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PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI DEVIIS

PÜ - põline ja ühtehoidev

 

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI VISIOON

Pärnu Ühisgümnaasium on loomingulise ja akadeemilise õppekeskkonnaga, mitmekülgset ja konkurentsivõimelist haridust

pakkuv gümnaasium. Oleme tulevikku vaatav, olevikku arvestav traditsioonidele toetuv omanäoline kool, kuhu tahetakse

õppima tulla. 

 

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI MISSIOON

Pärnu Ühisgümnaasium on iseennast analüüsiv, konkurentsivõimeline, arenev ja õppiv organisatsioon. Õpetame inimesi, kes

saavad tulevikus hästi hakkama, teavad oma tugevaid külgi ning oskavad neid kasutada.

 

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI PÕHIVÄÄRTUSED

Austus ja avatus

Me austame ennast ja teisi. Me oleme avatud uue ja erilise suhtes. Me hindame koostööd kooli, kodu, õpilase-õpetaja ja

kogukonna vahel.

Väärikus ja hoolivus

Me oleme ausad, viisakad ja heatahtlikud. Me käitume vastavalt ühiskonnas üldtunnustatud väärtustele ja hindame kooli

väärtusi. Me märkame ja tunnustame teineteist, arvestame üksteisega ning austame üksteist. Me peame kokkulepetest kinni

ja vastutame oma tegude eest.

Rõõm ja tervislikud eluviisid

Me oskame näha positiivset ja seda nautida. Terves kehas terve vaim!

Vabadus ja vastutus

Me julgeme avaldada oma arvamust ja tegutseda, genereerida ideid ja neid ellu viia. Vastutame oma sõnade ja tegude eest ja

töötame järjepidevalt eesmärgi nimel.

Omanäolisus ja jätkusuutlikkus

Hea mainega maakonnakeskne gümnaasium oma identiteedi ja traditsioonidega.

Meisterlikkus

Motiveeritud, kõrgete ametioskustega personal, kes väärtustab elukestvat õpet.

Õpihimu

Õppimine on au sees ja esmatähtis. Pärnu Ühisgümnaasium on õppimiskallakuga kool. Kool rakendab oma töös õppiva

organisatsiooni põhimõtteid. Õpetajad õpivad ja täiendavad ennast regulaarselt.
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Head lugejad
 

                                                                                                                                                 Ei ole paremaid, halvemaid aegu.

                                                                                                                                         On ainult hetk, milles viibime praegu.

                                                                                                                                                                                     Artur Alliksaar
 

Armas koolipere, te kõik olete olnud väga tublid ja me oleme teie saavutuste üle uhked!

 

Teie ees on Pärnu Ühisgümnaasiumi aastaraamat, mis kajastab 2019/2020 õppeaasta töid ja tegemisi.
Aastaraamat sai koostatud eelkõige tulevaste aegade nimel, et saaksime üheskoos ilusaid hetki ja toredaid
aegu meenutada. Sellesse raamatusse talletatud lugu on meie ühine ajalugu.

 

Aastaraamatus said võimaluse oma mõtete avaldamiseks ja kokkuvõtete tegemiseks õpilasesindus,

õppetoolide juhid, projektijuht jpt. Meenutame sõnas ja pildis selle õppeaasta parimaid tegusid ja tublimaid
tegijaid. Siit leiad abiturientide, tänaseks juba meie vilistlaste, koolitee alustamise ja gümnaasiumi
lõpetamise pildid.

 

2019/2020 õppeaasta jooksul said kroonitud õpilaste ja õpetajate pühendumus ja pingutused mitmel
erineval moel. Meil on olnud suur rõõm ja au välja anda kuldmedal ja hõbemedalid, noore teaduri märgid
ning kiitus- ja tänukirjad erinevate saavutuste eest. Tänu ja kiitus on tulnud suurepäraste õppetulemuste,

muusikasaavutuste ja sporditulemuste eest. Aineõpetajad tänavad ja tunnustavad oma õppeainesse
panustamise ja rahvusvaheliste suhete edendamise eest ning ettevõtlikud noored said Tartu Ülikooli Pärnu
kolledži majanduskursuse tunnistuse. On loodud tugevaid õpilasfirmasid, millest on juba välja kasvamas ja
kasvanud ettevõtted. 

 

Kooli lõpetajad saavad eluteele kaasa kooli märgi, sest meie oleme ju ühised - põlised ja ühtehoidvad! Meie
kool on kõige pikema traditsiooniga gümnaasiumiharidust andev kool Pärnus ning koolimärgi kinkimise
traditsioon pärineb juba Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi päevilt. Hoidke ja kandke meie kooli märki
uhkusega!

Austusega 

Anneli Rabbi
Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor alates 1. august 2019
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Töövaba aega on juurde tulnud.  Direktorina töötades ei
olnud peaaegu üldse vaba aega.  Paratamatult olin tööga
seotud ka puhkuste ajal. Pidin olema ju igal ajal kursis
kogu koolis toimuvaga.  Kui viisin avalduse linnapeale
oma vabastamise kohta koolijuhi ametist, siis ütlesin talle,
et vabal ajal niidan küll suvilas muru, aga peas töötab
ikkagi  „muruniitja“ kooli probleemidega.

MART KUUSKMANN
PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI  DIREKTOR 1999 - 2019

Mis on Teie jaoks muutunud pärast
Ühisgümnaasiumi direktorina tegevuse lõpetamist?

KÜSIMUSI ESITAB MIRELL KARUKS

Kui palju hoiate end koolis toimuvaga kursis?

Jälgin pidevalt kooli Facebooki. Nii olen kursis kooli heade saavutustega. Samuti kohtun paljude endiste
Ühisgümnaasiumi kolleegidega, kellelt kuulen kooli käekäigu kohta. Eriti meeldiv on kohtuda õpilastega.
Südantsoojendav on käia ka koolis, kui mind on kutsutud ülekoolilistele üritustele. Armsad tervitused,
soojad pilgud  õpilastelt ja õpetajatelt  annavad  hea tunde.

Te olete füüsikaõpetaja, kas õpetate seda ainet edasi? 

Õpetan   käesoleval perioodil  väikese koormusega füüsikat  põhikooliõpilastele  Audru Koolis, kus
alustasin oma õpetajatööd 1975. aastal.  Hea on hoida end kursis füüsikaga ja selle õpetamisega. Päriselt
õpetaja ametist veel lahkuda ei taha. Selles ametis on rõõmu, mis annab elujõudu. Samas on huvitav
õppida tundma tänaseid õpilasi ja nende arusaamu elust, nii tunnen ka ennast nooremana.

Mis on kõige esimene mälestus, mis tuleb seoses Pärnu Ühisgümnaasiumiga meelde?

Tundsin meeldivat aukartust väärika Ühisgümnaasiumi ees, kui 21 aastat tagasi siia tööle tulin.  Esmalt
on meeles ääretult soliidne direktor Elmar Roosna, kellega pidevalt suheldes sain minagi osa tema
elutarkusest.  Samuti koolipere - õpilased ja õpetajad, kellest õhkus tegutsemistahet ja rõõmu koolitööst.

Milline amet oli raskem, kas õpetaja või direktori oma?

Mõlemas ametis olid oma rõõmud ja raskused. Töömahukam oli muidugi koolijuhi amet.  See võttis kogu
mu aja ning  puhkehetki peaaegu ei olnudki. Raskem on vast vale sõna, õigem oleks öelda, et koolijuhi töö
oli vastutusrikkam. Minu seljataga oli ju üle-tuhandeline koolipere, kelle heaolu eest vastutasin. 
Olles koolijuhi ametis, oli mul väga suur rõõm töötada ka õpetajana. See aitas õppida tundma õpilasi ja
näha otseselt tänaseid noori koolitöös, nende elutunnetust ja arusaamisi tänasest. Pean väga tähtsaks, et
koolijuht annaks ise koolitunde. Praegusel perioodil on see kahjuks keelatud.
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Kas olete mõelnud, mida oma direktori ametis oldud aastatel oleks võinud teisiti teha? 

Väga hea küsimus. Eks plaanid on olnud alati suuremad, kui teoks teha sain. See vast nii peabki olema. Lagi
ei tohi olla kunagi käega puudutatav. Oleksin tahtnud, et kool oleks säilinud täistsüklikoolina, klassid I
klassist kuni XII klassini. Noorematel õpilastel oleks säilinud eeskuju vanematest õpilastest ja gümnaasiumi
oleks pääsenud enamik põhikooli õpilastest. Kool oleks olnuks terviklikum ja õpilastel pikemaaegsem
õppimise võimalus meie gümnaasiumis. Õpetajad saanuks õpetada nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
õpilasi. See oleks andnud tugevama ja järjepideva teadmiste vundamendi. Paraku oli põhikoolide ja
gümnaasiumite eraldamine vabariigi haridusministeeriumi otsus. 
Oma töös oleksin vast rangem pidanud olema.

Millise saavutuse üle oma elus olete kõige uhkem?

Koduses elus oma pere ja kuue lapselapse üle. Koolitöös on heameelt valmistanud rahvusvaheliste suhete
arendamine koolis. Olime vabariigis esimene kool, kes hakkas korraldama õpilastele rahvusvahelisi
õpilaskonverentse. Esimesed konverentsid toimusid koostöös Soome, Rootsi, Hollandi ja Portugali
koolidega, kus õpilased esinesid oma teadustöödega. Tänaseks on saanud tugeva aluse Erasmus+ projektid. 
 Õpilastele on see hea võimalus saada uusi kogemusi ja näha elu ja õppetööd teistes Euroopa koolides.

Millest unistasite lapsepõlves? Kas need unistused on täitunud?

Soov oli saada lenduriks. Paraku need õppimisvõimalused Eestis puudusid ja seda ametit sai õppida vaid
Venemaal. Majanduslikult ei olnud see siis mulle võimalik. Huvi lennunduse vastu on säilinud aga
tänaseni.

Mis on kõige olulisem, mille olete oma kodust kaasa saanud?

Vaimne tarkus, mida olen oma vanematelt saanud, ja Eestimaa armastus. Minu vanemad olid mulle kui
ajalooõpiku autorid. Minu lapsepõlves õige ajalookäsitlus koolis puudus, aga nemad hoidsid mind kursis
tegelikkusega. Rääkisid, mis tegelikult on Eesti ajaloos aset leidnud. Samuti sain kodust kaasa armastuse,
hoidmise ja hoolimise oma pere vastu. perearmastuse ja selle hoidmise, samuti huvi muusika vastu.
Raamatute lugemine oli ülitähtis. Kuigi meie majanduslik olukord ei olnud eriti hea, siis raamatute jaoks
jätkus raha alati. 

Millise tarkusetera annaksite tänastele abiturientidele teele kaasa?

Säilitage õppimistahe ükskõik mis eluperioodil. Vaimne tarkus on ülim!

Aitäh!
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ÕPILASESINDUS

Õpilasesindus (ÕE) on kooli õpilastest koosnev
kogukond, kus arutatakse kooliga seotud
probleeme ja ettepanekuid. Enne, kui midagi
otsustatakse, viiakse läbi ka koosolek kooli
juhtkonnaga, kes samuti arutab kaasa ja annab
soovitusi positiivse tulemuse saavutamiseks.
Õpilasesindus seisab õpilaste heaolu eest, kaitseb
nende huve ning seaduslikke õigusi, kuid samas
tõstab ka õpilaskonna vastutust kooli ees.

Selle aasta suurim väljakutse ÕE-le oli kooli
puudumissüsteem kooskõlastada õpilaste
soovidega ja direktsiooni nõudmistega. Selleks, et
asi toimima saada, pidi õpilasesindus õpilaste
hääle kuuldavaks tegema ning direktsioon
omakorda õpilasesinduse ettepanekuid tähele
panema. Kõik osapooled kuulati ära ja soovitud
tulemus saavutati üheskoos. Nagu ikka on
õpilasesinduse ja juhtkonna vaheline suhtlus tihe,
nii oli see ka eriolukorra ajal. ÕE liikmed uurisid
õpilastelt distantsõppe plusse ja miinuseid ning
tegid direktsioonile ettepanekuid, kuidas olukorda
paremaks muuta. Sealt omakorda jõudis info
õpetajateni ning need probleemid leidsid
lahenduse. 

Õpilasesindus annab teotahtelistele ja motiveeritud õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii
koolis kui ka kooliväliselt, olla kaasatud koolielus ja vedada eest projekte või uuendusi. Põhieesmärgiks
on esindada õpilaste huve, selgitada probleeme ning olla peamiseks vahelüliks õpilase ja teiste kooli
huvigruppide vahel. Samuti püüab õpilasesindus muuta koolielu omanäolisemaks ja huvitavamaks.

Lisaks „tööle” korraldab õpilasesindus ka toredaid
üritusi koolirahvale. Selle aasta suurimad üritused
olid Suit up Day, Halloween, Ühisfest ja
sõbrapäev. Lisaks nendele olid veel erinevad
kohvikud. 

Igal kevadel korraldab õpilasesindus endale ka
väikese laagri, kus räägitakse veelkord läbi aasta
jooksul tehtu ning vaadatakse üle kõik
õpilasesindust puudutav dokumentatsioon. Seal
hakatakse ka vaikselt juba järgmise aasta plaani
kokku panema ning loomulikult veedetakse koos
toredalt aega. Selle aasta kevadel tegi ka meie
armas õpilasesinduse liige Nele Tomingas meile
motivatsiooni koolituse, kus pidime lahendama
koos erinevaid ülesandeid, mis aitasid muuta meie
õpilasesindust veel ühtsemaks ja leida
motivatsiooni enesekindlamalt edasi minna.
Siinkohal toon ära nüüdseks endise ÕE presidendi
Mirell Karuksi soovi:  „Ma loodan, et uus valitsus
lööb asjad paika ning ÕE oleks rohkem
kuuldaval.”

Ethel Saarnak
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ÕE  koolitus- laager

"Loodan, et igaühel on olemas eri l ine sõber, kes temast alat i  hool ib. Sõber on see, kes
teeb su tuju heaks ka si is, kui sa ei tunne ennast hästi  või oled kurb. Olge oma
klassikaaslaste vastu alat i  toredad ja vi isakad, sest i lma nendeta oleks kool ielu mõttetu.
I lma sõpradeta poleks see kool ni i  hubane ja armas nagu hetkel."

Pärtel Andres Sooniste
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Esimene koolipäev oli emotsiooniderohke, kindlasti
põnev ja tunne, et ei jõua ära oodata, millal saan
hommikul kooli poole minna, oli suur.

ÕPILASESINDUSE PRESIDENT MIRELL KARUKS 

Kindlasti 12. klassi lõpp. Gümnaasiumi ajal ka kõik
üritused, kus olime klassiga koos. 

Millisena mäletad oma päris esimest koolipäeva?

Mis sulle 12 õpinguaasta jooksul kõige eredamalt
meelde on jäänud?

Milline on ideaalne kool?

Ideaalne kool on kool, kuhu iga õpilane tahab ise minna. 
Õpilane tunneb end kindlalt ja turvalist seal. 

Kui sa saaksid koolisüsteemi muuta, siis mis sa esimesena teeksid?

Tooksin tagasi suunad.

Kas õpilaste hääl on kuulda? Kas seda võetakse arvesse?

Õpilased on siis kuuldavad, kui nad teevad end kuuldavaks. Kui meil on piisavalt head argumendid,
võetakse meid kindlasti tõsiselt ja meie arvamust arvestatakse.

Mis on meie kooli tugevused?

Meie kooli tugevuseks on ühtehoidev koolipere. 

Mis on see kõige olulisem, mille sa meie koolist kaasa võtad?

Õppisin Ühisgümnaasiumis seda, et vahet pole, kui keeruline su olukord on, kui sul on toetavad
koolikaaslased, suudad sa teha ükskõik mida. 

Kuidas kirjeldad meie kooli õpilasesindust?

Õpilasesindus on pisike, aga väga võimas osa meie koolist. Paljud ei tea, mida me täpselt teeme, aga alati, kui
kellelgi on probleem, lahendame selle ära. ÕEs käivad õpilased, kes tahavad midagi ära teha.

Mida andis sulle ÕE presidendi roll?

Sain aru, kui keeruline on olla juhi rollis, ja läbi selle õppisin tiimis töötama. Kui oli probleem, pöörduti
minu või Britti poole ja panime pead kokku ning proovisime leida parima lahenduse.

Mis on see tarkusetera või juhtmõte, millest sa oma elus ja tegevustes juhindud?

“Kui mitte mina, siis kes? Kui mitte praegu, siis millal?” - Emma Watson 
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Mäletan, kuidas astusin reipalt kooli poole, milleks tol
hetkel oli Koidula gümnaasium. Ma olin küll
valmistunud ja teadsin, et enamik klassikaaslasi on mu
lasteaiarühmast, aga kooli ees seistes hakkasin värisema.
Ei tea, kas see oli kartus koolitee alguse tõttu või seetõttu,
et minu kõrval seisis 11 aastat  vanem poiss.

ÕPILASESINDUSE ASEPRESIDENT BRITT RONDO

Enim on meelde jäänud need hetked, kuidas kooli
vahetusega kõik muutub, olgu selleks siis ühest
põhikoolist teise või põhikoolist gümnaasiumisse
minemine. Kindlasti jääb ka kõikidele meile meelde 2020.
aasta kevad, eriolukord ja sellest tingitud hoopis erinev
koolilõpp. 

Millisena mäletad oma päris esimest koolipäeva?

Mis sulle 12 õpinguaasta jooksul kõige eredamalt
meelde on jäänud?

Milline on ideaalne kool?

Usun, et kõigi jaoks on ideaalne kool erinev, aga minule piisaks, kui kõik koolid oleks nagu Pärnu
Ühisgümnaasium. 

Kui sa saaksid koolisüsteemi muuta, siis mis sa esimesena teeksid?

12 aasta jooksul olen näinud, kuidas paljud näevad vaeva loominguliste ainetega. Mina muudaks
loominguliste ainete hindamise süsteemi - tööd oleks kas arvestatud ja mittearvestatud. 

Kas õpilaste hääl on kuulda? Kas seda võetakse arvesse?

Olen olnud nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õpilasesinduse juhtkonnas ja võin kindlalt öelda, et õpilaste
hääli võetakse kuulda. Kindlasti võetakse arvesse, muidu poleks ju sündinud PÜ üritust “Ühisfest”. 

Mis on meie kooli tugevused?

Kooli tugevusteks on tugevad ja vastutulelikud õpetajad, sport ja laulmine.

Mis on see kõige olulisem, mille sa meie koolist kaasa võtad?

Pärnu Ühisgümnaasiumist võtan kaasa kolm omapärast aastat, mida ma ei veetnud vaid õppides. Suutsin
avastada, kes ma olen ja kuhu ma tulevikus jõuda tahan.  Endaga võtan kaasa veel ka palju sõpru. 

Kuidas kirjeldad meie kooli õpilasesindust?

Õpilasesindus on üks pisike osa kõigi koolipäevadest. Õpilasesinduse pere on omakorda pisike osa minu
gümnaasiumiaastatest, sest nendega sai kõiksugu asju korraldatud ning vahepeal tuli ikka kõiki natuke
tagant utsitada.

Mida andis sulle ÕE asepresidendi roll?

Olles asepresident, suutsin end proovile panna igas mõittes. Nüüd tean, et kui vähegi midagi tahan, olen
võimeline seda ka saavutama. 

Mis on see tarkusetera või juhtmõte, millest sa oma elus ja tegevustes juhindud?

“Ükskõik, kui raske elu ka ei paistaks, alati on midagi, milles sa võid edu saavutada. Oluline on see, et sa alla
ei annaks.” Stephen Hawking
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Kas teadsid, et õpetaja Ülle Otskivi

- armastab üle kõige oma kodu

-on suurepärane tütar, ema ja õde

- lemmiktegevus on kodu koristamine (laste arvates)

-ülimalt hooliv, muretseb alati, et kõht  täis oleks

- eelistab kohvi teele

-alati abivalmis

- tahtis lapsena saada õpetajaks

-meeldib reisida

-talv pole tema jaoks talv, kui pole saanud suusareisil käia

-tegeleb harrastusspordiga

-pigem koera- kui kassiinimene.

AASTA ÕPETAJA

Õpilasesinduse eestvedamisel  antakse igal  sügisel  välja AASTA ÕPETAJA tiitel .  Oma
hääle annavad kõik gümnasistid.  Sel  aastal  sai  ti itli  matemaatikaõpeja 

ÜLLE  OTSK IV I
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Kodanikupäeva osaluskohvikus
arutleti teemadel, kas noortel on
Pärnus kohta ning mida teha, et
noored jääksid Pärnumaale või
tuleksid pärast õpinguid tagasi.
Muuhulgas otsiti vastuseid
küsimustele, kas õpilaste vaim-
sele tervisele pööratakse piisavalt
tähelepanu ning milline on
tulevikus õpilane ja õpetaja.

Mirell Karuks:
„Osaluskohviku korraldamine
on väga tähtis, kuna
diskussioon on oluline.
Noored saavad vabalt rääkida
oma ideedest  ja muredest
ning kuulata teiste arvamust.
Erinevatel teemadel ilma
hinnanguteta kõnelemine 
toetab seda, et me mõistame
paremini ning vajadusel
oskame üksteist aidata.“

Kodanikupäeval korraldas õpilasesindus kooli aulas osalus-

kohviku, et arutleda tuleviku üle. Päeva juht oli kooli vilistlane

Karoliine Aus, kes on MTÜ Tunne eestvedaja.

