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EESTI KEEL 

 

SOOV 
Andreas Lill 10.c 

 

Hoidge selg sirgu ja pea püsti, 

ka kõige valusamal ajal. 

Küll tõuseb päike, 

küll lõppeb vihm. 

 

Kõik teed hargnevad, 

kuid kusgil kohtuvad taas. 

Hoidge silm silmapiiril, 

seal näha võite tuttava laev suitsu. 

 

Elutee on täis raskusi, 

kuid kunagi pole te üksi. 

Kui valdab üksindus , 

jää seisma, vaata ringi, 

küll kellegi leiate enda kõrvalt. 

 

Kui lõppeb asphalt, 

minge mööda kruusateed. 

Kui lõppeb päev ja otsas jõud, 

heida seljalt reisikott ja puhka vähe. 

 

Kõik mured viska nurka! 

Küll nad kaovad sealt. 

Südames hoia vaid naeru! 

Kõik, mis hea, jäägu teiega! 

 

Pimedus ei kesta kaua. 

Head sõbrad ei jäta teid eal. 

Iga päev on erinev kui eelmine. 

Ühest hetkest võib saada mälestus. 

 

Ajad mööduvad, 

inimesed muutuvad, 
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kuid mälestused jäävad alati 

ja muutuvad veel rõõmsamaks. 

 

Vihastada võib, 

kuid ära viha pea! 

Kurvastada võib, 

kuid ära kurvaks muutu! 

 

Soovin teile päikest ja rõõmu. 

Küll ühel päeval kohtume 

ja meenutame aega, 

mis möödunud on. 

 

Kõike kõige paremat, 

te eluteelt leidke 

Teid saatku edu ja õnn, 

et jaguks rõõmu ja armastust 

 

Need aastad on parimad 

mu elus olnud. 

Teid ei unusta ma iial. 

Ärge te unustage ka teineteist 

 

Alati endaga hoian mälestused, 

mis aeg on toonud 

Ei kunagi nad kao mu seest, 

nad kõvast kinni on mälus 

 

Õnn ja armastus 

rõõm ja sõbrad 

valgus ja helgus 

 - ei iial jätku teid. 
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Mõte 

Carl Jörgen Lõnnik 11.a 

 

Istun siin enda toas ja mõtlen oma mõtteid, 

loen oma peas oleva pendli sujuvaid võnkeid. 

Kus ma olen ja kuhu edasi? 

Ei saa ma veel aru, kuidas ma end siiani vedasin. 

Tahaksin saavutada oma elus veel palju, 

istuda Kuubal ja teha sõpradega nalju. 

Elada oma elu täiesti iseseisvana 

ja taevast tähti vaadates muru peal lamada. 

 

Karantiinis istumine ei tee mulle head, 

pani mind kirjutama needsamused read 

Siia luuletusse kõik oma mured saan matta, 

selline tunne nagu läheks praegu 

ise endaga sõtta. 

Oma enda mõtetest aru ei saa, 

mu pea oleks nagu kasutu tühermaa 

On siin nii palju, 

kuid  ma ei leia midagi, 

aga eks seda oli 

arvatagi. 
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KARANTIINI LUULETUS 

Eneken Riin Salong, 11.a 
 

 

Maailm on mõnes mõttes kaoses- 

pandeemia, 

saabuv majanduslangus, 

hirm ja teadmatus, 

 

 

Aga mina ei vaata telekat, 

ma ei kuula raadiot, 

kuna ei taha kuulda  

surmadest ja haigetest, 

isegi kui uudistega  

käib kaasas lause: 

“Situatsioon peaks lähiajal paranema”. 

Kas see on isekas? 

Ma ju ei eita olukorda, 

aga kas see on  

reaalsuse eest jooksmine? 

 

 

Kas on isekas,  

kui ütlen, 

et minus valitseb peaaegu täielik rahu, 

sügav vaikus ja puhas selgus, 

sisemine rahu kaoses, 

ma ei teinud seda teadlikult, 

ma ei teadnud 

 

 

Mõtlen, mõtlen, mõtlen. 

Loen, loen, loen. 

Kuulan, kuulan, kuulan. 

Mediteerin, mediteerin, mediteerin. 

Hingan. 

 

Füüsiline-sotsiaalne isolatsioon 

toob inimesed üksteisele lähemale. 
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Vaatan situatsiooni kui võimalust, 

võimalust võtta aega, 

võimalust ennast parandada, 

võimalust ennast ehitada, 

võimalust ennast ümber projekteerida. 

 

 

Miks ma nii enesekeskne olen?? 

Lähen vihale. 

Kas ma siis ei suuda mõelda neile, 

kes praegu kannatavad? 

Aga ma ju ei saa midagi teha, 

et neil parem hakkaks, 

ainult haletseda. 

 

 

Mulle ei meeldi haletseda. 

Nagu nutaks selle üle, 

et kui suvi lõppeb, siis tuleb sügis. 

Naiivne oleks nii mõelda, 

ma ei saa seda muuta. 

 

 

Aeg liigub kui aegluubis, 

nagu ujuks paksus läbipaistvas massis, 

või nagu unenäos, 

kus ükskõik kui palju sa ka ei pinguta 

ei suuda sa tempoga kaasas käia. 

 

 

Tahaks juba suve, 

valgust küll on, 

aga aprillis, 

kui õhus peaks olema juba kevade hõngu 

ja veidi rohelust,  

mis vihjab tulevikule  

ja kiusab mu meelt, 

sajab meil lund. 

