
Olden Puna - Abja Gümnaasiumi 
2020. aasta õpilane

Mis oli sinu esimene emotsioon, kui said teada, et olid valitud 
Abja gümnaasiumi aasta õpilaseks?
Veidi  üllatas,  aga  ennekõike  rõõmustas  mind  väga.  Väike  tun-
nustus  on  hea  väetis  edukaks edasipürgimiseks. Aitäh!
Sa  oled  silma  paistnud  oma  hea  õppimise  ja  erinevate  võist-
luste  ning  olümpiaadide saavutustega,   mis   on   sinu   eduka   
õppimise   saladus(ed)?   Mida   soovitad   teistele õppuritele?
Minu heade õpitulemuste saladuseks võib pidada püüdlikkust, mis 
algas juba eelkoolis. Olen ise  oma  eesmärgile  pühendunud  ja 
soovin iga päevaga olla endast natukene parem. Teistele õppuritele  
soovin  samuti  julget  pealehakkamist.  Üheks  minu  põhimõtteks  
on alati olnud, et kui ei tea, siis tuleb küsida - saab targemaks. Kes 
pelgab küsida, ei saagi ju teada.
Kuidas oled harjunud distantsõppega, mis on selles head ning 
mis on selles halba?
Head  on  veel  väga  raske  leida.  See-eest  tunduvad  töömahud  
tihti  mõnevõrra  suuremad kui tavalisel koolipäeval.
Miks on sinu jaoks õppimine tähtis ning kuidas suhtud neisse, 
kes võtavad õppimist kui teisejärgulist tegevust?
Õppimine    on    üks    võimalus,    kuidas    iga    päevaga    endast    
paremaks    saada.    Väike võistlusmoment  iseendaga.  Arvan,  et  
igaüks  võib  oma valikud ise teha ning mina pole siin mingi koh-
tumõistja.
Millega sa vabal ajal tegeled? Millega sa tahaksid tegeleda?
Vaba aega ülearu ei olegi, eriti praegu. Meeldib lugemine, aga ka omadega Eestimaa loodust avastamas käia.
Millised on sinu tulevikuplaanid? Kus näed ennast viie aasta pärast?
Praegune  olukord  on  mu  tulevikuplaani prillide  klaasid  veidi  uduseks  teinud.  Võimaluse korral õpin edasi ja loodan, et minu 
tulevik on seotud numbritega.
Mis on sinu suurimad tugevused ja nõrkused? Kuidas on need sind seni koolis aidanud või tagasi hoidnud?
Minu  tugevuseks  on  ilmselt  see,  et  julgen  jääda  iseendaks,  olenemata  teiste  arvamusest. Nõrkuseks võib olla aga arusaa-
matult vähene suhtlemine, mis juba ise seab küllaltki piire.
Mis on seni sinu kõige meeldejäävam hetk Abja gümnaasiumis? Miks?
Kõige  meeldejäävam  hetk  jääb  seekord  ehk  ütlemata,  sest  on  mõnevõrra  negatiivne.  Aga teisel  kohal  ehk  olekski  aasta  
õpilase  tiitel.  Väga  tark  naine,  minu  taustajõud,  on  alati öelnud, et hea lapse parim väetis on märkamine ja kiitus.

Intervjueerisid Jako Jänes ja Robert Pirs, X klass



Mis tunne oli saada nii auväärse tiitli 
nominendiks?
Ma olin väga üllatunud, ei osanud seda 
üldse oodata. Alguses, kui aasta õpila-
ne välja kuulutati, kahtlesin, kas kuulsin 
ikka õigesti.

Mis arvad, miks just sina selle tiitli 
said?
Ma arvan, et sain tiitli tänu mu headele 
õpitulemustele ning saavutustele olüm-
piaadidel. 

