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Elisabethi lugu 

Tere Elisabeth! 
Tere! 
Sina osalesid hiljuti ühel sulle väga olulisel võistlusel. Räägi 
lähemalt, kus sa käisid ja kuidas sul läks? 
Ma käisin Elva kultuurmajas kabevõistlustel ja ma osalesin  
üks vanuserühm endast vanemate grupis, kus ma saavutasin 
nende hulgas umbes 7-nad koha. 
No see kõlab ju väga hästi: võistleda endast vanematega ja 
saavutada 7. koht!  Pole ju üldse paha! Osalejad olid sellel 
võistlusel eestlased? 
Ja, eestlased!  
Aga kui vana sa praegu oled? 
Ma olen 11. 
See tähendab, et sa võistlesid siis 12 +  vanustega? 
See on tegelikult nii, et minu vanuserühm on 10.-13. aastased. 
Nüüd ma aga võistlesin alates 14 kuni mingi vist 16. a 
vanustega. 
Ooo see on siis ju tegelikult päris suur vanusevahe, et sina 
oled 11. a ja vanem vastane võis olla 16. a. Ikka päris korralik 
vahe tuleb välja! Sellisel juhul on su tulemus igati väga 
võimas! Kas sa oled üksikmängija? 
Ma olen tiimis ka mänginud? 
Ahhaa, tiimis ka! Kumb variant sulle endale rohkem meeldib, 
kas tiimis või üksinda? 
Mulle meeldib veidi rohkem üksinda, siis vastutad ise ja pole 
nii palju vaja närvitseda. Kui tiimiga  mängida ja kaotada, siis 
on ikka kohe üsna paha tunne. 
Et nagu vead alt teisi? 
Jaaaa….. 
Kui sagedasti kabes tiimimängusid ette tuleb?  
Mitte tihti, võib olla üks-kaks korda aastas vmt. 
Et siis suhteliselt harva? 
Jah, maksimaalselt kaks korda aastas. 
Aga mis puhul tehakse kabes üldse tiimi mänge? 
See on nii, et on Eesti MV kabes, seal ma olen käinud 2 korda 
ja meie tiim sai 2.-3.-nad koha. Ja siis on Talimängud. Ma 
käisin just sellisel võistlusel kaks kolm kuud tagasi ja meie 
tiim sai 2. koha. 
Kas tiimis on koguaeg ühed ja samad liikmed või need 
muutuvad? 
Meistrivõistlustel on olnud ühed ja samad, aga Talimängudel 
võivad liikmed olla erinevad eelmisest  
Kui palju sa tegeled regulaarselt kabemängu oskuse 
treenimisega? Mitu päeva ja tundi sa sellele pühendad? 
See võib väga sõltuda sellest, kui kiire päev mul on. Vahel on 
aega teha vaid paar ülesannet päevas. Aga kolmapäeviti on 
mul kabetrenn tund kuni kaks korraga. Siis vahel on nii, et 
nädalas on üks kahetunnise on-line kabetrenn. Ja äsja 
hakkas taas ühes keskuses üks täiskasvanute kabeturniiri 
sari, kus ma mängin koos täiskasvanutega ja mul on 
õnnestunud mõned korrad võita päris tugevaid mängijaid. 
See on kindlasti väga arendav, mängida endast 
tugevamatega. Kui me räägime nt pallimängudest, siis 
kujutan ma üsna hästi ette, mida tuleb treenida. Aga ma ei 
kujuta ette, mida kabemängus täpsemalt treenitakse? 

Tuleb harjutada vastase seisu vaatlema ja mõtlema läbi 
erinevaid võimalusi, kuidas vastast kinni panna. Siis on 
erinevad kombinatsioonid, mida saab harjutada. Neid 
kombinatsioone on hästi-hästi palju ja need on ka erineva 
raskusastmega. 
Et kabe harjutamine tähendab nagu mingis mõttes ruumilise 
mõtlemise harjutamist? 
Jah, üldiselt küll, et kabe ongi jah ruumiline mõtlemine ja mul 
on ruumiline mõtlemine tegelikult üsna hästi arenenud. Ma 

