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Õpetaja köögis
Ülo Nappa
Kas teile meeldib söögi tegemine?
- Jah, see on hobi.
Milline on lemmiktoit ja millist valmistate kõige meelsamini?
- Kapsarullid, kõike.
Kas viibite tihti köögis?
- Vastavalt vajadusele, kui kõht tühjaks läheb.
Kes tavaliselt teie peres süüa teeb?
- Korda mööda, kellel aega on see teeb.
Millised on pidupäeva söögid?
- Oleneb.. Traditsiooniline toit. Kunagi sai ise teha verivorste.
Jõuludel seapraad, salatid, sült, kala.
Kas te naudite söögitegemist?
- Kui aega on piisavalt, siis jah.
Kust saate inspiratsiooni söögi valmistamiseks?
- Käsiraamatutest.
Milliseid nõuandeid jagate?
- Vähem rasvast toitu ja magusat. Rohkem kala ja riisi, tuleb
süüa ka juurvilju!
Aitäh intervjuu eest!

Lapsepõlvemälestus.
Kus asus teie lapsepõlve kodu?
Õp. Saariste: Lapsepõlve kodu asus Peipsi ääres, Raadna külas.
Õp. Kaljumäe: Iisakus, Metsa tänaval.
Millega meeldis teile lapsepõlves tegeleda.
Õp. Saariste: Lapsepõlves meeldis mängida, sai mängitud igasuguseid mänge. Üheks lemmikuks oli peitus.
Muidugi mängisime veel ka pallimänge, keksu, kodu mängimist vanas aidas jne.
Õp. Kaljumäe: Lapsepõlves meeldis rattaga sõita ja ka kelgutada. Üheks vahvaks asjaks oli ka asjade välja mõtlemine.
Mida head mäletate lapsepõlvest?
Õp. Saariste: Kalendri tähtpäevad on ühed, mis on meelde jäänud. Lihavõtted, siis sai mune veeretada. Ei lähe
meelest ka Mardi- ja Kadripäevad. Muidugi meeldis mulle käia ka suitsusaunas.
Õp. Kaljumäe: Lapsepõlvest mäletan ma ema tehtud ülepannikooke. Ka pikki 4-tunniseid sõite Tallinna.
Kas käisite ka lasteaias, kui jah, siis mitme aastaselt läksite lasteaeda ning millises lasteaias käisite?
Õp. Kaljumäe: Jah, käisin lasteaias ning läksin lasteaeda, kui olin alla aasta vana, ema töötas lasteaias.
Kas teil oli ka parim sõber/sõbranna?
Õp. Saariste: Jah, naabritüdruk Eevi. Me olime üheealised ning ta oli mul ka koolis pinginaabriks.
Õp. Kaljumäe: Jah, ikka oli. Ta oli minust kuu aega noorem.
Oli teil lapsepõlves ka oma lemmikloom?
Õp. Saariste: Hobune, neid oli lausa mitu. Hobused olid tavaliselt minu ja venna hooldada. Õppisin ära ka hobuse rakendamise vankri ette.
Õp. Kaljumäe: Jah, kass Miisu.
Millal õppisite jalgrattaga sõitma?
Õp. Saariste: Esialgu polnud mul üldse ratast. Tavaliselt, kui külamees tuli rattaga ning pani ratta seina äärde
seisma, siis mina hiilisin ning läksin sellega sõitma. Alguses oli kukkumisi väga palju, aga läbi kukkumiste
õppisingi rattaga sõitma.
Õp. Kaljumäe: Mina enam enda esimest rattasõitu ei mäleta, küll aga mäletan, et õpetasin sõbrannat rattaga
sõitma.
Milliseid majapidamistöid teile meeldis teha?
Õp. Saariste: Kõike tuli teha, kuna talus olid loomadest sead, lehmad, hobused jt. Lehmi hakkasin lüpsma umbes 8-9 aastaselt. Ka kalarookimist tuli teha, kuna isa oli kalur. Samuti ka peenarde rohimine, tubakalehtede
korjamine, heina niitmine, ka sirbiga sai rukkist lõigatud.
Õp. Kaljumäe: Majapidamistöödest pidin puid tooma, nõusid pesema, tube koristama. Ka heina tegin, vanaema
juures.
Millised koolid olete lõpetanud?
Õp. Saariste: Lohusuu 7.kl Algkooli, Mustvee 1. Keskkooli, Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise
Instituudi.
Õp. Kaljumäe: Iisaku Keskkooli, Eesti Põllumajandusülikooli, Tartu Ülikooli Narva Kolledži.
Kas teil oli juba lapsepõlves soov saada õpetajaks?
Õp. Saariste: Tol ajal ei olnud vist, kuna ei räägitud sellest ametist midagi. Alles keskkooli tekkis huvi õpetaja
ameti vastu.
Õp. Kaljumäe: Ei olnud soovi, tahtsin saada apteekriks.

