PALIVERE PÕHIKOOL

L
I
R
E
B
A
P
L
KOO

2013/1
8.02.2013

Juhtkiri 

Selles lehes:

Tere, meie pidime tegema koolilehte, kuna õpetaja käskis!
Alguses mõtlesime kõik, et see on igav ja tüütu, aga lõpuks osutus
see väga lahedaks. Saime vestelda kooli personaliga ja ka õpilastega. Küsitlesime ka kooli uusimaid õpilasi, kelle meelest on kool väga
äge. Mida kauem me lehega tegelesime, seda rohkem ideid tekkis,
kuid kõik ei mahtunud sellesse lehte ära
:( nuuks-nuuks :( . Kõigile meeldis enam muidugi see, et kirjanduse
ja eesti keele tundides tegelesime me pidevalt lehega.
Kõige tüütum asi on tekstide viimistlemine, kuna tuleb täpselt ja
selgelt läbi mõelda sõnastus, kuna lehes peab olema kõik täpselt nii
kirjas, nagu asjad ka tegelikult on. Lehte tehes peab arvestama ka
sellega, et on vaja teha meeskonnatööd, sest seltsis on segasem!
Tänu õpetaja Kristelile sai leht ka kujundatud. See leht andis meile
uusi kogemusi ja samas loodame, et see
meeldib ka teistele.
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NOORIM ÕPETAJA
Rääkisime õpetaja Maarjaga koolist ja vabast
ajast. Ta oli hea meelega nõus meie küsimustele
vastama. Meil jäi temast tore mulje. Talle meeldib
väga õpetada.
Miks te just bioloogia õpetajaks hakkasite?
Bioloogia hakkas mulle meeldima seitsmendast
klassist alates.
Mulle meeldib taimeriik, eriti
fotosüntees, see on keeruline,
aga põnev protsess. Üldse on
minu jaoks huvitavad keerukamad osad. Põhikoolis väga
erakordseid asju ei õpitagi,
selle poolest on gümnaasiumi
õppekava huvitavam. Võiksin
tulevikus ka gümnaasiumis
bioloogiat õpetada.
Väga huvitavad on ka putukad ning mõnigi osa
anatoomiast. Üldiselt on bioloogia igapäevase eluga väga tihedalt seotud.
Kuidas te siia kooli sattusite?
Läbi selle, et koolil oli pakkuda vaba töökohta.
Kus koolis olete te õppinud?
Õppisin Tallinna Ülikoolis.
Kas te olete varem muid ameteid
õppinud?
Ei ole. Küll aga töötasin ülikooli
ajal klienditeenindajana.
Kas te mäletate oma esimest koolipäeva?
Ma mäletan esimesest koolipäevast
seda, et direktor andis mulle aabitsa
ning saalis oli palju inimesi.
Kas te lapsena tahtsite ka õpetajaks saada?

CÄROLIN JA KELLY
Mingis vanuses kindlasti.
Mis te arvate, kas teie lastest saavad ka
õpetejad?
Ma arvan, et seda ei saa veel öelda, kuna nad on
alles nii väikesed.
Mis oli teie lemmik-õppetund lapsena?
Bioloogia meeldis.
Mis hobid teil on?
Mul ei olegi erilisi hobisid.
Kas teil on kodus lemmikloom?
Mul on kass, kelle nimi on Vurrik. Me võtsime ta
Tartu Kodutute Loomade varjupaigast.
Kas te muudaksite Palivere Põhikoolis midagi,
kui saaksite?
Ma ei muudaks midagi, sest see on armas väike
kool. Lapsed on toredad, tahavad teha igasuguseid
asju.

