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Intervjuu Liina Õmblusega 

 

 

 

 

 

 

 

Meie koolilehe meeskond võttis ette ülesandeks uurida rohkem õppealajuhataja Liina Õmbluse 

kohta. Otsustasime teha temaga intervjuu. Intervjueerijateks olid 9.s klassi õpilased Eva Marii 

Puusepp ja Mailis Kütt. 

 

 

 

 

Kuidas sattusid meie kooli? 

Elasin ise Tartus, aga minu mees Pärnus. Ta ei 

tahtnud Tartusse kolida, seega tulin mina siia. 

Tahtsin õpetada koolis, kus on lihtsustatud õp-

pekavadega klassid. Sel ajal, aastal 2000, oli 

ainult meie kool lihtsustatud õppekava klassi-

dega. 

 

Kaua oled meie koolis töötanud? 

2000. aastast alates ehk juba 22 aastat. 

 

Mis on kõige põnevam osa Sinu tööst? Mis aga kõige raskem? 

Kõige põnevam osa, mis samal ajal on ka ilmselt kõige tüütum, on see, et ma ei tea kunagi, mis 

järgmiseks tuleb. Ma võin teha plaane ja kokkuleppeid, aga kunagi ei tea, mis ette võib tulla. Ise 

arvan, et olen üsna püsimatu, seega kokkuvõtteks mulle sobibki, kui ma ei tea, mis järgmiseks tu-

leb. Mulle meeldib, et kogu aeg on uusi toimetusi. 

Kõige raskem osa on aga täiskasvanutele asjade meelde tuletamine.  

Foto: Erakogu 
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Millega tegeled vabal ajal? Mis on Su huvid ja hobid? 

Ma pean saama ennast füüsiliselt liigutada, selleks sobib ka kasvõi puude ladumine või muru niit-

mine. Mulle meeldib ka veel lugeda ja seriaale vaadata, aga füüsiliselt liikumine on minu jaoks 

oluline. 

 

Mis on olnud Sinu kõige suurem õppetund, töötades meie koolis? 

Võibolla see, et me ei eeldaks kelleltki midagi. Kui me ei räägi omavahel, võin ma eeldada ja tahta 

ühte, aga sellega ehk teen olukorra veel hullemaks. Avatud suhtlemine on oluline. Kui me mõle-

mat osapoolt ära ei kuula, võime täiesti valesti asjadest aru saada. Eelarvamusi ei tohiks olla ja 

mõtteid me siiski ei oska lugeda.  

 

Kellena oled veel kunagi töötanud? 

Eripedagoogina, teismeeas töötasin koolis ka kasvatajana. Päris teise valdkonna tööd ma polegi 

teinud.  

 

Kirjelda, milline õpilane olid Sa ise. 

Mul tulid asjad iseenesest lihtsalt. Nüüd tagasi vaadates muudaksin asju, mida ma lastele ei annaks 

otsustada. Näiteks meie saime kooliajal klassijuhataja maha hääletada, kui ta meile ei meeldinud. 

Klassijuhataja vahetatigi välja. See oli üsna vale otsus, sest muidugi ei meeldinud kuu möödudes 

meile ka järgmine klassijuhataja. 

 

Ütle lõpetuseks enda kohta üks põnev fakt, mida paljud Sinu kohta ei tea. 

Näiteks see, et ma ujun aasta ringi Pärnu jões. Ja võibolla võib ka huvitavaks faktiks pidada seda, 

et olen küll eestlane, aga ma ei suuda süüa kama.  
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Meenutades õpetajate päeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUKU toimetuse liikmed annavad ülevaate, kuidas neil õpetajate päeval tundide andmine läks. 

 

Õpetajate päev oli ilmselt paljude üheksandike jaoks üks oodatumaid sündmusi. See päev oligi te-

gelikult imevahva ja lõbus. Muidugi esines aeg-ajalt mõni segadus või äpardus, kuid kokkuvõttes 

saime hästi hakkama. Kõige toredam oli muidugi käia mööda koridore ringi, tähtis nägu peas, na-

gu oleksid ise õpetaja. Peaks ka mainima, et Koidula tool oli tõeliselt mugav ja sain ka päeva 

jooksul paari tema tööülesannet täita. See, kas ma ise tahaksin kunagi õpetaja ametit pidada, on 

veel lahtine. Seda ma tean, et algklasside õpetajana oleksid mul närvid esimese nädalaga kapi ot-

sas. Veidi vanemate õpilaste õpetamine aga kõlab juba ahvatlevamalt ja selle peale võiks isegi 

mõelda. 

