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Miks kadusid puhvetist söögivahetundide ajaks saiad ja eineleivad? Kuidas me need tagasi 

saame? Miks koolis enam avalikku wifit pole? Miks ei võiks ka meie koolis toimuda prom’e 

ehk kooliballe? „Meie klass ei käi üldse ekskursioonidel!” kurdavad 5. klassi õpilased. „Meid 

kogu aeg kiusatakse!” nukrutsevad 2., 3., 4. ja 5. klassi õpilased. „Saiad ja eineleivad on 

puhvetist kadunud ning kuna koolilõuna mulle alati ei maitse, pean kuni kuuenda tunnini 

söömata olema!” kuuleme 2. klassi õpilase suust. Appi! Mis toimub ja miks keegi ei aita?! 

 

Järjest enam probleeme ilmub päevavalgele. Õpilased on hädas ja mures ega oska midagi 

enam ette võtta. Mida teha? Kuhu oma murega minna? Kellele rääkida, et asi muutuks ja 

paraneks? Vastus on lihtne – õpilsaesindusse. 

Õpilsaesindus on 9. – 12. klassi õpilastest koosnev meeskond, kelle ülesandeks ja 

kohustuseks on esindada ja kaitsta õpilasi nii koolis kui ka kooliväliselt, seista kooliõpilaste 

heaolu ja häälte eest, edendada koolielu ning muuta seda aktiivsemaks ja omanäolisemaks. 

Samuti on tähtis info vahendamine õpilaste ja kooli juhtkonna vahel, loome- ja isetegevuse 

innustamine ning õpimotivatsiooni tõstmine. Ja ärge unustage kooli traditsioonide järgimist ja 

edasi viimist. 

Otsustasme siis asja omal käel uurima hakata. Käisime ringi ning küsisime õpilastelt, kas nad 

teavad midagi kooli õpilasesindusest ning kes sinna kuuluvad. Vastused olid üpris üllatavad: 

kõik on kuulnud õpilasesindusest midagi, kuid mitte keegi vastajatest ei teadnud, kes 

õpilasesindussse kuuluvad.  

Aga miks? Kuidas nad ei tea? Sest keegi pole neile seda öelnud. Kõik ei märka uue maja 

esimese korruse koolistendil pisikeses kribukirjas olevat õpilasesinduse ametite nimekirja kes-

on-kes. Kooliüritusi viivad läbi alati õpetajad või huvijuht. Ainus õpilasesinduse olemasolu 

tõestav tegur on hääl kooliraadiost, mida me küll ei näe, aga kuuleme. Järelikult õpilasesindus 

on ikka olemas, aga... ÕPILASESINDUS, KUS SA SIIS OLED JA MIKS SA END PEIDAD?! 

Probleemide tekkimisel ei lähe just iga õpilane oma murega õpetaja juurde. Ei taha ju paista 

mingi hädapätakana ja arusaadavalt suured ei mõista neid, noori. Pigem minnakse rääkima 

mõne teise õpilasega, kuid mida ka teine õpilane väga teha oskab või saab. Probleemide ja 

murede lahendamiseks on vaja võimu, mis antud hetkel on teadmata kadunud õpilasesinduse 

liikmetel. TULE VÄLJA, ÕPILASESINDUS! TULE NÄITA END JA AITA KAASÕPILASI! 

          

         Brit Keskra  

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

Kui Sul on meile küsimusi, mõtteid, ideid või tahad, et ka Sinu lugu lehes 
ilmuks, kirjuta meile aadressil: koolileht@kohila.edu.ee  

Selles lehes 

kriipsutame alla: 
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Küsitlus: 

Kelleks tahan saada? 

Seekordse numbri küsitluse viisime läbi esimeste klasside õpilaste seas. Tahtsime teada, kelleks tahavad Kohila Gümnaasiumi koolipere uued 

liikmed saada? Küsitluse viis igas klassis läbi iga algklassi klassijuhataja. Kokku osales küsitluses 74 vastajat. Küsitluse vastused on kirja pandud 

täpselt nii, nagu meie pisikesed vastajad ise oma käega kirjutasid. 

1.a klass: 

 Automüiaks või poemüüiaks 

 Korpalur 

 Superkankelane 

 Rüütel, rütiksata 

 Polisei 

 Õmbleia, arst 

 Juksuriks, polikseiks 

 Õpetaja laseaja 

 Kaskatör 

 Lumasnoasis 

 Muusikuks, hea viuli mänkiaks 

 Lauliaks, heliloia, muusik 

 Juuksur, arstiks, õpetaja, 
kooristaja 

 Ma akan isat aitama 

 Politstinik 

 Näitleiaks ja esineta 

 Disaineriks 

 Pulise 

 Rogsdar 

1.b klass: 

 Pleier, arvutimängija 

 Võrkpalluriks 

 Mina tahan saada loomaarstiks! 

