TARTU
KOMMERTSGÜMNAASIUMI
KOOLILEHT
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Tere, meie oleme uue koolilehe toimetus!

Sellest lehest leiate:
- Kilesussid- varsti meie
igapäevane jalanõu?
- Maie Buraeva: “ Ma ei osanud
kooliajal spikerdada”
- Nagu kaks tilka vett

PIILU SISSE!

- Kuum: Kuu kompu

Värskeimad uudised, kuumimad

- Kas Treffner suudab edestada
Kommertsgümnaasiumit koolide
valimises?

persoonilood, põnevad nupukesed-kõik teile
lugemiseks, Kommertsipere!
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Üheksandikud eelistavad kooliteed jätkata Kommertsis!
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Kommerts

• Seidi Anders, reporter
• Roberta Liinar, reporter
• Keili Kondike, reporter
• Ethel Mägimets, reporter
• Magnar Leping, reporter
• Kristel Mairit Kruusmägi,
reporter
• Kertu Tenso, küljendaja,
reporter
• Kelli Kärsna, fotograaf

Koolide valik

Muud
koolid

L

Kutsekool

E

Hõbeda võitis küsitluses Hugo Treffneri Gümnaasium ning pronksi sai Mart Reiniku Gümnaasium. Miina
Härma Gümnaasium sai puidu ja Kivilinna Gümnaasium pidi leppima plastikuga.
Vaatamata soovile Kommertsi jääda, on koole, kuhu katseid
tehakse erinevaid. Proovima minnakse näiteks Tammegümnaasiumisse, Karlova Gümnaasiumisse, Lähte Ühisgümnaasiumisse,
Vene Lütseumisse, Nõo Reaalgümnaasiumisse ja veel mujalegi.
Leidus ka kutsekooli minejaid.
Lähtuvalt Kommertsi majanduskallakust, on esimesel kohal ka
soov gümnaasiumis majandussuunal õppida. Teise valikuna huvitab noori loodus.
Küsimusele „Miks su eelistus just selle kooli kasuks langes?“,
saab suure tõenäosusega vastuseks: ,,Sest, ma saan seal õppida
mida tahan.’’ On ka õpilasi kes soovivad valida kooli kodu läheduses. Mõeldakse ka tuttavate peale, kes koolis juba ees on.
Tänaseks on Treffneri ja Miina katsed küll juba selja taga, kuid
mitmed proovilepanekud on veel ees. Tuleb hakkata õpima,
õpima ja õpima nii, et küllalt ei saa. Kõik tahavad ikkagi ju sisse
saada. Katsed pole ka ainukesed asjad mille jaoks õpida, tulemas
on ka eksamid ja koolis peab ka vastu pidama. Viimased kuud
on jäänud, pleme ikka tublid ja peame vastu!
Üks asi on kindel, Kommertsi sära ei kao. Kool on nii populaarne, et hakkab raske olema sissesaamisega.

Tammekas

S

Seidi
Anders

Kivilinn

mertsgümnaasiumis koolileht, mis hakkab
käima kord kuus. Lehe idee kääris õpilaste peades juba pikalt, aga teostamine jäi
esialgu vajaka, nüüd otsustati kiirelt asi
käima lükata. Erilist tänu tuleks kindlasti
avaldada kooli direktorile, kooli huvijuhile
ja loomulikult ajalehetoimkonnale-nemad
on aidanud kaasa lehe käima saamisele.
Lehes hakkab kajastuma uudiseid nii õpetajatest, kui ka õpilastest, erinevaid sündmusi ning käsile võetakse ka mitmesuguseid probleemküsimusi. Kooli peal hakkavad ringi liikuma reporterid, nii et ei maksa ära ehmuda ning minema joosta, kui
sinust tahetakse pilti teha või sind hoopis
küsitleda. Samuti saavad õpilased ise soovi
avaldada, millest/kellest kirjutada võiks.
Kuna see on meie esimene leht ja me
alles õpime, siis on kriitika ja nõuanded
alati oodatud. Samuti on oodatud uued
liikmed, selleks tuleks lihtsalt soovi avaldada. Peatoimetajat meie lehel hetkel ei ole.
See, kes on see sobiv inimene, selgub aja
jooksul. Ilusat kevadet kõigile ja loodetavasti olete esimese numbriga rahul !

