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15.septembril toimusid Tartu Kommertsgümnaasiumi õpilas-
esinduse juhatuse valimised. Presidendiks valiti Kirke Metsa, kelle 
edu teise kandidaadi Stiven Vesi ees oli vaid kaks häält. TKoG ÕE 
aseesimeheks kultuurivaldkonnas valiti Kelli Kärsna ja aseesime-
heks tervise-ja spordivaldkonnas sai Keili Kondike. Valimised toi-
musid kinniselt ning kandidaatidel oli võimalus enne hääletust ka 
sõna võtta. 

 

Värske esimees Kirke tõdeb, et esimeheks olemine on aeganõudev ning töö teeb keeruli-
seks ka asjaolu, et kaasa teevad ainult need, kes tõesti viitsivad ja tahavad. Tervise-ja spordi 
valdkonna aseesimees Keili loodab aga, et koostöö hakkab hästi sujuma, sest see on kõige 
olulisem. 
 

Uus juhatus on juba ka oma tööd alustanud ning paika on pandud ka plaanid uueks õppe-
aastaks. Nii on näiteks oodata algklassiõpilastele hommikuvõimlemist ning vanematele õpi-
lastele eelmistel aastatel menukaks osutunud pallimänguturniiri. Tulemas on ka isetegevus-
konkurss ,, Lõbus mäng ’’, millest sel korral on oodatud osa võtma kõik 1.-12. klassid. 
Soovime uuele juhatusele head ja tegusat õppeaastat! 

Sellest lehest leiate: 

 

-  Ana Valdmann ja Merike 
Kilk peavad sõda! 
 
-  Uus õppealajuhataja Liina 
Karolin-Salu: “ Õppisin end 
oma kooliajal peast soojaks.” 
 
-  Kes on selle kuu kompu? 
 
-  Värskete rebaste läbi-

elamised. 

-Mis on meie koolis IN. 

Seidi AndresSeidi AndresSeidi AndresSeidi Andres    

Fotol vasakult: Kelli Kärsna, Kirke Metsa, Keili Kondike              Autor: MariFotol vasakult: Kelli Kärsna, Kirke Metsa, Keili Kondike              Autor: MariFotol vasakult: Kelli Kärsna, Kirke Metsa, Keili Kondike              Autor: MariFotol vasakult: Kelli Kärsna, Kirke Metsa, Keili Kondike              Autor: Mari----Liis KullamaaLiis KullamaaLiis KullamaaLiis Kullamaa    
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Heihopsti! 
Ei, tõsiselt, 
tere. Kuna 
me pole jät-
kuvalt suut-

nud otsustada kes meist võtab enda 
peale peatoimetaja suure vastutuse, 
käib koolilehe toimetajaveerg käest 
kätte ja sulest sulge. See kord on see 
millegi tõttu minu kätte sattunud.  
 

Uus kooliaasta on käes ja tänu sellele ei 
saa me 15 tundi magada ( ja 26 tundi 
üleval olla) ja  peame oma pisikesi päid 
(mis pole prügikastid) vaevame asjade-
ga, mida me tõenäoliselt järgmisel aas-
tal meenutada ei suuda. 
 

Uus kooliaasta tähendab ka uut aastat 
koolilehele ehk PALUN laske ennast 
pildistada ja ennast küsitleda, muidu 
teete meie toimetuse kurvameelseks ja 
teil pole midagi lugeda. 
Samuti kõik teie, kes te olete endas 
avastanud kirjutamisoskuse, võtke 
ühendust meie toimetusega ja me kind-
lasti leiame teile koha meie seas :) 
 

Ka on oodatud kõik ideed, joonistused, 
soovitused, kiitused kui ka kriitika. 
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        Keili Kondike 

Koolilehe toimetus: 
 

Keili Kondike, reporter 
Seidi Andres, reporter 
Margit Lillemets, reporter 
Kelli Kärsna, fotograaf, re-
porter 
Mari-Liis Kullamaa, fotograaf, 
reporter 
Kertu Tenso, küljendaja 
Anna Tõnnson-juhendaja 

             Kommertsis oli keskkonnanädal 
 
13. kuni 17. september oli meie koolis 
keskkonnanädal.  
 