 Mina tahan saada triki meheks 

 Jalkpalluriks 

 Auto ehitaia 

 Politsei 

 Loomaarst 

 Politsei 

 Robootika leiutajaks 

 Kosmonaut 

 Jalgpalluriks 

 Kosmonaut 

 Ropotika leiutaiaks 

 Jalkpaluriks 

 Geenius 

 Kopajuht Marius 

 Politsei 

 Rapotika 

 Juuksuriks 

1.c klass: 

 Sõjaväelane 

 Looma arstiks 

 Sõia mees 

 Koeraka trenika teha 

 Kassapidaja 

 Kosmonaut, sõjaväese  

 Auto valmistaja 

 Arsti 

 Ehitaja 

 Lenukijuiks 

 Looma arstiks 

 Politseiks 

 Drifftjaks 

 Polidseiks 

 Ma tahan lauljaks 

 Looma uurijaks 
 
 
 
 

1.d klass: 

 Sõdur 

 Rallimees 

 Loomarst 

 Politseinik 

 Ratsutaja 

 Astronaut, piloot 

 Leiutaiaks 

 Poksja 

 Ratsutja, kookaks 

 Talupidaja 

 Ülikooli õppejõud 

 Poks ja 

 Talupidaja 

 Rallimees 

 Rekaiuht, autoiuiks, kitarimänita 

 Piloot 

 Hobuse-kasvataj, 
ülikooliõppejõud 

 Politseinik 

 Müüja, kosmonaut 

Meie koolis peeti õpetajate päeva 2. oktoobril. See on iga-aastane traditsioon, et gümnaasiumi õpilased saavad olla ühe 

päeva õpetaja rollis. Sel aastal oli direktor Karl Heindrih Rikkinen ning õppealajuhatajad olid Helle-Maris Siilak ja Marelle 

Esko. Huvijuht oli Deirdre Susanna Leis.  

Õpetajaid on koolis palju ning valik osutus päris raskeks. Saime valida, kas tahame tundi anda üksi või kahekesi. Meie otsustasime koos 

asendada matemaatikaõpetajat Silva Luuki. Andsime tundi viiendale, kuuendale ja kaheksandale klassile. Nad on juba piisavalt vanad ning 

julgevad seega ka tunnis korda rikkuda. Kuid kehtestasime omad reeglid, millest ka kinni peeti. Tundides täitsime töölehti ning lasime neil 

ülesandeid tahvlile lahendada. Samas ei tahtnud me olla liiga karmid ja üritasime nende tunni vabamaks teha. Lasime neile taustaks muusikat, 

mille said nad ise valida. Kõige kiiremale ja tublimale töölehe tegijale panime ka viie.  

Mõned asendusõpetajad suhtusid enda töösse suure rõõmu ja loomingulisusega. Merve Augi asendanud Henri Heinmäe ja Eero Välik 

tegid laste päeva lõbusamaks. Muusikatundides mängiti erinevaid ringmänge ja lauldi populaarseid lastelaule täiest kõrist kaasa. Oli näha, et 

õpilaste emotsioonid olid laes.  

28. oktoobril kohtusid CEV European CUP raames Kohila VK naiskond ning Nova KBM Branik MARIBOR Sloveeniast. Koduseinte 

toel eurodebüüdi teinud Kohila VK naiskond Sloveenia hõbedale siiski vastu ei saanud ning tuli tunnistada vastaste 3:0 paremust. 

Väidetavalt vaatas ajaloolist kohtumist ligi 400 silmapaari.  

Olenemata kaotusest, jätkus õhtu rõõmsates toonides. Arvukatele fännidele oli kohale kutsutud Eesti üks hetke tuntumaid ja 

armastatuimaid artiste – Karl-Erik Taukar. Viimane hullutas energilist publikut oma kõige kuumemate hittidega ning lubas lavataga 

e-koolis vägevale publikule viied panna. „Super publik! Lihtsalt võrratud olete,“ sõnas staar viimase laulu ajal. Kahjuks ei olnud Karl-

Erik Taukar kohal kogu oma bändiga, vaid ainult soolokitarristi Eric Kammistega. Sellest hoolimata oli kontsert viimasepeal.  

 

Carl-Robert Reidolf 



 

3 

Algklasside asendusõpetajad Sigdi Mägi ja Mirell Vinnal jäid ka oma päevaga rahule. Merike Tiidrust asendanud Mirelli õpilased olid  

väga vastutulelikud ja õpihimulised. Lapsed kuulasid ilusti sõna ja Mirell ei pane enam nii rutakalt õpetajaametile kätt ette. Kaie Riidakuna olnud 

Sigdi sai tunda õpilaste tänulikkust ja siirust. Lapsed korjasid talle tänutäheks värvilisi sügislehti ja kingiti ka väike lilleke. Sigdigi on mõelnud 

tulevikus õpetajaametile ning see päev andis talle hea võimaluse kätt proovida.  

Mida andis meile õpetajate päev? Mõistsime, et tahvli ees kõigile tarkusi jagada ei ole sugugi nii kerge kui koolipinki nühkida. Pärast 

tundide lõppu olime kogu enda energia õpilastele suunanud ning tundsime ennast surmväsinuna. Samas oli see päev hea vaheldus rutiinsele 

koolielule.  

 

Kätlin Kullerkupp ja Liis Koitla 

             11. klass  

 

Fotod: Heili Rungi ja Kajar Kattai 

5. — 8. oktoobrini toimus meie koolis rebaste ristimine. Kuid mida tähendab rebaste ristimine? Rebaste ristimine on kümnenda klassi õpilaste 

keskooli vastuvõtmisriitus. Sellega on seotud 10. klass, keda nimetatakse rebasteks, ja 12. klass, keda nimetatakse huntideks. Riitusel annavad 

hundid rebastele keerukaid ja naljakaid ülesandeid, mida tuleb nõuetekohaselt sooritada, või küsimusi, millele peab vaimukalt vastama. 

Esimesel päeval pidid kõik poisid riietuma tüdrukuteks ning tüdrukud poisteks. Koolikoti asemel pidime tassima terve nädala pappkasti. Igat 

päeva alustasime hommikuvõimlemisega. Teisel vahetunnil anti meile õhupallid, mille täis puhusime, ning seejärel saadeti meid tagasi tundi. 