2013/1

TÖÖ KUI MÄNG
Nagu teate, on meie koolis vene keele õpetaja
Maksim Mertsalov. Meie arvates on ta tore ja oskab hästi õpetada. Tore on ta sellepärast, et ta
ühendab mängu ja õppimise, mis on väga äge.
Tahtsime teada, kuidas talle meeldib meie kool.
Kui kaua olete siin koolis töötanud?
Olen töötanud Palivere põhikoolis juba kaks ja
pool aastat.
Kuidas teile meeldib meie koolis?
Meeldib väga. Õpilastega olen suutnud häid suhteid luua.
Miks valisite just meie kooli?
Kandideerisin vabale kohale, saatsin CV ja sain
töökoha.
Kuidas meeldivad meie kooli õpilased?
Õpilased on toredad, aga nagu kõik lapsed, tahavad
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ELIISBETH JA ÄLICE
В школе было родительское собрание.
Мама пришла домой и говорит сыну:
- Скажи мне, пожалуйста, кто сидит
в классе и ничего не делает, когда
все другие решают задачи?
- Конечно, учительница, - отвечает
сын.
nad mängida, ei taha õppida. Minu ülesandeks on
ühendada mäng ja õppimine selleks, et teha õppimine huvitavaks.
Kas olete koguaeg õpetajaks tahtnud saada?
Ei tahtnud. Lapsepõlves tahtsin ma saada näitlejaks. Õpetaja amet nõuab näitlemisoskust ja võib
öelda, et minu lapsepõlve unistus on osaliselt täitnud.
Kuidas suhtute kooli üritustesse?
Mulle meeldivad päevasel ajal toimuvad üritused.
Õhtul ma kooli ei saa tulla, seega neid üritusi ma
kommenteerida ei saa.
Mis on õpetaja ametis raske, mis kerge?
Kõige raskem on motiveerida õpilast, kes ei taha
õppida. Kui see õnnestub, siis õpetamine muutub
palju lihtsamaks ja meeldivamaks.
Mis hobid teil on?
Hiljuti hakkasin huvitama lauamängudest. Kes
teab, võib-olla saab sellest minu täis- väärtuslik
harrastus.
Miks valisite maakooli, mitte linnakooli?
Juhtus nii, et sattusin maakooli õpetama ja siiani
pole kordagi oma otsust kahetsenud. Ma arvan, et
õpetaja karjääri ongi parem alustada väiksest koolist, kus on vähem õpilasi.
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... HUVIJUHT
Oktoobrist saati töötab meie koolis uus huvijuht
Rutt Olenko. Käisin temaga vestlemas.
Kas oled juba töö ja noortega harjunud?
Noortega olen ma kindlasti harjunud, aga eks tööga harjumine on nii, et iga erinev ülesanne on veel
võõras ja eks töömuster vajab veel kohanemist.

kui ma kurja häält teen, siis see raputab nad kohe
korrale.
Kui palju õpilasi on juba Broadway Show’le
registreerunud ?
Hetkel on kirjas 10 esinemist ja kolm on veel
võibolla juurde tulemas.

Kuidas sulle see töö meeldib?
Mulle meeldib see töö väga, mulle meeldivad noored ja nendega tegelemine, aga eks asjaajamine
nõuab järjepidavust ja seda peab veel harjutama.

Mis oleks sinu eesmärgid meie koolis?

Kuidas tekkis sul mõte, et siia tööle tulla?
Ma kuulsin, et koht vabaneb. Kuna ülikooli ma ei
läinud, siis haarasin kohe härjal sarvist.

Kas sa kavatsed seda tööd edasi teha?
See kõik oleneb sellest, mis hakkab juhtuma. Kui
nõudlust on ja saatus nii ette näeb, aga kui ei, siis
loodan, et järgmine huvijuht viib edasi mu omapäraseid ideid.

Mis on meie koolis sinu kooliajast muutunud?
Üldpildis ei ole midagi muutunud, aga kahjuks on
noori vähemaks jäänud, ja mõned õpetajad on teised.
Kuidas õpilased sinusse suhtuvad?
Nii seda kui ka teist. Hea on see, et nad saavad minuga vabalt rääkida ja nad ei pelga mind ning siis,

VEEBRUARIS:
12. veebruar - Vastlapäev koos lumemölluga
14. veebruar - Sõbrapäev, loomulikult sõbrapostiga
17. veebruar - Tantsurühm osaleb Koolitantsu
maakondlikus voorus
21. veebruar - Direktori vastuvõtt tublimatele
22. veebruar - Vabariigi aastapäeva tähistamine ja
viktoriin kogu koolile.
28. veebruar - Broadway Show

Hmm, minu eesmärkideks ... Noori motiveerida
julgelt oma huvidega tegelema ning panna alus
uutele kihvtidele traditsioonidele meie koolis.

2013/1

... õpilased
Rääkisime 1. klassi õpilastega
ja küsisime, kuidas neile koolis
meeldib. 1. klassis õpivad Madli, Triinu, Stella,
Mirjam, Jasper ja Kristofer. Kõigil oli hea tuju ja
nad olid nõus meie küsimustele vastama.
Kas teile meeldib koolis käia?
Kõik vastasid, et neile meeldib.
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KÄROLIN JA ÄLICE
Triinu, Stella: „Nii kaua ei pea koolimajas olema kui lasteaias.”
Madli, Kristofer, Jasper: „Halvem on see, kui keegi kiusab või narrib.”
Mida sulle meeldib peale kooli teha?
Alguses selgus, et kõigile meeldib mängida, täpsemal uurimisel selgus, et lemmikmäng on tagaajamine. Triinu, Stella ja Mirjam ütlesid, et nende
lemmiktegevus on laulmine.