Kes seda tahab? 
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Tahan tunda sooja tuult  

oma paljal näol ja jalgadel, 

tahan jalutada koolist koju päikesega  

ja ilma mantlita, 

tahan lugeda raamatut  

ja kuulda lehtede sahinat, 

tahan magada lahtise aknaga. 

tahan tunda vabadust. 

 

Jälle ma mõtlen endale. 

 

 

 

 

Kevadtuul 

Helena Hergauk 10.b 

 

 

Vaadates tuleviku poole, 

on kõik pimeduses, 

see toob kartust ja igatsust. 

Tuttavaid naeratusi pole ammu näinud, 

 

Mis teevad meie mõtted? 

Ainult värske õhk paneb neid paika. 

Loodetavasti viib kevadetuul  

meid jälle kokku. 

 

Suvi liigub liiga kiiresti lähemale. 

Kuidas me siis jälle elama hakkame? 

Ainult aeg teab  

sellele vastust. 
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SOOV 

Helerin Link 10.a 

 

Ma tahaksin 

et oleksin vaba 

tahan minna,  

kuhu hing ihkab, 

leida end kuskil teisel pool maakera, 

elada ainult endale, 

leida õnne, 

leida sõpru, 

olla segamatutlt  üksi, 

vahepeal koos kellegi toredaga, 

muidu hakkab üksildane. 

 

Tahan 

minna rändama 

resideeruda soojal maal 

leida uus paik, kus olla, 

hingata värsket õhku, 

nautida loodust 

ja seltskonda. 

 

Tahan 

saada aru, 

mis elult tahan, 

leida oma kutsumus. 

Tahan olla minaise 

teistest erinev 

ja omamoodi 

natuke veider, 

aga mina. 
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Plaanideta 

Pille-Riin Illak 11.b 

 

Plaanideta, 

aeg maha võetud 

näed kaugemale kui sammud ühes päevas. 

On võimalus luua mõttepause, 

mõelda asjadele, mis enamike päeva ei mahu. 

Näed, mis su ümber on, 

tuttavad, sõbrad, pere, loodus. 

Kas me oskame oma mõtteid näha? 

Või polegi meil selleks aega? 

Kas elu peab seisma jääma, et ka sina saaksid seista? 

Ei juhtu tihti, et olevik toob sulle võimaluse 

näha tuttavaid, sõpru, pere ja loodust. 

Püüa mõtted kinni ja vaata neid. 

Ehk siis kiiretel eluhetkedel  

oskad juba oma mõtetele  

ise vastuseid anda. 

 

 

 

Karantiin 

Karolina Melnitšenko 10.b 

 

Mitmeid nädalaid juba 

uut reaalsust naudime. 

Mida tähendab see kõik? 

Palju juurdleme... 

Püüame leida positiivsust, 

õppida väärtustama väikeseid asju, 

loodusega lähedaseks saama. 

 

Perega lobisedes puhkad 

sellest silmade väsimusest, 

mis arvutiekraanist sind jälitab. 

Lugemine, käsitöö, trenn - uued harrastused. 
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Enda jaoks oleme harva aega leidnud, 

nüüd on õige aeg! 

Ära kaota usku,  

lõpus on kõigil  

rõõmuhelk silmis! 

 

 

 

 

*** 

Kaspar Sibul 10.b 

 

 

väljas pime 

toas on valge 

väljas vaikne 

toas on ka 

 

vaikne klõbin 

näpud käivad 

istud liikumatult 

kell veel käib. 

 

pere magab 

mina ärkvel 

vaatan kella 

KURAT! 

 

löön ma lauda 

vaatan ust 

kõik on vaikne 

väga hea 

 

mina ärkvel 

sõbrad ärkvel 

vaatan kella 

Pole hullu! 
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Uks läheb lahti, 

isa tuli: 

„Mis sa veel ärkvel teed?“ 

Arvuti läheb kinni. 

 

 

mina magan 

sõbrad ärkvel 

vaatan kella 

Oligi vast aeg! 

 

 

MÕTTED 

Kertlin Linamaa 11.b 

 

Mõtteid on palju. 

Või oli? 

Neid mõelnud olen üpris kaua, 

kas mõtlesin mõtted ära. 

Mõtlesin end eemale sõpradest, 

koolist ja pidudest. 

Mõtlesin end iseseisvamaks, 

organiseeritumaks. 

Mõtlesin oma tulevikust, 

olevikust, minevikust. 

Viimasest liiga palju vist. 

Mõtlesin hakata  

sportlaseks, 

kunstnikuks. 

Mõtlesin,  

mida tahan teha aasta pärast, 

tahtes teha kõike 

ja mitte midagi. 

Mõtlesin nii palju kõike, 

kuid kas mõtlesin lõpuks ka midagi välja? 

Pole kindel,  

ei vist. 
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Loodusluuletus 

Johannes Kodumäe, 11.a 

 

tilk katuse äärel 

rästas kasepuu ladvas 

põrnikas ülepea rohus 

päike piilub pilve praost 

 

ja ärkamas on kevad 

 

kujundeis lendlevad haned 

ulguv tuuleiil metsas 

üksik hüplev orav 

metsataat onnis kõhtu sügab 

 

ja uinumas on soe talv 

 

 

 

 

Nii pehme ja soe siin teki all 

Kristin-Elise Vane, 11.a 

 

Kell näitab varsti lõunat, kui ärkan, 

nii pehme ja soe siin teki all... 

