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Veeriku I liikumispidu „Kasvamise lugu“ toimus nel-
japäeval, 26. mail Veeriku kooli staadionil. 
Oma tantsuoskusi näitasid meie kooli, Reiniku ja Raa-
tuse gümnaasiumi rahvatantsijad ja võimlejad; Kanni-
kese lasteaia mudilased, tantsuklubi Stiil peotantsijad 
ning VK Akro poisid ja SK Finessi tüdrukud. Üllatavalt 
paljud osalejatest olid meie kooli vilistlased, samuti 
esines kooli vilistlasrühm mitme erineva kavaga. Peo 
pealavastaja oli meie kooli vilistlane Karel Vähi. Pidu 
väljendas lapse suureks saamist tantsulisel teel. Erine-
vaid tantsukavasid oli üle kahekümne. Enamus tantse 
on rahvatantsud ning palju on rõhku pandud isamaa-
lisusele, mida meie koolis väga väärtustatakse. Kava oli 
kaasahaarav ja huvitav. Esitatud tantsud  andsid hästi 
edasi peo mõtet.
Peoks valmistuti väga kaua ja tõsiselt. Proovid kestsid 
mitmeid tunde, päev enne liikumispidu koguni 10 tundi, 
ehk siis kella 12.00-st kuni kella 22.00-ni. Liikumispeo 
toimumise päeval toimus 2 proovi, millest üks oli ka 

peaproov. Toimus ka ürituse 
läbimängimine.
Pidu algas rongkäiguga, mille 
eesotsas sõitis politseiauto. 
Kõige ees oli loomulikult lii-
kumispeo silt ning kohe selle 
järel tantsukavade juhid. Eda-
si jätkus rongkäik vanuse jär-
jekorras. Kõige ees olid päris 
väiksed lapsed ning lõpuks 
tulid juba ka õpetajad. Rong-
käigu keskel mängis orkester 
mitmeid erinevaid lugusid 
ja  kogu rongkäigu pikkuses 
kõlas palju erinevaid hüüdeid 
nagu „Veeriku“ ja „Reiniku“, 
mis lõpuks ühte sulasid ning 
ei olnudki võimalik aru saada, 
kumma kooli nime hõisa-
takse. Kui rongkäik hakkas 
tagasi kooli juurde jõudma, 
oli selle taha kogunenud pikk 
rodu autosid ja busse, mis 

Kui rongkäik kella seitsme paiku  tagasi kooli juurde 
jõudis, hakkas staadionile vaikselt käest kinni hoidvaid 
tantsijaid valguma. Kui kõik olid oma kohad kenasti 
sisse võtnud, algaski Tartu Veeriku Kooli esimene Lii-
kumispidu.
Peol oli suhteliselt palju pealtvaatajaid, enamus nend-
est olid vilistlased ja lastevanemad. Kohal oli ka 
tribüün, mis oli vaatajaid ja kaasaelajaid täis. Ka kooli 
staadionil oli palju rahvast kaasa elamas. Nii mõnigi oli 
ennast mugavalt paigutanud kooliakende peale toimu-
vat jälgima. 
Vali muusika kostis veel väga kaugele kooli juurest. Lõ-
petuseks tänas direktor õpetajaid ja teatas, et Veeriku 
koolis hakkab toimuma liikumispidu iga kahe aasta 
järel, nii et järgmisele liikumispeole on kõik oodatud 
2013. aastal. 

