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On kenaks tavaks 

saanud, et jõulukuul 
tegeletakse heategevusega 
rohkem kui mistahes teisel ajal. 
Korraldatakse mitmesuguseid 
nõrgematele suunatud 
toetuskampaaniaid ja kõikjal 
kõlab sõnum, et oleksime 
üksteise vastu head ja sallivad.  
Koolis räägime sellest kogu 
aeg. Kogu õpetus on sellele 
üles ehitatud. 
 Paraku tundub, et üsna 
palju on neid, kes mõtlevad, et 

hea ja tolerantne peab olema keegi teine, et 
see ei puuduta ju mind. Arvatakse, et mina 
ju olengi. Reeglina on sellise mõttelaadiga 
inimesed teoorias üsna tugevad, ent 
praktikas sageli omakasupüüdlikud, isegi 
küünilised. Seda on täpsemalt raske 
kirjeldada, ent olen kogenud, et nii võivad 
käituda ka meie endi poolt eeskujulikuks 
hinnatud õpilased. Seevastu võib mõni 
igatpidi vähem silmapaistev õpilane olla 
kaaslaste suhtes väga meeldiv ja heatahtlik. 

 Mis siin ikka keerutada – inimesed 
on täpselt nii head ja sallivad, kuivõrd on 
neid selleks kasvatatud. Ja kasvatavad 
ennekõike oma eeskujuga ikka vanemad! 

Soovin, et tuleks ilus ja parajalt 
külm talv! Ja et märkaksime endi kõrval 
teisi! 

 
   
         Renna Reisi 

 
 
___________________________________________________________________________ 



MMP                                                                                                                           20.12.2007 
 

INTERVJUU ALAVERE KOOLI VILISTLASE 
SANDRA NURMSALUGA 

Marianne Lõoke 
 

Räägi natuke endast. 
Olen Sandra, 19-aastane. Elan Tallinnas ja 
tegelen muusikaga. Laulan, laulan ja 
laulan. ☺ Õpin kõrvale  klaverit ja kirjutan 
ka ise lugusid. Praegu ongi selline     
eneseotsimise       ja -harimise aeg ning 
püüan enda mõtteid ja ideid muusika 
kaudu realiseerida. Teen vigu ja õpin neist.  

 
Mis on Sulle esimesest koolipäevast 
meelde jäänud? 
Esimene koolipäev oli väga ilus. Mäletan, 
et uue, võõra ja  ärevakstegeva olukorra 
juures oli palju soojust ja hoolivust, mida 
meie esimene klassijuhataja õpetaja 
Maimu lausa kiirgas.  Ma olin arglik ja 
tagasihoidlik, veidi hirmul, samas põnevil. 
Minu esimene pinginaaber oli Signe, 
kellega väga hästi läbi saime. Palju oli lilli, 
ilm oli soe... Seljas oli mu kõige ilusam 
lumivalge hõbedaste sätendustega kleit, 
mille üle ma eriti uhke olin. Õpilased olid 
pidulikud, vanemad väga ärevad. Unistuste 
esimene koolipäev. 

 
Milline oli Sinu klass? Kuidas omavahel 
läbi saite? 
Meie klassis oli kirju seltskond. Tüdrukud 
hoidsid omaette, poisid mõtlesid 
igasuguseid trikke välja, et piigasid 
kiusata.  Olime tublid ja aktiivsed. Mida 
aasta edasi, seda rohkem hakkasime kokku 
hoidma. Siiski oli ka meil probleeme, kuid 
me saime neist jagu ning saame siiani hästi 
läbi. 

 
Räägi, mida Sa pärast Alavere kooli 
lõpetamist teinud oled. 
Peale Alavere kooli lõpetamist ja kaheksat 
aastat viiuliõpinguid Kose Muusikakoolis 
astusin Otsa-kooli viiuli erialale ning 
õppisin pilli kaks aastat juurde. Siis 
otsustasin vahetada eriala laulmise kasuks 
ning nüüd õpin popjazz laulu. Sellega on 
keeruline lugu. Ametlikult peab õppima 
Otsa-koolis oma eriala neli aastat, mina 
aga läbin lauluõpingud kahe aastaga, teen 
topelt ja kiiresti. Olen väga rahul, et õpin 
just laulmist. Põhiline osa mu elust 
kuulubki muusikale. Veebruaris osalen 
ühes muusikalis, kevadel lõpetan Otsa-
kooli ja loodan mujalgi muusikat teha. 