Matemaatika nuputamine
1.klass
Thomas Blankin
Raiko Jool
Sten Marten Raudver
2.klass
Carmel Poom
Sandra Bärg
Karro Endel Kütt
3.klass
Martin Kängsepp
Liis Peenemaa
Marten Kuusmann
4.klass
Ragnar Kauril
Kristin Rastvorov
Stenver Puusepp, Ats Rand
5.klass
Mihhail Brodski
Artur Tammiste
Merit Tammesaar
6.klass
Mathhias- Johann Kurs
Kevin Kaivoja
Kristiina Vesk

7.klass
Kristjan Onton
Igor Tammiste
Heigo Pikkor

8.klass
Mario Väli
Leimo Laidma
Jevgeni Brodnev

9.klass
Timo Torm
Kätlin Teedla
Hendrik Võro

Huumorinurk
Hullud pesevad pilvelõhkuja aknaid - plate pealt väljastpoolt.
Jõuavad 100-ndale korrusele ja järsku märkavad, et 99-ndal korrusel on üks aken
jäänud pesemata.
Mõtlevad, et ei viitsi platet alla lasta ja lasevad ühe hullu traksipidi alla, et see akna
ära peseks.
Mõeldud-tehtud. Peseb siis hull all akent ja ise itsitab.
Kui teised ta üles tagasi tõmbavad ja küsivad mida sa naersid siis hull vastab:
"Mul tuli hea mõte, kui ma traksid lahti oleks lasknud oleks te vastu näppe saanud."
Psühhiaater küsib Ristolt:
"Millal tekkis teil mõte, et olete koer?"
"Juba kutsikana."
Kristi: Mis on vahet spermatosoidil ja Mariol?
Vanja: Spermatosoidil on võimalus üks miljonist inimeseks saada.
Said kokku kaks programmeerijat.
"Kust sa omale nii ägeda jalgratta oled saanud?", küsis üks.
"Selline lugu juhtus," rääkis teine, "et eile jalutasin pargis ja mõlgutasin mõtteid, kui
korraga peatus minu juures jalgratas, mille sadulas istus üks väga ilus naine. Ta
pani ratta kõrvale, kiskus omal kõik riided seljast ja siis ütles mulle: "Võta, mida sa
soovid!""
"Hea valik," nentis esimene, "riided oleksid kindlasti sulle väiksed olnud."
K: Miks kukkus sein ümber, kui Kristiina selle
vastu toetas?
V: Sest targem annab järele.
Hendrik läheb arsti juurde, arst küsib:
"Millega sa vaatad?"
"Mul on ju silmad!"
"Millega sa haistad?"
"Mul on ju nina!"
"Kuidas sa nii tark oled?!"
"Mul on ju neerud!"
Miks ööklubi ukse taga seisab 18 Ranelit?
Seepärast, et alla 18. sisse ei lasta.
Triin ütleb: "Ma tegin täna rasedustesti."
Laura: "Tõesti? Olid rasked küsimused vä?"
Mis viskab Heigo kella aknast välja?
Sest ta tahab näha kuidas aeg lendab.
-

Härra, me ei saa Teid basseini lubada!
Miks?
Te olete korduvalt basseini kusenud!
Ja mis sellest? Kõik ju kusevad!
Nojah, aga hüppetornist ainult Teie.....