Nädala jooksul toimusid 3.–4. ja 7.-11 klasside 
õpilastele keskkonnateemalised loengud, terve-
le kooliperele aga mängud ja võistlused. Esime-
sele kahele algklassile toimus keskkonnateema-
liste plakatite joonistamise võistlus, mille võitis 
1a klass. Teisel ja kolmandal korrusel oli seina 

peal üleval keskkonnateemaline viktoriin, mis sisaldas keeruka-
te ja tarkust nõudvate küsimuste kõrval ka väga lihtsaid ja nipi-
ga küsimusi. Näiteks küsimusele „Mis on Roheline Miil?“ ei ol-
nud lihtsamat vastust kui et see on ühe filmi pealkiri.  
 

Kõige suremaks ettevõtmiseks oli klassidevaheline taarakogu-
misvõistlus. Nädala jooksul kõige rohkem taarat kogunud klass 
oli 9a, teisele kohale jäi aktiivselt tegutsenud 10b klass.  
 

Keskkonnanädala eesmärgiks oli muuta meie kooli õpilased 
rohkem keskkonnateadlikumaks ning et ka nende käitumine 
oleks keskkonna heaolust orienteeritud.  
 

Lisaks teemanädalale on 
Kommertsgümnaasiumi 
kümnendikel võimalus 
kevadel sõita keskkonna-
laagrisse, kus veedetakse 
aega looduses.  
 

Võttes arvesse, et tege-
mist on kooliga, millel on 
majanduskallak, oleme 
siiski üsna keskkonna-
teadlikud.  
 

 

  Kelli Kärsna  Kelli Kärsna  Kelli Kärsna  Kelli Kärsna    

  Foto autor:  MariFoto autor:  MariFoto autor:  MariFoto autor:  Mari----Liis kullamaaLiis kullamaaLiis kullamaaLiis kullamaa 
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    Uued rebased said retsitud 
 

Markeritega soditud näod, helkurvestid, 
õpikud karpide sees – rebasterets 2010. 
 

Hommikul vara kooli jõudes ootasid jumalikud 
abituriendid markerid käes ukse juures oma saaki. Kohustus-
likus korras joonistati nina ja vurrud, vastuhakkajad või niisa-
ma ilusad said endale kirja otsmikule, prillid või midagi veel 
hullemat. 

 

Iga kord kui üks 64 rebasest nägi abiturienti, tuli kummardada nii maani kui 
võimalik. Peale selle, et rebased ei tohtinud kasutada meiki, oli kooli parklas 

kõvasti vähem rollereid, kuna ka 
need olid keelatud. Hommikuvõimlemine oli hommikuti soo-
jenduseks järgmisteks õudusteks. Roomamine läbi saepuru, 
jahu, kala, liha ja munade oli ainult üks nendest. Kõik, kes üri-
tasid vastupanu 
osutada, said kar-
milt karistada ja 
kahetsevad siia-
maani. 
 

Reedel anti abitu-
rientidele ülistuste 

saatel üle koogid ja reede õhtul ei suutnud värsked gümnasis-
tid olla õnnelikumad üle elatud nädala pärast ja kergelt kurva-
meelsed oma punetava naha pärast. 
 

  Keili Kondike 

 Meil on uued õpilased 
Sel aastal alustas esimest kooliaas-
tat Tartu Kommertsgümnaasiumis 
64 väikest koolilast. Kümnendasse 
klassi   tuli meie kooli aga 61 õpi-
last. Jõudu ja jaksu algavaks kooli-
aastaks uutele õpilastele! 

Kommerts korjab taarat 
Koolimajja ilmuvad õige pea taarakogumiskastid, 
kuhu saab oma kohvikust ostetud limonaadi- või 
veepudeli visata. Nii saab säästa loodust ning saata 
kasutatud pudelid ümbertöötlemisele. Oleme 
säästlikud! 

Koolis on põnevad stendiviktoriinid 
Viktoriinid leiate 2. ja 3. korruselt ning oma 
vastused saate panna küsimuste juures asuva-
tesse stendiviktoriini vastustekastidesse. Küsi-
mused on erinevatest valdkondadest ja peak-
sid olema jõukohased igas vanuses õpilastele. 
Iga nädala alguses ilmub stendile uus viktoriin. 
Olge julgemad ja koguge punkte, sest veerandi 
lõpus ootab parimaid üllatus! 

 Sügisel on sünnipäev 
20.-24. september tähistati koolis 
sügise sünnipäeva. Algklassid olid 
välja pannud sügisnäituse, kust 
võis leida nii seeni, juurvilju kui ka 
kõike muud põnevat. Tore oli 
näha kuidas väikesed koolilapsed 
ennast väljendavad läbi looduse. 