Õhupalli tuli tervena hoida kuni järgmise vahetunnini, muidu ootas karistus. Hiljem pidid tüdrukud poiste süles õhupalli katki istuma. 

Teisel päeval pidi rebasel seljas olema prügi- või kartulikott ja peas fooliumist müts. Hommik algas võimlemisega. Päeva jooksul pidime sööma 

paprika-, sibula- ja tšllisegu, purustama õhupalle ja andma münti edasi nii, et münt puudutaks kõigi kõhte. Muidugi ei saanud ka ilma 

kätekõverdusteta. 

Kolmapäeval hommikul pidime juba kell kaheksa kogunema garderoobi, kus meile jagati arstide põlled, kindad, sussid jne. Ise pidime kaasa 

võtma hambaharjad. Kui kell helises tundi, saadeti meid üheskoos meie koduklassi, kus pidime alustama põranda küürimist. Oma hambaharjaga! 

Vahetunnis pidime garderoobis laulma ühe laulu. Me valisime Terminaatori loo „See ei ole saladus”. Söögiks oli meil sel päeval küüslauk, tšlli ja 

kala. 

Neljapäeval, retsi viimasel päeval, pidime riietuma punastesse või oranžidesse värvidesse nagu rebastele kohane. Kogunesime kooli 8.10 ning 

siis hakati meile kauneid (loe: õõvastavaid) meike tegema. Päeva jooksul pidime huntidele esitama tantsu ning tegema oma üleriietest keti. Õhtul, 

rebaste ametlikul ristimisel, läksid ülesanded ja mängud juba põnevamaks. Pidime esitama ülistuse, tantsima, jooksma, muna pähe lööma jpm. Ei 

saanud ka ilma karistusteta. Karistuseks oli juua kas hapukapsa- või peedimahla. Lõpuks saime kätte rebasepassid, mis kinnitavad, et oleme kõik 

ülesanded ja katsed ära teinud ning meid on vastu võetud gümnaasiumisse. 

Rebaste nädal oli meie jaoks väga meeldejääv, saime nii nutta kui ka naerda. Nüüd saame kinnitada, et oleme teinud läbi selle hullupöörase 

nädala, mida olime suure põnevusega juba kaua oodanud. Jääb vaid oodata 12. klassi, et saaksime ise seda vinget nädalat korraldada. 

 
Sigdi Mägi, 10. klass 

1. päev — Hunte kummardamas. 2. päev — tšillisegu söömas. 3. päev — arstide kuumad mängud. 

3. päev — hambaharjaga põrandaid pesemas. 4. päev — rebaste näomaalingud Ametliku ristimisel porgandit nosimas. 
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Paljud õpilased on avaldanud siirast muret selle üle, et kooliruumides ei ole võimalik enam avalikku traadita internetti 

kasutada. Milles on probleem? Kas Wi-Fi lasi Kohila Gümnaasiumi seinte vahelt jäädavalt jalga ja levib nüüd parematel 

jahimaadel või on antud probleemile siiski lihtsam põhjendus. Kuum Kartul suundus konsulteerima haridustehnoloog Lili Kesaga. 

“Pole saladus, et Wi-Figa seotud tõrked on murekohaks olnud juba mitmeid nädalaid. Peamiseks põhjuseks, miks need probleemid on tekkinud, 

on soov hakata õppetöös kasutama nutiseadmeid. Teatavasti on meil ju 30 tahvelarvutit ning suurem osa rakendustest, mida tahvlites 

kasutatakse, vajavad toimimiseks internetiühendust. Õppeaasta alguses, kui tegime ainetundides seadmetega esimesed katsetused, ilmnes 

asjaolu, et Wi-Fi tugijaamad ei tule sellise koormusega toime. Nimelt pole ju kooli tahvelarvutid ainsad, mis Wi-Fi-t tarbivad ning võrgus on ka 

meie kõigi isiklikud nutiseadmed. Selleks, et tahvlid ei jääks asjatult seisma, tuli hakata lahendust otsima. Nii katsetasimegi septembri keskpaigas 

paralleelse Wi-Fi võrgu loomist, millest üks pool teenindaks vaid tahvelarvuteid, kuid samas säiliks ka avalik võrk. Praktikas see idee piisavalt 

efektiivselt ei toiminud ning siitmaalt hakkas WiFi tõrkumine eriti teravalt tunda andma. 

Praeguseks hetkeks oleme leidnud kooli tahvelarvutite kasutamiseks lahenduse kaasaskantavate ruuterite näol, mille õpetaja ise tunni jaoks 

üles seab. Nii on tagatud, et tahvelarvutitega planeeritud tunnitegevused ei tohiks takerduda puuduva Wi-Fi taha. Mis puudutab aga avalikku 

võrku, siis lähiajal saavad üle kooli WiFit tekitavad ruuterid tööle pandud taas selliselt nagu õppeaasta alguses. Nii peaks taastuma olukord, kus 

isiklikud seadmed taas internetti pääsevad, kuigi kiirused jäävad paraku endiselt väikseks. Vaadates veidi kaugemale tulevikku, siis on meil juba 

praegu käsil planeerimistööd, et lähiaastatel saaks ajale jalgu jäänud vanad Wi-Fi tugijaamad välja vahetatud kaasaegsete mudelite vastu, mis on 

võimelised pakkuma väga heal tasemel Wi-Fit kogu koolile.” 
Carl-Robert Reidolf 

15. oktoobril toimus kooli aulas selle aasta esimene Artistide 

foorum. Lavale astusid mitmed talendikad noored laulu, tantsu 

või mõne muu huvitava numbriga. Õhtut juhtis 10. klassi 

õpilane Alari Errit. Kontserdi nautimiseks oli  võimalik osta 

sümboolse summa eest noorte omatehtud kooki ja teed. Samuti 

sai lasta lava kõrval endale vinge soengu pähe teha.  