Mis on su lemmikõppeaine ja milline 
meeldib sulle kõige vähem?
Lemmikõppeaineid on mul mitu, näiteks 
matemaatika, kirjandus ja keemia. Tege-
likult meeldivad mulle kõik õppeained 
ja selliseid, mis mulle üldse ei meeldi, ei 
olegi.

Tubli ja tagasihoidlik põhikooliastme
aasta õpilane Kerli Kond

Kui sul oleks võimalik Abja Gümnaa-
siumis midagi muuta, mis see oleks ja 
miks?
Mulle meeldiks, kui õpilaste ja õpetajate 
vahel oleks koostöö sujuvam ning õpe-
tajad annaksid objektiivsemaid soovitu-
si ja tagasisidet õpilaste õpitulemustele.

Kas käid ka muusikakoolis, kui jah, 
siis mis pilli seal õpid?
Jah, ma käin muusikakoolis ning õpin 
flööti juba viiendat aastat.

Millega tegeled sa vabal ajal? 
Vaba aega jääb kooli kõrvalt väheks, 
kuid kui seda tekib, siis loen  raamatuid.

Kas oled juba mõelnud, kuhu edasi 
õppima lähed ja kelleks tulevikus saa-
da tahad?
Ma ei ole veel otsustanud, kuhu ma edasi 
õppima lähen. Silme eest on läbi jooks-
nud paljud koolid, kuid midagi kindlat 
veel ei ole, nii et hoian oma võimalused 
avatud. Sama lugu on ka sellega, kelleks 
tulevikus saada tahan. Olen mõelnud 
paljudele ametitele, kuid kindlat suunda 
mul veel pole.

 Intervjueeris Helina Prii, X klass

“ Kerttu, äratus!” hüüab ema.
“ Mhmm… “ mõmisen mina vastu.
Poole tunni möödudes kõlab koputus ja 
nõudlik hääl: “Kerttu, marss üles!”
Ronin porisedes voodist välja. “Olgu, 
olgu!”
Ema käsutab: “Söö kõht täis ja hakka õp-
pima!”
Söön hommikusööki. Tegelikult võiks 
öelda, et juba on lõuna. Söön siis tege-
likult hommikusööki lõunaks. Kõht täis, 
marsin õpikute ja vihikutega söögilaua 
äärde. Peale Stuudiumi lehitsemist tea-
tan resoluutselt: “ Emps, ma ei oska”.
“Mida sa ei oska?” küsib ema. “ Mitte mi-

Kodus koroonaajal (1)
dagi ei oska”, teatan mina, kuna ei viitsi 
süveneda. “Näita!” nõuab ema. 
“Mis siin osata on! Tead ju küll!”
“Kuule emps, kui ma teaks, siis ma ju ei 
küsiks,” jään endale kindlaks. 
Õnneks ema loeb koduse töö juhendi 
läbi.
“ Tead, Kerttu, mina ka ei oska ja aega 
nuputamiseks pole”.
“Aga saada vennale, tema oskab, saab 
kiiremini”.
Teen kuvatõmmise ja saadan vanemale 
vennale. Saan kiirelt vastuse: “Mis jura te 
seal koolis õpite?’’  “Kanakasvatust,” tea-
tan rõõmsalt. “ Tegelikult on see mate 

ülesanne!” 
“Olen tööl praegu. Vaatan, kui koju jõu-
an!”
“Hurraa! Emps, Kermo aitab õhtul,” tea-
tan emale, enesega rahul olles.
“Võta siis järgmine aine!” käsutab ema.
“Yes, boss!”
Kaevan keemia raamatu välja. 
Ema juba ahastab: “Saaks see koroona 
juba läbi!”
Olen koroona viirusest õppinud, et pole 
need vanemad nii targad midagi.

Kerttu Marjaana Kortesmaa, VIII klass

Jako Kalda koomiks distantsõppest
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Mis spordialaga tegeled?
Klassikalise tõstmisega.

