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ISEENDAGA

Olgu meil kõigil sõpru!

Tänapäeva geneetika

ehk
teadus pärilikusest on
aga
meie kurvastuseks
ehk ka lohutuseks
-

-

tõestanud, et puueteta
inimest lihtsalt ei olegi
olemas – seega on meil
kõigil oma head ja vead...

Kahjuks me ise oma vigu ei märka. Või siis ei oska või
ei taha neid endas tunnistada. Aga ega vigadega ei
tulegi tegeleda. Vead jäävad ja need võtame ka
hauda kaasa. Kurb on, kui me ei märka oma häid
omadusi. Tegeledes just heade omaduste otsimise
ja arendamisega nii endas kui oma lähedastes, ei
lase me halval idaneda ja võimust võtta...
Teiste tegusid siiralt ja avalikult tunnustades,
tunnustad sa ka ennast. Samas, kui märkad vigu, siis
kutsu eksija kõrvale ja õpeta, kuidas õigesti toimida.
Kui sa seda õpetust ei suuda või ei taha oma
rumaluses või kadeduses
jagada, siis palun
vaiki...Lahmida ja isiksust solvata oskame kõik.
Ühes on pea kõik isiksuse-ja sotsiaalpsühholoogid
ühel nõul: kadestada ei tasuks teise välimust,
kordaminekuid, sissetulekut, kellegi suhet ja õnne.
Seega tunneme kadedust valede nähtuste üle,
hävitades ikkagi eelkõige ennast..
Viha ja salavimm teeb pimedaks ning paneb
sooritama hirmsaid tegusid, soosivad kättemaksu,
anonüümsust ja psühhosadismi. Suuga on ajaloos
tapetud tuhandeid kordi rohkem inimesi kui
rusikaga. Kadedus ja viha teevad sind üksildaseks,
kibestunult õelaks ning peagi ka tõrjutuks keegi ei
taha oma seltskonda tujurikkujat...
-

MÄRGAKEM
JA
TUNNUSTAGEM,
AIDAKEM
TEINETEIST ENAM, OTSIMAKS HEADUST OMA
LÄHEDASTES, SÕPRADES, KAASTEELISTES ELU ON
JU ILUS, AGA PAGANAMA ÜÜRIKE...
–

Toivo Niiberg psühholoog ja kutseõpetaja

Elas kord puutöömees. Ühel õhtul lahkus ta kiirustades oma töökojast ning
tööriistad jäid laiali - sealhulgas põrandale saag.
Öösel roomas töökotta madu. Üle maas vedeleva sae liikudes kriimustas
madu end ning hakkas vihaselt pahategijat saagi ründama. Mida enam ta
saega võitles, seda suuremaks muutusid tema vigastused. Mida enam madu
haiget sai, seda suuremaks muutus tema raev.
Hommikul töökotta astudes leidis puutöömees eest surnud mao ja imestas:
“Huvitav, kes seda madu siin niimoodi rappinud on?”
-

-

27. oktoobri Viljandi koolitulistamine puudutas lähedalt vähemalt kolme
aianduskooli inimest. Eesti on ju nii väike! Need kolm, hukkunuga erinevatel
aegadel ja erinevatel põhjustel tutvunut, hindasid teda kui sooja ja
südamlikku inimest.
Aeg parandab leinajate haavad. Kuid tulistaja elu sõltumata karistusest
on alatiseks rikutud.
-

-

Viha ei kahjusta kedgi rohkem kui vihastajat ennast. Olgu meil kõigil
piisavalt sõpru, kes õigel ajal hoiataks: “Lõpeta see enda lõhkumine!”
16.

oktoober

Täiskasvanud

-

16. oktoober

Õppija

Nädala

raames

Igor

Taro

loeng

Ukrainas—hoiatus

Eestile?

REBASTE PÄEV. + Kursustevaheline mälumäng.
2mg. Õnnitleme! + Külalised Gulbenest (Läti)
.21.

oktoober

"Sõda

Täiskasvanud Õppija Nädala raames Igor Taro loeng “Sõda

-

-

23. oktoober pargikoristustalgud
23.-24.
oktoober
aianduse
-

Võidab

-

ja

keskkonnakaitse

õppekavade

AKREDITEERIMINE
24. oktoober

-

kutsekoolidevaheline

õpetajate mälumäng Olustveres.

Tegemist on Eesti vanima järjepideva mälumänguga..

võistkond
RAKi
koosseisus Reti Randoja-Muts, Malle Terepson-Madisson, Valdur Truija,
Virge Mastik ja Toivo Niiberg saavutas III koha. ÕNNITLEME!
28. oktoober - T. Niibergi loeng “Värvide mõjust inimesele”
29. oktoober KÕRVITSAPÄEV
-

1. november - Räpina Mälumänguturniir. RAKi võistkond koosseisus Valdur
Truija, Urmas Roht, Huko Laanoja, Mait Meensalu ja Kert Kask saavutab II
koha. ÕNNITLEME!
5. november - Tšernigovi oblasi Kulikovka rajooni (Ukraina) haridustöötajate
külaskäik RAK-i
6. novembril osalesid 2kg ja 3mg kursuste õpilased Väimela
+
Kutsehariduskeskuses
keskkonnahariduse
konverentsil.
KOVide
RAKis
Jõgevamaa
esindajad
VILISTLASKOGU + aianduskooli traditsiooniline
12. november
(järjekorranumbriga 37) SÜGISBALL + Liivimaa kutseõppeasutuste
-

SÜGISPÄEV Vana-Võidus
noortekonverents LAHE KOOLIPÄEV
Tallinnas HTMi välissuhtluse osakond RAKis.
+

+

13. november Aiandusliidu koosolek Luual
-

TÄNA LEHES
Õpilasesinduse juhi valimised: kandidaadid tutvustavad
end !Rebaste päev !Kõrvitsapäev ! Sügisball ! Hea
!
kogemus Luualt
Üdini praktiline suvi Rootsis, Hollandis,
Šveitsis ja Norras
!Hull Teadlane ja hambapasta ! Usu
endasse! !Muinasjutt
1
!

-

SINU TAHTMINE
SÜNDIGU...

25. novembril kell
9.35!

Õpilasesinduse juhiks kandideerivad
ELIISABET OJAR

Tere, koolikaaslased!
Minu nimi on Eliisabet Ojar ja olen 2ap kursuse õpilane. Iseloomult olen täiskasvanulik ja
vastutustundlik, aga tihtipeale ka lapselikult lõbus ning protestimeelne. Mul on pidev tung tegeleda
millegagi, mis mind arendab. Osaliselt seetõttu kandideerin ka Õpilasesinduse juhiks. Teine põhjus on
väga siiras ja lihtne ma tahan, et meil kõigil oleks koolis huvitav olla!
–

Kutsun enda poolt valima ja seda Teie endi pärast, sest Teie kõik olete need, kelle nimel kavatsen
pingutada ning

teha järgmise kooliaasta meile kõigile põnevaks

ning meeldejäävks!

KAIRI KULDMA

Tere!
Olen Kairi ja tahan saada presidendiks.
Hetkel küll õpilasesinduse presidendiks, aga
eks elame näeme.