Rutt ja Mai-Riin

KASVAMISE LUGU

Lehe koostas 7.a 
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Jüriöö jooks toimus 20. aprillil meie kooli pargis. Üritus toimus 
umbes 3 tundi, kuigi õues oli päris külm. Karastunumad tulid 
kohale lühikestes pükstes ja T-särkides.  Jooks toimus kolmes 
osas: 1.- 3. klass, 4.-6. klass ning 7.-9. klass. Lisaks õpilaste-
le osalesid ka õpetajad ja lapsevanemad. Võistkonnad koos-
nesid neljast poisist ja neljast tüdrukust, võistluses osalesid 
kõik klassid, mõned tugevdasid oma võistkondi teiste klasside 
õpilastega. Esimese kooliastme võitja oli 3.a, teise kooliastme 
võitja 6.a. ning kolmanda kooliastme võitja 9.a. Huvitav on see, 
et II kooliastme võitja ehk 6.a on võitnud juba 3 aastat järjest, 
eks saab näha, kas nad jätkavad oma võitude seeriat ka järg-
mises kooliastmes. Üritust toetas Eesti Pagar ja ka meie oma 

Karl Markus, Robert, Mihkel J.

Jüriöö jooks

Moeke 2011

kes tahtsid väga võita grand prix-id ehk peaauhinda. Veeriku kool osales samuti üritusel, läbis edu-
-

ene, Casandra Annela Samuel, Laura Palm, Marleen Abel, Kristin Rammi  ja Kätlin Lattik ning nende kol-
lektsiooni nimi  oli „Äratundmisrõõm”. Nende juhendaja oli Reet Tallo. Järjekordne võit toodi koju 
nooremas vanusegrupis, saadi ka publiku lemmiku tiitel. Selleaastase Moekese teema oli ,,Euroopa mustrid”.  

Getter

Foto: Kertin Vasser
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Kevadpidu 

5. mail toimus Tartu Veeriku Kooli kevadkontsert. Õhtujuhtideks olid Liisa Lõhmus ja Rauno Ruusand, laval esines 
üle 200 Veeriku Koolis õpilase, kuid kahjuks paljud andekad õpilased ei saanudki esineda. 
Kevadkontsert oli pühendatud kodule, oma kodumaale ja isamaale. Kontserti alustasid 7.-9. klassi rahvatantsijad. 
Lastekoor laulis laule „Mis maa see on?“ ja „Olles osa oma maast“. Laul „Mis maa see on?“ lõppes sõnadega „ja 
kummalised nende laululood.“ Tundus, et ka see laul oli kummaline. Esines ka poistekoor ning mudilaskoor, kes 
esines lauludega: „Suvelaul”, „Mu suul ei ole sulgejat” ja „Kordamiseks”. 
Kontserdil  mängiti nii klaverit, viiulit, tšellot, kitarri kui ka akordionit. Tantsiti rahvatantse, viini valssi, aeglast valssi, 

Kontserdi lõpetasid 2.-3., 5.-6., 7.-9. Klassi rahvatantsijad koos Laura Adamsoniga ning Karel Vähiga. 
Peale seda esitas direktor Ruth Ahven lõpukõne, milles tänas kõiki esinejaid, tublisid lapsevanemaid ning õpetajaid 
hea koostöö eest. Peale kontserdi oli võimalik näitusel vaadata õpilaste tehtuid töid.
Järgmise aasta kevadkontserdini!