olen kohe isegi harjutanud nn ettemõtlemist, 
et paremini analüüsida vastase võimalikke 
vastu käike, et mis võimalused on temal ja mis 
on minul. 
Ok, et see tähendab oskust nn ette mõelda.  
Kas see siis tähendab, et sina suudad üsna 
hästi toime tulla erinevate ruumiliste 
plaanidega. Nt sul on mingi pinnalaotus ning 
sa suudad selle pinnalaotuses näha kujundit? 
Jah, see tuleb mul hästi välja. Ma olen käinud 
igal aastal Känguru võistlustel ja just need 
ruumilised ülesanded tulevad mul väga hästi 
välja. Jah, ma lihtsalt suuda ruumiliselt näha 
pinnalaotuseid, et missugused need välja 
näevad. 
Väga äge! Sinul on just see tugevus, mida 
minul ei ole ja seepärast ma nii palju ka küsin, 
sest see on väga põnev, et kuidas mõned 
inimesed saavutavad sellise kergusega asju, 
mis minule nt on väga rasked! Kes sind aga 
üldse innustas või kust see mõte tuli, et 
kabega tegelema hakata? 
See algas tegelikult nii, et mu ema sõber 
organiseeris mingite firmade vahel 
kabevõistlust ja siis mu ema sõbral oli üks 
mängija puudu ning ta kutsus mu ema ka 
mängima. Ema oli kunagi minu vanuses 
mänginud kabet, aga tal oli pikk paus ning ta 
seetõttu hakkas harjutama. Ema alustas 
harjutamisega siis, kui mina olin ikka üsna 
väikene, nii 5-6. aastane. Algul harjutas ema 
arvutis, aga siis ma murdsin jalaluu ning me 
läksime EMOsse. Me pidime seal tunde 
ootama ja siis ma küsisin emalt telefoni, et ka 
mängida tema mängu, mida ta seal pidevalt 
mängis. Umbes samas vanuses, 5-6. 
aastasena, kinkis vanaema mulle minu 
esimese kabelaua ning nii see läks. See on 
tegelikult väga äge lugu, kuidas minu ema ja  
vanaema inspireerisid mind kabet mängima. 
See tundub tõepoolest võimas lugu sellest, 
kuidas sa jõudsid kabetama! Aga mis sind täna 
innustab kabega tegelema? 
Nii, ma olen käinud Euroopa MV 2021. aastal ja 
need võistlused olid siis on-line keskkonnas 
koroona tõttu. Tegelikult olen ma alati tahtnud 
reisid. Ma pidin minema 2019. a Euroopa MV-
le, aga siis sündis mul väike õde ja ma tahtsin 
ikka koos temaga kodus olla. Ma pidin minema 
2020. a , aga siis tuli koroona vahele. 2021. a 
vist isegi toimus kohapeal võistlus, aga ma ei 
saanud see aasta ikkagi minna.  
Nüüd ma pidin minema sellel aasta aprilli 
lõpus, aga see lükati edasi. Kuna tekkisid, 
seoses Ukraina sõjaga olukord, kus  ei 
soovitud venelasi ja valgevenelased osalema. 
Ja see võistlus  lükati edasi novembrini. 
Ohh, no sul on ikka päris keeruline olnud selle 
teekonnaga! Aga hoiame siis nüüd kõik pöialt, 
et see siis viimaks ikka ära tuleks. Aga mis sa 
arvad, kui kaua sa üldse kavatsed 
kabetamisega üldse tegeleda? 
Vahepeal on küll selline tunne, et teen seda 
lihtsalt teiste inimeste heameeleks, et midagi 
enam ei inspireeri. Siis aga mõtlen, et teen 
ikka mingi (arvestatava) koha saavutamiseni 
või näiteks ülikooli astumiseni. Et selleks 
ajaks olen ma ilmselt saanud kogeda ja 
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Jüri Gümnaasiumi 1.-5. klasside koolileht 

Tere hea koolipere! 

2021/22 õppeaasta III 

trimestri kokkuvõte 

Vedasin meie aineringi sel 

aastal esimest korda, üldse 

olengi Jüri Gümnaasiumis tööl 

esimest aastat. Mida ma siis 

tähele panin ja mis mõtted mul 

sellelt teekonnalt jagada on? 