Raske on tõusta, kuid teen seda siiski, 

nii pehme ja soe siin teki all... 

Tõmban peale teki ja lähen kööki, 

nii pehme ja soe siin teki all... 

Teen omale värsket kohvi piimaga, 

nii pehme ja soe siin teki all... 

Suundun tagasi oma imelisse tuppa, 

nii pehme ja soe siin teki all... 

Saabub õhtu ja on aeg taas magama heita, 

nii pehme ja soe siin teki all... 
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OOTAMINE 

Liisbet Väljak 

 

Ootame ja loodame. 

- sõnad mis kummitavad peas. 

Istume ja loodame. 

Istume ja ootame. 

Meie hinge ei valda rahu, 

sees on pinge. 

Meie närve kõditab ärevus, 

Me lihtsalt ootame. 

 

Aga mida me siis ootame? 

Seda mis on hea. 

Seda, mis ootab meid ees 

ja on parem kui tänane. 

 

Aga mis on parem? 

Seda ei keegi tea. 

Ootame ja loodame,  

äkki varsti näeme 

Rahutus on kõigis, 

Nii oleme ju  harjunud. 

 

Kuskil on hea ja kuskil on parem, 

See millest keegi midagi ei tea. 

Miks peame seda ootama? 

Miks oleme nii harjunud? 

Need pole ju ainult meie, 

Nii ootavad ka teised. 

Kasvades kuulsin alati, 

Kuidas varsti läheb paremaks. 

Tee tööd ja näe vaeva! 

Küll siis tuleb armastus. 

 

Aga kus on rahulolu? 

Mis valitsema peaks? 

Õpilastööd 
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Miks ei ole praegu hea? 

Miks peab alati olema parem? 

Kas kunagi saab olla liiga hea? 

Millal jõuab kätte see oodatu? 

Kõik me ootame, 

kõik me loodame. 

Nii ma siin olen, 

Siiani loodan. 

Kes tuleb ja ütleb mulle 

et kätte on jõudnud  

see hea? 

 

 

 

MÕTTEIS MÕLGUB MÕTTEID 

Lisette Malla 10.c 

 

Mis saab siis,  

kui see kõik jääbki nii? 

Mis saab siis,  

kui miski endiseks ei muutu? 

Mis saab siis,  

kui me ei näegi enam teisi? 

Mis saab siis? 

 

Kuid mis siis, 

tulevik meid säravalt ootab. 

Varsti suve lõhna tunneme, 

ratastel mitmeid kilomeetreid sõidame, 

rõõmupisarais üksteise seltskonnas, 

lõkke ääres, Taukar taustaks. 

 

Kuid mis siis, 

tulevik meid säravalt ootab. 

Varsti koolipinki nühime, 

koos oldud hetki rohkem väärtustame. 

klassis tehtud nalju naerame, 
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hariduse parema  

saame koos. 

 

Kuid mis siis, 

Tulevik meid säravalt ootab. 

 

 

 

 

REEDE 13 

Elisabeth Tomingas 10.b  

 

ootamatu, uus,  

mingil määralgi hirmutav 

otsekui välk selgest taevast 

mitte keegi seda tõsidust ei teadvustanud 

just täna, just nüüd 

mõne jaoks õnnetus,  

mõne jaoks puhas rõõm - 

saab puhata, ju! 

 

kõik ei läinud nii, 

nagu oodati 

kõik venib pikale. 

kõik on pandud pausile. 

nüüd on möödas 33 päeva 

tuleb ehk veel 33 päeva? 

 

Kodus nelja seina vahel 

enda mõtetega omaette 

üritad säilitada kainet mõistust 

kuid kõik justkui  

kisub  

kokku 
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Aeg 

Anett Maiste 10.b 

 

Kõigil on kuhugi kiire. 

Tänaval kõnnivad mornid näod, 

vanale tuttavale ei vaadata otsagi. 

Kostab vali linnamürin. 

Kus sa omadega oled 10 aasta pärast, kui sa praegu ei tegutse!? 

Aeg aina lendab. 

Stress paneb käed värisema. 

Enesehinnang nagu Eesti kevad, 

külm ja tuuline. 

 

Möödasõitev auto pritsib heledad teksad poriseks. 

Kuid selle asemel, et heita sõitjale üks kuri pilk , 

nagu eestlastel kombeks, 

hingan sisse,  

välja. 

Istun maha, 

märkan kuldseid päiksekiiri, mis langevad kaunilt mu käele. 

Oravat, kes hüppab vahvalt puult puule. 

Mets on täidetud sinililledega nagu muinasjutus. 

Oled sa kunagi märganud kui kaunis on lindude laul? 

Tegelikult on ju veel aega. 

 

Aega peatuda 

ja tunda lillede hõngu.  

 

 

KAS NII SIIS ONGI? 

Mari Torsus 11.a 

 

Ma tõin kaevust vett 

ja oja äärest münti. 

Kuum vesi voolas tassi, 

kus teda ootasid lehed 

Kuum aur paiskus näkku 
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ja magus aroom võlus mu meeled, 

justkui unenäos. 

Vaimustusest kõrvetasin keele. 

Peab ootama veel! 

 

Jätsin tee lauale, 

et aeg teeks enda töö. 