OSALUSKOHVIK JA
ÜHISFEST

Jaanuaris korraldas ÕE esimest korda Ühisfesti (ÜF) teemal
„Pärnu - noorte inimeste linn“, kus õpilased said kaasa
rääkida linna arengu teemadel. Päevajuht oli Sass Henno
ning ÜF-il osales sadakond Pärnu linna 8.-9. klasside ja
kutsehariduskeskuse õpilast, gümnasisti ja kolledži tudengit.

ÜF-i paneeldiskussioonis avaldasid arvamust Pärnu linnapea
Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp ning Estonia
Spa Hotels juhataja Andrus Aljas, Pärnumaa Arenduskeskuse
juhataja Erik Reinhold,   kooli vilistlane Karoliine Aus MTÜ-st
Tunne ja Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi.

Laudkondades arutlesid noored   tuleviku kooli ja hariduse
teemadel ning missugused võiksid olla tulevikus töökohad ja
-korraldus. Ühiselt otsiti vastuseid küsimustele, miks
kodukohta jääda või tagasi tulla ning millises Pärnus
soovitakse elada ja töötada.

Individuaalne lähenemine ja kujundav hindamine andeainetes (kehaline kasvatus, muusika, kunst, tööõpetus).
Hinnete asemel “arvestatud” ja “mittearvestatud”.
Keeleõppe puhul saab aina olulisemaks keelepraktika, nt õpilasvahetused.
Õppimisvõimalused Pärnus - kuni gümnaasiumi lõpuni on kõik väga hästi. Pärnu probleemiks on
edasiõppimisvõimaluste puudus – puudub ülikool.
Tulevikus kasutada (matemaatika) eksamil valemilehte,  sest eesmärgiks on loogiline mõtlemine, mitte tuupimine.
Keemias ei pea teadma perioodilisustabelit peast, vaid peab oskama seda kasutada.
Pärnu on hea koht elamiseks, tööl saab käia mujal. Kaugtöö (see, mida saan teha kodus) muutub aina olulisemaks.
Pärnus puudub rahvusvaheline kool, seega start-upid või rahvusvahelised firmad ei saagi siia tulla/laieneda.
Spetsialistid võtavad kaasa ka pere, seega lapsed vajavad kooli, kus õppida.
Tuleviku koolis pannakse õpilased mõtlemiskiiruse järgi klassidesse - õpetajal oleks mugavam õpetada ja siis ei
jääks keegi ka maha ega läheks õpetaja plaan paigast.
Arvestatakse õpilase tugevuste ja nõrkustega.
Personaliseeritud õpe sõltuvalt huvidest.

Mõned mõtted laudkondadest
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21. septembril toimus üle-

maailmne koristuspäev. See

mastaapne ettevõtmine toimus

juba teist aastat ning selles

osalesid 150 riigi kodanikud. Sel

aastal pöörati Eestis tähelepanu

eelkõige hajusalt paiknevale

väikesele ja nähtamatule prügile,

nagu seda on suitsukonid,

pudelikorgid, pakendid, ühe-

kordsed nõud. Hajusalt paikneva

väikeprügi ohtlikkus tuleneb

selle laialdasest levikust ja

koguseliselt on seda kordades

rohkem kui suuri prügi-

hunnikuid metsa all. Väikeprügi,

mis kord juba loodusesse satub, ei

jõua tõenäoliselt kunagi nõuete-

kohasesse käitlusesse ning

kujutab endast suurt ohtu

loomadele, lindudele ja kaladele.

Ühisgümnaasium liitus õpilas-

esinduse eestvedamisel üles-

kutsega märgata prügi linna-

ruumis ja looduses. Üheskoos

otsustati koristada ära Pärnu

raudteejaama piirkond kuni

Papiniidu sillani.

Koristamistalgutel osales 91

noort, kes andsid olulise panuse

kodulinna puhtamaks muut-

misel. Kokku koguti 30 suurt

kotitäit prügi, nii et vahepeal pidi

lähimast ehituspoest prügikotte

juurdegi ostma. Lisaks pisiprügile,

millest väga suur kogus oli

konisid,   leiti rehve, katuse-

materjale, porolooni ja torusid,

riideid ja jalanõusid. Ühed

sammaldunud saapad tekitasid

õpilastes palju elevust. Loodus oli

otsustanud need oma maitse järgi

kujundada.

Ilm ei hellitanud koristajaid, enne

tööle asumist tuli sahmakas

vihma, nii et tööd alustades olid

juba enamik inimesi läbi

vettinud.   Keegi ei löönud aga

ettevõtmisele käega. Kogu

plaanitud piirkond käidi läbi ja

tehti puhtaks. Noored olid küll

vihmast märjad, aga rõõmsad, et

said anda olulise panuse maailma

paremaks ja puhtamaks muut-

misel.

Koristamistalgutel osales pisut

alla saja gümnasisti, kes andsid

olulise panuse kodulinna

puhtamaks muutmisel.

MAAILMAKORISTUSPÄEV
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VÕÕRKEELTE  ÕPPETOOL
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„Vene laul“ on Pärnu Ühisgümnaasiumi eestvedamisel toimuv vene kultuuriloole pühendatud festival,
kuhu lisaks Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilastele on oodatud esinema ja kontserti kuulama Pärnu linna ja
maakonna koolide õpilased, aga ka külalised teistest vabariigi koolidest ning väljastpoolt vabariiki. Festival
on õppekava toetav kultuurisündmus, mis rikastab õpilaste maailmapilti ning lisab ka õpetajatele
kogemuste vahetamise võimalusi.

Festival sai alguse 2015. aastal, mis oli kuulutatud muusika aastaks. Seetõttu pühendati esimene „Vene
laulu“ festival vene romansile kui ühele omapärasele muusikavormile. Järgmisel aastal lisandus romansile
ka vene filmimuusika. Kui esimesel aastal olid festivali osalejad peamiselt oma koolist ning Pärnu teistest
koolidest, siis 2016. aasta festivalil oli juba külalisi Viljandimaalt, Haapsalust ja Kohtla-Järvelt. „Vene
laulust“ sai üleriigiline festival.

Järgnevatel aastatel on festival pühendatud nii laste- ja noorteaastale kui kultuuripärandiaastale. Festivali
kandvaks ideeks on alati jäänud vene laul läbi aegade. Esitatavate palade autor ja helilooja peavad olema
vene päritolu.

Aasta-aastalt on festivali mõõtmed kasvanud. Tegemist on meie kooli tugeva kaubamärgiga, mida teatakse
ja tuntakse kogu vabariigis. Festivalil osaleda soovijaid on aina rohkem, nii et kõik soovijad meie koolimaja
saali enam ära ei mahugi. 2018. aasta festival sai suisa rahvusvahelised mõõtmed, kui osalesid õpilased-
õpetajad Lätist Jurmalast.

FESTIVAL "VENE LAUL"
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2019. aastal pidas festival oma viiendat sünnipäeva. Meeleolukal kontserdil osales õpilasi 16 erinevast
koolist. Üllatusesinejatena astusid üles Moskva kolledži estraadi ja džässi osakonna õppejõud,
rahvusvaheliste konkursside laureaat, rahvusvahelise žürii assotsiooni liige, koormeister Ljudmila
Kitajeva, Pärnu Kunstide Maja õppealajuhataja, muusikaõpetaja ja dirigent Evelin Mei ning Pärnu
Kunstide Maja vokaalpedagoog, ooperilaulja Aita Kaaver.

Sel õppeaastal pani „Vene laul“ leivad ühte kappi rahvusvahelise Erasmus+ projektiga EVA - EQUALITY,
VARIETY, ACCEPTANCE – schools in a changing world finding common values for living together in peace.
Festival kandis sel aastal pealkirja „Erinevate rahvaste laulud“ ning lisaks Eesti õpilastele osalesid õpilased
ja õpetajad Saksamaalt, Türgist, Portugalist, Prantsusmaalt (La Réunion’i saarelt) ja Bulgaariast. Antud
festivalil osalemine avardas õpilaste silmaringi, aitas eesti õpilaste seas populariseerida vene keelt ja
kultuuri. Aitas kaasa mitmekülgselt haritud inimese kujundamisele. Samuti tutvustas väliskülaliste rikast
kultuuri. Kogu projekti peamiseks eesmärgiks on üksteise mõistmine ja tolerantsus ning ühiste inimlike
väärtuste leidmine olenemata meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest taustast.

Festivali „Vene laul“ eestvedajad on meie vene keele õpetajad Sarmite Tammekivi ja Irina Oad. Festivali
plakatite ja trükiste kujundusega on tegelenud Marika Ristmäe. Meie kooli ühe tähtsündmuse
õnnestumisse on alati panustanud väga paljud õpetajad ja õpilased.

ERINEVATE
RAHVASTE 
LAULUD
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Best in English on rahvusvaheline veebipõhine inglise keele võistlus

14-19-aastastele õpilastele, kes  on valinud selle võõrkeele. Test sisaldab

lugemis- ja kuulamisülesandeid, mida sooritatakse aja peale, seega

kiiremad saavad rohkem punkte. Võistluse korraldajamaa on Tšehhi

ning toimub see kord aastas. Esmakordselt toimus võistlus 2012. aastal.

Aja jooksul on võistlus üha kasvanud, välja arvatud viimasel aastal, kui

kehtestati osavõtutasu. Nii et kui 2018. aastal osales ca 21000 õpilast,

siis viimati osales 16462 õpilast 25 riigi 624 koolist.

Pärnu Ühisgümnaasium on võistlusel osalenud juba neli korda ning iga

kord on oma võimed proovile saanud panna vähemalt 50 õpilast. Kõige

tähelepanuväärsem oli 2018. a Marge Krahvi 80. koht maailmas ja

kuue õpilase jõudmine parima 5% sisse, mis viis meid ühtlasi maailma

koolide seas kõrgele 51. kohale. Sel aastal mahtus viis meie õpilast

parima 5% sisse, mis näitab teatud stabiilsust. Eestlaste üldist head

võõrkeeleoskuse taset kinnitab tõik, et kahel viimasel aastal on ka

võistluse üldvõit Eestisse tulnud. Kindlasti jätkub osalemise traditsioon

ka meie koolis.

Selle aasta viis parimat:

Risto Peet
Karel Koronen
Gerli Künnapuu
Emily- Sofia Merivälja
Brayan Talts

BEST IN ENGLISH

Kadri Kõrre
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2019. aastast pakub Innove koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning rahvusvaheliselt
tunnustatud testimisorganisatsiooniga Cambridge
Assessment English Eesti gümnaasiumiõpilastele
võimalust sooritada tasuta inglise keele Cambridge
English: C1 Advanced eksamit. 
C1 Advanced on suurepärane alternatiiv
riigieksamile, sest see on tunnustatud ülikoolide ja
tööandjate poolt üle maailma. 
C1 Advanced eksam on osutunud kõige
populaarsemaks eksamiks, millega asendada
riigieksamit, sest see võimaldab saada tulemuseks nii
B2, C1 kui ka C2 taseme.
Seega, kui  juhtub, et õpilane ei saavuta eksamil C1
taset, vaid hoopis B2, väljastatakse ka sellisel juhul
tõend eksami tulemusest ja  riigieksam loetakse
sellega sooritatuks .Eelmise kevadel saavutas mitu
meie abiturienti C2 taseme!
Meie kool alustas eeltestide tegemisega eksamile
pääsemiseks 2019. aasta kevadel ja kõik, kes said
vähemalt 50 punkti, said õiguse sooritada  C1 eksam
tasuta. 
Juhul, kui plaanid minna välismaale õppima või
soovid muul põhjusel tõestust oma keeleoskusele, on
C1 eksam selleks väga hea võimalus. Testimine algab
2020. aasta sügisel, eksamit saab sooritada hilissügisel
2020 või kevadel 2021.
Sertifikaat kehtib kogu elu.

Anne-Maarja Tammaru
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HUMAN I TAARA INETE
ÕPPETOOL
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Projektitöö on aidanud kaasa kõige eelpool nimetatu rakendamisele.

Pärnu Ühisgümnaasiumi rahvusvahelistumine on olnud pikaajaline protsess, juba alates 2004. aastast,

millega on panustatud märkimisväärselt kohaliku kogukonna arengusse, kooli(de) koostöisesse õppimisse ja

õppetöö innovatsiooni.

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI
RAHVUSVAHELISTUMINE 
TÄNU ERASMUS+ PROJEKTIDELE

Viimasel kolmel aastal oleme osalenud kokku seitsmes rahvusvahelises Erasmus+ projektis, tehes koostööd

kokku 26-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Itaalia, Sloveenia, Austria,

Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Küpros, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium

Martinique’i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis). Lisaks on osaletud ka veebipõhistes

rahvusvahelistes projektides eTwinningu keskkonnas. Viimase kolme aasta jooksul on Pärnu

Ühisgümnaasium osalenud edukalt kuues eTwinningu projektis: 2018. aastal omistati projektile „Education

au patrimoine via les parcours de santé“ eTwinningu riiklik ja Euroopa kvaliteedimärk; 2019. aastal valiti

antud projekt parimaks Erasmus+ ja eTwinningu koostööprojektiks Eestis. Rahvusvaheliste projektide

raames läbiviidavatesse tegevustesse kaasatakse aktiivselt lisaks kooliperele ka kohalikke partnereid ja

organisatsioone, kellega koostöös peetakse silmas ka kohaliku kogukonna huve ja vajadusi.

Projektitegevuste tulemusena on sündinud mitmed nähtavad ja käegakatsutavad projektitulemused, mis

on aidanud arendada ja parendada hariduselu, noorsootööd, turismi, keskkonnasõbralikku hoiakut,

kogukonna silmaringi ja õpilaste aktiivset kaasatust Pärnus. Läbiviidud projektid on olnud pikaajalised

(kestvusega 1-3 aastat) ning käsitlenud väga erinevaid teemasid (roheline eluviis ja keskkond, (jätkusuutlik)

arhitektuur, ajalugu ja kultuur, Euroopa väärtused eesotsas avatuse ja tolerantsusega; kunst, kirjandus ja

muusika; tervislikud eluviisid; informaatika; filosoofia ja eetika; loodusteadused), lõimides seejuures

formaalset ja mitteformaalset haridust.

"Rahvusvahelised projektid süstisid
minusse rohkem julgust inimestega
suhelda. Lisaks sain uusi sõpru, kellega
kunagi tulevikus uuesti kohtuda."

                                                            Britt Koger

Erasmus+ projektid õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu toetajana

Õppija individuaalse arengu toetamine: projektiülesanded on mitmekülgsed ning erinevad, mis võimaldab

igal õpilasel projekti jooksul näidata end oma tugevaimast küljest ja seda edasi arendada, ning teised

tegevused on arendavateks väljakutseteks, mis

võimaldavad omandada uusi teadmisi ja oskusi. Näiteks on õpilased olenemata valitud õppesuunast

õppinud jätkusuutliku arhitektuuri ja tervendavate rohealade põhialuseid. Õpilased on saanud

praktiseerida koolis õpetatavaid võõrkeeli -  inglise, saksa, prantsuse, hispaania ja vene keelt. 
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Õppija sotsiaalse arengu toetamine: projektilähetuste ajal kohalikes peredes elamine ning Pärnus toimunud

projektinädalatel välisõpilaste majutamine on aidanud kaasa inter- ja sotsiokultuuriliste pädevuste

arendamisele. On arendatud suhtlemisoskust ja seda erinevate kultuurikandjatega vahetu kontakti kaudu. 

Õpioskuste arendamine: projektitegevused nõuavad väga head ajaplaneerimise, enesejuhtimise, iseseisva

töötegemise oskuse, aga ka grupi- ja meeskonnatöö oskuse olemasolu, pidamaks kinni püstitatud

eesmärkidest ja tähtaegadest.

Loovuse arendamine: projektitegevused on pakkunud mitmekülgseid ülesanded kunsti-, kirjanduse- ja

muusikavallas. Lisaks on arendatud probleemide lahendamise oskust ning paindlikkust, leidmaks

lahendusi erinevates elulistes olukordades projektikohtumiste vältel. Näiteks on lahendatud

partnerkoolides toimuvate ettekannete ajal puuduva wifi ja kõlari probleem omaenda nutiseadmeid ja

nende võimalusi ära kasutades. 

Ettevõtlikkust arendav õpikäsituse rakendamine: tänu projektidele on õppijad omandanud ürituste

läbiviimise oskuse, hea suhtlusoskuse, meeskonnatöö tegemise ja avaliku esinemise kogemuse. On õpitud

toime tulema fikseeritud eelarvega ning leidma lisavõimalusi ja vahendeid ürituste elluviimiseks.

Erasmus+ projektide mõju õpikeskkonnale

Rahvusvaheline projektitöö koolis on aidanud luua õppimist toetava ja innovaatilise õpikeskkonna.

Rahvusvaheliste projektide kaudu on Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetajate ja õpilaste koostöö paranenud,

ainetevaheline lõiming tihenenud, erinevates ainetes käsitletavate teemade seotus eluga tugevnenud ning

seeläbi on ainetunnid muutunud õpilaste jaoks huvitavamaks ja tihti ka interaktiivsemaks. Rakendatakse

ümberpööratud klassiruumi ja projektiõppe meetodeid, kasutatakse aktiivselt IKT-vahendeid. 

Projektiülesannete elluviimiseks tuleb tihti lõimida formaalset ja mitteformaalset haridust, mis on

õpilastele ja õpetajatele rahuldust pakkuv väljakutse ning eduelamust võimaldav tegevus, kuna annab

konkreetse ja nähtava tulemuse. Näiteks on projektide raames loodud Pärnusse erinevaid õpperadu,

loodud mobiilirakendus, tehtud parendusettepanekuid ja makette kooli ees asuva Siinmaa pargi

arenduseks, viidud läbi rahvusvaheline muusikafestival, antud välja retseptiraamat, monteeritud mitmeid

õppevideoid ja tehtud koostööna mitmeid koostööprojekte muusikas, kunstis ja kirjanduses (näiteks on

valminud algupärane Erasmus+ hümn, uute sõnadega laulud, valmis on saanud mitmed logod, plakatid,

maalid, ettekanded). Rahvusvaheliste projektide kavandamisel on lähtutud haridusprioriteetidest

Euroopas ning seetõttu keskendutakse rahvusvahelistes projektides just eelkõige 21. sajandi

võtmepädevuste – suhtlus- ja koostööoskus, loovus, digitaalne kirjaoskus ja funktsionaalne lugemisoskus,

kriitiline mõtlemine ja paindlikkus – arendamisele. Projektitegevustes osalemine nõuab nii õpetajatelt kui

õpilastelt meeskonnatööd, treenib avalikku esinemisoskust, võõrkeelte pädevust ja digivahendite

kasutamise pädevust, sest mitmed projektiülesanded sooritatakse lähetuste vahel virtuaalses keskkonnas

või digitaalsel kujul.

22



Erasmus+ projektide positiivne mõju õpetajatele

Projektitöö on avaldanud õpetajate professionaalsele arengule ja töömotivatsioonile positiivset mõju.

Mitmed koostööprojektid on pakkunud täiendavaid koolitusvõimalusi rahvusvaheliste projektikohtumiste

raames erinevatel õppetööga ja haridusega seotud teemadel. Samuti on projektid võimaldanud vahetada

häid praktikaid ning kogemusi vastastiksute tundide külastuste ja külalistundide kaudu. Õpetajad, kes ei

ole inglise filoloogid, on saanud praktiseerida inglise keelt elulistes situatsioonides ja veelgi olulisem –

arendada sõnavara inglise keeles oma erialasse puutuva temaatika alal. Saksa, vene, prantsuse ja hispaania

keele õpetajad ja neid keeli valdavad teised pedagoogid on saanud samuti olulise võõrkeelte praktiseerimise

võimaluse. Kõik õpetajad on õppinud laialdasemalt kasutama arvutit ja lõimima IKT-võimalusi oma

ainetundidesse, viimaks läbi Erasmus+ projektide rahvusvaheliste kohtumiste vahelisi tegemisi või

viimaks ellu veebipõhiste eTwinningu projektide tegevusi. Tänu varasemale laialdasele IKT-vahendite

kasutamiskogemusele ei olnud COVID-19 puhanguga seotud eriolukorra tõttu väljakuulutatud kaugõpe

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpetajatele ehmatavaks väljakusteks, vaid pigem tavapäraseks praktikaks, mida

on harrastatud regulaarselt teatud projektitegevuste elluviimisel või ainetundide asendamisel, kui

õpetaja(d) on viibinud projektilähetusel. Õpetajad on ise rahvusvahelise projektitöö plussidena välja toonud

justnimelt töörõõmu ja töömotivatsiooni suurenemise, kuna rahvusvaheline koostöö on võimaldanud

parendada ka koostööd ning häid suhteid oma enda maja kolleegidega.