Kommertsgümnaasiumi üheksandate klasside seas läbi viidud
uuringu tulemusena selgus, et
enamus neist soovib õpinguid
jätkata just oma kodukoolis.

Miina

Ethel Mägimets

Alates sellest kuust
ilmub Tartu Kom-
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Koolis muutuvad kohustuslikuks sinised
kilesussid
Kuna kooliaasta on jõudnud lõpusirgele ning õpilased eiravad
endiselt vahetusjalanõude kandmist, otsustas kooli juhtkond
kasutusele võtta kilesussid. Vahetusjalatsid koju unustanud
õpilane on kohustatud panema sokkide peale sinised kilesusRoberta
sid.
Liinar
Alates 19. Aprillist liiguvad koolimaja peal ringi õpetajad, kes
jälgivad erilise hoolega, mis õpilastel jalas on. Kui õpilane keeldub kilesusse
jalga panemast, saadetakse ta koheselt koju ning kutsutakse koos vanematega järgmisel päeval tagasi.
Vahetusjalatsite kandmine ei ole oluline mitte ainult selleks, et koolimaja puhtana püsiks, vaid päästab
ka õpilaste jalad umbsetest jalavarjudest.
Vahetusjalanõudena soovitatakse kanda õhku läbi laskvast materjalist (naturaalne nahk, puuvillane kangas) jalavarje. Jalatsi konts ei tohiks algklassilapsel olla kõrgem kui 1,5 ja noorukieas õpilasel 3 cm Samuti
võiks jalats olla heleda tallaga, et mitte koolimaja põrandale tumedaid kummijutte tekitada. Õigesti valitud jalanõu aitab vältida ülekoormust ning hoida ja parandada rühti.
* Meie koolil on sünnipäev!!
1978. aastal 1. septembril alustas vastvalminud koolimajas tööd Tartu 12. Keskkoolina.
Sel kevadel tähistatakse aga juba 32. sünnipäeva uue nimega Tartu Kommertsgümnaasiumil. Palju õnne kõigile!
* Klassid kinkisid koolile raamatuid
Reedel, 16. aprillil toimus aulas pidulik
raamatute üleandmise aktus. Nimelt kinkis iga klass koolile ühe raamatu, millest
ka teistel õpilastel ja õpetajatel rõõmu
võiks olla. Nii sai kool rikkamaks 32 uue
raamatu võrra. Kingitusi saab õige pea
näha ja lugeda meie raamatukogus.
* Lugejamäng-paku
lehele nimi!
NB: kui on soovi teha
kaastööd või kommenteerida
mõnda lugu või on lihtsalt
ideid, andku teada meilile :
anna@kmg.tartu.ee

Nagu te kõik näha võite on
meie kooli leht hetkel nimetu. Et järgmise numbri ilmumiseks see probleem lahendada, ootame teie poolt nimevariante. Parimatele auhinnad! Nimed saata aadressile anna@kmg.tartu.ee.
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P E R S O O N
Üks ja ainus-meie Maie!

Ethel
Mägimets

Viimast õppeaastat meie koolis töötav Maie Buraeva on olnud Tartu Kommertsgümnaasiumis (endises 12. keskkoolis) õppealajuhataja alates 1978. aastast.
Maie sünnikoht on Harjumaal Kohilas. Kutselt on ta eesti keele ja kirjanduse õpetaja, omal
ajal lõpetas ta Anton Hansen Tammsaare nim. Tartu 1. Keskkooli, praeguse Hugo Treffneri
gümnaasiumi.

„Ma ei unusta kunagi tahtlikult tehtud halba, ma andestan, aga ei unusta!“
Tartu Kommertsgümnaasiumis on Maie töötanud 31 aastat, meie kooli esimestest päevadest alates. Kokku
oma eluajast on ta olnud õppealajuhatajana ligi 37 aastat ja õpetajana ainult 3 aastat. Sellise kogemustepagasiga õppealajuhatajat teist siin Eesti pinnal ei leidu.
Kui küsida, kuidas Maie ise ennast iseloomustaks paari lausega, siis vastab ta niiviisi: „ Püüan olla tolerantne
inimene, vihkan joodikuid, vargaid ja alatust..Ma ei unusta kunagi tahtlikult tehtud halba, ma andestan, aga ei
unusta!“