Viimased 3 aastat olen veetnud Tartu ülikoolis keskkonnakorralduse ja –planeerimise
eriala tudengina. Olen tegelenud mitmeid aastaid ühiskondlike tegevustega, need jäid mul
suuremas osas Tartusse ja miks mitte võtta omale siin uus ühiskondlik tegevus, hakata
õpilasesinduse presidendiks. Üks minu põhimõtteid, mille järgi sooviksin elada, on „Tee teistele
seda, mida tahad, et Sulle tehtaks“. Kuna ma tahan, et mul oleks parim kooliaeg, siis proovin seda
luua ka teiste jaoks.
Olen avatud inimene ja hea suhtleja ning minuga on võimalus rääkida ja mulle oma
muresid edastada, et saaksin need teha kuuldavaks. Lisaks sellele on õpilasesinduses kindlasti väga

toredad, aktiivsed ja positiivse ellusuhtumisega inimesed, kellega oleks väga äge koostööd teha.
Mulle meeldib suhelda erinevate inimestega ning aitan alati, kui see jääb minu võimusesse. Kunagi
ei puudu mul oma arvamus ja kindlasti ei karda ma seda ka avaldada.
Lugupidamisega teie hääli oodates
Kairi Kuldma

SILVIA URBLA
Tere,
minu nimi on Silvia Urbla. Õpin 1mp kursusel. Olen seltsiv, lahke, aktiivne ja
sõbralik Tallinna tüdruk.
Vabal ajal käin jooksmas ning mängin võrkpalli. Lisaks spordi harrastamisele olen ka
suur reisihuviline. Loodan ka tulevikus leida töö, mis rajaks võimalused uutele
seiklustele välismaal. Lisaks meeldib mulle käia kinos ja erinevatel kontserditel.
Armastan erinevaid ühistegevusi sõpradega ja olen alati rõõmus uute sõprusuhete
tekke üle.

5-minuti-õpitoad
Tore algatus õpetaja KATRIN UURMANILT:
iga päev kokkulepitud ajal

on tema juures võimalik mõne väikese IT-nipi
võrra targemaks-osavamaks saada, mida siis hiljem näiteks õppetöö
mitmekesistamiseks ära kasutada.
Nii oli ühe õpitoa teemaks QR-koodide loomine. Kõrvaloleval fotol on kohe ka
näide selle võimalikust kasutamisest: õpetaja Uurmani klassis on taimenimed
(sh ladinakeelne variant) peidetud QR-koodide taha. Uudne variant meelitab
alatasa õpilasi oma “riistvara” katsetama :)!
Täname Sind, Katrin!

2

Hei, Rebane!
Homme, 16. oktoobril, on Sul tähtis päev!
Kell 7:30 koguned oma ühika ette ja kuulad alandlikult käske
kõrgemalt.
Selga paned riided, mis jäneseid tagaajades mullaseks ei karda
saada.
Tuleja löö oma sabaga kaasrebane pahviks! Parimatele pai
garanteeritud!

16:00 koguned kooli ees, et oma käpad mullast puhtaks pühkida
ja ametlikult RAK'i õpilaseks saada

!

Rebastepäeva korraldajad:

Markkus-Janek Mitri (2mp)
Kris Käos (2mp)
Kärt Vikat (2ag)
Merilyn Rusi (3mg)
Liisi Kont (2ag)
Vivian Lepa (3mg)

Fotod: Kristjan Freirik (4mp).
Videoklipp (autoriks samuti Kristjan) on postitatud 21.

Freirik (4mp)
Janek Press (2kg)

Kristjan

oktoobril kooli FB-kontole.

Vutt võtab tuure

Margit Vasser (2fg)
Kelly Niritskaja (4mp)
Signe Koorts (2ag)
Maris Mets (2ag)

veel hiljuti oli aianduskooli “lemmikspordialaks”
saalihoki - seda tänu ühe aktiivse noormehe eestvedamisele,

Kui

Sügispäev Liivimaal
12. novembril toimus Viljandi Ühendatud Kutsekoolis Liivimaa
kutseõppeasutuste sügispäev. RAKi esindasid Markus Janek Mitri
(2mp), Kris Käos (2mp), Markus Ootsing (2mp) ja Maris Plastunova
(2mg).
Sportlikus osas RAKi tiimile vastaseid ei olnud.
Kuna erinevad võistlusalad - pimejalgpall, pimevõrkpall ja “mahejudo”
toimusid kõik ühe saali erinevates otsades, siis polnud kellelgi aega aru

saada, kes kus kui kange

on. Nii olid korraldajad - Viljandi - võistkond
(ühe alagrupi võitja) ja nende kaasaelajad ikka üsna üllatunud ja

jahmunud nägudega, kui nad pimevõrkpalli finaalmängus RAKile
mõlemad geimid kaotasid - ja veel milliselt! - 2:10 ja 5:10!
Ka pimejalgpallis ootasid “aianduskoolikud” oma 1.-2.-koha mängu,
kuid kuna 3.-4. koha mängus juhtus kahetsusväärne trauma, otsustasid
korraldajad selle mängu lõpetada ning punkte mitte arvestada.
“Mahejudos” saavutati 3. koht.
Mälumäng oli sedapuhku ootamatute reeglitega - laual kaheksa
küsimust, aega 10 minutit, kõiki abivahendeid (ehk siis isiklikke
telefone) võis kasutada. Proovi järele küsimused on kõrval!
RAKile tuli siit 4. koht.

siis nüüd on kooli

Laupäeval, 8. novembril said Räpina noored mehed, nende
seas kolm meie kooli noormeest, tugeval tasemel jalgpalli
mängida. Nimelt toimus Põlvas maakonna karikaturniir,
millest võttis osa 10 võistkonda.
Jagatud olid meeskonnad 2 alagruppi, kus mängiti omavahel
läbi. Mängud olid 15-minutised ja võistlus ise kiire.
Meie võistkond, kes esines Räpina Aianduskooli nime all - ka
väike reklaam koolile - sai alagrupis 2 viiki ja 2 kaotust,

sellega 4. koha ja finaali ei pääsenud. Aga tähtis oli soov

osaleda, võistkond kokku otsida ja eelnevalt selle nimel tööd
teha.
Võistkonnas mängisid: Kris Käos (kapten), Markkus Janek
Mitri, Markus Ootsing (kõik 2mp), Peeter Samoldin, Kert
Hüdsi, Taavi Näks, Eduard Paulson ja Aleks Mõttus. Plaanis
on poistel ka juba järgmine turniir - nimelt 6.detsembril
Tabiveres. Selleks lisandus treeningutele ka uusi meie kooli

poisse.
Heini Lumpre
1.

Nimeta

ja
2.

Igati

-

3.

4.
5.
6.
7.

8.

kehalise kasvatuse õpetaja

Viljandi legendaarne linnapea aastatest

-

tubli
võistkonna
RAKi
medalilootus läks aga vett vedama
tänu tänapäevasele tehnikale meil
koduse ülesande juhenditega (roboti
ehitamine) Räpinasse ei jõudnud ning
seega jäid olulised punktid saamata.
Samas
valmistas
rõõmu
Tartu
Kunstikooli
esikoht
nimetatud
võistluses.
kutseõppeasutuste
Liivimaa
sügispäevade üldvõitjaks kuulutati
tänavu Võrumaa Kutsehariduskeskus.

jõudnud jalgpallihuvilised noormehed.

1927-39!

1919-21

Nimeta Liivi Ordu eelviimane ordumeister, kes langes
vangi ja viidi Venemaale Viljandi piiramise järel vene
vägede poolt 1560. aastal?
Mitmest eeslinnusest koosnes Viljandi orduloss?
Millise eesti muinasmaakonna nimest on tuletatud
teater “Ugala” nimi?

Milline Viljandi puhkeala ja jalakäijate tänav kannab
Vana-Kreeka maakonna nime?
Kes olid Vana-Võidu mõisa viimased omanikud?
Millise kooli tegevusele pandi Vana-Võidu mõisas 1919.
aastal alus?
3
Millist ehitusstiili järgib 1840-ndatel ehitatud VanaVõidu mõisa peahoone?

Sügisene pargikoristus
23. oktoober tervitas meid krõbedate miinuskraadidega, kuid õnneks ilm pisut
leebus kella kolmeks pärastlõunal, kui usinad abikäed tulid parki puhtaks
tegema.