Mitmed projektid on nõudnud koostööd väga erinevate ainevaldkondade õpetajate vahel, kellel varasemalt

suuri koostöiseid kokkupuuteid oma ainete õpetamisel polnud. Näiteks on pidanud projektipõhiselt koos

töötama kunsti- ja bioloogiaõpetaja, samuti IKT- ja kirjandusõpetaja, aga ka võõrkeeleõpetajad ja

muusikaõpetaja ning kehalise kasvatuse ja informaatikaõpetaja. Uued koostöövormid kolleegide ja

õpilastega on pakkunud õpetajatele rohkelt töörõõmu, sest projektitegevused on võimaldanud kogenud

ühteliitvaid tundeid ja ühist eduelamust ning rõõmu nähtavate projektitulemuste üle. Samuti ei saa

alahinnata võimalust projektide abil reisida Euroopas, õppides süvitsi tundma partnerriikide

haridussüsteeme ja partnerkoolide õppetöökorraldust, mis on võimaldanud vaadata omaenda süsteemi

natuke teise pilguga ja vajadusel parendusettepanekuid teha. Laienenud on õpetajate silmaring

partnerriikide geograafia, poliitika, hariduse, kultuuri, ajaloo ja eluolu osas.

Erasmus+ projektide positiivne mõju õpilastele

Õpilastel on projektitöös keskne roll, kuna projektide nähtavad tulemused on partnerkoolide õpilaste

koostöö viljad. Õpilaste arvamusel ja mõtetel on suur tähtsus, sest projektitegevustes arvestatakse noorte

kodanikualgatuse ja demokraatliku osaluse põhimõtetega. Otsused võetakse vastu ühiselt kas hääletamise

või arutelu tulemusena. Ühiselt valitakse välja ülesande jaoks sobivaim vorm, peaidee, vastutajad ja

kaasatud isikud. Õpilased on kaasatud ka projektitegevuste kavandamisse ning uute projektide kirjutamis-
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Erasmus+ projektid ja kooli koostöövõrgustik

Rahvusvaheline projektitöö on aidanud Pärnu Ühisgümnaasiumil tugevdada juba olemasolevaid

koostöösuhteid ning leida uusi koostöövõrgustikke. 26-st partnerkoolist 5-ga on tehtud juba eelnevat

koostööd ning see jätkub uutes projektides ka tulevikus. Tänu

projektidele on koolil tihe koostöö erinevate asutuste ja organisatsioonidega linnas. Pärnu Linnavalitsus on

olnud kaasatud projektitulemuste tutvustamisüritustele. Pärnu Kutsehariduskeskus on aidanud

projektitegevuste läbiviimisel. Pärnu Muuseum on aidanud täiendava info ja põnevate programmidega.

Pärnu Turismiinfopunkt on olnud abiks projektitulemuste jagamisel, pakkudes turistidele ka Pärnu

Ühisgümnaasiumi poolt loodud kultuuri- ja terviseradasid tutvustavaid voldikuid ja vastavat rakendust.

Õppenõustamiskeskus ja Töötukassa (sh endine Rajaleidja) on aidanud sisekoolituste ja ingliskeelsete

koolituste läbiviimisega välispartneritele, samuti on nad aidanud läbi viia erinevaid projektitegevusi.

Pärnumaa Keskkonnaamet on olnud tihe koostööpartner keskkonnakaitse teemaliste tegevuste

läbiviimisel. Erinevate loengute läbiviimisel projektipartneritele on koostööd tehtud ka Eesti

Kunstiakadeemia, Tartu ja Tallinna Ülikooliga, Eesti Maaülikooliga, Inimõiguste Keskusega ja Eesti

Väitlusseltsiga. Samuti on kaasatud erinevate riikide suursaatkondi ja kultuurikeskusi.

Liis Raal-Virks

"Erasmus projektid ning sellega seonduvalt teiste

linnade külastamine on andnud mulle inspiratsiooni

nägemaks rohkem head oma kodulinnas Pärnus." 

                                                                   Mirjam Holtsmann

faasi, eelkõige seoses Pärnus toimuva projektinädala programmi kokkupanekuga. Õpilased pakuvad välja

ideid ja tegevusi, mis projekti peateemaga haakuks ning ka partnerkoolide noori kõnetaks. Õpilased on

öelnud, et rahvusvaheline projektitöö on tõstnud nende õpimotivatsiooni, kuna see on aidanud neil leida

üles oma tugevad küljed, neid arendada ja saada eduelamus ja oma nn tähetund, mis alati akadeemilises

koolitunnis võimalik pole. Õpilaste sõnutsi on olnud põnev end täiendada süvitsi teemadel, mida tavaline

gümnaasiumi õppekava ei käsitle. Näiteks on viimase õppeaasta põnevaimate projektiteemadena toodud

välja keskkonnasõbraliku  arhitektuuri, tervendavate aedade ja nutika kodu digilahenduste temaatikat.
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„CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“   
Ehitame homset elukeskkonda
 
Projektipartnerid:
Prantsusmaa, Martinique, la Trinité – peakoordinaator – Lycée
Professionnel la Trinité
Portugal, Loulé – Escola Secundària de Loulé
Itaalia, Catania – Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe
Umberto di Savoia
Sloveenia, Krsko – Solski Center Krsko Sevnica
Austria, Pinkafeld – HTL Pinkafeld
 
Projekti eesmärgiks on jagada teadmisi ja õppida üheskoos,
kujundamaks jätkusuutlikku elukeskkonda tulevikuks.
Projekti raames luuakse jätkusuutliku arengu reegleid järgides
tulevikumaja ja selle aia kavand.

„EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A
CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR
LIVING TOGETHER IN PEACE“  VMA (võrdsus,
mitmekülgsus, aktsepteerimine) – Koolid muutuvas
maailmas otsimas ühiseid väärtusi elamaks koos rahus
 
Projektipartnerid:
Saksamaa, Mönchengladbach – peakoordinaator –
Gesamtschule Volksgarten
Bulgaaria, Kubrat – Sredno Uchiliste „Hristo Botev“
Portugal, Resende – Agrupamento de Escolas de Resende
Türgi, Gaziantep – Gaziantep-Sehitkamil-Aktoprak Anadolu
Lisesi
Prantsusmaa ülemereterritoorium La Réunioni saar, Saint-
Pierre – ASS Gestion Collège Lycée Catholique Privée AGCLCP

Projekti peamiseks eesmärgiks on üksteise mõistmine ja
tolerantsus ning ühiste inimlike väärtuste leidmine olenemata
meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest
taustast. 

„SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“   
 Kuurortlinnad: kultuuri- ja tervisepaigad
 
Projektipartnerid:
Saksamaa, Andernach – peakoordinaator – August-Horch-
Schule BBS Andernach
Bulgaaria, Stara Zagora – Profesionalna Gimnazia po
elektronika „John Atanosoff“
Prantsusmaa, Doullens – Lycée des métiers du Val d’Authie
Poola, Końskie – II Liceum Ogolnoksztalcace im. Marii
Sklodowskiej-Curie w Konskich
Portugal, Felgueiras – Agrupamento de Escolas de Felgueiras
 
Peamiseks eesmärgiks on käsitleda kuurortlinnade temaatikat
ainete üleselt ja lõimivalt. Projektiga soovitakse arendada
osalejate loomingulisust, avardada silmaringi, soodustada
koostööd ning tugevdada kogukonnatunnet. 

OUR GREEN EUROPEAN TOWN     Meie roheline Euroopa
linn
 
Projektipartnerid:
Hispaania, Biar – IES Biar
Bulgaaria, Pazardzhik – Profilirana matematicheska gymnasia
“Konstantin Velichkov”
Itaalia, Catania – Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe
Umberto di Savoia
Portugal, Loulé – Escola Secundária de Loulé
Prantsusmaa, Bischheim – Lycée Général et Technologique
Marc Bloch

Õpilaste õpihuvi süvendamine loodusteaduste vastu,
keskkonnaalaste teadmiste parendamine Keskonnasõbraliku
eluviisi õppimine, teadvustamine ja rakendamine igapäevaelus
Arhitektuurialaste teadmiste süvendamine, loomingulisuse,
kriitilise mõtlemise arendamine.

2019-2020 õa 

käimasolevad projektid

ERASMUS+
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MIDA  ANDIS  SULLE  OSALEMINE
PROJEKTITÖÖS?

"Need projektid on väga toredad. Need

ühendavad inimesi ja on harivad. Sa saad

omale uue õe/venna või ise  lähetusele

minnes saad omale veel ühe pere, kuhu

oled alati tagasi oodatud." 

                                                                       

                              Ethel Saarnak

 "Projektis osalevad õpilased ja

õpetajad olid esimesest hetkest

sõbralikud ja julgustavad. Kindlasti

sain ise julgemaks ja sain ka uusi

tutvusi."

                                                                            

                                             Aaron Eljas

" Projektitöö on olnud väga

mitmekesine. Olen saanud omale

palju sõpru erinevatest riikidest.

Õpetaja Liis on ka üks põhjustest,

miks sinna ikka ja jälle minna."     

                                                     

                                  Katariina Peetson                      

"Projektis osalemine oli koolis üks toredamaid tegevusi. Kõik osalejad olid lõbusad ja

rõõmsad. Juhendajad teadsid, mida teevad, ja kõik sujus ilusasti. Oli huvitav kohtuda

uute inimeste ja nende rahvuste kohta õppida. Jube kahju, et gümnaasium ainult kolm

aastat kestis. Kümme kümnest see projekt. Teeks veel, kui saaks."                                                          

                                                                                                                                  Ander Aarde

"Projektimeeskond on kindlasti üks ägedamaid asju Pärnu Ühisgümnaasiumi tegevuste hulgas.

Seal saad keelepraktikat, õppida tiimitööd, projekti tööd ja muud vajalikku. Ma võin kindlalt

väita, et projektitiim on andnud mulle väga palju nende kolme aasta jooksul. Ma sain tuttavaks

inimestega, kellega ma muidugi tuttavaks ei oleks saanud."                                         

                                                                                                                                                        Kaileen Umal
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"Rahvusvahelise projektimeeskonnaga liitumine oli üks parimaid otsuseid, mis gümnaasiumis

tegin, kuna meil on kõige mõnusam seltskond, kõige ägedamad projektid ning kõige vingem ja

armsam projektijuht. Mulle ei jää meelde mitte ainult projektilähetused, vaid ka toredalt

veedetud nädalad Pärnus, projektipeod, kus üksteise käevangus Queeni "We are the champions"

sai laulud ning need väikesed, kuid erilised ülesanded, mida sai suure eesmärgi nimel täidetud.

Loodan, et Liisil on jaksu ja jõudu, rõõmu ja lusti, et täie energiaga seda tegutsemist veel pikki

aastaid eest vedada ja uutele õpilastelegi selliseid elamusi pakkuda, nagu pakkus ta selle kahe ja

poole aasta jooksul mulle."

                                                                                                                                                       Johanna Roos

"Mulle on need projektid andnud

palju uusi elamusi ja kogemusi

teistest kultuuridest pärit külaliste

majutamisega. Sain arendada oma

inglise keelt suhtlustasandil. Sain ka

palju teadmisi, kuidas erinevad eri

rahvuste päevased rutiinid.   

                                         Karin Pärnala        

"Uued tarkused, palju uusi lahedaid

tutvusi nii õpetajate kui õpilaste hulgas.

Uusi arusaamu, kuidas teha õpilasfirma

kavandamisega seotud asju ja kes peaksid

tiimis olema, et see oleks edukas. Kuidas

planeerida aega, et õigeks ajaks asjad ära

teha."

                                                                  

                                                Sander Lepik
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Harta kokkupanek oli pikaajaline ja mitmeetapiline protsess. Ettevalmistust alustati

mullu märtsis, mil partnerkoolide õpetajad-õpilased osalesid Pärnus projektinädala

raames õpetaja Sula eestvedamisel töötoas, mille lõpuks rühmatööna sõnastati

keskkonnaeetika põhiküsimused ja probleemid. Aasta algul algas põhjalik töö hartaga,

mis tänu kõigi kuue partnerriigi pühendunud koostööle sujus efektiivselt ka

karantiiniolukorras ja kaugõppena. Harta on deklaratiivne dokument, mis väljendab

seisukohti ja ootusi. Kõnealuse dokumendi suurim väärtus on selle originaalsus,

asjakohasus ja aktuaalsus. Samasugust hartat ametliku dokumendina pole ükski

Euroopa rahvusvaheline ametkond või organisatsioon varem välja andnud.

Aktuaalsust lisab tõik, et mainitud on praegust koroonaviiruse põhjustatud üleilmset

eriolukorda, mida tuleks käsitleda väärt õppetunnina, näiteks peaksid riigid ja Euroopa

Liit olema tulevikus paremini valmistunud mastaapseteks kriisideks. Samuti

puudutatakse hartas ÜRO säästva arengu eesmärke.

Kolmeosaline harta on
ingliskeelne. Preambulis
tutvustatakse põgusalt projekti
ja harta koostamise loogikat.

Erasmus+ projekti “Our Green European Town” raames valmis meie kooli
eestvedamisel Euroopa keskkonnateadliku kodaniku harta, mille väljatöötamist
juhtis ja dokumendi lõpliku versiooni kirjutas kokku ühiskonnaõpetuse ja
filosoofiaõpetaja Peedu Sula.

Ettevõtmise peakoordinaator on projektijuht Liis Raal-Virks, kes läinud aasta
oktoobrist on juhtinud kooli ühistööd Bulgaaria, Prantsusmaa, Portugali, Itaalia
ja Hispaania koolidega arhitektuuri ja keskkonnaõpet lõimivas rahvusvahelises
projektis.

EUROOPA
KESKKONNATEADLIKU 

KODANIKU HARTA

Kirjas on 14 väärtust, mis on aluseks harta teisele osale. Väärtustena on välja toodud

loodusressursside jätkusuutlik kasutamine, tõese teadusliku info kättesaadavus

keskkonnaprobleemide teemal, keskkonnaharidus, isiklik vastutus keskkonna

säilimisel, inimeste tervis, eri liikide heaolu, looduslik mitmekülgsus, koostöö ja

kodanikualgatus keskkonnaprobleemide lahendamisel, jäätmete optimeerimine,

roheline elustiil, rohelinnad ja ökokogukonnad, taastuvenergia, keskkonnasõbralik

arhitektuur, tulevaste põlvkondade tervis ja heaolu ja kliimamuutustega arvestamine.
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keskkonda kahjustavat tegevust tuleb ennetada;

meedias avaldatav kliimamuutusi käsitlev informatsioon peab olema teaduslikult tõendatud ja tõene;

teadlik hoolimine keskkonnast algab haridusest;

igaühel meist on vastutus keskkonna ees;

inimeste tervist või eri liikide heaolu kahjustavat tegevust tuleb vältida;

iga riik peab olema valmis inimeste elu ja tervist ohustavateks kriisideks;

inimtegevust, mis võib viia loodusliku mitmekesisuse vähenemiseni ja ohustada ökosüsteemi

jätkusuutlikkust, tuleb ennetada, vältida või vähendada;

inimesed, organisatsioonid, kodanikuühendused ja riigid terves maailmas peaksid tegema koostööd, et

hoida planeet puhtana;

jäätmekäitlus tuleb korraldada paremini ümber viisil, et see ei kahjustaks keskkonda;

keskkonnahoid eeldab loodussõbralikke harjumusi;

rohelinnade põhimõtete rakendamisel tuleks parendada olemasolevaid rohealasid uute loomise asemel:

taastuvenergia kasutamisel tuleks teha senisest tihedamat koostööd nii individuaalselt kui avalikult; 

noorte arvamust tuleks kuulata ja arvestada ka keskkonnateemade puhul;

kliimamuutusi tuleb tõsiselt võtta.

Harta teine osa kirjeldab väärtustest tulenevat 14 juhtpõhimõtet:

ettevõtted ei tohiks majandusliku kasu nimel raisata loodusressursse;

luua tuleb ametlik  veebileht, mis sisaldaks ainult teaduslikult tõestatud informatsiooni

keskkonnatemaatika kohta;

silmas peab ÜRO 17 jätkusuutliku arengu eesmärki;

koolides tuleks õpetada keskkonnahoiualaseid kursusi, tõstmaks teadlikkust igaühe vastutuse suhtes

kliimamuutuste pidurdamisel;

üle peab vaatama põllumajandust reguleerivad direktiivid ja viima need senisest rohkem kooskõlla eri

piirkondade looduslike eripäradega;

Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon, tervise- ja toiduamet peaksid sõnastama ühised eesmärgid ja

leidma vahendid suurte kriisidega hakkamasaamiseks;

ohustatud ökosüsteemid peavad olema igasuguse tegevuse prioriteet;

EL peaks osa rahastusest ümber suunama oma kodanike kaasatuse ja kogukondade initsiatiivi

tõstmiseks jätkusuutliku arengu eesmärke silmas pidades;

asulatesse tuleks prügikaste paigaldada iga 200 meetri, linnadesse iga 100 meetri järel;

senisest põhjalikumalt peab uurima tootmise mõju ja selgitama välja mittehädavajaliku

tööstustegevuse, seda eriti märtsis-aprillis 2020 aset leidnud üleilmset eriolukorda silmas pidades;

ELi strateegiate kaudu tuleb julgustada kohalikul tasandil otsustajaid, et leida taastuvenergia

kasutusvõimalusi;

edendama ja arendama peab jätkusuutlikke iseehitusprojekte, jagades võrgustike kaudu kogemusi,

samuti ELi asuvate linnade ehitusprojekte, korraldamaks linnaruumi tõhusamalt ümber;

tuleb kutsuda ja kaasata ELi noori esindajaid kõikidele parlamendisessioonidele.

Kolmandas osas on kirjas projektipartnerite ootused ELile ja sammud, millega EL peaks jätkama või

alustama.

 

Osalejate ootused Euroopa Liidule (EL) ja sammud, millega EL peaks jätkama või alustama: 
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I PREAMBLE

This Charter is one of the outputs of the Erasmus + project Our Green European Town. The main purpose of the project has been to learn, become aware of and apply an

environmentally friendly way of life. As a result of cooperation and exchange of ideas, we have written in this Charter our vision of what environmentally friendly functioning

should look like in today's world.

The Charter is the result of a collaboration between students and teachers from the following schools: IES

Biar (Spain, Biar), Profilirana matematicheska gymnasia “Konstantin Velichkov” (Bulgaria, Pazardzhik), Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia (Italy,

Catania), Escola Secundária de Loulé (Portugal, Loulé), Lycée Général et Technologique Marc Bloch (France, Bischheim), Pärnu Ühisgümnaasium (Estonia, Pärnu, coordinating

school). 

In creating the Charter, we have kept in mind that the natural environment needs protection from harmful human activities. This document reflects the ideas of the project

partners and we do not claim to be universally valid. There are certainly other aspects that need to be highlighted in terms of environmental protection, both in Europe and on

our planet as a whole.

We believe that environmentally sustainable behavior should be based on the following values:

-          sustainable use of natural resources;

-         scientific and truthful information on environmental problems;

-          general environmental education;

-          everyone's responsibility to preserve our environment;

-          human health;

-          welfare of different species;

-          biodiversity;

-          cooperation and citizen involvement in solving environmental problems;

-          optimal ways to dispose of waste without harming the environment;

-          green habits to preserve our environment; 

-          green-towns;

-          sustainable energy;

-          sustainable constructions;

-          healthy development and wellbeing of younger generations;

-          taking into account climate change.

 Based on these values, we have formulated guiding principles, which we have written about in the next part of the Charter. We believe that following these guidelines, on the

part of both individuals and countries, will contribute to environmental sustainability. 

As citizens of the European Union, we have set out in the last part of the Charter what we expect from the European Union to promote the values and guiding principles

emphasized in this document.

 

II GUIDING PRINCIPLES

1.Activities that harm our natural environment must be prevented.

Natural resources are not unlimited and it is everyone's responsibility to consume them wisely. Renewable natural resources (water, air, forests, animals, fish stocks, etc.) must be

used in such a way as to ensure the diversity of the natural environment.

Water is fundamental to human life. Droughts and water shortages jeopardize human health, agriculture and other activities. Treated wastewater must be reused for street

washing, irrigation of gardens and golf courses, etc. Water retention systems should be build for periods of extreme precipitation to be used later on during  drought periods.

 

2.All information on climate change published in any media must be verifiable.

The media play a key role in promoting awareness and a positive attitude towards protection of health and the environment. They are entitled to adequate and

accurate information and should be encouraged to communicate this information effectively to the public.

 

Climate misinformation can be found on mainstream media and social media, through a range of denialist arguments and fallacies. As a consequence, despite strong

expert agreement, much of the public remains confused about the reality of human-induced global warming. Therefore   we believe it is necessary to create an observatory of

experts to condemn false information on these issues.

3.Conscious care for the environment begins with education.

A good idea for solving the environmental problems could be integrating ecology topics in  the curriculum through all school subjects. This way, the children and

young people will build habits to keep the environment clean and they will know the true value of nature. Moreover, it will be good in the kindergartens, all of the kids to have

activities connected with recycling, planting different plants, playing games, in which they have to do something good for nature and the best competitor to win some nice award.

This way from their early years, the kids will learn how to take care of the environment and what is  more, they will know that good actions  are always appreciated.

 

4.Everyone has a responsibility to the environment.

Everyone's awareness of their responsibility to the environment must be promoted. We should ask ourselves, what are we doing to help create the conditions under which the

world can deal with the big, systemic challenges that we face. 

 

It is important to implement behavior that respects the environment around us, small behavior can lead to big changes.

 

ENVIRONMENTAL CHARTER

Accepted
on May 15 of 2020 by project partners

30



5.Activities that endanger human health or welfare of any other species on the planet should be avoided.

