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TARTU TAMME GÜMNAASIUMI KOOLILEHT 

"Kui keegi kurdab, et elu on raske, siis mul 

tekib kiusatus küsida võrreldes millega."  



Jälle sügis 

Kui ma mõtlen selle kooliaasta alguse peale, tuleb mulle peale 

üks suur ohe. Suurelt ja punaselt hakkab mul peas vilkuma üks 

sõna: ,,eksamid’’. Üheteistkümnendikel võib-olla on selleks 

sõnaks ,,õpilastöö’’, kümnendike ei kummita ükski konkreetne 

sõna, sest kõik on nii uus ja võõras. Eks õpetajatel pole ka mui-

dugi kerge, küll tuleb uutega tegeleda, küll tuleb uurimistöid 

juhendada ning ka eksamiks õpilasi ette valmistada. Siiski ei 

ole mõtet pead norgu lasta, sest uue rutiiniga harjume kõik 

lõppude lõpuks ära. 

  

Üks suurimaid sündmusi, mis on juba sellel kooliaastal toimu-

nud, on uue õpilasesinduse presidendi valimine. Järgnevaks 

aastaks on selleks Kert Kangur. Soovin aktiivsele Kerdile palju 

jõudu ja jaksu ning usun, et ta saab oma ülesannetega hästi 

hakkama. Üleüldse soovin juba kiita õpilasesindust eduka õpe-

tajate päeva korraldamise eest. Loodan, et jätkate samas vai-

mus.  
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Marek Lepik küljendaja, 10.IT 

Richard Prost küljendaja, 10.IT 

Karl Pütsepp juhendaja 

Toimetuse fotode ning kaanefoto 
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KOV VALIMISED 

Andsime õpilastele ka võimaluse täpsustada, mis 

põhjusel nad soovivad hääletama minna. Vastati 

järgmiselt:  

 
,,Kuna mulle on antud hääleõigus, leian, et rumal 

oleks seda jätta kasutamata.’’ 

,,Sest e-hääletamine on mugav ja mul on kandidaat 

olemas – pole küll poliitikahuviline ja kohati tundub 

tsirkus kogu see värk, kuid mõistan, et see on      

demokraatliku riigi viis valitsejate-otsustajate sead-

miseks ning kui see on nõnda ja mina olen selle riigi     

kodanik, siis on mul kohustus omalt poolt seotud 

olla.’’ 

,,See on kodaniku kohustus. Ma otseselt ei lähe   

valima, teen seda kodus "ebaturvalise" ID-kaardiga. 

:)’’ 

,,Tahan anda oma panust.’’ 

,,Sest tahan ise valida enda tulevikku.’’ 

,,Ma arvan, et iga inimese hääl on oluline.’’    
 
Samuti võisid õpilased täpsustada, miks nad ei taha 
valima minna: 

 
,,Ei ole tähtis.’’ 
 
,,Ega need erakonnad mind ei mõjuta niikuinii atm, 
elan nii, kuidas elan. Kui täisealiseks saan, siis     
hakkab elustiili mõjutama. Eesti Õpilasesinduste Liit 
tegi selle seaduse endasuguste jaoks, neid kotib. 
Suuremat osa noori absoluutselt ei koti.’’ 
 
,,Kõik erakonnad on nii igavad, kuna keegi neist   
midagi erilist ei plaani korda saada. Aga kui ma ikka-
gi peaksin valima minema, siis ma ilmselt otsustak-
sin selle järgi, mida üks või teine erakond lubab val-
mis ehitada. :D’’  
 

Viisime läbi küsitluse, kas õpilased lähevad KOV valimistele 
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 KUIDAS MA KOHTASIN OMA KLASSIKAASLASI? 

 

 

Teine tund oli rohkem õppimiseks, kuid arvan, 

et õppimise tunnid olid tutvumislaagris         

ebavajalikud ning see päev oleks pidanud ole-

ma  fokuseeritud rohkem kooli ja õpilaste  tund-

maõppimiseks. 