Esimesed usinad olid floristid, neile järgnesid kõik teised ja varsti oli pargialune
kihamas nagu sipelgapesa
lehed said päris kärmelt hunnikutesse ja
BigBag’idesse, palju neist jõuti ära viia komposti, osa jäi oma korda ootama ja
viidi ära järgmistel päevadel. Peale tööd pakutud kuum tee ja saiake olid
kindlasti mõnusaks kosutuseks :).
Kuigi ilm oli külm ja tuulgi kiusas, tuli parki appi palju õpilasi ja kooli töötajaid
suur tänu teile kõigile!
Minu eriline tänu aga kuulub Helve Eesmaale, kes igal võimalikul juhul on abis
pargikoristamisel; Maiken Meensalule, kes aitas leheveol ja Ülar Pallale, kes
tegi suure töö ära John Deere’i muruniidukiga ja kogus enamuse lehti just
sellisel viisil!
pargiaednik (ka fotod)
Ille Rämmer
-

KURSUSTEVAHELISE

MÄLUMÄNGU
(21.10.14) TULEMUSED:

-

I

koht 2ag – (20p.) -5p.
II koht 1a – (13p.) – 4p.
III koht 3mg –(12p.) -3p.
IV koht 1kg –(11p.) -2p.
V koht 2ap –(10,5p.)-2p.
VI koht 2mp –(9p.) -1p.
VII koht 3MP –(7p.) -1p.
Õnnitleme
soovime
järgmistes

võitjaid ja
kõigile
edu

voorudes!

Svetlana

Tund

huvijuht

Kõrvitsapäev

Hull Teadlane ja hambapasta
6. novembril toimus Väimela kutsehariduskeskuses
keskkonnaharidusekonverents.
Huvilised ootasid
hommikul 8:30 ajal Maxima juures bussi, et tulevalt
päevalt võtta kõik mis veel võtta annab. Esindatud
olid RAKi 2. kursuse keskkonnakaitse (2kg) ja 3.
kursuse maastikuehituse (3mg) eriala õpilased ning
õpetaja Õnne Rämmann.
Ürituse avas ökoloog, saatest Mõistliku ja Mõttetu
tuttav Kristjan Piirimäe.Teda nähes mõtlesin, et ta
hakkab taas tahvli peale arvutusi tegema, kuid
seekord oli Kristjan siiski ürituse modereerija rollis.
Avasõnad kuulusid Keskkonnaameti Põlva-ValgaVõru regiooni juhatajale Ena Poltimäele.Tema
sõnum rahvale oli positiivne ja mõtlemapanev.

Tore, et kõrvitsapäeva
andis oma panuse ka
kooli söökla - pakuti
kõrvitsasuppi, -kooki ja
loomulikult salatit :)!
(Kook oli pilditegemise
ajaks küll juba otsas :))
t e i l e
AIT Ä H
sööklarahvas!
sööklarahvas!

K õ r v i t s a t e
“originaalmaitsega” said
tutvust teha need, kes
jaksasid lõpuni kuulata
Toivo
kutseõpetaja
Niibergi loengu “Põnev
kõrvits”.

Fotod: Madis Eenlo

Esimese loengu teema oli

„

Energiamajandus täna ja

arenguvõimalused“.
selle
Ettekandes
leidis
käsitlemist energiakasutus Eestis tarbijagruppide ja
majandusharude lõikes: soojus, elekter, kütused,
energiaressursid Eestis, taastuvad- ja taastumatud
ressursid, importkütused ja energiamajanduse
arengukava 2030 ning arengustsenaariumid. Lembit
Vali tutvustas väga informatiivset veebilehte
energiatalgutest .(www.energiatalgud.ee)
Peale loengut oli 10-minutiline energiapaus. Kui te
nüüd mõtlete, et me hakkasime peale esimest
loengut sööma, siis olete valel teel. Ei. Rahvast tõttas
ergutama Hull Teadlane. Tehti katseid, kuidas
tekitada juurde hambapastat ja milline elektripirn

on kõige ökonoomsem. Kellel hakkab kodus nappima

hambapastat, neile väike suunajuhis:
vaja läheb
hambavalgendajat, Fairy pudelit (mõned tilgad),
kaaliumpermanganaati ja rõõmsat tuju.
Eeltoodud
oli
siiski
mõeldud
ainult
õpetus
keemiaõpetajatele - mitte et neil poleks raha
hambapasta ostmiseks, vaid et nad on õppinud ülikoolis
keemiliste ainetega ümber käima. Ärge tehke katseid
järgi ilma vanema loata!
Järgmised loengud olid teemadel „Kuidas kujundada
energiasäästlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi,
eksimata seejuures loodusseaduste vastu?“ ja „Kuidas
jõuda KIKi toetuste abil säästva ja keskkonnasõbraliku
(energia)majanduseni?“.

Peale keskkonna-alaselt harivaid loenguid sai lõpuks
end kosutada üle tee restoranis hõrgutava praega.
Seejärel läksid inimsed valitud töötubadesse. Mina
valisin esimeseks töötoaks „Füüsika Puudutuse“, kus sai
selgeks, et penoplastiga on kõige parem soojustada
maja, kuna selle materjali soojuskadu on väga väike.
Teiseks õpitoaks valisin „Prügi: kütus, tooraine või
kasutu rämps?“ Eesti Energia taastuvenergeetika
spetsialisti Raimo Oinuse loengu eestvedamisel.

Suur-suur

tänu Õnne Rämmannile, Tarmo Evestusele,
Kalale ja teistele, kes aitasid kaasa päeva
õnnestumisele. Ilmas pole kunagi liiga palju headust,
tarkust, häid kogemusi ja harivaid üritusi!

Mari

Elis

Sepp

2kg / KK13-12-K

Kõrvitsapäev 2014
Kolmapäeval, 29. oktoobril toimus Räpina Aianduskoolis
juba teist korda kõrvitsapäev. Kui mullu keskenduti
peamiselt kõrvitsalaternatele, siis tänavu oli soovijatel
võmalus lähemalt tutvust teha “kõrvitsa hingeeluga”.

•

•

•

T. Niibergi loeng “Põnev kõrvits”,
samas ka erinevate kõrvitsate
näitus (seminariruumis)
Kl 16.00 Töötuba
“Kõrvitsatoidud” (Loomemajas,
juhendaja Kairit Tuka),

Kõrvitsalaternate süütamine
Sillapää lossi juures

•

Zerkala Fireshow

•

Kõrvitsapäevast võttis osa ka kooli

söökla, pakkudes kõrvitsasuppi,
kõrvitsasalatit ja kõrvitsakooki.
Aitäh neile!

Kõrvitsapäeva eel käis kasvuhoones kibekiire kõrvitsate
lõikumine. Õpilased, õpetajad, koolitöötajad - igaüks andis
panuse mõne eriskummalise näo sündimisele ning ka
selleks, et osaleda kõige vahvama kõrvitsa väljavalimisel…
Fantaasia pidi lendama vabalt. Parimaid kõrvitsameistreid
ootasid auhinnad...
Kõrvitsalaternate meisterdamisse oli lisaks koolirahvale ja
nende peredele (vt fotot: pereliige Julius tööhoos. I. Kaeli
foto) kaasatud ka inimesi väljastpoolt kooli. (foto: Räpina
lasteaia Vikerkaar Muumi rühm. Foto A. Ilvese erakogust.)
Nobedate meisternäppude kätetööna
valmisid
väga eriskummalised kõrvitsalaternad. Igaühel
oma keel ja meel, nägu või tegu.
õhtuses
Kõrvitsapäeval
pargis
jalutades kohtus rahvas nii kõige
õudsamate kui ka täiesti nunnude
kõrvitsanägudega… Mõned irvitasid

Enne kõige pidulikumat osa ehk
kõrvitsalaternate
süütamist
toimus Loomemajas Kairit Tuka

juhendamisel

kõrvitsatoitude

meisterdamine- degusteerimine.
Kõik huvilised said kõrva taha
panna
maitsa

nii mõnegi retsepti ja
Eesti kõige suuremast
marjast tehtud roogasid (NB! Mari
on täiesti õige botaaniline termin
kõrvitsa vilja kohta!)

rahulolevalt,

teised õelalt, kolmandad vaatasid
naerulsui,
sind

FB-s toimunud hääletuse
tekitades tõeliselt võitis Kauksi PK 3. klassi
eleva
küünla- õpilase
Maris
Otsingu
maigulise õhtu.
"ninakas kõrvits".