Climate change, together with other natural and human-made health stressors, influences human and wildlife health and disease in numerous ways. Habitat destruction brought

on by the activity of humans threatens resident species and ecosystems.

Some existing health threats will intensify and new health threats will emerge. Not everyone is equally at risk. Important considerations include age, economic resources, and

location. It must be recognized that human activities are the result of a number of environmental changes, including species extinction and desertification. It

is important to learn from the collateral effects of the Covid-19 crisis. The crisis has shown the impact of human activities on the environment. Air pollution decreased drastically,

and some endangered marine species (dolphins, tuna) reappeared on the coast as they felt a sudden change in human activity. It is important that we make the most of these

learning for a better future and understand the impact of human activity and ways to improve our behavior.

6.Every country must be prepared to the greatest possible extent for major crises that threaten people's lives and health.

One of the main lessons of the Covid-19 crisis has been the lack of preparedness to deal with pandemics. When faced with an emergency, every country is trying to find a suitable

solution, and at the same time most countries were not ready to do so and have to face an emergency. There was a lot of international solidarity, but only to the extent that

countries can afford it. In order to protect people's lives and health, we should be better prepared for major crises in the future. It is important for the EU to find common and

transnational solutions.

7.Human activities which drive to biodiversity loss and a threat to ecosystem sustainability, should be prevented.

Biodiversity, or the variety of all living beings on our planet, has been declining at an alarming rate in recent years, mainly due to human activities, such as land use changes,

pollution and climate changes.

The world’s ecosystems, its living diversity and the goods and services it provides, are the life support systems upon which all of us depend. When

scientists explore each ecosystem, they find countless such interactions, all honed by millions of years of evolution. If undamaged, this produces a finely balanced, healthy system

which contributes to a healthy sustainable planet.   Our long-term good health is currently at risk due to the continuing loss of biodiversity and the global degradation of

ecosystems.

8.Individuals, organizations, citizens' associations and countries around the world should work together to keep the planet clean.

If some individuals, associations, international organizations or countries are working to reduce pollution, then others should do the same, because we live on a

common planet. It is necessary to facilitate the involvement of citizens by taking concrete measures to support civic actions, rather than taking them for granted. Citizen groups

and associations have developed widely in the past years to put sustainable development on the table. Local currencies have been created across Europe to encourage local and

small-scale economy, citizens and companies have recourse to local goods and materials, whether it be in food, construction or housing equipment. On the local scale, common

spaces are being set up for people living in a neighborhood to meet and share common practices. Such concrete examples, very often initiated by citizens on a small scale must

become the norm in the EU so that we may become an example to follow for the World. Concrete decisions must be taken by the institutions to encourage and develop such

initiatives.

9.Waste must be managed in such a way that it does not harm the environment.

There should be a rule that every city, town or village should have a rubbish bin about every 200 meters. This is problematic because some villages or small

towns do not have enough rubbish bins, which again leads to being thrown out of the street bin. There should also be rubbish bins for forest areas that people often visit.

Authorities must bet on the recycling industry and encourage companies to manufacture biodegradable packaging, encouraging the reuse and recovery of materials.

10.Preserving the environment requires environmentally friendly habits.

If we want to have better results in keeping the environment clean we should have some sort of environmental habit.

One of the main causes of environmental problems is the fact that we do not have a habit of keeping the environment clean. In some countries, governments have found a way to

control this, but most countries are not environmentally friendly, so more money should be spent on teaching people that keeping the environment clean must be one of their top

priorities.

11.When developing green sustainable cities, existing urban space should be used rather than expand them on new land.

As the urban population increases, many cities build on land that could be used for other purposes (forests, agriculture for example). At the same time, there are many parts of

cities that could be reorganized in more efficient ways by restructuring existing constructions for example, or building on wasteland (disused buildings or urban spaces) in a

sustainable way.

12.Energy cooperation, sustainable self-construction projects, whether individual or collaborative, should be promoted.

Individuals, companies, businesses, cities, we all have different needs when it comes to energy. Some produce more than they need, others use more than they can

produce.Therefore, energy should be used as little as possible and as much as necessary. Many people who are concerned about sustainability want to be fully responsible for the

construction of their homes. Some develop participatory projects, with the

help of municipalities, who provide them with land at a lower cost.

13.Listen to the voice of youth and take it into account.

Young people are very concerned about sustainable development in all its forms. It is often said that the youth are Utopian and that by growing older, they learn how

to deal with the world’s problems. But in fact, they learn to accept the situation and not to face it. It is primordial that the youth are heard by the institutions before they mislearn

what they have been taught at school. Some organisations educating young people to citizen engagement do exist, they must

have more power.

14.Climate change should be taken into account.

Scientifically proven views and critical warnings from scientists about climate change should be taken more seriously. Individual extreme views that deny the impact of human

activities on the environment should not be taken seriously. It is important to keep pseudo-scientific extremist views away from schools.
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III EXPECTATIONS FOR THE EUROPEAN UNION

In order to implement effectively the values and guiding principles of this Charter, the European Union should continue or start with the following activities. In formulating these

actions, we have not forgotten that every single citizen of the European Union has a responsibility to the environment.

1. Companies should not make economic profits by wasting natural resources. Initiatives that waste natural resources must be stopped as soon as possible. Mandatory energy

audits for large companies could take place every two years. 

All cities must have a circular economy plan in order to reduce  waste.

2. The European Union could create an official webpage including only the links to the webs with scientific and proved information. An information-observatory could be created

in order to report and penalise the webs with fake information.

3. Contributing to the UN Sustainable Development Goals (SDG 17) is crucial. In order to make the Earth a more sustainable planet, it is important to take measures that will enable

us to implement SDG 17 effectively, as these are essential for us to understand the social, environmental, economic, geostrategic and geopolitical causes of today's world.

Giving various prizes to schools, kindergartens and other educational institutions for their social and environmental activities can stimulate their programs. It must be a condition

that all educational institutions carry out their tasks in practice, not just on paper.

4. A new subject about climate change could be created in every school of the European Union, to promote the awareness of the responsibility of each individual in climate

change. 

The European Union could create some kind of Climate awards to recognise environmental activism and an incentive exemplary individual leadership in response to climate

change.

5. There is a need to promote agricultural rules that are adapted to the meteorology of each region. Also commit to sustainable development models that guarantee decent working

conditions for all. Emission tax money could be used to set up a disaster relief fund.

6. It should be ensured that the European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety develops common objectives and tools for dealing with

major emergencies, whether it be in terms of medical staff and equipment, in terms of testing equipment or in terms of efficient emergency measures. 

7. Vulnerable ecosystems should be accorded the highest priority for action, especially for prevention initiatives, and particularly when significant biodiversity values are at risk.

Designate particular areas for hunting while carrying out more stringent control to protect biodiversity values elsewhere.

8. Devote a large part of European Union budget to facilitate citizen engagement and local initiatives in favor of Sustainable Development.

Encourage participatory democracy by creating non-political citizen groups within the European institutions to work directly with their respective representatives in order to

shed light on local initiatives by discussing them at the European Commission.

9. The introduction of a new rule that sets a minimal number of one trash can every 200 metres for villages and towns and 100 metres for cities.

Another rule that forested areas, which are visited by a minimum of  10 people per day, should have at least one trash can. There could also be a new job added: a person who

collects the litter from forest areas, which garbage trucks cannot access. This person could also give people fines if they see them littering the area.

10. Create a group to study and redefine the notions of necessary and unnecessary industrial activities, taking into account the teachings of massive human confinement in March

and April 2020 so that the EU may encourage or discourage such activities through legal and financial measures, based on their benefits on sustainable development. 

11. Through its strategies, the European Union and national authorities could actively promote energy  cooperation between local actors (associations, local authorities and

citizens) in the production and sale of renewable energy (small-scale solar power plants, shared windmills, small heating networks, etc.).

12. Promote and help develop sustainable self-build projects by creating a global open-source network in the construction domain, and promoting successful projects for others to

follow.

13. Help promote European Union cities construction projects that reorganise existing urban space more efficiently and do not waste new land.

14. Invite young representatives of the European Union to all parliamentary sessions and give them the same platform as any European delegate.

Consult young representatives on all issues discussed by the European Union, on a regular basis, and take these contributions into account.

Give more public visibility to young representatives on the European Union website and in European Union communication.

IES Biar (Spain, Biar)

Profilirana matematicheska gymnasia “Konstantin Velichkov” (Bulgaria, Pazardzhik)

Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia (Italy, Catania)

Escola Secundária de Loulé (Portugal, Loulé)

Lycée Général et Technologique Marc Bloch (France, Bischheim)

Pärnu Ühisgümnaasium, (Estonia, Pärnu, coordinating school)
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TRIINU MÖLDER

Mind on alati huvitanud pigem humanitaarained
ning eriti on mind paelunud keeled ja kirjandus.
Samal aastal, kui mina gümnaasiumiteed alustasin,
tehti Ühises gümnaasiumi osas muudatusi ja loodi
prantsuse keele süvaõppega klass. Selles klassis oli
võimalus peale prantsuse keele ka hispaania keelt
õppida. Nii olin ma gümnaasiumi valimisel täiesti
kindel, et tahan õppida just Ühisgümnaasiumi B
klassis. Pealegi olin ma kindel, et just sellest koolist
saan hea hariduse edasisteks õpinguteks.

Õppisin Ühisgümnaasiumis prantsuse keelt kolm
aastat ja hiljem läksin seda edasi õppima ülikooli.
Keeleõpingutega käib alati kaasas riigi kultuuri ja
ajaloo tundma õppimine. Õpetaja Liis tegi selle osa
väga põnevaks, rääkides lugusid oma kogemustest
ja prantslaste huvitavatest kommetest – esialgu
tundus uskumatu, kui oluline on prantslaste jaoks
sai ja kui palju erinevaid baguette’e ja croissant’e
on olemas. Eriti lahedad olid need tunnid, kus
saime põnevaid filme vaadata või muusikat
kuulata ja laule tõlkida. Prantslaste filmikunst ja
muusika on tihti neile omapärase kiiksuga. Mul on
meeles kaadrid ühest tunnis vaadatud naljakast
filmist, mille tegevus toimus veidras maailmas, kus
kõikide tegelaste jäsemed võisid meetrite
pikkuseks venida või nad võisid muutuda
ülipisikesteks ja nad tantsisid palju. Mõne tuntud
laulu sõnade teada saamine oli lausa üllatav,
näiteks Christina Aguilera lauldud sõnad „Voulez-
vous coucher avec moi ce-soir?“.

Prantsusmaal käies tõi õpetaja Liis tihti kaasa
midagi meile maitsmiseks – nii saime proovida
haisvaid juuste ja mõistatustega komme. Eriliste
tundide kõrval oli rohkem muidugi tavalisi tunde, 

aga need olid alati väga selge struktuuriga, tänu
millele said teemad kergesti selgeks ja  andsid 
kolme aastaga tugeva põhja prantsuse keele edasi
õppimiseks. 

Igapäevaelus käib suur osa suhtlusest küll inglise
keeles, kuid päris igal pool ja alati siiski ainult selle
keelega hakkama ei saa. Teiste kultuuride ja
kommete tundmine avardab meeletult palju
silmaringi. Samuti avab see uusi kultuuriruume ja
aitab suhelda teisest rahvusest kaaslastega. Pealegi
annab teiste keelte oskus võimaluse mõista palju
rohkemaid meeme, mis sotsiaalmeedias ringlevad.

Ühisgümnaasiumist on mul eredamalt meeles
kindlasti lemmiktunnid ja -õpetajad. Just õpetajaid
pean Ühise oluliseks tugevuseks, sest nad tunnevad
oma ainet läbi ja lõhki ning annavad seda õpilastele
edasi huvitavalt. Õpetajatega oli alati lihtne ja hea
suhelda. Nad on abivalmid ning valmis noorte
spontaansete ideedega kaasa minema, pakkudes ka
ise vahvaid ideid nii õppe- kui ka huvitegevuse
kohta. Õpetajad tulid murede lahendamisel alati
vastu: kui päeva keskel jäi mõni tund ära, mis
tekitas meie tunniplaani pikema pausi, olid nad
tihti nõus oma tunni võimaluse korral varem läbi
viima või selleks päevaks meile iseseisvat tööd
andma.

See näitas ka nende usaldust meie vastu, et me
saame vajadusel ise hakkama. Veel lõid õpetajad
kaasa teistes tegevuses, tehes paroodiaid ning
tantsu- või lauluetteasteid kooli lauluvõistlustel ja
muudelgi üritustel. 

Teiseks  Ühisgümnaasiumi  oluliseks  tugevuseks 

pean õpioskust, mille minagi koolist kaasa sain, sest
õppimisega järje peal püsimiseks tuli kogu aeg tööd
teha. See oskus osutus ülikoolis väga tähtsaks, sest
seal on vastutus suurem ja palju tuleb ise ära teha. 

Muidugi sain Ühisest kaasa parimad sõbrad, kellega
oli kooliteed koos lihtsam ja tunduvalt lõbusam
käia. Mõnikord oli meil koos isegi nii naljakas, et
sattusime naermise pärast pahandustesse. Üks
südamlikum mälestus on mul lõpuklassist, kui head
sõbrad tegid mulle üllatuse ning palusid meie eesti
keele õpetajal Kadril kitarri mängida ja nad laulsid
kõik koos mulle hommikul sünnipäevalaulu.  

Käisin 2019. aasta alguses Ühises praktikal.  Õpetaja
Liis oli lahkesti nõus oma õpilast ka pärast
gümnaasiumi lõpetamist juhendama ning nii sain
teda jälgides hea ülevaate ja põgusa kogemuse
õpetajatööst. Paari nädala jooksul, mis seal veetsin,
nägin, kui palju on kool juba mõne aastaga
muutunud. Ellu on viidud uuendused ja plaanid,
millest minu õpingute ajal räägiti. Õpilastel paistab
rohkem iseseisvust ja algatustahet olevat. Neid
kaasatakse rohkem koolielu korraldamisse ja neil
on võimalus õppida peale kohustuslike ainete ka
väga põnevaid valikaineid, mis on eluks kasulikud.
See on kindlasti suund, kuhu poole peaks edasi
liikuma. 

Ühisgümnaasium on kool, mida õpilased jäävad
igatsema, sest seal on eriline õhkkond, kus hoitakse
üksteist ja seal veedetud aastaid meenutatakse
sooja tundega. Ütlen alati uhkusega, et käisin just
Ühisgümnaasiumis, ning mul on väga hea meel, et
ka minu nooremad sugulased on sama valiku
teinud ja selle üle õnnelikud.

Mina tulin Ühisgümnaasiumisse 7.b klassi. Enne käisin väikeses maakoolis, kus oli terve kooli peale kokku
veidi rohkem õpilasi kui Ühises ainult ühes klassis. Seega oli alguses veidi hirmus tulla nii suurde kooli. Samas
olin kooli vahetusest nii elevil, et hakkasin uueks õppeaastaks juba suve keskel valmistuma. Üsna varsti
selgus, et uus suur kool on hubane ja klassikaaslased väga sõbralikud. Mind võeti nii hästi omaks, et kui tuli
jutuks, kes ja mis aastal klassi tuli, ei olnud kellelgi meeles, et mina alles põhikooli lõpus nendega liitusin.

VILISTLANE MEENUTAB
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Arhitektuurimooduli erinevatel kursustel õpitava juurde on tavaks saanud
käia tutvumas linnaruumiga Tallinnas Rotermanni kvartali näitel ning
külastada erinevaid arhitektuuriõpet pakkuvaid õppeasutusi,  kunstinäitusi.

1.oktoobril toimus arhitektuuri- ja meediamooduli õpilaste, ning õpetajate
Ristmäe ja Jürgensoni ühisel korraldamisel õppekäik kaasaegse kunsti ja
fotokuu näitustele. Külastati fotonäitust ARSis, samas ka arvutimängude
muuseumi kogu, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi fotonäitust ja KAI
kunstinäitust koos giidi vahendamisega. 

8.oktoobril rääkis TTÜ vanemteadur Triin Reitalu õpilastele
arhitektuurimooduli ja bioloogiaaine teemade raames taimede arengust,
nende tähtsusest ja liigilise mitmekesisuse vajalikkusest ning liikide
hävimisohust. Loeng toimus projekti „Construisons l´espace de vie de demain“
raames.

30. oktoobril osalesid mooduli õpilased Arhitektuurimuuseumis
haridusprogrammis aktiivselt rühmatööd tehes (teema kuulub kursusesse
"Arhitektuur kui elukeskkond") ning sellele lisaks uurisid kahte väga
huvitavat arhitektuuriteemalist näitust Rotermanni soolalaos. Sama
õppekäigu raames külastati kahte kaasaegse kunsti näitust EKAs, ajalooliste
fotode näitust Kalamaja piirkonna tänavatel ning EKA 105. aastapäevale
pühendatud kunstinäitust otse pidupäeva tegemiste keskel. Õppekäik sai
teoks tänu õpetajate – K. Jürgensoni ja M. Ristmäe korraldamisele ning
meedia- ja arhitektuurimooduli õpilaste tihedale koostööle.

28. oktoobril said Pärnu Ühisgümnaasiumi arhitektuurimooduli õpilased
osaleda Eesti Maaülikooli lektori ja maastikuarhitekti Kadri Maikovi loengus
ja töötoas teemal „Tervendavad aiad“. Töötoas said 10. ja 11, 12. klassi
arhitektuuriõpilased praktilise ülesande analüüsida ja pakkuda enda nägemus
koolimaja esisele Olev Siinmaa pargile tervendava aia kriteeriumeid silmas
pidades, et kujuneks atraktiivne ja vaimset rahulolu pakkuv linnapark.
Arhitektuuriõpilased on kaasatud kooli kahte arhitektuuriteemalisse
Erasmus+ projekti   (2018. a. Ühisgümnaasiumi algatatud ja pea-
koordineerimisel projekt „Our Green European Town“ ja 2019. a-st osaletakse
partneritena projektis „Construisons l’espace de vie de demain“). Mõlema
projekti eesmärkideks on anda õpilastele jätkusuutliku arhitektuuri alased
teadmised ning võimalus omaenda kodukoha linnaruumi kujundamisel kaasa
rääkida.

9. detsembril toimus meie arhitektuuriõpilasi kaasav projekt K. Maikovi
loengu ja töötoaga teemal „Tervendavad aiad“. 10. detsembril valmistati O.
Siinmaa pargi kohta 3D makette ning 11. detsembril esitleti neid Pärnu
Keskraamatukogu saalis linnavalitsuse esindajatele. Tegevused olid L. Raal-
Virksi ja M. Ristmäe tiheda koostöö tulemus.

Projekti lõpuks oli õpilastel vaja esitada kohalikule omavalitsustele
konkreetsed ettepanekud ning detailne visioon ühe konkreetse linnaruumi
arendamiseks oma kodupaigas. Meie kooli õpilaste O. Siinmaa pargi
visioonidokument anti pidulikult ette lugedes üle 4. juunil O. Siinmaa pargis
Pärnu abilinnapeadele, hariduse, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna abilinnapeale
Varje Tipule ja rahanduse abilinnapeale Meelis Kukele. 

16.märtsiks oli arhitektuurimooduli õpilastele kesklinnaplaneeringust
rääkima kutsutud linnaarhitekt Henri Eessalu. Kohtumine jäi kahjuks
COVID-19 kriisi tõttu ära ning lükkub järgmisse õppeaastasse edasi.

ARHITEKTUURIMOODULI
TEGEMISED 2019.-2020. ÕPPEAASTAL

Marika Ristmäe
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“Eiii, mina küll
koorilaulja
tüüpi ei ole!”

“Eiii, mina küll koorilaulja tüüpi ei ole!” - selline oli esimene

reaktsioon, kui 2008. aasta sügisel Ühisgümnaasiumisse

muusikaõpetajaks tulles üritasin kokku saada piisavat hulka

inimesi, kellega minna 2009. aasta üldlaulupeole. Tüdrukud -

neid veel leidus, aga poisid… Sel esimesel aastal tundsin end

pidevalt nii, nagu jookseksin peaga vastu seina. Vähemalt nii

palju oli sellest jooksmisest kasu, et korralikule naishäälte

koosseisule (19 sopranit ja 17 alti) õnnestus ära rääkida ka 2

tenorit - kergejõustliklastest vennad Jagorid -   ja 8 bassi,

kellest mõni pidas ka täitsa kenasti viisi, aga varasema

koorilaulukogemusega oli neist siiski vaid üks. Peole me

saime Sütevakast ühe laenatud tenori ja Raekülast

laenutatud basside abiga, aga tagantjärele on kogu see

tohutu vaev ennast kuhjaga ära tasunud. Nagu vanasõna

ütleb: “Kus on, sinna tuleb juurde”, ja edaspidi juba kulges

koorielu igapäevast rada, sest tuumik oli olemas, kellega

liituda. Mis see koorilaul siis on, et päris suur hulk inimesi

otsustab end gümnaasiumiaastatel sellega siduda ja paljud

jätkavad koorilauluharrastusega ka hiljem?