Mis on teie lemmiktund?
Vastamisel tekkis hetkeline segadus, aga siis selgus, et enamusele meeldib kehaline kasvatus,
Madlile meeldib eesti keel ja Kristoferile loodusõpetus.

Mis on koolis kõige raskem?
Kõik arvasid, et matemaatika ja Madlile ei meeldinud lugemine.

Kas koolitoidud meeldivad? Milline kõige rohkem?

Lisaks saime teada, et kõik lapsed on leidnud uusi
sõpru, osa võtnud kooli üritustest ja omavahel saadakse hästi läbi.

Kõigile meeldis frikadellisupp. See oli väga kiire ja
üksmeelne vastus.

Suur tänu õpetaja Anne Kübarsepale, kes lubas
meil 1. klassi õpilastega rääkida.

Mis on koolis parem/ halvem kui lasteaias ?

Pärast intervjuud tundus meile, et esimesele klassile meeldib koolis käia.

Mirjam: „Koolis on parem see, et ei pea magama.”

… raamatud
Rääkisin õpetaja Margit Ülevainoga kooli raamatukogus toimuvast.
Küsimusele, mis on kooli raamatukogus uut, vastas
õpetaja, et kogusse lisandus üle 70 uue raamatu.
Need jõudsid raamatukokku enne jõule.
Sisustuse poole pealt ei ole erilist midagi muutunud. Kuigi raamatukogus ei ole enam arvutit, see
on nüüd 1. klassi ruumis.
Õpetaja arvas, et õpilased võiksid raamatukogu
rohkem külastada. Kuigi seal on külm, aga kui
käiks rohkem inimesi, oleks seal ka soojem kui tavaliselt.

KÄROLIN
Raamatukogust laenutavad suured peamiselt ainult kohustuslikku kirjandust. Väiksemad laenutavad ka lisalugemiseks raamatuid, seda teevad ka
MÕNED vanemad tüdrukud, aga neid on üldiselt
vähe.
Kui ma õpetaja käest küsisin, kas õpilased käivad
raamatukogus ka niisama aega veetmas, vastas
õpetaja selle peale, et ega niisama seal eriti keegi
ei käi. Ta arvas ka, et õpilased võiks rohkem raamatuid laenutada ja neid ka rohkem lugeda. Kõik
ju teavad seda lauset, et raamatud harivad. Seega
kõik raamatukokku uute raamatutega tutvuma!
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Maitsvad toidud kooli sööklast
Läksime sööklasse reportaaži tegema kolmapäeval kell 8.45. Kui me sinna jõudsime, olid kartulid kooritud ning potis. Selle päeva toiduks oli
kartul ja hakklihakaste.
Kokad olid väga rõõmsad ja sõbralikud, kui
me sinna läksime. Alguses olime me hirmunud, et kuidas me küsime jne, aga lõpuks läks
kõik ladusalt. Rääkisime Palivere Põhikooli
kokkade Oksana ja Tiiuga.
Küsisime nende käest erinevaid küsimusi,
samal ajal võtsid kokad suurtest kilepakkidest hakkliha välja. Selgus, et kõige rohkem
meeldib kokkadele praadi valmistada.
"Kui teha nii paljudele inimestele süüa, tuleb arvestada inimeste arvuga," ütles Oksana hakkliha
suurele kandilisele pannile pannes ja samal ajal
lisas Tiiu vett potti, et kartuleid keetma hakata.
Suurde potti mahub umbes 30 kg kartuleid ja 60
liitrit vett. Arvutada peab oskama, et kogu kooli
toiduhulka välja arvestada.
"Tahaksime omale veel kööki uut vahustajat, sest
vana on omadega läbi, ja soojaletti, sest siis saaksid lapsed tõsta toitu nii palju, kui tahavad," rääkisid nad järgmise päeva supiliha sulama panes.
Meie meelest olid need prisked lihakamakad.
Sellel aastal said kokad kööki
kaks uut ahju ning uued suitsuandurid. Kokkade arvates
peaks valehäirete arv vähenema, sest uued suitsuandurid on
aurukindlad.
Tegelikult kokatöö ei ole nii
lihtne, kui alguses tundub. Tuleb täita igasuguseid pabereid
ja tabeleid ning iga pisemgi asi tuleb kirja panna,
näiteks: kui lõikad noaga sõrme, toidu serveerimistemperatuur, külmkapi temperatuur, toidu su-

