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Tähistasime 23. veebruaril koolis Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva. Selle päeva puhul panid nii 

õpilased kui koolitöötajad end pidulikult riidesse, toimus koguni neli aktust, kus kõlasid 

isamaalised kõned, laulud, luuletused ja pillimäng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI VABARIIK 105 
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III kooliastmele mõeldud aktus toimus ōues riigi loojate mälestusmärgi juures, kus laulsime ühiselt 

hümni ja kuulasime ōpetaja Reeda juhendatud mudilas- ja lastekoori esitusi. Üheksanda klassi 

poisid hoidsid Eesti lippe.  Seitsmenda klassi õpilane Loretta Raime pidas südantsoojendava kõne, 

mis pani kaasõpilasi mõtlema. Sōna vōtsid meie kooli direktor Urve Krause ja endine vilistlane 

Liisa Nuut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuninga koolis tähistatakse vabariigi aastapäeva alati suurejooneliselt, kuna meie vilistlased 

aitasid Eesti Vabariiki luua ja hoida. 

Grete Ollino (9.s) 

 

 

 

Fotod: Siiri Paasma 

EESTI VABARIIK 105 
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Hetkel toimub mitmeid aineolümpiaade ning ka 

meie kooli ōpilased vōtavad neist usinasti osa. 

Kõik olümpiaadidel osalenud õpilased väärivad 

tunnustust! KUKU lehes toome välja 1.- 6. koha 

saavutanud nimed. 

 

 

 

 

Noored teadurid: 

Rebeka Tamme (8.c) - saavutas emakeeleolümpiaadil I koha (juhendas Kristiina Hunt)  

Luukas Peeter Lai (9.s) – saavutas inglise keele olümpiaadil esimese koha (juhendas Reene Tam-

mearu) 

 

 

Ühiskonnaōpetuse olümpiaad (juhendas Kadri Polski): 

2. koht - Liis Kirsch (9.c) 

4. koht - Hannah Peterson (6.c) 

6. koht - Luukas Peeter Lai (9.s) 

2. koht meeskonnavoorus - Kaisa Sofia Kokk (9.s), Mailis Kütt (9.s), Grete Ollino (9.s) ja Liis 

Kirsch (9.c) 

3. koht meeskonnavoorus - Joosep Taniel Kullamä (9.c), Tair Tiitus (9.c), Meeri-Liis Pastarus 

(9.c), Harold Pulk (9.c) 

 

 

Emakeeleolümpiaad (juhendas Kristiina Hunt): 

1. koht - Rebeka Tamme (8.c) 

3. koht - Kaisa Sofia Kokk (9.s)  

4. koht -  Mattias Mahlakas (7.s) 

5. koht - Kirke Roosme (7.s)  

5. koht -  Luukas Peeter Lai (9.s)  

Allikas: Freepik 

AINEOLÜMPIAADIDE TULEMUSED 
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Inglise keele olümpiaad: 

1. koht - Luukas Peeter Lai (9.s) (juhendas Reene Tammearu) 

2.-3. koht - Hans Anton Altjõe ja Meeri-Liis Pastarus (9.c) (juhendas Reene Tammearu) 

4. koht - Rebeka Tamme (8.c) (juhendas Annika Riismaa) 

 

 

Bioloogiaolümpiaad (juhendas Katrin Lekk): 

2. koht - Rebeka Tamme (8.c) 

5. koht - Kiara Kappak (8.c) 

6. koht - Liis Kirsch (9.c) 

 

 

Matemaatikaolümpiaad: 

4. koht - Kirke Roosme (7.s) (juhendasid Tea Toode, Urve Paulmann) 

4.-5. koht - Rebeka Tamme (8.c) (juhendasid Tea Toode, Urve Paulmann) 

5.-6. koht - Kaspar Lepik (6.c) (juhendasid Triinu Haugas, Urve Paulmann) 

6. koht - Mattias Proos (4.c)  (juhendas Kaidi Sits)  

 

 

Geograafiaolümpiaad (juhendas Urmas Lekk): 

6. koht - Rebeka Tamme (8.c) 

 

 

Osa olümpiaade on veel tulemas, seega tulemused pole veel lõplikud. 

 

Palju ōnne kōikidele andekatele õpilastele! 