Eva Marii Puusepp, 9.s 

Foto: S.Paasma 

Fotod: S. Paasma 
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Meie asendasime koos Keviniga õpetaja Katrin Kurvitsat. Me andsime neli tundi esimesele klassi-

le. Alguses oli tunde anda natukene keeruline, aga siis läks juba lihtsamaks. Mulle meeldis kõige 

rohkem anda inglise keelt ja IT-d. Päeva lõpuks olin natuke väsinud kõvasti rääkimisest ja õpeta-

misest. Muidu oli huvitav kogemus ja tulevikus võib-olla hakkan isegi õpetajaks. 

Markus Preis, 9.s 

 

Ma olin õpetajate päeval kehalise kasvatuse õpetaja Elar. Mulle meeldis see amet väga ja tahaksin 

isegi edaspidi minna õppima kehakultuuri. Tunnid läksid hästi, kõik käitusid viisakalt ja olid koos-

töövalmid. Kuigi õpetajatöö on keeruline, siis tahaksin ka ise kunagi saada kas õpetajaks või tree-

neriks, kuna mulle meeldib sporti teha ja see on suur osa minu elust. 

Marcus Viks, 9.s 

 

Asendasime õpetajate päeval koos sõbrannaga matemaatikaōpetaja Triinut ja vahetundidel olime 

tädi Maied. Andsime kaks tundi, lapsed olid toredad ja kōigil oli lõbus. Kuuenda klassiga lahenda-

sime töövihikust ülesandeid ja mängisime bingot. Parimatele oli ka maiustusi. Kaheksandale klas-

sile oli kontrolltöö organiseeritud ja hoidsime silma peal, et keegi ebaausalt midagi ei korraldaks. 

Päev oli lōbus ja hästi korraldatud. Arvan, et minust endast ōpetajat ei saa, aga vahelduseks meel-

dis tunde anda küll. :) 

Grete Ollino, 9.s 
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Tutvume lähemalt õpilasesindusega 

 

 

 

 

 

 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on õpilasesindus, mis moodustub  

5.-9. klassi õpilaste esindajatest. Igast klassist kuulub õpilasesindusse 

vähemalt üks liige. Üks valitud liige on kaasatud  ka kooli hoolekogu 

töösse. Õpilasesindus teeb aktiivset koostööd kooli noorsootöö juhi-

ga. Õpilasesinduse tööd juhib president. Hetkel on õpilasesinduse 

president 9.c klassi õpilane Troy Kolla. 

Õpilasesindus käib regulaarselt koos kord nädalas, vajadusel kohtu-

takse sagedamini. Õpilasesindusel on sotsiaalmeedias oma suhtlus-

grupp, kus vajadusel operatiivselt infot vahetatakse. 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilas-

esinduste Liitu. Meie liikmed on ka Pärnu linna Noortekogu liikmed. 

 

 

Õpilasesinduse eesmärgid: 

 õpilaste huvide ja heaolu eest seismine; 

 koostöö tegemine teiste õpilasorganisatsioonidega; 

 koostöö kooli juhtkonna, hoolekoguga; 

 koolielu rikastamine huvitavate õpilasüritustega. 

 

Õpilasesinduse traditsioonilised üritused on järgmised: 

 Halloween’i kostüümipäev ja õudusfilmiõhtu 5.-9. klassi õpilastele 

 helkurikampaania 

 advendihommik 

 sokidisko võimlas 

 kooliball 

 sõbranädal 

 Playback jäljendusvõistlus 

 temaatilised ja heategevuslikud õpilaslaadad 

Troy Kolla 
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Samuti tähistatakse rahvusvahelise kalendri tähtpäevi ja aidatakse kaasa kooli traditsiooniliste 

ürituste korraldamisel. 

Õpilasesinduse liikmeks on oodatud kõik õpilased,   kes soovivad koolielu korraldamises kaasa 

aidata, meeskonnatööd teha ja kaasõpilaste huvide eest seista.  

 

Loore Lee Allmaa, 8.c 

Mia Lota Vahenõmm, 8.c 

Õpilasesindus. Fotod: S. Paasma 
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Meemikonkursi tulemused 

 

 

 

 

 

 

 

Meie korraldatud meemikonkursile saadeti hulganisti vahvaid töid. Valisime KUKU toimetusega 

välja kümme parimat sooritust. 

Aitäh, et meile oma vaimukate meemidega nalja pakkusite! 