Kolmas tund oli lõbus, sest seal me meisterda-

sime rakette. Selle jaoks jaotati meid rühma-

desse, mis oli hea mõte, sest see aitas mul mu 

klassikaaslastega sõbruneda. 

Pärast tunde oli söömine ning peale seda 

hakkasid klassidevahelised mängud. Need 

mängud üritasid jäljendada tavalist koolipäe-

va. Nagu näiteks hammaste pesemine ning 

voodi tegemine. Mängud olid lõbusad ja nen-

de korraldamine oli hea mõte, sest need olid 

meeskonnamängud, mis aitasid jällegi õpil-

astel tutvuda. 

Tutvumislaager algas aktusega, kus meid ter-

vitati ja saadeti edasi aulasse.   Aulas räägiti 

meile üldisest koolikorrast, reeglitest ning va-

likkursustest.  

Edasi hakkasid tunnid. Esimene tund oli roh-

kem klassiga tutvumiseks, kuid selleks jaotati 

klass kaheks, mis oli ilmselt hea idee, sest 

poole klassi õpilaste nimesid on lihtsam meel-

de jätta, kui kohe terve klassi juurde minna.  

Liisu-Johanna Olgo ja Mari Krüüner 

Autor: Liisu-Johanna Olgo 

Autor: Lisette Lill 

Autor: Lisette Lill 
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Kui õhtusöök lõppes, toimus tuutorite kohtumine. Tuutorid tegid meile veel mitmeid tutvumis-

mänge, kuid nüüd juba terve klassiga. Tuutorite korraldatud mängudega jäid mul peaaegu 

kõigi klassikaaslaste nimed meelde. Tuutorid rääkisid meile veel kooli üldisest elust, tundidest 

ja õpetajatest. 

 Lõpuks oli vaba aeg ja disko. Veetsin       

suurema osa sellest ajast kooli avastamas, 

inimestega tutvumas ja nendega kaarte   

mängimas, diskol tantsimas ning üldiselt    

lõbutsemas. 

Arvan, et kooli ööseks jäämine oleks võinud 

olla pigem soovituslik, kuid mitte kohustuslik, 

sest hommikul ei toimunud peale hommiku-

söögi ja tagasiside kirjutamise midagi. Oma 

kodus on ikkagi kõige parem magada. Osa 

tunde oleks võinud olla lõbusamad või kaasa-

haaravamad, mitte õpetlikud, sest tutvumis-

laager on tutvumiseks, mitte õppimiseks.   

Üldiselt meeldis mulle laager väga ja pean 

seda vägagi vajalikuks. 

Viis õpilast, neli erinevat vaatenurka 
Johanna Keres 

On möödas aeg, mil õpilased käisid kõik oma 

kodu lähedal koolis, vaid on hakatud liikuma lin-

nast linna. Ka sel aastal on meie koolis õpilasi, 

kes on tulnud kaugemalt kui Tartust. Erinevatest 

koolidest tulnud noortel on erinevad kogemused 

ja elukogemus. Et teada saada, mida nad arva-

vad meie koolist ja kuidas erineb see eelmisest, 

otsustasin ma esitada neile paar küsimust. Minu 

küsimustele vastasid Artur Varul 10. kultuurik-

lassist, Iris Müller Mölder, Siret Sarv ja Markus 

Heidemann 10. loodusklassist.  

Kust kohast oled pärit ja miks otsustasid va-

lida Tamme Gümnaasiumi? Juhul kui oled 

seoses kooli vahetusega ka kolima pidanud, 

siis kuidas tunned end elades kodust     kau-

gel? 

Artur: “Mina olen pärit Savernast ja mulle meel-

dib elada kodust eemal. Otsustasin   valida 

Tamme Gümnaasiumi, sest see on kool, kus on 

erinevad õppesuunad, ja muidu tundus ka sõb-

ralik ning lahe.” 

