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Selles lehes 
 

 

 

 

1) Õpilane: „Kui kooliaeg on õige, siis võtab Epp lastelt 

verd.“ 

2) Õpilane: „Minu lemmik inimene on jõuluvana!“ 

3) Õpetaja: „ Kulla laps, sinu kasvatamine hakkab mulle 

lausa tervisele!“  

 Õpilane: „Käime siis matustel ära...!“ 

4) Kehalise kasvatuse tunnis palub õpetaja õpilastel 

 jooksma hakata, üks õpilane küsib aga õpetajalt:     

 „Palun esita dokumendid!“ 

http://www.folkart.ee/uploads/userfiles/konkurss_eesti_keha_kate_2_juhend.pdf


 

2 

Küsitlus: 

Kool siis ja praegu 

Kuna eelnevalt oleme enamjaolt vaid õpilasi oma küsitlustega kiusanud, otsustasime seekord võtta sihtmärgiks õpetajad ja kõik teised koolitöö-

tajad. Koostasime veebipõhise küsitluse ning õppelajuhataja Kardi Vilsoo abil saatsime kõigile laiali. Meile vastas seekord vaid 16 õpetajat ning 

ainult naised. Saime teada niimõndagi huvitavat kui ka jahmatavat.  

 

 

 

 

17. märtsil toimus kooli aulas järjekordne Artistide foorum. Seekord olid õhtujuhtideks Liis Koitla ja Mirell Vinnal, kes olid nõuks 

võtnud muuta õhtut veidi põnevamaks ning igat esinejat küsitleda. Üritusele panid avapaugu Liis ja Mirell, püüdes publiku 

tähelepanu kaasahaarava tantsunumbriga. Sellele järgnes Celine Saar Sam Smithi palaga „I’m not the Only One”. Neiu saatis end 

ise kitarril ning hiljem saime teada, et peagi võime näha Celinet „Superstaari“ saates. Teisena astus lavale Karmen Gloria Kõva, 

kitarril saatva venna Kristjaniga, esitades Lenny Kravitz loo „Fly Away”. Peale muusikapala saime nähe Heili Rungi fotoesitlust 

pealkirjaga „Naerata ometi”. Kolmandana astus üles Kuldne Trio, koosseisus Steffi Viita, Veronika Võsu ja Maarja Palju, ning 

saime kuulda lugu „Patience”. Peale esitust saime Veronikalt teada, mis on tema ilu saladus – hapupiim! 

Monika Tuvi juhendamisel astusid neljandana üles meie vinged õhtujuhid ning viiendana tuli lavale Elise-Marii Kändler lauluga 

1. Kaua olete koolis õppinud? 

 

Aastate arv 11 12 15 16 17 18 19 
Õpetajate arv 4 3 1 3 4 1 1 

2. Mis oli koolis teisiti, kui Te koolis käisite (nt: õppesüsteemis, reeglites jms), võrreldes tänapäeva kooliga?  

 Ehteid ei tohtinud kanda ja meikimine oli keelatud 
 Puudusid valikained, kõik oli kohustuslik 
 Polnud ekooli, tugisüsteeme ega meililiste 
 Õpilased austasid õpetajat, tunnis oli vaikus 
 Laupäeviti tuli ka koolis käia 
 Tunnis ei näppinud keegi mobiili, ei maganud ega mänginud kaarte 
 Kahtesid ei saanud järele vastata 

 Koolis pidi käima koolivormiga 
 Kui kodus oli õppimata, jäeti peale tunde 
 Põhjuseta puudumisi polnud, tund hiljaks jäämine oli häbiasi 
 Kalkulaatori asemel oli lükati, kooliaias tuli teha tööd 
 Kord oli rangem ja reeglid olid täitmiseks 
 Rühmatöid polnud, palju vastati suuliselt 
 Halva õppeedukusega õpilaste nimed pandi vanemate töökoha stendile 

3. Mis Teile koolis kõige enim meeldis?  

Mõttevabadus ja õpilasaktiivsus 

Oli tohutul hulgal klassivälist tegevust 

Klassijuhataja organiseeris palju ekskursioone 

Metsaistutamine ja kartulivõtmine sügisel 

Väga vahva klass, sõbralik ja ühtehoidev 

Pika vahetunni ajal oli disko, turvameeste asemel olid õpetajad 

Klassiõhtud olid populaarsed ka gümnaasiumis 

Vahetundides laulsime, mängisime, lahendasime mõistatusi 

Ainult ühel õpilasel 33-st olid kolmed tunnistusel, kõik teised olid 
oivikud 

Tegime oma klassi taha nurka kohviku, Veski Baarist saime hommiku 
poole saiakesi ja ise keetsime teed 