Laura ja Johanna

Päevikud 

Sügisel oli koolis „kuum” teema päevikud, nende olemasolu, täitmine ja korrashoid. Tahtsime teada, kuidas on 
lood kevadel. Viisime kooli peal läbi väikese uuringu. Nimelt korjasid õpetajad kooli eelviimasel nädalal  päevikud 
ära, et kontrollida, millised need välja näevad. Kontrolllehele tuli õpetajal oma klassi kohta märkida, kui paljud 
kannavad päevikuid kaasas, kui paljud ei kanna päevikuid kaasas, kui paljud täidavad päevikuid, kui paljud ei täida 
päevikuid. Uuringus osalesid 1.-3. klassid, 4.a, 6.a, kõik 7. klassid ja 9.b klass. 
Tulemused olid ootuspärased: nii 1.a, 1.b, 2.a., 2.b, 3.a kui ka 3.b päevikud olid pea ideaalsed – kõigil õpilastel oli 
päevik kaasas ja täidetud. 4.a oli kõigil päevik kaasas, kuid 3-4 päevikus ei olnud eriti palju õppimist märgitud. 
6.a klassis puudus päevik ühel õpilasel, st kontrolliti 20 päevikut, millest üks oli täitmata. 6.a klassi klassijuhataja 
märkus: enamik õpilasi täidab ära vaid tunniplaani ja kirjutab suuremad tööd üles. Sellist õpilast, kes märgiks päe-
vikusse kõik kodused tööd, pole! 
7.a 23.õpilast – 18 kannavad kaasas, 3 ei kanna ja 9 täidavad, 9 ei täida.
7.b 22 õpilast – kõik kannavad kaasas ja enamus täidavad, 2-3 ei täida
7.c 5.õpilast – 12 kannavad kaasas, 3 ei kanna ja 10 täidavad, 5 ei täida
9.b 17 õpilast, kuid 12 oli kohal – 11 kannavad kaasas, 1 ei kanna, neist 7 täidavad, 5 ei täida
4.a klassi klassijuhataja toob välja neli võimalikku põhjust, miks kevadel päevik on korras:
1. tegu on 1.-6. klassi õpilasega (nojah, mõnel on hiljem ka korras)
2. õpilane ei käi eriti tihiti koolis, seega on tal kodus aega päevikut täita
3. õpilasel on väga korraliku käekirjaga ema
4. õpilasel on väga nõudlik klassijuhataja
Üldiselt tuli välja, et noorematel õpilastel on päevikud olemas, need on kaasas, korras ja kasutusel, vanematel 
õpilastel kipuvad aga päevikud olema midagi, mida õpetajale ette näidata, kui ta peaks tahtma seda näha. Üks 
õpetaja märkis, et ta kontrollib igal nädalal õpilaste päevikuid ning teeb märkuse neile, kellel midagi korrast ära. 
Ninatark tuletab meelde, et sügisel on 1.-3. klassi õpilastel kasutusel Veeriku kooli päevik, teised said kasutusele 
võetava ise valida. Salajased allikad märgivad, et oma kooli päevikut soovisid umbes pooled õpilased. Need, kel 
vaba voli päevikut valida, mõelge, milleks ja kuidas päevikut kasutada. Nt mõnel õpilasel on nii suur käekiri, et 
väiksemat mõõtu päevikusse ei mahu ühe päeva õppimine ära… 

Raul Markus Kivisalu ja abid Kristjan Ader, Ranno Mäesepp
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9. klass

Käes on jälle kooliaasta lõpp. Enamuse jaoks meist jätkub järgmisel aastal koolitee ikka siin Tartu Veeriku Koolis, 
kuid osad meist jätavad põhikooli selja taha.  Enne lahkumist küsisime veel üheksandikelt, mida naljakat ja toredat 
neil Veeriku koolist meelde on jäänud.
Ma mäletan veel algklassidest kui kõik klassiõed kartsid vetsu minna, kuna suuremad hirmutasid meid igast 
õudusjuttudega. WC-s polnud veel remonti tehtud ja seintel olid erinevad kujutised. Me kõik kartsime neid ja 
mõtlesime, et kui keegi üksi vetsu läheb, siis tuleb koll ja viib ta ära, niisiis käisimegi kambakesi vetsus.
Mitu aastat tagasi, päris pikka aega külastasime kooliarsti, et vitamiine küsida. Muidugi läksime sinna ruumi terve 