Koolielu on huvitav, üllatusi 

täis ja valmisolekut reageerida 

ootamatustele jagub siin 

küllaga. Võingi öelda, et iga 

trimester oli isemoodi ja see 

väljendub kindlasti ka 

koolilehe lugudes.  

Lood kujunesid suuresti 

olukorrast lähtuvalt, harva 

sain oma ettevalmistatud 

plaani teoks teha. Lihtsalt võis 

olla nii, et aineringis oli kohal 

üks või kaks last, aga tund oli 

ettevalmistatud terve rühma 

vaates.  

Aga mis ei murra, see teeb 

tugevamaks. Lõpuks saime 

kokku lood lastest ja nende 

endi tegemistest, 

õnnestumistest ja seiklustest. 

Igal ühel on midagi, mida saab 

jagada ja millest on rääkida. 

Nii ma siis kogusingi kokku 

need lood. Kui II trimestri lood 

kujundasid rohkem Rasmus, 

Hanna ja Mia, siis III trimestri 

lugudes annavad tooni 

enamasti just Elisabeth ja 

Hanna. 

Kõigil lastel on oma tilluksed 

mured ja rõõmud, suuremad 

unistused ja lootused ning 

lugusid lugedes näete ka ise, 

kui vahvad tegijad nad kõik 

on. 

Ilusat suveaega ja kohtume 

juba sügisel! 

 

AjaStend  

II trimester 

2021/2022 õ-a Aineringis 

AjaStend osalevad: 

Rasmus, Erik, Elina,  

Johanna, Elisabeth, Mia, 

Hanna ja Heleri. 

Ringi juhib õpetaja Terje 



proovida kõike, mida kabes on võimalik kogeda. 
Arusaadav, elu käibki oma lainetega. Nüüd aga hoopis selline hüpoteetiline küsimus, et oletame, et 
sa jõuad kabes sellise tasemeni, et võidad korraliku summa, nt 100 000 eurot. Kas sul on mõtteid, 
mida sa sellise rahaga teeksid? 
Seni olen ma saanud väikseid rahalisi auhindu Rae vallalt. Üldiselt arvan, et see on üsna ebareaalne, 
selline summa võita, aga kui see juhtuks, siis ma säästaksid selle raha. Sest tulevikus on kindlasti 
ikka raha tarvis ning ma olen hakanud ka veidi investeerimisega tegelema. 
Et sa leiaksid rahale sihtotstarbelise koha? 
Jah. 
Ja viimane küsimus. Oled sa mõeldud, et missuguse elukutse sa kavatsed valida tulevikus? Kas see 
on seotud nt kabega või hoopis vastupidi? 
Mul on tegelikult väga raske selle vastata, sest nt kui ma vaatan lauljat, siis ma mõtlen, et võiksin 
laulja olla. Kui ma vaatan arhitektile otsa, siis ma mõtlen, et võiksin arhitekt olla. Ma nagu ei oska 
valida niimoodi. Mind on alati tähed huvitanud, et võib olla astronoomia või teadus… 

Väga põnev, väga põnev. Ja arvestades, sinu 
ruumilise taju võimekust, siis võiks 
astronoomia sulle ka väga hästi sobida. 
Aga tänud sulle Elisabeth, sinuga oli väga 
huvitav vestelda! Selline põnev vaade 
asjadele, millega sa tegeled. Jõudu sulle!  
 
Tänud!  