4. Mis oli Teile koolis käies vastukarva (ei meeldinud väga)?  

 Õpilasi võis solvata kõigi ees 

 Ei meeldinud koolivorm 

 Hommikuti vara ärkamine, pikad päevad ja laupäeviti koolis käimine 

 Et iga aineõpetaja arvab, et ainult tema aine on oluline 

 Söögid polnud nii head kui praegu 

 Kui jäid millegagi hätta, polnud abi mitte kusagilt võtta 

 Koolikiusamine 

 Vahetundides paarikaupa ringi jalutamine 

 Liiga kurjad õpetajad 

 Meie käest ei küsitud, kas meeldib või mitte 

 Suure Nõukogude Liidu ja Lenini kiitmine 

 Sotsialismi aeg, piiratus ja kontroll 

5. Mis oli/d koolis Teie lemmikaine/d? 

 Matemaatika    9 õpetajat 
 Eesti keel   4 õpetajat 
 Ajalugu   5 õpetajat 
 Kehaline kasvatus  3 õpetajat 
 Geograafia   1 õpetaja 
 Muusika   4 õpetajat 

 Inglise keel   5 õpetajat 
 Kirjandus   3 õpetajat 
 Bioloogia   1 õpetaja 
 Kunstiajalugu   1 õpetaja 
 Kunst    1 õpetaja 
 Tööõpetus    1 õpetaja 
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7. Mis Teile nüüd koolis kõige enam meeldib?  

Tere tulemast Artistide foorumile! 

„Heart Like Yours” filmist „If I Stay”. Kuuendana esines Lisa Marie Silaum Hozieri 

looga „Jackie and Wilson” ning viimasena Rea Kõiv ja Kristian Kõva Justin Bieberi 

palaga „Love Yourself”. 

Õhtule panid punkti noored keemikud Kirsti Solvaku juhendamisel. Saime näha 

põnevaid katseid õhupallide, nõelte, apelsinide, pudelite ning erinevate 

vedelikega. Noored oskasid kadestama panevaid katseid sooritada. Viimase 

numbrina esitasid kaks keemikut varjuteatri tantsu. 

Õhtu oli tore ning saal oli rahvast täis. Avatud oli ka kohvik, kust sai endale head ja 

paremat soetada. 

Brit Keskra 

6. Kui kaua olete koolis töötanud? 

Aastate arv 5 9 10 13 17 19 20 22 23 24 25 26 29 30 33 

Õpetajate arv 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 

 Toredad kolleegid, mõnus õhkkond 
 Palju huvitavaid lahendusi õppetöö läbiviimiseks 
 Õpilased on sel õppeaastal hakanud enam kaasa rääkima õppetöös 
 Tegeletakse koolikiusamisega 
 Ainete õpetamine on muutunud põnevamaks ja atraktiivsemaks 
 Valikute võimalused, tolerantsus 

 Õpilaste head teadmised ja tulemused 
 Meeskonnatöö ja vabadus 
 Iga päev on üllatusi täis, sarnaseid päevi pole 
 Võimalus õppida ja õpetada seda, mis huvitab 
 On palju lahedaid ja põnevaid üritusi 
 Suured tehnilised võimalused 

8. Mis on nüüd Teile vastukarva (ei meeldi väga)?  

 Tunnisegajad 
 Paberimajandust on palju, ei saa keskenduda põhitööle 
 Õpilaste suhtumine õppetöösse ja teistesse inimestesse 
 Akadeemilisust on koolis vähe 
 Arvutite võimas pealtung, mistõttu õpilased ei sotsialiseeru omavahel 
 Õpilaste ükskõiksus ja kohustustest ei peeta kinni 
 Mobiilidesse uppumine ning nende kasutamine tundides 

 Kodutööde väga suur maht 
 Vastutustundetus, ebaviisakus, ropendamine 
 Lapsevanemad ei toeta lapsi ega kooli 
 Õpetajatel on suur vastutus, aga vähem õiguseid kui õpilasel 
 Õppekavad on liiga mahukad ja rasked 
 Pidevad muudatused õppesüsteemis 
 Liiga palju kohustusi 

9. Kumb kool Teile rohkem meeldib/s (tingimuste, korra ja õppesüsteemi poolest), kas see, mis oli vanasti, või 
tänapäevane?  