lamise aeg ning veel muudki.
Kastme jaoks oli vaja sibulat hakkida, Tiiu hakkas
nobedasti lõikuma ning lisas selle hakklihale. Oksana oli vahepeal juba hakkliha pannil seganud.
Terve söökla oli mõnusaid toidulõhnu täis!
Toidu tegemise vahel
tutvustati meile ka teisi ruume ja masinaid,
mis neis olid: koorimismasinat (sellega
saab koorida nii kartuleid kui ka teisi juurvilju), pirakat köögikombaini,
ladu, pisikest kontorit ja suurt hakklihamasinat,
mida praegu ei kasutata. Vahepeal valmistati ka
morssi ja tükeldati kurki. Ühes konservipurgis on
4,3 kg kurke, koolipäevaks avati kaks sellist konservi ning neid kurke pakuti ka meile. Kurgid
maitsesid imehästi ning meie kõhud hakkasid tühjaks minema.
Kokad ei unustanud toitu hetkekski. Kui kaste valmis sai, tõsteti see suurte kulpidega pottidesse ja
hakkati klaasidesse morssi jagama.
Lisaks rääkisid nad oma kooliajast. Siis pidid lapsed kõik toidu alati ära sööma. Nende arvates ei
tohi sundida lapsi sööma, ja toidu äraviskamist
võtavad nad külma kõhuga, kuna igaühel on oma
maitse.
Kui meie köögist lahkusime, oli toit peaaegu valmis. Esimese söögivahetunnini oli veel pea tund
aega.
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KAS TEATE?
1) Kokkadel peab olema tervisetõend ja
nad peavad iga kahe aasta tagant käima
arstlikus uuringus, mille sisse käib ka
röntgen.
2) Kokkadel ei tohi olla küüned lakitud,
pikad ega geelküüned, neil ei või olla
kunstripsmeid, laiu sõrmuseid, rippuvaid
kõrvarõngaid ning kui rikkuda reegleid,
siis tuleb trahvid ISE KINNI MAKSTA!
3) Kunagi pidi Mati liha kirvega katki
taguma, aga nüüd on kokkadel olemas ka
oma lihasaag.
4) Teie toiduraha päeva jooksul on 0,61
eurot.

LY JA ELIISBETH
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AASTA 2013
Loom - hunt

Lind - nurmkana

Hunt on tänavune ja üldse esimest korda
Eesti aasta loom. Sel aastal pööratakse
huntidele rohkem tähelepanu. Aasta looma
valisid Eesti Terioloogia Selts, Looduskalender, Looduse Omnibuss, Eesti Looduskaitse Selts, Eestimaa Looduse Fond, Eesti
Metsaselts, Tallinna Loomaaed, Eesti Loodusmuuseum ja ajakiri Loodusesõber.

Nurmkana valiti Ornitoloogiaühingu poolt aasta linnuks.

Hunte kutsutakse veel susiks, kriimsilmaks, võsavillemiks, halliks hundiks, hallivatimeheks ja metsakutsaks.
Hundid tegutsevad tavaliselt öösiti. Nad
on kiired ja tugevad ning suudavad hambus isegi terve lamba ära viia. Neil on terav haistmine, väga hea kuulmine ja nägemine on neil parem kui teistel koerlastel.
Võsavillemid on väga sarnased IdaEuroopa lambakoeraga.
Eestis elab umbes 200 hunti.
Aprillis sünnivad
huntidel pimedad
kutsikad. Tavaliselt
on pesakonnas viis
kuni seitse kutsikat.
Allikad:
www.metsaselts.ee,
bio.edu.ee

KELLY

Foto: bio.edu.ee

Teda kutsutakse ka püüks, oraspilliks, kaerapüüks,
tudukanaks, kägarpüüks, karapatkaks ja adrikaks.
Nurmkana muneb aprilli lõpul või mai algul ja kurnas on
10 kuni 26 ühevärvilist hallikas-, rohekas-, pruunikaskollast muna. Pesa paikneb tavaliselt kas teraviljapõllul või
tihedas rohus mõne varjava puu või põõsa varjus. Pesa on
suhteliselt sügavalt maase kraabitud ja sinna on kuhjatud
kuiva rohtu.
Nurmkana tegutseb maapinnal.Toitu otsib ta kodukana
kombel siblides. Põhilise toidu moodustavad umbrohtude
seemned, mahavarisenud teravili, rohttaimede rohelised
osad, samuti juured, marjad, lülijalgsed ja teod. Pojad söövad algul vaid loomset toitu.
Nurmkana on jahilind ja ta ei kuulu looduskaitse alla. Teda võib jahtida 1. septembrist kuni 31. oktoobrini.
Allikad: http://www.eoy.ee, http://bio.edu.ee

