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Hea koolipere!
aianduskoolis
on
alanud
täie
hooga. Kasvuhoones
oli uhke sügisnäitus,
möödas
on
Sügis

sportlikud
jõuvõtmised
jalgpallis ja
Balti
spartakiaad.

Esmakordselt toimus
meie koolis suurüritus, loodetavasti traditsiooniks
saav maastikuehitajate päev. Samasse nädalasse
mahtus ka veel õpetajate päev. Kohe-kohe saavad
ka rebased ristitud ja uus õpilasesinduse juht

valitud ning jõuabki kätte sügisball. Kõik
huvialaringid ning trennid peaksid olema nüüdseks
hoo üles kerinud.
Nagu näha, on aianduskoolis alatasa nii mõndagi
toimumas. Siinkohal tahaksingi üles kutsuda kõik
uusi õpilasi ja ka vanu olema aktiivsed. Tehke
trenni, käige tantsimas, laulmas, kunstiringis!
Osalege valimistel, ballil! Ainult teie ise saate oma
siinolekuaja meeldejäävaks ja lahedaks teha!
Toredat sügist kõigile!
Martin

Sakk

“asendusdirektor”
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~ Floristid hoolitsevad järelkasvu eest
~ Veelkord WorldSkills’ist
~Aianduskool spordib: jalgpalliturniir, Balti
spartakiaad, Maarja Küla eriolümpial
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~
Sisehaljastus uuenenud aianduskoolis
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September 2013:
suvi, sügis, talv!
Kalendri järgi algas 22. septembril sügis. Oli ikka uhke suvi meil ilmajaam.ee andmetel kestis tänavune suvi 130 päeva! Selgituseks:
klimaatiliseks suveks loetakse perioodi, mil õhutemperatuur püsib pidevalt
ülevalpool 13 soojakraadi. Niisugune pidu hakkas Lõuna-Eestis pihta juba
7. mail ja kestis septembri keskpäevani. Et siis nädala jooksul kohe talveks
üle minna - 25. septembril tuli Tartus taevast alla midagi sellesarnast,
mida võiks juba lumeks nimetada... Õnneks küll vaid korraks. Olgu ka
võrdlus toodud: õige lühike oli suvi 1987. aastal Väike-Maarjas, kus toona
jagus sooja vaid 36 päevaks!

Sügis aga on tänavu kollane. Värvipillerkaari näeb vaid floristide seadetes.
Ja kirev on ka Räpina Aianduskooli elu
tundub uskumatu, mis kõik ühe
kuu sisse on mahtunud!
—

10.

septembril

"kinomehed'';
kasvuhoones
toimetasid

10. septembril toimetasid kasvuhoones “kinomehed”;
11. septembril toimus kunstiteose “Vaade ajalukku” pidulik avamine;
11.-13. septembril oli RAKi kasvuhoones
avatud aianduskooli
traditsiooniline sügisnäitus;
14. septembril kogunesid aianduskooli Põlvamaa kantritantsijad;
20. septembril juhendasid ja hindasid RAKi värsked floristikaeriala
lõpetajad Moostes Põlvamaa noori lilleseadjaid;
23.-27. septembril viibisid RAKis õppelähetusel Euroopa haridusjuhid;
25. septembril murdis rida õpetajaid Aiandusliidu eestvedamisel päid
aiandusvaldkonna arengukava kallal;
26. septembril istus koos Kooli Nõukogu;
27.-28. septembril toimus aianduskoolis Balti spartakiaad;
30. septembril külastasid kooli Viluste PK õpetajad;
1. oktoobril tähistati rahvusvahelist muusikapäeva, kontserdiga esinesid
H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilased;
1. oktoobril viidi läbi ülekooliline evakuatsiooni õppus;
3. oktoobril toimunud maastikuehitajate päeva raames viidi läbi RAKi
lahtised meistrivõistlused maastikuehituses, rida töötube ning kohtumine
ettevõtjatega. Aianduskooli parimateks maastikuehitajateks kuulutati
Kristjan Freirik ja Mairold Mänd (3mp);
4. oktoobril tähistati RAKis õpetajate päeva. Räpina vald tänas 20.
tööjuubeli puhul keskkonnakaitse juhtõpetajat Õnne Rämmann’i.

Õnnitleme, Õnne!
5. oktoobril pärjati Vanemuise kontserdimajas üritusel “Eestimaa õpib ja
tänab” tiitliga “Aasta kutseõpetaja 2013” õpetaja RETI RANDOJA-MUTS.
See on kõrgeim tunnustus õpetajale Eesti Vabariigis. Õnnitleme, Reti!
(Õpetaja Retist oli pikemalt juttu kooli lehe 2013 aasta märtsinumbris
”Aianduskooli päike ja superplaneerija”)

Kõrvalolev kokkuvõte
on tehtud
2013. aasta septembris Räpina
Aianduskooli päevaõppesse õppima
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Enim õppimaasunuid on tänavu
pärit Tartumaalt -17 õpilast, neist 6
Tartu linna koolidest, ülejäänud
Tartu maakonnast.
Tallinnast ja Harjumaalt on tänavu
saabunud 13 õpilast. Harjumaa on
veidi tinglik määratlus
eelmise
–
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kutseõppeasutust.
Ida-Virumaa, Põlvamaa ja Võrumaa
on kõik esindatud 10 õpilasega,
Viljandimaalt tuleb 8 õpilast.
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Tallinn
Räpina Aianduskooli ilmestab nüüdiskunst
Ulvi Mustmaa täienduskoolituse ja

arenguosakonna juhataja

Lisaks 2008. aastal ehitatud sööklale, 2009. aastal valminud
kaasaegsele õpilaskodule, 2010. aastal rajatud õppekasvuhoonele
ja 2012. aastal renoveeritud õppehoonele on Räpina Aianduskooli
perel ja külalistel taas põhjust rõõmustada, sest koolihoone juurde
on rajatud
kaasaegne kunstiteos. 11. septembril toimus
kunstiteose "Vaade ajalukku" pidulik avamine.

Ideekonkursile laekus kolm ideekavandit, millest kuueliikmeline
žürii pidas esimese koha vääriliseks tööd „Vaade ajalukku“.
Võidutöö autoriks on KAOS Arhitektid: Margit Aule, Katri Haarde ja
Mae Köömnemägi. Tegemist on kohaspetsiifilise kunstiobjektiga,
mis meenutab asjaolu, et selles kohas on varem asunud

viljapuuaed.
„Kaev, mille põhjas avaneb vaade õunapuule, on valmistatud
roostekarva terasest, materjal, mis on avalikus ruumis
kasutamiseks väga vastupidav ja hästi säiliv. Roostene toon on
kontrastiks teost ümbritsevale külluslikule rohelusele suvel ja
lumele talvel,” selgitas Margit Aule. „Teosel kujutatud õunad
sümboliseerivad lisaks viljapuu aiale ka Räpinale iseloomulikke

kauneid aedu

ja siinset aianduskooli.”

II koha pälvis ideekavand „Savoy“, MTÜ Viigi Mänguasi ja III koha
„Viljapuuaed“, KAOS Arhitektid OÜ. Kolme kavandiga on võimalus
lähemalt tutvuda kooli raamatukogus.
„Vaade ajalukku“ valmis projekti "Õppehoone
projekteerimine, renoveerimine ja sisustamine" raames. Projekti
kogumaksumuseks kujuneb 5,2 miljonit eurot, millest 4,3 miljonit
eurot rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning 0,9 miljonit
eurot katab kaasfinantseeringuna Haridus- ja Teadusministeerium.
Kunstiobjekt

Filmimehed RAK-is

Kunstiteose rajamise aluseks on 2011.a. jõustunud kunstiteose
tellimise seadus.

10. septembril välkusid RAKis kaamerad SA Innove oli tegemas
väikest filmiklippi Euroopa Regionaalarengu Fondist nende kaudu ja
abil
toetatud
kümnekonnast
huvitavast projektinäitest.
Rõuge
Aianduskoolist liikus võttegrupp
edasi
Avatud

Kunstinäitus koridoris

Signe Zupsmann

projektijuht

-

Noortekeskusesse.
erinevatel üritustel (konverentsid, infopäevad jms). Kaheminutiline
Räpina

Aianduskoolist

Mari

Eensaare

toimetamiste

tulemusena

tekkis

septembrikuus 2. korruse koridori ootamatult näitus tekstiilitöö

Filmiklipp on mõeldud SA Innoves sisekasutuseks, seda näidatakse

lõik

Õpetaja

kajastab

õppekasvuhoonet

kui

kaasaegset ja atraktiivset õpikeskkonda Eestis.
Suur tänu kõigile, kes sel ajal sattusid kasvuhoones tegema oma
igapäeva-tegemisi! Ja veel:
Räpina Aianduskooliga otseselt
kokkupuudet mitteomavad filmitegijad olid siiras vaimustuses.
Tõenäoliselt tehti nende muljete ja info põhjal mõnigi otsus tulla

järgmisel sügisel Räpinasse õppima.
Signe Zupsmann

projektijuht

eriala õpilaste kunstiõpetuse tundides valminud töödest. Vahva!

Floristid hoolitsevad järelkasvu eest
20.

septembril

võistlesid Mooste Kultuurimajas

Põlvamaa

lilleseadjad. Teist aastat osalesid üritusel ka RAKi floristid

töötoa läbiviijatena, tänavu lisandus
põhikoolide õpilaste töid hinnata.

–

noored
eelmisel aastal

austav võimalus osalejate

–

-

Võistlemas oli 32 noort maakonna erinevaist paigust Vilustest, Ahjalt,
Kauksist, Moostest. Hindamine osutas noorele žüriile (kevadised lõpetajad
Taavet Suurmõts, Kristiina Kurilova, Merlin Melser) parajaks pähkliks –
otsused tuli langetada paralleelselt töötoa juhendamisega, väga kiiresti
(kogu üritus kestis 1,5 tundi) ning arvestada lisaks ka töö valmistaja
-

vanusega.

Võitjateks kuulutati
1. - 4. klass: Kevin Vissel, Viluste PK
5. - 8. klass: Johannes Sonberg, Kauksi PK

9.