Kuna häid ja huvitavaid vastuseid oli väga palju, valisime välja kõige põhjalikumad: 
1. Olid omad head ja vead omal ajal, on ka nüüd. Tänapäeval häirib vastutuse lükkamine kõigi teiste õlule. Keegi teine justkui peaks, aga mitte 

meie ise. Enamasti on selline suhtumine õpilastel. Nii õpetaja kui õpilane peaksid heade tulemuste nimel panustama. Kui tubli õpilane soovib 
oma teadmisi parandada, siis hea õpetaja aitab leida selleks võimaluse. Kui õpetaja annab võimaluse oma teadmisi parandada, järele vastata, 
siis arukas noor on tänulik ja kasutab selle võimaluse ära. Me ei tulnud selle pealegi, et kui õpetajaga oli midagi kokku lepitud, et siis see 
tegemata või täitmata jäi. Tänapäevane infotehnoloogia ja sellega kaasnevad võimalused õppimisel ja õpetamisel on meie kooliajaga võrreldes 
nagu ulmefilmist. Ja kusjuures, ma oma teada polegi dinosaurus! 

2. Kindlasti praegune, sest see on avatud, õpikud pole tõlgitud vene keelest, IT võimalused ja erinevad projektid annavad suurema võimaluse 
õppida ja õppetada huvitavamalt.  

3. Mõlemal on oma head pooled. Võimalused on praegu lihtsalt võrratult suuremad, kui ainult kõik oleks valmis seda ka vastu võtma ja kaasa 
tulema.  

4. Vanasti - lastele ei tekitatud nii palju stressi, meilt ei oodatud supervõimeid ja teadmisi, mõeldi rohkem õpilasele. 
5. Nii ja naa. Suhtumine õpetajasse oli siis parem, võimalused on nüüd paremad, seega mõlemas ajas on omad head ja vead.  

10. Miks Te just Kohila Gümnaasiumi tööle tulite?  

 See on mu kodukool 
 Siin oli vaba töökoht 
 Toimus elukoha vahetus 
 Saatus! 
 Sel hetkel oli see huvitav pakkumine, uued väljakutsed 
 Kutsuti 

 Tahe minna õpetama keskkooli, asukoht Tallinna läheduses ning 
kolmandaks oli see mu ühe tuttava päästeoperatsioon 

 Asub kodu läheduses 
 Kohila koolis oli vaja uut matemaatikaõpetajat 
 Raivo Heinaru kutsus mind  
 Sattusin täiesti juhuslikult 

Brit Keskra 
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Muinasjututund 

14.—18. märtsil toimus koolis emakeelenädal, mille teemaks oli 

muinasjutt. Iga päev algas hommikul raadiosaatega, mida esimese 

tunni ajal mängiti. Kooliraadiost sai kuulda selliseid muinasjutte, 

nagu “Magus puder”, “Vanataat ja lapselaps”, “Näljane rebane”, 

“Kes näeb kaugemale” ja ”Juppidest kleidike”.  

Teisipäeval 4. tunni ajal toimus muinasjututund 5. klassile, kus 

õpilased pidid esitama ühe muinasjutu. Tunni lõpus loeti ette ka 

muinasjutt “Kratt, kes karjapoisile pähkleid tõi” ning õpilased pidid 

loole ise lõpu mõtlema.  

Kolmapäeval ja neljapäeval 3. tunni ajal toimus muinasjututund 6. ja 7. 

klassile. Reedel toimus muinasjututeemaline viktoriin 8.—12. klassidele. 

III koha sai 8.b klass, II koha 9.c klass ja I koha 11. klass.  

Terve nädala jooksul sai raamatukogus uudistada muinasjuturaamatute 

näitust ning uue maja kolmandal korrusel olevat kunstinäitust 

teemadega: "Muinasjutud" (5.klass), 

"Kummituste lossid" (5.klass),    

"Muinasjuttude kuningad ja 

kuningannad" (6. klass), "Tänapäeva Kalevipoeg" (8. ja 9.klass). 

Muinasjutunädalast võtsid osa ka algklassid. Esmaspäeval joonistasid 1. ja 

2. klass pildi oma lemmikmuinasjutust, 3.—4. klass kirjutasid tekkelugu. 

Teisipäeval toimus ilusaima käekirja võistlus. Kolmapäeval kirjutati 

luuletus etteantud sõnadega. Neljapäeval toimus klassisisene 

muinasjutupäev ning nuputamistekstide 

lahendamine. 