 

 

Ülevaate koostasid Grete Ollino ja Marcus Viks (9.s) 

 

 

AINEOLÜMPIAADIDE TULEMUSED 
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KOGEMUSLUGU 

Ärevus on tunne, mida ilmselt kogevad aeg-ajalt kõik inimesed. Igal emotsioonil meie kehas on kindel üle-

sanne ning ärevus on vajalik selleks, et aidata inimesel ohtude eest põgeneda ja elu eest võidelda. Kui aga 

ärevust on inimeses üleliia palju, võib seda nimetada juba ärevushäireks. Ärevushäire diagnoosib muidugi 

arst, mitte inimene ise ega ka keegi sõbrannadest. Liigne ärevus mõjub inimesele  lämmatavalt ja ei lase 

normaalset elu elada. 

Minul oli alles aasta aega tagasi väga intensiivne ja pidev ärevus, aga tänaseks päevaks olen sellest jagu 

saanud. Mõtlen ajas tagasi ja imestan, kuidas ma oma elu nii keeruliseks suutsin elada. See ärevus, mis 

mind kunagi valdas, ei lasknud mul poes ilma käte ega hääle värisemiseta isegi kassas ostude eest maksta. 

Samuti ei suutnud ma ka näiteks üksinda kohvikus käia või toitu tellida,  ilmselt arvasin tol hetkel, et pais-

tan veidrana. Ma ei julgenud isegi võõraste inimestega sõnagi vahetada, sest selle peale hakkas mu süda 

puperdama. Nüüd aga naudin täiel rinnal ootamatuid vestlusi näiteks poemüüja või tänaval abi otsiva  tu-

ristiga. 

Põhjus, miks mul ärevushoog kunagi tekkis ja aina kasvas nagu mäest alla veerev lumepall, oli just see-

pärast, et ma muretsesin liialt, mida keegi teine minust arvab. Avalikes kohtades viibides keerlesid mu 

peas vaid erinevad mõtted, näiteks „See naine vaatas mu poole, issand ta arvab kindlasti, et ma olen  ime-

lik“ või  „Ma ei julge oma punaste sentidega maksma minna, see müüja arvab äkki,  et tulen oma viimase 

rahaga nüüd jäätist ostma“. Täna võin julgelt väita, et mitte ühelgi inimesel pole aega ega tahtmist kedagi 

niimoodi analüüsida. Inimesed küll märkavad enda ümber toimuvat, aga miks peaks sellest üldse numbrit 

tegema, kui mõni mööduja sind silmab.  Me kõik elame oma elu enda moodi, nii, kuidas heaks arvame.  

Ärevus ja ülemõtlemine käivad käsikäes. Sinu 

mõttemaailm on sinu enda loodud ja ainult sina 

saad seda muuta ja kontrollida. Mina sain ärevus-

hoost üle sedamoodi, et ma hakkasin oma emot-

sioone jälgima ja tunnetama. Vaatasin enda sisse 

ja sain aru, et ma olen ise see, kes on oma elu kee-

ruliseks elanud. Hakkasin suhtuma inimestesse ja 

maailma kui ühte kollektiivi. Ma naeratasin vastu-

tulevatele inimestele ning nad naeratasid mulle 

vastu. Vabastasin endast  stressi ja võtsin omaks 

positiivse ellusuhtumise. 
Allikas: Freepik 

TOIMETULEK ÄREVUSHÄIREGA 
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Suures osas aitas mind ka see, et ma läksin esimest korda tööle. Olin kohvikus teenindaja ning  see pidev 

suhtlus klientidega aitas mul mõista, et suhtlemine võõrastega polegi midagi nii katastroofilist. Ma armas-

tasin seda  tööd ning  need naljakad seigad ja kiired reageerimised olukordades õpetasid mulle nii palju.  

Inimestel on väga kerge endale hirme ja uskumusi pähe panna. Nendest aga jälle lahti saada on veidi suu-

rem katsumus, see on tehtav, kui oskad end hästi mõista. 

Me peame  iseendaga oma elupäevade lõpuni koos olema ning parem on olla enese parim sõber kui enese 

vaenlane. 

Eva Marii Puusepp  (9.s) 

 

 

MIS ON ÄREVUS JA MIKS ME SEDA TUNNEME? 

