EV100 raames tehakse ju Eestile ohtralt kingitusi. Kingime meiegi! Igas lehes tutvustame Eesti luuletajaid ja
nende loomingut. See rubriik on neile, kellele meeldib
ilus eesti keel ehk kõikidele väikestele ja suurtele poeesiafännidele. Sellepärast ongi luuletused hoolega valitud, et nad igale eale enam-vähem sobiks.

K1Ki TEATAJA

Olivia Saar on sündinud oktoobrikuus 1931. aastal Tallinnas. Ta on eesti lastekirjanik ning luuletaja. Tema sulest on ilmunud „Lõvi Lõrr ja jänes Jass”, „Hundi
hundiratas” ja palju muid armastatuid lasteraamatuid.
Christofer Kivipalu
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MIS VÄRVI ON KODU?
Minu kodu on kodumaa värvi-

HEAD SÕBRAD!

valgete kaskede, meelespea lillede,

Kuidas panna päriselt elama ILUS INIMENE? Just seesama väärtus, mille oleme
kõige tähtsamaks eesmärgiks seadnud ja
millest peaksime kogu õppe- ja kasvatustegevuses lähtuma. Mõistus, kogemus ja
süda ütlevad, et ei saa ju olla midagi valesti, kui õppimine ja kasvatustöö on üles
ehitatud nii, et meie juures kasvab Eestimaa kodanik, kes on iseseisev, loov, usaldusväärne, suhtleja, innustuv, naerusuine,
infovaldaja, mõtlev, ettevõtlik, nutikas. Ta
teab, miks ja mida ta õpib ning oskab eksimist kartmata katsetada, sest õpib eluliselt. Kindlasti seda kõike ka rakendatakse,
selle tõestuseks on meie ühiselt korraldatud kogukonnaüritus „Loomefest 2018“,
mis pälvis tunnustuse kui Ida-Viru aasta
noorte ettevõtlik tegu 2018. Oleme märkamise ja tunnustamise üle uhked. Aitäh!

punase pihlaka värvi.
Mu kodu on kodumaa värvikollaste põldude, vaarika-marjade,
lumiste luhtade värvi.
Mu kodu on kodumaa värvikõigi ta paljude, paljude laste
rõõmsate silmade värvi.
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PAREMALE

ALLA

2. MIS LEGEND ALGATAS KÕRVITSALATERNA KOMBE?
(INGL.K)

2. MILLIST RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVA ISELOOMUSTAB VORMEL „SIIM TEEB SILLAD SOODE PEALE“?

6. MILLINE RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEV ON VAGAMÄRTER ANASTASIA MÄLESTUSEKS?

5. MIDA ÜTLED HALLOWEENIL MAJAST MAJJA MINNES?

7. MILLINE RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEV ON TUNTUD
ÜKSNES IDA-EESTI ALADEL?

3. MIS RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEV SAI OMA NIME
SÜGISLEHTEDE VÄRVUMISEST?
1. KES ABITURIENTIDEST OLI 5. OKTOOBRIL TOIMUNUD
ÕPETAJATEPÄEVAL KOOLI DIREKTORI ROLLIS?
4. MIS NIME KANNAB SAKSAMAAL TÄHISTATAV 2NÄDALANE ÕLLEFESTIVAL?

TOIMETUS: Hedi Pärtna, Madis Uljam Teuli, Anu Vau, Piret Maalma
TÄNAME KÕIKI, KES SEPTEMBRIKUU NUMBRIS KAASA TEGID NING IGAÜHTE, KES SEDA LUGES! :)

Kooliaasta alguses leidis aset Kiviõli
I keskkooli teadlaste öö festival
(TÖF), loe täpsemalt peatselt ilmuvast K1K Teataja teadlaste öö festivali erinumbrist!

HUVITAVAID ÜRITUSI:

“Hea eeskuju” – Kui tead tegusat
noort, kes kogukonna ja kooli hüvanguks toimetab, siis on võimalus
esitada ta konkursile “Hea eeskuMeie kooli õpetaja Andres Käosaar ju”. Täpsem info konkursi kodulealustas mediteerimisringiga, kõigil helt. Noori saab esitada 29. okhuvilistel võtta Andresega ühentoobrini!
dust: klass 232 või E-postaadressil
21. novembril toimub Tallinnas
andres.kaosaar@k1k.ee .
noortekonverents “Lahe kooliMeie korraldatud “Loomefest
päev”. Kõigil soovijatel on võimalus
2018” sai tunnustuse: Ida- Viru
end ürituse kodulehel registreerida
aasta noorte ettevõtlik tegu 2018. ning vahvast päevast osa saada.
Meie kooli õpetajad ja noored läksid 18. oktoobril Paidesse haridusMadis Uljam Teuli
festivalile projekti esindama.

