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* KÄESOLEV REKLAAM PÄRISELT KA ON 
KOOSKÕLAS REKLAAMISEADUSE §8
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A lanud on 3. karantii-
ni- ja kaugõppenädal 
ning lõppu jätkuvalt 
veel ei paista. Sa-
mas mis XX20 aasta 
see oleks, kui poleks 

väikest haigusepuhangut - oli ju 
1720. aastal katk, 1820. koolera, 
1920. Hispaania gripp. Tugevaid ja 
terveid õpilasi aga see ju ei häiri, 
kes ka haigestub tuleb sellest välja 
hiljem tugevamalt. Siiski, oleme ka 
meie kodus: kuigi meile see laastav 
ei ole, võib see meie kaasmaalaste-
le mõjuda surmavalt. Mis see kuu-
-paar kodus olla isamaa eest? Mitte 
vaid isamaa, vaid oma pere, Euroo-
pa ning üldiselt inimeste jaoks üle 
maailma.

Kodus inimeste jaoks

Martin Hans 
Keskküla

J U H T K I R I



ETV saate “Suud puhtaks” ühes osas toimus tuline debatt põhikooli 
eksamite üle. Tallinna koolide õpetajad olid suuremas osas ühel meelel: 
põhikoolieksamid tuleb alles jätta. Siiski oli neil tugev vastane Mailis Reps, 
kelle arvates ei ole riiklikud eksamid vajalikud ning ei täida oma eesmärki. 
Käesoleval aastal tabas Eestit kurikuulus SARS-CoV-2 viirus ning just Mailis 
Repsi kuulutusel pandi Eesti koolid kinni. 

Kas ei ole talle sobiv kokkusattumus, et just kevadel, eksamite eel pannakse 
koolid kinni? Kahtlemata on Repsi järgmine samm need hoopis ära jätta, mis 
omakorda annaks talle võimaluse seda ka teha järgnevatel aastatel, põhjusega, 
et see aasta sellega probleemi ju ei olnud. Seega on võimalik isegi loogiline, et 
Reps panustas viiruse levikusse või rahastas selle tegemist, et jätta ära eksamid 
Reps kindlasti ka rahastas ka koroonateemalisi uudiseid, mis on 
ajakirjanduseetikakoodeksiga vastuolus.

A R V A M U S

Paljastatud:
REPSI SALAJANE 
PLAAN ARGO MERILO

Vandenõuteooriate 
arvamusliider
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HELEEN RAHEL OJASALU
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Tallinna Reaalkoolis on 
võimalik oma õppimine endale 
sobivaks muuta. Soovid kell 
13 ärgata ja kell 5 hommikul 
magama minna? Anna minna! 
Peab siis leppima olukorraga, 
et suurem osa õppimisest tuleb 
teha keset ööd, aga ega see 
ühegi realisti jaoks uudne pole! 
Kui aga enesedistsipliin on 
keskmisest reaalikast kõrgem, 
võid ka ärgata ilusti kell 7, teha 
kehaliseks vajalik hommiku-
võimlemine ning alustada ot-
sekohe õppimisega! Program-
meerijad on eriti õnnelikud 
selle üle, et saavad kodus püsi-
da, sest nüüd ei saa enam keegi 
neile vastiku pilgu peale visata, 
nad võivad rahus kuid pesema-
ta veeta. Kõige rohkem mures 
on 12. klass, kelle lõpueksamid 
lükatakse edasi ning printseslik 
ballikleit jäigi riidepuule rippu-
ma.

Gustav Adolfi Gümnaasiu-
mis on lood hoopis teisiti. Iga 
õpilane peab punkt kell 8 ar-

G5 koolide kaugõppe võrdlus

vuti taga olema ning valmis 
kõnesse ühinema. Õpilastel 
pole mingitki võimalust en-
dale graafik seada. Kui õed ja 
vennad teisest koolist kell 12 
söövad hommikusööki, õgivad 
gagikad juba lõunasööki sisse. 
Leidub erinevaid arvamusi - 
mõned tunnistavad, et neile 
isegi meeldib nii vara ärgata 
ning kõik varaselt tehtud saa-
da, kuid paljud siiski kadesta-
vad reaalikaid. 
 
Kuigi Gustav Adolfi Gümnaa-
siumi tunniplaan on karm, 
jätavad Prantsuse Lütseumi 
Lauri Leesi laupäevahommiku-
sed videotunnid oma 

E K S A M I D
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G5 õpilaste vaimne tervis pole ku-G5 õpilaste vaimne tervis pole ku-
nagi olnud eriti hea - pikad koolipäe-nagi olnud eriti hea - pikad koolipäe-
vad, stress, palju õppimist. Kuidas on vad, stress, palju õppimist. Kuidas on 
vaimne tervis muutunud läbi selle vaimne tervis muutunud läbi selle 
raske ja rusuva distantsõppe? Sellele raske ja rusuva distantsõppe? Sellele 
vastuse saamiseks küsitlesime kah-vastuse saamiseks küsitlesime kah-
te õpilast. Kiire ülevaate sellest saab te õpilast. Kiire ülevaate sellest saab 
allolevast graafikust.allolevast graafikust.