Märtsi horoskoop 2009
Neitsi
Suhtlemine peaks praegu Sinu puhul suurepäraselt toimima, mis aitab kaasa paljude probleemide lahendamisele. Oluline on see, et
paneksid praegu enam rõhku just koostöö toimimisele, sest nii on Sul parimad võimalused ellu viia selliseid projekte, mis ehk
viimasel ajal eriti hästi toiminud ei ole. Sõbrad peaksid olema praegu need, kes Sind aidata ja toetada suudaksid, mistõttu ole
julgemalt valmis nende poole pöörduma oma muredega ja mõtetega. Rahalised asjad peaksid praegu olema Sinu jaoks suhteliselt
stabiilsed, mistõttu on selle tulemusena ka Sinu enesekindlus tavalisest suurem. Tööalases elus toob see kuu suure tõenäosusega
Sinu jaoks kaasa mitmesuguseid muutusi, kuid peaksid sellest hoolimata asjad suhteliselt hästi enda kontrolli all hoidma. Püüa
praegu ennast enam pingutada selle nimel, et uusi teadmisi hankida, sest nende abil lood endale mitmesuguseid eeliseid teiste
inimestega võrreldes. Perekonnaliikmed vajavad praegu enam Sinu tähelepanu, mistõttu varu nende jaoks enam aega ja kannatust.

Kaalud
Sinu intuitsioon peaks sellel kuul suurepäraselt töötama, andes Sulle mitmesuguseid eeliseid nii tööalases elus kui ka rahalistes
asjades. Oskad langetada õigeid otsuseid ning seda õigel ajahetkel. Võiksid praegu enam mõtiskleda sellele, millise suunas peaksid
oma asjaajamistega edaspidi liikuma, sest mida paremini suudad paika panna oma tulevikuplaanid, seda kergemaks muutuvad
Sinu asjaajamised. See kuu on hea aeg selleks, et oma ideid ja mõtteid ka teiste inimestega jagada, sest Sul on võimalik leida
endale hulganisti kuulajaid ja nõuandjaid. Koduste asjaajamiste juures võivad sellel kuul kergesti esile kerkida erinevad
arusaamatused, mistõttu peaksid oma plaane ja ideid kindlasti perekonnaliikmetega eelnevalt arutama, et seeläbi vältida
võimalikke hilisemaid ebameeldivusi. Püüa leida igapäevaste tegemiste kõrval piisaval määral aega ka puhkamiseks ja
lõõgastumiseks, sest nii suudad kõige paremini oma energiavarud vajalikus tasakaalus hoida.

Skorpion
Püüad sellel kuul leida endale võimalusi reisimiseks ning seda ehk kaugemale, kui Sa kunagi varem käinud oled. Oluline on siiski
see, et sealjuures kõik vajalikud ettevalmistused ära teeksid, sest ainult nii suudad ennast võimalikest probleemidest eemale hoida.
Suhtlemine mängib Sinu igapäevaste tegemiste juures praegu väga olulist rolli. Püüa ennast võimalikult selgelt väljendada, sest nii
suudad ära hoida võimalikke arusaamatusi. Lähedased inimesed vajavad praegu enam Sinu abi ja toetust, mistõttu ole valmis neile
enam toeks olema. Sinu tööalased kohustused võivad praegu kujuneda suhteliselt pingelisteks, mistõttu tuleb Sul leida võimalusi
selleks, kuidas oma tööd-tegemised efektiivsemaks muuta. See eeldab Sinult sihikindlust. Rahalised asjad peaksid olema praegu
Sinu jaoks suhteliselt stabiilsed, mis peaks kaasa aitama ka Sinu enesekindluse suurenemisele. Püüa leida praegu enam aega ka
puhkamiseks ja lõõgastumiseks, sest vastasel korral võivad igapäevased kohustused ja mured Sinu tervisele kahjulikult mõjuma
hakata.