Hanna lugu 
 
Tere Hanna! 
Tere! 
Sina osalesid ühel spordivõistlusel? Kus sa käisid? 
Ma käisin Keila Spordikeskuses. 
Ja mis seal toimus? 
Seal toimusid Eesti MV minivõrkpallis. 
Kas sinu vanuserühmas? 
Jah, minu vanuserühmas. 
Kui vana sa oled?  
Ma olen 11 aastane. 
Seega seal olid siis 11-12-aastased mängijad? 
Jah! 
Kas see on spordiala, millega sa regulaarselt tegeled? 
Jah, nii on. 
Mitu korda nädalas sa trennis käid? 
Kolm korda. 
Ja mitu tundi üks trenn kestab? 
Poolteist tundi. 
Seega teed sa ca 4,5 tundi nädalas trenni. Aga palju teid, lapsi, trennis 
kokku on? 
Kaheksa. 
Ja kõik on tüdrukud? 
Üks poiss on ka. 
Kas treeneriks on meie kooli õpetaja? 
Ta varem oli, aga nüüd on ainult treener. 
Sulle meeldib võrkpall? 
Jaaa! 
Mis või kes innustas sind sellega tegelema? 
Ma esmalt käisin praeguse treeneri juures kergejõustikutrennis. Siis mu 
ema ükskord ütles, et see treener teeb võrkpallitrenni ka. Ja seejärel ma 
otsustasin, et tahan sinna minna. Seda enam, et kergejõustikutrennid oli 
niikuinii ära lõppemas. 
Sattusid tegema ja hakkaski meeldima? 
Jah. 
Kas sa püstitad endale sporditegemisel isiklikke eesmärke või on teil 
ühised meeskonna eesmärgid? 
Mul isiklikke ei ole, aga meeskonnal küll on. 
Mis sa ise arvad, kui hea meeskonnamängija sa oled? 
Ma arvan, et keskmine. 
 

Kuidas saadakse aru, et kes on hea meeskonnamängija? 

See, kes teeb kaasa ja ei esine liiga palju üksi. See kes oskab arvestada teistega mängus ja 
kaasab teisi mängu paremini sooritama. 

Kuidas sa oma treeninguid kirjeldaksid? 

Kõige pealt teeme soojenduse, siis mängime lihtsalt vastu seina ja  vahel mängime võrguga 
üksteise vastu. Ja suurema osa ajast mängime ikka võrguga. 

Mis on kõige olulisem oskus, mida on tarvis võrkpallis treenida? 

Sihtimine ja mitte väga haiget saamine. 

Vaat missugused huvitavad oskused! Sa pead siis oskama nö kukkuda, et mitte väga haiget 
saada? 

See on nii, et võrkpallis on alt söödud ja pealt söödud. Ja pealt söödud tuleb teha 
randmetega ja see võib olla väga valus, kui sa valesti lööd. Seega tuleb õppida õigesti 
lööma, et mitte haiget saada. 
Et siis hästi oluline on õppida palli vastu võtma ja tagasilöögi õige käeosaga? 
Just. 
Aga kuidas sa ise näed, kui kaua sa kavatsed veel võrkpalliga tegeleda? 
Ma arvan, et mingi vähemalt 1-2 aastat veel. Tõenäoliselt põhikooli lõpuni. 
Aga millega sa tulevikus tahaksid tegelda, kas pigem mingi spordiga seotud ametiga või 
vastupidi. 
Mmmm, ma ei tea. Ma praegu veel ei tea tegelikult. 
Arusaadav, see ongi tegelikult üsna keeruline küsimus.  Aga selline hüpoteetiline olukord, 
et nt selgub põhikooli lõpuks, et võrkpall tuleb sul ikka maru hästi välja ja sind kutsutakse 
Eesti koondisesse. Ka sa läheksid? 
Kindlasti, kui mul aega on. 
Mis sa arvad, kas võrkpalliga on võimalik teenida suurt raha ja sellega tegeledes nö ära 
elada? 
Ma ei tea, see sõltub ehk sellest kui kõva mängija sa oled ja palju võidad. 
Aga kui juhtuks nii, et sul õnnestub teenida mega suur summa raha, nt 100 000 eurot, et 
mida sa selle rahaga teeksid. 
Ilmselt ma ostaks endale väga hea trennivarustuse, aga uut telefoni ostma ei ruttaks. 
Et sa ei kulutaks raha tühja-tähja peale? 
Jah! Ma kulutaksin väärtuslike asjade peale. 
Aga tänud sulle! Oli väga huvitav uurida sinu huvialadest  ja neist teada saada! Igatahes 
tuult tiibadesse sulle! 
 
 



    

Mia lugu 

 

 

Tere Mia! 

Tere! 

Minul on nüüd teada, et sina käisid kohe mitu korda lauluvõistlusel. 

Ma käisin kaks korda lauluvõistlusel. Alguses oli siin meie kooli 

aulas ning sealt ma pääsesin edasi Rae kultuurikeskuses toimunud 

üle vallalisele lauluvõistlusele. 

See oli siis Rae valla lauluvõistlus? 