On selgelt näha, et vaheaega on On selgelt näha, et vaheaega on 
väga vaja: uudise tulekul, et koolid väga vaja: uudise tulekul, et koolid 
suletakse kõik vastajad ütlesid, et suletakse kõik vastajad ütlesid, et 
nad tundsid end palju paremini (või nad tundsid end palju paremini (või 
ei tundnud end kehvemini seetõttu). ei tundnud end kehvemini seetõttu). 
Koolitöö jätkumisel aga langes vas-Koolitöö jätkumisel aga langes vas-
tajate vaimne tervis peatselt tagasi tajate vaimne tervis peatselt tagasi 
endisele tasemele, poodide kinnipa-endisele tasemele, poodide kinnipa-
nekul aga langes  madalamale, kui oli nekul aga langes  madalamale, kui oli 
algne tase. Miks? Seda ei tea keegi, algne tase. Miks? Seda ei tea keegi, 
võibolla jõudis siis kohale, et asi on võibolla jõudis siis kohale, et asi on 
ikkagi üpris tõsine. Kõige suurem lan-ikkagi üpris tõsine. Kõige suurem lan-
gus tuli aga viimasena ning see jätkub gus tuli aga viimasena ning see jätkub 
tänaseni: arusaam, et õpetajad pane-tänaseni: arusaam, et õpetajad pane-
vad ekooli ülesandeid rohkem, kui oli vad ekooli ülesandeid rohkem, kui oli 
koolis tunnitöö ja kodutöö kokku.koolis tunnitöö ja kodutöö kokku.

G5 koolide õpilaste vaimne tervis since eriolukord

Järgmisel nädalal võtame taas Järgmisel nädalal võtame taas 
ühendust kõigi vastanutega ning ühendust kõigi vastanutega ning 
uurime: kuidas neil on läinud, kas töö uurime: kuidas neil on läinud, kas töö 
maht on vähenenud ja kas vaimne maht on vähenenud ja kas vaimne 
tervis taastub. tervis taastub. 

P S Ü H H O L O O G I A



Kuidas emailis õpetajatele pugeda?

E D U  S A L A D U S
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V              
astata õpetaja tervitusele 
“Hei!” samamoodi või kirjutada 
tagasi külm ja tundetu “Tere”? 
Sellise teguviisiga riskitakse ju 
ideaalse sõbrunemise võima-
lusega! Õpilased on segaduses 

: kas Facebooki kirjutades tuleb lisada “Tervi-
tades”,  mitmenda kirja juures võib teretami-
se lõpetada ja kuidas siis viisakalt alustada?  
 
Selleks, et olla kõige edukam pugemises, 
tuleb igale õpetajale läheneda individuaal-
selt: just seetõttu oleme sulle kokku pannud 
kõige toimivamad viisakusväljendid. 
 
Õp. Karu: Hindab viisakat kirja alustamist. 
Soovitatav on formaalne “Tere!” ja “Lugupi-
damisega”. 
 
Õp. Soots: Väljendid tuleb valida vastavalt 
olukorrale. Proovitud on õpetaja solvamist 
UT mitte lugemise pärast, kuid me ei soovita 

selliseid ekstreemseid lahendusi. Väga hästi 
sobib tavaliselt lihtsalt “Hei!” 
 
Õp. Reiman: Kuigi oleme katsetanud mit-
meid väljendeid, on puuduva tagasiside 
tõttu keeruline järeldada, millised on kõige 
edukamad võtted. Tundub, et kõige targem 
on õpetaja enne vahetundi kinni püüda ja 
läbirääkimisi pidada.



Musi kuulamas Arctic Monkeys “Baby 
I’m Yours”

Personaalne koera muusika list

Head muusikat saab mängida ka iguaanale!
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K
uigi karantiinis aja veetmi-
seks on suur valik Spotify 
muusika esitusloendeid, ei 
tohi unustada ka oma lem-
mikuid.  Spotify on välja 
tulnud uute muusika esi-

tusloenditega sinu lemmikule personalisee-
ritult! Selleks, et teada saada, mida arvavad 
sellest meie lemmikud, proovisime spetsiaal-
set muusika listi kuldsele retriiverile Musi. 
 
Sobiva muusika esitusloendi valimine ei ol-
nud lihtne. Spotify leheküljel sai isegi märkida, 
kas soovid muusika listi luua enda iguaanale! 
Valides koera, tuli samuti märkida ära iseloo-
mujooned. Meie valisime iseloomujoonteks 
rõõmsa meele, kuid apaatse suhtumise. Nüüd 
saigi loodud muusika list valmis katsetami-
seks.

Esitusloend oli peamiselt rahuliku rütmi-
ga ja rõõmus. Musile meeldis kindlasti kõige 
enam Arctic Monkeys “Baby, I’m Yours” .

K U L T U U R

Parimad koerte 
muusika  

esitusloendid 

Rõõmus muusika tundus meeldivat 
ka kassile ja, tõenäoliselt tõstab ka oma-
niku tuju. Hoolitse oma lemmiku eest ja 
loo tallegi personaalne esitusloend!
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