Iris: “Olen pärit siit samast Tartust, seega ei ole 

mul väga pikk tee kooli tulla. Otsustasin valida 

Tamme, sest siin on väga head  võimalused õp-

pida (tehnoloogia on arenenud). Samuti mängis 

minu jaoks tähtsat rolli ka see, et koolis on ole-

mas wifi, sest siis saan vahetundides seina ase-

mel telefoni      vahtida, kuigi see ka eriti hea 

pole.” 

Siret: “Ma olen pärit Tartust ja otsustasin valida 

Tartu Tamme Gümnaasiumi, sest mulle meeldib 

selle kooli juures, et koolis on väga palju prakti-

list poolt. Mulle isiklikult   meeldib asjad läbi har-

jutada. Teiste koolidega võrreldes on Tammes 

kõige rohkem praktilist tegevust, mis meeldib 

mulle, ja on ka palju  võimalusi. 

Markus: “Olen pärit Tartust, kuid käisin Nõo Põ-

hikoolis. Tamme Gümnaasiumi valisin selle-

pärst, et see tundus mulle andvat kõiki võimalu-

si, mida tahtsin, ning tundus olevat parima kesk-

konnaga kool.” 

 

 

Autor: Lisette Lill 



Kas tunned, et TTG-s pakutakse piisavalt 

huvitegevus võimalusi? Millest tunned puu-

dust? Artur: “Jah, arvan küll. Praegu ei oska 

öelda, millest puudust tunneksin.”  

Iris: “Minu arvates on Tammes piisavalt huvite-

gevusi. Enda tiheda graafiku tõttu ei saa ma 

neist osa võtta, kuigi tahaksin. Puudust tunda 

pole ausalt öeldes millestki.” 

Siret: “TTG-s pakutakse minu meelest piisavalt 

huvitegevusvõimalusi, aga alati võib      roh-

kem olla, kui on tahtjaid piisavalt ja võimalu-

sed. Puudust ei tunne millestki.  

Markus: “Minu arust on TTG-s huvialaseid või-

malusi piisavalt ning ei oskagi midagi juurde 

tahta lisaks nendele võimalustele, mis juba ole-

mas on.” 

Mis on Tamme Gümnaasiumi suurim erine-

vus võrreldes sinu eelmise kooliga? 

Artur: “Väga palju rohkem inimesi on.” 

Iris: “Erinevalt eelmisest koolist on Tamme ko-

gu aeg soe ja siin on ka palju parem koolitoit, 

inimesed on sotsiaalsemad ja suhtlevad roh-

kem omavahel. Samuti on klassikaaslased    

sõbralikumad. Ka õpetajad (vähemalt enamik 

neist) teevad õppetöö väga huvitavaks ja see  

motiveerib mind õppima.” 

Siret: “Ma arvan, et Tamme Gümnaasiumi suu-

rim erinevus minu eelmise kooliga oli maja väli-

mus nii seest kui väljast. Õppetöö oli ka erinev, 

sest mul ei olnud perioode ega arvestusnäda-

lat, praktilisi tegevusi oli ka vähem.”  

Markus: “Suurim erinevus on see, et kool on 

palju ilusam ja paljud õpetajad on                      

toredamad.”  
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Autor: Johanna Keres 
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Tutvume uute õpetajatega! 

Võtsime ühendust õpetajate Urmas Heinaste, Agnes Vase ja Maiu Nurkaga, et  tutvustada neid 
koolile lähemalt. 

Miks otsustasite kandideerida just Tamme 

gümnaasiumi? 

Valisin selle kooli, sest siin otsiti IT-suuna õpe-

tajat teemadele, mis mullegi huvi pakuvad. 3D,   

robootika ja programmeerimine. Oma esimesed 

programmid kirjutasin 40+ aastat tagasi          

masinkoodis.  

Mida Teie tunnis kindlasti teha ei tohiks ?

Mitte õppida. :) Tegeleda asjadega, mis sega-

vad õppimist. 

Mis on Teie kõige suurem miinus?  

Ei oska kõike isegi teha. 

Mis on Teie lemmikfilm?                               