Köögiviljanduse õpetajaToivo Niiberg pidas seminariruumis
loengu imelistest kõrvitsatest. Rääkis, mis sorti kõrvitsaid on
olemas, kuidas mekivad, kuidas parandavad meeleolu,
leevendavad depressiooni. Niiberg garanteeris loengukuulajatele
loengult lahkumisel hea tuju. Peab mainima, et see õnnestus tal
tekitada suurepäraselt - nimelt need imelised kõrvitsad, mis
lisaks slaididele seinal olid ka eluskujus lauale välja laotud, olid
valmis ka degusteerimiseks. Rahva lemmikuks kujunes õlikõrvits,
mis maitses kurgi ja meloni vahepealselt. Teise koha saavutas
pähklimaitseliste seemnetega ja ilma kõva kestata kõrvitsa sort.
Iga soovija sai tükikese kõrvitsat ka kaasa. Ega ei teagi, kellel
valmis pärast kõrvitsakissell, mõni muu roog või kes krõmpsutas
sõprade-perega hoopiski niisama vahelduseks:) Kes soovis, sai ka
mõne seemne kaasa kuivatamiseks.

Kell 18.30 oli mõisa juurde parki kogunenud
oktoobrikuu hämarust laternatevalgel nautima
pea kogu Räpina

liikvel

väga palju

:).

Lisaks RAKi kooliperele oli

väikseid vaimustunud lapsi

-

kaasas emmed-issid, vanaemad-vanaisad... Kui
kümnetele ja kümnetele Halloweeni laternatele
ring peale tehtud, sai igaüks osa ehtsast tulešõust
- Tartust oli esinema tellitud kaunid tüdrukud, kes
taltsutasid suurepäraselt tuld. Tütarlapsed
keerutasid kõikjal enda ümber osavalt erinevaid
kette ja tõrvikuid lahtise tulega, taustaks
energiline muusika.

Muljeid kõrvitsapäevast
jagas LEEGI PÕDER, ME1212-K / 3mg.
Fotode autorid Kristjan
Freirik ME11-11-K/ 4mp
Leegi Põder ja
kutseõpetaja Toomas
Mastik.
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Usu endasse!
Üritus “Lahe koolipäev” vääris oma nime, tegu oli tõesti laheda
päevaga. Teemaks oli: “Elad ise oma elu?” Erinevad kuulsused
nagu Märt Treier, Ville Jehe, Lea Dali Dion, Tanja Mihhailova ja
teised (vaata kõrvalt!) rääkisid oma kogemustest,
maailmavaadetest ja muust huvitavast.
Pärast iga esineja kõnelemist olid etteasted: tutvustati Acro
joogat, võitluskunste jne. Lauljad laulsid ja sellega läksid kaasa ka
pealtvaatajad.
Pauside ajal võis uudistada bokse, kus tutvustati ja pakuti noortele
võimalusi osalemiseks erinevates projektides.

Minule jäid eriti meelde kaks mõtet:
•

•

FB-d

saab võrrelda narkootikumiga. Keegi kutsub sind
proovima, sa saad selle kogemuse ja lõpuks upud sellesse.
Muusika algab vaikusest.
Ragne

Nazimov 2ap / AE13-11-K

Tanja Mihhailova:" Ma
sain teada alles viiendas
klassis, mis on
Eesti!" :D

Lea Dali Lion:
"Kui süda ütleb,
siis nii ka on!"

•

•

Inimestele tuleks andestada, mitte viha endas kanda.
Usu endasse! Tanja Mihhailova ei saanud muusikakooli sisse.
Ära viibi negatiivses seltskonnas, ära lase halba energiat
endale ligi.
Jaanika Müürisepp 2fp / FL13-11-K

Aianduskoolist osalesid noortekonverentsil “Lahe koolipäev”
Ragne Nazimov(2ap), Jaanika Müürisepp (2fp), Sandra Variksoo
(3mp), Ailely Hunt (3mp), Piia-Ann Leis (2ap).

Mardilaadal
Räpina aianduskooli esindus osales 6.-9. novembrini toimunud
Mardilaadal. Mardilaata, kus on koos Eesti käsitöö koorekiht,
nimetatakse ka “käsitöö laulupeoks”, sest tegemist kõige kauem
toimunud ning väga kindlate traditsioonidega käsitöölaadaga.
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit korraldas Mardilaata juba 18.
korda. Esimesed üheksa aastat peeti laata Tallinna laululava
ruumides, nüüdseks on laada püsivaks toimumiskohaks saanud
Saku Suurhall.

6.novembril toimunud õppekäigul laadale oli tekstiilkäsitöö
õpilastel võimalus tutvuda parimate meistrite toodanguga, osta
uusimaid

erialaseid

praktikaettevõtetega
õpinguteks.

raamatuid,
ning

luua

koguda

kontakte

“Elad ise oma elu?” programm

“Taevas”

I vaatus –

Kes ma olen? Miks ma seda teen, mida ma teen, ning milline on
minu rada, st milliseks ma tahan, et mu elutee kujuneks? Elus tuleb
teha valikuid, kuid mille järgi otsustada? Kuidas seada eesmärke

milleks üleüldse unistada? Kuidas leida endas kirge ja
tegutsemistuhinat ning julgust, et võtta ette järjekordne uus
ettevõtmine? Kõigest algusest, loomisest ja startimisest tähtede
poole leiame koos Märt Treieri, Aigi Vahingu ja Ville Jehega.
ning

II vaatus “Põrgu”
Kes olid mu kõrval, kui ma olin peaaegu kokku varisemas?
Kui raske on ikka raske ja mis see pühendumine tähendab?
Kas tõesti peab läbi sita kõndima? Kui palju vastutust on piisavalt?
Mis tagajärjed mõjutavad mind ja minu eluteed? Arutusest,
raskustest, ühiskonnast, takistustest ja elu teispoolsusest pajatavad
meile Andres Sõber, Lea Dali Lion ja Tanja Mihhailova.
–

III vaatus “Maa”
Milline elu on tasakaalus elu ning kuidas saavutada tasakaal? Igaüks
meist teab lugu Yinist ja Yangist (tasakaal Hiina mõistes), kuid
milline on see igapäevaelus? Keha on võimas looja
kuidas hoida
oma vaim virk ja keha vormis? Oma õnne valemist, positiivse oleku
saladusest, tänulikkusest ja headest eeskujudest tulevad meile
kõnelema Kalev Külaase ja Kristel Talvistu ning Hirvo Surva.
–

–

Üritus oli tõesti vahva, jäime Ragnega mõlemad väga rahule.
Võimaluse korral osaleksin ka järgmisel aastal! Minule läksid korda
järgmised mõtted:
•

Noortekonverentsi

võimalike
eriala

inspiratsiooni

Aianduskooli esindus oli sel aastal laadal väljas kõik neli päeva,
mil laat avatud oli. Oli palju toredaid kohtumisi nii
kooli vilistlastega kui võimalike uute õpilastega. Kaasa võetud

kooli aastapäeva- ja mälestusteraamatud läksid kiiresti
kaubaks. Esindusboksi töös hoidnud õpilased olid neljanda päeva
lõpuks laadamelust korralikult väsinud, kuid samavõrra õnnelikud
saadud kogemuse üle.
Lüüli Kiik tekstiilitöö eriala juhtõpetaja

Konverents toimus tänavu 11. korda ja sellel osales üle1000 noore.

Noortekonverentsi “Lahe koolipäev” raames kuulutatakse välja ka
“Hea eeskuju” - noor, kes oma käitumise ja tegudega seda tiitlit
väärib. Tänavu pälvis tiitli “Hea eeskuju 2014” Rõuge tüdruk Liivika
Koobakene kogukonna eestvedamise ja arendamise eest.