-12. klass: Karl-Johannes Lihtsa ja Demi Otsing, Kauksi PK

jagasid floristikaeriala värsked lõpetajad
looduslikest materjalidest ehteid valmistada.

Töötoas

näpunäiteid, kuidas

RAKi floristid jäid saadud kogemusega igati rahule. Oli põnevaid lahendusi

(läbipaistvast plastikust joogitopside kasutamine lillemustri karkassina),
hea silmaga tehtud kompositsioone, võistluste ainuke kimp hinnati
üksmeelselt professionaalseks. Kuid žüriiliikmetena peeti ka tuliseid
vaidlusi. “Poleks osanud arvatagi, et tööde hindamine nii keeruline on!”
jõuti taas ühele meelele. “Tore, et nii palju poisse osales! Ehk tuleb siit ka
Räpinasse floristidele järelkasvu!”
Juba traditsiooniks muutunud ürituse eestvedajaks
Vallavalitsuse kultuurispetsialist Maret Aruoja.

on

Mooste

Sügisnäitus kasvuhoones
11.-13. septembril toimus kasvuhoones aianduskooli
traditsiooniline sügisnäitus. Tänavuse kohta võib öelda
“uus tase” - nii koolirahvas ise kui kaugemad külalised

jagasid ohtralt tunnustust ja kiidusõnu.
Oma panuse andsid kõik erialad.

Keskkonnakaitsjate “metsanurk” koos looma– ja
linnutopistega võlus esmajoones kõige nooremaid
külalisi, nagu ka maastikuehitajate poolt ehitatud aias
toimetav elus jänes.
Praktikandid Erfurdist olid põrandale ladunud toreda
kivilehe, tekstiilikud rippuma seadnud lõbuskirevad
lillemotiivid - nagu floristidki, kes tänavu eksponeerisid
rippuvaid seadeid. Aiandus esitles nii veidras kuues
vanu tuttavaid kui üllatavaid uudistegelasi, lillemaailma
mitmekesisust illustreeris õpetaja Palusalu daaliate
kollektsioon.
Õppeasutusele kohaselt oli kogu väljapanek varustatud

asjakohase infoga.
SUUR TÄNU kõigile tegijaile vahva emotsiooni eest!

Minu esimene kuu aianduskoolis
Vasser FLORISTIKA (1fg)

Elis Sepp KESKKONNAKAITSE (1kg)

Margit

Tarkusepäeval uudistasin koos toakaaslasega esmakordselt Räpina
nägin
enda ees suurt akent ilusate roheliste kardinatega, külmkappi,
lauda-toole ning kahte voodit. Kõik tundus alguses nii uus ja
huvitav pole ju varem ühikas elanud! Esimene öö oli pisut ärev, ka
uus ase oli veidi harjumatu võrreldes oma koduse voodiga.

Mulle meeldib aianduskooli juures see, et siin on kõik õpetajad ja
õpilased hästi toredad - kõik on omavahel sõbrad, ei mingit
eemaletõukamist, tõrjumist, kiusamist. Kohe kooli tulles tekkisid
esimesed sõbrad.

Aianduskooli Sireli ühiselamut. Esimest korda tuppa astudes

-

Järgmisel päeval oli koolis kursusejuhataja tund ja aktus. Tundsin
ennast nagu esimese klassi õpilane natuke segaduses ja ähmis,
samas ka uudishimulik. Meenus mu esimene koolipäev Põlva
Ühisgümnaasiumis, kus samuti läksin tundmatusse suurde majja,
ümberringi võõrad inimesed...
-

Esimene koolinädal
oli tutvumisnädal
nii koolimaja,
kursusekaaslaste kui õpetajatega. Viimased tutvusid jälle meiega.
Kõik õpetajad võtsid meid soojalt vastu. Tutvustati, mida me
hakkame floristika erialal õppima ja tegema. Pidime septembrikuus ka õppekäigule minema, aga see jäi mingil põhjusel ära. Ehk
tuleb siiski mõni õppekäik-jään huviga ootama!
–

Augustis oli väike kartus, et kuidas ma ühikas hakkama saan mis
sellest, et varasem ühikakogemus oli olemas: olen käinud mitu
aastat Türil Säreveres spordilaagris. Enda üllatuseks olen täitsa
–

Õnne
Rämmann
rääkis
meile Räpina
Kursusejuhataja
Aianduskoolist, aktusest ning ees ootavast uue nädala
tunniplaanist. Pärast sissejuhatavat tundi suundusime koos teiste
kursusekaaslastega pidulikule avaaktusele. Selleks hetkeks oli
suurem ärevus kadunud ning mõtlesin juba endamisi vaikselt: tegin
õige valiku, tulles Räpina Aianduskooli!
Saal oli väga hubane. Traditsiooniliselt võtsid sõna koolidirektor,
mõned õpetajad, Räpina vallavanem ning mõnusalt muheda jutuga
kirikuõpetaja. Vahepalaks laulsid
õpilased kauneid
meloodilisi laule. Pärast aktust toimus mõisaprgis pildistamine,
lisaks ühispildile tehti pilt ka igast kursusest eraldi koos

RAK-i

kursusejuhatajaga.
Mina hakkasin õppima keskkonnakaitset. Olen alati looduselemb
olnud. Paljudest õppeainetest, mis nüüd tunniplaanis on, polnud
ma varem kuulnudki. Nagu näiteks hüdroloogia, dendroloogia,
keskkonnaseadus,
keskkonnafüüsika,
töökeskkonnaohutus,
ning
biolagunevad
atmosfäärikaitse
ained.
Lemmiktunde
praeguseks mul veel välja kujunenud pole
kõik õppeained on
omamoodi huvitavad!
-

Juba oleme jõudnud ka rännata erinevate õpetajatega erinevates
kohtades. Õpetaja Arvi Lepiskuga käisime uurimas Must-ja
Valgejärve vee-elustikku. Ornitoloogia tunnis sõitsime Räpina
poldrile binoklitega erinevaid linde vaatlema. Lisaks rääkis õpetaja
Arvi meile veel palju huvitavat lindudest. Minu suureks üllatuseks
on Eesti kangeimaks laululinnuks musta sulestikuga RONK!
24.septembri maastikuhoolduse tunnis sõitsime õpetaja Tarmo
-

Evestusega Taevaskotta ning Valgesoo õpperajale.

Retke eesmärk
oli näha, milliseid matkaradu on Põlvamaal olemas ning mis on
nende radade eelised ja puudused.

1kg Valgesoo õpperajal. Foto: Tarmo Evestus

ilusasti kohanenud. Särevere ühiselamuid ei saa võrrelda RAKi
omadega. Seal polnud sellist luksust ja mugavust nagu siin.
Räpina pluss on see, et kõik on käe-jala juures.
Eriti vahva on see, et sain tuppa oma lapsepõlve- ja parima
sõbranna Elisega. Kui oleks pidanud kellegi võõraga koos olema,
oleks vist natuke keerulisem olnud ühist keelt ja jututeemat leida.
Eriti raske oleks olnud suhelda venelasest toakaaslasega endal
on vene keelega natuke raskusi ja siis oleks olnud halb nii minul
kui ka toakaaslasel.
-

Õppeainetest oli minu jaoks ootamatu töökeskkonnaohutuse
tund. Sellisest ainest polnud ma varem kuulnudki. Esimene mõte
oli, et hakatakse mingeid reegleid õpetama. Tegelikult tutvustati,
kuidas tööd teha nii, et keegi viga ei saaks. Õpetaja räägib ja
seletab ehk liiga kiiresti, aga me proovime temast aru saada.
Ülejäänud ainetest oli aimdus olemas
mu sõbranna lõpetas
paar aastat tagasi sama eriala.
-

Käisin ka esimeses autokooli teooriatunnis. Tuleb välja, et
autosõit on palju keerulisem kui ma arvasin! Autokooli seltskond
on ka väga mõnus. Varsti tuleb esimene sõidutund - ootan seda,
samas on väikene närv ikkagi sees. Loodan, et saan hakkama!
Mina olen kõigega väga rahul. Aianduskoolis on toredad inimesed
ja suurepärased tingimused nii õppimiseks kui elamiseks!

Huvitavalt tegusad naabrid
Räpinast 15 km eemal asuvas Viluste Põhikoolis on sellel aastal
enne kevadist kooli kokkutulekut käsil projekt "Vahetud

väärtused Vilustes"

,

kus väärtustatakse õnnelikku õppimist ja

õpetamist ning INIMESI, kes seda teevad.
külastasid kooli
Õpetajatepäeva eelõhtul, 3. oktoobril,
praegused pedagoogid Viluste kooli vilistlasi Räpinas, kellest
nüüdseks on saanud õpetajad. Endisi õpilasi - nüüdseid kolleege kohati enamikes Räpina haridusasutustes: Räpina Muusikakoolis,
Räpina Ühisgümnaasiumis ja Räpina Aianduskoolis (I. Nagelmaa).
Viluste
tutvusid
aianduskooli
õpetajad
õppehoone-ja
kasvuhoonega. Tunti huvi kooli töökorralduse, rõõmude ja
murede vastu, räägiti Viluste kooli käekäigust ning meenutati
vilistlaste kooliaega Vilustes.
Irmen Nagelmaa

inglise keele õpetaja

Veelkord WorldSkills'ist
04.-07. juulil 2013 Saksamaal Leipzigis toimunud kutsealade maailmameistrivõistlustest WorldSkills 2013 oli juttu septembrikuises
kooli lehes eelkõige floristika vaatenurgast. Mida aga nägi seal aianduse ja maastikuehituse juhtõpetaja Katrin Uurman
–