„The Matrix“ 

Mis on Teie lemmikraamat?  

„Väike Prints“ 

Milline laul teeb Teil alati tuju rõõmsaks?

Naeratus 

Urmas Heinaste 

Kuidas Te jõudsite õpetaja elukutseni 

Alustasin oma koolikaaslaste aitamisega       ma-

temaatika lõpueksamiks. Teenisin sellega oma 

esimese õpetajapalga. Hiljem ülikoolis lihtsalt 

valisin õpetaja kutsesuuna. 

Kuidas Te jõudsite õpetaja elukutseni 

Alustasin oma koolikaaslaste aitamisega        

matemaatika lõpueksamiks. Teenisin sellega 

oma esimese õpetajapalga. Hiljem ülikoolis     

lihtsalt valisin õpetaja kutsesuuna. 

Kertu Kollo ja Liisa Plovits  

Foto erakogust. 
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Abiturendiaastal õpilasesindust juhtima!  

Õpilasesindus valis sep-

tembris oma uueks presidendiks 12. IT-klassi 

õpilase Kert      Kanguri. Tamme leht uurib 

lähemalt, millised plaanid on uuel presidendil 

käimasolevaks õppeaastaks.  

Millisena kujutad ette tööd õpilasesinduse 

(ÕE) presidendina? 

Eelmisel aastal oli mul võimalus jälgida 

endise ÕE presidendi Kaspar Mölderi tööd, 

nii et ettekujutus on mul päris hea. Tean, et 

tuleb nii meeldivaid kui ka mitte nii meeldivaid 

hetki. Loodan, et saan ka nende mitte 

meeldivatega hakkama.  

Miks otsustasid ÕE presidendiks kan-

dideerida alles nüüd, 12. klassis?         

Kui nüüd päris aus olla, siis ei kandideerinud 

ma esimest korda ÕE presidendiks. 

Proovisin seda ka eelmisel aastal. Otsusta-

sin kandideerida, sest paljud inimesed 

ütlesid, et ma sobiksin sellele kohale, ja 

soovitasid soojalt.  

Mida soovid ÕE-s muuta, mida teisiti 

teha? 

Konkreetselt midagi väga muuta ei tahakski, 

sest arvan, et see pole vajalik. Kui, siis tahan 

muuta koosolekud produktiivsemaks. Va-

rasemalt rääkisid kõik läbisegi, aga üritame 

nüüd sisse viia uued tavad, näiteks seda, et 

koosolekud oleksid rohkem struktureeritud 

ning et ükski hea idee ei läheks kaduma. 

Kindlasti plaanin endiselt presidendilt      

probleemide tekkimisel abi küsida.  

Kuidas end ühe lausega TTG perele 

tutvustaksid? 

Olen üks lihtne maapoiss, kes üritab    

linnas läbi lüüa.  

Anel Neumann 

Foto erakogust. 
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Trenninurk 

Kristjan Kriisa 

Hantlitega surumine lamades 

Võta hantlid kätte ja heida selili pingile. Alustades on hantlid täpselt rinna juures 

(küünarnukid on suunatud külgedele) ja küünarliigeses on täisnurk. Hingates välja, 

suru hantlid otse ülesse (liigeste kaitsmiseks on hea, kui küünarnukke täielikult ära 

ei lukustata). Lase käed alla algasendisse ja korda.  

Plank 

Alustuseks mine küünartoengusse. Vaata, et selg ei oleks kõveras, ja hoia seda asendit nii 

kaua, kui jaksad. Huvitav fakt: plangu hoidmise rekord on 8 tundi 1 minut ja 1 sekund. 

Autori fotod 
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Sügishoroskoop 
Jäär. Kipud sügiskuudel raha 

igale poole laiali pilduma, sest 

vastu enda tahtmist pead sa  

endale jooksvalt kooliasju ost-

ma. Lisaks soovitatavalt hoia 

koolipuhvetist kaarega mööda! 

Samuti lood uusi sõprussuhteid. 