 
Kuidas bändil Pink Tank läheb? 
Pink Tank on välja andnud kolm singlit, 
mida saab kuulata meie kodulehelt 
www.pross.ee/pinktank ning raadiotest. 
Lood on “Südamehääl”, “Bye-bye-bye” 
ning “Kinnisidee”. Praegu töötame 
stuudios uute lugudega ja oleme ka 
esinenud väiksematel üritustel. Kuna muid 
tegemisi on bändiliikmetel palju, siis ei saa 
me liikuda tempos, milles tahaksime, kuid 
tegutseme jõudumööda.  
 
Millised on Sinu plaanid seoses 
muusikaga-laulmisega tulevikus? 
Kunagi lapsena jaotasime üksteise vahel 
“Sõbrapäevikuid” ning peaaegu alati oli 
seal sees küsimus: “Kelleks tahad saada?” 
Minul oli ka alati vastus varuks: 
“Lauljaks!” See soov on kõikidest suurim 
siiani ja nüüd teengi kõik, et see täituks – 
õpin Otsa-koolis laulmist, tegelen Sadolini 
vokaaltehnikaga, mängin klaverit, osalen 
konkurssidel (nt Kaks takti ette)… 
Tegelikult ei saa ma sinna midagi parata – 
see teadmine, et laulmine on õige ning 
tahtmine muusikat teha, on meeletult suur  
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ning see sunnibki tegutsema. Ideaalne 
oleks, kui laulmisest kujuneks minu hobi ja 
töö ühekoos. Selle nimel ma praegu 
pingutangi. 
 
Mis on sinu elumoto? 
“Ära lase halba endasse ega kanna seda 
edasi. Ole lihtsalt hea!” Kui kõik inimesed 
seda suudaksid, siis muutuks maailm 
tundmatuseni. ☺ 

 
Mida sa inimestes austad ja armastad? 
Ma arvan, et inimene on “ehitatud” nii, et 
mida rohkem on temas headust, seda 
paremini ta iseenda ja teiste jaoks toimib. 
Ausus, tolerantsus, hoolivus, 
heasüdamlikkus, abivalmidus, tarkus, 
töökus, siirus, sihikindlus, asjalikkus, 
täpsus – need on ainult osa headest 
iseloomuomadustest, mis inimese 
paremaks teevad. Paraku on kõiki omadusi 
ühes inimeses raske leida. Aga mida 
rohkem on tal häid külgi ning kui ta neid 
endas arendab, mida vähem on temas halba 
ja ta seda vähendab, seda parem inimene ta 
on. Headust ma austan ja armastangi. 
 
On veel elustiil, millest ma lugu pean – kui 
inimene blokeerib halva ning käivitab 
headuse ringe. Pidevalt, igal sekundil, 

pisikestest asjadest alustades. Ma olen 
enam kui kindel, et see muudaks kõike. 
Siiski ei lase egoism ja sellest tulenevad 
halvad omadused enamikel inimestel 
niimoodi käituda. 
 
Millised on Sinu 3 parimat ja 3 halvimat 
iseloomujoont? 
Sellele küsimusele on keeruline vastata. 
Selgitan piltlikult, mis hetkel minu elus 
toimub: 19 aastat olin mingisugusel kaldal. 
Mõni päev tagasi kukkusin ma vette. Mind 
tõukas sügav arusaamine headusest ja 
sellest, miks on ühed asjad õiged, teised 
asjad valed. Praegu ma ujun teisele 
kaldale. Ma ei tea, kui kaua võtab sinna 
jõudmine aega, aga kui ma ükskord seal 
olen, siis saan vastata, missugune on minu 
iseloom. 

 
Tahaksid  Sa midagi praegustele 
Alavere koolis käijatele öelda?   
Ma tahaksin soovida teile kahte asja:  

• et te leiaksite ISEENDAS üles 
teadmise olla hea ning teha head  

• et te leiaksite oma kutsumuse 
 

Ja õpetajatele soovin palju jõudu nende 
väikeste inimeste suunamisel! 

___________________________________________________________________________ 

 
KOGUPERE ÜRITUS ALAVERE KOOLIS 

Kelli Kuldvee 
 

11. novembril tähistasime kõik oma 
kodudes isadepäeva.  9. novembril toimus aga 
Alavere Põhikoolis kogupere üritus, millega 
tähistasime sealgi isadepäeva. 

Kohale tulid isad, emad ja ka väikesed 
õed-vennad. Õhtut viis läbi Tuisueit.  

Perepäev algas töötoaga õpetaja Helle 
Huuli juures. Seal sai kätt proovida teeküünla 
aluse meisterdamisega. Sellele järgnes väike 
näksimine. Kokandusringi tüdrukud 
valmistasid õpetaja Ann Järvsooga erinevaid 
suupisteid: heeringasuupisteid, salatirulle, 
lehttaignaküpsiseid ja hapukoore kooki.  