Kutsealade maailmameistrivõistlustel WorldSkills 2013 osalesid 45 erineva kutse esindajat või
meeskonda. Lisaks põhialadele oli võimalik vaadelda ka kolme näidisala. Võistlusalad olid
jaotatud kuude erinevasse kategooriasse: konstrueerimine ja ehitustehnoloogia (nt mööbli
valmistamine, elektriline installatsioon, maastikuehitus, maalritööd ja dekoreerimine, plaatimine
jmt), loominguline kunst ja mood (nt moe tehnoloogia, floristika, graafiline disain, juveliirid,
vaateakende kujundamine
jm), info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (nt IT-võrgu
administreerimine, IT-tarkvaralahendused äris, printimismeedia tehnoloogia, veebidisain),
tootmis- ja inseneritehnoloogia (nt metallitöö, elektroonika, mehhatroonika, mobiilne
robootika, prototüüpide modelleerimine, keevitamine jm), sotsiaalne ja personaalne teenindus
(iluteraapia, kondiiter, kokandus, juuksur, restorani teenindus jm), transport ja logistika (lennuki
hooldamine, autokere remont, auto värvimine, auto tehnoloogia).
Eestist osales 10 võistlejat kaheksal võistlusalal: Marko Aus ja Rauno Mändsalu mehhatroonika,
plaatimine, Kevin-Gregori Kubjas
printimistehnoloogia, Madis Männik
Taimo Avloi
ITvõrgustiku süsteemide administreerimine, Elisa Pärna
maalritööd ja dekoreerimine, Moonika
Tohvri
mööbli valmistamine, Oliver Haav ja Taavi Kõiv
floristika, Rain Toming
maastikuehitus.
–

–

–

–

–

–

–

MAASTIKU EHITUSES tuli nelja

päeva
jooksul rajada etteantud materjalidest

näidisaed. Elemendid:
•

•

•

•

•

sillutis;

kaks tooli, millest üks oli
lamamistool;
kõrgpeenar koos tahutud
looduskivist müüriga;
tõstetud purskkaev;
eritasapinnal olevad asteplaadid;
erinevat tüüpi ning suurusega

taimede istutamine).
Maastikuehituse võistlusel tuli igaks
päevaks ettenähtud element valmis
saada, vastasel korral ei olnud lubatud
jätkata.
võistlust
Töödes
hinnati
eelkõige teatud
punktide
(mõõtepunktide) vastavust joonisele, samuti
töö
üldilmet.
Hindamisel kasutati
ja
nivelliire
tahukate
meetodit.
Tulemuste sisestamisel kasutati uut, Ipad-il
põhinevat
süsteemi.
Seda
süsteemi kasutati katseliselt neljal
erineval kutselal.
Järgmised

WorldSkills’i

võistlused

toimuvad: 11.-16.08.2015. São Paulo’s
(Brasiilia), 2017. Abu Dhabi’s (Araabia
Ühendemiraadid).

Fotod: ühe juuksuri võistlustöö; ma stikuehituöse pla n, raj mine jnaäidsal -silutise teg mine. Uurman.

K

–

Maastikuehitajate päev
8. 00
võistluste avamine. Stardivalmis on kümme võistkonda,
nende hulgas 1 võistkond Soomest ning 2 Luualt. Ülesanne:
etteantud joonise järgi tuleb rajada n-ö näidisaed. Aega on 6 tundi
(6 x 60 minutit), vahepeal lubatakse võistlejaile 30-minutiline
lõunapaus.
8.00-11.00 samal ajal, kui võistlejad rügavad, naudivad ülejäänud
maastikuehituse eriala õpilased AS Merco (kaubamärk Stokker)
poolt pakutavaid töötube: kohal on demobuss, kus spetsialist räägib
töö- ja kaitseriiete erinevatest variantidest, proovida saab töötamist
miniekskavaatoril, null-raadiusega muruniidukil, frontaallaaduriga,
lehepuhuriga, maapuuriga, mootorsaagidega. SUUR TÄNU Stokkeri
kliendihaldurile Illimar Järve koostöö eest!
10.00 algab seminar ettevõtjatele. Juhtõpetaja Katrin Uurman
tutvustab maastikuehituse praegust õppekava ning räägib uutest
suundadest
väljundipõhistest lõimitud õppekavadest ning
osaoskuste õppekavadest. Uued õppekavad peaksid plaanide
kohaselt rakenduma juba järgmisel õppeaastal.
Praktikakorraldaja Kadi Koosapoeg räägib praktikakorraldusest
Järgneb
õppe- ja
aianduskoolis.
tutvumine
kooli
praktikatingimustega,
ühtlasi visatakse pilk võistlustööde
edenemisele.
ettevõtjad õpilastega. Esmalt tutvustavad
12.30 kohtuvad
ettevõtjad oma tegemisi ja praktikavõimalusi kogu auditooriumile,
sellele järgneb „individuaalne kaubasobitamine“.
14.30 Ümarlaud: kes kellelt mida ootab, missugused on
Osalejateks õpilaste esindaja, vilistlaste
koostöövõimalused.
–

–

esindaja, ettevõtjad ja koolipoolsed tegelased.
16.00 Kõigile soovijaile avatud maastikuehituslikule võistlusrajale

(10 ülesande lahendamist nõudvat kontrollpunkti)
kaheliikmelist võistkonda, sealhulgas ettevõtjad!

suundub 20

TULEMUSED

MAASTIKU EHITAJATE KUTSEVÕISTLUS

I koht: Luua Metsanduskool (Liivi Mäekallas, Erik Rüütel)
II-III koht: Luua MK (Anne Vainu, Kärolin Ridal) ja RAK (Mairold
Mänd, Kristjan Freirik). Mairoldil ja Kristjanil tuleb nüüd küll
kõvasti trenni teha - et kutsevõistlusel Noor Meister 2014
aianduskooli au taas jalule seada :)
MAASTIKUEHITUSE RADA (õpilaste arvestus):
kohta jagasid Sten Ea ja Martin Kivirand / Kärolin Ridal ja
Anne Vainu
III koht—Vivian Lepa ja Liis Ojaloo

I-II

Üldarvestustes võitsid maastikuehituse rajal ettevõtjad Raul Õis
(OÜ Eesti Murud) ja Martin Arak (OÜ Uma Tara), 4. koht läks
Soome ja Luua õpetajate ühisvõistkonnale.

RAKi parimad KRISTJAN
FREIRIK ja MAIROLD
MÄND:
Mille poolest me teistest
paremad olime? Ega ei
oskagi öelda... Ilmselt on
peapõhjus
heas
koostöös
võistlesime
juba kevadel Luual koos
ja tunneme ehk natuke
üksteise tugevaid külgi
ning teame, kus ja milles
teise peale loota võib.
-

LEEGI PÕDER (2mg): Minu meelest oli tore päev, mis argisest
ka palju huvitavamana eristus. Mitte-võistlejad
maastikuehituse eriala õppurid said osa töötubadest ka need olid
lahedad! Jahedat sügisilma trotsides võtsime osa näiteks
maastikuehitaja tööriideid tutvustavast õpitoast; kes tahtis, sai
erinevate masinatega põristada selleks ettenähtud aladel. Oli
võimalus koguni kopaga töötamist harjutada.

Maastikuehitaja rajal läbiti paarikaupa erinevaid punkte kooli
territooriumil. Näiteks tuli 5 naela sirges rivis puitu lüüa, 5
kruvi sirges reas puitu kruvida, tööriistu ära tunda, määrata
silma järgi klotside ristlõike mõõtmeid ja saagida 43 cm pikkune

STEN EA (4mp): Kohtumisel ettevõtjatega meeldis see, et alguses
kõik tutvustasid oma firmasid ja pärast sai ise küsima minna.
Mulle jäi kõige rohkem kõrva VT Haljastus et teevad kivi, muru,
ja individuaalsel vestlusel osutus esindaja ka väga
terrasse
sümpaatseks,
lubas isegi uurida, kas annaks mingi
majutusvõimaluse organiseerida!

PRIIT TRAHV: Täname kõiki osalejaid osavõtu eest! Suur tänu
kõigile korraldusliku poole abilistele! Ja eriti suur tänu
ettevõtjaile, kes vaatamata kiirele ajale siiski leidsid võimaluse
Räpinasse tulla!
Teadmiseks: võistlusülesandes kasutatud muruvaibad kinkis
aianduskoolile Eesti Murud OÜ. Aitäh!

koolipäevast

-

-

-

lauajupp. Samas tuli ära tunda taimi loodusest
sügisesest
lehehunnikust ja väikeselt miniterritoorimumilt hariliku kuuse
alt. Võistlus käis aja peale.
-
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Kui raske on saada

“See, mis ma sulle praegu ütlesin see on
teooria. Kui sa veeretama hakkad siis on

praktikale Norrasse?

PRAKTIKA!”

2013 suvel otsustasin hakata ette tegema järgmise, 2014 aasta
suve maastikuehituse praktikat. Lisaks praktikale ettevõtetes Liivi
Aiad OÜ ja Tallinna Loomaaias (vt septembrikuist kooli lehte)
hankisin endale aga ka järgmiseks suveks praktikakoha Norras
läbi toreda seiklusloo ja iseseisva asjaajamise!
-

Esialgne plaan nägi küll ette kohe ka Norras
Augustikuus põrutasin vennale külla
põhjapoolsemasse linna Hammerfesti. Et
kliimas on ilmad jahedamad, õhk kargem
valitseb juba polaaröö, siis avalduvad ka
varem ning haljastushooaeg lõpeb seal
õnnestunud mul kahjuks praktikale saada
veedetud nädala jooksul.

asjaga pihta
-

hakata.

kõige
põhjamaises karges

maailma

ja alates oktoobrist
sügise tundemärgid
kiiresti. Seega ei

oma kolme Norras

Hammerfestis hakkasin uurima, kas leidub mõni ettevõte, kus
kohe sooritama asuda. Läksin raekotta ehk
linnavalitsusse. Seal öeldi: „This is a really difficult question“ ja
vastust võlgu jättes saadeti edasi tourisme office`sse.
Turismiametis öeldi: „Soovime edu sulle otsimisel, aga kahjuks
aidata ei oska. Mine Adecco töötubüroosse, siitsamast üle tee,
küllap nemad sind aitavad“. Mina muigasin endamisi, et kas nüüd
läheb siin nõiaringiks või? Ma ei läinud ometi ju tööd, vaid ainult
praktikat

praktikat otsima!