Mari-Liis  
Kullamaa 
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    Liina Karolin-Salu – Tartu Kommertsgümnaasiumi 

uus õppealajuhataja 
 

Eelmisel kevadel jättis Kommertsgümnaasiumi koolipere hüvasti õppealajuhata-
ja Maie Buraevaga, kelle tegutsemine meie koolis oli enneolematult pikk ja ak-
tiivne. Tänaseks on tema ametisse asunud keemiaõpetaja Liina Karolin- Salu. 
Tuleb tunnistada, et temagi panus kooliellu on olnud märkimisväärne. Nimelt 
on L. Karolin- Salul seljataga pea 16 aastat õpetajakogemust meie koolis. 
 

Liina on lõpetanud hõbemedaliga reaalkallakuga klassi Gustav Adolfi Gümnaasiumis, kusjuu-
res kuldmedalist jäi teda lahutama vaid lõpukirjand. Kooliajal Liina õpetajaametist ei unista-
nud, siht oli seatud hoopis meditsiini poole, kuid see eesmärk jäi julguse puudumisel saavuta-

mata.  Tartu Ülikoolis hakkas Liina õppima hoopis keemiat ning 
kohe pärast õpinguid ülikoolis asus ta enesekindlalt õpetajakoha-
le, otsustades saada veel paremaks keemiaõpetajaks kui oli tema 
enda oma. 
 

„Olin end vist peast päris soojaks õppinud“ 
Gümnaasiumiajast meenub Liinale ka üks naljaks vahejuhtum. Ni-
melt pidi hommikul varakult ärkama, kuna tunnid hakkasid juba 
enne kella seitset ning kool asus kaugel. Ükskord pärast väga väsi-
tavat koolipäeva jäi Liina kodus magama. Ärgates avastas ta, et 
kell on juba seitse läbi ning hakkas paaniliselt kooli poole torma-
ma. Õnneks suutis ema ta uksel peatada, kuna oli alles sama päe-
va õhtu. „Olin end vist peast päris soojaks õppinud,“ naerab ta 
selle peale ise. 
 

Tänapäeva noorte elu enda varase noorusajaga võrreldes leiab 
Liina, et nüüdisajal muudab noorte elu keeruliseks just laialdane 
informatsiooni levik ning suuremad valikuvõimalused, sealhulgas 
ka ahvatlused. Tihtipeale langetavad noored teistsugused valikud 
kui neilt oodatakse. 
 

„Arvestan teistega iseenda arvelt“ 
Enda iseloomustamiseks kasutab õppealajuhataja kehalise kasvatuse õpetaja Liina Aruse sõnu- loov, lahke ja 
leplik. Tõepoolest võib Liinat malbelt naeratamas näha nii klassi ees kui ka õppealajuhataja toolis.  Oma nõr-
kuseks peab Liina ise aga liigset arvestamist teistega, mistõttu on mõnda asja raske teha. „Arvestan teistega 
iseenda arvelt,“ tunnistab ta. Selle tõestuseks on jällegi lugu Liina 
kooliajast, kui kogu klassil kästi kirjutada regivärsiline luuletus. Kuna 
Liinale polnud luuletamine võõras, aitas ta kaaslased hädast välja, kir-
jutades valmis poole klassi jagu luuletusi. Tulemus oli aga ootamatu- 
kõik Liina kirjutatud tööd hinnati hindega 5, peale tema enda oma. 
 

Hea „variant“ 
Õppealajuhataja kohta Liina tegelikult ei planeerinud. Ameti võttis ta 
vastu kolleegide survel, kelle arvates oli Liina meie koolile hea 
„variant“, ning suurel määral ka hoolimisest kooli vastu. 
Tulevikuplaanid pole aga Liinal veel päris selged. Küsimusele, kas teid 
võiks tulevikus  direktoriametis näha, vastab ta naljatades: „Pole selle-
le mõelnud, aga kui on vaja, teen ära.“ 
Lõpetuseks tahab Liina Karolin-Salu meile veel öelda, et püüaksime rõõmu tunda ka kõige väiksematest ja 
igapäevasematest asjadest ning olla õnnelikud, mitte mõelda pidevalt negatiivselt. 
 