 

Aeg läks mööda, 

mina jäin maha. 

Mõtete tuules äkitselt 

meenus kauge unistus, 

mis vajunud unustusse. 

Ma jooksin tagasi sinna, 

kus kord tõeks sai uni. 

Leidsin laualt tassi, 

kus sees külm ja pruun vesi 

 

Kas nii siis ongi, 

et kaugeks jääb kõik , 

millest hoolid, 

ja ei tea, kas enam  

uuesti proovida soovid? 

 

 

Karantiin 

Mari-Ly Luik 10.a 

 

Raske on see kodune elu, 

kui ei saa sõpradega nautida melu. 

Koolitööd aina kuhjub, 

nende õpikute alla ma mattun. 

Nii raske… 

Nii raske on siin nelja seina vahel kükitada, 

kui ei saa oma lähedasi kallistada. 

Tahaks saada välja siit karantiinist, 

et koguda endale c-vitamiini. 
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Minu segadus 

Carmel Uibopuu 11.b 

 

 

Ma tahan saada kõik tehtud, 

tahan olla kõige kiirem. 

Ma tahan teha kõike õigelt, 

tahan olla kõige parem. 

 

Ma ei jaksa rohkem olla siin, 

ei jaksa olla kõige kiirem. 

Ma ei jaksa olla eeskujuks, 

ei jaksa olla kõige parem. 

 

Ma soovin olla mina ise, 

soovin olla siin ja praegu. 

Ma soovin teha palju asju, 

soovin olla siin ja praegu. 

 

Ma ei saa mõelda ainult hetkest, 

ei saa olla siin ja praegu. 

Ma ei saa olla vaba ja hingata 

ei saa olla siin ja praegu. 

 

Tuleb mõelda ette, aga elada. 

Tuleb õppida tagant, aga vigu korrata. 

Tuleb luua mina ja maailm. 

Tuleb leida  

tasakaal. 
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Ärkamise aeg 

Reili-Riin 11.a 

 

Ärkamise aeg 

tuli viirusega nimega Covid-19,  

mis hoiab inimesi hirmuga kodus üle maailma 

Ärkamise ajal 

tunned sa end kui närtsinud roos, kes tahaks õide puhkeda. 

Enne ärkamise aega oli inimkond nii hooletu ja jõhker, 

nüüd andis maailm inimkonnale aega mõtlemiseks  

ja emakesele loodusele aega puhkamiseks.  

Ärkamise ajal 

on kõigil valida, kas tõusta kui linnulennult ja aktsepteerida enda hinge 

varjukülgi 

või langeda kui libedast mäest alla musta auku, mida üritab vältida iga 

elav hing. 

Ärkamise ajal 

ärkab loodus, mis naudib inimtühjust.  

Ärkamise ajal 

saab puhata  õhk, maa, vesi, ja tuli 

Ärkamise ajal  

valmistub kõik uueks maailmaks, sest sellist maailma nagu varem  

ei tule enam eales.  

Peale ärkamise aega 

on muld mustem, muru rohelisem, vesi puhtam, tuul tuulisem,  

vihm sajurikkam, taevas sinisem, pilved valgemad,  

tähed säravamad, öine taevas mustem,  

teed puhtamad, taimed ja puud võimsamad, loomad elujõulisemad  

ja päike valgusrikkam.  

Ärkamise aega tuleb väärtustada,  

sest kõigile on antud võimalus alustada uuelt leheküljelt  

ning muuta kõike enda sees ja ümber.  
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Ringlus 

Triinu Lamp 10.b 

 

 

Sammun sellel üksikul tänaval, 

puude sahin mu ainus kaaslane. 

Siin ma mõtlen ja juurdlen, 

kuid vastust ma eales ei leia. 

Akendes kiirgavad tuled on summutatud, 

vaid kuu alleed valgustab. 

 

Mulle meeldib vaikus,  

rahu, kannatlikus. 

Tekib küll küsimus, 

kui palju jaksab üks hing kannatada. 

Mõte ebaleb. 

Kas nii on,  

kas nii jääb? 

 

Miks küll peavad mu kannatust proovile panema 

kõik need käänulised, peadmurdvad valikud. 

Viivad mind endaga kaasa kui soe suvetuul. 

Panevad mind ennast usaldama,  

kui ema embavad käed. 

 

Mida küll ette võtta? 

Mida küll teha, et vabaneda sellisest koormast? 

Nii jalutan üksikul tänaval. 

Ning mõtlen oma peas. 

Sammun sellel üksikul tänaval. 
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*** 

Laura Aljas 10.b 

 

Ühel päeval heitis madrus enese südame merre 

sellal kui vihma ladistas ja puid kaunistas siid. 

Ta peas kajas sireenide laul, mis enesega ühes kutsus 

ja hinge lahti kiskus seda ümbritsevast valla päästes 

Ta nägemine tuhmus ja hingamine tasandus 

otsekui tuttavlik soolane tuulehingus nahka kriipis 

Tema ees kõrgus majakas, mis lõõmas leekides 

seepeale paistis kivistuvat nii ajameri kui tõelisus 

Omatahtsi loovutas madrus oma südame merele 

sest teadis- salamahti antud tõotus hingitses veel 

Justkui laevavrakk põhjatumas sügavuses pesitses see 

oodates aina aega mil sosinatest saaksid karjed 

Naeratab ta siis malbelt enne viimset välgulööki 

hõbejas tuhk hiiele langemas ja mereselg rohtumas 

 

 

 

12. A KLASSI DISTANTSÕPE 
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AJALUGU 

Lühiarutlus  

Eva-Laura Abel 11.a 

 

Mina valisin arutluse kirjutamiseks ajalooõpetaja soovitatust video 1982. aasta noorte laulu-ja 

tantsupeost Tallinnas Selle filmi katkendi valisin seetõttu, et olen ise varem osalenud kahel 

laulupeol ja ühel tantsupeol ning tahaksin rohkem teada saada, kuidas nägi välja üks laulu-ja 

tantsupidu peaaegu 40 aastat tagasi. 

