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Intervjuu Leo Kaupo Kivirannaga
10.A klassi teatriskäik
Neiude korvpalli finaalturniir
Peale selle teeme juttu emakeelenädalast, kajastame möödunud
sündmusi ning teadvustame teid uutega. Peale mõnusa lugemise leiab
ajakirjast ka ühe ristsõna.
Soovin kõigile head veerandi lõppu ning vaheaja algust!
Peatoimetaja
Valter Hans Heiskala
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Neiude korvpalli finaalturniir
Tänu headele sooritustele mängudes said Liivalaia Gümnaasiumi
neiud edasi oma alagrupist finaalturniirile, mis toimub Liivalaia
gümnaasiumis. See turniir otsustab, mis kool saab Tallinna
koolinoorte meistriks 2013. aastal. Reedel 15.03 on otsustavad
mängud ja Liivalaia neiud mängivad Linnamäe vastu kell 15.20.
Tulge omadele kaasa elama!
Kätlin Korjus

First Lego League Eesti finaal
Meie kooli kolmanda klassi õpilased Romy Keiko Karjus ja Anton
Zaporozhets võtsid osa 02.03.2013 Tartu Ahhaa keskuses
toimunud robootikavõistlusest, kus osales Eesti kakskümmend
parimat robootikavõistkonda. Võistlus koosnes kahest ülesandest:
põhjaliku projekti kirjutamine, kuidas robot mingisugust elulist
probleemi lahendab ning roboti ehitamine Lego komplektist, mis
lahendaks mängulaual ette antud ülesandeid kahe ja poole minuti
jooksul. Meie kooli õpilastel ei läinud küll kõige paremini, aga nad
olid ka ühed noorimad osalejad.
Reio Kink, Risto Taarna
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Teatriskäik
Liivalaia Gümnaasiumi 10.klassi õpilased käisid 2.märtsil
vaatamas Draamateatris Shakespear’i etendust ,,Võlanõudjad’’.
Selle teatriskäigu korraldas õpilastele tore eesti keele õpetaja
Edith Asveit, ta andis valida kas teatrisse mineku või raamatu
lugemise. Kuigi teater oli parem valik kui raamatu lugemine, käisid
väga vähesed teatris. Minu arust oli tore käia klassikaaslastega
teatris, saime kõik koos toredasti aega veeta.
Shakespeare’i „Võlanõudjad“ on üks kuulsamaid lugusid
laenamisest ja võlguolemisest.
Noor armunud mees palub suure laenu käendajaks oma sõpra,
rikast Veneetsia kaupmeest. Et oma ärihuvisid kaitsta, kaupmees
võtabki laenu pankur Shylockilt. Laenulepingus on aga pisikeses
kirjas punkt, et kui laenu õigeaegselt ei tagastata, võib pankur
lõigata käendaja küljest ühe kilogrammi kaaluva tüki liha.
Looduskatastroofide tõttu makseraskustesse sattunud kaupmees
langebki oma kergekäeliselt sõlmitud lepingu ohvriks. See on
hind, mis tuleb maksta laenu peale võetud armastuse eest. Aga
alati on lahendamatutest olukordadest väljapääs.
Me kõik elame võlgu. Kõik on laenu peal. Me elame võlgu
tuleviku ees. Me oleme võlgu ka oma eelkäijatele, tänu kelle
pingutustele me üldse olemas oleme. Me oleme võlgu üksteise
ees. Meil on võlgu võetud mitte üksnes pankadelt raha, vaid ka
tunded ja omavahelised suhted. Kas üldse on midagi, mis on
päriselt meie oma? Võib-olla on see armastus. Eks paistab. Võibolla on kogu elu lihtsalt üks loterii. Kellel veab, kellel ei vea.

Hanna Tamme
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Emakeelenädal Liivalaia
Gümnaasiumis
11-17 märts 2013 toimub Liivalaia Gümnaasiumis
emakeelenädal, mille puhul on ette nähtud mitmed
üritused. Esmaspäeval kolmanda tunni ajal toimub klassis
203 ristsõnade lahendamine. Teisipäeval teise tunni ajal
toimub aulas luuletuste kirjutamine. Luuletus peab olema
akrostihhoni vormis ning sõnumid saavad olla järgmised:
armas emakeel, ilus emakeel ja minu emakeel. Neljapäeval
neljanda tunni ajal toimub aulas Eesti keele viktoriin.
Õpilasi oodatakse osalema kolmeliikmelistes
võistkondades.
Timo Jaaniste