KAROLIN, CÄROLIN JA KELLY
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PUU - lODJAPUU

Tänavuse aasta puu on tegelikult põõsas, mis rõõmustab inimesi suurte valgete õisikute ja punaste
marjakobaratega.
Rahvasuus tuntakse teda õispuu, koerõispuu,
hullukoeramarjapuu ja leedripuu nime all.
Ajakirja „Eesti loodus” peatoimetaja Toomas Kuke sõnul on toimetus aasta puud valinud alates
1996.aastast. Tänavu on seega juba 18. kord kui
selle tiitli kandja välja hõigati. Seekord otsustati
vaatluse alla võtta lodjapuu.
Harilik lodjapuu on üks Eesti niiske ja ja viljaka
mullaga metsade kaunimaid põõsaid. Kevadel on
ta äratuntav suurte valgete õisikute järgi, sügisel

uhkeldab aga kireva lehestikuga ning kaunite punaste marjadega, mis valmivad siis, kui teiste puude
viljad on juba ära söödud.
Septembris valmivad rohkesti C-vitamiini sisaldavad viljad, mis on toiduks paljudele lindudele kes
aitavad ka seemnetel levida. Marjade mahlast saab
ilusat telliskivipunast toiduvärvi. Vilju on kasutatud
toiduks.
Ravimina kasutatakse eelkõige koort, harvem marju, õisi ja lehti kas keedisena või vedela ekstraktina
verejooksude korral. Noortest võsudest tehakse vanne nahahaiguste, vistrike ja sügeliste puhul.
Lähim lodjapuu kasvab koolimaja taga.
Allikad: Wikipedia, metsaselts.ee

GEORG JA RANAR

Nurmkana noorlind /autor: Remo Savisaar
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SPORT
NOOR TREENER KADRI
Tegime intervjuu Suusaklubi Sula treeneri Kadri
Lukiga. Õpetaja tahtis, et me kirjutaksime natukene Suusaklubi Sula tegevustest ja klubi treenerist.
Kadri juhendada on noorte-, algajate- ja lasterühm
(nooremad, kui 7-a). Noortega osaletakse palju ka
erinevatel võistlustel. Käime isegi trennis ja võistlemas, mõnus on!
Kuna Kadril on väga kiire, siis saatis ta vastused
meie küsimustele meiliga.
Kas sa unistasid ka väiksena saada sportlaseks/
treeneriks?
Tegelikult mul oli väiksena küll üks unistus, ma
arvasin täiesti kindlalt, et minust saab
kahevõistleja. Eeldan, et Allar Levandi on tuttav
nimi? (Endine kahevõistleja ja olümpiavõitja.
toim) Leidsin mingisugused plakatid Allar Levandist suusatamas, olin üliõnnelik, kui võisin need
jõupaberi asemel kooliõpikute ümber panna.
Mu vend Jaak läks Otepää Suusakool samuti kahevõistlust viljelema. Mu isa Juhan ja praegune jalgpallitreener Aavo Tomingas andsid siin suusahüppetrenne. Jumala põnev oli!

Hiljem gümnaasiumis ja isegi pärast seda hakkasin
vaikselt jooksmise kui sellisega toime tulema, kuigi endiselt kakerdava stiiliga. Müstika! Respect,
kes seda oskavad!
Kas sa Palivere maratonil käisid? Mis kohad
said?
Jah, käisin küll. Mõlemal etapil. Kui ilustatult öelda, siis sain kokkuvõttes naiste arvestuses teise
koha. Aga tegelikult polnud kummalgi päeval starti minnes särtsu sees. Magamatus ja väga halb enesetunne mängisid juba eos mu eest kõik šansid
maha.
Kumb tehnika sulle rohkem meeldib kas uisk
või klassika?
Nii kaval küsimus. Kiiremini saab edasi muidugi
uisutehnikaga ja kellele siis ei meeldiks kiiresti
suusatada! Uisutehnikat olen ka rohkem õppinud
ja omandanud ning kauem seda harjutanud. Samas
ei soovitaks klassikatehnikat alahinnata, sellega on
hea jällegi sõita pikka maad, tundub ökonoomsem.