Sellest õppeaastast alustas oma tööd ka 
näitering Inge Jõgisoo ja Marianne Lõokese 

juhendamisel. Lavale tuldi Mihkel Ulmani 
„Peeglimeistri“ katkendiga. Näidendis osalesid 
Katrin Kruusement, Anna-Liisa Johanson, Riin 
Prisk, Keili Malts, Merily Kombe, Mariann 
Lepp, Janelyn Väli ja Anete-Grete Jõgi. 

Kui näidend sai vaadatud, võisid 
lapsevanemad end erinevates sportlikes 
võistlustes proovile panna. Võistlused mõtles 
välja õpetaja Tiia Kroonmäe.  

Lõpuks said kõik end viktoriinis 
teadmiste alal testida. Üritus oli väga tore ja 
meeldiv. Selliseid kogupere üritusi võiks 
rohkemgi olla. 

 
(Vaata ka www.alavere.edu.ee) 
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ALAVERE KOOLI 163. 
SÜNNIPÄEV 
Sille Sündema  
 
              23. novembril tähistasime Alavere 
Põhikooli 163. sünnipäeva. Sellel aastal 
tähistasime sünnipäeva teistmoodi. 
Tavapärase kontserdi asemel esines 
Alavere Põhikooli näitering katkendiga 
Mihkel Ulmani “Peeglimeistrist”. Kuigi 
näitering alustas tegevusega alles sellel 
aastal, oli katkend väga huvitav ja näitlejad 
väga osavad. 

Ka sellel aastal toimus 
õpilaskonverents. Konverentsil esinesid 9. 
klassi õpilased oma uurimustöödega. Kelli 
Kuldvee rääkis Alavere külast ja mõisast, 
Anett Leetjõe rääkis oma vanaema elust ja 
mälestustest, Siim Gellert rääkis 
metsavendadest, Ragnar Virma rääkis 
Kiviloo mõisa hobustest ja hobustest 
üldiselt.  

Pärast väga huvitavaid etteasteid 
toimus etteastete kohta ristsõna, mille olid 
ette valmistanud 8. klassi õpilased. Alavere 
Põhikooli 163. sünnipäev oli väga 
meeleolukas ja huvitav. 
 
 
KODANIKUPÄEV 
Alice Nilisk 
 

26. novembril tähistati Alavere 
Põhikoolis Kodanikupäeva. Selle raames 
oli korraldatud tunniajaline programm, kus 
tutvustati kodaniku õigusi ja kohustusi. 
Tutvustajaks oli  Anija valla jurist Esko 
Hillep. Põhiliselt tutvustas ta õpilasi ja 
alaealisi puudutavaid seadusi ning 
kohustusi. Enim pakkus meie kooli 
õpilastele huvi õhtune väljas olemine. Selle 
kohta esitati mitmeid küsimusi ja saime 
üsna palju uut teada. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
JAANUAR 
Mirjam  Tapu   
(4. klass) 
 
Jaanuaris on külmad 
kanged, 
rinnuni on lumehanged. 
Kui lumi tuiskab talveteel, 
siis sõitu teeme uhkel 
reel. 
Alla mäest kui liugleme, 
tuul meil kõrvus vihiseb. 
Mütsid peas on silmini, 
siis külm ei pääse ligigi. 

 
 
 
 

JÕULU EEL 
Mariann Lepp  
(5. klass) 
 
Käes on ju jõulukuu, 
toas meil seisab jõulupuu. 
Kuusepuu see okkaid 
ajab,  
okastest nii tee ta rajab. 
 
Kingitustest suured read,  
lapsed olnud väga head. 
Tuleb keegi – habe ees, 
arvan – see on jõulumees! 

 
 
JAANUAR 
Johan Tamm  
(4. klass) 
 
Õõtsub väljas vinge tuul,  
öises taevas naerab kuu. 
Kus on, kus on, kus on  
kadunud päike? 
Pimeduses vilgub latern 
väike. 
Lõunatunnil lastest kirju 
mägi,  
sealt eemal neid ei hoia 
miski vägi. 
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Kallis koolipere! 
 

Ma soovin, et seekordne jõulukuu 
oleks kui jõulukalender. 

Igal hommikul avaneb uus luuk 
ja päev tuleb kaunis ja ehtne. 

 
Ei tahagi kalleid kinke, 

me ihkame jõuludeks rahu 
ja hetki, mis täidavad hinge – 

nii riisume pühadel vahu. 
 

Õp Sirje ja 8000 raamatut 
 

  
 
 
 
 
Tervitus õpetajatele!  
 
Tervitan kõiki õpetajaid, eriti õp Nelet,   
õp Tiiu Palmi, õp Renna Reisit ja õp Tiia 
Liivakut.  
 

Tervitades Muhamed.  
 