„Vabal ajal ma...“ 
 
1)tegelen oma nelja lapsega 
2)harrastan sporti 
3)töötan aias 
4)loen raamatuid 
(eelistatavalt ajalooliseid) 
5)joonistan ja teen käsitööd 

 Foto  autor: Kelli Kärsna 

Margit  
Lillemets 



                   S  P  O  R  T 5   
   

 
Kätlin Hõrrak ja Evelin Katala 12a 

 
10. september 2010 toimus Tartu Kommertsgümnaasiumi 1. ja 12. 
klasside spordipäev. Abituriendid olid spordipäevaks juba mitu päe-
va ettevalmistusi teinud. Nad olid välja mõelnud mitmeid mänge ja 
valmistanud auhinnad. Spordipäevaks valmistati ka kaks maitsvat 
kooki. 
 

Spordipäev algas kell 10 hommikul. Abituriendi kohtusid 1. klassi lastega nende 
klassiruumides. Abiturientidele valmistasid rõõmu väikeste tehtud üllatused - 
kaardid, mille tegemisega oli palju vaeva nähtud ning kaelaehted kammidega. 
Üheskoos moodustati koolimaja ette pikk rivi, seejärel hakati sammuma Ihaste 
mänguväljaku poole. Teeääres nägid õpilased hobust, mis valmistas neile rõõ-
mu. Tugevamad abituriendid kandsid väikeseid kukil. 
 

Mänguväljakule jõudes alustati spordipäeva orienteerumisega. Iga võistkond sai 
kaardi, millele olid märgitud sihtpunktid. Igas punktis tuli täita erinevaid ülesan-
deid, näiteks arvutada, laulda, rääkida anekdooti ning näidata oma talenti. See 
meeldis lastele väga, sest sai palju joosta ja näidata oma teadmisi. 
 

Peale väikest puhkust alustati mänguga. Selles mängus tuli väikestel hüpata hüppenööriga ning joosta. Abitu-
rientide ülesandeks oli väikeseid kanda kas süles või kukil. Selle mängu võitis 1c, kes oli oma võidu üle väga 
uhke. Võistluse lõpus tehti nalja - abituriendid kandsid ühe lapse asemel süles juba mitut last. 
 

Kui mängud olid lõppenud, alustati autasustamisega. Kõik tublid sportlased said endale diplomi. Peale autasus-
tamist asuti üheskoos õuna-ja küpsisetorti sööma. Kui kook oli söödud,. Asuti tagasi  koolimaja poole teele. 
 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik jäid selle põneva ja võistlusterohke spordipäevaga rahule. Loodame, et ilusat 
spordipäeva pidamise traditsiooni jätkatakse ka järgnevatel aastatel. 

Hanna Karoline Arus ja tema 
süles väike Sandra  

vasakult: Kerli Tiirik, Kristjan 
Tsimmer, Mariliis Varik, Klaus 
Lemmats ja Marciela Kallasaru 

Airo Kõrgessaar ja tema süles Kerli Tiirik 

Abiturient Evelin Katala ja tema 
väiksed sõbrad  

     MEIE  SPORDIPÄEV 

Pildid: Gea Koido 
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ÕPETAJATE SÕDA 

KÜSIMUSKÜSIMUSKÜSIMUSKÜSIMUS    ANAANAANAANA    MERIKEMERIKEMERIKEMERIKE    

1. Mitu väldet on eesti keeles?1. Mitu väldet on eesti keeles?1. Mitu väldet on eesti keeles?1. Mitu väldet on eesti keeles?    3 väldet 3 väldet 

2. Kui palju on (52. Kui palju on (52. Kui palju on (52. Kui palju on (5----7)² ? 7)² ? 7)² ? 7)² ?     4 4 

3. Kes on olulisem tuumafüüsi-3. Kes on olulisem tuumafüüsi-3. Kes on olulisem tuumafüüsi-3. Kes on olulisem tuumafüüsi-
kas, kas Rutherford või Bohr? kas, kas Rutherford või Bohr? kas, kas Rutherford või Bohr? kas, kas Rutherford või Bohr?     

Rutherford Rutherford 

4.  Mitu liikmesriiki on Euroopa 4.  Mitu liikmesriiki on Euroopa 4.  Mitu liikmesriiki on Euroopa 4.  Mitu liikmesriiki on Euroopa 
Liidus? Liidus? Liidus? Liidus?     

Ei tea 44 

5.  Mis juhtub kui Rubiidium rea-5.  Mis juhtub kui Rubiidium rea-5.  Mis juhtub kui Rubiidium rea-5.  Mis juhtub kui Rubiidium rea-
geerib veega? geerib veega? geerib veega? geerib veega?     