Ma poleks arvanud, et juba esimestel laulupidudel süüdati peotuli Lüdigi, Kuhlbarsi 1904. 

aastal loodud laulu „Koit“ saatel. Tundsin ära ka veel laulu „Mu isamaa on minu arm“ (1869 

Kunileid, 1944 Ernesaks), mis kõlab nüüd iga hommikul lipuheiskamisel Toompeal. Ma usun, et 

repertuaaris oli veel laule, mida ma tunneksin. Ja samas ei tulnud üllatuseks, kui kuulsin laule 

Leninist ja NSV Liidu rahvaste sõprusest. Eesti riik oli siis veel ju Nõukogude võimu all. Eriti 

iseloomulikuks võib pidada alltoodud fotot laulupeo õhustikust 1950. aastatel. 

Tantsupeol tundsin ära paar tuttavat tantsu. Nagu näiteks „Oige ja vasemba“. Oli ka näha 

vene päraseid tantse. Mulle aga tundus, et tantsimas oli suhteliselt palju poisse ja see tuli mulle 

väikese üllatusena. Samas oli tore näha, et ka tollel ajal olid rongkäigud kõigile tore meelelahutus, 

peole sisse elamiseks ja rahva kaasamiseks. 

Võrreldes tänapäeva laulu-ja tantsupidudega on tolle aegsed nagu öö ja päev. Siis me ei 

tohtinud lehvitada sini-must-valget lippu ega sellest laulda. Kuid juba siis olid rahvariided meil au 

sees ja me kandsime neid uhkusega. Kindlasti on ka üheks erinevuseks konkurss laulu-ja 

tantsupeole saamiseks ning kahjuks eriti viimastel aastatel on paljud trupid pidanud peolt välja 

jääma, sest soovijaid on liiga palju. 

 

XIII üldlaulupidu: Nõukogude Eesti 1950. aasta üldlaulupidu ja rahvakunstiõhtu. "Plakatil kiri: Olgu tervitatud Nõukogude Eesti 10. 

aastapäev. Foto: Teatri- ja muusikamuuseum. Artiklist: KODU, KOSMOS JA LENIN: Millest võib laulda? Laulupidude teemad on läbi 

aastate olnud väga erinevad. Delfi, 04.06.2017. https://www.delfi.ee/archive/kodu-kosmos-ja-lenin-millest-voib-laulda-laulupidude-

teemad-on-labi-aastate-olnud-vaga-erinevad?id=78411173 (külastatud 20.03.2020) 

 

Õpilastööd 

https://www.delfi.ee/archive/kodu-kosmos-ja-lenin-millest-voib-laulda-laulupidude-teemad-on-labi-aastate-olnud-vaga-erinevad?id=78411173
https://www.delfi.ee/archive/kodu-kosmos-ja-lenin-millest-voib-laulda-laulupidude-teemad-on-labi-aastate-olnud-vaga-erinevad?id=78411173
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Kuuba raketikriis – Nikolai Obidin 

Carmel Uibopuu 11.b 

 

Kuuba raketikriis toimus 1962. aastal. See oli vastasseis NSVL-i ja Kuuba ning USA 

vahel. Siin on II maailmasõja veterani Nikolai Obidini jutustus sellest ajast: 

Selle aasta juunis tuldi Nikolaile öösel järele, sest Tallinna mereväebaasi komandör kutsus 

teda enda juurde. Seal öeldi talle, et ta koguks kokku meeskonna ja sõidaks seejärel 

Kaliningradi. Nikolaile rohkem midagi ei öeldud. 

Neli päeva hiljem jõudis mees sinna koos oma 30 madrusega. Seal määrati Nikolai 

ülemaks ning paluti sõita vastavalt salapakis olevatele koordinaatidele. Need võis aga 

teada saada alles siis, kui oli jõutud paki peal olevasse kohta. Öösel laeti laevale salajane 

laadung, mille kohta kellelgi informatsiooni ei olnud. Jutustaja aimas ainult seda, et 

sihtkoht on mingisugune soojem riik, sest selga anti lühikesed riided. 

Teekonnal saadi teada, et minnakse Kuubale. Kui kohtuti ameerika laevastikuga, siis 

öeldi, et laeval on kaubalast ja et minek on lõunasse. Sellega ei jäänud aga suurriigi 

elanikud rahule- nad piirasid laeva ja mõtlesid rünnakule. Seetõttu pöördutigi lõunasse ja 

saadi jälitajatest lahti. 

Sellel hetkel oli laevas väga halb olukord. 1000 meest pidid ju kuidagi oma hädasid tegema, 

aga kõik pidid olema hoolikad, et merre liiga palju jälgi ei jääks (paberitükke), sest muidu 

saadaks aru, et laeval pole ainult kaubalaadung. Seal oli ka väga palav ja tekile ei tohtinud 

nad ju minna. Nii vaevaliselt veeti Kuubale laevatäis rahvast koos salajase laadungiga. 