„Ma ei osanud spikerdada, ma jäin pea alati vahele, sest kas hirmust või häbist läksin
näost punaseks!“
Temaga vesteldes hakkab silma kiirus, uudishimulikkus ja aitamisvajadus. Ta tunneb
ennast jõuetuna, kui on võimetu inimesi aitama. Maie Buraeva on inimene, kes
kaitseb omasid kümne küünega, nende nimel on ta valmis isegi valetama. Valetada
talle ei meeldi, pigem on ta vait ja ei ütle sõnakestki. Ta on harjunud sellega, et
teda kuulatakse. Kui meie õppealajuhatajalt ja pedagoogilt küsida spikerdamise
kohta, kerkib tema näole väike muie ja ilma mõtlemata vastab ta: „Ma ei osanud
spikerdada, ma jäin pea alati vahele, sest kas hirmust või häbist läksin näost punaseks!“
Maie Buraeva on väga mitmekülgne inimene, seda on näha tema muusikamaitsestki, ta kuulab kõike, alates klassikast kuni rockini välja ja veelgi huvitavam on
see, et Maiele läheb Metallica väga hästi peale. Selle „ pisiku“ eest on ta tänulik
oma kahele vahvale tütrepojale.
Vahetevahel vajab ta ka päris üksiolemist, et ennast tuulutada ja mõtteid koguda.
Neil puhkudel sõidab ta paadiga Rame lahel, mis asub Virtsu lähedal, ja veedab seal pikki tunde mõnusalt aega. Siis võib jälle argielu rütmi juurde naasta ning probleemidega edasi tegelda.

„Kui poleks mul seda imemeest, siis kes seda teab, kus ma omadega hetkel oleksin.“
Rääkides Maiega tema isiklikust elust, hakkab silma kodune harmoonia, suurepärane abikaasa, kes on toetanud teda terve karjääri vältel ja Maie sõnad kõlavad nii: „Kui poleks mul seda imemeest, siis kes
seda teab, kus ma omadega hetkel oleksin.“
Kool, õpilased ja õpetajad on suurim osa tema elust. Kõigi nende
pikkade aastate jooksul ei ole tal olnud ühtegi tõsist konflikti oma
kolleegidega, on olnud valestimõistmist ning arusaamatusi, aga suuri
tülisid kui selliseid pole esinenud. Teda hinnatakse Tartu Kommertsgümnaasiumis väga. Teda austatakse ning teda kuulatakse. Kõik on
talle tänulikud nende aastate eest, mis ta meie koolis on töötanud.
Aga nagu öeldakse, mitte miski ei ole igavene. Maie viimased sõnad
kõlavad : „Eks näha ole, mis tulevik toob, aga mul on selle ees siiski
ka väikene hirm!“

Mõningaid fakte:
Maie 4 Kõige olulisemat asja:
1) Tervis
2) Kodurahu
3) Südamelähedane töö
4) Ümbritsevad inimesed
Maie huvialad:
Lugemine
Käsitöö(heegeldamine)
Seltskonnas viibimine

I N T E R V J U U

Kertu Tenso
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Nagu teada, on 10ndate klasside õpilaste ülesandeks kevadel koostada esitlus mõne Tartuga seonduva teema kohta. Meie pisikene grupp valis teemaks Vanemuine. See juba seetõttu, et läbi tutvuste oli ka usutavasti võimalik kulisside taha piiluma minna. See läkski meil õnneks. Reedel kell 11,
intervjuuks kokku lepitud ajal, kohtusime mina ja
Roberta meile kõigile tuttava näitlejaga - Ott Sepaga. Kasutasime võimalust ja uurisime ka koolilehe