 

Adelin Jürgens 

Rõõmupäkad 

Õpilased muinasjutte esitamas 

Õp. Oksaar muinasjuttu lugemas 

Klassiga kinno, kes küll ei tahaks? 14. märts ehk emakeelepäev oligi meil see õnnis sündmus, mil saime koolist loa lahkumiseks ning sõitsime 

peale teist tundi õpetaja Oksaare eestvedamisel rongiga linna. Et välisreis ka õpetlik oleks, muidu meid poleks koolimajast välja lastudki, 

suundusime esmalt vanalinna Ajaloo Muuseumisse ekskursioonile. Tatsasime lõbusalt giidi järel läbi maja, üritasime särada oma koolis õpitud 

teadmistega, vaatasime maailma esimesi filme ning kõige tipuks lavastasime ka ise neli lühifilmi. Muuseumi külastus osutus ootamatult lõbusaks 

seigaks. Kuid egas aega raisata polnud. Peale kiiret lõunat suundusime Solarisse kolmandal korrusel asuvasse kino Artissesse. Õpetaja ootas meid 

seal juba ees ning jagas kätte piletid. Kinosaalis jagunesime kaootiliselt oma kohtadele, poisid ostsid veel kiirelt mitu pudelit energiajooke ning 

neljatunnine maraton võis alata.  Uskumatul kobel oli saal peaaegu täis. 

Shakespeare, maailma kuulus näitekirjanik, kelle teose põhjal antud film on valminud, sõna-sõnalt, kaanest kaaneni. Minu kui suure filmisõbra 

jaoks oli see omaette kogemus. Minna vaatama filmi, millest väga midagi ei tea ning mis kestab üüratult kaua, on ekstreemne elamus, mida enam 

uuesti kogeda ei tahaks. Võin käsi südamel vanduda, et tegin kõik, mis võimalik, et esimesel kahel tunnil silmi lahti hoida. Siiski valjusid laod kinni 

ja ärkasin iga natukese aja tagant võpatades üles. Ka tagumik oli peale esimest vaatust kange. Kümneminutiline vaheaeg andis küll veidi kosutust, 

11. ja 10. klassi meeskonnad 
muinasjutu viktoriinil 
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intervjuu Artur Zuzjonokiga 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Idee intervjueeritava osas saime eelmises numbris intervjuu andnud Aidi 

Sepalt, kes ise Arturi välja pakkus, öeldes, et Artur Zuzjonok on väga põnev 

inimene, kel jutt alati jookseb. Temalt saame kindlasti huvitava ja põneva  

loo. Küsimuse peale, mis ametialal Artur töötab, saime vastuseks meres 

olevate pommide ja lõhkekehade determineerija. Uudishimu kasvas 

sekunditega ning kiiremas korras võtsimegi Arturiga ühendust. 

 

Nagu ikka, saame siis kõige pealt tuttavaks. Kuidas on nimi ja millal 

Kohila Gümnaasiumi lõpetasite? Kes oli klassijuhatajaks? 

Olen Artur Zuzjonok ja Kohila Gümnaasiumi lõpetasin aastal 

2009. Klassijuhatajaks oli Ulvi Mägi. 

 

Milline õpilane õpetajatele olite? Kas teid tuli vahel ka niiöelda 

„hernestele panna“ või olite ikka kuulekam õpilane? Eks paljastate ka mõne 

laheda sündmuse kooliajast, mis ikka naeru näole toob! 

Ma tahaks öelda, et ma olin hea õpilane, kuid kindlasti oskab ja tahab nii 

mõnigi õpetaja sellele vastu väita. Kui nüüd meenutada, siis sai nii mõnigi 

kord nö hernestel oldud oma liigsete küsimiste või laiskuse pärast.  

Lahedaid sündmuseid oli kooli ajal hulgi, kellel neid 12 aasta jooksul poleks.  

Kõik ju mäletavad enda lennu näidendit ja muid naljakaid olukordi. Tuletame 

neid siiani meelde, kui lennukaaslastega kokku saame.   

Minul on gümnaasiumi ajast kõige rohkem meeles see, kuidas sai nii 

mõnigi kord meie bioloogiaõpetaja Edith Maasik välja vihastatud, mille tõttu 

olin kohustatud tunnist lahkuma. Mu ema tuletab seda mulle siiani meelde, 

kui mainin talle, et kooli ajal olin ikka eeskujulik õpilane. 

 

Kas juba kooliajal mõlgutasite mõtteid tuleviku elukutse kohta? Oli varakult 

selge kuhu õppima lähete ja kelleks saada tahate? 

Kui päris aus olla, siis polnud mul õrna aimu ka mitte, mida teha peale kooli. 