Alguses oli koolides, 11.-12. aastastele lastele nii, et kõigepealt 

osalesin Jüri Gümnaasiumis ja sealt siis pääsesin edasi. Rae 

kultuurikeskuses toimunud võistlusel pääsesid meie koolist edasi 

ainult 4 last. 

Ahh-haa, et numbrid läksid aina väiksemaks? 

Jah! 

Aga kuidas sulle endale selline võitlus meeldis? 

See oli mul tegelikult täiesti esimene kord, kui ma lauluvõistlusel 

osalesin. Olin alguses ikka natuke närvis. Aga kui ma juba aru sain, 

kuidas see võitlus käib, siis rahunesin ja oli tegelikult päris huvitav. 

Aga üllatas sinna selle ürituse juures midagi? 

Mitte väga. 

Kes oli see õpetaja, kes sind võistlusteks ette valmistas? 

Muidu oleks pidanud olema Katrin Betlem, aga ta oli vist haige. Ja 

siis tegeles minuga õpetaja Hairi Laurand. 

Kas sul oli siis vaja laulda mitu laudu või ainult üks? 

Ainult üks. Ja seda laulsin nii koolis kui ka Rae kultuurikeskuses. 

Kas olid mingid kindlad nõuded missugust laulu tohtis esitada või 

kuidas sa laulu leidsid? 

Mul ei olnudki alguses laulu, aga siis õpetaja pakkus ühe välja, sellel 

oli ilus meloodia ja nii ma siis jäingi selle laulu juurde. 

Sa said igatahes ühe põneva kogemuse, et kui uuesti selline 

võimalus tekib, kas siis läheks veel kord? 

Jah, ma võiks minna küll. 

See laulmine oli siis sul tegelikult selline ühekordne tegevus, aga sa 

käid ju päris korralikult võrkpalli trennis. 

Just. 

Kui kaua sa võrkpalliga juba tegeled? 

Selle kooliaasta lõpuks saab kolm aastat täis. 

Seega juba päris pikalt. Ja kuidas sul selles trennis läheb? 

Hästi! Vahepeal harjutame võistlusteks ka. Siis me treenime rohkem 

võrku. Aga vahel mängime kohe niisama, nt kassi ja hiirt vmt. Aga 

ikka teeme rohkem trenni kui mängime. 

Võrkpall on ju meeskonna mäng,  et kuidas sulle meeskonnamäng 

istub ja kui hea meeskonnamängija sa ise oled? 

Ja mulle istub meeskonnamäng. No ma ei oskagi öelda kui hea ma 

ise olen. Vahel saan mänguga väga hästi hakkama, teinekord aga 

lähevad servid nö “metsa” ka. Kuigi tegelikult seda juhtub vahel isegi 

profidel. 

Aga on sul õnnestunud sellel õppeaastal käia koos meeskonnaga kuskil 

võistlustel? 

Rae vallas ma ei ole ma väga võistelnud, aga teistes koolides kaugemal 

olen küll käinud. 

Mis on innustanud sind võrkpalliga tegelema? 

Jaa, see kõik on alguse saanud ühest minu vanaisast, Ainist. Siis 

hakkas minu teine vanaisa samuti mängima ning edasi hakkas minu isa 

mängima. Ema mängib hobi korras. Mina hakkasin suhteliselt samal ajal 

koos vanemate vendadega mängima. 

Tundub, et terve teie pere on võrkpalliga hõivatud. 

Mitte päris kõik, nt vanaemad ei mängi. 

Kui nemad ka mängiks, siis saaksite vist oma peremeeskonna juba 

moodustada! Mitu korda ja tundi nädalas sul trenn on? 

Mul on kolm korda nädalas ja üks trennis 1,5 tundi.  

No ja kui kaua sa kavatsed võrkpalliga tegelda? 

Pikalt-pikalt, mulle väga sobib võrkpall. 

Mis võitmine sulle tähendab? Kui oluline on sulle võitmine? 

No oleneb olukorrast ja võistlejatest 

Aga kui ei võida, mis see sulle tähendab? 

No vahel siis tekivad sellised mõtted, et miks ma selle servi auti lõin või 

miks ma selle palli vastasele kätte mängisin…., et väike pettumus 

hetkeks. 