klassiga.
Klassiõega ükskord läksime trepist üles esimeselt korruselt, trepp edasi läks kaheks ja alguses hakkasime mõle-
mad erineva trepi suunas liikuma, kuid viimasel hetkel jooksime mõlemad ikkagi vastassuunas ja selle tulemusena 
põrkasime kokku. Teistel oli muidugi nalja kui palju ja endal oli häbi.
Kunagi klassiõhtul tantsisime „My humps-i“ järgi.
Kunagi jätsin ajaloos töövihikuharjutuse tegemata ja Anneli Oja küsis, kas mul jäi töövihik Saaremaale.
Anneli Oja ronis tooli peale, kuna meie klassivend Sander ajas õpetaja närvi ja õpetaja tahtis, et talle jutt kohale 
jõuaks. Toolile seisis ta sellepärast, et Sander oli temast pikem.
Kunagi viiendas klassis ajas Kristi mind taga, mina vaatasin selja taha ja jooksin vastu seina. Kui õhtul traumapunkti 
läksin, selgus, et mul on ninaluus mõra ja ma ei tohi kaua aega kehalises käia.
Ükskord jäid osa meie klassi õpilased klassi luku taha. Õpetaja urgitses noaga luku lahti.
Kõige esimesel koolipäeval kukkus mu klassivend aabitsale järgi minnes pikali.
Kaklesime kellegagi pargis ja mind pandi mingi viis korda pikali ja iga kord kui püsti tõusin kommenteeris keegi: 
„Mida Jaan teeb? Tõstab pükse.“ See oli parim.
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9. b klassi poisid olid paar aastat tagasi nõus ennast tüdrukuteks riietama ja klassi ees esinema.
Matemaatikaõpetaja Nummert pani matemaatika klassi kinni, sest mõned loopisid tatikuule.
Panin väiksemas klassis poppi ühe päeva ja siis kui  järgmine päev õpetaja märkuse päevikusse kirjutas, viskasin 
ma päeviku prügikasti, sest ma arvasin, et kui kodus seda nähakse, saan tappa.
Ükskord pandi mind ja mu klassiõde arvutiklassi kinni  päris mitmeks tunniks.
Maret ja Valeria pidid hoidma elektrimagneteid. Timpmann andis magnetitesse voolu ja magnetid tõmbusid kokku. 
Siis ütles ta, et nad prooviksid magneteid lahti tõmmata ja Maret lendas siruli maha.
Timpmann lasi katset tehes korgid läbi.
Kaire Sumberg oma klassist: „Nad hoiavad kokku. Poisid omaette ja tüdrukud omaette. Nad teevad, mis vaja, kui 
on vaja. Nad hoolivad oma hinnetest. Nad peavad oluliseks sõprust, perekonda, lähedasi. Nad on aktiivsed väljas-
pool õppetööd.”
Heigo Klaos üheksandikest: „Nad on üsna sportlikud. Viimased kaks aastat on nad normaalsed olnud, said suu-
reks, täiskasvanulikumaks, eriti A klass.”
Meelis Mängel: „No A klass on üldiselt üle pika aja maru normaalne. Ma tean, et nad ei ole kõige korralikumad, aga 
siin nad käituvad jumala normaalselt, üllatavalt normaalselt. A klassis on natuke nohikud vist. Omapärased kujud. 
Midagi halba pole küll öelda.”

Made ja Liisa

Intervjuu uue õpetajaga

Inglise keele õpetaja Signe Varendi
1.Mis klasse Te õpetate?
2a, 3a, 3b, 6b, 7c
2.Kas olete kuskil varem töötanud?
Ei, olen ainult Kommertsgümnaasiumis ja Kivilinna gümnaasiumis prakti-
kal käinud.
3.Miks otsustasite meie kooli tööle tulla?
Siin oli just vaba koht inglise keele õpetaja kohale ja otsustasin proovida. 
Ka sellepärast, et minu õde Nele Varendi annab siin trenne ja vahepeal 
aitan ma teda, ning kuna ma nagunii juba käin selle tõttu umbes 2 korda 
nädalas siin, siis on see töökoht veel parem.
4.Mis on Teie esmamuljed?
Väga tore on, väiksemad õpilased on eriti toredad. Suuremate õpilastega 
on pisut väljakutsuvam, ent midagi hullu pole! Eelmised õpetajad on head 
tööd teinud.

Kärt

Muusika vahetundidesse

Järgmisest aastast läheb tööle kooliraadio. Kui teil on mingeid ideid saadete jaoks või ettepanekuid, siis teatage 
sellest huvijuhile. Õpetajate toa ette pannakse üles soovilugude kast. Pange sinna mõistlikke asju! Kui kellelgi on 
pretensioone, siis tuleb ka sellest teada anda. Kooliraadio tegijad ootavad õpilaste panust, et teha huvitavat pro-
grammi. 