Oli selline tunne, et aega on selle kiire asjaga ja nii ta läks. Sellest tulenevalt 

tuli ka soov minna ajateenistusse, et jõuda selgusele, mida ma tahaks edasi 

teha. Läks hoopis nii, et mulle hakkas see meeldima. Kohe pärast 

ajateenistust otsustasin minna välismissioonile Somaaliasse, et rakendada 

kõike ajateenistuses õpitut. Peale missiooni oli mul jälle selline nullpunkt, kus 

ei teadnud, mida teha.  Teadsin vaid, et tahaks jätkata sõjaväes ja juba mõni 

kuu hiljem tegin ära Mereväe Tuukrigrupi katsed ning sealt hakkas minu tee 

miinituukrini, kus ma olen ka praegu. Kindlasti polnud see mu plaan juba kooli 

ajal tulla teenistusse Eesti Kaitseväkke, kuid elu loksus lihtsalt 

niimoodi paika. 

 

Millega igapäevaselt tegelete ja milliste tööülesannete täitmist teie töökoht 

nõuab?  

Igapäevaselt tegelen sukeldumisega, varustuse korrastamisega, füüsilise 

treeninguga ning järgnevate õppuste ja operatsioonide planeerimisega. 

Mereväe laevastiku koosseisus tegutsevasse tuukrigruppi kuuluvad 

miinituukrid, kelle peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning 

kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi. Mereväe 

miinituukreid kasutatakse peamiselt olemasolevate koordinaatidega 

lõhkekehade juurde sukeldumiseks ja nende kahjutustamiseks. Samuti 

võidakse määratleda erinevad otsingualad, mis tuleb kontrollida ja 

lõhkekehadest puhastada. 

 

Tänapäeva noored veedavad enamasti aega internetikeskkondades ja 

õppimine jääb pidevalt tagaplaanile. Ehk on teil noortele midagi 

manitsuseks ütelda või just neid kuidagi motiveerida? 

Ma ise polnud kooli ajal kõige pädevam õpilane, kuid mind murdis lihtsalt 

laiskus. Meil polnud siis veel nutitelefonid nii popid. Ajateenistuses sain aru, 

et see aeg, mis ma siin olema pean, on paika pandud. Kui ma olen laisk, siis ei 

saa varem ära ja ka vastupidi, seega hakkasin oma aega kasutama eksamiteks, 

et need hästi sooritada. Sama kehtib ka koolis. Kool ei saa varem läbi, ükskõik, 

kui väga seda tahta. Vahe on ainult selles, kui hästi see lõpetada. 

 

Brit Keskra ja Carl-Robert Reidolf 

kuid sellele järgnes kahetunnine lõppvaatus, mis, tõele au andes, oli küll huvitavam kui esimene 

vaatus, kuid venis veel hullemini. Pole poose, milles ma ei istunud, et mitte taas magama jääda. 

Lugesin kokku saalisistujad ning nende juuksekarvad, kraapisin küüntelt laki maha ning lubasin 

kõiksugu imeasju kokku, et sealt vaid pääseda. Polnud nägu, mis ei säranud, kui film lõpuks lõppes. 

Kokkuvõtteks võin öelda, et vähemasti ei lähe see emakeelepäev mul nüüd tükiks ajaks meelest ära 

ja edaspidi pooldan enne kahe käega muuseumisse minekut kui kinos käiku. Ajaloomuuseumisse aga 

soovitan soojalt kõigil minna! 

 

Brit Keskra 

 

 

Foto: Kenneth Branaghi  “Hamlet” (1996) 
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Juba  seitsmendat talve kutsub Eesti Koolispordi Liit osalema koole tervisepäeval „Talvevõlud“.  Kaheaastase vahega osales Kohila 

kool sel õppeaastal taas üleriigilises projektis, mis propageerib liikumist väljas ka talvisel ajal. 

Head tingimised suusatamiseks ja imeilusad talveilmad kohe kutsusid kogu koolipere 

suusarajale. Kuna 2016. a. on olümpiamängude aasta, siis võtsime nõuks kooliperega 

suusatada kokku 2016 km. Esmaspäeva, 29. veebruari hommikul kõik algaski. Esimese päeva 

lõpuks olime kokku suusatanud vaid 360 km  ning tundus, et meie eesmärk sõita vajalikud 

kilomeetrid 5. päevaga on rohkem kui võimatu. Teisel päeval oli seis juba kilomeetrite 

läbimise poolest tunduvalt parem. Suusaraja ring, mis oli 1230 m, jäi paljudel õpilastel ühe 

suusatunni ajal lausa 4 või 5 korda selja taha. Tahe eesmärk kiiresti saavutada oli kõigil suur. 