Enim astuti lavale lauludega, kuid lisaks muusikanumbritele 

võis näha ka huvitavaid pildi-presentatsioone ja tantsude 

seadeid. Palju kõneainet pakkus Rea Kõivu esinemine. Arvati, et 

tegu oma omaloominguga, kuid tegelikult laulis ta klaverisaatel 

Mari Pokineni laulu „Vaata, ma kukun“. Laulja ise väitis, et õppis 

numbri ära alles paar tundi enne esinemist.  

Direktor Neeme Lumi, kes üritusest esimest korda osa võttis, 

oli foorumist meeldivalt üllatunud. Direktor lisas, et ootab 

järgmist Artistide foorumit huviga. 

Carl-Robert Reidolf 

 Spordihoone 2. korrusel õppeklassis oli välja pandud näitus Läänemere 

kohta. Koostatud oli mitmeid infotahvleid, kust oli võimalik lugeda 

Läänemere ajaloo, seisukorra, laevastiku jms kohta. Põhjus, miks näitus 

korraldati, seineb enamjaolt selles, et muuta õpilasi teadlikumaks mere 

seisukorrast ja ohtudest.  

Pidev laevaliiklus Soome ja Rootsi ning transport Taani väinade ja 

ülejäänud maailma vahel on suur oht looduslikule seisundile, sest 

ballastveega tuuakse merre palju võõrliike, kes kohalikud veeloomad 

hävitavad. Tõsine probleem on ka eutrofeerumine ehk toitainete sisalduse 

tõus vees. 

Geograafiatunni raames viis õpetaja Meeli Jänes näitusel läbi infotunde, 

kus õpilased pidid täitma mahukaid töölehti ning esitama need hiljem 

hindamiseks. Lisaks lugemisele sai väikeste nö õngedega püüda puidust 

valmistatud kalu ning uurida, mis liigiga tegu ja keda/mida sööb.  

"Uurijatele" jäi enim meelde fakt Läänemere ajaloo kohta, et vanasti oli 

kõige kuumem salakaup piiritus ja sool, mida veeti paatidega üle lahe 

Venemaalt Eestisse ja vastupidi. Tänapäeva moodsa piirivalvetehnika juures 

ei ole selline äri enam võimalik. Üldjoontes oli näitus hariv ja kes sellest osa 

sai, on nüüd Läänemerd puudutavates küsimustes teadlikum. 

Carl-Robert Reidolf 

Septembris pakkus üks lapsevanem ekskursiooni Kalevi kommivabrikusse. Klassijuhataja Margot Sarv rääkis suurepärasest pakkumisest meile ja 

otse loomulikult olime sellega nõus. Kes siis ei tahaks minna kommivabrikusse? 

Kes veel ei tea, siis Kalevi kommivabrik asub Jüri lähistel Põrguväljal. Firma on asutatud 1806. aastal ja ühtlasi Eesti vanim kondiitritööstusettevõte. 

Saabudes võttis meid vastu üks tore meesterahvas, meie giid Otto Kubo, kes, nagu selgus, on vabrikus kõige kauem töötanud. Tervelt 60 aastat! Otto juhatas meid 

kõigepealt riietusruumi, kus me pidime selga panema valged kitlid, pähe rohelised kaitsemütsid, et me juuksed kuhugi ei satuks, ja jalga sinised kaitsesussid, et me 

põrandaid ei määriks. Juba enne vabrikusse jõudmist lootsime kõik saada palju kommi! 

Alustuseks rääkis giid, kus kohast kakao üldse tuleb ja kuidas sellest šokolaadi tehakse, näidates samal ajal vanaaegseid karpe, millest müüdi vanasti komme ja 

šokolaade. Kuulsime, kuidas tehakse martsipanikujukesi, kuidas neid värvitakse ja kuidas neile maalitakse peale erinevaid pilte. Peale sissejuhatust viidi meid 

viimaks vabrikusse. 

Kurvastuseks saime vabriku tootmisruume näha vaid kaugelt ja kõrgelt klaasi tagant. Reaalselt ei lastud meid ühtegi tootmisruumi sisse.  Esimesena nägime pa-

kendusruumi, kus komme pakendati. Kõik valmis kommid, igaüks juba paberisse pakendatud, olid hallides ratastel kastides, millest kallati maiustusi suurte masinate 

peale. Sealt edasi sõitsid kommid lindi peal masina keskele, kus masin need ise pakkidesse kiletas ja kastidesse pakendas.  
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Teisena näidati meile ladu. Seal olid maast laeni meeletult kõrged ja pikad riiulid, täis šokolaadi- ja kommikaste. Giidi sõnul on laos olev maiustustekogus ainult ühe 

kuu varu! 

 Edasi näidati meile ruumi, kus valmistatakse komme. Seal olid suured masinad, millest sõitsid välja pikad lindid valmis šokolaadi- ja marmelaadikommidega. Lintide 

lõpus seisid komme koguvad hallid kastid, millest kõige esimese ruumis kallati komme pakendusmasinatesse. Samuti nägime ruumi, kus pakendati šokolaaditah-

vleid. Seal sõitsid valmis šokolaaditahvlid lindi peal pakendusmasinatesse.  

Viimases ruumis, mida meile näidati, valmistatakse kommikarpide komme ehk assortiikomme. Nägime, kuidas töötajad tegid käsitsi komme, kastsid neid vedela 

šokolaadi sisse, kaunistasid ja panid karpidesse. Kõik algusest lõpuni käsitsi. Ekskursiooni lõpus toodi meile riietusruumi kauaoodatud suur kauss kommidega, mil-

lega saime lõpuks suud magusaks teha. 