Hüdroksiid Sade 

6. Mis on tsikuraat? 6. Mis on tsikuraat? 6. Mis on tsikuraat? 6. Mis on tsikuraat?     Ei tea Ei tea 

7. Kes olid kolm tenorit? 7. Kes olid kolm tenorit? 7. Kes olid kolm tenorit? 7. Kes olid kolm tenorit?     Ei tea Linna, Joala ja Mägi 

8.  Mitu käänet on vene keeles? 8.  Mitu käänet on vene keeles? 8.  Mitu käänet on vene keeles? 8.  Mitu käänet on vene keeles?      6 käänet 6 käänet 

9.  Kes kirjutas „ Tõde ja Õigus’’? 9.  Kes kirjutas „ Tõde ja Õigus’’? 9.  Kes kirjutas „ Tõde ja Õigus’’? 9.  Kes kirjutas „ Tõde ja Õigus’’?     A. H. Tammsaare A. H. Tammsaare 

10. Kes oli Johann Laidoner? 10. Kes oli Johann Laidoner? 10. Kes oli Johann Laidoner? 10. Kes oli Johann Laidoner?     Eesti kindral Eesti Kindral 

    ÕIGEID KOKKU                                           7                                               7    ÕIGEID KOKKU                                           7                                               7    ÕIGEID KOKKU                                           7                                               7    ÕIGEID KOKKU                                           7                                               7    

Õiged vastused: 
3 väldet 2) 4 3) Rutherford 4) 
27 riiki 5) Hüdroksiid 6) Ehitis 
7) Joala, Mägi, Linna 8) 6 kää-
net 9) A.H.Tammsaare  
10) Eesti kindral 

    

“ERAGON”  
Eragon on lihtne talutööline, kes elab oma onu Garrow ja tema poja Rorandi juu-

res. Ta oli parasjagu hirve kinni püüdmas, kui leidis sileda sinise kivi. Ta tahab selle maha müüa aga peagi avastab, et 
see pole tavaline kivi, vaid muna, millest koorub ilus safiirsinine draakon. Eragonil ja Saphiral, keda saadab jutuvestja 
Brom, tuleb ette palju seiklusi ja kuna kuninga kurjusel pole piire siis nende teele satub palju ohtlikke olukordi. Kas 
Eragon tuleb toime, olles Loheratsanik? Loe läbi ja saad teada! 
 
Eragon on põnev raamat, mille sündmustik on rikas ja paeluv. Seda on lausa raske käest ära panna. Ole valmis olu-
kordadeks, mis võivad panna sind hinge kinni hoidma.                                                          
                                                                                                                                   Soovitab Seidi Andres 

KUU RAAMAT 
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Kuum : Kommertsi Kuu Kompu 

Nimi: Edgar Leht 
Vanus: 17 
Suhteseis: Määramata  
(uurimisel, tõenäoliselt vallaline ) 
Lemmik juurvili: kaalikas 
lemmik linn: Jõhvi 
Lemmik website: www.zone.ee 
Lemmik sport: curling 
Lemmik masin: auto 
Lemmik jook: õlu  
( alkoholivaba muidugimõista) 
Lemmik shampoon: Adidase 
Feminine 
Lemmik erakond: Rohelised 
Kas Superman või Batman: 
Superman!! 
Hobid: jalutamine, viimasel ajal ka 
kepitants (eriti Ladina-Ameerika) 
Lemmik raamat: Harry Potter 
ja tarkade kivi 
Lemmik film: Harry Potter ja 
Fööniksi ordu 
Chuck Norrise lause: Chuck 
Norris ei kanna kella, ta määrab 
aja ise. 
Elu moto: Tahan saada super-
staariks! 

    
    

MOEPOLITSEI                                                     

Kaabud on moes!Kaabud on moes!Kaabud on moes!Kaabud on moes!    Pikkade säärtega saapad Pikkade säärtega saapad Pikkade säärtega saapad Pikkade säärtega saapad 
ja pelleriinid.ja pelleriinid.ja pelleriinid.ja pelleriinid.    

Villased ja soojad Villased ja soojad Villased ja soojad Villased ja soojad     
kudumidkudumidkudumidkudumid    

Koostas ja pildistas MariKoostas ja pildistas MariKoostas ja pildistas MariKoostas ja pildistas Mari----Liis KullamaaLiis KullamaaLiis KullamaaLiis Kullamaa    
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Galerii “ Tavaline koolipäev “  autor Mari-Liis Kullamaa 

                Enne tööd                         Hinderalli– kes ees, see mees                   Keskkonnalaager 

    Rummikook toob naeratuse                         Stendid                                  Vastused palun siia! 

           Sügise sünnipäev                                Venna kalli  