Ärevus on meie keha reaktsioon ohu tajumisele ja meie jaoks olulistele sündmustele. See on nagu seesmi-

ne häiresüsteem, mis valmistab meid ette ohuks ja aitab meie kehal valmistuda ohuga toimetulekuks. Näi-

teks võimaldab ärevus hüpata meil kiirendava auto eest ära. Ärevus aitab meil end kokku võtta ja anda en-

dast parim ka eksamiteks õppides. Ärevus on midagi sellist, mida kogevad kõik inimesed. Ärevust mitte 

tundvaid inimesi ei ole olemas! 

Ärevus mõjutab meie mõtteid, keha ja käitumist. Tõelise ohuga silmitsi seistes on Su mõtted murelikud. Su 

keha valmistub Sind ohu korral aitama. Ja see võimaldab Sul ohu eest kas põgeneda või valmistuda sellega 

võitlema. Seega ärevus kaitseb Sind. Ärevus on miski, mille abil oleme me suutnud liigina püsima jääda. 

Ärevuseta oleksime juba ammu välja surnud. 

Hirmu vallandavaks ohuks võivad olla erinevad olukorrad – näiteks ohtlikud loomad või hoopis kaaslaste 

halvakspanu ja kriitika. Lisaks ohtlikele olukordadele tajuvad inimesed hirmu sarnast ärevust kujutletavate 

ohtude tõttu. Sel juhul on stressoriks potentsiaalne oht ja ohule mõtlemine, näiteks avaliku esinemise ootus 

või mõte, et suur koer võib külateel vastu tulla. 

Kui tunneme end ohustatult, reageerib keha viisil, mis annab parima võimaluse edukalt hakkama saada.  

Allikas: peaasi.ee 

 

Mailis Kütt (9.s) 
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Kõik me oleme stressi kogenud. Koolistressi aga esineb palju õpilastel. Iga õpilane, kes on koolist 

tingitud ängi kunagi tundnud, teab kui mentaalselt kurnav see võib olla. Kuidas siiski sellest jagu 

saada ning mida teha selle ennetamiseks edaspidi? 

Küsisime meie kooli õpetajate käest, millised on nende soovitused õpilastele stressiga toimetu-

lekuks. 

 

õpetaja Aili:  

tuleb maha rahuneda ja paar hingetõmmet võtta; 

piisavalt puhata ja ka õppimise ajal puhkepause võtta; 

teha korda oma keskkond ja ümbritsev, kus õpid. 

õpetaja Ly:  

võta enda jaoks aega; 

mine õue ja liiguta ennast aktiivselt;  

ole värskes õhus, et puhastada oma mõtlemist. 

 

õpetaja Triinu:  

tähtis on positiivne mõtestatus; 

kui on probleeme ja muresid, tuleb kindlasti leida keegi, kellega rääkida. 

KUIDAS VÄHENDADA KOOLISTRESSI? 

Allikas: Freepik 
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õpetaja Elje: 

 asju tuleb järjest teha ja ei tohi lasta ülesannetel kuhjuda; 

haara maksimaalselt infot, mida sulle jagatakse; 

ole alati mõttega kohal! 

 

õpetaja Tea: 

tuleb kodused tööd ära õppida, siis tunnis on hea olla. 

 

õpetaja Urmas:  

ei pea kogu aeg muretsema. 

 

õpetaja Siiri:  

tõsta tuleb õppimismotivatsiooni; 

tuleks teha koostööd partneritega, kes siin on; 

motivatsiooni saamiseks peab olema mingi eesmärk, miks sa seda teed. 

 

direktor Urve Krause: 

Igaüks talub stressi erinevalt. Õpilased saavad muuta oma suhtumist kaasõpilaste suhtes ja märgata 

positiivseid asju nende juures ning neid välja tuua. Isegi lihtsalt naeratus võib rõõmu tuua. Päris 

stressivabalt pole kunagi võimalik olla ning see toob motivatsiooni. Jõudu annab ka päikesevalgus 

ning õues käimine. Mõni päev ongi raske, sel juhul saab õpilane rääkida meie kooli sotsiaalpeda-

googi või psühholoogiga. Kool tegeleb stressi vähendamisega paaristundidele ülemineku abil. 