PÜ SEGAKOOR

Kindlasti on väga suur roll mõnusal seltskonnal. Laul toob kokku sarnaste huvidega noored. Sageli on nii,

et kui oma klassist mõttekaaslasi ei leita, siis saadakse need koorist. Suur omavaheline vennastumine saab

igal sügisel teoks koorilaagris. See on jah paraku koolikoori probleem, et igal kevadel jätab meid maha

umbes kolmandik koosseisust ja sügisel hakkame justkui mingil määral jälle algusest. Nii et igal sügisel on

jälle vaja omavahel sõbraks saada. Laagrisse tuleb minna loomulikult kõva töötegemise mõttega, et pärast

ei oleks tunnet, et lihtsalt sai kallist aega raisatud, kuid töö kõrvale mahub ka seltsielu (õigem oleks vist

öelda ööelu). Meie kooli koori traditsiooniliseks laagripaigaks on kujunenud Tahkuranna kool, kus on

mõnus mängida nii korv- kui võrkpalli, teha mälumängu, toimetada koorirebaste ristimist kui ka niisama

kitarri tinistada või suhelda. Igal aastal on laager veidi omamoodi, kuid põhiline kordub: kohe pärast laagri

lõppu küsitakse, millal on järgmine laager:)

"Ma tegelikult tulin gümnaasiumisse mõttega, et

laulmisega mina enam ei tegele, vaid keskendun

trennile ning koolile, aga õpetaja Kadri on lihtsalt

imeline ja teist varianti ta mulle ei andnudki. Võimatu

on mitte tahta temaga koostööd teha." 

                                                         Maria Eliisabet Avamere
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Parim moodus panna inimesi kooriproovides pingutama on võtta mingi suurem eesmärk aastale. Parim

motiveerija on loomulikult laulupidu. Kuid neid on võtta vaheldumisi kas 2 või siis 3 aasta järel. Et ka

mitte-laulupeo-aastal ära vajuda, on osa võetud Vaba Rahva Laulust, maakonna pidudest, käidud ka Tartus

popkooripeol. Omamoodi väljakutsed on seotud Erasmuse projektidega. Nende raames oleme pidanud laule

tõlkima, salvestama, esitama koos projektipartneritega erinevatest Euroopa maadest ning ka videot

filmima. 

 

Loomulikult naudime ka tavalisi esinemisi kooli aktustel. Needki panevad end kokku võtma ja on väga

emotsionaalsed. Ühisgümnaasiumi koorilauljad on suutnud end alati vajalikul hetkel maksimaalselt kokku

võtta ning anda endast parima. 

 

Õpetajana saangi tunda sellest tööst kahel moel rõõmu. Üks on see, et koolielus ei ole eriti palju võimalusi

õpetada meeskonnatööd, ühist vastutust tulemuse eest. Koor on kindlasti see koht, kus õppida seda, et

meeskond on nii tugev, kui tugev on selle nõrgim lüli. Absoluutselt igaühest sõltub tulemus. On vaja

kogenud ja kindlate lauljate iganädalast kohusetundlikku proovis osalemist, et toetada vähem kogenuid.

Samuti on vaja vähem kogenute pidevat pingutamist, et koori tase oleks hea, et me suudaks kuulajaid oma

muusikaga rõõmustada.   Teine muusikaõpetaja rõõm on individuaalne. Seda ma ei suudagi sõnadega

kirjeldada, mis tunne see on, kui sügisel vaevu 3 noodi piires opereerida suutvast algajast lauljast saab hea

häälevalitsemisega ja kauni toonitekitamisega koorilaulja. Neid näiteid on õnneks igal aastal. Elav näide

sellest, et mitte miski ei ole võimatu, kui piisavalt tahta.

 

Olen Sinu üle uhke, Ühisgümnaasiumi segakoor! Loodetavasti kohtume mitmetega teist pärast kooli

lõpetamist ka kooli vilistlaskooris Püüa päeva!

Kadri Keskküla
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Pärnu Ühisgümnaasiumi segakoor on väga eriline.  Seal käies leiab omale head sõbrad kogu eluks.
Kõik on kui üks pere ja meie muusikaõpetaja Kadri on kõigile ema eest.  Kadri on imeline inimene,  kes
kuulab alati  kõigi  muresid ja annab ka kõige väsitavamal päeval suurt energiat.  Samuti,  kui on vaja,
siis  on ta range ja paneb meid igal  hetkel pingutama. Tema valitud laulud on alati  olnud head ja
huvitavad,  kui vahel oli  tunne,  et  laul on imelik ega sobi,  siis  tegelikult lõpuks kooliperele esinedes
nautisid igat hetke ja iga laul tundus väga vahva.
Eredalt  on meeles koorilaagrid,  kus laulsime terve päev ja õhtul olid erinevad mängud ja esinemised.
Armas hetk oli ,  kui istusime koridoris põrandal maas ja laulsime laule,  mis pähe tuli .  Neid inimesi
vaadates ja kuulates,  kuidas kõik oma erilist  häält  näitavad,  mõistad,  kuidas on kooriga vedanud.
2019.  aasta laulupidu ei  lähe kunagi meelest.  See töö ja vaev,  mida me laulupeo nimel tegime, need
pikad proovid ja rasked laulud.  Me saime kõik sellega hakkama. Meeldiv oli  just rongkäik,  sest kõik
koori l i ikmed olid koos ja inimestele lehvitades ja naeratades tajusid seda ühtsust ja peretunnet.
Pärnu Ühisgümnaasiumi segakoor jätab erilise tunde ja mälestused,  mis ei  kustu.

"Ma ei ole näinud   varem ühtegi teist,

kes oleks oma töösse nii pühendunud

kui Kadri. Koor ja Kadri annavad

selliseid emotsioone ja oskusi, mille

kurss euro suhtes ületaks kõik

majandusnormid."

                      Kaur Rasmus Tammelaan

"Kooris käimine on nagu sipelgapesas

osalemine. Kogu aeg on seal suur sigin-

sagin, aga kui koos töötame, paneb

emasipelgas Kadri meid uskumatuid

vägitükke tegema."

                                             Mihkel Türnpu

Lisann Raid
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PÜ
sega
koor
pole põhjust karta, kui su

ümber on nii head inimesed

Kui ma Pärnu Ühisgümnaasiumi
tulin, teadsin kohe, et pean koori
tulema. Pärast väsitavat kooli-
päeva on hea tunne minna koori,
näha seal enda sõpru ja luua koos
midagi, millest ise siiralt
vapustatud oleme.   See töö, mida
Kadri meiega teeb, inspireerib
mind ennastki. Inspireerib tulla
kohale ja andma endast 100%. 

Koorilaager oli minu jaoks

esmakordne kogemus. Sinna

minnes ei teadnud ma veel, mis

meid ees ootab. Kõigepealt koolis

rebaste ristimine, siis veel

koorilaagris koorilauljaks risti-

mine. Super põnev! Iga uue

esinemisega kasvab enesekindlus.

Mäletan, kui esimest korda Pärnu

Ühisgümnaasiumis esinesin

kooriga ning ma seal esimeses

reas pidin seisma, siis jalad ikka

korralikult värisesid. Mida aeg

edasi, seda kindlamaks on läinud

tunne. Tegelikult ju pole põhjust

karta, kui su ümber on nii head

inimesed ja suurepärane koori-

juht.

                                               Laura Voll

Koorilaager - aasta suurim töö
ning ettevalmistus käib just seal.
Kuid nagu öeldakse - enne töö,
siis lõbu. Nii ka meil. Lisaks
tohutule laulmisele toimuvad seal
seltskonnamängud, et uued
lauljad omaks saaksid. Samuti ei
puudu ka meie kooril rebaste
ristimine. 
 
Esinemised - tehtud töö vilja näeb
just esinemistel. Võib ju öelda
küll, et meid on palju ja et
esinemine pole raske, kuid see on
vastupidi. Pinge kasvab esinemist
ukse taga oodates või laval seistes.
Aga pärast igat esinemist saame
Kadrilt kiidusõnu ja nii saame
aru, et teeme õiget asja. 
 
Isiklik suhe - olen olnud laulja üle
14 aasta ja PÜ segakoor on
lahedaim kogemus. Lisaks sellele,
et meil on maailma lahedaim
õpetaja, on meil ka suurim
segakoor Pärnumaal. Olen ise
näinud pealt, kuidas Kadri on
kolme aastaga laulma õpetanud
inimese, kes enne üldse viisi ei
pidanud.

                                              Britt Rondo
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Üks silmapaistev üritus on vaieldamatult iga kooliaasta alguses toimuv rebaste ristimine, mis aitab uued

tulijad koolipere osaks teha. See aitab uustulnukatel sisse elada ja ükteisega tuttavaks saada. G 1.d klassi

õpilane Markus Kasenurm kommenteeris rebaste ristimise üritusi lehenumbris nii: „Rebaste ristimine oli

ilmselt kõige huvitavam üritus see aasta, vähemalt minu jaoks. Erinevate mängude ja võistluste käigus

õppisin paremini tundma oma klassi- ja koolikaaslasi. Enim meeldis mulle rebaste ristimise rada. Aitäh G

3.b klassile!“

2019. / 2020. aasta meediamooduli õpilased andsid välja selle õppeaasta Pärnu

Ühisgümnaasiumi lehte Haamrit. Koolipereni toodi värskemaid uudiseid, avaldati arvamust

õpilastele olulistel teemadel, samuti ilmus igas lehes omaloomingut. Paljud Ühisgümnaasiumi

tähtsündmused said seal kajastatud.

KOOLIAASTA SÕNAS JA PILDIS 
HAAMRI TOIMETUSE SILMADE KAUDU

Pärnu Ühisgümnaasiumis on traditsiooniks saanud meremiili jooks, kus   klassid omavahel võistlevad. Ka

sel aastal jooksid meie õpilased selle võidukalt läbi ning ka seda kajastas Haamer.
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Väga palju kõneainet pakkunud jututeema, uus puudumissüsteem, oli kajastatud ka novembrikuises lehes.

Arvamusi jagus igasse ilmakaarde. Abiturient Britt Koger kommenteeris puudumisteemat nii:

„Täiskasvanud gümnaasiumiõpilane on oma aja peremees, kes vastutab ise oma valikute eest!“

Novembrikuisesse lehte mahtus ka igal aastal toimuv õpilasesinduse laager. Lehelugeja sai teada, et arutleti

eesootava kooliaasta üle ning saadi uute liikmetega tuttavaks. Endine õpilasesinduse president Mirell

Karuks kommenteeris: „Õpilasesinduse laager oli tegus: koostati aastaplaan, toimus koosolek uue

direktrissiga ning uued liikmed said tutvuda õpilasesinduse korraldusega.”

Igal aastal valitakse õpilaste lemmikõpetaja. Sellel aastal osutus valituks õpetaja, kes ei tulnud oma klassile

sugugi suure üllatusena. G 3.d klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja Ülle Otskivi kui lemmikõpetaja kohta

sõnas G 3.d klassi õpilane Sander Tars nii: „Õpetaja Ülle suhtub õpilastesse kui täiskasvanud inimestesse.

Aitab alati nõu ja jõuga.“

Detsembris külastas meie kooli Sass Henno, kes rääkis asjadest, millest täiskasvanud ei räägi. Loengus said

osaleda kümnendate ja üheteistkümnendate klasside õpilased. Lehest saame teada, et see osutus üheks

kõige nõutumaks loenguks üldse ning nii mõnigi kaheteistkümnendik oleks soovinud seal osaleda.

Üks Pärnu Ühisgümnaasiumi koolielu suur osa on koorilaager, millest võtab osa kogu koor. Seal õpitakse

tundma uusi liikmeid ning samuti vaadatakse läbi tulevane repertuaar . Kaks muusikarohket päeva on

täitnud alati särasilmne õpetaja Kadri Keskküla rohkete proovidega. Pärast tööd tuleb alati lõbu: õhtul

mängitakse oma uute sõpradega koos seltskonnamänge ja kui tahtmine tuleb, siis ka musitseeritakse

isekeskis.

Uue aasta alguses kuulutati Tallinnas toimunud koolispordi foorumil aasta spordisõbralikumaks õpetajaks

meie oma legendaarne õpetaja Mehis Merilaine. Võrkpallientusiast G 3.d õpilane Marwin Joseph Virkus

tutvustas õpetajat nii: „ Esmasel kohtumisel jätab karmi ja nõudliku mulje, lähemal tutvusel avastad

sõbraliku pulli-venna, kellega saab nalja ning samas ka tõsist tööjuttu ajada. Motiveerib endast rohkem

andma ja oma piire ületama.” Õpilaste hulgas ei olnud mingit kahtlust, et ta on selle tiitli vääriline. 

Uue aasta alguses käisid paljud töövarjuks. Õpilased tahavad ju oma tulevikuameti või -kooli aegsasti

kaema minna, seda tegi ka meie kooli G 3.d klassi tütarlaps Kendra Rosen, kellel oli au “varjutama” minna

just meie oma Pärnu Postimehesse.  Kendra muljed sellest päevast olid järgmised: “Väga kasulik ja põnev

kogemus, sest eriala pakkus huvi ja sai päriselt näha, mida ajakirjanikuamet igapäevatööna endast kujutab.

Lisaks sain aimduse sellest, kas too amet päriselt mulle sobib või näen ma ennast tulevikus siiski kuskil

teises valdkonnas töötamas.“
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Iga-aastane pikisilmi oodatud traditsioon meie koolis on jõuluolümpia, mis tekitab elevust nii õpilastele, kui

ka õpetajatele. Tänavu saavutas esimese koha Saksamaa, keda kehastas G 3.b. Väga palju     ei jäänud neist

maha ka Mehhiko ja USA.

Haamrist saab teada veel seda, et majandusmooduli tragid noored õpilasfirmast Kemihaka tõusid kui täht

taevasse oma taaskasutatud materjalidest valmistatud käe-, õla-, ja seljakottidega. Iga kott on ainulaadne ja

erineb nii eelnevast kui ka järgnevast eksemplarist.  

Meie oma kooli noorsportlane Kadri Vilbaste krooniti Pariisis sisesõudmise maailmameistriks.   Kuni

18aastaste seas võistelnud Vilbaste edestas 1.35,8-ga teiseks tulnud ungarlannat Bettinat mäekõrguselt:

tema võiduajaks mõõdeti 1.32,9. (Sellest kirjutas ka Pärnu Postimees 8. veebruaril 2020).

Haamer kajastas ka Pärnu Ühisgümnaasiumis toimunud üleeroopalist laulufestivali “Erinevate rahvaste

laulud”, mis on välja kasvanud viiel varasemal aastal toimunud Vene laulu fesivalist. Lauljaid oli peale

Eesti linnade veel ka Venemaalt, Lätist, Saksamaalt, Portugalist, Bulgaariast, Türgist ja ka isegi La Réunioni

saarelt India ookeanist. Uudne festival toimus ühisgümnaasiumi Erasmus+ projekti “EVA- (equality, variety,

acceptance)” raames.
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Märtsis raputas meid kõiki uudis kontaktõppest distantsõppele minek. Kõige rohkem kannatasid selle läbi

abituuriumi õpilased. Kohe-kohe oli ju tulemas eksamiperiood. Abiturient Andra Tammekand sõnas

toimunu kohta järgmist: “Ei ole meelakkumine tunde arvuti taga tööd teha, kui silmad on niigi haiged ja

prillid said paar päeva enne karantiini algus puruks istutud. Samas arvan, et selline koduseinte vahel

mandumine oli oluline mõistmaks, milline õnn on käia koolis (füüsiliselt) kohal.”

Haamri kollektiiv tänab õpetaja Kersti Jürgensoni, kes veetis unetuid öid, et abistada meid kõiges. Ilma

temata ei oleks olnud selle õppeaasta Haamrit. Soovime jõudu ja jaksu kümnendikele ja

üheteistkümnendikele aastatöö valmimisel, et pastakast tint otsa ei lõppeks. Kaheteiskümnendikele

soovime palju edu kõiges ja et kõik teie unistused täituksid.

Sondra Udu
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TIINA KOITLA-SOMMER

Raamat ja raamatukoguhoidja

Raamatu kodu on raamatukogus.

Seal on ta õnnelik, seal on ta kodus,

Riiulis mõnusalt teistega koos, 

ootab, kas homne päev reisi ehk toob!

Raamat saab preemiaks puhkusereisi,

Siis kui ta huvitab paljusid teisi.

Raamatukogus on raamatul hoidja,

Kes alati teab, kust raamatut leida:

Kas see on riiulis teistega koos,

Kellegi käes, kes lugemishoos,

Reisile pääsenud võõrasse koju…

Iga viimasegi raamatupoju

kohta teab raamatukogus ta hoidja,

Kust teda leida ja kuis teda hoida.

Kui raamatul jalad, näe, oleksid antud,

Ta siis nagu kutsikas käiks hoidja kannul.

                                                                                   Aidi Vallik

Miks peaks noor inimne raamatuid lugema? Sest lugemine avardab silmaringi, sõnavara ja
parandab vestlusoskust. See, kui mõni teos paneb sind elu teise pilguga vaatama ja suudab
kinnistunud arvamusi muuta, on ainult hea märk, et oled jätkuvalt arenemisvõimeline.

Kuna lugemine on isiklik tegevus, on konkreetseid lugemissoovitusi raske anda. Minu arvates
tuleb   ära lugeda kirjandusklassika ja siis juba oma maitsele vastavalt. Kes kord on
lugemisnaudingut tundnud, see jääb alatiseks raamatuid lugema. Minu lugemislaual on
hetkel Albert Camus` „Katk“, see on lugu raugematust õudusest, ellujäämisest ja vastupanust,
sellest, kuidas inimkond on sajandite jooksul surmale vastu hakanud. Tegevus toimub Põhja-
Aafrika rannikul asuvas Orani linnas. Algab katk kuulutusliku sündmusega, mida inimesed
kummatigi tähele ei pane. Järk–järgult saab tõvest aga kõike ja kõiki ümbritsev reaalsus, mis
kustutab mineviku ning paiskab oma ohvrid äärmistesse kannatustesse, hullusesse ja
kaastundesse.

Lugemissoovitus suveks!
21.sajandi luule otsingud: Kristiina Ehin, Maarja Kangro, Triin Soomets, Elo Viiding, Tõnu
Õnnepalu
Romantiline romaan: Emily Jane Bronte „Vihurimäe“,   Prosper Mérimée „Carmen“ , George
Sand „Väike Fadette“
Realistlik romaan:  Fjodor Dostojevski “Kuritöö ja karistus“,  Stendhal „Punane ja must“, Anton
Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“
Armastusromaan: Knut Hamsun „Victoria“ , Doris Lessing „Viies laps“,  Mats Traat „Inger“
Põnevik ja krimi:  Herpjorg Wassmo   „Marraskil taevas“,  „Dina pärandus“ , Henning Mankell 
„Riia koerad“,   „Viies naine“, „Valge emalõvi“, Lee Child   „Nagu vits vette“,     „Külaline“,   
„Tapamaja“ 

Külma ja vihmase ilmaga ei ole midagi mõnusamat sellest, kui saab end kuuma teetassiga teki
sisse kerra tõmmata ja põneva raamatu kätte võtta!

Head lugemist!

Kooliraamatukogu on koht, kus õpilane saab ja tahab avardada oma silmaringi ja miks mitte ka puhata
õppetööst vabadel hetkedel. Raamatukogus laenutatakse raamatuid, loetakse kohapeal, tutvutakse
teatmeteostega, tehakse tööd arvutiga. Toimib väga palju ka suhtluskohana (grupitöö, uurimustöödeks
valmistumine). Raamatukogu on kogude kaudu lõimitud kooli õppe- ja kasvatustegevusse ning toetab  kõigi
õppeainete õpetamist ja huvitegevust.

KOOLI RAAMATUKOGU

Selle aasta enim laenutatud raamatud:

Sophokles  „Kuningas Oidipus“ 

„Eesti õigekeelsussõnaraamat“

O.Wilde  „Dorian Gray portree“
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REAAL -  JA  LOODUSA INETE
ÕPPETOOL
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Ajakirjas
Akadeemiake 

avaldati Rave-Ly Ristmägi
aastatöö 

“SA Pärnu Haigla töötajate
aktiivsus veredoonoritena”

Loodus- ja reaalainete õppetool on tegus ja rõõmus seltskond oma

valdkonda armastavaid inimesi. Lisaks aine valdamisele on kõigil ka

muud huvid ning hobid – ei saa ju kogu aeg olla kas matemaatik või

bioloog või keemik või füüsik.

Meie õppetool on korraldanud igal sügisel ainenädala. Sel aastal oli

teemaks “Praktikutelt õpilastele”, mille raames kutsusime külla oma ala

spetsialiste, kes avardasid õpilaste silmaringi. Lisaks korraldati

vaakumkambri-töötuba, kus õpilased ehitasid ise vaakumkambri ja

uurisid erinevate materjalide muutusi nendes tingimustes. Pärast

vaatasid õpilased mikroskoobi all materjalide struktuuri muutusi ning

tegid analüüsi. Varasemalt on ainenädalatel osalenud mitmeid külalisi

tundides (kaasatud on ka vilistlasi), läbi viidud ainealaseid võistluseid

klasside vahel ja rohke osalejatearvuga oli ka meie kooli vilistlase Jaan

Alliku läbi viidud viktoriin.

Õppetooli õpetajate suunamisel on osalenud (ning kindlasti tulevikus

osalevad) õpilased mitmetel konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel.