 

2. koht – Rebeka Tamme (8.c) 3. koht –  Hanna Eliise Tomson (9.s) 

1.koht – Nico-Sverre Hännikäinen (8.c) 

I 

II III
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4.-10. koha saavutanud meemid on lisatud juhuslikus järjekorras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 autor: Oskar Jõgeva (6.c) 

Nr 2 autor: Fred Loosaar (5.s) 

Nr 3 autor: Leene Väliste (5.c) 

Nr 4 autor: Madis Kesküla (8.c) 

Nr 5 autor: Nico-Sverre Hännikäinen (8.c) 

Nr 6 autor: Lisandra Murulaid (8.c) 

Nr 7 autor: Hanna Eliise Tomson (9.s) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Koolilehe toimetus uuris meie kooli 5.-9. klassi õpilaste käest, milline on nende arvamus koolikiu-

samise kohta. Küsimustikule vastas 122 õpilast, nende hulgas 65 tüdrukut ning 57 poissi. 

 

Selgus, et 56,6% vastajatest arvab, et meie koolis pole kiusamine probleemiks. 40,2% õpilastest 

tunneb, et neid pole kunagi kiusatud (vt joonis 1). 54,1% vastajatest tunnistab, et on kiusamist 

paaril korral siiski tunda saanud. Seitset õpilast (5,7%) on kiusatud sageli (sh ka need õpilased, kes 

sattusid kiusamise ohvriks eelmises koolis – toim).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Kas oled kunagi koolikiusamist tunda saanud? 

 

25,4% (31 õpilast) vastajatest tunnistas, et on ise kunagi kiusaja rollis olnud (vaata joonis 2).  

74,6% (91 õpilast) vastajatest ütleb, et pole koolis kunagi kedagi kiusanud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Oled sa kunagi ise kedagi koolis kiusanud? 

Räägime koolikiusamisest 



                  Allikas: Freepik 
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Vastajate ettepanekud, kuidas saaks koolikiusamist vähendada ja ennetada: 

• koolivorm – kui kõik kannaksid sama riietust, siis ei saaks kellegi riideid kommenteerida. 

• On hea, et õpetajad on vahetundide ajal koridorides ja koolihoovis korda pidamas. 

• Tuleb teha rohkem teavitustööd. 

• Tuleb abi küsida sõpradelt ja õpetajatelt. 

• Kiusajate vanemaid peab teavitama. 

• Kõik peaksid jõudma arusaamiseni, et on normaalne olla teistest erinev. 

• Õpilased ja õpetajad peaksid rohkem märkama, mis nende ümber toimub. 

• Tuleb kaitsta neid, keda kiusatakse. 

• Kui kellelgi on mingi probleem, siis tuleb teda aidata, mitte tema üle naerda. 

• Kui märkad kiusamist, siis tuleb sellest kohe teavitada täiskasvanut. 

• Kiusamisest tuleb rääkida kodus vanematele või teistele pereliikmetele. 

• Tuleb pöörduda klassijuhataja, psühholoogi või sotsiaalpedagoogi poole. 

• Kõik võiksid üksteisega lahkemad olla. 

 

Toimetuse liikme arvamus 

Koolikiusamine on teema, millest ei räägita piisavalt või lihtsalt ei osata sellest rääkida. See on 

kahjuks väga tavaline nähtus, mida esineb iga päev. Vahel ei saa lapsed või noored aru, et nad tee-

vad kellelegi sõnadega haiget, kuid tavaliselt tehakse seda teadlikult. 

Kiusamine ei ole naljaasi ja sellega peaks midagi ette võtma. Koolikiusamisel on tavaliselt ka pal-

ju tagajärgi: näiteks ei taha õpilane enam koolis käia, ta ei suuda keskenduda nii tunnis kui ka väl-

jaspool kooli. Vaimne ja füüsiline vägivald võivad 

ka paljudel inimestel nii südamesse minna, et nad 

võivad endale ise haiget tegema hakata. On juba 

hulk õpilasi, kes on endaga hädas ning nende men-

taalne tervis pole korras. Kõik võib alata sellest 

ühest sõnast, mida teisele inimesele ütled.  

Kui keegi peaks nägema, et kedagi kiusatakse 

(isegi kui seda inimest ei tunne) peaks ta alati kui-

dagi sekkuma või sellest täiskasvanule rääkima. 

Enne mõtle, siis ütle! 