Martin
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Kellelt veel küsida, mitu 
kombitsat on kalmaaril, 
kui mitte õp Pensalt ja õp 
Timpmanilt! Vaata vastu-
seid. NB! Kuna Timpmann 
oli ülemeelikus tujus ja 
Pensa vastupidi väga as-
jalikus, me punkte ei jaga, 
jagame lihtsalt tulemust.

Titaanide heitlus 

Küsimused. Priit Pensa Koit Timpmann Vastused.

1. Miks on lumi valget 
värvi?

Lumes ei neeldu 
päikesekiirgus, see 
peegeldub lumelt 
tagasi.

Kui lumi oleks musta värvi, oleks 
talvel veel pimedam ja kõledam.

Seepärast, et see 
peegeldab hästi valgust, 
valgus ei neeldu.

2. Mida on kujutatud 
Tartu valla vapil?

Ei tea, äkki viljapea. Kas peale Tartu linna on ka Tartu 
vald? (naljatab)

Hõbedasel kilbil on ku-
jutatud sinist kuuelehega 
rukkilille õit ja sinist 
lainelist varrast. Õie 
südamikuks on  kuldne 
ring.

3. Kuidas suudavad sipel-
gad endast suuremaid 
asju kanda?

Ei oska seletada Tassivad äkki mitmekesi, kuigi suur 
asi võib ka kerge olla.

Sipelgad kannavad 
endast suuremaid asju, 
kuid need on sipelga-
test kergemad. Sipelg-
hape kuivatab ära nii 
taimed kui ka putukad, 
seepärast muutuvad 
need kergemaks.

4. Mis või kes on 
guacamole?

Toiduaine Ei tea (kuigi hiljem selgub, et ta on ka 
seda proovinud)

See on kuulus 
avokaadodipp, mida 
serveeritakse maisi-
laastudega või meh-
hikopäraste roogade 
kõrvale.

5. Millal vallutati esma-

tipp?

20. sajandi alguses, 
arvatavasti enne II 
maailmasõda, pa-
kun 1930-ndatel 
aastatel.

Äkki 1947, aga vist ka ei olnud. 29. mail 1953. aastal

6. Mitu punkti sai Euro-
visioonil selle aasta võitja 

Umbes 200 punkti 
(ta ei vaadanud 
Eurovisiooni)

176 punkti 221 punkti

7. Mida tähendab slängis 
„võiku“?

Võileib Mis asi? Võileib ei ole, sest ku-
lõpuline, äkki on või kui. 

Võileib
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8. Mis on eesti teatri 
algusaasta?

Selleks on 
Vanemuise asu-
tamise aasta, 19. 
sajandi teisel 
poolel.

(küsib praegust aastaarvu ja muigab) 
1870 

1870. aasta 24. juunil, 
kui Vanemuise Seltsi 5. 
Aastapäeval kanti Tartus 
ette Lydia Koidula näi-
dend „Saaremaa onu-
poeg“.

9. Kui palju kombitsaid 
on kalmaaril?

8 8 10

10. Kuidas saab moos 
kommi sisse?

Kommi vormi-
takse, sel ajal, kui 
see on sulakujul, 
lisatakse moos.

Väga lihtne! Pannakse moos vedela 
kommi ümber, aga kuidas vedelat 
kommi ümber moosi hoida, selle 
kohta küsimust polnud!

Täidis ehk “moos” saab 
kommi sisse vormimis-
masinas, selle rullid on 
paigutatud koonusekuju-
liselt ning rullide keskel 
on tühimik. Rullide peale 
keritakse soe karamelli-
mass, täidis pumbatakse 
selle keskele toru kaudu.