Läksin Adeccosse. Seal töötav meesterahvas ütles

– mine Raekotta
küsima. Mina: nemad ei osanud aidata mind ju:)!! Niisiis oligi
kokku saanud nõiaring! (Hiljem kuulsin vennalt, et Norra
bürokraatias juhtub seda sageli - sind suunatakse kõigepealt ühte
kohta, sealt edasi teise ja kolmandasse kohta ning lõpuks oled jälle
omadega alguses tagasi...) Palusin nüüd ekstra - ehk saab see
mees mulle siiski mõne kohaliku ettevõtte telefoni numbri otsida,
et ma ju ise ajan asja ja helistan... Mees ütles „ok“ ja sain 3
numbrit. Üks oli Raekoja number, teine telefon ei vastanud ja
kolmandaga rääkima hakates ütles malbe naisterahva hääl sõna
“praktika”kuulmise peale: „No, sorry!“ ning toru tal hargil oligi. Sel
hetkel mõtlesin - ma ei leia siin, Norras, mingit praktikavõimalust!
Otsida ise ettevõtteid, koputada ise otse uksele... aga kuidas neid

Emotsioon praktikate kaitsmiselt
Praktikate kaitsmine tekitas minus teatri külastamise tunde.
Näitlejad e. õpilased veidi pabistades oma etteastet ootamas ja
vaatajad e. õpetajad heatahtlikult ning ootusärevalt paberitega
krabistamas. Kahju vaid, et saal pooltühi on!!! Need etteasted on
palju rohkem publikut väärt. Etenduse žanr on mitmekülgne,
melodraamast komöödiani. Saab nutta, naerda ja nii mõndagi
mõtlemapanevat teadmiseks võtta. Ega asjata öelda: „Lapse suu ei
valeta!“ Peale „kulisside langemist“ klassist väljudes teadsin, et
tõelise aedniku hing elab Räpinas edasi. Pea kõik õpilased, kes selle
kooli kord lõpetavad, saavad osa sellest hingest endaga kaasa. Mis
võiks olla veel parem emotsioon kooliuksest välja astudes! Soovin
noortele aednikele-näitlejatele tuult tiibadesse ja klassiruumiteatrisse

rohkem publikut, et kõigil oleks võimalus saada osa

positiivsetest

emotsioonidest.
Anu

Käär kutseõpetaja

Ettevõtja MARGUS VAHTRAMÄE, Kanepi Aiand OÜ: Tänavu suvel
sain toreda kogemuse: üks aianduskooli praktikant oli meie juures
juba kolmandat suve. Pole ehk parim kogemus õpilasele ainult ühe
ettevõttega tutvuda, kuid mina olin tõsiselt üllatunud sellest, kuidas
noor inimene kasvab ja areneb! Kõhklevast ja tagasihoidlikust
noorest on saanud küps tööturule suunduja, kelle teadmised,
oskused ja vilumused on igati tasemel!

–

–

leida, kui kõik on ainult Norra keeles?!

:)

See

võtnuks ikka

jupi aega.

Edasi juhtus mägede ime. Olin otsustanud üksinda nädalavahetuseks
mägedesse minna. Ja just mägedes kohtusin mehega, tänu kellele on
mul nüüd praktikakoht suveks 2014 Norras! Mees tutvustas
Hammerfesti linna ja Norra elu ning kuuldes, et otsin praktika kohta,
ütles, et Alta linnas (200 km kaugusel) tegeldakse suviti palju
haljastusega. Seejärel andis ta firma nime, mis rahvusvahelisel
tasandil tegeleb maastikuehitusega... Tänasin väga!
esmaspäeval helistasin ettevõttesse.
lõpu tõttu mind praktikale kohe ei võetud, küll aga paluti saata
Europassi CV ja portfoolio, et kandideerida 2014 suveks..... See
tundus nii põnev ja motiveeriv, et CV saatsin juba samal päeval ära
ning sain ka kohe ettevõttest vastuseks positiivset tagasisidet.
Palutud portfoolio lubasin saata jaanuaris 2014. Nimelt käivad selles
ettevõttes praktiseerimas erinevate ülikoolide õpilased ja ka nemad
kandideerivad nii varakult.... Igatahes nüüd on mul põnev jätkata
maastikuehituse
erialal
õpinguid, sest sain asjaajamistega
võõrkeelekeskkonnas täitsa üksi hakkama ja pealegi - Norra mäed ja
maastik on mind ikka täielikult ära lummanud - nii väga soovin sinna
tagasi!
Otsisin internetist kontaktid ja
Suve

Norrast veel. Maastik on huvitav - palju kive, palju mägesid. Kliima ka
huvitav. Polaarpäevad,
polaarööd. Õhus on pidev kargus,
temperatuurid kõiguvad suvel näiteks 3-st kuni 30 plusskraadini.
Nagu näha sain, siis haljastusega tegelevad norrakad vähekasvatavad suvelilli, aga ei pane sellele kuigi suurt rõhku. Niidetud
muru oli väga vähe, sest norrakatel enamasti puuduvad aiad või on
need väga väiksed. Neil on teine kliima, puuduvad uhked eraaiad,
aga just see ongi lahe- minna oma Eesti kogemustega, RAKist
saadava kujundamise ja kivitöö tegemise pagasiga ja vaadata, mis
juhtuma hakkab!
Leegi

Põder 2mg

MAASTIKUEHITUSE PÄEVAL OSALENUD ETTEVÕTTED,
KES OOTAVAD PRAKTIKANTE

Aia-

ja maastikukujunduse OÜ: Klassikaline maastikuehituse
ettevõte, kes rajab projektipõhiselt aedasid: pinnase-, taime- ja
murutööd, killustiku- ja kaabeldustööd, sillutuskivid, puu- ja
viimistlustööd, terrasside ehitus. Puutööd kõikvõimalike pergolate ja
terrassideni! Olenevalt aastast võib puutöödel olla suurem osakaal
kui kivitöödel. Tegutsetakse peamiselt Tallinna lähiümbruses, aga
kui tehakse hinnapakkumisi Tartusse, siis ka seal.
Kivisilla OÜ: Laienev maastikuehituse firma, kes turul on olnud 22
rajamine,
sisehaljastus
ja
aastat.
Põhisuunad:
hooldus,
projekteerimine. Enamus töid tulebki projektidega. Tellitakse
projekt, hakatakse usaldama, hinnapakkumise sobides jõutakse
rajamiseni. On teinud terrasse, basseine, veesilmasid. Hooldustöid
on päris palju: iga nädal käiakse taimi, muru hooldamas, viljapuid
lõikamas, väetamas, vahel ka taimi vahetamas. Ka sisehaljastus on
projektipõhine. Töötajaid on põhihooajal 30 ringis.

VT Haljastus OÜ: Kui saame projekti kätte, siis teeme kõike seda,
mis plaanil kirjas, v.a. elektritööd ja ujumisbasseinid piirdeaedu,
kivitöid, kõike haljastusse puutuvat. Tegutseme peamiselt
Tartumaal, aga ka Pärnus, Viljandis, tegelikult üle Eesti.
-

Uma Tara OÜ:
Teeme nii puit-,

Tänava-

ja äärekivide

ning

aedade paigaldamine.

võrk- kui ka paneelaedu. Talvel tuleb ette puutööd.

Eesti Murud OÜ: Muru rajamine ja muruvaiba kasvatamine, lisaks
pakendamine. Hooldustööd: väetamine, umbrohutõrje,
7
trimmerdamine.. Tegutseme Tartumaal, aga ka Tallinnas.

Kui unikaalsed me oleme?
23.-27.09 kohtusid Räpinas Euroopa haridusjuhid,

et arutleda teemal “Kutsehriduse maine – parendusteed ja –võimalused“. Nädal aega
kestnud õppelähetuse raames kuulati erinevate riikide vastavasisulisi ettekandeid, tutvuti aianduskooli ja tema partneritega (Räpina
Linnavalitsus ja Loomemaja, Maarja Küla, Rõuge PK ja noortekeskus, Võru Õppenõustamiskeskus, väikeettevõtted Moostes, suurtootjapraktikabaas Grüne Fee, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakond) ning seto kultuuriga.
Haridusjuhtide õppelähetused (Studyvisit) toimuvad elukestva õppe programmi raames, mida

MINU mure on igal juhul suurem kui teistel. MINA teen nii palju,
olen nii tark ja hea, aga teised... Need teised, nad ei märka, ei saa
aru, ja üldse, mis neil viga, neil pole ju sellist probleemi.
MEIL siin EESTIS on see ja see ja siis veel see häda väikesed
-

palgad, väljaränne,...
Kui võtad aega teise inimesse süüvida, võid üllatusega avastada, et
sinu murekoorem on tema oma kõrval köömes ning teise riigigi
mured võivad osutuda jahmatavateks. Olen ennast pidanud üsna
heaks Saksamaa-tundjaks, kuid seekordne kohtumine pani mind
eelkõige sakslastele sügavalt kaasa tundma. Euroopa suurima
rahvaarvuga riik ja majanduse vedur on tõepoolest tõsises hädas.

Arvestades Saksamaa rolli kogu
ainult MEILE KÕIGILE edu soovida.

Euroopa majanduses jääb

üle

DEMOGRAAFILINE SITUATSIOON
Eesti: viimase 10 aasta jooksul on põhikoolides õppijate arv
vähenenud 60 000 võrra.
Saksamaa: 100-st inimesest, keda maa vajab, et säilitada tulevikus
praegune majandus- ja heaolutase, 35 ei sünnigi, 10 rändavad
välja ja 15 katkestavad kutseõpingud (Gunnar Heinsohn,
sotsiaalpedagoogika professor, publitsist ja majandusteadlane).

Eestis koordineerib SA Archimedes.

2011). 68 % põhikoolide lõpetajatest suundub gümnaasiumisse,
28 % kutseharidusse; 63 % gümnaasiumide lõpetajatest läheb
edasi kõrgkooli, 11 % kutsekooli, 26 % tööturule.
Saksamaa: traditsiooniliselt tugeva kutseõppe-taustaga riigis
kasvab iga aastaga kõrghariduse poole trügijate protsent. 60-65aastaste hulgas on Saksamaal akadeemilise gümnaasiumi
lõpetanuid 20 %, vanusegrupis 50-60 aastat 25 %, vanusegrupis
25-30 aastat juba 44 %.
SOBIVATE PRAKTIKAETTEVÕTETE VÄHESUS
Eesti:
87 % ettevõtetest on väga kitsalt spetsialiseerunud
mikroettevõtted (1-9 töötajat; 2010) ning ei saa võimaldada
praktikandile mitmekülgset tööharjutust.
Saksamaal on traditsioonidest tulenevalt küll teistsugune
situatsioon, praktikaettevõtted-koolitajad oleksid olemas, kuid
võrdluseks aianduse- ja maastikuehituse valdkonna näide
Nordrhein-Westfaleni liidumaalt: 905-st ettevõttest on 76 %
väikeettevõtted suurusega 1-15 töötajat ning vaid 0,7 % on
ettevõtteid, kus üle 30 töötaja.

