpilaste vahel oli alanud.

Mika Keränen kirjutab peamiselt lastekrimkasid. Sageli on raamatutes tegelasteks ta oma lapsed. Tema lemmikraamatuks on see, mida ta hetkel kirjutab. Kohe
– kohe ilmub kõige uuem raamat – „Fantoomrattur“. Kirjanik ise armastab James
Bondi raamatuid.
Keräneni hobideks on jalgpalli mängimine
ja aiandus. Talle meeldib jalutada Tartu
Botaanikaaias. Korvpalli ta enam ei mängi, kuna ei saanud aru, kas palliplatsil öeldi „viga“ või „Mika“. Samuti ei armasta ta
BMW – sid, kuna nende juhid on rumalad
ja kihutavad liialt.
Kuulajatele Mika Keräneni esinemine

meeldis.“Ta oli vahva, rääkis lahedalt!“
kuulsin ühe õpilase sõnu.
Abja Gümnaasium kinkis kirjanikule kooli
almanahhi ja Mulgi mehe tassi. Mika Keränen ütles naljatamisi, et neil on Contraga võistlus, kummal on kodus rohkem
kingitud tasse. Kohapeal sai osta kirjaniku
raamatuid ja paluda neisse autogramme.
Kohtumine kirjanikuga sai teoks tänu Abja
Raamatukogu töötajatele Ingrit Porkanenile ja Mariliis Järvetile. Suur tänu teile!
Siiri Meidla

Külas käis Reeli Reinaus
Reeli Reinaus on lõpetand Kohila Gümnaasiumi, õppinud Tartu Teoloogia Akadeemias. Lisaks sellele veel eesti ja soome-ugri filoloogiat. Kirjaniku teosed on pärimuslikud, müstilised ja linnalegendidest põimitud. Ta esimene raamat ilmus 2005 ja kandis nime ’’Une
nägu’’. Esimene lasteraamat ’’Saladuslik päevik’’ ilmus aga 2008.
Abja Gümnaasiumi külastas kirjanik 16.11.2017. Kuulajaskond oli pigem põhikooli õpilased, kelle hulgas ka paar gümnasisti. Kirjanik
rääkis endast, muistenditest ja oma teostest. Tundus, et gümnasistid olid rohkem huvitatud sellest.
Merili Marksalu,
X klass

Heatahtlik füüsikaõpetaja Paul Zubtšenko
Kuidas leidsite tee Abja kooli?
Abja kool kuulutas lehes, et vajab õpetajat. Vahemaa tundus talutav. Kandideerisin...
Kus koolis te veel õpetate?
Hetkel õpetan veel Kilingi-Nõmmes. Läheb kaheksas aasta.
Kirjeldage palun oma haridust.
Hariduse omandasin Tartu Ülikoolis. Diplomile on kirjutatud füüsik, pedagoog. Aasta oli siis 1985.
Kas Teile meeldib Abja koolis? Kui jah, siis miks?
Meeldib Abja koolis. Selline sõbralik õhkkond. Eks panustanud on kõik. Õpetajad, juhtkond ja õpilased.
Milline on Teie elu väljaspool kooli?
Väljaspool kooli tegelen oma põhitööga, milleks on kinnisvara haldamine.
Mis Teile koolitöö juures meeldib ja mis ei meeldi?
Meeldib, kui tahetakse õppida. Veel rohkem meeldib, kui õpitakse mitte
ainult hinnete pärast. Mõningatele vähestele on ükstapuha, kes klassi ees
seisab. See ei meeldi.
Mida peate elus kõige tähtsamaks?
See, mis elus tähtis on, muutub aja jooksul. Hetkel pakuks, et tuleb teha
õigeid asju. Ja mis on õige, peab minuvanusel juba selge olema.
Ike-Loo Ilves,
Kairo-Kristjan Kivisild,
X klass

Liikumiskavade
tulemused
Neljapärval, 7. detsembril esitati Abja gümaasiumis taaskord liikumiskavasid.
Algklasside arvestuses oli parim II klass.
V kuni VIII klasside arevestuses olid parimad V klassi poisid.
IX kuni XII klasside arvestuses oli parim XI
klass.
Eripreemiad pälvisid X ja XII klassi poisid
ja III klassi tüdrukud.

“Mina ka”
Jaan Rannapile pühendatud jutuvõistluse
tulemused:
5.-6. klass
Ljudmila Tepper
Lisette Loit
Kerttu Marjaana Kortesmaa

7.-9. klass
Anne-Mai Vaikjärv
Karmen Kask
Kaspar Teorein

10.-12. klass
Merike Voss
Laura Meremaa
Merili Marksalu

Agu Sihvka peapreemia võitis Merili Kask 12. klassist.

Praam või sild

Tiiu

Praamisõit

Praamireis

Hiiumaal käisime suvel,
Hiiumaal oli meil tore.
Öö läbi olime üleval,
kuulasime mere kohinat.

Oo, mu Tiiu,
ustav praam oled sa!
Punane ja valge ja paistad
välja nagu roos!

Kuhu lähed, sokuke?
Hiiumaale lähen ma.
Seal on meri sinine,
tasane on maa.

Käisime Kõpus ja Kärdlas,
Kassaris telgiga jändamas.
Muidu oli meil tore,
kui vaid tee nii pikk ei oleks!

Merel oled sa nagu tiiger!
Tiiu, sinuga ei lähe riidu,
sellepärast et
ustav praam oled sa!

Millega küll tõttad sinna?
Praamiga, kui selged ilmad.
Läbi lainte tormiga
merevoog mind kannab ka.

Väikse praami reis
Käib üle suure mere.
Ahoi, ees sadam, seis!
Randudes ütlete „tere”!
Hiiumaal on täitsa tore
ja ilm polegi kole.
Hiiumaal on rahvas lahe
siiski tagasi on minna tahe.

Hiiumaal käisime praamiga,
kahju, et veel pole silda seal!

Kuldar Sperling, VIII klass

Kuid mida teed seal Hiiumaal?
Vaatan merd ja karjamaad.
Toitun mina merehõngust,
tunnen rõõmu Eestimaast!

Romet Gregory Subi, VIII klass

Aivo Jüris, VIII klass

Marianne Liis Oissar, VIII klass

***

Mõtted

Need tuled siin ajavad närvi
pidevalt muutes oma värvi
Täida oma kohust kui tulen
Peaasi, et näkku ei tule

Kõiksugu mõtteid tuleb mul pähe,
proovi palju tahad, nad ära ei lähe.
Mõttesse tuleb halba ja head,
mõtlemine vaevab minu pisikest
pead.

Need tuled siin ajavad närvi.
Täna ehk olengi meestest parem
tulles neist kordades varem
külaline iseendale
toetuspunkt rajatud kindlale

Mõtlen elust ja veel paljust muust,
mõtetest keegi ei kuule mu suust.
Soovin, et suudaksin oma mõtted
välja öelda,
mitte neid ainult endamisi mõelda.

Täna ehk olengi meestest parem.
Tulen kui jää ja tulen kord läbi
kui murdun, taha jääb miinide väli
Seljas must mantel,
Meru, fiktsionaalne karakter.
Meru 13.11.17
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Abja Gümnaasiumi ajaleht
Ajalehe toimetus
Jako Kalda, Kristyn Jakobson, Ike-Loo Ilves, Merike Voss, Merili Kask, Merili Marksalu, Silvia Mälksoo
Tehniline toimetaja
Keijo Koort