Olen ikka vaadanud ESTAT KASVUHOONES
tegutsemas nagu peente kätega haldjat. Hele pea,
sõbralik olek, naeratab, kui sul on mõni küsimus, mis
väärib asjalikku vastust. On näha, et Esta teeb oma tööd
südamega ja ka austusega ümbritseva suhtes.
Teda ümbritsevad iga päev janused lilled, nii mõnigi küsib
spetsiifilist hooldust või kindlat kastmiskorda. Estal on kõik
kontrolli all. Tööpäeva lõpuski vaatab kõikehõlmava
pilguga üle kasvuhoone ruumid, et miski niisama korratult
vedelema ei jääks.
Palju edu, jõudu ja jaksu talle tegutsemises edasi!
Mina õpilasena hindan teda kasvuhoone tubliks
(ja vist ka asendamatuks)
töömesilaseks!
LEEGI PÕDER, 3mg

Hea

kogemus

Luualt

28.-29.oktoobril 2014 toimus Luua Metsanduskoolis programmi ´´Kutsehariduse sisuline arendamine
2008-2013`` maastikuehituse eriala võrgustiku koolitusseminar, millest võtsid osa meie kooli õpetajad
Reet Palusalu, Priit Trahv, Tarmo Loid, Andres Vainu ning Reti Randoja-Muts.
eesmärgiks oli maastikuehituse kutseõpetajate ja
koostööpartnerite teadmiste ning oskuste täiendamine uute
tehnoloogiate ja metoodika kasutamisest rahvusvahelise kogemuse
kaudu. Koolitajaks oli Belgia maastikuehitusettevõtte Viridis

Koolituse

tegevjuht

Andre

Goemaere,

kes

oli

tuttav juba

möödunud

koolitas väikeaedade kujundamise teemal. Seekord
teemaks
UUED SUUNAD MAASTIKU EHITUSES, kus

jaanuarist, mil ta

olid

alateemadeks

olid

vertikaalhaljastus,

vähe

hooldust

uued

aiad, katuseaiad,
ning
maastikuehituses

nõudvad

materjalid

töö lõpetamisel. Väga huvitav kogemus!!! Uude meeskonda

jätkusuutlikus.

sulandumine sõltuski sellest, kui hästi suutsid Sa eelmise ülesande

Seminar ei piirdunud vaid loenguosaga. Esimese päeva pärastlõunal

situatsioonis eelmise ehitaja infot ära kasutada.

eesmärgi järgmisele edasi anda ja kui hästi ise suutsid uues

alustasime praktiliste töödega, kus osalejatest moodustati kolm
maastikuehituse rühma (igas rühmas 6 osalejat). Igale teamile anti,
erinev maastikuehituslik ülesanne (kasti suurus 6 x 2 m.
Ülesanneteks oli kujundusplaanilt ülesande
mahamärkimine,
kiviterrassis ja puitterrassi ning killustikukattega ja kividega ala
ehitamine. Ülesanded olid üsna sarnased sellele, mida igapäevaselt
Räpina

Aianduskooli maastikuehituse tundides sooritatakse, kuid

erilist tähelepanu pöörati läbi tegevuse

(learning by acting)

Olen rahul, et Aita Sauemägi oma meeskonnaga võttis vaevaks
kirjeldatud ürituse korraldada, sest kogemuste vahetamine Luua
Metsanduskooli, Hiiumaa Ametikooli ning Andre Goemaerega oli
arendav ja andis ideid, mida Räpina Aianduskoolis kohandada ja

edasi arendada. Samuti tuleb tänada Luua Metsanduskooli
kollektiivi, kes hoolitsesid selle eest, et meil oli olemas hea

keskkond, kus töötada ja majutuda.

õppimisele.
Kui

Reti Randoja-Muts kutseõpetaja

meil reeglina õpetaja näitab töövõtted ette ja kirjeldab
olemust, siis töötoas keskenduti sellele, et oma

tööprotsessi

varasema kogemuse baasil tuleb leida optimaalseimad lahendused

ülesande täitmiseks, järgides ergonoomilisi töövõtteid ja hinnates
aega. Keerukust lisas ülesande täitmisele asjaolu, et iga natukese aja
tagant (pea 60 minuti järel) tuli rotatsiooni korras rühmaliikmeid
vahetada. Õpetajana sain hea kogemuse sellest, millise tundega
võib õpilane oma kavandatud tegevuse juurest minna uuele
väljakutsele ilma, et eelmine tegevus saaks lõpetatud. Mina tundsin

segadust, sest eelmine ülesanne oli huvitav ja soov viimast lõpetada
suur, kuid sellise vahetusega treeniti meie kui tööturul aktiivselt
osaleda soovijate paindlikust. Kas Sa suudad olla nii ´´egovaba´´, et
muutuste tuules usaldada oma alustatud töö lõpetamise kolleegile
ja teistpidi jälle, kas Sa ikka mõistad teise eesmärki tema alustatud

"Meje Mees" uurib elu
KATRIN UURMAN
22.-25.10.2014
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational
Training), Thessaloniki, Kreeka
Eesti esindamine e-õppealasel ekspertide arutelul “Expert workshop
on Quality Requirements for New Forms and Contexts of Teaching
and Learning” ning osalemine ettekandega “A single e-quality label
for higher education and VET, the Estonian approach to promote and

assess quality

in

e-learning”.

KATRIN UURMAN

15.-18.10.2014
Locorotondos, Itaalia
Eesti esindamine EUROPEA Internationali seminaril, tutvumine
Itaalia kutseharidussüsteemi ja kutsestandarditega.

REET PALUSALU
12.-25.10.2014
Bildungszentrum Gartenbau Langenlois, Austria

Palusalu töötas Erasmus+ projekti “Kogemusõpe Euroopas”
raames kaks nädalat õpetajana Austria kutseõppeasutuses. Oma
R.

kogemusi tutvustas Reet kolleegidele 10.11.2014.
INDREK KAELI
KADI KOOSAPOEG, TÕNIS SOOPERE, URMAS ROHT, KALLE
TOOM

12.-16.11.2014
l’Ecole des Fleuristes de Paris, Pariis

13.11.2014
Rahvusvahelise võrgustiku FLORNET kongress ja 4.

pea-assamblee.

Aiandusliidu koosolek Luual
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Üdini praktiline suvi - Rootsis, Hollandis, Šveitsis ja Norras
Kui eelmisel aastal kasutas maastikuehituse eriala õpilane LEEGI PÕDER kooli poolt pakutud
praktikavõimalust Prantsusmaal ning toimetas seejärel ringi erinevates Eestimaa ettevõtetes, siis
tänavuseks suveks organiseeris ta juba ise endale ühe eriliselt värvilise suve. Kuidas, miks ja mis?

Juba 24. aprillil pakkisin omad asjad ja asusin oma sellesuvisele
ümbermaailmareisile;).
Kas seda nüüd just nii suurejooneliselt nimetada võib, kuid tõsi ta
on, et minu lennukas suvi koosneb vaid mõnest üksikust päevast
Eestis ning kuust ajast Rootsis, 2 kuust Hollandis, nädalast Šveitsis

Kirde-Hollandist,

ja 2 kuust Norrast.

mu hollandlastest sõpradele külla sõitsime.

niisugustele rännakutele? Uudishimu. Janu laiendada
läksin ma kõigist neist riikidest otsima
võimalikult paljusid maastikuehituslikke teadmisi-võimalusi-töid.
Mis viis mind

silmaringi.

Nimelt

Leidsin ka!