Füüsikas on edukalt esinetud võistlustel Kajakas, Pulsar (siin saavutati

suisa esikohad) ja Spekter, bioloogias metsaviktoriinil, Tartu Ülikooli

Teaduskoolis, olümpiaadil ning ajakirjas Akadeemiake avaldati Rave-Ly

Ristmägi aastatöö “SA Pärnu Haigla töötajate aktiivsus

veredoonoritena”. Matemaatikas on igal aastal olnud osavõtjaid

rahvusvahelisest võistlusest Känguru.

Mitmed aastad oleme osalenud TÖF-il ehk Teadlaste Öö festivalil. See

on Eesti ja kogu Baltikumi suurim teadust populariseeriv sündmus.

Festivali peakorraldaja ja maaletooja on Teaduskeskus AHHAA. Selle

ürituse raames on toimunud koolis erinevad töötoad, kus õpilased on

pidanud kasutama oma nutikust ja taiplikkust. Võistkonnad on

meisterdanud vanast paberist uut, uurinud, mis on osmoos, nuputanud

füüsika ülesandeid, teinud keemilisi katseid.
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Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased on osalenud KIK-i rahastatud

projektides. Nende projektide eesmärkideks oli tõsta Pärnu

Ühisgümnaasiumi õpilaste keskkonnaalast teadlikkust. Lisaks

väärtustada kodukoha loodust, inimeste ja teiste elusorganismide

elutervet elukeskkonda. Samuti keskkonnasõbralike

tarbimisharjumuste kujundamist või kinnistamist ning looduse ja

inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse

tundmaõppimine. Projekti tegevused koosnesid erinevatest

õppekäikudest. Õpilased said ülevaate, miks ja mida tehakse Pärnu

Reoveepuhastusjaamas, prügilates ja jäätmete sorteerimisjaamades.

Milliseid kahjustusi on põhjustanud kliima soojenemisest tingitud

tormid ja üleujutused Valgeranna näitel. Sai käidud Kabli linnujaamas.

Seal selgitati lindude rõngastamise tähtsust ning õpilased nägid meil

veel haruldast lindu lääne-pöialpoissi. Samuti selgitati, miks on Pärnu

jõgi meile tähtis- lõhe jõgi, transport, esimesed asukad Pullis jne.

Soomaal saadi ülevaade koprast ja tema tegemistest. 

Tihe koostöö on Pernova loodusmajaga. Kool osales projektis “Bakterid

kooliruumis”. Projekti käigus õpilased võtsid kooliruumidest pinna- ja

õhuproove, külvasid baktereid, uurisid bakterite rohkust oma proovides.

Lisaks tundide mitmekesistamiseks on osaletud erinevates

õppeprogrammides: Kala välis- ja siseehitus, Imetajate koljude

määramine, Kivististe määramine, Kiirgusega seotud keskkonna-

probleemid, Anorgaaniliste ainete keemilised omadused, Looduslike

objektide analüüs. 

Meie kooli on külastanud Rändav bioklass Tartu Ülikoolist. Huvilised

õpilased said eraldada DNA-d,   tutvuda tänapäevaste DNA analüüsi

meetoditega ja töötada kaasaegse laboriaparatuuriga. 

Bioloogia õpetaja on viinud õpilasi Tartu Maaülikooli õpitubadesse.

Õpilased on osalenud veterinaaria õpitubades, mida kordineeris meie

vilistlane Karl Tulmin. Noored said võtta verd mängukutsult, õmmelda

haava banaanil, uurida parasiite, kohtuda hammustava hobusega,

mõõta vähkide pikkust, vaadelda mesilasi jms.

Eve Popp
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IT-õpe
Eesti koolides ei ole gümnaasiumiklassides ette nähtud

arvuti(informaatika)tunde. Kahjuks. 2018.–2019. aastal loodi

gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste

materjalid HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja

Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. Pärnu Ühisgümnaasium

oli nõus olema üks seitsmest pilootkoolist, kes katsetas

kursusi õppetöös. Meie üheks kindlaks eesmärgiks oli

võimalus pakkuda IT-mooduli õpilastele väga uut lähenemist

ametitele, milles IT-l on tähtis roll.

2019. aasta  esimesel poolaastal piloteerisime kahte kursust:

“Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” ja “Digiteenused”

ning sügisel “DigiTaru”, kus õpilased pidid eelnevaid teadmisi

abiks võttes looma oma pisikese firma ja jõudma toote või

teenuse prototüübini. Need olid põnevad teemad ja tunnid

toimusid ümberpööratud klassiruumi meetodil. 2019. aasta

detsembris käisime kolme firmaga oma tööde tulemust

näitamas üritusel "Võrgustik võrgutab", mida oli võimalik

jälgida ka veebis.

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused/vorgustik-vorgutab/vorgustikvorgutab2019
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"Tehnoloogiaettevõtted Helmes, Playtech ja Cleveron otsivad pidevalt uusi töötajaid ametikohtadele, mis

võiks väga hästi olla jõukohased ka nutikamale gümnaasiumilõpetajale," ütleb ProgeTiigri programmi juht

Kristi Salum (EPL, 15.9.2019).

 

Kursused:

Programmeerimine: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/

Tarkvaraarendus: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/tarkvara/

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/disain/ 

Tarkvara analüüs ja testimine: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/testimine/ 

Digiteenused: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/digiteenused/

DigiTaru https://web.htk.tlu.ee/digitaru/projekt/part/ulesanded/

Nüüd võib neid kasutada igas koolis ja kursused on leitavad ka e-koolikotis: 

https://e-koolikott.ee/kogumik/24071-Gumnaasiumi-informaatika-valikkursused

Jorm ja Marlon mõtlesid välja masina, mis roniks mööda seina ja värviks maja.

Imre, Klaus, Kevin ja Uko arendasid edasi

sõrmejälje lugemise võimekust ning

jõudsid võimaluseni, et sõrmejäljega saaks

kinnitada ka oma erinevates asutustes ja

poodides kliendiks olemist.

Markus, Renet, Sander ja Kenny olid

tüdinenud klaviatuuri puhastamisest ning

tegid prototüübi isepuhastuvale

klaviatuurile.
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ECOLUPIN - reklaamifirma, mis keskendub ökoloogilise jalajälje vähen-

damisele.  Soovime aidata kohalikke väikeettevõtteid, kes muidu jääksid
suurte firmade varju. Meeskonnas on Kaileen Umal, Riivo Rand ning soomlased
Joel Salmela, Lauri Petrell, Saamuel Sasi. Kommentaar projektis osalemise
kohta: emotsiooniderikas.

LANGUER - tuleviku keeleprogrammi prototüüp, mille eesmärk pole vaid tõhus
ja mugav keeleõpe, vaid ka interaktiivne suhtlus, sõprus ja tolerantsus.

Keeleõpe ei küsi vanust, rassi, orientatsiooni. Languer ehk keele-Tinder, nagu
teda ise kutsume, on hea keeletöövahend nii õpilasele kui õpetajale 

Meeskonnas on Laura Eichhorst, Johanna Roos, Karin Pärnala ning lätlased
Emīls Smiltiņš, Jegors ja soomlane  Frederik Block. Kommentaar projektis
osalemise kohta: reisid ja inglise keele pruukimine oli tore. DigiYouth andis
mulle võimaluse arendada ennast mitmekülgselt ja julgelt katsetada start up'i
loomist ilma riskideta.

Parim meeskond - 
Laura  Eichhorst, Karin 
Pärnala, Johanna Roos +
kaks soomlast

DigiYouthi projekt algas 2018. aasta kevadel. Projekti algatas Tartu Ülikool,

partnerid on Turu Ülikool, Uppsala Ülikool ja Ventspilsi Kõrgkool. Projekti

eesmärk on luua uudne ja moodne majandusõppe õppekava, mis toetub

idufirmade (startup) tegevusele.

Projektis osalesid I lennus 8. ja 11. klasside õpilased järgmistest koolidest: Pärnu

Ühisgümnaasium, Pärnu Vanalinna kool, Tartust Miina Härma gümnaasium (8.

klass). II lennus on ainult 11. klasside õpilased: Pärnu Ühisgümnaasium, Viljandi

Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium. Meie teise lennu õpilased on Jarmo

Tähe, Tõru-Tõnn Parts, Karl Rahn, Henri Leas, Erin Triin Männi, Maile Rokici,

Edna Eva Pupp, Greete Luhasaare. Nendest me räägime pikemalt juba järgmises

aastaraamatus.

Üks lend toimetab 1,5 aastat. Õpilased töötavad rahvusvahelistes

meeskondades, loovad idufirma ja teevad oma teenuse või toote prototüübi.

Meie koolis juhendavad õpilasi majandusõpetaja Mari Suurväli ja arvutiõpetaja

Kaia Metsaalt.

 

I lend lõpetas 2019. aasta detsembris. Meie õpilased olid osalised kolmes

idufirmas.

DigiYouth

AUTOPILV - veebileht, mis teeb lihtsamaks autoostjate elu - kogu info kõigi
kasutatud autode kohta ühelt lehelt (ehk siis andmebaas, mis koondas kõigi
müügis olevate autode info). Meeskonnas on Ander Aarde, Sander Lepik,

Jürgen Lohu, Kaspar Silberk ning kaks Läti neiut. Kommentaar projektis
osalemise kohta: paras peavalu, aga lahe oli!

Kuna eesmärgiks ei olnud panna õpilasi omavahel võistlema, siis valiti välja

ainult üks (ja parim) meeskond.
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Võtsime sel õppeaastal esimest korda osa võistlusest KüberPähkel.

Kooli voorus osalesid IT-mooduli 10. ja 11. klassid. Ülesandeid oli 73 ja need olid tõesti parajad pähklid. Lõppvoorule

kutsuti igast koolist kaks paremat tüdrukut ja kaks paremat poissi. Meie kooli parimad olid Laura Tõniste, Grete Merila,

Enriko Pajula ja Timur Aav.

Võistlus toimus Mektorys ja sisenedes tervitas meid hologramm.

Õpilasi tervitas AI ehk tehisintellekt.

Kuni õpilased lahendasid ülesandeid, pandi ka õpetajate oskused proovile. Üks põnevamaid ülesandeid oli luku lahti

muukimine.

KÜBERPÄHKEL

MEEMIKONKURSS 2020

“Laps teeb, mida laps näeb”

Tänavu tähistati rahvusvahelist turvalise interneti päeva 11. veebruaril, mil miljonid inimesed üle maailma korraldasid

erinevaid tegevusi, et tõsta ühiskonna teadlikkust parema ja turvalisema internetikeskkonna loomiseks laste jaoks.

Lapsed on aktiivsed internetikasutajad, moodustades kasutajate kogukonnast pea kolmandiku. Ka internetis õpivad nad

sellest, mida näevad ja kogevad. Turvalise interneti päevaks küsiti Eesti lastelt arvamust teemal “Laps teeb, mida laps

näeb”. Osavõtjaid oli üle Eesti mitmekümnest koolist. Välja valiti ainult 7 tööd, mille seas olid ka kaks meie õpilast:

Karolin Palu G2.b ja Kaisa Kivi G2.c klassist.

https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2020/03/meemiarvamus-laps-teeb-mida-laps-naeb/

Kaia Metsaalt
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SPORD I  ÕPPETOOL
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Pärnu Ühisgümnaasiumi jõuluaja oodatuim

sündmus on kahtlemata Jõuluolümpia. Sel aastal

toimus Jõuluolümpia juba kuuendat korda. See oli

meeleolukas spordisündmus, kus klassid võistlesid

nii sportlikes kui loomingulistes ülesannetes.

 

Olümpiamängudel osales kogu koolipere ning

esmakordselt ka külalisvõistkonnad Mai koolist

ning Kuninga tänava põhikoolist. Iga klass oli omale

loosi teel valinud riigi, mida tutvustati ning mille

lipu all võisteldi. Kohal olid   Hispaania, Soome,

Holland, Jamaica, USA, Itaalia, Iirimaa, Mehhiko,

Hiina, Saksamaa, Kanada, Prantsusmaa, Venemaa,

Brasiilia, Kreeka ja Eesti.

 

Kavas olid jõulueide ja - taadi teatevõistlused,

päkapikkude täpsusvisked, pimevolle ning

talendivoor. Viimases sai näha nii žonglööri,

üherattalisel rattal sõitjat, tantsijaid kui vaimukaid

etendusi. Uudselt lähenesid „Kaera-Jaanile“ Eesti

lipu all võistlevad õpetajad.

„Minule oli see teine jõuluolümpia ja mida

aasta edasi, seda ühtsemaks see muudab

nii kooli kui ka minu oma klassi.

Ettevalmistused said

alguse juba novembris ning terve kool oli

olümpia ootuses. Jõuluolümpiaga on

näha, et meie kool on ühtne ja

traditsioonid on kõigile tähtsad. Meie klass

jäi selleaastase jõuluolümpiaga igati

rahule ja juba ootame järgmist.“

                                                              Marin Vilk

JÕULUOLÜMPIA
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VALGERAND JA MEREMIIL

Igal sügisel peab kogu koolipere ühe sportliku päeva Valgerannas.

Esmalt rattamatk Pärnust Valgeranda ja seejärel klassidevahelised

teatevõistlused, discgolf ning paljude lemmik - köievedu. Maapealsed

võistlused võidetud, saab soovi korral ronida seikluspargis puude

otsas.
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Meremiili jooks

toimub põhirannas

ning sellest võtavad

osa kõik õpilased. 

"Sellised üritused muudavad minu arvates

klasse ühtsemaks, õpitakse meekonnatööd

ja tehakse samal ajal sporti."

                                                                                                                 

                                                  Robin Roosmaa
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NOORE TEADURI MÄRGI SAAJAD

PÄRNU LINNA ÕPILASPREEMIAD

Meie kooli silmapaistvamad õpilased, kes olid nomineeritud Pärnu linna õpilaspreemiatele:

Aasta õpilane - Berit Penu

Aasta huvitegevuse parim - Jörgen-Matthias Talviku

Aasta aktiivne noor - Johanna Roos

Aasta edeneja - Britt Rondo

AASTA EDENEJA 2020 LAUREAAT ON BRITT RONDO  
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KONKURSSIDE PARIMAD

HEAD AINETUNDJAD
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PARIMAD SPORTLASED
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AB I TUUR IUM
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G 3.a
KLASSIJUHATAJA EVE POPP

G3.a klassi noored on andekad ja säravad, töökad ja sihikindlad, ilusad tüdrukud ja lõbusad

poisid, vahel unised, sõnakad, tegutsejad. Igaühel oma iseloom ja arusaam maailmast ning selle

toimimisest. Need kolm aastat on möödunud lennates. Iga aastaga läks õppimine raskemaks,

kooli jõudmine keerulisemaks, sest ahvatlusi oli ja on oi kui palju. Samas - te olete hakkama

saanud.

 

Minul kui klassijuhatajal oli kolm aastat õnne juhendada klassi, kes end tegelikult ise juhendas.

 

Nüüd haarake härjal sarvist ja püüelge oma unistuste poole ning uskuge oma ideedesse. Hakake

julgelt peale; praegu ei ole teil midagi kaotada, aga võita on kui palju.

Nutikas, jutukas, kõige suurem peolõvi, enda valikutes

kindel ja range maailmavaatega, prillidega ja sõnaosav.

ANDER AARDE

KEVIN ASTRIK

Nutikas, füsa ja mata geenius, hea sõber ja tal on norm

opel, aga kuldne velg on puudu.

KEVIN-KASPAR EINSOK

Tark, vaikne, aga kui midagi ütleb, siis on see puhas kuld,

nokitseb rohkem omaette, aga muidu muhe tüüp,

mängib malet ka esta vahetunnis, arvutispetsialist.

Pildid ajast, mil koolitee alles algas, ning tänasest päevast, mil kaksteist aastat õpinguid on seljataga. 

Kuidas iseloomustavad abiturienti klassikaaslased?
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Jutukas, sõbralik, rahvatantsija, targem kui välja paistab,

energiline ja ajab vahel närvi.

KLAUS HEINASTE

CARMEN JUNINEN

Sihikindel, sõbralik, rääkis nii palju tarka juttu, et isegi

Peedu imestas, esineb klassi ees enesekindlalt ja hästi.

ANDERO KARUKS

Visa, sõbralik, pikk, kui tema võrkpalli serviga pihta saad,

siis on adios kamh.

Tagasihoidlik, joonistab hästi, väga armas, oskab

peaaegu sama hästi joonistada kui ma.

NORA KARULA

FRED KIKAS

Tark, jutukas, musta huumoriga,   ma pole ta nägu veel

näinud, sest pilk on sokkidel.

ANGELIKA KURM

Tagasihoidlik, hea korrektor kooliajalehes, kõige chillim

inimene klassis, kinda hipi, ma algul arvasin, et ta geo

õpsi tütar.
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Vaikne, ta üks kord vist isegi rääkis, ta loeb kogu aeg

telefonis midagi, aga pole siiani aru saanud, mis see on,

tähtajad on tema teine nimi.

RENET KUUSK

KÄTLI KUUSIK

Kui naerab, siis nii, et terve kool kuuleb, väga-väga ilus,

ratsutab hobustega ja pildistab hästi.

GERLI KÜNNAPUU

Kõige targem ja kohusetundlikum, teab lambist kõike.

Humoorikas ja lahe semu, vahepeal jõuab isegi kooli

kohale, teeb rõskeid meeme ja mängib malet esta

vahetunnis, laia silmaringiga.

RENO RAMON KÜNNAPUU

LIISI KÜÜNARPUU

Kõige suurem jutupaunik, teab estas kõiki vastuseid,

tema värvikad sokid tõid nii mõningasse halli päeva hea

tuju.

ANNA-KAISA LAUR

Oskab hästi nalja teha, aga vähesed teavad seda, samuti

oskab keemiat hästi.
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Visa, klassi pisim, mängib ainult fortnite telos, kannatab

Kenzo ja Joosepi lolle nalju.

MARKUS LIIVA

JÜRGEN LOHU

Jõuks, kana ja riis- muu pole oluline, ta elab aadressil

Jõusaali 5, väga kindla arvamusega inimene, talle ei sobi

kellegi teise arvamus, kunagi ei hiline, eriti kui on

matemaatika.

SANDRA MAIDLAS

Rapuntsel, päästa valla juus…, matemaatika pole vist

tema lemmikaine,  natuke nagu sabarakk Kristelile, aga

muidu päris tore, samuti ei ole kunagi temaga

probleeme, sest ta ei sega kunagi oma naermisega

tundi.

Hea huumoriga, hea sportlane, kui rattaga ei sõida, siis

kiusab koos Kenzoga Markust, jookseb 3 km alati selja

taga tuuletakistuses ja lõpus võidab ära, imelike

naljadega.

JOOSEP MESI

ELIS MIHKELSOO

Tugev ja tubli sportlane, visa, jookseb vist päris kiiresti,

mõnikord kontrollimatu.

MARELY MÜÜRIPEAL

Visa, enesekindel, taktitundeline, ütleb kõik välja nii

nagu on, ta inglise keele hääldus on päris hea.
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Jutukas, rõõmsameelne, vene õpsi lemmik laulja,

omamoodi.

KRISTEL NOVEK

LORETTA NURK

Jutukas, 

LIISA OJAOTS

Vaikne, tark, tantsija, ilus kaldkirjas käekiri.

Jutukas, tark,                                kõige armsam ja hooli-

vam inimene maamunal, tõi sünnipäeval lemmik -

šokolaadi, paremat pinginaabrit annab soovida.

NADTALY ROHELSAAR

BRITT RONDO

Hea laulja, tark, hästi siiras, mega aktiivne, koos

Joonasega klassi                alati seisab klassi eest, super

klassivanem, lihtsalt klassiga ei vedanud ja siiani ei saa

aru, kuidas ta kõigega nii hästi hakkama saab,

informaator.

KASPAR SILBERK

Udupea, “malenkaja ili bolshaja sobaka?” “DA”- see võtab

mehe vene keele kokku, nüüd tean, et kui ta suudab

lõpetada gümnaasiumi, suudan ma kõike teha,

hispaania keeleteadlane.

saab kõigiga hästi läbi, väga 

hea stiiliga.

that rocky chick, 

couple, 

she got that attitude,
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Pullivend + jalgpallur + audi Riho, äärmiselt tark ja

kohusetundlik, mõnikord tuleb meelde tuletada, et

tunnid hakkavad 8.30, Eva Palki lemmikõpilane, parim

inglise keele abiline eriti kontrolltööde

lugemisülesannete ajal.

JOONAS SILD

KENZO TALVISTE

Klassi kloun, aga heas mõttes kiusas Renetit ega

puudunud ühestki tunnist vist, kahtlane, kuid hea

huumorimeelega, eesti keele ekspert ja “parima”

käekirjaga.

GRETA TAMM

Tugev matemaatikas, sihikindel, musta huumori kunn,

imeline laulja, eriti matemaatika moodulis, samuti väga

aus ja imeline inimene.

Tubli, korralik nagu “Sandra Dee”, vene keelt oskab hästi,

tihe matemaatika järeltööde vastaja.

LISANNA VANAMÕISA
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G 3.b
KLASSIJUHATAJA ANNE-MAARJA TAMMARU

2020. aasta 3.b on täis koos kasvanud erilisi inimesi oma Arnode, Teelede ja Tootsidega. Läbilõige

EESTI inimestest. Gümnaasiumis õppimise käänuline ja kohati konarlik tee on lõpusirgele

jõudnud.