Mitu aastat kavatsed aktiivselt tõst-
misega tegeleda?
Karjääri proovin teha kuni gümnaasiumi 
lõpuni, peale seda olenevalt võimalus-
test.

Mis innustas sind tõstmisega tegele-
ma?
2016. aasta lõpus ehitati Apja uus jõu-
saal, kuhu tulid tõstepõrandad ja hakati 
tõstmistrenne andma.

Mitu tundi nädalas teed trenni ning 
kas on ka vahel tulnud laiskus- hoog, 
kus sa ei lähe trenni?
Muidu teen 4-5 trenni nädalas, koroona 
ajal kolm. Trenni laiskuse pärast mine-
mata ei jäta, kui, siis ainult vigastuse või 
kehva tervise tõttu. 4-5 trennile lähevad 
kehaline kasvatus ja suunatunnid ka 
otsa.

Milline on sinu eesmärk tõstmisel 
praegu?

Aktiivne sportlane Erik Raagmets
Arendada füüsilist võimekust, kasvatada 
lihasmassi, jõuda Eestis võimalikult kõr-
gele ja pakkuda konkurentsi.

Millisena tahaksid näha end viie aasta 
pärast?
Viie aasta pärast oleks eesmärgiks õppi-
da Sisekaitseakadeemias, teha sporti ja 
selle kõrvalt  tööl käia.

Kuidas sobib sulle distantsõpe? Mis-
sugused õppeained meeldivad, mis 
valmistavad raskusi?

Distantsõpe meeldib, saab otse kodus 
olles õppida. Kohati on palju, kohati on 
piisavalt. Raskusi valmistavad matemaa-
tika, inglise keel, keemia, füüsika.

Millega veel tegeled peale spordi ja 
õppimise?
Peale spordi ja õppimise meeldib mulle 
hoovis tööd teha, veeta aega enda kal-
limaga, tegeleda enesearendamisega, 
laiendada silmaringi.

Mida soovitad oma eakaaslastele?
Soovitan eakaaslastele olla austav ümb-
ritseva suhtes ning mõelda rohkem 
enda tulevikule ja teha selle jaoks sam-
me juba täna.

Intervjueeris Sandra Allik, X klass

Kõik haridusasutused suleti Vabariigi 
Valitsuse korraldusega 13. märtsil. Kui 
praegune olukord enam ei muutu, jät-
kub õppetöö e-õppe vormis 15. maini. 
Koolidele jääb ka pärast 15. maid õigus 
jätkata koduõpet, kui seda peetakse 
vajalikuks. Gümnaasiumi lõpetajatel on 
kaks eksamit ja põhikooli lõpetajatel jää-
vad eksamid ära.

Distantsõpe on olnud minu jaoks päris 
raske. Raske on keskenduda õppimise-
le ja paljud asjad on jäänud tegemata. 
Alles hiljuti võtsin ennast kokku ja hak-
kasin tegema järele asju, mida ma ei 
tahtnud teha. Loomulikult olin ma juba 
teinud palju tegemata töid järele, aga 
mõned jätsin ikka tegemata. Mu ema 

Kodus koroonaajal (2)
ütles: „Tee ikka kõik ära, siis on lihtsam“. 
Tema ja mu õde on mind palju julgusta-
nud ja motiveerinud kooliasju ära tege-
ma. Meeliann, minu õde, aitas mul teha 
nimekirja ülesannetest, mis mul olid te-
gemata. Ma olen eelmised kaks päeva 
selle nimekirja järgi teinud töid, mis mul 
ei olnud tehtud.

Ma olen karantiini jooksul peaaegu kogu 
aeg kodus olnud. Praeguses olukorras 
on haruldane, kui saan poodi minna, ta-
valiselt käivad mul vanemad poes. Olen 
kodust väljas käinud ainult kaks korda.