Olin ainus tüdruk poiste hulgas.

Mitu medalit ja karikat sa oled juba võitnud?

Aga siis jäi see soiku. Mitmetel põhjustel. Hüppetorn lagunes, treeningud jäid ära, naised ei võinud
tornist hüpata jne. Kui juba aasta-kaks jäi vahele,
tuli kõrgusekartus ka sisse.

Noorena leidsin end tihti võrdlemast oma auhinnakapi sisu isa ja venna omadega. Mingil hetkel
mõistsin, et oluline on, kas Sul tekib võidetud medali või karikaga mingi eriline kontakt või mitte.
Praeguseks ma isegi ei tea, mitu medalit mul võib
olla. Küll aga tean, milline on mulle kõige olulisem, milline kõige esimene ja milline kõige uhkem alade kaupa. Kusjuures iga võistlus ja võit on
nii erinevad. Mõnel võistlusel on oluline et saad
ühest kindlast inimesest jagu, kõik muu on tühine kui ise saad hõbeda ja tema pronksi, siis on edasi
juba ükskõik, kes kulla saab. Teisalt, kui ikka valmistud spetsiaalselt teatud võistluseks ja siis selle
ka võidad, kindlalt, on ikka ületamatu ja magus
tunne küll!

Suusatamine jäi aga ikka kuidagi käepäraseks.
Kas kooliajal sulle kehaline kasvatus meeldis?
Üldjuhul meeldis. Mulle sobisid väga hästi hoota
kaugus, hooga kaugus, sprint, akrobaatika,
suusatamine, pallimängud. Aga asi millest ma absoluutselt aru ei saanud, oli murdmaajooks. No
üldse ei tulnud välja! Kuidas nad seal hingavad ja
lihtsalt lendlevad läbi raja, samal ajal kui ma seal
kuskil hingitsen ja kakerdan...
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Samas võib ka nii juhtuda, et kõige uhkem oled
hoopis mõne osavõtumedali üle. Mina näiteks
peangi hetkel oma kõige paremaks medaliks
TriStar111Estonia medalit, mis on saavutatud
Margise ja Egne abiga kui meil tuli kolmekesi läbida 111 km pikkune triatlon. Margis ujus Pühajärves 1 km, mina sõitsin maanteerattaga 100 km
Otepää kuppelmaastikul, Egne jooksis 10 km rabavas kuumuses finišisse. Meie võistkonna igale liikmele oli see eneseületus. See on ka lõppkokkuvõttes spordi eesmärk - pidevalt ennast üllatada ja ületada!
Millega sa vabal ajal tegeled?
Mul ei ole tegelikult vaba aega, sest on juhtunud
nii, et annangi juba suusatrenne oma vabast ajast
põhitöö kõrvalt. Muidu tahaks ma paar põnevat
raamatut läbi lugeda ja kinno minna. Spordialadest on viimasel ajal ligi-meelitavamaks rohkem maanterattasõit. Kui tekib vaba aeg, siis pakub maanteerattal sõit erilist tunnet, kiirus on teine, tuul vuhiseb kõrvades, kärbsed ja sääsed saavad vastu prille ja kiivrit lennates surma - selline
veoauto tunne. :)
Aga kõigega ei saa tegelikult kvaliteetselt tegeleda,
siis tuleb valida kas töö, hobi või lõbu. Töötades
Hawaii Expressis, andes suusatrenne ja tegeledes
kerge spordiga olen enda jaoks need sel moel saanud õnneks ühendada. Sest tege-likult ei teki vaba
aega, see tuleb ise leida. :)
Kas klubi liikmetel on spordialad trennis käimisega ka paremaks läinud?
Eelkõige juhendan ma spordialadest murdmaasuusatamist, teised trennis kasutatavad spordialad