3.b-s on palju sõbralikke, lõbusaid ja humoorikaid inimesi.  Veidi salapäraseid, isepäiseid ja oma

õigusi kaitsevaid inimesi. Inimesi, kes pole peaaegu ühtegi koolipäeva vahele jätnud, ja neid, kes

olid säästlikul režiimil ja koolimajas harvemad külalised. Särasilmseid, entusiastlikke ja

kohusetundlikke eestvedajaid, kes klassi mootori käima tõmbasid, ja neid, kelle energiaväli

annab ära-puutu-mind signaali. Kindlameelseid ja püüdlikke, kelle jaoks oli oluline õppida ja

vajadusel vaeva näha, ning neid, kes triivisid läbi kolme aasta vähima võimaliku panustamisega.

Üdini andekaid ja loomingulisi inimesi ja neid, kes omaette nokitseda otsustasid.

 

Emotsioone, kallis 3.b, on olnud skaalal maast laeni   iga kriipsu peal. Vinge tee on olnud.  Kõik,

mille te ise või me koos ette võtsime, õnnestus. Imetlusväärne, kuidas vajalikul hetkel koos

hingata oskate. Olen tänulik, et osalesime täispanusega kõikidel kooliüritustel ja enamasti

võidukalt. Karikad sobisid meie klassi ülihästi. Olen tänulik, et klassireisid ja koosistumised said

teoks täiesti murevabalt. Tuttav bussifirma lausa ootas, millal me jälle läheme. Iseäranis tänulik

ja uhke olin viimasel aastal, vaadates rebaste nädala organiseerimist. Te olite suureks saanud.

 

Rind uhkusest kummis, võin öelda-need on minu lapsed!

VIVAT, 3.B!

CARINA AASA

Tagasihoidlikkus ei näita inimese tõelist iseloomu ja nii

saabki Carinat kirjeldada kui imeilusat, särasilmset,

ausat ja enesekindlat klassiõde. Ta annab alati head nõu

ja on olemas, kui keegi abi peaks vajama. Samuti on

Carina ka uuteks muutusteks valmis ning kui on vaja

oma arvamust avaldada, teeb ta seda kindlameelselt.

Lisaks kõigele on tal ka armas lauluhääl.

MELODY AMILDE ARON

Kihvt klassiõde ja imeline tütarlaps, kes seisab kindlalt

kahe jalaga maa peal. Ta tegutseb küll vaikselt ja

iseseisvalt, kuid tema intelligentsus viib teda kaugele.

Tal on pehme ja puhas lauluhääl ning on   tugev inglise

keeles. Klassikaaslastega on alati mõistev ja vastutulelik,

aga ka üsna konkreetne. Melody on väga kaunis

klassiõde, kes ei jää kunagi sulle naeratust võlgu.

Pildid ajast, mil koolitee alles algas, ning tänasest päevast, mil kaksteist aastat õpinguid on seljataga. 

Kuidas iseloomustavad abiturienti klassikaaslased?
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Igas klassis on vähemalt üks õpilane, kes kunagi õigeks

ajaks tundi ei jõua - see on meie Laura! Peale selle on tal ka

palju ettearvamatuid küsimusi, mida ilmselt keegi ei oskaks

õpetajatelt küsida. Selle neiu tõelise isiksuse teada

saamiseks tuleb teda esmalt tundma õppida. Kui Laura suu

avab,  hakkab  kuldseid  sõnu  lendama. Tuleviku         

koomik ja varjatud ajugeenius -  matemaatika  on  tema 

LAURA BELOVA

LAURA EICHHORST
“Teine Laura” on klassi ajud ja klassi üks parimatest

filosoofidest, kelle peale saab alati kindel olla. Ta on lausa

nii tark ja aktiivne, et ei pidanud saksa keele tundideski

käima. Vahepeal muretseb liialt tühiste asjade pärast, kuid

siiski on ta alati rõõmsameelne ja suur eeskuju kogu kooli

õpilaste jaoks. Teda ei takista ükski komistuskivi oma

unistuste poole püüdlemast. Laura oskab väga hästi oma

aega planeerida ja on õppimisel suureks abiks.

EVA-MARIA ERELINE
Pole olemas paremat pinginaabrit kui Eva-Maria. Ta soovib

alati kõigile südamest head - täiesti suvalisel koolipäeval

tuleb esimesena kooli ja pakub oma klassikaaslastele

kodutehtud muffineid. Inimestele jääb ta silma kui

seltskondlik ja innustav sõber, keda saadab terav silm

fotograafias ja super moevaist. Ta on alati särav, rõõmus ja

aktiivne neiu, kes liigu  kindlalt oma unistuste suunas. Vahel

on nii, et Eva-Maria tuleb kooli puhkama, et siis öösel jälle

jalga keerutada tantsuplatsil.

LIISE HALLMERE

ALLAR KESKÜLLA

SIGRE KODASMA

Meie klassi                     kelle naeratus ei tuhmu ka halvimal

päeval. Kuigi tegemist on klassi pesamunaga, on ta siiski

arukas ja põhimõttekindel. Koolis on Liise hoolas ja vägagi

tegus, eriti tugev on ta matemaatikas ja füüsikas. Ta

sammub alati uhkelt oma silmatorkava ja erilise stiiliga. 

Klassi meesmodell ja nägus sportlase hingega noormees,

kes naudib sportimist, õppetöö väliseid üritusi ja tema

huvideks on tihti tunnis magamine või telefonis olemine.

Allar on õpilane, kes muudab igavad koolipäevad

lõbusamaks, alati on tal nalju varrukast võtta. Tema ei karda

kunagi õpetajale vastu hakata. Koolis käib kui kuuvarjutus –

kord on, kord ei ole. Tegelikult on Allar väga hea, aus ja

erapooletu kuulaja, kellel on suur ja soe süda ja alati oma

kindel arvamus. 

Elava ja sõbraliku iseloomuga kultuurne kunstiinimene, kes

on kooliasjadega väga kohusetundlik. Äärmiselt abivalmis

neiu, kes õpetab iga hinna eest kõik selgeks, kui vaid palud.

Sigre on ka väljaspool kooli aktiivne tegelane. Tulevikus

saab temast kindlasti andekas ja tunnustatud näitleja, kes

vallutab suured lavad. Sigre kohta saab ka öelda, et ta

näitleb paremini kui Ita Ever.

thing.

stand-up

beauty guru, 
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„Kas sul füüsika pilte on?“ on lause, mis on teda juba aastaid

saatnud. Pealtnäha võib tunduda Chris laisk, kuid tegemist

on äärmiselt abivalmi, terase ja mõistva noorhärraga. Ta on

iga ettevõtmise kindel abivägi ning peale selle leidub tal

klassikaaslaste jaoks alati valuvaigisteid kotis. Sellest

olenemata on ta siiski söögitädide õudusunenägu, sest kõht

ei saa tal kunagi täis. Chris on meie klassi ainus motomees

ja ta omab kooli kõige ilusamat kaherattalist.

CHRIS-ERIC LAANEMÄE

MARI-LIIS LEHISTE

Hea huumorisoonega seiklejahing, kes alati kuskil

sehkendab midagi. See optimistlik ja energiat täis tüdruk ei

karda kunagi oma arvamust avaldada. Mari-Liisil pole vahet,

kui hästi ja kas ta üldse inimest tunneb, aga kui ta näeb

abivajajat, siis on ta koheselt sinnapoole teel. Tema on

ülejäänud 50% osade klassi poiste saavutustest. Mari-Liis on

meie klassi päikesekiir, kes pole kunagi halvas tujus. Teda

võib kutsuda ka 

SANDER LEPIK

LINDE-MARI MAIBACH

Sander ilmus ootamatult meie klassi ja pärast seda ei olnud

miski enam endine. Ta on väga jutukas poiss, kellele

meeldib nii Eesti kui ka Erasmus+ tüdrukutega palju juttu

rääkida. Lisaks teeb ta suvalisel hetkel komplimente ja

tõstab sellega teiste tuju. Olles klassi suurim lobamokk,

naudib ta ka tähelepanu keskpunktis olemist. Kunagi ei saa

päris kindel olla, kas see, mis ta ütles, oli nali, või mõtles ta

seda tõsiselt. Sander teeb tavapärasest eestlasest rohkem

nalja. Ta on huvitava iseloomuga, laia naeratuse ja

silmaringiga noormees.

Kasv ei näita seda, kui suur on selle tüdruku hing.

Klassivanema ülesanne on tema jaoks käkitegu - ta on

suurepärase organiseerimisvõimega ja väga aktiivne neiu.

Linde-Mari on enesekindel ja konkreetne inimene, keda ei

kõiguta mitte miski. Julge ja särava iseloomuga tüdruk, kes

on tihti ennast ohverdav. Ta võib olla julge ütlemisega, kuid

tal on suur süda ja proovib alatasa kõigile sobivaid

lahendusi leida. Meie klassi kasiinoaparaat - muudkui

kogub raha, ühtlasi ka meie klassi süda ja esindaja, kes

jätkab ka siis oma tegevust ja korraldamist, kui meie klass

on tema vastu äärmiselt ebaaus olnud. Pehme

tantsusammu, osavate liigutuste ja võimsa häälega neiu.

Klassi teine pesamuna kasvu pooles, väike laululind ja

motonaine. 

Heade mõtete haldjas. Meie klassi poetess ja filosoof, kes on

alati valmis seisma nii iseenda kui teiste eest. Annet

Elisabeth on sõbralik, abivalmis, lõbus ja hoolas neiu, keda

saadab suur sisemine rahu ja kes ei karda olla omamoodi.

Annet tal jätkub - lõi isegi oma luulekogu. Annet on meie

klassi luule- ja kirjandushuviline ja tal on äärmiselt lai

silmaring. Väga hea kunstisoonega inimene, kes loob

emotsioonidega luulet.

ANNET ELISABETH LAANEPÕLD

social butterfly´ks.
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Kui oled Hele-Riinu tundma õppinud, siis sul juba igav ei

hakka. Ta on sõbralik, hooliv, siiras, aus, armas ja naerust

pakatav tütarlaps, kellega on tore koos hommikuputru

süüa. Kooliasjadega on ta järjekindel, kõik asjad saab alati

õigeks ajaks tehtud ning aitab ka teisi. Ta võib tunduda

vaiksena, kuid tegelikult on hea suhtleja ja alati positiivne. 

HELE-RIIN OJAVEER

LIISBETH PAHK

Vaatamata Liisbethi blondidele juustele on ta äärmiselt

arukas ja tubli õppur. Ta on julge ja ägeda riietumisstiiliga ja

veel ägedama iseloomuga. Liisbeth on alati valmis oma

klassi eest seisma ja võitleb oma õiguste nimel. Teda

iseloomustavad sellised omadussõnad, nagu aktiivne, julge,

lõbus, abivalmis, sõbralik ja sihikindel. Neiu, kes teretab igal

hommikul oma klassikaaslasi ja oskab koondada kuulajate

tähelepanu. Peale selle, et ta oskab suurepäraselt

joonistada, oskab ta ka teisi väga hästi kuulata. Alati

positiivne klassiõde, kes on teistele suuresti eeskujuks.

Kõige ideaalsem pinginaaber, kelle oskasin endale valida

12-aastat tagasi.                      Liisbeth oskab ka väga hästi

discgolfi mängida.

GRETA PINKA

Temperamentne seltskonnahing, kellele kuulub Pärnu

Ühisgümnaasiumis ägedaim bemar. Särtsakas Greta pole

eriline kehalise kasvatuse tunni sõber, kuid see-eest on ta

hea suhtleja, suurepärane ja usaldusväärne sõber. Lisaks on

ta mõnusa huumorisoonega, kaunis, rõõmsameelne ja väga

armas tüdruk. Ta jääb alati kindlaks oma põhimõtetele.

Greta on meie klassi teine üks suurimaid tundi hilinejaid.

Suurim abimees vene keele tundides.

KARIN PÄRNALA

JASPER PRUULI

Esmapilgul paistavad silma tema sportlikkus ja

rapuntsellikud juuksed, kuid seesmiselt on Karin

humoorikas, positiivne, rahumeelne ja aus. Tema huvitavad

ideed ja kindel arvamus lubavad kõigil temaga väga lihtsalt

jutu peale saada. Karin lisab meie klassikaaslaste

keskmisele pikkusele ikka kõvasti sentimeetreid juurde.

Suurepärane korvpallur ja äss korvpalliplatsil. Parim

pinginaaber, keda eesti keeles vaja.

Klassi naerutaja ja klassivend, kes ei väsi teisi üllatamast.

Jasper on Marloniga nagu sukk ja saabas. Ta ei karda kunagi

oma ütlemisi ütlemata jätta ning on alati heatujuline, lõbus

ja jutukas. Jasper suudab muuta ka kõige tõsisemalt

mõeldud teemad naljadeks, ühtlasi tantsib ka kõik tantsud

ära. Ta on julge peoloom, kellele meeldib teisi aidata, kui ta

vähegi oskab. Muhe jutupaunik, kes on hea maratonijooksja

ja meie klassi jõumees. 

Social butterfly.          
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 Lisann on aktiivne, südamlik ja äärmiselt kannatlik õpilane

- sellist tahaks igaüks enda klassi. Meie klass hindab teda

väga, sest ta kuulab teiste muresid, et siis nendele ka

lahendus leida. Ta on sügava hingega laululind, kellele

meeldib palju naeratada.  Võtab aktiivselt osa erinevatest

üritustest. Alati kõigiga väga sõbralik ja hea organisaator.

50% osade klassi poiste kooli edukusest. Maalt ja

Hyundaiga.

LISANN RAID

RAVE-LY RISTMÄGI

Unistav ja siiras Rave-Ly on klassikaaslane, kes tekitab

teistele turvalise tunde. Hakkaja neiu on kui klassi päikene,

kes oskab teha häid nalju just siis, kui neid enim vajatakse.

Ta on hooliv ja jutukas, leiab kaaslastega kiiresti ühise

teema, millest rääkida. Rave-Ly on põneva iseloomu ning

erilise mõttemaailmaga. Ta on alati abiks kõigi ürituste

korraldamisel. Äärmiselt energiline ja aktiivne laululind, kes

jõuab igale poole, ning lisaks laulmisele ja kitarri

mängimisele oskab ka hästi käsitööd teha. Meie klassi suur

naerupall ja tugiisik. Rave-Ly jääb silma ka oma väga heade

ideede poolest, mis tulevad ootamatult ja mida ta kõigiga

lahkelt jagab.

MARIEL RANDMAA

Pisut tagasihoidlikul tüdrukul on klassis ilusaim käekiri.

Mariel on kõigiga sõbralik ja alati töökas. Kooli koridorides

saadab teda lai naeratus ja silmasära. Kohusetundliku

õpilasena on ta püüdlik ja väga usaldusväärne. 

KÄTLIN RÄNDLA

EETE RAJASALU

Kätlin on see neiu, keda kuuleb teisest kooli otsast oma

lakkava naeruga. Ta on sportlik inimene, kellele meeldib

majandus ja ärijuhtimine. Tema lustlik ja seiklushimuline

iseloom jääb kõigile silma, keda ta oma teel kohtab. Ta on

otsekohene ja pühendab oma aega vaid sellele, mida

õigeks peab. Kätlin on meie klassi vabatahtlik tuletõrjuja ja

päästja. Ta on väga lustlik ja hea motiveerija. 

Ütlus, et raamatut ei hinnata kaane järgi, käib just selle

tütarlapse kohta. Pealtnäha on Eete vaikne ja tagasihoidlik,

kuid õiges seltskonnas lööb särama. Talle meeldib vaikselt

oma asja ajada. Vene keele tööde pärast tema küll kooli ei

roni. Meie klassi pesamuna kasvu poolest. Eete on väga

loominguline, hea huumori ja omapärase stiiliga.
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Teadmistest pakatav abivalmis noormees, kellele meeldib

ajalugu ja ühiskond. Tal on oma kindel arvamus ja ta ei lase

teiste arvamusest end kõigutada. Lisaks kõigele on Jorm ka

suur ja edukas malemees. Ta on julge ja töökas ning väga

laia silmaringiga. Multitalent, keda tihti alahinnatakse. Jorm

on alati kõigiga väga lahke ja viisakusreeglid ei unune tal

kunagi.

JORM ROOTS

MARLON TAMME

Kus on Jasper, seal on ka Marlon. Ta on tugev matemaatikas

ja küllaltki kohusetundlik teistes ainetes, kui just Jasperit

kõrval pole. Ta on oma riigi kaitsja ja rahvuslik esindaja.

Marlonit saab iseloomustada kui sportlikku, julget,

iseseisvat, nutikat ja aktiivset kaaslast. Oleme täitsa kindlad,

et praegusel hetkel loeb ta päevi järgmise tantsupeoni.

Marlon võtab osa kõigist üritustest, kus saab tantsida. Ta on

tantsulõvi, metsakaru ja matemaatikas öökull. Marloni

seltskonnas ei hakka kunagi igav ja temaga leiab kiiresti

ühise jututeema.

TONY TAMMIKSAAR

KRISTINA SCHLEICHER

Meie klassi värskeim veri ja suurim sportlane. Tony on vana

rahu ise, kellel on alati naeratus näol. Pärnu

Ühisgümnaasiumi kõige pikema poisi tiitli kandidaat ja

potentsiaalne võitja. Ka õppetöös ei jää ta parimatest alla.

Tony on väga hea ja kiire kohanemisvõimega, alati viisakas

ja enesekindel. Ta on kõrge nagu Pisa torn.

Kristina on neiu, kellega saab alati kõigest rääkida. Ta on

siiras ja heatahtlik sõbranna, kes on alati nõus aitama. Ka

õppetöös on ta väga hoolas. Äärmiselt kohusetundlik ja

ambitsioonikas noor neiu.

Sport on põhjus, miks see mees tihti kooli ei satu - sageli on

vaja poole päeva pealt trenni minna. Ronaldo on

sarkastiline, julge, sportlik, abivalmis ja sõbralik, aga samas

kergesti solvuv noormees. Lisaks jalgpallile meeldib talle ka

kalal käia. Ta on asjalik ja kindlate põhimõtetega. Ta on

Eesti tulevikulootus ja Eesti oma Ronaldo, kes ei muretse

liialt ja on väga asjaliku ja huvitava jutuga. 

RONALDO TIISMAA
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Väle ja innukas tüdruk, kes hea tahtega jõuab kõik maailma

asjad ära teha. Ta on energiat täis ja sellega ta silma

paistabki. Ann-Kristin oskab leida lahendusi ka kõige

raskematele probleemidele. Ta on suhteliselt terava

huumoriga, aus, otsekohene ja hea vestluskaaslane. Ta on

energiat täis jutupaunik ja kiiret juttu sellel neiul jätkub.

Ann-Kristin oskab suurepäraselt sõnu ritta seada. Ta ei jäta

kunagi oma huumori ja naeruga kedagi tõsiseks.

ANN-KRISTIN VAHER

JASSI VILLEMSON

Klassivend, kes näeb elu läbi objektiivi. Meie klassi

humoorikas filmimees, fotograaf ja videomeister. Aktiivne

suhtleja, kes vahepeal teeb asju liiga rutakalt ja lohakalt,

aga see-eest on abivalmis ja hoiab omasid.  Ainulaadne ja

väga mitmekülgne noormees, keda saadavad paljud huvid.

Jassi muudab ka kõige igavama koolipäeva kõige

põnevamaks ja oskab alati kõiki naerma ajada. Muheda

olekuga noormees, kes on arvuti taga kõva käpp ning meie

klassi IT-spetsialist.

JACLINE VÄRK

IMRE VAHTRAMÄE

Kommunikatiivne ja uudishimulik neiu, keda ei murra

miski. Sügava hingelaadiga neiu, kes teab, mida ta elult

tahab, ja kelle peale saab alati loota. Enesekindel tüdruk ja

julge oma arvamust avaldama. Kui Jacline jooksuga finišisse

jõudis, olid teised alles stardis. Vahel natuke kärsitu, kuid

aus, ja asjalik sporditüdruk. Jacline on neiu, kes ei lase

inimestel endast üle sõita ja kui vaja, kaitseb ta ka teisi. Tal

alati ka midagi põnevat rääkida.

Vahel juhtub nii, et kui Imre kooli jõuab, on juba esimene

tund lõppenud ja teine poole peal. Ta on musikaalne ja

eriline just oma mõttemaailma poolest. Imrega on alati

millestki rääkida ja tal on väga huvitavad ja põhjendatud

arvamused. Ta on diskreetne ja kohati kriitiline, kuid vägagi

mõistlik elumees. Imre on meie klassi koolipuhveti

püsiklient ja kui ta parajasti ei maga või ei söö, on temaga

vahva juttu rääkima. Tal on suur ja soe süda, lisaks on ta

siiras, aus ja abivalmis. Väga sügavamõtteline klassivend,

keda on au nimetada oma sõbraks ja kellelt on nii palju

õppida. Imre on ka suur autofanatt.

MIRKKO VATTER
Karm bemmivend, kes on teistest sõltumatu ja üsna töökas

tüüp. Temalegi meeldib sport ja see teeb ta

tasakaalukamaks. Mirkko on hea huumorimeelega ja kohati

tagasihoidlik, kuid hooliv ja abivalmis. Kui ta parasjagu

koolis on, siis on ta Jassi parem käsi. Meie klassi oss. 
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G 3.c
KLASSIJUHATAJA EVE MERILO
Kallis G3.c!