Aeg on uskumatult kiiresti läinud. Alus-
tasime distantsõppega 16. märtsil, täna 
on 3. mai. Mul on üheksa päeva pärast 

sünnipäev, ma saan 15-aastaseks. Kah-
ju, et ma ei saa oma sünnipäeva pidada 
karantiini tõttu. On kindel, et lähipäevil 
olukord ei lahene ja avalikke kohti ei 
avata. Kogunemisi ei tohi olla, sünnipäe-
vade pidamisest rääkimata.

Ma loodan, et saan kooliga hästi hak-
kama ja teen kõik tegemata tööd ära, 
et olukord laheneks ja rohkem inimesi 
ei sureks. Ma ei suuda ette kujutadagi, 
kui keegi minu lähedastest haigestuks 
sellesse.

Hendrik Hallik, VIII klass

Alfred Neulandi mälestusvõistlustelt. 
Foto: Erakogu
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Stella Seidla - Tagasihoidlik ja vaikne. 
Oma tundeid väljendab maalides. Ar-
mastab liikumist ja sporti. Talle meeldib 
omaette olla, kuid sõprade jaoks on tal 
alati aega ja abivalmidust.

Karl Erik Sirendi - Enesekindel ja enese-
keskne noormees suurest linnast. Viisa-
kas ja vaikne. Teeb jõusaalis trenni ning 
pöörab tähelepanu heale välimusele. 
Oleks laiskust vähem, jõuaks rohkem.

Merili Marksalu - Enamasti rõõmsa-
meelne, kuid mõnikord näitab ka oma 
teist palet. Aktiivne ja vahel liigagi jutu-
kas. Enne ütleb, siis alles mõtleb.

Kairo-Kristjan Kivisild - Sõbralik ja 
muhe noormees. Klassi hurmur, kes nau-
dib tähelepanu. Teeb nii tööd kui trenni. 
Aktiivne ja rõõmus tegutseja, huvitub 
tehnikast.

Kevor Palulill - Heasüdamlik, vaikne ja 
rahulik noormees. Enamasti optimistlik 
ja rõõmsameelne, suudab ka teistel tuju 
paremaks muuta. Oskab olla nii meeldi-
va kui ebameeldiva suhtumisega.

Patrick Purtsak - Noormees, kes armas-
tab seltskonda, lõbu, nalja ja ekstreem-
sporti. Sõbralik ja abivalmis, kui olukord 
nõuab.

Eneli Kink - Tal on kõige pikemad juuk-
sed. Sõbralik ja rahulik, abivalmis ning 
sihikindel. Teab, mida tahab.

Kenri Kandla - Kena ja sportlik noor-
mees. Koolis käis harva, kui kohal oli, siis 
jutustas ja lärmas palju. Ajab oma tõde 
ja õigust taga.

Joel Jänes - Jutukas ja jonnakas. Sportlik 
ja enesekindel vaidleja. Suuga teeb suu-
re linna, käega ei ….
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Laura Kingo - Väike neiu, kuid jõudu on 
palju. Teeb trenni ja käib nädalavahetus-
tel tööl. Armastab loomi ning nendega 
tegelemist. Tahab saada loomaarstiks. 
Kui laiskus ei kimbutaks, oleks tulemu-
sed paremad.

Kuldar Kask - Töökas ja asjalik noor-
mees. Teeb täpselt nii palju kui vaja ja ei 
sammugi rohkem. Jõuab palju: tegeleb 
pillimänguga, laulab, remondib autosid, 
teeb talutöid. Oskab enda eest seista. 
Alla ei anna ja järele ka ei anna.

Ike - Loo Ilves - Hea isuga noormees 
oma parimates aastates.
“I’m not that great at advice. Can I intrest 
you in a sarcastic comment?”

Kristyn Jakobson - Rõõmsameelne 
kaunis neiu. Ilus olemine on olulisem kui 
õppimine. Armastab rõõmsat seltskon-
da ja nalja.

Jako Kalda - Abivalmis ja sõbralik tehni-
ka ja IT-huviline noormees. Mugav mees, 
kes unistab edukast karjäärist ning luk-
suslikust elust.