Lisaks põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele andsid olulise panuse ka algklasside õpilased, 

sõites 35 minuti jooksul keskmiselt  lausa 3500 m, mis on ju väga hea tulemus. Omapoolse panuse tervisekilomeetrite suusatamisele 

andsid ka õpetajad. Projektis osales 8 õpetajat: Rutti Räbovitra, Taili Vahesaar, Anne Siitam, Merle Bachfeldt, Ulvi Mägi, Leo Hansar, 

Kaur Heinaru ning direktori asetäitja õppe- ja arendustöö alal Kadri Vilsoo, suusatades kokku 

109,22 km. Kui viienda päeva õhtul kokkuvõtted tehtud sai, selgus, et suusatatud oli juba 

2851,29 km. Oleme rõõmsad, et meie ettevõtmine õpilastele meeldis ning ühine eesmärk 

innustas suusaradadel olles järjest paremaid tulemusi saavutama. Kokku osales meie kooli 

ühisettevõtmises 471 inimest (463 õpilast ja 8 õpetajat). Kõige osavõtlikumad klassid olid 7.a 

ja 7.c klass. Mõlemast klassist ei saanud haiguse tõttu osaleda ainult 1 õpilane. Osalejatest 

kõige enam kilomeetreid (27,37 km) suusatas 12. kl. 

õpilane Sten Salujõe. Pikima distantsi läbis 4c klass, 

suusatades klassiga kokku 203,69 km.  

Projektis osalemine ning tervisekilomeetrite 

kogumine on andnud meile kindlasti parema ja tugevama tervise ning hea enesetunde, sest mis 

võiks olla paremaks talviseks spordialaks kui suusatamine. Aitäh kõigile, kes oma panuse 

ettevõtmise õnnestumiseks andsid!  

 

Projektijuht Ulvi Mägi 

 

 

 

Tüdrukud suusatamas  

Esne Ernits ja Carl-Robert Reidolf 

11. klass valmistumas suusamaratoniks 

Poisid suusatamas  

7. ja 8. märtsil etendus Kohila gümnaasiumi aulas kogukonnamuusikal „Momo“, mille libretto ja muusika kirjutas Heli Kendra, 

lavastas Kairis Kontus. Laval oli üle saja lapse nii Kohila Gümnaasiumist kui ka Mõisakoolist, samuti oli oma roll ka täiskasvanutel, 

kes laste vahele ka veidi küpsust lisasid.  Kui varasemad kogukonnamuusikalid on põhinenud vaid muinasjuttudele, siis seekordne hoopiski  

muinasjutt-romaanil, milles oli palju elulist mõtteainet sees. 

Esmakordne oli vast seegi, et aulas oli reaalselt kohal ka terve orkester, dirigendiks Kai Ruljand, ning neile oponeeris pealinna koor Catena. 

See oli SUUR etendus, mis paelus algusest lõpuni – nii muusika, lavakujunduse (huvitav stseen oli agentide vajuteater) ja muidugi väga tublide 

osatäitjatega. Peategelast Momot mängisid kaks noort tütarlast – Marie Kala ning Teele Särekanno. 

Kahele päevale jagatud kuut etendust käis kokku vaatamas ligi tuhatkond silmapaari. Kohila rahvas on muusika- ning muusikalirahvas. Seda 

kinnitab telesaates „Laulupealinn“ saavutatud kõrge kolmas koht ning 2013. ja 2014. suvel etendatud „Veterahva needus“. 
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Oktoobris alguse saanud Balti liiga jõudis lõpule 6. märtsil, kui TTÜ spordihoones toimus finaalmäng 

Kohila Võrkpalliklubi  ja Kaunase vahel. Kuldmedalimängus sai Kohila kindla 3:0 võidu ning tuli kolmandat aastat 

järjest Baltikumi meistriks. Kolmanda koha saavutas TTÜ/Tradehouse.  

Otsustavas finaalmängus oli 16 punktiga resultatiivseim mängija Kateryna Dudnikova, kes valiti ka detsembris ja 

veebruaris parimaks mängijaks. Teda assisteerisid Kertu Laak 10 ning Julija Mõnnakmäe, Eliisa Peit ja Maarja 

Kerner võrdselt 8 punktiga. Parimateks mängijateks valiti Kohila naiskonnast Kertu Laak, Kateryna Dudnikova ning Eliisa Peit.  

Tänu võistkonna ühisele pingutusele saavutati soovitud tulemus, kuid suure töö tegid ära ka platsi kõrval väsimatult kaasa elavad 

Kohila fännid. Viimaseks pingutuseks sellel hooajal on veel Eesti meistrivõistlused, kuhu kõik pöidlahoidjad on oodatud kaasa 

elama. 

Karmen Mereküla 

25 — 28. märtsini toimus Tallinnas MEP 2016 ehk Eesti noorte Euroopa parlament, kuhu kogunes üle Eesti kokku ligi sadakond 

noort poliitikahuvilist. Kohila Gümnaasiumist osalesid Eesti noorte Euroopa parlamendi istungitel 11. klassi õpilane Carl-Robert 

Reidolf ning 9. klassi õpilane Hans-Kristjan Veri. 