11. Mis päevaga peab al-
gama kuu, et seal kuus 
oleks 13. päev, mis on 
reede?

( a r v u t a b ) 
Pühapäev

Ma ei viitsi arvutada. (võtab mobiilist 
kalendri, on õnnelik, et selline olu-
kord on maikuus) Pühapäev

Pühapäevaga

12. Kes on ainuke kodu-
loom, keda Piiblis 
ei mainita?

Kass (kuid kahtleb 
pisut egiptlaste 
pühaks loomaks 
olemise tõttu)

(arutleb pikalt) Siga, lehm, lammas, 
kanad, haned, hobune, eesel, koer – 
on olemas! Kass (kahtleb egiptlaste 
tõttu nende puudumises) Kana tun-
dub kahtlane. Aga kas hobuseid oli? 
(Ptolemaiose kohta arutledes, jõuab 
järeldusele, et siiski oli) Aga nad 
pidid siiski kanu sööma või sel ajal 
ei söödud kanu? Lehm või kana? Aga 
nad jõi kitsepiima, järelikult lehma 
polnud vaja.

Kass

13. Kes oli kääride 
väljamõtleja (temalt 
on pärit joonised, mis 
on kõige sarnasemad 
tänapäeva kääridega)?

Leonardo da Vinci Tahate Leonardo da Vincile kaela 
määrida? Inglisekeelse sõnaga (arvat-
avasti viitab scissorsile) seotud nimi.

Leonardo da Vinci

14. Mida teevad kroko-
dillid, et sügava(ma)le 
sukelduda?

Neelavad kive Kust ma tean, ma pole krokodill? 
(ohkab) Krokodill on mind poriga 
pritsinud ... Aga ta paneb suu kinni, 
siis on väiksem hõõrdejõud kui suu 
lahti. Teeb sukeldumisliigutusi, enne 
hingab väljas õhku, sest vee all ei 
saa ta hingata. Ehk valmistab en-
nast ette. (hiljem tekib tal küsimus, 
kuidas krokodill kivid välja saab ja 
juhib tähelepanu küsimuses olevale 
ebatäpsusele)

Nad neelavad alla kivisid.
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15. Millal leiutati Hiinas 
hambahari?

14. sajandil (tahab küsida oma tütre käest, kuid 
arutleb siiski ise) 1300, 1400… 1600 
oli Euroopas tööstuslik revolutsioon. 
Hiinas hakkas 10. sajandil areng, enne 
seda ma ei tea. 1300 oli Tšingis-
Khaani ja mongolite aeg, aga nii vara 
ei olnud. Hambahari on keeruline – 
väike ja karvane… Aga äkki leiutasin 
nad selle koos püssirohuga, kui ham-
bad olid lahti ja suus saab mustaks. 
13. sajand

1498. aastal, see luust 
käepideme külge kin-
nitatud seaharjastest 
hambahari oli mõeldud 
Hiina keisrile.

16. Mida kasutavad 
liblikad maitsmiseks?

Jalgu Kui see pole suu, siis on seotud 
teiste meeltega – kuulmine, nägem-
ine, haistmine. Äkki tundlaid!

Oma jalgu

17. Kui kaua aega 
kulutab inimene kesk-
miselt elus järjekor-
dadeks seismiseks?

Sõltub inimesest, 
kuid keskmiselt 4 
aastat.

Sõltub sellest, kes seisab. (arvutab) 
Kõige pikemad järjekorrad on Maxi-
mas, Selveris kestavad järjekorrad 5 
minutit, 3 korda nädalas teeb see 15 
minutit. (arvutab veel ja muudab mitu 
korda taktikat) 1 aasta – kes rohkem 
seisab, see loll.