Kui kaua olete juba näidelnud?
Nii kaua kui ma mäletan. Esimest korda lavale sain ma küll kuueselt. K*rat ei
mäleta ka, p*rsse raisk.
Miks otsustasite hakata näitlejaks?
Midagi pidi tegema ja see tundus hea ja lihtne. Lihtne nagu et saab
ruttu rikkaks. Aga vot, ei saa rikkaks. Lihtne on, aga rikkaks ei saa.
OTI 10 ASJA
Kas “Tujurikkuja” episoodide välja mõtlemisel oli ka
Teie ja Märt Avandi panus? Kui jah, siis milline?
1. Unistuste reisisiht: Alaska
Väga suur panus, kuna me mõtlesime kõik koos. Tegelikult sai
2. Parim muusika: Kõike kuulan,
kõik alguse rühmitusest Õ-Fraktsioon , mis koosnes tudengitest,
absoluutselt. Isegi klassikalist.
kes õppisid politoloogiat ja hakkasid siis oma lõbuks lühifilme te3. Parim toit: Ovaalsed võileivad
gema. See osutus äärmiselt popiks. Ja siis hakkasimegi pihta. Meid
4. Lemmik šampoon: Ei kasuta
on kokku seitse. Palju ideid olen ma varastanud ka Margus Luigelt.
šampooni. Kasutan dušigeeli.
Kui ta midagi ägedat välja mõtleb siis jätan ma selle meelde ja pä5. Koduloomad: Ei ole ja ei tea kas
rast on hea kasutada,
tahan.
Suurim unistus?
6. Eelistate blonde või brünette:
Tahan saada kaanepoisiks.
Brünette.
Kui kaua on kestnud kõige pikem teatriproov? Mis eten7. Lemmik raamat: Ei oska öelda,
dusega tegu oli?
loen samuti kõike.
Pool aastat. Lavastuseks oli “Inimese teekond”. Ja nii kaua läks
8. Lemmik ujumisstiil: Ma ei uju,
kuna mõtlesime väga palju materjali peale, et saavutada allegooria.
ei oska ujuda, ei ole ujuja inimene.
Mis hinded teil omal ajal koolis olid?
9. Lemmik värv: Roheline ( ps:
Ei olnud maailma parimad. Keskmine koolipoiss, ütleme nii. Aga
palus möödujal süvalist värvi pakkuimelik on küll see, et mulle meeldis matemaatika. Arvudega olen
da)10. Lemmik automudel:
ma alati hea olnud. Muidu olen küll humanitaarkallakuga.
Porsche. Mudel - kõige
Mis on näitleja elukutse plussid ja
jõhkram.
miinused?
Paparatsod mind ei piina. Tänava peal
kuuleb nime küll palju kahjuks. Kuigi inimesed unustavad õnneks ruttu.
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MEELELAHUTUS

Nagu 2 tilka vett:

Ja mida me näeme…
… Kas pole mitte
sarnased?

Mart Kand

Johnny Depp

GOSSIP:
- Steven kolib Viljandisse.
- Kuuldavasti läheb üks õpetaja koolist ära.
- Garderoobitädi on viimastel päevadel nähtud Arctic Spordis trennis. Kas suveks vormi?

Kuu tsitaat
’’Ainus, mis segab õppimist, on haridus.’’ (Albert Einstein)

Kuu pilt:

Anekdoot:
Igivana mees siseneb haiglasse.
«Kas teil on ID-kaart?»
küsib registratuurineiu.
«Ei, mul on kõrvapõletik.»

MEELELAHUTUS
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Kuum : Kuu kompu
Anonüümse kompu 10
asja:
1. ilmavalgus: 01.04 1936
2. blond või brünett:
nüüdseks hall juba
3. sõiduriist: ratastool
4. lõhn: vastvalminud hernesupi lõhn
5. kirjandus: kasutatud
raamatud mõjuvad eriliselt
6. eriline koht: CT
7. heli: lennuki mootori
mürin
8. tegevus: kudumine ja
sõpradega väljas käimine.
9. söök: jogurt jms, mitte
tahke toit.
10. jook: värskelt lüpstud
soe piim.

OLULISED:
ÜRITUSED

Vaata ürituste kohta lisainfot
www.kmg.tartu.ee
Loeng kas ja miks on mõtet käia ülikoolis?
Tule ja saa osa huvitavast, harivast ja humoorikast kohtumisest. (Vanemuise 46)
Eesti keele riigieksam Hoiame pöialt!
Teemaõhtu "Vanast uus" Üles astuvad erinevad noortegrupid enda tehtud
näidenditega.
Teeme Ära 2010! Terve Eesti on oodatud koristama ja talgutöid tegema.
Keskkonnalaager
Matemaatika riigieksam Soovime edu abituuriumile!

R 23.aprill 18:00
L 24.aprill
P 25.aprill kell 17:00
L 1.mai
3.-5.mai 10 a
5.-7.mai 10 b
4.mai kell 10:00
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G A L E R I I

Galerii “ Tavaline koolipäev “ autor Kelli K.

Geelitatud soenguga
lihavõtte tibu

Keeruline tulevik

Kumba eelistaksid Sina?

Lebos

Ülemeelikud

Koolistress saiakestega

Kui tunnis on igav...

Töökas Klass

Uudis!