Noortele suunatud üritus oli eelkõige Euroopa parlamendi töö tutvustamiseks ja tänapäeva poliitiliste teemade selgitamiseks, 

arutlemiseks. Nelja päeva jooksul arutlesid noored erinevates komisjonides neile ettevalmistatud teema üle ning pidid valmis 

saama resolutsiooni, mida esitleti neljandal päeval Riigikogus toimunud Täiskogu istungil. Vastuvõetud resolutsioonid saadetakse 

Euroopa Komisjoni esimehele, tagasilükatud resolutsioonid tühistatakse. Täiskogu istungist tehakse alati ka otseülekanne interneti 

vahendusel. 

Komisjonide töö viidi läbi Tallinna Inglise Kolledži ruumides. Komisjonide arutelusid juhtisid kaks esimeest ning 26. märtsil 

külastasid kõiki komisjone eksperdid: Urmas Paet, Marina Kaljurand, Aivar Pohlak, Ivari Padar, Marianne Mikko ja Keit-Pentus 

Rosimannus. Eksperdid pidid vastama noordelegaatide küsimustele ning aitama kaasa komisjoni tööle. 

Meie kooli õpilased Carl-Robert Reidolf ning Hans-Kristjan Veri kuulusid vastavalt Väliskomisjoni ning Põhiseaduskomisjoni. 

Väliskomisjoni teemaks oli „Kuidas Euroopa Liit saab kaasa aidata Süüria kriisi lahenemisele?“ ja Põhiseaduskomisjonil 

„Liikmesriikide vastandumine Euroopa Liidu põhiväärtustele: kuidas peaks Euroopa Liit käituma riikidega, kes ei järgi Euroopa Liidu 

aluslepingutes sätestatut, võttes arvesse sündmusi näiteks Poolas ja Ungaris?“. Mõlema komisjoni resolutsioonid võeti Täiskogul 

hääletusega vastu ning saadetakse Euroopa Komisjoni esimeestele arutamiseks. 

Carl-Robert pidas Täiskogul Väliskomisjoni eest avakõne, milles tutvustas delegaatidele komisjoni tööd, selgitas Süüria kriisi 

olemust, tõi välja võimalikud lahendus ettepanekud ja kutsus kõiki üles antud resolutsiooni poolt hääletama. Carl-Robert sai 

Täiskogu presidendilt õiguse kõnepuldi vastata kolmele teiste komisjonide delegaatide poolt esitatud küsimustele. 

Hans-Kristjan pidas Põhiseaduskomisjoni eest lõpukõne, milles vastas komisjonile peetud vastukõnes esitatud küsimustele, selgitas 

põhiseaduskomisjoni poolt välja toodud lahendusettepanekuid, võttis kokku antud probleemi ja kutsus üles teisi delegaate antud 

resolutsiooni poolt hääletama. Samuti sai ta Täiskogu presidendilt õiguse vastata kõnpuldi kolmele delegaatide poolt esitatud 

küsimustele. Poisid ise olid üritusega üle ootuste rahul ning lubasid ka järgmine aasta Eesti noorte Euroopa parlamendist osa võtta. 

Mõlemad Kohila Gümnaasiumi delegaadid said komisjonide esimeestelt kiidusõnu 

tulemusliku töö eest Eesti noorte Euroopa parlamendis. 

 

Carl-Robert avakõnet pidamas Riigikogu täis noori poliitikuid Hans-Kristjan lõpukõnet pidamas 

Carl-Robert Reidolf 
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 APRILLIS TULEKUL 

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev 

    1 2 3 

4 Lastevanemate 

koosolek Kohilas 

5 Karjääripäev 

Miks ma mida 
teen? 

6 7 Lastevanemate 

koosolek Hageris 

8 Laulu-

karuselli eelvoor 
Tohisool 

9 10 

11 Lasteva-

nemate üldkoos-
olek kl 18.30 

12 13 14 15 16 17 

18 Etendus 

algklassidele 
“Kui lapsed 
magavad” 

19 20 21 12.kl lõpukell 

Artistide Foorum 
kl 19.00 
Jüriöö jooks 20:00 

22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

NB! Hoia silmad ja kõrvad lahti! Mõned üritused võivad tekkida üle öö 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! 

eTwinningu projektikonkurss 2016 
Osalejad: õpetajad 
Tingimused: 