Sõnn. Rahalistes asjades oled 

sõiduvees, kuid raha ei tohiks 

igale poole visata, seega       

koolipuhvetist pole mõtet kõike 

osta. Inimsuhted kujunevad  

keerulisteks ning oled väljaütle-

mistega otsekohene. Sügis pole 

hea uuteks suheteks. 

Kaksikud. Sügisel tuleks   

tervise eest hoolt kanda ning 

looduses käia. Kasuks tuleb 

loodusklassis käimine. Liikluses 

tuleb ettevaatlik olla ning auto-

kooli sügisel ei soovita minna. 

Vähk. Õppimine võtab sügisel 

oluliselt enam aega, kuid uute 

teadmiste omandamine käib 

kergemini. Praegu on hea aeg 

leida uusi sõpru, kes aitavad 

sind tulevikus karjääri tegemi-

sel. 

Lõvi. Sügis on muutuste aeg 

ning nendele pole sul mõtet 

vastu käia. Mine muutustega 

kaasa ehk kui Maidre paneb 

kontrolltöö ettepoole kui      

planeeritud, siis ära vastu  

hakka. Samuti valimistega   

paralleelselt sinu koolikaasla-

sed lubavad, kuid jätavad    

pigem tegemata. 

Neitsi. Sügis toob sulle    

arusaamatusi ja tülisid, seega 

ära hakka ise vaidlema, eriti 

õpetajatega! Kohtud inimeste-

ga, kes kiirgavad sulle          

positiivsust ning vallalistel   

Neitsidel on avanemas uued 

võimalused. 

Kaalud. Võtmesõnaks on     

sügisel tähelepanelikkus, kus 

soovituslikult kuula õpetajaid. 

Eriti oluline on esimesel          

perioodil ennast mitte käest las-

ta!  Koolikaaslastega suheldes 

tuleks kindlasti säilitada         

empaatiavõime ja sõbralikkus – 

sinu heateod tasutakse!  

Skorpion. Sügis võimaldab 

Skorpionitel ära teha palju olulisi 

projekte, näiteks üheteistküm-

nendikel uurimistööd! Samas 

tegele asjadega, mis sulle enim 

meeldivad, ja naerata palju – 

niimoodi möödub sügis kiiremi-

ni, kui arvata oskad! 

Ambur. Sügiskuud toovad    

Amburile meeldivaid arenguid ja 

uudiseid. Suudad korda saada 

asju, millest varem isegi unistada 

ei osanud! Kanna kooliasju     

kaasas ja hoia vaim avatud – kes 

teab, äkki on sind ees ootamas 

mõni hea pakkumine või projekt! 

Kaljukits. Sügisel on Kaljukit-

sed seikluste päralt. Oluline on 

avatus ja  huvitavate ideede si-

dumine koolitööga! Kui keegi 

püüab sind mõjutada, siis on 

tähtis enda arvamusele kindlaks 

jääda. Ole avatud ja sind ootab 

õnnelik sügis! 

 

Veevalaja. Sind võivad tabada 

ootamatused ja huvitavad olu-

korrad. Tähtis on mitte pead 

kaotada ja säilitada positiivsus. 

Kui mõni õpetaja tutvustab uut 

projekti, löö kindlasti kaasa! Sa-

muti ära unusta naeratada, sest 

siis tuleb sügis eriti värviline.  

Kalad. Ole tähelepanelik! Sügisel 

võivad Kalad olla hajameelsed ja see 

võib tekitada ebameeldivaid           

probleeme. Eriti uuri huviga erinevaid      

kooliväliseid pakkumisi. Ole aktiivne 

suhtleja ja sügis võib tulla eriti põnev 

uute tutvuste poolest. 

Liisu-Johanna Olgo ja Liisa Plovits  
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Novell 
Martti Teder 

 Emajõgi  

Haaran nagi kõige kõrgema konksu otsast 

oma kaabu ning asetan selle pähe. Ma olen 

valmis. Just täpselt nii, nagu olin varasemalt 

ette kujutanud. Minu ihu katab valge triiksärk, 

millel on    kujutatud pisikesed mustad täpid. 