Teet Jüris - Vaikne ja omaette hoidev. 
Loeb palju ja jookseb kiiresti.
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Nii päevad, kuud ja aastad läevad, ilm 
muutub oma oluga... 

/J. Tamm/

Tänavu, sellel erilisel 2020. aasta kevadel 
lõpetab põhikooli 13 tublit noort. Möö-
das on üheksa kooliaastat täis rõõme ja 
muresid, meeldejäävaid hetki, elamusi 
ja tundeid. Kui siiani vahel mõtlesite, et 
ei taha koolist ega õppimisest midagi 
kuulda, siis teadke, et arusaamad elust 
ja asjadest ajapikku muutuvad. Peagi 
meenutate heldimusega oma esimest 
koolipäeva. Alatiseks jääb teile kalliks 
esimene õpetaja.
Meie klass on ühtehoidev, klassikaasla-
sed on üksteise suhtes hoolivad, leplikud 
ja mõistvad. Päris palju oleme käinud 

Põhikooli lõpetajatele mõeldes

koos reisimas ja matkamas, klassiõhtutel 
mänginud ja vaadanud filme, õppeköö-
gis maitsvaid toite valmistanud. Mee-
nuvad ühised ettevõtmised ja edukad 
esinemised kooli üritustel ja võistlustel 
– Keeristorm, jõulupeod, videote ja fil-
miklippide tegemised, mälumäng, või-
leibade valmistamine, playbackid, klassi 
ehtimine.
Saan uhkusega öelda, et 13 lõpetaja 
seas on kiituskirjaga tunnustatu ning 6 
õpilast, kelle tunnistusel on ainult nel-
jad-viied. Lisaks sellele on meil andekas 
kunstnik, head muusikud ja sportlased, 

leidub lausa Eesti meister ja rekordioma-
nik. Olete hakkajad, sihikindlad ja edasi-
püüdlikud.
Põhikooli lõpetamine on algus edasiste-
le õpingutele. Usun, et saate hakkama 
kõikjal, kuhu õpingud ja elu teid viivad. 
Tuult tiibadesse!

IX klassi klassijuhataja
Anneli Veevo

Airon Kent Lõhmus Andra-Maria Bokmane Andre Matt Getlin Sosi Gregor Hein

Harri Sokk Kaarel Tiit Tõnts Maria Joanna Lääts Mariete Tart Markus Ojasaar

Robin Sang Sander Saarman Tambet Jõgi Klassijuhataja Anneli Veevo
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4. klassi maalilavastused

Ajanihked

Emily Lapun

Greete Mäger

Karl Erik Sirendi

Emil Lindvest Grete-Liis Saarman

Lauri AdamsonLaura-Liisa Laas
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Kadakas 52
Abja Gümnaasiumi ajaleht

Ajalehe toimetus
Jako Jänes, Robert Pirs, Helina Prii, Silvia Mälksoo

Tehniline toimetaja 
Keijo Koort

TOSSUDISAIN - Mariete Tart

Viimased kuud on meil koroonaviirus,
saan ainult mängida üksi.
Covid 19 levib nagu jänkukiirus,
heal juhul võib õues olla kaksi.

Millal küll lõppeb see jama?
Tahan sõpradega koos minna kooli!
Trennistki pole mul kama
ja tahaks minna ka poodi.

Emil Lindvest
IV klass

TOSSUDISAIN - Maria Joanna Lääts

KONTRAST - Gregor Hein

KONTRAST - Airon Kent Lõhmus

KONTRAST - Getlin Sosi

Koroona Eestimaale tuli,
elu justkui välja suri.
Kooli minna me ei saa,
arvutis peame õppima.
Kaoks ära viirus paha,
elada kõik vabalt tahaks.
Ootame nüüd suve sooja
vaheaega, tuju loojat.

Grete-Liis Saarman
IV klass