Siin on mõned võtmesõnad, mis jäävad meenutama mulle teie klassi: kõigepealt kolm riiki –

Jaapan, eriti aga Eesti ja öökull ning Kanada; filmipäev Tallinnas; KUMU ja Konrad Mägi; ERM ja

uisutamine Tartus; toredad personaalsed vestlused teie kõigiga; üks juhuslik „chat“, mis potsatas

mu postkasti ja polnud mõeldud minu silmadele ja muidugi see kohutav koroona. Te olite

rahulikud, heatahtlikud, südamlikud ja saite selle kolme aastaga armsaks ja omaseks.

Aitäh teile kõikide nende meeldivate ühiste hetkede ja koostöö eest! Karl Ristikivi on öelnud:

„Koolitunnistus ei tähenda veel midagi – alles elus näitab inimene, mis ta tõepoolest väärt on.“

Edu teile selleks ja kõikide oma unistuste täitumiseks!

Pikkade kiharate ning ingli häälega neiu, kes oskab väga

osavalt kõnet pidada. Kui midagi on vaja korraldada, on

tema alati korraldustiimis, seega igati hakkaja neiu.

Tunni ajal peletab igavust, joonistades igale poole silmi

ja südameid. Mõnikord oma jutuga paneb ka magama,

aga eks seda võib teha igaüks.

ELINA ELEND

KATRIN ALTMANN

Imearmas päikeseneiu, kelle naer nakatab ka kõiki teisi

ja jääb elu lõpuni meelde. Meie klassi tarkpea, kes alati

aitab. Tema supervõime on lakkamatult magada ja kõik

oluline viimasel minutil ikkagi 5 peale ära teha. Hindab

lihtsust ja spontaanset eluviisi. Kurikuulus subikats.

KRETE TEEARU

Pildid ajast, mil koolitee alles algas, ning tänasest päevast, mil kaksteist aastat õpinguid on seljataga. 

Kuidas iseloomustavad abiturienti klassikaaslased?

Otsekohene neiu, kes seisab alati klassi eest, kui on mõni

mure või probleem. Ta hoiab oma naljadega teiste tuju

üleval ja vabal ajal tegeleb rahvusvaheliste projektidega.
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Teadmisi tal on, kuid vahel tekivad ka temal blondiini

momendid. Oskab kaasa naerda, mitte ei arva, et teised

naeravad tema üle. Ta on moeteadlik brändiguru. Temata

poleks meie klass see sama.

ANETT FOKEJEVA

MERKO AASALEHT

Rosinasilmne noormees, kes suudaks müügimehena iga

kliendi ära võluda. Suudab üllatada just siis, kui seda kõige

vähem oodata. Meie klassi naljahammas. Näeb kontsades ja

maani kleidis välja justkui järgmine Eesti  tippmodell.

AARON ELJAS

DANEL DREVING

Viisakas härrasmees, kes avab alati neidudele uksi. Tal nupp

nokib, eriti tehnoloogia valdkonnas. Samuti on räägitud, et

ta on hea sparrija. Vahel viskab ka mõne nalja.

Motokrossi mees, kelle naljad toovad alati naeratuse suule.

Tal on hea matemaatiline vaist ning lustakad

tantsuliigutused. Seda meest pole kunagi halvas tujus

nähtud. Õpetaja Rebase lemmik.

GERLYN HAASMA

Energilise ning särava isiksusega neiu, kellega ei hakka

kunagi igav. Sauna oskab ta kütta, samuti on tema

muusikamaitse ainult küte. Laheda iseloomu ja lahedate

roosade juustega!

ENN ENNUSTE

Salapärane ja vähese jutuga noormees, kellele meeldib

tegeleda fotograafiaga, vahel mängib klaverit. Jäärapäine

ambur. Temaga saab arutleda kõikide maailma-

probleemide üle ning mingite väga            lahendusteni

jõuda. Tema kohta võib öelda, et ta enne mõtleb, kui ütleb.

crazyde 
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Kunstilembeline noormees, kes on tuntud oma sarkastiliste

.                         Iga vestlus temaga möödub huvitavalt. Ta on

hea stiilitunnetusega ja moodne.

MARTIN BELAN

KEIMO REIMETS

Muheda ja rahuliku olekuga musklimees, kes ei karda

midagi (v.a mate kontrolltöid). Töökas ja heasüdamlik

seltskonnahing. Kasutab Snapchatis ainult seda ühte filtrit.

Ta on meie klassi paps. Turvamees, kellega koos olles tekib

kohene turvatunne.

MARKUS KASK

TRIINU LIPP

Meie klassi Pikk Hermann. Tema pikkus seletab ka ta pikki

juhtmeid. Veidi kohmakas, kuid rahvatantsusammud on tal

selged. Väga sõbralik ja südamlik poiss. 

Modellivälimusega intelligentne neiu, kellelt saab alati abi

küsida.   Sportlik,  kõigi  semu,  hea  suhtleja  –  ühesõnaga,                                 

                     bemmitšikk.  Tulevikus näeme teda eduka äri-

naisena.

BRITT KOGER

Inspireeriv ja aktiivne tütarlaps, kes oskab meist kõigist

kõige paremini tantsida. Temast lausa kiirgab

heatahtlikkust ja sõbralikkust. Tal on suur süda ja soe

naeratus, mis teeb igaühe rõõmsaks. Tänu tema

tantsukavadele oleme saavutanud jõuluolümpial esimese

koha.

REGIINA GRÜNBERG

Otsekohene ja taibukas neiu. Oma aja perenaine ja tugev

argumenteerija. Esmapilgul võib tunduda häbelik, aga kui

viibib mugavas keskkonnas, siis on tõeline seltskonnahing.

comback´idega .  

mega chill
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Siira naeratusega vaikne neiu, kellel on                        

võbinad. Tema lemmiksöök on kanapasta. Talle meeldib

sõpradega seigelda ja pidevalt leida uusi väljakutseid. Usin

õpimesilane.

REBECCA ELISA KAUP

RAIDO SIKK

Tubli spordipoiss, kes ei karda publiku ees esineda. Talle

sobiks suurepäraselt töötamine televisioonis. Sikk mees

teeb alati             trikke. 

MAILIS KIVIKAS

ROSE MARIETTA REBER

Tagasihoidlik rosinasilmne tütarlaps, kes on osav

meigikunstis. Ta on väga hea kuulaja. Heasüdamlik, armas

ja laia silmaringiga tüdruk.

Meie klassi kakskeelne uustulnuk, kes oskas väga kiiresti

kohaneda ning leida sõbrad. Tegeleb vabal ajal

fotograafiaga. Väga hästi kursis aktuaalsete teemadega.

REBEKA LEPPSOO

Kindlasti meie klassi kõige julgema ja silmapaistvama

stiiliga, mis peegeldab täpselt teda ennast, ja see teebki ta

eriliseks. Väga hea huumorisoonega neiu. Olekult introvert,

aga samas ka ekstravert. Meie klassi ainus pomeraniani

omanik. Ükskord jäi matemaatikas sügavasse unne.

ANNE-MARI PEKS

Stiilne tütarlaps, kellel on kullast süda ning kes inspireerib

oma loovusega ka teisi tema ümber. Tegeleb joonistamise

ja fotograafiaga. Sageli segab tema tunnis süvenemist tema

loomingulisus, st tunni ajal ta joonistab/        oma

vihikutesse lahedaid asju.

go with the flow

sicke

sketch´ib
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Meie klassi kossuäss. Tegelikult osav kõigis spordialades.

Kehalise tunnis see poiss, kellele kõik teised poisid tahaksid

ära teha, seega kõige inspireerivam spordipoiss. Vahel näeb

teda ka koolipingis, aga mitte tihti. 

MARKUS PÕDER

ANDRE LIIN

Kõva supakaga rullnokk, kes paneb koolimaja aknad

värisema.                        aga mitte hinnete poolest. Forexi ja

rolexi mees. Ei möödu päeva, mil Liin oma klassikaaslaseid

ei naerutaks. Inimene, kes on oma väljaütlemiste ja

diskussioonidega meie klassi kindlasti iga õpetaja jaoks

meeldejäävamaks muutnud.

MIRJAM HOLTSMANN

Ilusa ja särava naeratusega neiu, kellega ei hakka kunagi

igav. Klassivanema töö on tal kenasti käpas ning kindlasti

kuuleme temast palju ka tulevikus. Ta on väga laia

silmaringiga ning oskab iga teema üle arutleda. 

SANDRA LUMERA

Sõbralik ja positiivne neiu, kes tegeleb vabal ajal

jooksmisega. Alati esimene, kes vene keeles jutustamise

vabatahtlikult ära vastab. Talle meeldib oma tulevikule

mõelda, tahab peret. Ei tea midagi  meme´idest.

Teachers pet, 
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G 3.d
KLASSIJUHATAJA ÜLLE OTSKIVI

"Mis sulle on määratud, see ükskord ka sinuni jõuab."

Algusest peale on selle klassi teekond olnud nagu rongisõit. Osa on läinud varem maha, osa

tulnud peale, aga lõppjaama sõitjad on parimad. 

Klassijuhatajana iseloomustan G3.d-d   kui väga rahumeelset, ühtehoidvat ja hea

koostööoskusega klassi, kus esikohal on sõbralikkus, sallivus ning hoolivus. Kui keegi jääb hätta

ollakse üheskoos üksteisele abiks. Kõik 28 õpilast on omanäolised ja eri viisil andekad. Meil on

andekaid lauljaid, tantsijaid, pillimehi, näitlejaid, filmimehi, hea sule ja terava taibuga inimesi.

Klassis on neid, kes paistavad silma sõudepaadis, jalka- või kossuplatsil. On ka neid, kes on

õppinud väitluses oma seisukohti selgitama. Muidugi on ka bioloog ja kirglik jahimees.

Embame üksteist õrnalt mõttes, armastuse ja parimate soovidega, 

teie klassijuhataja Ülle Otskivi.

Kassitädi, kes jagab kõigile vahetundides pähkleid.

Ülimalt hea sõbranna. Väga lahedalt mõistab inimesi.

KENDRA ROSEN

ETHEL SAARNAK

Klassi peoloom. Alati hea sõber, kellele saab toetuda.

Mõnusa energiaga.

Pildid ajast, mil koolitee alles algas, ning tänasest päevast, mil kaksteist aastat õpinguid on seljataga. 

Kuidas iseloomustavad abiturienti klassikaaslased?
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Ärikas. Mängib flööti, kui hästi maksad. Oskab hästi

huumorit teha.

KENNY SÄLIK

SANDER TARS

Tulevane paps, väga hea klassivend. Aitab alati, kui abi vaja!

ANDRA TAMMEKAND

JOHANNA ROOS

Teravate, kuid naljakate ütlemistega. Lõpetab ülikooli

doktorikraadiga bioloogias. Kirjutab kauneid ja

omapäraseid luuletusi. Megalt tubli ja tark ning aitab alati

hädast välja.

Emakeelefanatt. Kui midagi ette võtab, viib asja alati lõpuni.

Alati, kui leiab mingisuguse uue huvi, arendab seda suure

tuhinaga. Tema joonistused ja maalid lihtsalt sulatavad

südameid. Suure tahejõuga.

KATARIINA PEETSON

Sõbralik ning laia silmaringiga neiu, kelle teadmised on

seinast-seina. Hea suhtleja ja lisaks väga julge.

KENNETH MOPPEL

Tulevane DJ. Omamoodi eriline ja sellepärast ka

ainulaadne.
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Ta võib küll väike olla, aga see-eest on teda juba kaugele

kuulda, meie tantsulõvi. 

CÄTLIN SUTT

KADRI VILBASTE

Meie MVP, maailmameister. 

KRISTI KUUSK

MARIE SAAR

Sportlik                              kes oskab Muay Thaid.

Tõeline jalkaäss ja kui talle midagi ei meeldi, siis ta ei

häbene seda ka sulle öelda. Sisimas armas ja hooliv ning

oskab naeratuse näole tuua. Ja ise ka naeruga tagasi ei hoia. 

LIISA KALISTA SAPAS

Parim multitalent, kellega koos duot teha. Mega sõbralik,

tore ja armas neiu oma parimates aastates. Pole vahet, kas

ta kritseldab tunnis miskit paberile või luuletab, alati valmib

miskit ilusat. Ka jalkaässana näitab nii mõnelegi koha kätte. 

UKO RAHU

Arvutimängud on tähtsamad kui naised.

latiino dabass,
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Hea suhtleja ja sõber. Alati tore ja jutukas.

TAIRI MÕTTUS

MARKKUS SAARTS

Meie kõige kangem, kossuäss. Väga sõbralik.

LILIT SALUNDI

MARWIN JOSEPH VIRKUS

Järgmine preili Einstein ja ralliäss. Südamlik, abivalmis ja

hea huumoriga. 

Tõeline maamees oma väärtuste ja põhimõtetega. Oma

huumoriga lisab igasse päeva naeru. "Toris ei lõppe pidu

kunagi". Naist ei võta ka, sest eesti keel on raskusi tekitav.

SONDRA UDU

Tõeline                        Meelelahutus ja ilus välimus.

IRENA BUDANOVA

Spordinaine, tugeva häälega, ei karda esineda, otsekohene.

Tuleviku ajateenija. Eesti tuleviku sõudelootus.

fashionista.

She got brains and beauty. Smile suits you 
better:)
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Riivo ei räägi palju, aga kui ta midagi ütleb, siis on see

“puhas kuld”.

RIIVO RAND

BRETT LEE SEPP

Vaikne, kuid sõbralik neiu. Tubli küünetehnik.

MARITE LUUKAS

ANNIKA RUUSMAA

Tüdruk, kellel on alati nätsu. Tantsuneiu, šopahoolik.

Tasakaalukas ja mõistlik. Matafriik, eeskujulik õppur.

KAIRI MÕTTUS

Tore ja sõbralik tütarlaps. Alati on naeratus näol.

LEE VANAMÖLDER

Tark ja kohusetundlik. Sisimas peidus “next level”

huumorisoon.  Cutie:)
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Mirell on igas mõttes vägev naine. Ta tegutseb mitmel

rindel, seisab oma klassi eest ja tema peale saab alati kindel

olla (“Saab tehtud.”) PS. Õpilasesinduse presidendi tiitel jääb

Mirelli meie keskis saatma ka pärast lõpetamist.

MIRELL KARUKS

Inimene, kellel on absoluutselt kõige kohta oma

arvamus, tavaliselt ka õige arvamus. Väga tark ja julge!

KAILEEN UMAL

ÜLLE OTSKIVI

Parim õpetaja Pärnu Ühisgümnaasiumis. Õpetaja,

kellele saab alati oma muresid kurta. Kaitseb oma klassi

nagu oma lihaseid lapsi. Ta on alati õpilasi toetav.

Matemaatika saavad tema käe all kõik selgeks.
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Joonas Sild G3.a 

MEDALISTID 

JA KIITUSKIRJAGA LÕPETAJAD

KULDMEDALIGA LÕPETAS GÜMNAASIUMI

HÕBEMEDALIGA LÕPETASID GÜMNAASIUMI

Gerli Künnapuu G3.a

Laura Eichhorst G3.b

Sigre Kodasma G3.b

Katrin Altmann G3.c

Triinu Lipp G3.c 

KIITUSKIRJAGA LÕPETASID GÜMNAASIUMI

G3.a klass

Andero Karuks

Carmen Juninen

Elis Mihkelsoo

Greta Tamm

Joosep Mesi

Kenzo Talviste

Kevin-Kaspar Einsok

Kätli Kuusik

Liisi Küünarpuu

Sandra Maidlas

G3.b klass

Jacline Värk

Allar Keskülla

Ann-Kristin Vaher

Tony Tammiksaar

Marlon Tamme

Kätlin Rändla

Rave-Ly Ristmägi

Lisann Raid

Karin Pärnala

Greta Pinka

Liisbeth Pahk

Hele-Riin Ojaveer

Linde-Mari Maibach

Sander Lepik

Annet Elisabeth Laanepõld

Liise Hallmere

Eva-Maria Ereline

Melody Amilde Aron

G3.c klass

Keimo Reimets

Mailis Kivikas

Markus Kask

Markus Põder

Martin Belan

Merko Aasaleht

Mirjam Holtsmann

Anne-Mari Peks

Regiina Grünberg

Andre Liin

Britt Koger

Danel Dreving

Gerlyn Haasma

G3.d klass

Katariin Peetson

Johanna Roos

Marie Saar

Ethel Saarnak

Markkus Saarts

Lilit Salundi

Liisa Kalista Sapas

Cätlin Sutt

Andra Tammekand

Kaileen Umal

Kadri Vilbaste

Marwin Joseph Virkus

Kendra Rosen

Kenneth Moppel
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KOOL IPERE
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JUHTKOND

Raivo Annusver                        
Inga Drobet                       
Kersti Jürgenson                  

Elle Kera                             

Kadri Keskküla                            

Õnnela Kukk                       

Marge Kurm                              

Kadri Kõrre                                     

Evelin Laanemets              

Eve Merilo                                

Mehis Merilaine                  

Kaia Metsaalt                   
Elbe Metsatalu                   

Irina Oad                              

Reet Ojasoo                       

Elve Otsalt                           
Ülle Otskivi                           
Kristiina Pahk                    

Eva Palk                               

Kadri Piiskop                      

Eve Popp                           

Liis Raal-Virks                   

Aive Rantala                     

Meeri Rebane                  

Marika Ristmäe                

Peedu Sula                       

Anu Sulg                           

Mari Suurväli                     
Merle Taggu                      

Anne-Maarja Tammaru 

Sarmite Tammekivi         
Marge Tuul                         
Katrin Vunk                       

Merle Õige                  

Anneli Rabbi – direktor

Elve Otsalt – õppealajuhataja

Tiina Saarits – direktori asetäitja noorsootöö alal

Kaia Metsaalt – haridustehnoloog

ÕPETAJAD

infojuht, ekool, haridustehnoloog           

kehalise kasvatuse õpetaja 

eesti-, hispaania keele õpetaja   

inglise keele õpetaja      

muusikaõpetaja              

ajalooõpetaja   

geograafiaõpetaja          

inglise-, hispaania keele õpetaja               

keemiaõpetaja 

inglise keele õpetaja      

kehalise kasvatuse õpetaja
arvutiõpetuse õpetaja  

majandusõpetaja
vene keele õpetaja        

inglise keele õpetaja      

vene keele õpetaja
matemaatikaõpetaja     

eesti keele õpetaja         

psühholoogia õpetaja   

eesti keele õpetaja         

bioloogiaõpetaja
projekti- ja kommunikatsioonijuht, prantsuse keele õpetaja saksa
keele õpetaja        

füüsikaõpetaja 

kunstiõpetaja
ühiskonnaõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja
inglise keele õpetaja
majandusõpetaja
eesti keele õpetaja
inglise keele õpetaja
vene keele õpetaja
matemaatikaõpetaja
matemaatikaõpetaja
bioloogiaõpetaja
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Erika Paulsen – majandusjuhataja

Tiina Koitla-Sommer – raamatukoguhoidja

Piret Poolak – sekretär

Ilona Veike – koolipsühholoog

Angelika Sild – õppenõustaja

Tiiu Pärnits – ringijuht

TÖÖTAJAD
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Kersti Juhkam – garderoobihoidja

Elle Haas – koristaja

Sirje Oad – koristaja

Meelis Eenpõllu – remonditööline-majahoidja

Eda Rootsma – koristaja

Laidi Rõõmussar – koristaja

Marje Tali – koristaja

ÕPETAJATE TUNNUSTAMINE

Aasta õpetaja gala "Eestimaa õpib ja tänab" - aasta õpetaja 2019. aasta finalist MARIKA RISTMÄE

Pärnu linna 2019. aasta hariduspreemia kandidaadid

aasta õpetaja: KADRI PIISKOP

aastate õpetaja: SARMITE TAMMEKIVI

aasta hariduse sõber: LIIS RAAL-VIRKS

Eesti Koolispordi Liidu poolt välja antava Aasta Spordisõbralikuma Õpetaja auhinna pälvis

kehalise kasvatuse õpetaja MEHIS MERILAINE



Palju on asju, mida teha või kuulda.

Soovin, et keegi näitaks mul suunda.

Teel läbi raskuste tähtede poole

jätan end kooli ja selle ajaloo hoolde.

Mu elu see kõik lõputult muudaks,

kui need seinad vaid rääkida suudaks.

 

Vähe siin koolis olen ma viibind

ja selle eluvooluga kaasa triivind.

Vähese ajaga palju on juhtunud,

mured ja hirmud kõik ära on uhtunud.

Kõigi elusid see teadmine palju muudaks,

kui need seinad kõigest sellest rääkida suudaks.

PÜ vilistlane aastast 2019

tekst on kirjutatud 10. klassis

Kui need seinad räägiksid …

Liisbet Klein 
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Toimetaja:

Tiina Saarits

Kaasautorid:

Ethel Saarnak
Sondra Udu
Mirell Karuks
Kadri Piiskop

Kersti Jürgenson
Liis Raal-Virks
Triinu Mölder

Marika Ristmäe
Kadri Keskküla

Tiina Koitla-Sommer
Kadri Kõrre

Anne-Maarja Tammaru
Eve Popp

Kaia Metsaalt
Karoliine Aus
Liisbet Klein

Pärnus
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