Särgi ülemist nööpi varjab minu veripunane 

kikilips, mis on kägistava tugevusega minu 

kaela külge aheldatud. Jalas on mul tumehal-

lid viigipüksid, mis pimedas tunduvad kui 

mustad. Neid pükse hoiab üleval hobusekar-

va pruun vöö. Jalas mustad   peokingad tera-

vate otstega, paelad kahekordse lipsusõlme-

ga kinni. Olen end tugevalt lõhnastanud. En-

ne tule kustutamist panen selga oma matt-

musta mantli, mis on napilt üle viigipükste 

taskute. "Nüüd on kõik," korrutan endale         

majauksest väljudes ja sean sammud paari-

saja meetri kaugusel oleva Emajõe poole.  

On tugev tuul ning juba paari esimese minuti-

ga hakkavad mu käed külmast värisema ja 

nina   tõmbub roosakaks. Jätkan kõndimist, 

kuigi sügaval sisimas tean, et see on vale.  

Emajõge ääristab tumepruun puust jalutusra-

da, kus on pikad toolid ning kõige lõpus piire. 

Jään sinna seisma. Ma tunnen, kuidas külm 

minust  võitu hakkab saama, kuid ei lase   

sellel end segada. Ma lihtsalt olen, ma ei tun-

ne midagi, mitte midagi peale selle sünge ja 

tormise jõe, mis mind tahes-tahtmata enda 

poole tõmbab. Ma lasen sellel  juhtuda.   

Kummardan ning lähen puidust piirde alt läbi. 

Emajõest  lahutab mind umbes pool tosinat 

meetrit ja paar suuremat kivi. Liigun lühikeste 

sammudega edasi veekogu poole, tundes iga 

sammuga üha enam kummalist vabadust. Ma  

astun viimasele kivile, mis on juba Emajões 

sees, ots veidi veest väljas. Siin ma nüüd 

olen.  Sirge seljaga seistes ja mineviku poole 

vaadates püüan kõike unustada. Lasta kõigel 

minna. Tuul tõuseb ja ühtäkki ei tunne ma 

enam külma, nüüd…  

Kuid just siis märkan teisel pool jõge          

Sadamateatri ees vanapaari, kes parasjagu 

uksest väljub.   Umbes 60dates mees tundub 

pisut kohmetu. Tal oli peas valge kaabu ning 

peaaegu maani ulatav tume mantel. Naine 

kannab tumedat kübarat ning toetab ennast 

vasaku käega kepile, mille abil ta edasi liigub. 

Äkki kepp libiseb ja naine komistab. Mees 

haarab kiiresti ja hoolitsevalt naise oma käte 

vahele. Nad vaatavad teineteisele silma ja 

naeratavad. Nad tunduvad nii õnnelikud…  

Ühtäkki tajun ma midagi hoopis uut. Ma    

tunnetan maailma teisiti. Mõistan, et olen val-

mis andma endale veel ühe võimaluse.  

Ma vaatan Emajõele muutunud pilguga ning 

siis pööran talle juba selja. 
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K H I E E L E V U S D Ü R D O 

I A H Õ G H V E N Ö H O A P O 

I L T T G U N I E J N R H I T 

R B K A K V T U T O B J V R U 

E E U R S I O S U Õ L U A Ä S 

M N R K S T R E S S I S R S Ä 

Õ E B U Ü A R L K I L B O U R 

P S U S N V R O O P L S H I E 

P E S I N O H U O T E U K T V 

I T J B I O E M L F K K E S U 

M A P D P L M N A K I Ü B I S 

I P I P Ä E V I K U M L V I Ü 

N P S L E A F A H R P M I D E 

E K A Õ V Ä Ö G K A F I J N D 

D I R E K T O R H T R A S K E 

Otsi üles Tamme gümnasistide käest küsitud 27 sõna 

seoses KOOLI ALGUSEGA! 