Viis aastat

18. Kui palju merevett 
peaks võtma, et saada 
10 miljardit viirust?

Arvatavasti peab 
olema väike kogus, 
1 liitrit

Ei tea! 100 milliliitrit või 10 liitrit 1 liiter

19. Mitu tonni riisi tood-
etakse Hiinas aastas?

(naerab) Miljon 
tonni

Sõida seenele! Ma ei tea? See peab 
olema kolossaalne arv (arvutab) Hii-
nas on 1,3 miljardit inimest, 1 ini-
mene sööb 100 g päevas, äkki tood-
etakse Indias ja Vietnamis rohkem? 
15 miljonit tonni

200 miljonit tonni

20. Kui palju kaalub 
keskmine jäämägi?

(mõtleb ja arut-
leb mõõtmete, jää 
tiheduse ja jäämäe 
asukoha üle) 1000 
tonni

Miljon tonni

20 000 000 tonni

21. Kumb on raskem 
– kas eebenipuu või 
mustpuu?

Peaks olema vist 
mustpuu

Kas need on erinevad puud? Arvata-
vasti sama, ma ei tea ega pole kuul-
nud, mis on mustpuu. Sama!

Tegemist on ühe ja sama 
puiduga.

22. Miks inimesed 
luksuvad?

Midagi jääb söögi-
torru kinni.

-
toorne tegevus, inimene ei saa kon-
trollida. Tekib hirmust ja ka siis, kui 
kiiresti midagi sööd.

Luksumist põhjustab uit-
närvist tulenev impulss, 

Eva-Maria ja Liis



ÜHT JA TEIST

Õpetaja: Mis laul oli lemmik? Kuidas meeldis 
võitja?

Kuidas meeldis Eesti ja kas jäite 
tulemusega rahule?

Kristiina Järve Ma ei kuulanudki 
eriti laule, aga arvan et 
Šveits oli üsna hea.

Ma ei tea mitte midagi 
nendest võitjatest.

Arvan, et see oli väga hea tulemus Eesti 
laulule.

Reene Õigus Lemmikut polnud, 
sellist mis meelde 
jääks, paljud olid üsna 
sarnased.

Armsakesed olid, arvan 
et nad võitsid pigem 
show kui laulu pärast.

Ei olnud nii halb, oleks võinud ikka parem 
koht tulla, seal oli ka imelikke tutimüt-
sidega. Finaalis olid närvilised, muusika oli 
kuidagi halb.

Priit Pensa Ma Eurovisiooni eriti 
ei vaadanudki.

Pole võitjalaulu kuul-
nud.

Arvasin, et Eesti laulul läheb paremini. 
Oli selline särtsakas, mis võiks inimestele 
peale minna.

Astrid Salumets Rootsi. Võitja ei meeldinud. Eesti meeldis väga, oleks pidanud kõrge-
mal kohal olema.

Koit Timpmann Leedu, Hispaania, Ilus laul. Eesti oli vale koha peal. Miks peab Eesti 
laulus Ameerikat kummardama?

Mis asi on siis downhill? 

Downhill on ekstreemne jalgrattasport, mis pakub suurel hul-
gal adrenaliini. See vajab osavust, füüsilist vastupidavust. Sel-
lele alale korraldatakse võistlusi nii Eestis, Baltikumis kui ka 
terves maailmas. Rajal ootavad sõitjat ees kivid, juurikad, kän-
nud, kurvid, järsakud, hüpped ja palju muud toredat. Kukkuda 
on valus siis,  kui sa ei oska nii kukkuda, et sa terveks jääksid.
Downhill Eestis
Öeldakse, et Eestis pole mägesid. Me nõustume sellega, aga 
tõestame ka vastupidist. On umbes 100 inimest Eestis, kes peale 
tööd/kooli helistavad sõbrale, võttavad ratta ja lähevad rajale. Nad 
saavad tunda adrenaliini, lendavad üle kivide, kändude, juurte ja liuglevad läbi 
kurvide. Võistlusi korraldab Downhilli klubi Freedown. Võistlused toimuvad maist 
septembrini. Võistlusaja pikkus oleneb tavaliselt sõitjast. Üldiselt on nii, et olenevalt ra-
jast, Eesti parimad sõitjad  tulevad mäest alla 40-60 sekundit, teistel läheb kauem aega.
Võistlused toimuvad tavaliselt Lõuna-Eestis ja Kiviõli tuhamäel.
Kes downhilli sõidavad ?
Downhillis võistlevad Eestis poisid/mehed/naised  vanuses 13-40. Ajapikku tuleb julgus, kuigi päris argadele see 
ala tõesti ei ole mõeldud.
Palju maksab see ala ?
Ega ta ei ole just kõige odavam spordiala. Algul sõidetakse tavaliste ratastega ja siis ostetakse mingi 300-eurone 
(umbes 4500 vanas rahas) kasutatud ratas, millega sõidetakse päris kaua. Siis ostetaks fullsusser ratas (tagaamor-
diga), mis maksab juba päris palju.
Kui downhilli kohta rohkem teada tahad, uuri foorum.freedown.ee või küsi Mihkli käest, tema juba teab sellest!