Havannasse jõuti neli päeva hiljem, kus neid tervitas Kuuba kaitseminister. Öösel laeti 

laadung maha lagedale väljale, seda isegi ei püütud varjata. Hiljem selgus, et laadungiks 

oli 46 tuumalõhkepeaga raketti. Sellest said teada ka ameeriklased, kelle luurelennuk 

kõike ülesse pildistas. 

Sellest hetkest piirasid USA väed Kuubat ning olid valmis rünnakuks. Nõukoguse väed 

plaanisid rünnata 28.10 öösel. Sellel ööl mehed jõid ja muretsesid rünnaku pärast, sest 

aimati, et sellisele teguviisile võib järgneda suur sõda. Kuus minutit peale algset 

rünnakuaega tuli Moskvast teade, et rünnak jätta. Selgus, et NSVL ja USA liidrid olid 

jõudnud kokkuleppele: raketid viiakse ära ja Ameerika ei ründa Kuubat. Kriis lahenes, 

Nikolai jäi Kuubasse veel umbes aastaks, et õpetada sealseid elanike. 

 

Kui sellel õhtul oleks kuulatud Fideli, kes käskis rünnata täpselt kell üks öösel, siis seda 

jutukest ei oleks arvatavasti saanud rääkida meile Nikolai. Paarist minutist piisas, et 

hoida ära III maailmasõda. 

 

Õpilastööd 
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Lisan ka illustreeriva pildi, kust tunneme ära Hruštšovi ja Kennedy. 

(https://jsimmon.wordpress.com/2014/03/23/arm-wrestling-for-world-dominance/) 

(13.04.20) 

Jutustuse aluseks olev allikas: https://ekspress.delfi.ee/kuum/tallinlane-viis-kuubale-

laevataie-tuumarakette?id=69000963 (13.04.20) 

 

 

 

 

PEREKONNAÕPETUSE KURSUS 12. KLASSIDELE 

Arvestustööd perekonnaõpetuses. Õpilaste ülesandeks oli koostada grupitööna 

õppevideo arengupsühholoogiast, vanemlikest oskustest/nõuannetest 

lapsevanematele. Õppeülesande eesmärgiks oli kinnistada ja täiendada 

õpitut, teadmisi; saada kogemusi ja oskuseid arengupsühholoogias, grupi- ja 

koostöös, vanemluses. Video tegemise kaudu omandada teadmised, oskused 

ja hoiakud, mis on esmavajalikud vanemluseks. 

Õppevideod (ava hüperlink) 

Rasedus ja imik 

Perekonnaõigus ja vägivalla mõju lapse arengule 

Kasvatusstiilid 

Reeglid ja piirid maimikule, koolieelikule ja kainikule 

  

Õpilastööd 

https://jsimmon.wordpress.com/2014/03/23/arm-wrestling-for-world-dominance/
https://ekspress.delfi.ee/kuum/tallinlane-viis-kuubale-laevataie-tuumarakette?id=69000963
https://ekspress.delfi.ee/kuum/tallinlane-viis-kuubale-laevataie-tuumarakette?id=69000963
https://youtu.be/qwWcGZ-45DI
https://youtu.be/4IiLggzi7tc
https://youtu.be/9v8B0_utFLo
https://youtu.be/Pre28mivRd0
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INGLISE KEEL 

12.a 

Friendship 

 

It is all about the friends 

It’s that friendship, that bends 

Usually you’re counting on them 

If needed, go to war with ‘em 

Makes you feel like family 

To he honest, you are subfamily 

We can fight until the night 

After that look left or right 

They will make your next day bright. 

 

*** 

I have a crony 

sometimes we rode with the same pony. 

She is my soulmate 

and she has a key for my “soulgate”. 

We haven’t fallen out 

and we know everything we need to know about. 

*** 

The friendship we have is so rare to find. 

We hate to see each other in a bind. 

Õpilastööd 
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We have made each other laugh so hard we've cried. 

We feel each other's pain if we are hurt inside. 

We always can find the right words to say 

To help us get through any dreadful day. 

We have told our darkest secrets with feeling no shame, 

We will tell each other the truth, even if we are to blame. 

Thinking of you not being here makes me feel so sad. 

We will have to look back on our crazy memories to make us glad. 

The miles between us can't keep us apart, 

Because we will keep each other close at heart. 

 

 

poem about friend 

I have a friend who tell a jokes 

he jokes about life 

I have a friend who teaches me  

he teaches me how to live easier 

my friend understands me 

but we have a conflicts 

but being together we are happy 

a friend is a piece of happiness 

 

 

 

 

Õpilastööd 
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*** 

Bees friends are flowers 

moon’s friends are stars 

sekonds friends are hours 

guns friends are wars 

your friend is an island 

my friend is from mars 

our friend is silent 

and she likes cars 

*** 

Friendship 

Important 

Needed 

Loyal 

Reliable 

Caring 

Helpful 

Kind 

Loving  

Supportive  

Accepting  

Friendship  

Õpilastööd 
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KUNSTI KURSUSE PRAKTILISED TÖÖD 10.-11. KLASSID 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpilastööd 

10.a klassi pusletöö L da Vinci maal 

10.b klassi pusletöö P. P. Rubensi maalist 
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Õpilastööd 