 

Romi Simone Pärg, 7.s 
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Otsustasime koolilehe meeskonnaga uurida, kui rasked on meie kooli õpilaste koolikotid. Kaalusi-

me nädala jooksul eri klasside kotte ja kokkuvõte nädala keskmistest on järgmine:  

4. klass: 4,6 kg  

5. klass: 4,5 kg  

7. klass: 4,5 kg  

8. klass: 4 kg  

9. klass: 4,9 kg  

  

Lubatud raskus:  

1.-3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg  

4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg  

7.-9. klassi õpilastel kuni 4,5 kg  

Allikas: www.riigiteataja.ee  

 

Abiks:   

• paaristunnid – kui koolipäeva jooksul on vähem erinevaid õppeaineid, on ka koolikott kergem. 

• Algklassidel (ka mõnel 2. ja 3. kooliastme klassil) on võimalus õpikuid ja töövihikuid oma 

klassiruumi kappides hoida. Seda võimalust peaks rohkem ära kasutama. 

• Õpetajad võiksid e-kooli teate panna, kui järgmises tunnis pole õpikut tarvis kaasa  võtta.  

 

Loretta Raime, 7.s 

 

                  Allikas: Freepik 

Kui raske on Sinu koolikott? 

http://www.riigiteataja.ee/
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Lugulaul sellest, kuidas lapsed väsisid käskudest ja keeldudest lõp-

likult ära ja kuidas nad ühel ilusal päeval lihtsalt jalga lasksid. Natu-

kene ka sellest, kuidas kangelaseks ei saadud üldsegi mitte meelega, 

vaid täitsa kogemata. Ja muidugi ka sellest, kuidas elu jälle ilusaks 

sai. 

 

 

 

 

Pax ja Peter on olnud lahutamatud sõbrad alates päevast, mil Peter 

rebase päris väikese kutsikana päästis. Aga kui Peter on sunnitud 

oma rebase tagasi metsikusse loodusesse laskma, variseb tema 

maailm kokku. Hoolimata üha peale tungivast sõjast ja neid lahuta-

vast viiesajast kilomeetrist otsustab Peter siiski oma rebast otsima 

minna. 

 

 

 

 

 

 
„Ütlemata sõnad“ jutustab loo 16-aastase Maria esimese armastuse 

keerulisest kujunemisest. Romaanis on palju segaseid tundeid ja üt-

lemata sõnu. Armastust ja selle puudumist... või liiga palju armas-

tust. Eneseotsingute konarlikku rada on kujutatud põnevalt ja pinge 

ei vaibu teose lõpuni.  

Raamatukoguhoidja Daivi soovitab 
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Hea tuju muusika 
 “Viva La Vida” - Coldplay  
 “Forget” - Pogo  
 “I Wonder” - Kanye West  
 “Vamos a la Playa” - Stars  
 “BEST INTEREST” - Tyler, The Creator 
 “Out of My League” - Fitz and The Tantrums  
 “Super Bass” - Nicki Minaj  
  
 

 
 

Rahulik/kurb muusika:  
 “You Know How We Do It” - Ice Cube  
 “Silver Soul” - Beach House  
 “Fade Into You” - Mazzy Star  
 “My Kind Of Women” - DeMarco  
 “16 Mirrors” - Alex G  
 “Francis Forever” - Mitski  
 “TV” - Billie Eilish  
 “Dark Red” - Steve Lacy  
 “Flashing Lights” - Kanye West, Dwele  
 “Romantic Homicide” - d4ad  
 “Lovers Rock” - TV Girl  
 “West Coast” - Lana Del Ray  
 “N” - Duster  
 “Stars Will Fall” - Duster  
 “Wicked Game” - Chris Isaak  
 “A Burning Hill” - Mitski  
 “Atlantis” - Seafret  

 

Emma Mia Kaar, 8.c 

 

Dramaatiline: “Sad Girl” – Lana Del Rey 

Melanhoolne: “golden hour” - JVKE 

Sügisene: “California Dreamin” – The Mamas & The Papas 

Eesti muusika: “Rapunzel” - Lenna 

 

Eva Marii Puusepp, 9.s 

 

Allikas: Freepik 

Muusikasoovitused 
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Jäär - tänavune november tuleb Jääradele üks emotsiooniderohke kuu. 
Saab naerda kui ka nukrutseda. Avastate kindlasti midagi uut enda juures. 
Ärge eirake probleeme, vaid püüdke neile kohe leida lahendus, sest muidu 
võib väiksest tulesädemest tekkida leekide mäsu.  

Sõnn - novembrikuus on Sõnnid energilised ja loovust täis. Olete eriti sot-
siaalsed ning kiirgate ka teistele seda positiivset energiat. Kuid otsustage 
inimeste üle pigem nende tegude kui sõnade järgi. 