Jaht õpilastele

ja töötajatele

käib kogu

Euroopas.

Õppelähetuse korraldamine oli igati põnev ja rikastav kogemus
alustades kasvõi näiteks sellest, et üks saabuja, koolidirektor
Poolast, oli pime. Saatja ja juhtkoeraga. Lõpetades positiivsete
emotsioonidega, mida osalejad tagasi peegeldasid.
Allpool huvitavaid fakte meilt ja mujalt - õppelähetuse esitlustest.
-

SUUND KÕRGHARIDUSELE
Eesti ühiskonnas valitseb arvamus „kutseharidus on iseenesest ok,
kuid see on kellegi teise, mitte minu jaoks“ (Eurobaromeeter

Ulvi Mustmaa täienduskoolituse ja arenguosakonnajuhataja

Populaarsemad erialad
Saksamaal 2012
•

sõidukite mehhatroonik

•

juuksur

•

elektroonik

•

•

sanitaar-, kliima-ja

kütteseadmete mehhaanik
toidukaupade müüjanõustaja

•

Osalejad (vasakult): Norbert Galla (PL), Maria Elisabeth Schmitz (DE),
Viera Lehoczka (SK), Jutta Lindner-Roth (DE), Steffen Braun (DE),
Elvire Finance (FR), Dorota Boras-Pociask (PL), Ulvi Mustmaa (EE),
Anna Plader (PL), Maria Ilda Mera Oitaven (SP), Volker Süssmuth
(DE). Foto: Ulvi Mustmaa

•

•

•

•

Erialad, mille järele on
Saksamaal eriti suur
nõudlus
•

plekksepp

•

kütteseadmete

paigaldaja
•

peenmehhanikud

•

põllumajandusmasinate
mehhaanik

tisler
automaaler

•

paigaldaja

metallitööline
puussepp

peenmehhaanik

•

autokerede valmistaja

•

elektrotehnik

•

•

FAKTE SOTSIAALMEEDIA KOOLITUSELT
Sotsiaalmeedia termin erinevate võrgustike kohta, kus
kasutajad saavad jagada, luua ja ammutada informatsiooni.
Võrgustike TOP 5: FB, Youtube, Google+, Twitter, LinkedIn.
-

•

•

91% täiskasvanud internetkasutajatest omab kontot
mõnes sotsiaalmeedia kanalis (Experian 2012);
46

%

Eesti elanikest külastab iga päev mõnda

sotsiaalmeedia võrgustikku (Emor);
•

•

Eestis on üle 500 000 Facebooki kasutaja
(Socialbakers);
Prantsusmaa populaarseimaks SM-kanaliks on Twitter.

ÕPETAJA KOHUSTUSED
PRANTSUSMAAL
Õpilaste individuaalne toetamine
(või väikestes gruppides) –üha enam
õpilaste enesehindamise baasil, ilma
hindeta
•

•

Veeb ja võrgustikud

Meilid ja FB, lõpetanutega
suhtlemine

silmaoptik
kuuldeaparaatide

akustik
•

•

•

külmutusseadmete

•

•

ortopeediliste jalatsite
valmistaja
krohvija
puussepp

•

lihunik

•

pagar

baasteadmised õppija
psühholoogiast
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HEINI LUMPRE:27 aastat

sporti

aianduskoolis

27.-28. septembril toimus RAKis Balti spartakiaad. Kes on see inimene, kes Räpina Aianduskooli
spordipoole eest hoolt kannab? Uudishimutseb Leegi Põder (2mg).
Teie

vastutate

aianduskooli

spordivaldkonna eest. Kui kaua
juba?

Vastutus on väga ametlik sõna.
Olen seda spordiasja ajanud
peaaegu kogu oma teadliku elu
eriliselt vastutusele mõtlemata,
suuresti huvist ja soovist noorte
sporditegemisi suunata, neid
abistada ja vahel ka mõjutada.
Igal meist on enda sees mingi
idu või alge või soov, sealhulgas
ka spordisuunaline, algusest

orienteerumine,
korvpallist-võrkpallist
ja
kergejõustikust
rääkimata. Ainuüksi tehnikumidevahelisi võistlusi oli juba 3 etappi
aastas, igaüks 3 päeva. Lisaks muud võistlused ja muidugi Balti

spartakiaad.
Mis on olnud populaarsemad spordialad?
Esikohal on kindlasti korvpall, mida on läbi aegade nii poiste kui
tüdrukute seas ikka kõige rohkem mängitud. Edasi
alati on
mängitud Räpinas võrkpalli. See on olnud aastakümneid
tüdrukute võistkondade raudne leivanumber, keegi Eestis ja
Baltikumis vastu ei saanud. Lihtsalt juhtusid oskajad neiud siia,
pane ainult võistkond platsile. Tegelikult on muidugi trennis ka
alati vaeva nähtud ja vahel tülitsetudki, ikka selle tulemuse nimel.
Paljud alad on unustatud, mõne alaga tegelevad üksikud. Esile on
kerkinud saalihoki, praegune meie noorte hitt. Vahepeal oli aeg,
kus meie võimla ei mahutanud korraga kõiki soovijaid. Loodan, et
-

saati olemas. See leitakse üles varem või hiljem, olgu siis suunajaks
kehalise kasvatuse õpetaja, kodu, sõber või töökaaslane. Minuga
see jätkub.
juhtus see (alles) 9. klassis, kui pinginaabri järel võrkpallitrenni läksin.
Aianduskooli aeg algas minu jaoks 1986. aastal. Saatuse kuri käsi oli Kas õpilased ja ka õpetajad võiksid rohkem sporti teha?
tollasest tehnikumist ära viinud õpetaja, kellest tühjaks jäänud kohale Tore oleks, kui teeks. Tegelikult on selles suunas liigutud uued
mind võetigi. Selleks ajaks olin juba 10 aastat töötanud Räpina jõusaalid ja remonditud võimla on tunnistajateks. Ka õpetajadKeskkooli õpetajana. Nii et Räpinast olen ära olnud vaid 4 aastat, töötajad harrastavad saalihokit, osalevad õpilastega ühisel
-

Tallinnas pedas (Pedagoogiline Instituut) õppides.
Miks just aianduskool? Esiteks on Räpina minu kodu, kodukoht.
Teiseks
aianduskoolis on olnud juhtide poolt sporti toetav
suhtumine läbi aastakümnete. Tänu neile kõigile!
-

turniiril. Sama toimus ka jalgpallis. Õpetajad-töötajad pidasid
kevadel maha ka lauatenniseturniiri. Loodame nii jätkata.
Mis on Teie enda lemmikala?
Võrkpall. Tegelesin aktiivselt 1976-2004 Räpina võistkonna
kaptenina. Olen ka Räpina Spordikooli võrkpallitreener alates

Mis on spordis muutunud?
Selle 37 aasta jooksul praktiliselt kõik, mis inimesi ümbritseb. Ka 2008.aastast. Oman treenerilitsentsi ja suhtlen tihedalt Eesti
inimene ise on muutunud. Ei saa võrrelda 1990-ndate ja 2010-ndate võrkpallitreeneritega.
noori ja ega peagi võrdlema. Praeguse ülearvutiseerimisajastu jäljed Hobi korras olen Räpina Spordiklubi president aastast 1996, st
on noorte peal hästi nähtavad, suhtlemine käib vaid kosmose kaudu, korraldan Räpina valla spordielu nii noorte kui täiskasvanute osas.
20 aastat (1988-2008)
laulsin Räpina Kammerkooris tenorit.
mitte vahetult. Aga vahetult saaks nii mõnegi arusaamatuse koheselt
Vahel tinistan ka kitarri.
tasandada, nii ei tekita üksteisele stressi.
Kui aianduskoolis

õpetajat.

alustasin, oli meid

siin kokku 4 kehalise kasvatuse

tegeleti treeningutel selliste aladega nagu lauatennis,
klassikaline maadlus, tõstmine, suusatamine, ujumine, laskmine,
Ja

Mis veel? Elan maal ja põhitegevus on oma elamise putitamine.
Uus kirg on vanade äraelanud asjade kogumine. Aiandusega kodus
ei tegele, aga muru niita on umbes 0,5 ha. Kalal käin ka.

Heini Lumpre: 27.-28.09 RAKis toimunud Balti spartakiaadi ajalugu ulatub
aastakümnete takka. RAK pidas kümmekond aastat pausi
peamiselt
majanduslikel põhjustel. Kui 2012 aastal käidi Poolas, võetigi kohustus üle
pika aja korraldada spartakiaad Räpinas. Kõik asjaosalised olid huvitatud
just Eestisse tulekust. Kuna koolimaja remont sai ka valmis, oligi
praegune aeg parim külalisi kutsuda.
–

Võistlused olid, nagu ikka, pingelised. Ja meeleolukad.
Üheks pingelisemaks mänguks oli tüdrukute võrkpall RAKi ja Bulduri vahel
esimene geim RAKile, teine Buldurile ja siis punkt punktilt rabelemine
kuni lõpuni. Seekord oli lätlannadel rohkem õnne.
Kuid kõik RAKi esindajad võistlesid väga hästi, ükski võit ega kaotus ei
tulnud kergelt. Suur tänu kõigile!
-

Markus Janek Mitri (1mp): Väga suurejooneline spordiüritus! Tore oli
välisriikide sportlastega erinevatel aladel mõõtu võtta. Iga võistkonna
toetajaskond lisas hoogu ja mängudel oli palju parem esineda. Kõige
rohkem jäi kripeldama suur kaotus Leedule korvpallis. Väga tublisti
esinesid ka meie neiud!
Margit Vasser (1fg): Pargivõistluse aladeks olid pendelteatejooks, hoota
kaugus, kuulitõuge ja pikamaajooks. Andsime endast maksimumi.
Kahjuks pidime tunnistama allajäämist lätlaste võistkonnale. Poiste
võrkpall Bulduriga oli väga tasavägine. Vahepeal tundus, et nende mäng
ei lõpegi... ja siis jäid ikka meie poisid peale! Kindlasti aitasid kaasa ka
tüdrukutest vaatajas-ja ergutusmeeskond - „Eesti, suru Läti vastu muru!“
Igatahes olid RAKi poisid väga tublid ja nende üle tuleb uhkust tunda!