Kas sa näed, et sa võiksid nt tulevikus liikuda ka Eesti 

rahvuskoondisesse? 

Ma ei tea…, vaatame kuidas läheb. 

Aga kuidas sulle praegu paistab, kas sport võiks sulle edaspidi 

elukutseks saada? 

Kas nii saab ka raha teenida? 

Meil on olemas elukutselised sportlased, kellele alaliitude kaudu on 

määratud regulaarsed igakuised rahalised toetused. 

Mina pole küll siiani raha saanud, ainult nt šokolaadi vmt! 

Jah, selleks peab olema juba täiskasvanu ja tippsportlane. 

Ahh nii, mina olen aga oma rühmas üks nooremaid! 

Vaat siis, seega on sul veel aega areneda ja kasvada! Aga mis 

vanuserühmas sa mängid. 

Ma ei teagi, minu meelest on meil mõned üheksandikud rühmas ja mina 

olen viiendas. Aga meil on kõik pikad tüdrukud rühmas. 

No jaa ja sina oled ju ikka piisavalt pikk tüdruk. Aga oled ehk mõelnud, 

et missugune amet või elukutse sul tulevikus võiks sul olla? 

Kas nagu töökoht või? 

Ja, just. 

Ma ei tea isegi, mis töökoha ma võiksin võtta. Lihtsalt nii palju valikuid 

on.  Ma olen tegelikult veel nii noor, et mul on aega otsustada! 

Täitsa õige, just nii ongi. Ja on ka nii, et mõni teab juba väga vara, 

kelleks ta saada tahab… ja teised jälle ei tea! 

Täpselt! 

Aga, aitähh sulle Mia! Sain nüüd teada ka sinu tegemisi ja oli väga 

vahva! Soovin sulle kasulikke trenne ja huvitavaid võistlusi!

              

 

   
Hanna küsib  ja Elisabeth vastab 
H: Mida sa tahad suureks saades tegema hakata ja miks? 
E. Ma tahan ilmselt teadlaseks hakata, sest ma tahan uusi 
võimalusi erinevateks asjadeks uurida. 
H. Kui sa saaks minna üks kõik kuhu puhkusele, siis kuhu 
sa läheksid? 
E. Londonisse, ma olen juba kaks aastat sellest unistanud. 
H: Ja miks? 
E. Seepärast, et ma tahan seal erinevaid vaatamisväärsusi 
vaadata. 
H. Kui sa saaksid rääkida mõne ajaloolise isikuga, siis kes 
see oleks? 
E. Standly. 
H: Kui sa saaksid midagi oma välimuse juures muuta, siis 
mis see oleks? 
E. Mmmmm, ma ei tea, ma ei ole kindel! 
H: Ok. 
E: Võib olla nägu…… 
H: Kui sa oleks nähtamatu, siis kuhu sa läheksid ja mida sa 
teeksid? 
E: Ma läheksin lennuki peale ja lendaks Londonisse ja 
ostaks Harry Potteri maailma pooltühjaks. 
 Mia nägemus endast ja oma maailmast 



 

 Hanna ja Elisabeth 

 

Seekord oleme nüüd  juttu ajamas Hanna ja Elisabethiga sellest, kuidas nad oma kevadist koolivaheaega veetsid. 

Ma juba ette tean, et ühel oli eriti tihe ja teisel mitte aga nii tihe koolivaheaeg, aga nüüd nad räägivad sellest ise. 

(Tüdrukud koos): Jah! 

Nii kumb siis alustab? Ah-haa ja mõlemad arvavad, et teine peab alustama (Näitavad näpuga vastastiku teineteise peale)! 

Olgu, mina siis alustan (Elisabeth)! Mu koolivaheaeg algas nii, et ma käisin Lätis kahel kabe võistlusel. Need olid väga 

uhked võistlused. Ma ei olnud midagi sellist varem näinud. See oli kohe nagu veidi imelik, sest need võistlused olid ikka 

kohe väga-väga uhked. Ma käisin seal oma kabetreeneriga, aga meil oli teisi inimesi ka autos. 

Pärast seda kui olin Lätist tagasi, käisin kinos vaatamas öö filmi. Kaks päeva pärast seda käisin veel korra kinos. Ja ma 

tegin kodus oma toas kõik sahtlid ja kapid korda, sest seal oli kohe päris õudne olukord. 