on vastupidavuse treenimiseks. Näiteks ratas,
jooks, rulluisutamine, ujumine, triatlon. Kui vastupidavus paraneb, paraneb oluliselt lapse suusaoskus.
Rohkem on edasiminekut näha nende laste pealt,
kes järjepidevalt trennis käivad. Selles mõttes on
suusatamine väga raske ala, et tulemused tulevad
aastatega. (Samas on suusatamine heaks aluseks
teistele aladele.)
Algajate suusatamisoskus paraneb suuremalt jaolt
tasakaalutunnetuse alusel. Kõik trennis käijad,
kaasa arvatud täiskasvanute grupp, on varem või
hiljem pidanud sooritama kõik tasakaaluharjutused, mida ma ise tean ja need, mida olen juurde
mõelnud. Kui "kurg", pääsuke", "liblikas" ja
"konn" on selged, paraneb suusaoskus juba üpris
kiiresti.“
Kuidas oled viimaste võistluste tulemustega rahule jäänud?
Valdavalt, mis nüüd lapsi puudutab, olen nendega
rahul. Nad annavad endast parima ja see on mulle
palju olulisem kui koht, mille nad saavutavad. Me
tegeleme praegu veel siiski kogemuste saamise ja
eesmärkide seadmisega. Tulemusspordiga on neil
hiljem terve elu aega tegeleda.
Millisest koolist veel liikmeid trennis käib?
Minu enda trennis on peale Palivere Põhikooli laste kooliealistest lastest esindatud veel Haapsalu
Gümnaasium, Kullamaa Keskkool ja Oru. Varsti,
kui lumi lubab, hakkan ise käima ühe kooli juures
suusatamist juhendamas.

KÄROLIN JA
KAROLIN

Kadri Lukk ja Tarvi Viik
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SPORT
VIIMASED SPORDITULEMUSED
Vestlesin 25. jaanuaril õpetaja Väino Munskindiga
viimaste võistluste tulemustest ja tulevastest võistlustest.
Palivere koolil on võistlustel läinud küllaltki hästi.
Rahvastepallis saavutasid meie kooli 4.-5. kl poisid Läänemaa KSL MV 2. koha ning Eesti KSL
trooniturniiril Kuressaares 7. koha.
Jalgpallis saavutasid meie kooli 7.-9. kl poisid
Läänema KSL sisejalgpalli MV 5. koha. Aga
4.-6. kl poisid saavutasid saalijalgpallis 5. koha.
Palivere Cupil saavutasid meie kooli 2002. a ja
varem sündinud poisid 2.koha ning 1999.-2001. a
sündinud poisid esikoha.
Suusatamises, üleeestilisel ETV ja Swedbanki
suusasarjas Mammastes saavutasid meie kooli õpilased häid tulemusi. Karel Kängsepp saavutas 6.
koha ning Karolin Kängsepp 29. koha. Alemaa üle
-Eestilisel suusavõistlusel saavutasid ode-venda
Karolin ja Karel mõlemad 2. koha.

RANAR

Tulevased võistlused,
kus meie kool plaanib osaleda on Läänema KSL
suusatamise MV, 4.-6. kl ning 7.-9. kl poiste saalihoki, 6.-7. kl tüdrukute rahvastepall.
Küsisin ka, mis on meie kooli õpilaste tugevamad
alad. Need on jalgpall, saalihoki ja rahvastepall.
Võistkondi on raske kokku panna, kuna mõnes
klassis on vähe poisse, teise jälle liiga vähe tüdrukuid.
Rääkisime ka natukene õpetajast endast. Sain teada, et ta tegeles omal ajal palju spordiga ja otsustas, et tahab edaspidi kehalise kasvatuse tunde anda. Sellepärast jätkas ta õpinguid Tallinna Pedagoogika Instituudis. Põhjuseks oli ka see, et tal
olid head treenerid ning ta tahtis ka teisi treenida
ja õpetada. Tema lemmikala on jalgpall. Huvi jalgpalli vastu tekkis tal alles gümnaasiumis õpetades.
Õpetaja Munskind käis ka võistlustel. Saavutas ta
Eesti MV keskmaajooksus 800 meetris 12. koha.
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TULEVANE SPORDITÄHT
Karel on viimasel ajal saavutanud mitmeid häid
sportlikke tulemusi. Iga uus võistlus toob järjest
paremaid kohti.

Kui uhke sa enda üle oled?
Hea tunne on osata paljusid alasid. Õega saab
võistelda medalite rohkuse üle.

Millised on su parimad sporditulemused?

Kas usud, et võidad suurena ka olümpiavõistlustel?

Suusatamises sain ETV - Swedbanki Noorte suusasarja Tallinna lauluväljaku etapil 5. koha.
Kullamaa maijooksul tulin esimeseks. Ujumises
Haapsalus 25-meetri vabaujumises 1. koht.

Ei usu, kuid seal osaleda tahaksin küll.