Balti spartakiaad 2013

VIDI,
VTIGI2

Jalgpalliturniir
12. septembril toimus aianduskoolis rahvusvaheline
jalgpalliturniir. Rahvusvahelise mõõdu andsid asjale praktikandid SaksaErnst-Benary-Schule 8 õpilasest ja 2 õpetajast
maalt Erfurdist
koosnev seltskond pani välja oma meeskonna!
-

Turniir oli võitluslik. Esikoha omandanud ehk mõlemad vastased
piisavalt ülekaalukalt võitnud I mp kursuse võistkonna moodustasid noored jalgpallikooliga poisid ja üks tüdruk. Nemad lõid
omad löögid täpselt ja targalt, nii et võtsid maksimumi. Kuigi
õpetajate värava pihta jäi nii mõnigi tugev löök olemata. Jälle
targalt tehtud.

Teiseks tulnud sakslased surusid I mp-le alguses tugevalt peale ja
lõidki avavärava, aga nende jaks varsti rauges, hakkasid kasutama
jõuvõtteid ja teisel poolajal jäid juba selgelt alla.
Kolmanda koha võistkond ehk õpetajad sudisid mõlemale
pingsalt vastu ja üritasid mis nad üritasid, väravani ei jõudnud.

Seevastu õpside värav oli pideva tule all. Aga tarmukad kaitsjad
jõudsid enamasti vastaseid piisavalt segada ja koos hoiti suures
osas halvim ära, lastes endale kokku vaid (!) 5 väravat lüüa. Palju
tänu on õpetajad võlgu noortele, kes tulid appi ja andsid

väärtuslikku puhkeaega hinge kinni jooksnud märksa vanematele
võistkonnakaaslastele. Ka Martin Rebane (3mp), keda kaitse
mitmel korral ikka väga valusalt maha võttis, oli suureks abiks.
Lõpetamisel oldi taas sõbrad ja rõõmsad.
KOOSAPOEG, praktikakorraldaja: Väga sportlik-lõbus
õhtupoolik! Sakslased käitusid Airiga (Airi Lokk, projektijuht,
välispraktikate eest vastutaja) ikka eriti aupaklikult - ootasid
viisakalt, et ta saaks taganeda ja siis korralikult pallile pihta sihtida!
Kahju natuke, et me ühegi värava löömiseni ei jõudnud - nii jäi üks
osa lõbust saamata: õpetaja Trahvi ekstra selleks hetkeks
valmistatud pühendustega kehamaalingud :)!
KADI

Heini Lumpre
kehalise kasvatuse õpetaja ja treener

Maarja Küla õpperühm Eesti Eriolümpia võistlustel
Alates septembrist töötab meie õpperühma juures treener Helgi
Vassar, kes kaks korda nädalas viib pärast koolitunde läbi
sporditreeninguid. Eesmärgiks on hea esinemine igakuistel Eesti
Eriolümpiamängude võistlustel ja üldfüüsiline treening.

Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm osaleb eriolümpiatel
juba teist hooaega. Meie eelmise hooaja parimaks sportlaseks
tunnistati Eriolümpia organisatsiooni poolt Reelika Külm, kes sai
tunnustuse kätte kevadel Väike-Maarja rahvamajas.

sõltub meie osalemine juba Rahvusvahelise Eriolümpia komitee
otsustest. Igal juhul hoiame pöialt!
Huko Laanoja Maarja Küla arendusjuht
FOTO (Eesti Eriolümpia FB-lehelt): Maarja Küla ja Räpina
Aianduskooli võistlejad stardis. Paremalt esimene Mari-Liis Varrik,
teine Reelika Külm.

Tänavusel hooajal on toimunud juba 2 võistlust: kuulimäng (ehk
petanque) 11. septembril Porkunis ja jooksukross 26. septembril
Kiigemetsas. Mõlemal korral oleme käinud kohal ja edukalt.
Kuulimängus saavutas meie I võistkond (Rain Laas, Inge Raugmäe,
Reelika Külm) oma võistlusklassis II koha ning teises võistlusklassis
saadi pronks (võistkonnas Kadri Kõllamägi, Mari-Liis Varrik ja Siim
Palover). Jooksukrossis saavutas Rain Laas 500 meetri jooksus
omas klassis II koha ajaga 2,03,73.

Eriolümpia

jätkab ujumisvõistlustega. Pikemas perspektiivis
loodame oma esindajaid näha ka 2015. aastal Los Angelese
Eriolümpial. Sooviavaldus Eesti Eriolümpiale on edastatud, nüüd

Balti spartakiaad

RAKi esindus. Foto: Valdur Truija

Vt ka eelmist lk
Poiste korvpall: I koht Vilnius, II - Räpina, III - Bulduri (Läti).
Tüdrukute korvpall: I koht Bulduri, II-Vilnius, III-Räpina.

Poiste võrkpall: I koht Räpina, II - Bulduri, III - Vilnius
Tüdrukute võrkpall: I koht Bulduri, II - Räpina
Kergejõustikuvõistlus pargis: I koht Bulduri, II - Vilnius, III - Räpina
Meeleoluka ürituse lõpetas auhinnagala, kus kõik osavõtjad,
sõltumata kohast, said komplekti RAKi meeneid. Karikatega
autasustati võitjaid võistkondi.
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Rahvusvaheline muusikapäev aianduskoolis
1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev, mida tähistati
esmakordselt juba 1975. aastal. Käesoleval aastal tähistati

muusikapäeva suurejooneliselt üle terve Eesti nimelt korraldas
-

Eesti Muusikanõukogu üle 100 tasuta kontserti ning üks neist
toimus ka Räpina Aianduskoolis.
Räpinas esinesid Heino Elleri
õpilased
meie partnerid
–

nimelise Tartu Muusikakooli
Liivimaa

kutseõppeasutuste

ühendusest.
Kontsert oli täiesti parajas mõõdus ning muusikakooli saal sobis
niisuguse muusika jaoks suurepäraselt – tekkis mõnus kammerlik
õhkkond. Elleri-kool oli Räpinasse läkitanud 4 õpilast, kes esinesid
erinevatel pillidel. Kontsert algas klaverimuusikaga, järgnesid

lood tšellol, kandlel ja akordionil. Esinejaid tundus olevat vähe,
kuid lood olid parajalt pikad, et kanda välja üks kena, ehe ja
nauditav kontsert.
Meile ehk harjumatuim oli kandlelugu. Kuna pilli helid on õrnad
ja kõla akustiliselt tagasihoidlik, tekkis saalis lummav vaikus, et
õrnad helid kostuksid kõigi kontserdikülastajateni.
Olen kontserdiga väga rahul. Hea meel on ka selle üle, et õpilased
said ise oma silmaga pille näha, nende võrratut heli kuulda ning
jälgida, kuidas erinevaid pille mängitakse. Ja veel oli tore näha
publiku hulgas nii palju esimeste kursuste õpilasi!

Tund, kes kontserdi

Suur tänu huvijuhile Svetlana
Aianduskooli tellis!

Räpina

Jaanus Prükk muusikaõpetaja

Õpetajate päev
Õpetajatele korraldatud tervitus aulas oli meeleolukas, üllatusi
täis ja just paraja pikkusega. Endakirjutatud klaveripalaga esines
Vivian Lepa (2mg) ning ka Enely Lohu (3ap), keda seni RAKis
laulmas kuuldud, istus sedapuhku klaveri taha. Vahvat külakosti
pakkusid Räpina ÜG väikesed rahvatantsijad (juhendaja Evi
Tamm). Üheks päevaks kooliohjad enda kätte võtnud noor
direktor Martin Sakk (3mg) suunas pärast tänusõnu nii päris- kui
asendusõpetajad kohvile-koogile.
“Pärisõpetajate” pärastlõuna möödus enesetäiendamise tähe all toimus väljasõit Jääaja keskusesse ning Alatskivi lossi. Viimase üle
oli eriti rõõmus õpetaja Alaoja-Rein, kes täiendas giidi juttu
teemadel
“Minu
esimesed
omapoolsete
mälestustega
triibulised”, “Minu esimene ball” jne.
Aitäh, Svetlana, selle toreda idee ning korralduse eest! Samuti
suur tänu direktorile ettevõtmise toetamise eest!
ELIS SEPP (1 kg): Meil olid tundides peamiselt “päris-õpetajad”,
ainult ühes tunnis, keskkkonnafüüsikas, “noored õpetajad”.
Nende juhatusel meisterdasime burromeetreid. Päris muhe

oli:)
Järgnev informatsioon pärineb Wikipediast:

Burromeeter on multifunktsionaalne meteoroloogiline
instrument. Sõna burro tuleb hispaania keelest ja tähendab

Õpetajate päeval

andsid tunde õpilased. Vasakpoolsel fotol AMona ri Kägra (3tp)ali s MarEiensa r.Õpetaj Marju Pulk olisusa

kahekordselt kloonitud

:)

Fotod:

Ulvi Mustmaa

eeslit. Kreekakeelne metreō tähendab “mõõdan”.
Burromeetri põhiosaks ongi puust, metallist või mõnest muust
materjalist eesel, millel peab kindlasti olema pikk nöörist saba.
Saba on eriti oluline, sest selle järgi valitsevaid
ilmastikutingimusi määrataksegi.

tähtis, et teivas, mille otsa
"eesel" kinnitatakse, oleks täpselt 71 cm sügavusele maa sisse

Burromeetri ehituse juures on

LEEGI PÕDER (2mg): Erinevatesse klassidesse piiludes võis näha,
kuidas õpilased oma uusi õpetajaid piidlesid ja kaubelda püüdsid
teeme midagi targemat kui õppimine :)!
Õpetajate päev

on hea võimalus kogemuse saamiseks

-

-

kuidas on

siis see auväärt õpetajate amet... Muidugi, üks päev on selleks liig
lühike aeg, aga samas on minu meelest ka põnev, kui tunnid pole
traditsioonilised. Ise andsin matemaatikat. Õpetasin juhendi järgi
absoluutväärtusi, mis gümnaasiumiajast (ups!) meelest olid läinud,
ning nägin raske töö ikka on :). Iga tunni pead korralikult ette

löödud. Eesli kõrvad peavad olema 59,5 cm kaugusel teiba
ülemisest otsast.