Nii sa ütlesid, et see kabevõistlus oli mega uhke, et mis see täpsemalt uhke oli – ruumid, auhinnad, söögid? 

Esimesel päeval olid ruumid hästi uhked! Olime mingis viie tärni hotellis. Me pidime seal algselt ka ööbima, aga seekord 

olid seal Ukraina põgenikud, mistõttu me ööbisime teises hotellis. Ja see oli ka väga uhke. Esimesel päeval oli hästi naljaks 

see, et seal olid Eesti, Leedu ja Läti lipp ning Eesti ja Leedu lipud olid tagurpidi. 

Saan aru, et te olite siis Riia linnas? 

Jah, me olime peamiselt Riias. Korra käisime ka Jurmalas, seal olin ma ka varem käinud. Ma käisin Jurmala nüüd kohe päris 

tuttavates kohtades. Mul oli põnev reis! 

Ok! Ja kinos sa vaatasid esimesel korral mis filmi? 

Ma vaatasin „Fantastilised elukad: Dumbledore'i saladused“.  Ja seda käisime tegelikult koos Hannaga vaatamas. 

 

Nõnda ja nüüd räägib Hanna oma vaheajast. Kuidas sina oma vaheaega veetsid? 

Laupäeval läksin ma Tartusse ja tulin samal päeval tagasi. Siis käisin koos emaga kinos ning pärast ostsime mõlemad 

endale raamatud. 

Te käisite siis Ülemiste Apollo kinos? 

Jah. Sealt sain endale ühe raamatu ja siis ma olin lihtsalt kodus. Pärast kinos käimist olin ühe päeva kodus ning seejärel 

läksin oma parima sõbranna juurde kaheks ööks. Siis tulin koju, läksin järgmine päev õue oma vanaema ja vanaisa juurde. 

Nende koer, kes oli veidi aega tagasi oli nii tilluke nagu merisiga, on nüüd peaaegu sama suur nagu minu koer. 

Ja siis, saan ma aru, käisid sa mingi aeg ka discgolfi mängimas? 

Jah, seda mängisin siis, kui tulime Tartust laupäeval. 

Siis oli sul tegus laupäev, jõudsid Tartus käia ja discgolfi mängida!? Kas Jüris on võimalus discgolfi mängida või peab 

kaugemale minema? 

Minu meelest peaks Jüris ka olema, aga meie läksime ühte kohta kus on 5 pesa ja siis me käisime veel kuskil , ma täpselt ei 

mäleta. Kuskil Lõuna-Eesti pool. Vist Tabiveres. 

Jaa, Tabivere on täitsa olemas, Tartust Jõgeva poole sõita.  

Igatahes tuleb välja, et teil oli igati vahva ja tegus koolivaheaeg. Et saite ikka puhata ka? 

No peaaegu! 

Haa, peaaegu! Aga kuidas tunne on, jaksate nüüd viimase poolteist kuud täiega koolis vastu pidada? 

Ei tea, ma jäin täna peaaegu tunnis magama (Hanna). 

Ha-haa, kas oli hommikul oli raske tõusta? 

Mmm, ei tea, võib olla rohkem see, et nii igav oli tunnis! 

No sellega tuleb küll nõustuda, sest tõesti lihtsalt mingi igava asja kuulamine teeb alati kole uniseks! 

Aga tänud teile taaskord vahva jutuajamise eest!  

 

 

  

 

                                                             

  



Johanna lugu 

Tere Johanna! 

Tere! 

Sina osalesid eelmisel nädala meie koolis ühel põneval üritusel. Kus sa 
käisid? 

Ma osalesin etluskonkursil. 

Ja kuidas sul läks sellel konkursil? 

Hästi. 

Mida tuli seal teha? 

Me pidime seal luuletust lugema. 

Kas sa ise mõtlesid luuletuse välja või lugesid mõne luuletaja luuletust? 

Ma leidsin selle internetist, aga seal ei olnud autorit. 

Aga kuidas sa valmistusid selleks etluskonkurssiks, et mis sa selleks tegid? 

Harjutasin luuletust lugema! 

Kas sa harjutasid üksinda või oli sul keegi abiks? 