 Esitada võib 2015 ja 2016 aastal loodud ja lõpetatud pro-
jekte 

 Kandideerida saab eTwinningu portaali kaudu 

 Kvaliteedimärgi taotlused peavad eTwinningu portaalis 
olema täidetud hiljemalt 18. aprilliks 2016 

 Projektide hindamiskriteeriumi leiab kodulehelt 
Tähtaeg: 18. aprill 2016 
Lisainfo ja kandideerimine: http://www.etwinning.net  

Videokonkurss 
Teema: Kas Eesti noored on suurteks tegudeks valmis? 
Mis oleks, kui kõik Eesti noored saadaksid Tartu Ülikoolile oma 
mõtteid, kuidas maailma paremaks muuta. Selleks ootame noorte 
ideid üheminutilistes videoklippides. Valime ideede hulgast parimad 
välja ja viime need võimalusel üheskoos ellu. Võitja saab vääriliselt 
autasustatud ja võimaluse päriselt maailma muutmises osaleda. 
Osalejad: kuni 30. aastased noored 
Tingimused: kuni 4-liikmeline meeskond 
 *video pikkus 1 minut 
Tähtaeg: 15. mai 2016 
Lisainfo: http://muudamaailma.ut.ee  

Rahvusvaheline esseekonkurss 
Teema: "Education to Build a Better Future for All"  
Osalejad: kuni 25 aastased  
Tingumused:  

 Inglise, prantsuse, hispaania või saksa keeles 

 Kuni 700 sõna pikk 

 Jaapani keeles kuni 1600 tähemärki (kaasaarvatud pealkiri) 

 Igal tööl võib olla vaid üks autor 
Hindamine: noored (kuni 14.a) ja noored (14.a kuni 25.a) 
Tähtaeg: 15. juuni 2016  
Konkursitööd tuleb saata: International Essay Contest c/o The Goi 
Peace Foundation, 1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 
Japan või essay@goipeace.or.jp  
Auhinnad: reis Tokyo, rahasummad, kingitused ja diplomid  
 Lisainfo: http://www.goipeace.or.jp/english/activities/ 
 

Eesti-keha-kate2
 

Teema: Eesti rahvuslik käsitööpärand kui inspiratsiooni-
allikas tänapäeva rõivadisainis 
Tingumused:  

 Ühelt autorilt maksimaalselt 3 tööd/komplekti 

 Ei tohi olla varem avaldatud 

 Iga töö juurde kuulub eseme lugu 

 Autoritel tuleb saata töö info, enda foto ja lühike enese-
tutvustus 

Konkursitööd tuleb saata: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu 
koolituskeskusesse Lühike jalg 6A (Allikamaja Käsitöö) 
Auhinnafond: rahalised preemiad; parimaid töid ekspon-
eeritakse Eesti Käsitöö Majas; võidutöödest koostatakse kata-
loog; võimalus korraldada personaalnäitus Eesti Käsitöö Majas. 

Linnuviktoriin 
Osalejad: 6. - 9. klassi kahe kuni 
kolme liikmelised võistkonnad 
Registreerimine: tähtaeg 15. aprill, 
osalustasu 5€ 
Viktoriin toimub: 20. aprill 2016 kell 
11.00 - 13.00 Tartus, Vanemuise 46 
auditooriumis 246 
Lisainfo ja registreerimine: http://
www.natmuseum.ut.ee/et/
linnuviktoriin-2016  

Illustratsioonivõistlus 
2016. aasta oktoobris möödub 90 aastat A. H. Tammsaare suurromaani "Tõde ja õigus" I osa 
ilmumisest ning selle puhul kuulutatakse välja illustratsioonivõistlus.  
Teemad: luua illustratsioonid "Tõe ja õiguse" I osa tegelaskujudest,  keskenduda karakterite 
tabamisele kaasaegses visuaalkeeles 
Osalejad: kõik  
Tähtaeg:  30. oktoober 2016  
Töö tuleb saata 2 eksemplaris: A. H. Tammsaare Muuseumisse aadressil Koidula 12 A, Tallinn 
10150  
Õnnestunud võistluse korral on plaanis avaldada illustreeritud juubelitrükis aastal 2018 ja tähistada 

sellega nii A. H. Tammsaare 140. kui ka Eesti Vabariigi 100. juubeliaastat.  

http://www.etwinning.net
http://muudamaailma.ut.ee
mailto:essay@goipeace.or.jp
http://www.folkart.ee/uploads/userfiles/konkurss_eesti_keha_kate_2_juhend.pdf
http://www.natmuseum.ut.ee/et/linnuviktoriin-2016
http://www.natmuseum.ut.ee/et/linnuviktoriin-2016
http://www.natmuseum.ut.ee/et/linnuviktoriin-2016