Kõige rohkem meeldis mulle vabrikus hõljuv magus kommilõhn, mis oli igas ruumis erinev ja mis oli nii intensiivne, et tundus, nagu sul oleks reaalselt komm suus. 

Asi, mida mina enne ei teadnud, oli see, et kommikarpide komme ehk assortiikomme  valmistatakse käsitsi ja neid pannakse ka karpidesse käsitsi, mitte ei tee seda 

masin.  

Mulle meeldis ekskursiooni väga. See oli väga huvitav ja põnev. Leian, et selliseid ekskursiooni võiks kindlasti veel tulevikus tulla.  

Kristelle Hermann,  9. klass 

 
 

 
 

 

intervjuu Martti Heldega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kellest kirjutame selles lehes? Mis amet lugejateni seekord tuua? Valikuid 

on ju oi-kui-palju.  Lahenduse tõi meieni õpetaja Ingrid Oksaar, kui mainis 
kirjanduse ja filmi tunnis, et meie kooli vilistlane filmirežissöör  Martti Helde 
sõitis Prantsusmaale uut filmi kirjutama. Justkui pirn läks meil peas põlema ja 
asusime kohe tegutsema. Võtsime sihi Prantsusmaale ja saime kätte 
“Risttuules” (2014), “Külm on” (2010),  “Päev, mil ma kasvasin” (2008) ja 
paljude teiste filmide režissööri Martti Helde. 

 
Saame tuttavaks. Kuidas on teie nimi ning millega igapäevaselt tegelete

(amet)? 
Olen Martti Helde. Omandasin bakalaureusekraadi filmirežissööri ning 

magistrikraadi teatrilavastaja erialal. Kui kasutada sõna “igapäevaselt”, siis võib 
lihtsustades öelda, et tegelen loominguga.  

 
Milline õpilane olite õpetajatele? Kas pigem rahulikum ja töisem või 

kärarikkam ja krutskit täis? 
Seda, milline ma õpetajate näisin, saab vaid nende endi käest küsida – seal 

peitub ilmselt tõepärasem vastus. Võib vaid oletada, et eks ma üks rahmeldis 
olin. Ilmselt soovisid nad salamisi, et ma õppimisse samavõrd pühendunult 
oleksin suhtunud kui koolivälistesse tegevustesse. Samas ei oleks ma täna see, 
kes ma olen, kui nad mulle seda vabadust poleks võimaldanud. Aga üldiselt, ega 
ma vist palju lollusi ei teinud ja hinded olid keskmised.  

 
Millised mõtted seoses elukutsega mõlkusid teil keskkooli ajal peas?  

Teadsite täpselt, kuhu õppima suundute ning kuidas tulevikus raha teenima 

hakkate? 
Vastates küsimusele tagant poolt ette, siis ütlen kohe, et raha ei olnud 

kunagi minu jaoks tulevase elukutse valikult määravaks. Kasvasin vaimus: “Hea 
kui töö eest raha saab, ja halb ,kui raha pärast tööd tehakse.” Seega raha 
teenimine oli minu jaoks kuidagi vastuoluline termin.  

 
Elukutse valik oli minu jaoks kutsumus. Ma läksin pärast keskkooli õppima 

seda, mis tundus mulle huvitav. Tegelikult tahtsin nooremana näitlejaks saada 
ning lavakas sain ka katsetest edasi. Aga kuna lavakunstikooli ja filmikooli 
katsed sattusid ühele ajale, siis pidin tegema valiku. Valisin filmikooli, sest see 
tundus mulle südamelähedasem. Ja ma ei ole tänaseni seda valikut kahetsenud. 
Seega usun, et oma sisemise “hääle” tundmine ja usaldamine on ääretult 
oluline. 

 
Mängufilm „Risttuules“ oli eesti filmiajaloo sensatsioon, sest kunagi varem 

ei olnud keegi teinud filme, kus ükski näitleja ei liigu. Teadaolevalt on filmis 
ainult 13 kaadrit. Kuidas sujus filmi tegemine? Kas filmi ilma liikuvate 
inimesteta oli raske teostada? 

Mulle meeldivad väljakutsed ning “Risttuules” seda kindlasti oli. Tegelikult on 
iga suure filmi tegemine keeruline. Võib ju tunduda lihtne kaamera tööle panna 
ja filmima hakata. Tegelikkuses on filmi tegemisega seotud sadu inimesi ning 
minu roll selle kõige keskel on laeva kapteniga võrreldav. Kuna “Risttuules” 
osales 700 näitlejat, siis  oli protsess väga aeganõudev ning tehniliselt keerukas. 
Inimeste paigal seismine oli võte, millega harjus minu meeskond aastate
(filmisime “Risttuult” 4 aastat) jooksul ära ning ma ei saa öelda, et see protsessi 
raskemaks muutis. Pigem huvitavamaks. 

 
Kindlasti on teil tuhat mõtet peas ja uute filmide süžeed juba kibelevad 

lauasahtlist välja hüppama. Milliseid huvitavaid käike plaanite filmimaastikul 
veel ette võtta või on teil juba praegu mõni filmimine käsil? 