Kuidas sa oled jõudnud Palivere tipptegijate
hulka?
Hakkasin trennis käima. Algul ühe korra nädalas ja
nüüdseks kolm korda nädalas. Ma arvan, et
1.klassist peale olen olnud esimeste hulgas.
Kelle või mille pärast hakkasid sa ennast treenima?
Ikka enda pärast. Trennis saab nalja ka.
Milliste alaldega tegeled?
Parimad tulemused on mul jooksmises.
Põhiliselt tegelen ujumise, rattasõidu, jooksmise ja
kindlasti suusatamisega.

KÜSIMUSED KOOSTAS GEORG,
KÜSITLES KAROLIN

Kust tulid koridori pingid?

RANAR

Ma hakkasin asja uurima Agu Kübarsepa käest.
Sain teada, et need pingid on väga vanad. Need on tegelikult spordihoone jõupingid. Idee pingid koridori panna tuli siis, kui kooli spordihoonesse osteti uusi asju ja need pingid jäid üle.
Esialgu taheti need vanarauda viia, kuid lõpuks toodi pingid ikka koridori. Mõte, et need kooli tuua tuli
sellest, et kunagi aastaid tagasi olid koridoris korralikud istumisasemed, aga kuna need rikuti ära, pole
seal tükk aega olnud kuskil istuda. Ning ka sellest, et töötajad on märganud õpilasi põrandal istumas.
Kuna need toolid olid üsna roostes, värvis Mati need üle ning siia nad toodi.
Agu Kübarsepp ütles, et kui need pingid suudetakse korralikud hoida, siis võib-olla tuuakse neid juurde.
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Kollane leht
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HEAD UUT AASTAT!
Hiina musta Veemao aasta algab 10. veebruaril.
See on väga edukas aasta nende inimeste jaoks,
kes tegelevad teadustegevustega, uuringute ja arendustööga. Samuti kujuneb see aasta edukaks kõikidele tegevusvaldkondadele, mille aluseks on mõtlemisprotsess.
Kuid erinevalt eelmistest aastatest, on 2013. aasta
hingelendude ja emotsioonide poolest kitsi, see on
vähem hingestatud, selles valitseb külm arvestus.
Musta Veemao aastal on tähtis totaalne hoolitsus
oma tervise eest. Inimkond hakkab oma tervislikku
seisundit teadlikumalt jälgima ning teeb oma tervise eest hoolitsemiseks enneolematuid jõupingutusi.
Seepärast on 2013. aasta keha puhastamise aeg,
organismi vabastamine pikka aega häirinud vanadest haigustest.
Head mõtlemist ja tervist!
Andmed:
http://
www.coffee.ee ,
http://
et.wikipedia.org

Ülevaate
tegid:
GEORG JA
RANAR
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Külaskäik loomade
varjupaika
ÕOV liikmed Karina, Sigrid, Gädy, Liisu ja Ly
koos huvijuhi Rutiga käisid eelmise aasta
20. detsembril Haapsalu loomade varjupaigas. Nad
viisid neile kingituseks kassiköied (nii oli eelnevalt varjupaiga töötajatega kokku lepitud) ja 50 €.
Raha oli kogutud küpsetiste müüügist ja annetustest.
Külastust meenutades otsisid tüdrukud välja mobiilid, milles oli palju pilte loomadest. Igaüks oli
leidnud endale lemmiku.
Kuidas teile meeldis loomade varjupaigas?
Hästi emotsionaalne oli, kõigile meeldis. Loomad
olid väga armsad.
Mis liiki loomi seal oli?
Kassid ja koerad, kasse oli rohkem (emaseid oli 9,
isaseid oli 6).
Isaste juurde ei tohtinud minna. Nad olid agressiivsemad. Kassidel oli kaks eraldi tuba, nad ei
olnud puurides. Koerad olid õues kuutides.
Kas te oleksite sealt mõnda looma endale tahtnud?
Sigrid oleks kaasa võtnud paar kassi ning Karina
ja
Ly oleks tahtnud koera.

Mida te varjupaigas tegite?
Mängisime kasside ja koertega. Kuna ilm oli halb,
siis koertega jalutama minna ei saanud.
Kui te varjupaigas käisite, kas teid üllatas seal
midagi?
See, et loomi oli seal vähe (see oli tüdrukute arvates
kõige positiivsem) ja maja oli väike ning
koht vaikne.
Kas seal oli midagi hirmutavat? Kirjeldage.
Üks tume kass. Kui sa talle lähenesid, siis ta urises.
Kevadel plaanitakse loomadele uuesti külla minna.

CÄROLIN