 

 

Õpetajatega vestlesid  

Romi-Simone Pärg (7.s),  

Loretta Raime (7.s),  

Eva Marii Puusepp (9.s)  

ja Mailis Kütt (9.s). 

KUIDAS VÄHENDADA KOOLISTRESSI? 
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KÕNEKÄÄNUD 

 

Küsisime 4. klasside õpilaste käest erinevate kõnekäändude tähendusi. Igale küsimusele tuli  eri-

nevaid eriskummalisi ja humoorikaid vastuseid. Head lugemist! 

 

Hammast ihuma (õige tähendus: midagi halba kavatsema, kättemaksu hauduma)  

Hammast kaunistama, hammast puurima, vastust mõtlema 

 

Tal on pikad näpud (varas) 

Ta oskab hästi kirjutada, tal on saladus, ta on pikk, pikkade küüntega inimene, ta ei oska meister-

dada 

 

Leiba luusse laskma (pärast sööki pisut pikutama või magama) 

Leiva kätte lämbuma, toitu seedima, kiiresti sööma, laseb leiba prügikasti 

 

Mõni kruvi puudub (keegi pole täie aruga) 

Ära peitma, asju kaotama, kruvisid ei ole, töö on tegemata, üks inimene on puudu 

 

Nahka üle silma tõmbama (magama minema) 

Üle silla minema, purustama, pimedaks minema, nahka tõmbama nii, et silm seda näeks, silm 

kaob ära, nahk tuleb ära 

Allikas: Freepik 

HUUMORINURK 
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Vesi ahjus (häda on käes) 

Kana ahjus, lollust tegema, on väga kiire, aurab, ülipalav 

 

Istub kui nõelte otsas (ennast piinlikult tundma) 

Sõi liiga palju suhkrut ja läks kooli, istub siili otsas, istub väga sirgelt 

 

Liimist lahti (miski on korrast ära) 

Liim sai otsa, sai liimi käte küljest lahti, käed liimiga koos, 

 

Võta silm näpu otsa! (teravalt vaatama) 

Ei näe, kuhu sõber näitab, sõrmel on küüned, silma sööma, ta on pime, näpp valutab, võtab silmad 

otsast 

 

Hambad varna panema (nälgima) 

Sööb väga palju, hambad on kõverad, hamba padja alla panema, riideid varna panema, hambad on 

suus reas, pese hambad ära, hambad ära võtma, breketeid panema 

 

Tal munad kübara all (ei tereta) 

Tal on väga huvitavad asjad kuskil, tal on pesa mütsi sees, ei julge asju teha, kiilakas pea, need 

munad on külmkapis, tal on kübara all palav ja higi, munad on panni peal, mustkunstnik, tal ei ole 

aju, ta on rumal 

Elisabeth Tagobert, Loore Lee Allmaa (8.c) 

 

ANEKDOODID 

Õpetaja lausub: "Kõik kes ennast rumalaks peavad, tõusku püsti." 

Keegi ei tõuse. 

Lõpuks tõuseb Juku aegamisi püsti. 

"Nii et sina, Juku, arvad, et oled puupea?" küsib õpetaja. 

"Seda just mitte, õpetaja, aga justkui piinlik vaadata, et Te üksi seisma peate," vastab Juku. 

 

Õpetaja: „Millist sõna tarvitavad õpilased koolis kõige enam?” 

Juku: „Ei tea.” 

Õpetaja: „Väga õige!” 

http://www.delfi.ee/teemalehed/juku
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Valmistamine:  
 
Purusta küpsised ning lisa purule sulavõi. Sega need omavahel ühtlaseks massiks. Kasuta umbes 

26 cm koogivormi. Suru küpsisemass vormi põhja ja lase külmakapis seista seni, kuni valmistad 

katet.  

Pane kaussi želatiin ning kalla sellele peale külm vesi. Jäta see viieks minutiks seisma. Samal ajal 

vahusta koor suhkruga. Lisa sellele toorjuust ja maasikad.   

Kalla kate põhja peale ning hoia kook 4-12 tundi külmas.   
 