Kuidas aga jõuda selleni, et me kõik ühtviisi mõistaksime ILUSA INIMESE olulisust ja
panustaksime tema kasvatamisse oma
igapäevatööga? Miks juhtub nii, et väärtustest rääkida on kergem, kui nende järgi
toimetada? Kuidas minna edasi nii, et sellest väärtusest ei saaks lihtsalt „tapeet“?
Need on küsimused, mille üle olen pikalt
ja põhjalikult pead vaevanud ja millele
veenvat vastust leidnud pole. Seetõttu
olen väga tänulik, kui lugejad sel teemal
minuga mõtteid jagavad. Mitu pead on
ikka mitu pead ja koos on alati parem lahendusi otsida. :)
Heidi Uustalu
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Meie kooli uus särasilmne põhikooli inimese-ja majandusõpetuse õpetaja Keitlyn lausa pahvatas energiast kui
temaga kohtusin. Olles lapsest peale tädi eeskujul tahtnud saada õpetajaks on ta unistused lõpuks täitunud
Kiviõli 1. Keskkoolis.
Nimelt Jõhvist pärit Keitlyn rääkis, kuidas oli juba väiksest peale õpetajakarjääri südamesooviks võtnud ning
sõpradega tihtipeale kooli mänginud. Vanematele jäi Ta
silma kui julge ja pealehakkav ning need omadused pole
temast siiamaani lahkunud.
Parajasti õpib ta Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis sotsiaaltööd. Meie koolis õpetab ta majandust ja inimeseõpetust, kuna need on elulised ained ning lähevad
kokku sellega, mida ta kõrgkoolis õpib. Keitlyn toob välja, et õpib ka väga palju õpilastelt endalt ning mitte vaid
ei õpeta neid. Näiteks on ta saanud paremaks ennast
noore olukorda panemises.

KUIDAS JÕUDSITE KIVIÕLI 1. KESKKOOLI LOODUSAINETE ÕPETAJAKS?

Keitlyn pole vaid entusiastlik, vaid ka väga empaatiline
õpetaja. Nimelt peab ta väga tähtsaks noore toetamist
ning üritab aidata kõigil ületada kahte stuudiumis, olenemata õpilase eripäradest. Kuna Keitlyn näeb ennast ka
kauges tulevikus noori õpetamas on võimalik, et kohtame teda ka vilistlastena kooli sattudes.
Madis Uljam Teuli

Kui on soov näha häid näitlejatöid, ei pea samuti pettuma. Vene näitlejad (Alina Karmazina) mängivad lavastuse
teema nii puust ja punaseks, et teevad sellega nii mõnelegi teatrikollektiivile silmad ette.

Lühidalt räägib Shakespeare`i lugu võimust ja sellest,
kuidas on mööda läinud mitu sajandit, aga inimloomus
on jäänud samaks. Võimsate kujunditega oskab Potapov
lahendada loo nii, et isegi noortel oli saalis põnev. Lavastuses on ühendatud 14. sajand ja disko-muusika, lavakujundud on pandud pöörlema, mängitakse erinevate keelte ja asukohtadega. Minul igav ei hakanud!

Ja kui takistuseks saab keel, siis ei pea samuti teatrisse
minemisest loobuma. Teatril on olemas vahendid, millega saab kenasti eestikeelset sünkroontõlget kuulata.
Mina jäin igatahes „Richard III-ga” rahule. Soovitan! Tuleb vaid arvesse võtta, et antud lavastus on alla 12aastastele keelatud.
Christofer Kivipalu
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on pidev stimulatsioon, siin ei saa niimoodi, et lased ennast lõdvaks ja suva, mis ümber toimub. Kogu aeg peab
olema kohal tähelepanuga kui ka füüsiliselt.

Jõudsin siia tänu Andresele (Kiviõli 1. keskkooli keemia ja
füüsika õpetaja), keda tunnen juba ülikooli ajast. Tema
KAS OLETE MIDAGI ÕPILASTELT ÕPPINUD?
kutsus mind kooli õpetajaks.
Olen õppinud, et kõige paremini õpib õpetades. Iga tund
MIDA OLETE ÜLIKOOLIS ÕPPINUD?
ma õpin midagi, sest õpilastega teemasid läbi tehes ning
arutades jõuan alati mingite uute seoste ja loogikateni.
Õppisin sotsioloogiat ja kõrvaleriala oli geograafia. SotTihti on tunni ajal, et keegi tõstab käe ning küsib midagi,
sioloogia on põhimõtteliselt ühiskonnaõpetus ning geogmis võib tunduda juhuslik fakt, kuid mingid seosed tekiraafia on looduseõpetus. Nende kahe vahel ma pendelvad...vau, see on hea point, ma ei olegi varem nii mõeldan; mida inimesed teevad, kuidas majandus toimib,
nud.
teine osa on keskkonna ja looduse pool. Mul on väga hea
Hedi Pärtna
meel, et sain paneeldiskussiooni juhtida, sest see on teema, mis mind ennast huvitab ka.
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RAAMATUSOOVITUS

MILLEGA TEGELETE VABAL AJAL?
Meeldib matkata, lugeda ning uurida maailma kohta.
Samuti meeldib targemaks saada ja huvitab see, kuidas
maailm toimib. Viimast ükskõik, mis teemal. See võib
olla: loodusega seotud, majanduse toiminguga, kuidas
on maailm avastatud, mis veel avastamata.
MIS TUNNE TEID VALDAB PEALE ESIMEST KUUD ÕPETAJANA?
Päris huvitav. Ma ei ole kunagi varem õpetaja tööd teinud aga see on üsna selline nagu ma seda ette kujutasin.
Raske, huvitav ning ükski päev ei ole samasugune. Ajule

Kui selline põnev lavastaja nagu Sergei Potapov võtab
ette William Shakespeare`i, siis leidsin, et pean seda tükki kindlasti nägema. Lisaks on lavalaudadel üks Eesti parimaid näitlejaid Jaak Prints, kes mängib peaosa.
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