Minu töö on mind viinud tänaseks Pariisi, kus järgmised pool aastat elan, 
keelt õpin ning oma järgmise filmi stsenaariumit kirjutan. Kirjutamisprotsess on 
väga intiimne ning heas mõttes üksildane tegevus ning sellega olen end täna 
sidunud. Kui läheb hästi ning kevadel stsenaariumi valmis saan, siis õnnestub 
ehk aasta või pooleteise pärast ka filmima hakata. Filmikeeles olen 
stsenaariumiarendusprotsessis – ühes põnevamas protsessis! 

 
Olete nüüd mõni aasta filmirežissöörina palka teeninud. Mida olete selle 

ajaga juurde õppinud? 
Režissööri elukutse tähendab pidevat õppimist, silmaringi avardamist 

mistahes teemal, seetõttu on mul ühe või teise teadmise esile toomine 

raskendatud. Kui kujundlikult vastata, siis režissööri elukutse tähendab 

“maailma loomist” – see tähendab seda, et sa pead kaamera ees oleva maailma 

lavastama selliselt, et see oleks usutav ja tõene. See nõuab aga lavastajalt väga 

spetsiifiliste teadmiste omamist. Seega on toonud erinevad projektid mulle 

teadmisi valdkondadest, millest ma eelnevalt praktiliselt midagi ei teadnud – 

olgu selleks lennundus, migratsioon või puidutööstus. Ühtlasi on see üks 

suuremaid võlusid režissööri erialal – sa jäädki õppima ja elu avastama. 

 

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 
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16.oktoobril külastasid meie kooli Tartu biloogia teaduskonna tudengid, kes viisid gümnasistidega läbi erinevaid bioloogiaalaseid 

teaduslikke katseid. Külaliste seas oli ka Kohila Gümnaasiumi vilistlane biloogia teaduskonna bakalaureuse 3. aasta tudeng 

Karmen Vaiküll, kelle jaoks oli päev teatavas mõttes nostalgiline. 

 "Bioloogiaklassi" raames korraldati näiteks pipeteerimise olümpia, kus tuli võimalikult täpselt pipeteerida 264 milliliitrit. Täpse tulemuse sai 

vaid üks õpilane, kuid +/- 2 täpsusega mõõtimisi leidus siiski veel. Kuid tegelikult oli antud päeva põhiülesandeks siiski DNA uurimine. Õpilased 

olid jagatud värvide järgi laudkondadeks ning iga laua juhiks oli üks tudeng. Valvsa pilgu all pidid õpilased hakkama saama ülikooli tasemel 

teadusega — uurima välja, kas nende segatud segud on võltsviiruse tekitajad või mitte.  

Kõlab huvitavalt või mis? Erinevad mõõtmised, segamised, pipeteerimised, analüüsimised — need spetsiifilised sõnad annavad aimu toimunud 

päeva telgitagustest. Gümnasistid olid päevaga väga rahul ning loodavad, et sellised huvitavad teaduslikud üritused leiavad veel ka tulevikus meie 

koolis aset. Hoiame pöialt — ehk tulevad noored tudengid meile jälle külla.  

                Carl-Robert Reidolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juba septembri esimeses kehalise kasvatuse tunnis mainis õp. Ulvi 

Mägi, et peagi läheb ta kahenädalasele reisile Hiina, aga muidugi 

ununes see meil meelest. Kui 21. septembril kehalise tundi läksime, 

avastasime üllatusega, et õpetajat polegi. Asja lähemalt uurima 

hakates, saime teada, et reis polnudki niisama lõbu pärast nagu 

alguses arvasime, vaid ikka asja pärast.  Miks siis õpetaja Hiina läks ja 

mida ta seal tegi?      

       Brit Keskra 

 

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis tuleb alustada sellest, kuidas mulle 

rohkem kui aasta tagasi tehti Spordiselts Kalev poolt pakkumine 

kuuluda Eesti delegatsiooni ning esindada Eestit 14. Tervisespordi 

Olümpiaaldil Hiinas Chengdus. 

Reis kaugele Hiinamaale algas 21. septembril Tallinna lennujaamast. 

Kõik 39 Eesti delegatsiooni liiget olid keskpäevaks 

oma reisipagasiga õigeks ajaks lennujaama jõudnud 

ning 12-päevane reis võis alata. Pikk lennureis viis 

meid Hiina Rahvavabariigi pealinna Pekingisse. Kahe 

päeva jooksul toimus meil seal mitmeid 

ekskursioone suuremate Pekingi ja Hiina 

vaatamisväärsuste juurde (Taevatempel, Tianenmeni 

väljak e. Taevase Rahu väljak, Keelatud linn jne.), 

külastasime siidiussi kasvandust ning käisime ka eelmisel aastal 

valminud Eesti saatkonnas ning kohtusime Eesti suursaadiku Toomas 

Lukkiga. 

Erakordselt võimsa mulje jättis mulle Suur Hiina müür. See on Hiina 

kaitserajatis, mida ehitati alates 3. sajandist eKr kuni 17. sajandi 

alguseni eesmärgiga kaitsta valitsevaid dünastiaid võõrvõimude 

(mongolid, türklased jt) sissetungi eest. Mitmeid müürilõike ehitati 

alates 3. sajandist eKr, kuid Suur Hiina müür sai alguse ajavahemikus 

220–200 eKr, kui esimene Hiina keiser Qin Shi Huangdi lasi üksikud 

müürilõigud omavahel ühendada. Müüri kogupikkuseks loetakse pärast 

2009. aasta arheoloogilisi avastusi 8851,8 km (peamüüri pikkus 2400 

km) ja praegu ulatub müür mererannikult Pekingist 

idas kuni Gobi kõrbeni Gansu provintsis keset 

Hiinat. Meie külastasime Juyongguani lõiku, mis on 

Pekingi lähistel asuvatest müüriosadest üks 

võimsamaid ja kauneimaid. Suur Hiina müür on 

kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. 