Üksi harjutasin. 

Kas sa kodus oma emale ja isale lugesid luuletust ette? 

Jaa. 

Ja kuidas neile tundus? 

Hästi. 

Kas sa olid oma klassist ainuke, kes seal osales? 

Ei. 

Mitu teid kokku oli? 

Neli. 

Aga kas teil oli klassis ka väike konkurss, et kooli omale pääseda või piisas, 
et avaldasid osalemissoovi? 

Me lugesime klassis luuletused ette ja siis õpetaja ütles, et mina olen üks, 
kes osaleb kooli konkursil. Üks poiss võitis koolis ning tema läks edasi valla 
konkursile, mis toimus Loo koolis. 

Mida ühel etluskonkursil hinnatakse? 

Ilmekust ennekõike, siis kas sa loed vaikse või kõva häälega. 

Ja kuidas sulle endale tundus, kas sellised konkursid on sulle lihtsad või 
keerulised teha. 

Lihtsad! 

Kas see tuleb sellest, et sa oled harjunud esinema? 

Jah. 

Aga tahad sa ka edaspidi sellise etluskunstiga tegeleda? 

Ei. 

Aga mis on see, mis sulle rohkem rõõmu valmistab, millega sa edaspidi 
tegeleda tahad? 

Balletiga. 

Ja mina olen ka kuulnud, et sa balletiga tegeled. Ehk räägid sellest veidi 
lähemalt. Mitu aastat sa balletiga juba tegeled? 

Mingi kolm aastat. 

Ja mitu korda nädalas sul trennid on? 

Kaks. 

Kas need on siinsamas Raes või sa pead Tallinnasse sõitma? 

Trennid toimuvad Peetris. 

Kes su õpetaja on? 

Kaie Kõrb. 

Ja palju teid seal üheskoos balletti õppimas on? 

Päris palju, ma isegi ei oska täpselt öelda. 

Sa oled 3 aastat balletti juba õppinud. Missugune harjutus sulle endale 
balletis kõige enam meeldib? Battement Tendu?  Battement jete? Või 
fouette? 

Mul on grand battement jäänud meelde. 

See on ju tegelikult päris raske seista seal stange ääres pööra jagu väljapoole, 
hoida kõht sees ja selg sirge ning teha üsna keerulisi harjutusi. Et sinule 
meeldib ja sobib selline pingutus? 

See pole tegelikult nii raske, siis kui oskad teha. 

Kas te olete juba tantsunumbreid ka õppinud? 

Ja me käisime Okasroosikest tantsimas Paides ja siis tuleb meil veel 22.05.22 
üks luige tants. 

Aga kuidas teil kostüümid on korraldatud? Kas emad peavad need õmblema 
või annab tantsukool teile kostüümid. 

Meile õpetaja toob. Siis me paneme oma nimed sinna peale. Ja siis on meil 
trikood ja patškad, sellised kohevad seelikud. 

Ja juuksed käivad ikka ilusti krunnis? 

Jah ning need peame me ise tegema. 

Ja kuidas on, saate ilusti hakkan? 

Jah. 

Aga varvaskingades ei ole veel tantsinud? 

Ei ole, aga ma varsti saan endale varvaskingad. 

Ja kaua sa kavatsed veel balletiga edasi tegeleda? 

Ma ei tea, väga kaua! 

See on küll õige vastus! Aga kust sa selle mõttele tulid, et tahad balletiga 
tegeleda? Kes sind innustas? 

Ma alustasin iluvõimlemisega Piruetis, aga mulle see väga ei meeldinud. See 
tundus nii raske. Seal väänati mind ja mulle see ei meeldinud. Ja siis ema küsis, 
et ehk ma tahan hoopis minna balletti õppima. Seal oli rahulikum ja mulle 
meeldis rohkem. 

Aga veidi tulevikku vaadates, et kuidas sulle tundub, kas tahadki saada 
baleriiniks või pigem on ballett sinu vahva kõrval hobi? 

Ikka see esimene? 

Et soovid saada baleriiniks? 

Jah! 

Aga siis soovin sulle tuult tiibadesse sel raskel teel! Sinuga oli vahva juttu ajada, 
aitäh ning järgmise korrani.  

 

 

 

 