Rootsis, Stockholmis, tegutsesin põhiliselt linnahaljastuses.
Nõustasin inglise keeles eraaia omanikke, pakkusin ideid
aiakujunduseks ja osalesin peenarde rajamisel, istutasin enda
väljavalitud taimi, panin natuke ka kivisillutisi…

suures
rohearmastuses.
Maastik oli muidu üle maa
lauge, puud olid madalad ja
metsa leidsime eest alles
kui autoga

Vahepeal saabusid meie firmasse ootamatult külla ka Tarmo Loid ja
Andres Vainu, kes on meie õpetajad RAKis ja Eesti maastikuehitusettevõtete juhid. Õpetajad Loid ja Vainu tunnevad van der Speki
firmajuhti juba aastaid ning aegajalt satutakse ikka tööalaselt ja
kogemuste vahetamiseks külla. Oli ootamatu kuulda pärast hollandi
keelekeskkonda sattumist eesti keelt
lastelt otse su ukse taga:).

kaasmaaOmamoodi
kultuuriliseks elamuseks

Saime Dianaga osa võtta erinevate aedade ja
oli katusehaljastuse
Minu tööpäevad algasid igal argipäeval lõuna poolt sisserännanud
terrasside rajamisest, kivisillutiste ladumisest,
rajamine geipaarile.
hekilõikustest, hooldustöödest. Avastasime, et
tumedanahalistega metrood jagades. Selleks, et töökohta jõuda,
kust ülemus mu auto peale korjas. Nagu ka
mu kolleegid
Hollandis eelistatakse kasutada eraaias alati
suuri kiviplaate, mis pannakse otse liivale… Meil tavaliselt on ikka
pakistanlased, kes iga jumala päev kindlal kellaajal hakkasid Allahi
poole palvesõnu ümisema. Väga kultuuriline kogemus.
väiksemaid kive rohkem eraaedades kasutusel ja päris liivale
Linnamelu iseenesest oli minu jaoks huvitav- tohutult palju
korralikku kivitööd ka ei tehta. Kliimaerinevused.
ja
erinevad
linnaosad
rikaste
tavainimeste
Oli päevi, kui käisime kaasas erinevate pisitööde tegemisel. Näiteks
rahvast,
elurajoonidega… Õnneks jäi minu tegevuspiirkond peamiselt
eraaed oli valmis ehitatud ning kliendil oli mure, et aiavalgustuse üks
lamp ei tööta nii nagu peab, kastmissüsteem vajab putitamist või siis
Bromma linnaosasse, mis on kesklinnast suhteliselt eemal. Kui ma
oleksin pidanud kuu aega kesklinnas elama, oleks see mulle
mõni sillutiskivi oli praak. Sellisel juhul oli meie ülesanne koos
kolleegiga parandada viga ning kliendile ei maksnud see midagi.
kindlasti nüristavalt mõjunud. Nimelt taimi, haljastust, loodust oli
Dianaga töötasime tavaliselt erinevate objektide peal.
seal vähe. Muidu jättis Stockholm aga kena ja hoolitsetud mulje:
palju
peenraid,
sedapuhku maailmakuulsa Rijks
sõbralikud
Ka Amsterdamis töötasime
lilli, haljastajaid,
inimesed…. Kogu
Rootsi-suve
ebaKunstimuuseumi teraapilises aias, mis oli rajatud samuti
meeldivam
osa
oli aga
et
Rootsi-suve ebameeldivaim osa meie firma poolt. Vahva oli suhelda aia külastajatega ning
see,
tumedanahalised
olid
abieluolid agressiivsete
samal ajal rajada aeda täiendavalt kahte pilkupüüdvat
abieluettepanekutega
ettepanekutega väga agressiivsed
nad
värvikat peenart- koostöös ühe hollandi professionaalse
püüdsid oma käitumisega igati mõista
maastikuarhitektiga. Veel oli meil Hollandi pealinnas
tumedanahalised.
võimalus töötada tänu meie firma äripartner-firmale Bureau
anda, et blondiin neiu, nagu ma olen, aitab
neid paberijamadest välja, kui nendega abiellub. Ühe noormehe
Groene Zakenile Amsterdami katusehaljastuse kallal. Nimelt üks
geipaar (loete õigesti!) oli firma tellinud katusele taimestatud aeda
kohta kuulsin hiljem, et tal on Pakistanis, oma kodumaal, pruut
rajama. Aed sai võrratu ja pilkupüüdev ja oleme Dianaga väga uhked,
olemas, vähe sellest— nad on juba abielus.
Kahjuks ma ei saa aga soovitada sama firmat (Scandinaviangroups
et nägime nii ilusa aia valmimist ning saime kaasa lüüa selle rajamisel!
–

-

OÜ) praktika

sooritamiseks kellelegi edaspidi, kuna kolmandikku
ootan ma senimaani ning ülemusel on ilmselt
majanduslikke raskusi selle väljamaksmisel. Erialaselt aga igati
väärt kogemus!
töötasust

Hollandisse võtsin kaasa oma kursaõe Diana. Koos töötasime 2
kuud Hollandi ühes parimas maastikuehituse firmas, Diana
peaaegu 3 kuud. Firma omanik M. van der Spek Hoveniers on
Hollandi Maastikuehituse Assotsatsiooni juht. Ettevõttes töötas
aastaringselt umbes 80 inimest, suviti rohkem. Firmale kuulus
kus olid olemas
päris suur krunt,
Miljonäride aiad—- kõikvõimalikud kivi- ja puitmaterjalid, mis
potentsiaalsetele klientidele on ideaalse
meil oli see au!
aia rajamisel suureks abiks, kui valdab
kimbatus millist materjali kasutada. See firma rajab nii suuri kui
väikseid aedu ja avalikke haljasalasid üle Hollandi ja ka välismaal.
Lisaks hooldab ta pärast rajamist klientide aedu. Vahepeal oligi
meil Dianaga au töötada tõeliste miljonäride aedades, kus
maatükk oli igavene lahmakas ning see oli meie ettevõtte poolt
loendamatute taimeliikidega suurepäraselt ära kujundatud.
Hollandile oli üldse iseloomulik see, et pea kõikjalt leidis kauneid
aedu. Väga vähe oli üldises linnapildis räämas aedu või selliseid,
kus polnudki midagi. Hollandis on pehme kliima ja see kajastub ka

augustil
4.-8.ndal
Šveitsis
võtsin
osa
rahvusvahelistest
aiandusvõistlustest, esindades koos Enely ja Kristjaniga Eestit.
Oeschbergi aianduskool, kus toimusid võistlused, asus suhteliselt
laugel maal, aga kui meid üks päev viidi Alpidesse ja
šokolaaditehasesse, siis oli ikka hästi võimas tunne küll. Alpid
tekitavad minus sellise pühaliku tunde!
Võistlused olid huvitavad. Eesti saavutas kokkuvõttes küll 13. koha,
kuid oleme tulemusega hästi rahul, konkurents oli suur. Pidime
eelkõige oma taime-alased ladina keele teadmised proovile panema,
aga ka seemeneid sortima, taimi paljundama, maastikuehituslikku
näidisaeda rajama, kaks floristika tööd tegema... Lilleseaded ja
maastikuehituslikud ülesanded läksid meil väga kenasti!
2 kuud töötasin suve lõpetuseks ka Lõuna-Norras Stavangeri
piirkonnas, mis oli üks mullaviljakamaid piirkondi sellel maal.. Norras
on üleüldse kokku 3 piirkonda, kus põllumajandust suuremas mahus
üldse viljeletakse, mujal on mäed ja kiviklibu.
Tegin rasket tööd köögiviljafarmis. Igapäevane uni oli näha silme ees
porgandeid, brokkolit, tuhandet sorti salatit, rukkolat, naerist, hiina
8
kapsast. JÄTK järgmisel lk-l...