Tööpõhimõte:
•

Saba liikumine annab tunnistust tuulisest ilmast.

•

Tuulevaikuse korral saba ei liigu.

•

•

-

valmistama, et õppekava alusel plaanis püsida ja et sulle ikka
klassis ka särasilmsed näod vastu vaataksid! Kuid sain hakkama

•

:) !

•

Vihma korral hakkab saba otsast vett tilkuma.
Päikesepaistelise ilma korral heidab saba varju.
Kui saba on härmas, on õhutemperatuur alla 0 °C.
Udu korral pole saba näha.

MONA-ANARI KÄGRA (3tp): Juba algklassides ootasin, et saaksin proovida, mis tunne on olla õpetaja. Seekord oli siis lõpuks võimalus
– olin Mari Eensaar, kunstiõpetaja. Kuna ma ise armastan ka kunsti, sobis see mulle kõige paremini. Ootasin reedet väga. Mulle
meeldivad uued kogemused ja väljakutsed, kuigi ma neid tohutult kardan. Ja nagu ikka, selgus ka nüüd, et tegelikult polnud kartmiseks

käes

mingit põhjust.

Sel päeval olin võrdväärne õpetajaga ja minu õpilased suhtusid minusse teistmoodi, lugupidamisega. Koolipäev oli
11
suhteliselt lihtne. Kuna õpilastel olid endil tööd pooleli, siis ega mul just palju juhendada tulnudki. Aga mõnus tunne oli – võib-olla
ma
isegi võiksin olla kunstiõpetaja?

Kolm mõrtsukat kooliaias
SALAKAVALAD MÕRTSUKAD, KUID SAMAS KA
KASULIKUD TAIMED KOHALIKUS RAHVAMEDITSIINIS
RIITSINUS (Ricinus communis)
on Ida-Aafrikast pärinev piimalilleliste sugukonda kuuluv taim. Nagu
kõik piimalilled on ka riitsinus tervikuna väga mürgine. Piisab mõne
seemne söömisest (sisaldavad mürgist valku ritsiini), et lugu
lõppeb raske mürgituse või koguni surmaga. Üheaastase
õlikultuurina viljeletakse riitsinust Indias, Hiinas, aafrikas, Brasiilisas
ja USA-s. Vormirohke kultuurtaimena on riitsinust viljeletud pea
4000 aastat. Riitsinuse seemned on õlirikkamad seemned üldse,
sisaldades 40-60% riitsinus-kastroolõli,
mida toodetakse
pressimise, ekstraheerimise või veeauruga destilleerimise teel. Õli
ise mürkaineid ei sisalda, sest need jäävad pressimisjääkidesse ja
leiavad kasutust kompostina.

INGLITROMPETID (Brugmansia)

pärinevad

Lõuna- Ameerika

troopilistelt ja subtroopilistelt

aladelt. Nad on igihaljad kuni 5m kõrgused põõsad; lehed on
neil piklikud - kuni 25 cm pikad, õied longus, lehtrikujulised,
meeldiva aroomiga. Lõhnav inglitrompet (Datura suaveolens) üks kultuuris kõige laialdasemalt levinud liike. Õitseb rikkalikult
ja kaua, õied valged, kuni 30 cm pikad. Inglitrompetid on
mürgised, olles pälvinud nime “kurjuse taimed”. Nad
sisaldavad
atropiini, skopolamiini jt mürgiseid ning
hallutsinogeenseid aineid, mille üledoseerimine on surmav.
Oma kodumaal on taimi kasutatud sajandeid religioossete ja
spirituaalsete rituaalide läbiviimisel. Lapsele piisab juba ühe
lehe või õie närimisest (piisab ka käe kokku tegemisest leheõiemahlaga), et saada tugev ja sageli surmaga lõppev
mürgistus. Inglitrombeti õied aga lausa meelitavad ja kutsuvad
last nendega mängima.

AMEERIKA KERMESLILL ehk must kermesmari (Phytolacca
americana)
pärineb USA ida- ja keskosast. Looduses teatakse olevat kermeslilli
25 liiki. Taim on meilgi püsik, sügisel hävib maapealne osa ja
kevadel tärkab taas, õitseb ja viljub rohkelt, olles dekoratiivne
hilissügiseni. Kogu taim on mürgine, eriti tema veel poolküpsed
marjad, aga ka valminud marjade seemned (sialadavad mürgiseid
glükosiide, terpeene. saponiine). Taime mürgid kahjustavad
eelkõige vereloomet. Samas täiesti küpsete marjade mahla
(seemned eraldatakse) kasutatakse ameerikas toitude ja hoidiste
valmistamisel ning tindi, kangaste ja veinivirde värvimisel. Eriti
ohtlikud on just valminud viljad lastele, sest nad on meeldiva
maitsega, päikesepaistel sädelevad ja lausa tükivad suhu.

tuleks nende taimede kasutamisega olla hästi ettevaatlik
lasteasutuste, parkide, loomaaia, koduaia ja teiste lasterohkete
paikade haljastamisel. Lapse käsi suhu käib üsna kiiresti ja seda ka
valvsa lapsevanema pilgu all.
Seega

Uus käsitöösalong Räpinas
Kohalik käsitöö kingituseks - sellise lausega kutsub end külastama
septembri keskel uksed avanud väike kingipood linnavalitsuse
hoone 1. korrusel. R&S Käsitöösalong.

Lisaks traditsioonilisele naisnäputööle on salongis ka eraldi
väljapanek aianduskooli vilistlase ja taas uuel erialal alustanud

Toivo Niiberg köögiviljanduse õpetaja
Fotod: Ulvi Mustmaa

õpilase Marika Mältoni (2mg) poolt valmistatud ehetest.
Soovime Sulle edu, Marika!
Lahtiolekuajad:
T-R 10.00-17.00, L 10.00-14.00, P, E suletud
rapinasalong@gmail.com

tel 5461 7401
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Sisehaljastus uuenenud aianduskoolis
Kas olete kunagi mõelnud, kuidas mõjutab
keskkond, kus me viibime ja õpime, meie
füüsilist, emotsionaalset ja vaimset heaolu?
Ruumis oleva valguse hulk, seinte värv, mööbli
valik, elavate taimede olemasolu või nende
puudumine - kõik need tegurid mõjutavad
meie teadvust.

Arvatakse, et kui inimene saab positiivset
toetust ilusate esemetega keskkonnast, siis tema energia võimendub.
Meie koolimaja on pärast kapitaalset remonti käigus olnud üks
õppeaasta. Kindlasti olete märganud, et selle aasta jooksul on
sisekujunduse ühe osana hakanud lisanduma toataimed.
Sisekujundaja Maarja Gustavson on projekti järgi paika pannud
põhimahud spetsiaalsete niiskuskindlate istutuskastide ja mööbli näol.

Lisaks on võimalik veel vastavalt vajadusele tekitada toalillegruppe
roostevabast metallist ümbrispottidesse. Õpilased, kelle õppekavades
on olnud sisehaljastuse kujundamine, on oma projektides toodud
ideedega saanud kaasa aidata nende toataimede valikusse, mis

sisehaljastusse kõige paremini sobivad.
Taimede valikul on saanud määravaks asjaolu, et nad sobiksid värvi,
vormi ja proportsiooni arvestavalt ning neid oleks võimalik hooldada

võimalikult ratsionaalselt. Taimedele peab olema hea juurdepääs
hooldamiseks ja nad ise ei tohiks takistada omakorda ruumi
hooldamist.
Enamus taimi on valitud vastupidavad, s.t. pikaealised, vett talletavad

ja keskmise valgusvajadusega.
õitsevad lühiajaliselt või kaotavad
meie istutuskastides lühiajaliselt
asendada või viia kosumisele meie

Nn. emotsioonitaimed, mis
kiirelt oma dekoratiivsuse on
ja neid on võimalik kiirelt
kasvuhoonesse.

Toataimi hooldab koolimaja koridorides aednik Ille Rämmer.
Ideaalis sooviksime saavutada olukorra, kus taimed harjuvad
oma hooldaja kastmiskäekirja ja –rütmiga ning võimalikud
lahendatakse
varakult.
Taimede
probleemid
järjepidev
hooldamine nõuab tähelepanelikkust ja omajagu teadlikkusttundlikkust, sest erinevat kastmisvee hulka vajavad taimed, mis
on kinnise põhjaga või lahtise põhjaga anumas, väikses või
suures potis, savi- või plastpotis. Ka vee tarbimise kiirus on
erinevatel taimedel erinev. Täiesti erinev on hooldusvajadus
suvel ja talvel.
Toataimede ümberistutamine, parema kasvusubstraadi sisse ja
õige suurusega istutuspotti toimub enamjaolt meie uues
ning
õpilaste jõududega. Ka
kasvuhoones
enamasti
paljundustööd
taimede jagamine, pistikute tegemine,
juurutamine
käigus
teostatakse
vastavate
tundide
lillekasvatusõpetajate Katrin Uurmani, Anu Kääri ja aedniku
Esta Ruusi juhendamisel.
-

Leidkem siis aega lähemalt tuttavaks saada meie uute
koridoriasukatega. Kõik ettepanekud, mis puudutavad taimede
kujundust ja valikut, on oodatud!
Jaana Vaino kutseõpetaja

Kui usaldusväärne on info internetis?
Kooli meilikasti potsatab ikka aeg-ajalt kirju, kus aiandusalast nõu ja
abi palutakse kui inimese oma mõistus enam kuskilt otsast kinni ei
oska hakata. 6. oktoobril saabus kiri, mis sobib ülihästi illustreerima
interneti-informatsiooni usaldusväärsuse teemat. Toome selle siin
väikeste kärbetega ära.
-

Vastab JAAN KIVISTIK:
Väide 'Zilga' kollaste viljade kohta on muidugi väär. Vigu
juhtub meil kõigil. Neid on nii kõnes, internetis kui trükistes.
Isegi nii usaldusväärses istikuäris kui Nurga puukool.