Neljanda reisipäeva varahommikul viis meid lennureis Pekingist 

1827 km kaugusele 14. Tervisespordi olümpiaadi toimumise linna 

Chengdusse.  Chengdu on Kesk-Hiinas asuva Sichuani provintsi pealinn. 

Hiina mõistes on Chengdu kompaktne väikelinn läbimõõduga 6 km ja 

rahvaarvuga umbes 5 miljonit inimest. Suuremateks kaubamärkideks 

on Chengdus imeilusad teemajad ning kaunid aiad oma roheluse ja 

lilleiluga.  

Chengdus oli meil enne olümpiaadialasid võimalus külastada ka 

Hiidpanda uurimiskeskust. Kuulus haruldane loom bambuskaru ehk 

hiidpanda elutseb ainult Hiinas. Viimase aja geneetiliste katsete 

tulemuste põhjal on kindlaks tehtud, et ta on kauges suguluses karuga. 

Miks on aga vaja pandadele uurimiskeskust? Vabas looduses on 

pandade arvukus väga suurel hulgal vähenenud, olles vaid umbes 1300 

isendit ning järglaste ilmaletoomine on neile kahjuks raskendatud. 

Tänu uurimiskeskusele on suudetud viimase paarikümne aasta jooksul 

pandade arvukust eduka paljunemisprogrammiga natuke suurendada, 

kuid ikkagi on hiidpandad väljasuremisohus.  

 

https://et.wikipedia.org/wiki/3._sajand_eKr
https://et.wikipedia.org/wiki/17._sajand
https://et.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnastia
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%B5%C3%B5rv%C3%B5im&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Mongolid
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrgi
https://et.wikipedia.org/wiki/3._sajand_eKr
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=220_eKr&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=200_eKr&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Keiser
https://et.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huangdi
https://et.wikipedia.org/wiki/Peking
https://et.wikipedia.org/wiki/Gobi_k%C3%B5rb
https://et.wikipedia.org/wiki/Gansu_provints
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17.— 18. oktoobril toimusid Kosel EKSL (Eesti Koolispordi Liit) õpetajate korvpallivõistlused. Võistkonnas tohtis korraga väljakul 

olla kaks naist ja kolm meest. Kohila õpetajad võitsid alagrupimängudel Ülenurme ja Nõo õpetajaid, vahegrupis oldi üle A. Kitzbergi 

nim. koolist. Medalimängudel jäädi alla Nõole ja kõige napimalt, 3 punktiga kaotati Rakvere Reaalgümnaasimule. Tasuks tubli III 

koht ning pronksmedalid!  

Kohila võistkond mängis koosseisus: Ulvi Mägi, Elerin Kaselt, Marko Kreuz, Kaur Heinaru ja Jüri Pritsin.  

Kohila Sport 
 

14. Tervisespordi olümpiaad algas 

delegatsioonide rongkäiguga 

olümpiaadikeskusesse. 

Suurejooneline avatseremoonia oli 

ääretult südamlik ja muljetavaldav. 

Peeti avakõnesid ja süüdati 

olümpiaadituli.  Tunded ja 

emotsioonid olid kõikidel osalejatel 

ülevad. Nelja olümpiaadipäeva 

jooksul sai osaleda kolmele alal: 

käimises (distantsid 5 km, 11 km, 22 km ja maraton), jalgrattasõidus 

(distantsid 11 km ja 22 km) ning ujumises (300 m). Kuna tegemist oli 

tervisespordi olümpiaadiga, siis võitjad olid kõik, kes terviseradadele 

sportima tulid. Kõiki osalejaid autasustati läbitud alade diplomite ja 

mälestusmedaliga. Eesti delegatsiooniliikmed jäävad pikisilmi ootama 

järgmist terviseolümpiaadi, mis toimub kahe aasta pärast Saksamaal 

Koblenzis. 

Peale olümpiaadi sõitsime veel ekskursioonile Emei linna. 

Tutvusime Huanglongxi vanalinnaga, käisime Leshanis Gigant Budhha 

kuju juures ning Emei mäel asuva Golden Summitis, kus asub väga ilus 

kuldne tempel. Külastasime Wanniani kloostrit ning Baoguo Tempel-

Fugu nunnakloostrit. 

 

Minult on mitu korda küsitud kas siis tervisesporti lähemal ei saa 

teha. Kas selleks, et käia või jalgrattaga sõita ,tuleb tõesti teisele poole 

maakera Hiina sõita? Kindlasti saab, aga lisaks olümpiaadil osalemistele 

on meil võimalus põgusalt tutvuda nende riikidega ja linnadega, kus 

olümpiaadid toimuvad. Samas on hea võimalus näha, kuidas elavad 

erinevad rahvad, tutvuda vaatamisväärsustega ning saada ka 

kogemusi. 

Olen ääretult tänulik Spordiselts Kalevile, et ma sain kuuluda Eesti 

delegatsiooni. Suur aitäh meie kooli juhtkonnale, mõistva suhtumise 

eest! Kindlasti tänan ka kõiki minu reisikaaslasi ühtekuuluva ja 

sõbraliku seltskonna eest! Samas annan edasi ka tänusõnad kõikidele 

minu õpilastele heatahtlikkuse eest ja õp. Anne Siitamile, kes mind 

äraolekul asendas. 