Judo tutvustus
27. veebruaril 2013 käisid meie koolis külas Ookami
judokooli õpilased, kes tutvustasid meile oma spordiala nii
informatiivselt kui ka meelelahutuslikult. Külalised esinesid
kavaga, mille käigus näidati erinevad judovõtteid ning muid
akrobaatilisi võtteid. Esinesid Agnes Sillaste, Alex Sif,
Markkus Olaf Millend, Arman Paul Pogosjan ja Kaspar
Tammjärv. Judokooliga saab lähemalt tutvuda nende
veebilehelt: www.ookami.ee
Mariette Märjamaa, Doreen Luht
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Liivalaia gümnaasiumi uus
spordiklass
Peale meie koolimaja täielikku renoveerimist on igal aastal
avatud üks 1. klass korvpallisuunalisena. 2011/2012. õa
komplekteeriti korvpalliklassina lisa paralleel 7. klassile.
Hetkel on koolis neli korvpallilassi ja plaanis on seda arvu
veelgi suurendada. 2013/2014. õa avab meie kool ühe 10.
klassi korvpalliklassina ja treeningule lisaks pakutakse ka
õppesuunda toetavaid valikaineid. Seega kutsuski Liivalaia
gümnaasium reedel, 01.03.2013, kõiki huvilisi tutvuma
2013 sügisel avatava korvpallisuunalise klassiga. Huvilisi
oli küllalt ning loodetavasti näeme tulevikus uut 10.
korvpallisuunalist klassi.
Georg Abozenko, Ene Murulaid

Suusapäev
20. veebruaril toimus Liivalaia Gümnaasiumi traditsiooniline
suusapäev, millest võtsid osa 4.-12. klassi õpilased. Ilm oli
suusatamiseks sobilik ning osavõtjaid oli palju. Peale
õpilaste võttis suusatamisest osa ka meie kooli direktor.
Marko Varrand
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Intervjuu Leo Kaupo
Kivirannaga
Kui kaua olete te Liivalaia gümnaasiumis õpetanud?
- Ma olen õpetanud Liivalaia gümnaasiumis poolteist
aastat.
Miks just bioloogiaõpetaja?
- Läksin peale 9. klassi aiandust õppima, kuna see oli suur
hobi.
Kelleks tahtsite te noorena saada?
- Mul oli kaks valikut, kas elektroonika või aiandus, kuna
mõlemad olid hobid.
Kus koolides te veel õpetanud olete?
- Olen õpetanud ka Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Räpina
aianduskoolis.
Mis on teie kõige meeldejäävam mälestus lapsepõlvest?
- Soojad suved, kus ei sunnitud tööle. *naerab*
Mis on teie kõige meeldejäävam mälestus Liivalaia
gümnaasiumist?
- Selle aasta lõpetajad, kelle bioloogia riigieksami sooritus
oli suure kahtluse all, kuid tulemused olid meeldivalt
üllatavad. Kuna õpetaja ei olda palga pärast, siis iga
õpetaja suurim palk on näha, kuidas ta õpilased
õnnestuvad.
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Milline on Liivalaia gümnaasiumi bioloogiatase võrreldes
teiste koolidega, kus te õpetanud olete?
- Tase on kooliti erinev ning kõik saab alguse õpilaste
õpiharjumustest. Minu jaoks on bioloogia õpetamine
keskkoolile nagu puhkus, kuna ei pea tunnis korda hoidma.
Räpinas õpetasin täiskasvanuid aianduses ning peale
tunde oli selline tunne, et annaks veel tunde, kuna energiat
oli üle.
Mida ja kui kaua te õppisite kõrgkoolis?
- Õppisin aiandust 9 aastat ning pedagoogikat 2 aastat.
Millised on teie huvid vabal ajal?
- Mulle meeldib kalastada, looduses jalutada, aiandus,
ehitamine ja remontimine. Jah... põhiliselt meeldib vabas
looduses olla.
Olete pool aastat olnud ka 10. klassi klassijuhataja. Mida
arvate oma klassist?
- 10. klassist on väljalangejaid, samas kes jäävad edasi on
seda väärt. 10. klass ei ole lihtne, kes pingele vastu peavad
on keskkooli lõpetajad. Peamine probleem on see, et koolis
käimist võetakse liiga lihtsameelselt.
Soovite midagi veel lisada?
- Loodan, et kõik saaksid aru, et haridust on tarvis, enne
kui liiga hilja. Oleks ikka ju parem, kui terve klass ühiselt
keskkooli lõpetaks. Tahaksin klassi paremini tundma
õppida, 1 tund nädalas ei ole inimese tundma õppimiseks
piisav aeg.
Valter Hans Heiskala
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1 – KOOLILAULU ESIMENE SÕNA
2 – DIREKTORI EESNIMI
3 – ETLEJATE KONKURSI NIMI
4 – SANUS EESTI KEELES
5 – TÄNAV, MILLEL ASUS TALLINNA 14. LINNA ALGKOOL
6 – 47. KESKKOOLI ESIMENE DIREKTOR
7 – SAKSA KEELE PÄEVA MÄNG
8 – BIOLOOGIA ÕPETAJA PEREKONNANIMI
9 – 25. MÄRTSIL TOIMUV VÕISTLUS
Lemme Kaija Kaseleht
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Patric Platonov, Alisa Larina,
Tõnis Tamsalu, Mart Jänes

Ajalehte toimetab 10. A klass
Peatoimetaja: Valter Hans Heiskala
Kujundajad: Joosep Sebastian Podelsky, Vazgen Dovlatbekjan