   
Soovin Kristin Vaarmannile 

 häid ja rahulikke jõule. 
Ja palju õnne  

tulevaseks sünnipäevaks. 
Mari-Liis 

  
Kaunist jõuluaega ning tegusat uut aastat oma 

klassi lastele ning nende vanematele  
soovib õpetaja Helle. 

 
   

Tervitan ja soovin häid jõule 
Mari-Liisile ja Janele!  

Kristin 7. klassist 
 

 Mamma kulla 

kallike, koo üks kirju 

sallike, et mu tuttav 

päkapikk mõistaks, 

see on tema tarvis, 

mitte minu ema 

tarvis. 

Häid pühi soovib 

Janelyn. 

   
 

Häid jõule 
kõikidele õpetajatele! 

Soovib Anna-Liisa 
 

 Kelli!  
Palju lund ja kauneid jõule!  

M.-L. 

   
Carmen, Teele, 

Jane, Kalli, Keili, 

Kerli, õp Renna, õp 

Tiia K 

 ja teised kallid.  

 Ma soovin HÄID JÕULE  
tervele kooliperele  

ja kõikidele õpetajatele!  
Eriti neljanda klassi tüdrukutele!  



Häid jõule! 

   

Kauneid jõule õp Rennale, 
õp Tiiule ja õp Tiiale. 

Soovib Anna-Liisa 

 Tervitan Keilit, Teelet, Janet, Reelikat, Riini, 
Kerlit, Carmenit, Eget, Talvit ja Mariannet. Häid 

jõule! 
Kalli 
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Tervitan õp Renna Reisit, 
 õp Helle Huult ja 

huvijuhti Marianne Lõokest. 
Kalli 

 Tervitan Teelet, 

Reelikat, Keilit, 

meie kooli 

õpetajaid, huvijuhti. 

Tervitan ka enda 

klassi poisse. 

Jõulutervitused 

Janelt! 

   
Tervitan enda ülihäid sõbrannasid: Keili, 

Kristen, Reelika, Carmen,  
Kerli, Jane ja Talvi. 
Kallid olete!  ☺ 

 Tervitan südamlike jõulusoovidega 
Keilit, Kailit, Kallit, Talvit ja Mariannet.                    

Ege 

   
Ilusaid jõule 

Violale, 

Mariannile, 

Reelikale, Kallile 

ja Carmenile.  

Soovib Anna-Liisa 

 

  
Kallid Carmen, Teele, Kalli, Jane, Kerli ja Keili.  

Häid jõule teile ja palju kallisid!!! (L) 
 

   

Häid pühi kõigile! 
Soovib Diana 

 Tervitan kõiki kooli töötajaid ning  
soovin rohkesti rõõmustavaid hetki.  

Helle 
   
Kredi! 

Kauneid ja rahulikke jõule sulle!  

M.-L. 

 Häid jõule 6. klassile! 
              Soovib Anna-Liisa 

   
 

Soovin kõikidele 
 endistele ja praegustele õpilastele 

rõõmsaid pühi! 

 Õpetaja Helle jõulusoovid:Õpetaja Helle jõulusoovid:Õpetaja Helle jõulusoovid:Õpetaja Helle jõulusoovid:    
1. klassile1. klassile1. klassile1. klassile – toredaid joonistusi, vahvaid meisterdusi 
ning palju põnevat edaspidiseks! 
2. klassile2. klassile2. klassile2. klassile – mõtelda on mõnus ja joonistada kerge! 



rõõmsaid pühi! 
Veel soovin, et minu praeguse 

6. klassi poisid 
parandaksid uuel aastal meelt!  

                                Õp Renna Reisi 
 

4. klassile4. klassile4. klassile4. klassile – julget pealehakkamist ja palju kauneid 
pilte! 
5. klassile5. klassile5. klassile5. klassile – hulgaga uusi ja huvitavaid mõtteid! 
6. klassile6. klassile6. klassile6. klassile – ilu meie kõigi ümber oleneb paljuski teie 
loomingust ning mõtestatud tegevusest. 
7. klassile7. klassile7. klassile7. klassile – värvide maailm on imeline. Kaunid pildid 
ootavad teid! 
8. klassile8. klassile8. klassile8. klassile – kõik ilusad ja armsad asjad sünnivad 
vaikuses. 
9. klassile9. klassile9. klassile9. klassile – joonistamine on lihtne, kuid seda peab 
soovima teha. Üksikust soovist on vähe, soovime koos…  

      

Minu 

jõulutervitused 

lähevad Violale, 

Meiryle, Merilyle, 

Kärolainile, 

Dianale!  

                                       

Marian 

 Ma tervitan oma kalleid sõpru 

 Carolit ja Mariani ning oma õpetajat. 

                                                   Meiry-

Heleen    
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