Õp. Ulvi Mägi 

Bambuskaru ehk hiidpanda 
Ulvi koos olümpiatulega 

Chengdus  
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NOVEMBRIS TULEKUL 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 

      1 

2 
hingedepäev 

3 Algklasside 

teatrietendus 

4 5 6 7 8 

9 isadepäev 

19.00 aulas 

10 mardipäev 11 12 Muusika-

lektoorium 
Artistide foorum 

13 14 Tüdrukute 

IT päev  

15 

16 17 18 19 Töövarju-

päev 

20 Trimestri 

lõpp 

21 22 

23 Uimasti-

ennetusnädal 

24 25 kadripäev, 

kadrilaat 
26 Kodaniku-

päev 

27 28 29 

30       

NB! Hoia silmad ja kõrvad lahti! Mõned üritused võivad tekkida üleöö ega ole siin kalendris kirjas. Uuri kooli stende nii garderoobis, uue maja esimesel korrusel kui ka alg-
klasside koridorides. Küsi lisa õpetajatelt või kooli huvijuhilt! 

Euroopa Parlamendi esseekonkurss 
Teema: Eesti riik on Noorte kätes  
Osalejad: gümnasistid ja kustekooliõpilased  
Tingumused:  

 Eesti – või venekeeles 

 4000 — 7000 tähemärki pikk 

 Töö peab olema varustatud märksõna ja autori nimega 
Tähtaeg: 23. november  

Konkursitööd tuleb saata: eptallinn@europarl.europa.eu  
Konkursi tulemused kuulutatakse välja detsembri keskel aadressil 
www.kelam.ee. 
Auhind: Konkursi kolme parema töö autorid külastavad Euroopa 
Parlamendi liikme Tunne Kelami kutsel 2016. aastal Euroopa 
Parlamenti Brüsselis. Kõikidele lõppvooru jõudnutele auhinnad. 

Steni muinasjutuvõistlus 
Teema: laste muinasjutud 
Osalejad: 10—15 aastased sulesõbrad 
Muinasjutud tuleb saata: märgusõnaga “Steni 
muinasjutuvõistlus”  aadressil Endla tänav 2b-1, 
90504 Haapsalu 
Tähtaeg: 22. detsember 2015 

Lugude pikkus võiks piirduda 1—2 A4 paberilehega. 

Võistluse tulemused saab teada 2016. aasta aprillis. 

Parimad muinasjutud avaldatakse ajakirjas Hea Laps. 

Laste loomekonkurss 
Teema: Mis teeb kodu koduks? 
Konkursile on oodatud laste endi poolt tehtud fotod või joonistused, 
mille kaudu väljendab laps oma mõtteid kodu olemusest. Pildistada 
ja joonistada võib ümbrust, inimesi ja olukordi, mis sümboliseerivad 
Sinu jaoks kõige paremini kodutunnet või selle puudumist. 
Tööl peab olema: pealkiri, autori nimi, kool ja klass, juhendaja nimi 
ning kontakt (e-mail või telefon) 
Osalejad: kõik 1.—12. klassi õpilased   
Tähtaeg: 22. november  
Konkursitööd tuleb saata või tuua: Okupatsioonide Muuseumisse 
aadressil Toompea 8, Tallinn 10142; fotod on võimalik edastada ka 
meiliaadressile muuseum@okupatsioon.ee (jpg või png formaadis) 
Lisainfo: www.huvikaitse.ee/uus/nahtamatud-lapsed 

Hea kool kui väärtuspõhine kool 2015 
Konkursi eesmärk: Arendada koolide eneseanalüüsi võimekust; 
arendada koolide väärtusarenduslikku pädevust; koguda, levitada ja 
tunnustada koolide häid kogemusi ja praktikaid. 
Osalejad: kõik koolid 
Mida teha: analüüsima ettemääratud neljast erinevast valdkonnast 
1—3 aspekti, mida peate kooli jaoks  oluliseks. Samuti tuleb vastata 
kolmele kohustuslikule küsimusele. Valdkondi ja aspekte saab näha 
aadressil www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-kooli-aspektid.  
Tähtaeg: 9. november 2015 
Lisainfo ja kohustuslikud küsimused:  
  http://www.eetika.ee/et/sundmused/2015-0 
 

Kirjandusraal 2016 
Mis see on: veebipõhiste õpimaterjalide loomise konkurss 
Osalejad: 8.—12. klassi õpilased 
Teemad:  1)  Eduard Vilde romaani „Mäeküla piimamees“ ja Jaan Tätte näidendi 
"Ristumine peateega" võrdlus 
2) Naisküsimus Eduard Vilde romaanis „Mäeküla piimamees“ võrdlevalt mõne 
teise eesti kirjandusteosega 
3) Kahe eri ajastul ilmunud eesti luulekasseti või luulekaardipaki võrdlus 
4) Kahe eesti autori elulooraamatu võrdlus 
5) Kahe eesti ulmekirjandusteose võrdlus 
Registreerumis tähtaeg:  7. detsember      http://goo.gl/forms/ho1W0Yn9pB   
        Lisainfo: http://www.eeselts.edu.ee/www/v1/?Konkursid:Kirjandusraal 

Esseekonkurss 
Teema: Jaapani ja Eesti vahelised suhted 
Osalejad: 7.—12. klassi õpilased 
Essee tingimused:  

 700—1000 sõnaline  

 eesti- või Inglise keelne 

 kirja tüüp Times New Roman, suurus 12, topeltvahed 

 Micorsoft Word dokumendi (doc või docx) formaadis 

 igal tööl võib olla ainult üks autor 
Tähtaeg: teisipäev, 1. detsember 2015 kell 17.00 
Essee tuleb saata Eestis oleva Jaapani Suursaatkonna meiliaadressile: 

   culture@ti.mofa.go.jp   

mailto:eptallinn@europarl.europa.eu

