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Rahvusvaheline naistepäev
Rahvusvahelist naistepäeva tähistatakse igal aastal 8. märtsil.
Naistepäev on ÜRO tähtpäevade nimistus ja ta on tuntud mitmel pool maailmas. Sel päeval
korraldatakse vägivallavastaseid aktsioone, rahvusvahelist kriisikeskuste abistamist. See on
päev kui räägitakse naiste muredest ja probleemidest.
Riigikogu lükkas 23. oktoobril 2001 napi häälteenamusega tagasi opositsiooniparteide
ettepaneku kuulutada 8. märts riiklikuks tähtpäevaks.
Enne Eesti iseseisvumist oli Eestis nõukogude aeg. Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu.
Eestlased pidid täitma kõiki Nõukogude Liidu seadusi ja sel ajal oli naistepäev riigipüha. Sel
päeval inimesed austasid naisi.
Kui 1990. aastatel suhtuti naistepäeva pila ja paroodiatega, siis juba kümnendi lõpul muutus
päev uuesti aktuaalseks. Taas on tavaks viia sõpradele ja töökaaslastele lilli ja ühiselt midagi
pidulikumat ette võtta. Lisaks peopidamisele naistepäeval, räägivad inimesed naiste
probleemidest. Inimesed arutavad, kuidas naiste elu kergemaks muuta.
Autor: Brett-Alex Redi

Pilt on illustreeriv

Kuuenda klassi filmi valmistamine
6. klassi õpilased teevad filmi, mis on inspireeritud telesarjast "House of Anubis". Film räägib
kooliõpilasest, kes asus äsja õppima uues koolis.
Uue õpilase nimi on Nina Martin, keda mängib Diana Veilberg. Uue õpilase klassikaaslased
on tema vastu head, välja arvatud
Patricia Williamson, keda mängib Nicole Sibolt. Patricia Williamson arvab, et uue õpilase
pärast viidi ära tema parim sõber.
Õpilastel on väike maja, kus nad elavad oma kooliaastate jooksul. Tuleb välja, et see maja,
kus õpilased viibivad, on saladusi täis.
6. klassi noorukid loodavad filmi valmis saada kooliaasta lõpuks, enne suvevaheaja algust.
Filmijad on samad õpilased, kes mängivad osalisi, kuid operaator on Karl Eerik Eeriksoo.
Filmi peategelased on:
Brittany Krijer Amber Millingtonina
Kätrin Jakobson Poppy Clarkina
Nicole Sibolt Patricia Williamsonina
Marc Herman Nisu Alfie Louisina
Gregor Naatan Soone Fabian Ratherina
Diana Veilberg Nina Martinina
Autor: Ralf Lapmaa
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Ühiskonna olümpiaad
Küsitlesin 7.A klassi Ralfi ja Alexit, kes käisid ühiskonna olümpiaadil 14.veebruaril.
1. Kuidas teile meeldis olümpiaad?
Alex: Olümpiaad oli suur väljakutse mulle ning oli väga raske.
Ralf: Olümpiaad oli raske ja õpetlik!
2. Kas teile pakuti olümpiaadi juures snäkke nt šokolaad?
Alex: Jah, mulle pakuti šokolaadi ja kõrrejooki.
Ralf: Mulle pakuti samuti šokolaadi ja kõrrejooki.
3. Kuidas te valmistusite selleks olümpiaadiks?
Alex: Ma küsisin õpetaja käest informatsiooni ja lugesin õpikust peatükke läbi.
Ralf: Õppisin iseseisvalt õpiku ja interneti abil.
4. Kus toimus olümpiaadist osavõtt?
Poisid: Osavõtt toimus Pae Gümnaasiumis.
5. Kas olümpiaad pakkus teile raskusi?
Alex: Olümpiaad oli raske, kuid sain hakkama.
Ralf: Olümpiaad pakkus mulle tihedalt raskusi, kuid paljudele küsimustele sain ikka
vastatud.
6. Kaua kestis olümpiaad?
Poisid: Olümpiaad kestis 4 tundi.
7. Mis olid teie tunded peale olümpiaadi?
Alex: Tundsin ennast väga väsinult.
Ralf: Tundsin ennast väsinult ja targalt.
Küsimused olid valmistatud Annabel Üksiku poolt.
Küsimustele vastasid Brett-Alex Redi ja Ralf Lapmaa.