Mihkel T., Rutmar, Armin

Maarja Johanna ja Marie



„Kariibi mere piraadid: Võõrastel vetel” 

„Kariibi mere piraatide” kõige uuema osa „Võõrastel vetel” tuttavateks tegelasteks on Jack Sparrow, Barbossa 

nooruse allika hävitada, sest nad usuvad, et ainult jumal saab anda igavest elu. Musthabemel on superlaev, mida 
Barbossa tahab. Seda laeva saab juhtida Musthabeme mõõgaga. Kuid mis puutub nooruse allikasse, siis selle juur-
de käib ka rituaal. Rituaali jaoks on vaja merineitsi pisarat, mida on hästi raske saada, kuna merineitsid on siin 

nad on hästi tugeva närvilised. Teiseks oli vaja kahte hõbekarika ühelt teatult laevalt. Kolmandaks oli vaja vett 
nooruse allikast. Mõlemasse karikasse panti allikavett ja ühte panti ka merineitsi pisar. 1 inimene jõi ilma pisarata 
vett ja teine pisaraga. See kes jõi ilma pisarata vett selle elu aastad sai see inimene kes jõi pisaraga vett. Lõpus sai 
Musthabe surma ja Barbossa võttis selle mõõga ja hakkas tema laeva juhtima.  Jack ja Gibbs said oma Black Pearli 
tagasi pluss veel mitu laeva. Nooruse allikas hävitati hispaanlaste poolt. Enne kui Jack sai oma laeva tagasi, viis ta 
Musthabeme tütre üksildasele saarele ja jättis ta sinna püstoliga, kus oli 1 kuul juhuks, kui ta ei soovi enam elada. 

Kariibi mere piraatidest lugu peab, vaatama!
Raul Markus

FILM

Huvijuht tänab tegijaid! 

Tänan tribüünide transportimisel, kokku ja lahti monteerimisel osalenud töökaid poisse: Madis Lepik, Jaan Matt, Risto Mustonen, 
Villem Balder, Mihkel Tralla, Hardi Madi, Karl Stokkeby, Robert Piiskoppel, Alvar Ansip, Karlis Ilves, Kevin Kirbits, Marten Koger, Aleksei 

Tänan helitehnikuid Martin Sõgelit, Mihkel Jõgeveri, Kristjan Mägi ja Martin Gitti, kes on väga abivalmid ja aidanud õppeaasta jooksul 
erinevaid üritusi korraldada.
Tänan Diana Rauda ja Vanessa Maed, kes olid Emajõe-Suursoos toimunud looduslaagri köögitoimkonnas väga abivalmid ja tublid.
Tänan kevadkontserdi õhtujuhte Liisa Lõhmust ja Rauno Ruusandit.
Liikumispeol tekste lugenud õpilasi Anel Neumanni, Liisa Lõhmust ja Rauno Ruusandit.



Mida ma suvel tegema peaksin? 

Mine laulu- ja tantsupeole (1.-3. juulil Tallinna lauluväljakul)

Mine paintballi mängima

Mine kinno ja vaata „Harry Potter ja Surmavägised 3D“, „Koletu“, 
„Pohmakas 2“, „Nowhere boy“, „X-mehed: Esimene klass”, „Teie kõrgeausus” jne 