Alice Kardin 11.a Popkunst Eeva-Maria Tšernova 11.a Popkunst 

Emili Nilender 10.a Egiptuse kunst 
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Õpilastööd 

Beatrice Vilipere 11.b Impressionism Eliis Turvas 11.a Impressionism 

Janeli Toomet 11.a Impressionism Reili-Riin Vessmann 11.a Impressionism 
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Õpilastööd 

Eliis Turvas 11.a Abstraktsionism Kristin-Elise Vane 11.a Sürrealism 

Mari Torsus 11.a Sürrealism Marilis Missing 11.c Kubism 
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Õpilastööd 

Kristin-Elise Vane 11.a 

Impressionism 

Mariliina Maltsar  11.b 

Impressionism 

Edvard Mathias Besstšotnov 

11.a Impressionism 
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Õpilastööd 

Gerly Herodes 10.a 

Egiptuse kunst 

Helerin Link 10.a 

Egiptuse kunst 

Kirsika Link 10.a 

Egiptuse kunst 
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Õpilastööd 

Rasmus Kalkun 10.a 

Egiptuse kunst 

Sandra Villemson 10.a 

Egiptuse kunst 

Sten Vasemägi 10.a 

Egiptuse kunst 
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Õpilastööd 

Surmatants 

10.a Endry Kaljuste, 

Jörgen K. Rebane, 

Sandra Villemson, 

Annika Villemson  

10.c Karolin Pedai, 

H.-B. Sabbo, Emilia 

Mursalova, Markus 

Rander 

10.c Karl Kuningas, 

Anete Mooro, Andreas 

Lill, Jako M. Reilson 

Surmatants 

10.c Rebeca Degtjov, 

Berit Hallik, Marleen 

Niinsoo, Sten 

Rouhijainen 

10a Helerin Link, 

Mari-Ly Luik, Hugo 

Komp, Rasmus 

Kalkun 

10a G. Herodes,H. 

Hinn, K. Link, R. 

Tamm 

10c M. Valkiainen, L. 

Malla, J. J. Leis, A. L. 

M 

Surmatants 

10.c Istvan Arroküll, 

Gerli Heinla, Loora 

Balašov, Renate Loret 

Laas 

10.a Ruud Tammel, 

Lily Helen Joamets, 

Mirjam Leppik, Emili 

Nilender 
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HISPAANIA KEEL 

10. KLASSI VIDEOD ILMAST (ava hüpiklink) 

Emili Nilender 

Annabel Aavik 

Aliise Sikk 

Laura Adson 

Paul Pärn 

Kert Andreas Mulk 

 

11. KLASSI VIDEOD PEREST (ava hüpiklink) 

Kristina Kasemets 

Mari Torsus 

Edvard Mathias Besstšotnov 

 

 

 

ADVENDIKOHVIK (ava hüpiklink) 

  

Õpilastööd 

https://www.youtube.com/watch?v=eqjHgsvh3O8&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=jjAe9E5s_M0&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=bTeqqpQgqG4&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=HvCbZGwgIg4&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=b7Juq3akoBY&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=RtneAjnjlaA&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qH60f5oix68&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fPBhmW5nWOw&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=EWE8VRKC2bY&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tNFt7QOlsSQ&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=22
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ÕIGUSALUSED   

 

 

 

 

 

 

 
NÄIDIS KOHTUISTUNG 

 

 

 

  

Valikkursused 

Harju Maakohus 
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Valikkursused 
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ELU PÄÄSTEV ÕPE  

  

Valikkursused 

VIDEO 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=Yk2W0neiIBI&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=sXcAwiuFPxY&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=17
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Valikkursused 

VIDEO 

VIDEO 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ns49tLNI5N0&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=R9hi-yvgf5A&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=G__jJhqpidI&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=18
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KARJÄÄRI VALIKAINE   

Valikkursused 
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Valikkursused 



44 
 

 
 

PRANTSUSE KULTUUR    

Valikkursused 
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Valikkursused 
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Valikkursused 
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Valikkursused 
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Valikkursused 
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Valikkursused 



50 
 

 
 

PRAKTILINE MAALIKURSUS 

 

Valikkursused 

Carol-Kristella Varblane 11.c Eliis Turvas 11.a 

Janeli Toomet 11.a Joonatan Laiapea 11.c 
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Valikkursused 

Karol Toom 11.a Kertlin Linamaa 11.a 

Kristin-Elise Vane 11.a Mari Torsus 11.a 
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Valikkursused 

Reili-Riin Vessmann 11.a 
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RAHVUSVAHELINE TOITLUSTUS 

 

 

  

Valikkursused 
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Valikkursused 
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Valikkursused 
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Valikkursused 
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RAHVUSVAHELINE TOITLUSTUS  - FOTOJAHT 

Anete Maria ja Gerly  

Valikkursused 
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Valikkursused 
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RAHVUSVAHELINE TOITLUSTUS – FOTOJAHT 

 Elisabeth ja Anett  

Valikkursused 
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RAHVUSVAHELINE TOITLUSTUS – FOTOJAHT 

Hanna, Karoliine ja Alice    

Valikkursused 
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Valikkursused 

VIDEO 

Alice Kardin – 

Liharoogade 

impeerium 

https://www.youtube.com/watch?v=91ZLW6NwqO0&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=21
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RAHVUSVAHELINE TOITLUSTUS – FOTOJAHT 

Sten Erik, Martin, Karl ja Vova 

  

 

 

 

Valikkursused 
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Õlivärvide valmistamine ning nende praktiseerimine maalina 

Praktiline töö 

Mari Torsus 11.a klass, juhendaja: õp Kristi Vimberg 

Töö käigus tegid autor erinevaid õlivärve ning kasutas neid portreemaali 

maalimiseks. Portreemaaliks kasutas fotot oma õest. 