Kaksikud - see kuu tuleb Kaksikute jaoks kui lahing, mis tuleb lihtsalt 
maha pidada. Kuna teis on küllaldaselt jõudu ja energiat, läheb teil see 
nagu lupsti. Sel ajal võib teie ellu astuda ka keegi, kel on teile midagi õpe-
tada. 

Vähk - uus kuu toob teile suurt meelekindlust. Nii, nagu vesi mööda oja 
voolab, voolate teie oma sihtideni elus. Olge aga ettevaatlikud inimestega 
teie ümber, sest kõik ei pruugi teie edu üle rõõmustada. Hoidke oma sise-
tunne ja intuitsioon tugevana. 

Lõvi - november on Lõvide jaoks kuu, mil vaadata endasse, analüüsida ja 
õppida ennast paremini tundma. See võib tunduda raske katsumusena, aga 

see on vajalik, et edaspidi olla targem ja tugevam. Eriti palju energiat ja 
romantikat teie ellu toob täiskuu 8. novembril. 

Neitsi - aeg veidi hinge tõmmata ning lasta kehal ja meelel veidi terveneda. Samuti peaksite rahaga kokku-
hoidlik olema. Ühtlasi on midagi ootamatut ka teie ellu tulemas, seega hoidke silmad lahti. 

Kaalud – november on periood, kus tuleb hoolitseda iseenda ja teiste eest. Olge tähelepanelikud oma 
unenägudega, need võivad olla sõnumid teie sügavamatest soovidest. November tuleb teile seltskondlik ja 
südmusterohke kuu. Vaadake aga oma hoiakud üle, teie reaalsus on see, mida ise usute. 

Skorpion - ärge laske ilusal valel ennast eksitada ning suhtuge asjadesse kriitiliselt ja uurige erinevaid alli-
kaid. Elu toob teile uut energiat ja jõudu, et kohustused ära täita.  

Ambur - november on teie kuu säramiseks. Inimesed on lummatud teie optimistlikkusest ja loovusest. 
Muidugi leidub ka neid inimesi, kes teid kadestavad, aga neist ei maksa välja teha. Samuti tuleks anda teis-
tele ka vastutunnustust ja kiita enda ümber olevaid inimesi. 

Kaljukits - proovige minevikust lahti lasta ja laske uuel ja palju ilusamal reaalsusel ilmneda. Ärge laske 
oma emotsioonidel enda üle võimust võtta ja mõelge asjad selgelt läbi, enne kui kuhugi tormate. Teie an-
dekust märgatakse ja teil seisab ees palju võimalusi. 

Veevalaja - tervenemise aeg, mil leiate taas endas enesekindluse ja lootuse. Olge järjekindel ning ärge kal-
duge valitud rajalt kõrvale. Ees ootab palju lõbu, kuid selle kõrval ei tohi ära unustada kohustusi. 

Kalad - november on Kaladele aeg enda pärisolemuse avastamiseks. Head õnne paiskab paremalt ja 
vasakult. Unustage ülemuretsemine ja pidev ärevus, mis teid valdab ning laske saatusel ennast õiges suu-
nas vedada. 

Horoskoobi koostas Eva Marii Puusepp (9.s).  

Novembrikuu horoskoop 

Allikas: Tumblr  
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Krõbedad kanaampsud 

Koostisosad: 

500 g kana rinnafileed 

BBQ-kaste 

Sool 

Pipar 

Maisihelbed 

+ omal valikul maitseaineid 

 

Valmistamine: 

Pane kaussi kana, lisa sellele BBQ-kaste ning maitseaineid ning sega need omavahel ära. 

Purusta maisihelbed ja lisa juurde samu maitseaineid, mida lisasid enne kanale. 

Tee kana maisihelvestega kokku ja küpseta seda 200° juures 20 minutit. 

Kui kana valmis saab, siis sega kokku mesi ja BBQ-kaste ja kata seguga iga tükk. 

Head isu! 

 

 

Marcus Viks, 9.s 

Allikas: Betty Crocker  

Retsept 
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Romi Simone Pärg (7.s) 

Loretta Raime (7.s) 

Lisanne Õunapu (7.c) 

Emma Mia Kaar (8.c) 

Mia Lota Vahenõmm (8.c) 

Loore Lee Allmaa (8.c) 

Elisabeth Tagobert (8.c) 

Grete Ollino (9.s) 

Mailis Kütt (9.s) 

Markus Preis (9.s) 

Marcus Viks (9.s) 

Eva Marii Puusepp (9.s) 

KUKU küljendaja: õpetaja Lemme 

KUKU toimetuse juhendaja: õpetaja Kristiina  

KUKU toimetuse liikmed 

Allikas: Freepik 