JÄTKUB
Koristasime saaki, pakendasime. Kogu oma tegevuse juures aga oli
kaks asja, mida ma silmist ei lasknud - nautisin võrratute mägede
nägemist horisondil ja uurisin võimalusi, kuidas saada näiteks uuest
aastast mõnda maastikuehituse firmasse tööle. Lõingi koha peal
päris mitu kontakti, ehk saan uuel aastal kasutada. Mind tõesti
huvitab, kuidas toimub maastikuehitus nii kaugel põhjas.
Norrakatel on tavaliselt pisikesed aiad, nagu on ka nende majad.
Kui põhja pool Norras on vähe korras aedu, siis lõuna pool on näha
väga paljusid korralikult rajatud (aga pigem pisikesi) aedasid.
Norras oli minu jaoks meeldejääv kogemus ka see, et tööd tuli
väljas teha iga jumala ilmaga. Nagu norrakad ise ütlevad - ei ole
halba ilma, on vale riietus! Meilgi olid seljas veekindlad riided õnneks! ja nii me siis töötasime
suure vihma, tormise tuule ja
muidu külma ilmaga. Kõiki neid elemente jagus! Viimastel
sügispäevadel õnnestus ära näha ka paari
Ei ole halba ilma, on
kilomeetri
ookeani kohalt
kauguselt
lähenev vesipüks ja võimas äike välk ja
vaid vale riietus!
raksakas!!
Huvitav aga oli see, et Norras olid mu kolleegideks enamasti
eestlased ning üksteise suhtes oldi päris õelad. Silma all naeratati
üksteisele viisakalt, kuid seljataga nokiti kõiki, keda silmapiiril ei
olnud. Ma sain paraku kogemuse ka eestlase mitmepalgelisusest.
Õppisin Norras seda, et tegelikult meil on alati võimalik valida, kuhu
me soovime kuuluda. Kas me tahame laskuda madalale ja
õelutseda? Või me tahame elada
...

-

-

-

rahus ning üksteisega kokkuhoidmises? Seda mu mõttekäiku ei
saagi päris üheselt mõista, kuid: meil on alati valida, kas
negatiivse hoiakuga kaasa minna või jääda positiivseks. Kas
näidelda, et oled keegi teine, või oled sina ise. Mina valisin pärast
2 kuud kestnud kogemust kindlalt rahu- ja õnneseguse raja. See
tähendab, et ehkki mu kolleegid, 30ndates noormehed,
ropendasid pööraseid nilbusi allapoole vööd, siis mina jäin
iseendaks ning õppisin loodust ja mägesid veel rohkem
armastama. Või võibolla hoopis nende lummavat ja justkui
toetavat rahu.
Saadud kogemus on hea selleks, et, elades
Meil on alati
läbi oma senise elu kõige keerulisema võimalus valida!
kolleegide seltskonna, oskan edaspidi seda
enam hinnata sõbralikke, rõõmsaid, üksteist
hoidvaid-abistavaid-toetavaid kolleege. Minu lihtne soov ka siia
lõppu kõigile teile: inimesed, väärtustage üksteist! Öelge ikka
tunnustav sõna oma abikaasale, töökaaslasele või sõbrale! See
häälestab ka neid positiivsusele. Edukate inimeste motivatsioon
peitub nende oskuses kasutada oma keskkonna ressursse,
häälestades positiivsusele ka neid ümbritsevad inimesed. Kuna
tegemist on täiesti tasuta tööriistaga, siis tasuks seda kasutada!
Maailm pole sugugi nii negatiivne, nagu 2 kuud üksteisest
väsinud kolleegide seltskond mind tundma püüdis panna. :)
Ja järgige südame kutset, kui saate. Elu on ilus!
Leegi

AIAKÄÄRIDE VÄLJAPANEK õpetaja SIRJE TOODINGU klassis
väärib lähemat uurimist ligi 40 erinevat aiakääride varianti,
-

lisaks teisigi aednikule vajalikke terariistu. Erinevat värvi
märkmepaberid annavad vihjeid selle kohta, kuivõrd
käepärane
eksemplar
tundub
konkreetne
õpetaja
Toodingule.

MUINASJUTT

Kolm väikest roosi

Seitsme maa ja mere taga elasid kord kolm väikest roosikest koos oma armastava ema ja
isaga. Nad olid pärit ülikute peenrast. Tänu sellele ei pidanud kolm väikest roosikest kunagi kannatama külma

ilma või kuiva mulda. Ühel päeval muutus aga kõik.
Ühel tormisel suvepäeval oli terve ülikute peenar jäänud väga vaikseks. Kõik teadsid, et see ei tähenda
midagi head. Sellel samal päeval küüditati kolme väikese roosikese vanemad teise maa mulda. See mõjus
kolmele väikesele roosikesele väga rängalt. Vanemad, kes olid oma lapsukesi kaitsnud nii tormi kui tuule
eest, olid kadunud. Veel rängemaks tegi asja see, et kolm väikest roosikest pidid oma silmaga pealt nägema,
kuidas hiiglased nende vanemad kodumaa mullast välja sikutavad ja sunniviisiliselt kaasa viivad.

Kolmeks ööks ja kolmeks päevaks langesid kolm väikest roosikest masendusse. Selle kolme päeva jooksul oli
roosikeste elus paljugi muutunud. Kolmest väikesest roosikesest oli saanud kolm imeilusat roosikest.
Kolme päeva jooksul oli peenrale istutatud ka kolm õelat päevakübarat. Nad olid õelad ja upsakad.
Neile ei meeldinud see, et kolm imeilusat roosikest tõmbasid endale tunduvalt rohkem tähelepanu.
Keegi ei tahtnud kolme õela päevakübara poole vaadatagi.
Ühel päeval tekkis kolmel õelal päevakübaral verdtarretav mõte hävitada kolm imeilusat roosikest.
Oma plaani kaasasid nad ka lehetäid. Nende plaan oli teha seda öösel, kuna päeval oli lillepeenral
range kontroll.
Saabus tume öö. Kolm imeilusat roosikest olid uinunud. Kolm õelat päevakübarat otsustasid
hakata oma plaani läbi viima. Nad kutsusid enda juurde terve lehetäide armee ja saatsid nad
kolmele imeilusale roosikesele peale. Kolm õelat päevakübarat jäid tulemusi ootama, aga
lehetäide armeed ei tulnudki. Nad ei suutnud kolmele imeilusale roosikesele haiget teha.
Isegi lehetäid jahmusid nähes seda ilu.
Paari päeva pärast närtsisid päevakübarad oma õelusesse ja kolm imeilusat roosikest said
edasi nautida oma elu ilusal peenral veel terve igaviku.
Maarja Haas 1fp / FL14-11-K

Põder

ME12-12-K / 3mg

MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu 10 aastane!
MTÜ Räpina AK Vilistlaskogu üldkogu sai kokku Räpina
Aianduskoolis 12.11.2014, samas klassiruumis, kus 10
aastat tagasi taasasutati vilistlaskogu. Kohale tuli 30

„Kord seitse teed kooli on kokku meid toonud,
need seitse teed laiali viinud meid ka,

vilistlast.

siis tagasitee leiad kunagi taas.“

MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu moodustati
19.02. 2004. aastal. Asutajaliikmed olid: Kalju-Erik
Haljasmägi, Ralf Räni, Madli Jalakas, Arvi Lepisk, Ülo
Zirnask, Urmas Nagland, Katrin Uurman, Priit Põldma,
Ants Bender, Virge Mastik, Eino Peedel, Valdur
Madisson, Georg Mahla, Mati Kirotar, Raimo Kiudorf,
Helve Eesmaa, Maiken Meensalu, Jaanus Allika, Malle
Rätsep, Heino Luiga, Jaan Kivistik, Sirje Tooding. RAK

kui korragi siit aga vett oled joonud,
Need

värsiread

ennesõjaaegsete
koolile kingitud

pärinevad
vilistlaste
Tartu

1972. aastal
poolt aiandus-

kunstikombinaadi

„ARS“ kunstnike poolt loodud seinaplaadilt.
Fotol ülesleitud plaadiga Kalju-Erik
Haljasmägi. Foto V. Mastiku erakogust.