 

Pilt 1. Õlivärvide proovid 

 

Pilt 2, pilt 3. Maali tegemisel aluseks võetud foto ja isetehtud õlivärvidega 

maalitud portreemaal 

 

 

Uurimis- ja praktilised tööd 
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Väljasõidud 

12. klassid Stenbocki majas 

11. klassid Ettevõtluskülas 
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Õppeaastale andsid avapaugu Leis & Godjako 

Samal ajal alustasid pidulikult oma viimast esimest koolipäeva 12. klassid 

Üritused, huvitegevus ja sport 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Peakokkasid koolis olid tervitamas ja abistamas meie gümnasistid 

Õpilasesinduse töökas õppeaasta algus kultuurimaja kohvikus 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Õpetajate päeva 

muusikaüllatus 

Õpetajatele 

enesekaitset 

õpetamas 

Õpetajate päeva 

mõõduvõtt 

võrkpallis 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

JG 39. sünnipäev  
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Harjumaa koolidevahelistel 

korvpallivõistlustel 10.-12. 

klassi noormeestele saavutas 

meie kooli võistkond III koha 

Harjumaa koolidevahelistel 

võistlustel korvpallis 10.-12. 

klassi neidudele saavutasid 

meie neiud I koha 

Kui stiilinädal annab võimaluse 

pidžaamas kooli tulla 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Salatikonkursi uhked võitjad – 12.b neiud Salatikonkursi žüriis 

toimekad ÕE liikmed 

Jüri Spordikeskuses toimunud 3x3 korvpalli meistriliiga festivalil võitles meie 

gümnaasiumi neidude võistkond finaalis endale II koha 
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Advendiõhtu 

Üritused, huvitegevus ja sport 

Jõuluball 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Jõuluball 

Lühifilmide 

konkurss 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Võimlemisvõistlus 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis – III koht 

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis – II koht 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Kooliteatri Vaba Valik Ave Alavainu tekstidele seatud etendus 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Õpilasesinduse üldkogu koosolek ja I poolaasta kokkuvõte 

12. klasside lauluproov 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Moeshow – 12.a 

Moeshow – 11.a 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Moeshow – 11.c 

Moeshow – 10.c 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Joondu segarühm 

Üleriigilisel Anna 

Raudkatsi nimelisel 

võistutantsimisel – 

II koht 

gümnaasiumide 

arvestuses 
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Üritused, huvitegevus ja sport 

Sõbrapäev – 12.a 

Lõpukell 

 

 

12.a – lõpukella video 

klassijuhatajalt oma klassile: 

AVA VIDEO SIIN 

https://drive.google.com/file/d/1LJoqg9kc3QMJAUXG0bp5A3qE98BrO8BZ/view?usp=sharing
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Erasmus+ kultuuripärandi projekt 

2018-2021 osaleb Jüri Gümnaasium rahvusvahelises projektis, mis kannab nime 

Encouraging Europe Through Culture and Commerce. 

Meie partneriteks on koolid Bulgaariast, Horvaatiast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt. 

Projektitegevuses osalevad õpilased ja õpetajad IV kooliastmest. 

Projektil on positiivne mõju nii otseselt kui kaudselt projekti kaasatud inimestele: 

• suurenenud on initsiatiiv ja ettevõtlikkus; 

• arenenud on digipädevused; 

• laienenud on teadlikkus ja arusaamad kultuurilistest ja keelelistest erinevustest; 

• laienenud on teadmine kultuuripärandist ja selle säilitamise vajalikkusest; 

• suurenenud on kompetentsused võõrkeeles; 

• positiivsem suhtumine Euroopa kodanlikkuse ja väärtuste suhtes; 

• nähakse end Euroopa kodanikuna; 

• suurenenud on võimalused professionaalseks arenguks: 

• arenenud on juhtimisoskused; 

• suurenenud on motivatsioon ja rahulolu igapäeva tööga. 

 

Erasmus+ kohtumine Bulgaarias 19.11 – 25.11.2018 

Erasmus+ kohtumine Eestis, Jüri Gümnaasiumis 02.05. – 08.05.2019 

Erasmus+ kohtumine Saksamaal 28.11 – 04.12.2019 

 

 

  

Projektid 

Bulgaarias 
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  
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Projektid 

Eestis  

 

VIDEO 

VIDEO  

 

VIDEO 

VIDEO 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=CuPuHfg20xg&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=9i9OZBjTWSc&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=BJHdKIeqQeI&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QBhE3lC5W-0&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=5ZTjo4yx3Ts&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=14
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JÕULUFLAMENKO 10. KLASSIDELE 
Külas käis flamenkokitarrist Jorge Arena 

  

  
Vaata videot 

SIIN 

Esinejad ja külalised 

https://www.youtube.com/watch?v=4hkUPTZXaQY&list=PLvIwp_JY4KkmCLeu0Xcn3PqHINIwJgfsR&index=4
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Gümnaasiumiõpetajate suvine mõttekoda 