•

•

Tere!
Pöördun selguse saamiseks aianduskooli kui parima viinamarjasortide
asjatundja poole. Nimelt soetasin endale paar-kolm aastat tagasi Zilga
ja Hasani magusa istikud. Talveks pole neid katnud, tänavu andsid
arvestatavat saaki. Kavatsen neid juurde soetada nii mahlaks, veiniks
kui ka lauamarjaks. Internetis puutusin kokku huvitava ja vasatuolulise
teabega nende sortide kohta.
-

Zilga kohta võib lugeda järgmist:
Nurga puukool väidab, et kollaste viljadega.
Roogoja ütleb, et sinised marjad, veiniks,

Sobivus veiniks sõltub

www.sesoon.ee väidab sama.
Juhani puukool väidab, et marjad sinised, ideaalne

valge veini

valmistamiseks.
Järvselja väidab, et ei sobi veiniks.
Toidutare ütleb, et veini valmistamiseks vähesobiv.
Bauhofi aiaparadiisi istiku lipikul on kirjas, et ei sobi veiniks.
Nii et arvamusi ideaalsest ebasobivani.
Sortide eristamisega olen nüüdses infotulvas samuti segaduses.
Minul aias on ühe sordi lehed sügavate lõhedega ja sügisel
punased, teine sort ümarate lehtedega.
Aianduskooli lehe pildil on Zilga lehed sügavate lõhedega ja sügisel
punased, Hasani magusa lehed aga ümarad. Maalehe viinamarjaaabitsas on Hasani magusa lehed sügavate lõhedega ja sügise
punased, Zilga aga ümarate lehtedega. Nii et vastupidi. Kõigil korraga
õigus olla ei saa. Vast saab kool siin vahekohtunikuks olla ja selgust
tuua. Hea, kui kõik teabekandjad annaksid ühest teavet nende sortide
kohta.
Ilusat sügist! RT

ja oskustest.

Sortide eristamisel on lehed olulisemad marjadest.
Maalehe viinamarjaraamatus (2012), mis praegu kauplustes

•

müügil
mahlaks ja lauale,

meistri maitsest

Punase veini valmistamiseks lastakse purustatud marjad mõnd
aega käärida koos marjakestadega. Kui 'Zilga' marjadest mahl
kohe välja pressida ja siis käärima panna, saadakse valge vein.
Mõnede arvates on see parem kui samast sordist punane
vein. Küllap siis tuleb marjakestadest midagi veini jaoks
ebasobivat.

(ka paber-raamatust vigasema

e-raamatuna),

on

mõlemal vaidlusalusel sordil väga tüüpilised lehed. Sügisel
värvuvad mõlemad punaseks, kuid veidi erineval viisil.
Kirja viimast lauset: "Hea, kui kõik teabekandjad annaksid
ühest teavet nende sortide kohta", ei pea ma heaks
soovituseks.
Sordid käituvad
sõltuvalt
asukohast
ja
mullastikust erinevalt. Kohati erinevad isegi sorditunnused.
Hea autor ei kirjuta seniseid raamatuid ümber, vaid lisab sinna
oma tähelepanekuid.

Kaasaja infotulvas tikuvad vead eriti jõudsalt paljunema.
Julgen väita, et vigadeta info on üsna haruldane. Seepärast on
hea, kui oma kahtlustest autoritele teada annate. Selleks peaks
igal trükisel või e-materjalil autor ja avaldamisaeg teada
olema. Kui neid pole, ei tuleks kirjutatut väga usalduslikuks
infoks pidada. Autoriga probleeme arutades selgub mõnikord,
et vastuolu oli näiline, nagu praegusel juhul küsimus 'Zilga'
sobivusest veiniks. Mõnikord saab ka kõigil vaidlejatel õigus
olla. Peaasi, et vaidlejad ainult oma tõde ei kuulutaks, vaid ka
teisi kuulata oskaks.
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RAAMATUKOGU UUDISED

Raamatukogu

Hea uudis: nüüd saad ise vaadata, missugused raamatud kooli raamatukogus olemas
ja oledki
on. Mine kooli kodulehele, ava raamatukogu link
RIKSWEBi lehel.

riiulile

RAAMATUID
lisandunud:

on

UUSI
viimati

-

Raamatukogu kataloogi võib leida ka aadressilt http://raamatud.aianduskool.ee

*

Põhjamaa seened

Eesti looduslikud toidutaimed.
Kasutamine 18. sajandist
tänapäevani. Sari Roheline Eesti
*

RIKSWEB paku´b võimalust otsida raamatuid pealkirja-, autori-ja märksõna järgi
mitte ainult kooli raamatukogust, vaid ka teistest raamatukogudest, mis kasutavad
raamatukoguprogrammi RIKS. Sealt näed ka oma laenutusi.

-

Taimekahjustajad. Diagnoos ja
tõrjemeetodid
*

Sind aitavad kasutusjuhend ja loomulikult raamatukoguhoidja. Sisse logimiseks tuleb
raamatukoguhoidja Külli Nõmmistu käest küsida kasutaja nimi ja salasõna. Salasõna
saad hiljem ise muuta.

*

*

*

Raamatukogus saab veel tutvuda

*

näitus-väljapanekuga

*

VÄGA VANAD AIANDUSALASED

*

RAAMATUD AASTATEST

Koduaia taimetohter
Mesiniku aabits
Mesiniku kuldraamat
Viljapuude lõikamise A ja B
Kunst ja loodus pargis
Kuidas lapsed edu saavutavad

Lisaks

tavapärastele
tellitud
ajakirjadele saab nüüd
lugeda
Toivo Niibergi poolt annetatud

1920-1952
Kohtumiseni raamatukogus!
Külli Nõmmistu

ajakirju
TOITUMISPILKAJA,
TERAAPIA ja VAIMU PUU.
Niiberg
teeb
nimetatud
T.
ajakirjadele aktiivselt kaastööd.

raamatukoguhoidja

NAUTIMAS PÄIKESELOOJANGUT
mere kohal punav-oranžikas päike loojub
hõbekajakatelt kostub kõlavalt luuleline linnuhääl
kirjutriibulised rannakarbid õhkavad soojust
vahutavad valged lained kannavad neid rannale sääl

looduse kaunid rütmid meie südametesse kanduvad

OLEKUL JA TULEKUL:
2013/14 tegutsevad järgmised huviringid: linetants (E kl
18); kunstiring (T kl 16); muusika (K kl 15.45); lilleseade (K kl
15.45); seltskonnatants (K kl 19); aeroobika (T, N kl 19.00);
saalihoki (T,N kl 16.30); korvpall (T, N kl 18); võrkpall (E, K kl
17). Täiendav info www.aianduskool.ee/et/vaba-aeg/

15. okt. kursustevaheline mälumäng (ka 14. nov, 5. dets)
-

jah, igaüks seda ei näe looduse loojuvat ilu
ööpimeduse saabudes vaikselt helid taanduvad
-

tekitades me järgmisse

päeva ootusärevat

-

himu

22.-24.

Elis Sepp 1kg

SÜGISKARNEVAL
Pihlakas kaela

riputas pärlikee.

Tiigrinahksel vahtral

vallatu meel.
Tamm oma tõrusid loobib temal narriroll...

Kadakas karus

ja

kohev

-

samblane troll...

Kased,
kaunimad piigad,
üll kuldkollane rüü,
piidlevad printsidest kuuski -

kirgastub

metsamüüt...

Ivo Ivari
alias Toivo Niiberg,
1985

15. okt õpilasesinduse juhi valimine
17. okt - “rebaste” päev
okt - rahvastepall
sügisball
nov
7.
-

RÕÕMUJAGAJA JA –KORRUTAJA LEEGI NURGAKE
Usun, et positiivsus ja optimism moodustavad selle lipu, mis
juhivad inimesi edukuse teel. Mida rohkem on meil kõigil
anda maailmale sära ja rõõmu, mida rohkem tegutseme
päikselise, energiast pakatava, elurõõmsa inimesena, seda
enam me ka maailmalt vastu saame
kas teadmiste,
kogemuste, raha või mõne muu kaalukausi abil
mõõdetavana. Hiljuti oli mul vaja Räpinast Tallinnasse saata
üks raamat . Tahtsin tütarlast tänada abi eest, kuid ta ei
soovinud midagi vastu võtta. Väiksed asjad teevad rõõmu- isetu soov abiks olla ja
ilma midagi vastu tahtmata oli südamlik ja eeskuju andev! Miks mitte teha
kellelegi väikseid heategusid mitte midagi vastu ootamata...
Ema Teresa on öelnud: „Ära kunagi lahti ütle sellest, et sind kohanuna on inimene
õnnelikum kui enne seda.“ Kas pole väärt eesmärk?
Nautige sügisvärve ja mänglevat lehtede langemise mängu! Seda juhtub vaid kord
aastas, seega võtkem sellest kelmikast lehesajust maksimumi. Elagu oktoober ja
head rahulik-rõõmsat talveks ettevalmistumise perioodi aianduskoollastele!
-

Leegi Põder (2mg), Elis Sepp (1kg), Margit Vasser (1fg), Sten Ea (4mp), Martin Sakk (3mg), Mona-Anari
Kägra (3tp), Kristjan Freirik (3mp), Mairold Mänd (3mp), Signe Zupsmann, Katrin Uurman, Heini Lumpre, Tarmo Evestus, Toivo
Niiberg, Anu Käär, Jaanus Prükk, Svetlana Tund, Valdur Truija, Jaana Vaino, Irmen Nagelmaa, Jaan Kivistik, Külli Nõmmistu, Tõnis
Soopere, Virge Mastik ja Ulvi Mustmaa. Aitäh kõigile!

Lehe ilmumisele aitasid kaasa

Ja anna ikka uudistest teada!
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