Vilistlaskogu esimeseks esimeheks valiti Kalju-Erik
Haljasmägi, kes oma ametiperioodi (2004-2007) käigus suutis palju
korda saata. Seejärel kandis seda vastutavat koormat Sirje Tooding ja
alates 2011. aastast Virge Mastik.
MTÜ Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu moodustati eesmärgiga
säilitada ning tugevdada vilistlaste ühtekuuluvustunnet, aidata kaasa
kooli arengule, traditsioonide hoidmisele ja jätkamisele ning kooli
Traditsiooniks
on
ajaloomaterjalide
kogumisele.
kujunenud
parimatele päevase õppevormi lõpetanutele kinkida erialaseid
raamatuid, kuhu sisse on kirjutanud pühenduse meie kooli vilistlane-

õpetaja.
Püüame meeles pidada ka meie kooli vanu ja väärikaid vilistlasi ja
töötajaid. Lillekimbud aianduskooli ja vilistlaskogu poolt said tänavu
vanaprouad Elle Mälberg (106.a) ja Klaara Ostra (95.a).
Vilistlaskogu aruandeaastaks on kalendriaasta. Tähelepanelikumad
on kindlasti
märganud, et meie kooli vilistlaskogu saab kokku
tavaliselt novembrikuul ja samal päeval, kui toimub aianduskooli
SÜGISBALL.
Räpina Aianduskooli direktor Kalle Toom, vaatamata lühikesele
ametiajale, andis põhjaliku ülevaate töödest ja tegemistest.
Räpina Aianduskooli Vilistlaskogu majandusaasta aruande esitas
Virge Mastik. Kalju-Erik Haljasmägi rääkis emotsionaalse loo, kuidas
ta leidis üles aastakümneteks kadunud vilistlaste poolt kingitud taiese
ja sellest, kuidas toimus vilistlaskogu moodustamine 2004. aastal.
Räpina Sadamas võõrustas vilistlasi Räpina Vallavanem Teet Helm.
Saime põhjaliku ülevaate sadamakompleksi ehituskäigust ja

tulevikuplaanidest.
Sünnipäevatordi lõikasime lahti aianduskooli kohvikus ja õhtu lõppes
aianduskooli 37. korda toimuva traditsioonilise sügisballiga. Tantsuks
mängis ansambel „Tuulest Viidud“. Esinesid noored peotantsijad
Räpina ÜG-st,
aianduskooli lauljad Jaanus Prüki juhendamisel,
Räpcountry linetantsijad. Balli paariks valiti Sten Ea ja Liisi Kont.
Tänutäheks oli vilistlaste poolt neile ka väikesed kingitused.
Räpina

MTÜ Räpina

Aianduskooli
Vilistlaskogu on
esitatud
kodanikuühiskonna
2014. aasta

Põlvamaa parimate

tegude ja tegijate
konkursi
nominendiks

kategoorias "
Järjepidevuse
kandja".

Sügisball

Aianduskooli Vilistlaskogu saab jälle kokku aasta pärast.
Virge
Mastik RAK Vilistlaskogu juhatuse esimees

12. novembril toimunud Sügisballi “ametliku osana” allkirjastasid
aianduskooli direktor Kalle Toom ja Õpilasesinduse juhi asetäitja Vivian
Lepa (3mg) Räpina Aianduskooli Õpilasesinduse põhimääruse.
Foto: Toomas Mastik
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Sügisball
Tänavusel sügisbalil oli 110 osalejat, lisaks õpetajad ja
külalised. Õhtujuhid Liisi Kont, Kärt Vikat ja Mairold
Mänd
olid vahvad ja professionaalsed. Suureks
abiliseks oli neile õpilasesinduse juht Vivian Lepa. Suur
tänu neile!
-

-

Rõõm oli kohtuda paljude vilistlastega. Tore, et ball oli
igati ballilik õpilased tulid õigeks ajaks kohale ja olid
pidulikult riides. Küll meil ilusad noored :) ! Suurepärase pildistamisnurga ja
saalikaunistuse eest sügav kummardus floristidele!
-

TÄNAME SÜGISBALLI SPONSOREID:
Andtriine Ilunurk, Pubi Turist, kauplus Magaziin, Räpina Raanatupood,
ilusalong Bonare, OÜ Chignon, VT Haljastus, Lokko Talu Loodusmatkad,
Põlva Kultuuri– ja Huvikeskus, RAKi õppemajand, Reet Palusalu, Heini
Lumpre, Tarmo Evestus, Svetlana Tund

Balli miss ja mister—Liisi Kont (2ag)
Sten Ea (4mp). ÕNNITLEME!

ja

VÄGA VANAD RAAMATUD
Raamatukogus on võimalik tutvuda väga vanade aiandusalaste raamatutega. Tänu Mooste Taaskasutuskojale on meil nüüd olemas
korralikus köites:
TEGELIKU AIANDUSE JA MESINDUSE KÄSIRAAMAT I osa (Tartu, 1934)
TEGELIKU AIANDUSE JA MESINDUSE KÄSIRAAMAT II osa (Tartu, 1935)
TEGELIKU AIANDUSE JA MESINDUSE KÄSIRAAMAT III osa (Tartu, 1935)
Dr. A. Mathiesen, DENDROLOOGIA (Tartu, 1934)
AIATÖÖ ÕPPERAAMAT (Tallinn, 1913) (Eevi Kruusi kingitus aianduskoolile)
*

–

*

–

*

–

*

*

Tule uudistama!

Külli Nõmmistu raamatukoguhoidja

Ilmunud on TOIVO NIIBERGI luuleridade ja kasulike näpunäidetega
kalender AEDNIKU ABIMEES 2015. Väärt värk kõigile päkapikkudele

:) !

RÕÕMUJAGAJA JA –KORRUTAJA

LEEGI NURGAKE
Mitte keegi ei tea, mida ta teha suudab, enne,
kui ta pole proovinud.

Mõtlemine on üks olulisemaid edu saavutamise

PEAGI TULEKUL:
18.11 võrkpallivõistlused
20.11 kursustevaheline mälumäng
kl 16 seminariruumis (334)
25.11 õpilasesinduse juhi valimised
seminariruumis (334) kl 9.35-9.50

4.12 kursustevaheline mälumäng kl
16 seminariruumis (334)
5.-6. 12 Infomess “Teeviit”

9.12 jõulueelne spordiõhtu võimlas
10.12 jõululaat fuajees

11.12 jõulupidu

võtmetegureid ja tööriistu. Oma mõistuse
kasutamine edukuse suurendamisel on parim
strateegia ja suurelt mõtlemine kõige praktilisem
ning kergem viis seda teha.
Edukas inimene mõtleb positiivselt ja see on edukate kõige olulisem edu
saavutamise strateegia!
Positiivse mõtlemise esimene reegel on: Ära alahinda ennast! Sa tead, et oled
väärt enamat, kui esmapilgul sulle tundub.
Kui sul on kalduvus mõelda negatiivselt või oled konservatiivse mõtteviisiga,
mida siis teha, et oma mõtteviisi muuta? Abiks on kolm lihtsat reeglit:
1. Too oma igapäevasesse kõnekasutusse positiivsed sõnad.
2. Tunnusta ja julgusta teisi inimesi
3. Kujutle tulevikku positiivselt
Kõigil inimestel on mõtlemiseks sama lähtekoht, samad võimalused. Küsimus
on valikus mõelda positiivselt või negatiivselt.
Sul on piiramatud võimalused. Kõik algab sinu peast ja mõtlemisest. Milline
inimene tahad Sina tulevikus olla?
ALLIKAS:

http://tugiee.wordpress.com/2010/05/28/positiivse-motlemise-maagia/

Lehenumbri ilmumisele aitasid kaasa Elis Sepp (2kg), Leegi Põder (3mg), Kristjan Freirik (4mp), Maarja Haas (1fp), Jaanika Müürsepp (2fp),
Ragne Nazimov (2ap), Madis Eenlo (1mk), Sirje Tooding, Külli Nõmmistu, Heini Lumpre, Reti Randoja-Muts, Svetlana Tund, Toomas
Mastik, Airi Lokk, Õnne Rämmann, Liina Palu, Toivo Niiberg, Urve Grünberg, Ulvi Mustmaa, Virge Mastik. Aitäh kõigile! Ja anna ikka
uudistest teada!
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