Emma Mia Kaar (8.c) 

 

Allikas: erakogu 

RETSEPTINURK 

 
Kate  

5-6 tl želatiini  

100 ml vett  

400 g toorjuustu  

400 ml vahukoort  

400 g maasikaid  

Koostisosad:  
 
 
Põhi  

360 g šokolaadiküpsiseid  

175 g võid  
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Jäär (21. märts – 20. aprill) - Kui raha paremale ja vasakule loopida, siis see kaobki. 

Sõnn (21. aprill – 21. mai) - Sa oled õigel teel, seega unusta asjatu muretsemine ja tõtta aga edasi. 

Kaksikud (22. mai – 21. juuni) - Kaos on lõppenud, päike tuleb pilve tagant välja ja annab märku 
paranemisest ning helgemate aegade saabumisest. 

Vähk (22. juuni – 23. juuli) - Lase lahti sellest, mis sind enam ei teeni. 

Lõvi (24. juuli – 23. august) - Hoia oma südant kõvana, sest keegi tahab seda murdma tulla.  

Neitsi (23. august – 22. september) - Tasa sõuad, kaugele jõuad! 

Kaalud (23. september – 23. oktoober) - Märts on paastukuu, seega paastu.  

Skorpion (24. oktoober – 22. november) - Ees seisab üks ulmeline kuu, kuid see on aitab mõista, 
mida päriselt elult soovid.  

Ambur (23. november – 21. detsember) - Kõik sinu ümber liigub välkkiirelt, ära jää unelema!  

Kaljukits (22. detsember – 20. jaanuar) – Lõbutse ja pidutse ning haara Sõnn ja Neitsi ka endaga 

kampa. 

Veevalaja (21. jaanuar – 19. veebruar) - Halvad ja head päevad käivad lainetena, see on paratama-
tus.  

Kalad (20. veebruar – 20. märts) - Kevad on tulekul, ainult natuke veel pingutada ning kohe varsti 
saad vette sulistama. 

Horoskoobi koostas Eva Marii Puusepp (9.s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄRTSIKUU HOROSKOOP 

Allikas: Freepik.com 
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MUUSIKASOOVITUS 
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MUUSIKASOOVITUS 



16 Kuninga    Kuulutaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUSIKASOOVITUS 

Nostalgilised laulud: 
„Toxic“ – Britney Spears 

„Hea tuju laul“ – Anne Veski 

„Just Dance“ – Lady Gaga, Colby O’Donis 

„Moves Like Jagger“ – Maroon 5  

„Macarena“ – Los Del Rio 

„The Ketchup Song (Asereje)“ – Las Ketchup 

„Call Me Maybe“ – Carly Rae Jepsen 

„Barbie Girl“ – Aqua 

„Somebody That I Used To Know“ – Gotye 

„Mister Saxobeat“ – Alexandra Stan 

„Livin’ la Vida Loca“ – Ricky Martin 

 

Sebastian Orav (9.s) 

 

Hea tuju laulud:  
 

“Stolen Dance” – Milky Chance  
“Electric Love” – BORNS  
“Can’t Feel My Face” – The Weeknd  
“The Adults Are Talking” – The Strokes  
“Everybody Wants To Rule The World” – Tears For Fears  
“The Charming Man” – The Smiths  
“The Chain” – Fleetwood Mac  
“Everywhere” – Fleetwood Mac  
“Hotel Room Service” – Pitbull  
“Starships” – Nicki Minaj  
“Locked out of Heaven” – Bruno Mars  
“Good Grief” – Bastille  
“Everybody Talks” – Neon Trees  
“Midnight City” – M83  
“Bohemian Rhapsody” – Queen  
“Gimme! Gimme! Gimme!” – ABBA  

 
Kurva tuju laulud:  
 

“PPP” –  Beach House  
“Ceilings” –  Lizzy McAlpine  
“Sunday” –  The Cranberries  
“Last Words of a Shooting Star” – Mitski  
“Liquid Smooth” – Mitski  
“Fade Into You” – Mazzy Star  
“Francis Forever” – Mitski  
“Je te laisserai des mots” – Patrick Watson  
 

 

Mia Lota Vahenõmm (8.c) 
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KUKU TOIMETUSE LIIKMED 

Allikas: Freepik 

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) 

Sebastian Orav (9.s) 

KUKU küljendaja: õpetaja Lemme 

KUKU toimetuse juhendaja: õpetaja Kristiina  