Eesti ja Norra koolid
Eesti ja Norra kooli erinevused ei ole just väga suured, kuid mõningaid erinevusi on
sellegipoolest. Üks suurimaid erinevusi on see, et põhikool ei kesta 1. kuni 9. klassini, vaid 1.
kuni 7. klassini. Esimesed 7 aastat on Norras niinimetatud laste kool ning peale seda tuleb
edasi õppima asuda noorte kooli, mudugi on need väljendid koolide kohta otse norra keelest
tõlgitud.
On veel ka väiksemaid lahknevusi. Norra koolis ei ole koolitoitu, vaid kooli tuuakse kodus
valmistatud toit, mida süüakse enne suurt vahetundi. Noorte koolis on võimalus osta puhvetist
eine enda isikliku raha eest, näiteks võileibu ja muid erinevaid toite.
Kui Eesti lastel on käsil parasjagu lasteaia viimane aasta, asuvad Norra lapsed juba kooliteele,
see tähendab, et kui lapsed Eestis on näiteks viiendas klassis, siis sama vanad Norra lapsed
õpivad kuuendas klassis.
Kõik lapsed peavad käima oma kodule lähimas koolis. See pole kuigi hea, sest vanemad ei
saa valida oma lapsele sobivaimat kooli. Norra haridustase on Eesti omast üldiselt kehvem,
kuid selle eest on võõrkeelte õpe pisut parem, sest Norras liigub ringi palju turiste ning
välismaalasi. Esimene aasta võõramaalt pärit lastele algab eraldi koolis, kus õpitakse tavalisi
õppeaineid, kuid rohkem keskendutakse norra keele omandamisele. Üldjuhul kestab selline
kool ühe aasta, aga kui õpilasel ei ole norra keel veel piisavalt selge, siis antakse kuni üks
aasta juurde.
Norras on rohkesti teiste riikide kodanikke, sest seal asub nafta. Nafta teeb norra üheks
rikkaimaks riigiks kogu maailmas. Paljud välismaalased tulevad seetõttu Norrasse tööd
otsima. Norras on kerge hea haridusega tulusat tööd leida.
Norra on imekaunis ning tore riik, kuid sealt omandatud haridusega võib tulla raskusi mujal
maailmas läbi löömisega.
Autor: Martin Ving

Vargused koolis
Viimasel ajal on meie koolis palju juttu olnud varastamisest ja seda kindlatel põhjustel.
Mitmetel kordadel on 7. klassi õpilastel kadunud raha ja rahakotte. Kõikide juhtumite
arvestuses on kokku kadunud raha ligikaudu 35 eurot. Tagasi pole saadud midagi.
Suurim summa oli 15 eurot koos rahakoti ning dokumentidega. See juhtus kooli esimesel või
teisel nädalal, spordipäeva ajal, siis kui kedagi ei olnud kooli garderoobis ning rahakotti oli
kerge kätte saada. Peale selle toimumist ütles direktor, et kahtlusalune on olemas ja varas
saadakse kätte. Siiamaani pole otseselt keegi süüdi jäänud. Kõige suurem kahtlusalune on üks
kaheksanda klassi õpilane, kellega on ka räägitud. Konkreetse varguse kohta tehakse
tõenäoliselt ka avaldus politseisse.
Teine vargus toimus koolist väljas, ühe 7. klassi õpilase sünnipäeval, septembri keskpaigas.
Varastati kümme eurot. Varguses kahtlustatav oli küll sünnipäeval, aga teda ei olnud
kutsutud, seega võib järeldada, et ta tuligi kohale ainult varastamise eesmärgil. Selles
varguses on süüdlane teada ning selleks on 7. klassi õpilane.
Kolmas vargus toimus umbes kuu aega tagasi kolmapäeval ning seekord varastati kaheksa
eurot. Varastamise ajal oli raha 7. klassi garderoobis ja üsna kindel kahtlusalune oli koolis.
Kahtlusaluseks on seesama õpilane, kes varastas ka sünnipäevalt, ainult puudub ülestunnistus.
Tõendeid on palju ja neid ümber lükata on üsna raske. Raha oli jope taskus ja garderoobi uks
oli selle päeva hommikul lahti. Tegu toimus vene keele tunni ajal. Kuna selles tunnis
kahtlusalust ei viibinud, siis oli tal suurepärane võimalus garderoobi minna. Ära jääb ka
võimalus, et raha kukkus tänaval maha ja selle leidis keegi õnnelik, sest vahetult enne
garderoobist välja astumist kontrolliti, et raha on taskus. Selle kohta on ka tunnistaja.
Veel on olnud mitmeid juhtumeid, kus inimesed on märganud, et nende taskutes või kotis on
soritud. Näiteks 03.03.2015 avastas 7. klassi õpilane, et tema käekoti lukk on pealt lahti. Kott
oli enne seda umbes poolteist tundi valveta 7. klassi garderoobis.
04.03.2015 peale järelvastamist avastas 7. klassi poiss, et tema taskutes on soritud. Õnneks
olid taskud tühjad ja sealt ei olnud midagi võtta. Lisaks on teatanud mitu 8. klassi õpilast, et
viimasel ajal on neilt mitu korda varastada üritatud.
Loo moraal on see, et kindlasti kandke oma telefoni, raha, pangakaarte jms endaga kaasas!
Ka käekott ega ranits pole kõige kindlam koht.
Autor: Steven Tiirik

Meelelahutus
Emakeelepäeva ristsõna

PAREMALE
3. Inimene, kes oli emakeelepäeva tähistamise mõtte algataja (perekonnanimi)
7. 1999. aastal tähistati emakeelepäeva esmakordselt riikliku .....(millena?)
8. Inimene, kelle eestvedamisel hakati tähistama emakeelepäeva (perekonnanimi)
9. Linn, milles antakse välja aasta keeleteo auhind
ALLA
1. Kuu, millel emakeelepäev aset leiab
2. Mis ametit pidas Meinhard Laks?
4. Raadio, milles korraldatakse e-etteütlust
5. Teater Tallinnas, mille talveaias toimub koolieelikute etlemiskonkursi &quot;Eesti keele kaunis kõla&quot;
lõppvoor
6. Organisatsioon, mille poolt on rahvusvaheline emakeelepäev kindlaks tähtpäevaks määratud

Koomiks
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