Ambur
Pöörad sellel kuul väga suurt tähelepanu tulevikku puudutavatele asjadele ning püüad selles vallas nii mõningadki asjad paremini
toimima saada. Lahenduste leidmine erinevatele takistustele ja probleemidele on Sinu jaoks praegu tavalisest kergem ülesanne.
Tööalastes asjades näitad praegu välja tavalisest suuremat sihikindlust, mis peaks võimaldama Sul edukalt toime tulla ka paljude
keerukamate kohustustega. Sinu suhtlemisaktiivsus on praegu suhteliselt suur, mistõttu on uued tutvused praegu kerged tekkima.
Samas tuleks Sul kindlasti jälgida seda, et Sa ei ümbritseks ennast negatiivsete inimestega. Praegu on hea aeg erinevate uute
õpingute alustamiseks, sest need tagavad Sulle edaspidiseks oluliselt enam eeliseid ja võimalusi. Ole valmis praegu enam ka
iseseisvat tööd tegema selle nimel, et uusi teadmisi hankida ja fakte koguda, sest need aitavad Sul kergema vaevaga lahendada
katsumusi, mis Sulle selle kuu jooksul tekkida võiksid. Koduste asjaajamiste juures näitad praegu välja tavalisest suuremat loovust,
mistõttu peaksid selles vallas ette võetud asjaajamised viima Sind suurepäraste tulemusteni. Leia praegu kindlasti enam aega ka
puhkamiseks, sest vastasel korral võivad igapäevased pinged Sinu tervisele negatiivset mõju avaldama hakata.

Kaljukits
Suhtlemine on selle kuu üheks peamiseks märksõnaks. Sul on praegu väga suur soov selle järele, et oma mõtteid ja ideid ka teiste
inimestega jagada, mistõttu püüadki leida endale mõttekaaslasi. See kuu toob Sinu jaoks suure tõenäosusega kaasa
mitmesuguseid suuremaid muutusi positiivses suunas, mistõttu ole praegu kindlasti valmis erinevatest uutest võimalustest kinni
haarama. Tööalastes asjades võiksid praegu enam tähelepanu pöörata pisidetailidele, sest need mõjutavad Sinu edukust oluliselt
enam, kui Sa seda arvata oleksid osanud. Rakendad sellel kuul hulganisti oma energiavarusid selleks, et jõuda välja nende
eesmärkideni, mille oled endale varem sihiks seadnud. See peaks Sul ka praegu üsna hästi õnnestuma. Kodustes asjades tuleb Sul
leida ehk tavalisest enam lahendusi, et lahendada mõningad esilekerivad takistused. Kindlasti tasuks Sul oma muresid enam
jagada ka perekonnaliikmetega ja sõpradega, sest nende kaasabil on Sul parimad võimalused nii mõnedki keerukamad asjad
paremini toimima saada.

Jäär
Sellel kuul püüad leida endale enam võimalusi selleks, et üksinduses aega mööda saata, sest nii mõningad asjad vajavad praegu
Sinu jaoks läbi mõtlemist ja plaanide tegemist. Suure tõenäosusega tuleb Sul ka oma rahaliste asjade käekäigule enam tähelepanu
pöörata, et seeläbi selles vallas asjad paremini toimima saada. Kodused asjad eeldavad Sinult praegu suuremat sihikindlust, sest
ainult nii oled suuteline kõik vajalikud asjad õigeaegselt tehtud saama. Sul tuleks julgemalt oma mõtteid ja ideid ka teiste
inimestega jagada, sest praegu ollakse valmis Sind veidi enam kuulda võtma, kui ehk tavaliselt. Seepärast on Sul praegu head
võimalused oma mõtete jagamiseks ja heade nõuannete saamiseks. Sinu lähedased inimesed vajavad praegu enam Sinu abi ja
toetust, mistõttu püüa nende jaoks veidi enam aega ja kannatust varuda. Tööalased asjad kulgevad Sinu jaoks praegu suhteliselt
ladusalt, mistõttu peaksid kenasti tehtud saama ka paljud sellised asjad, mis Sul ehk varem eriti hästi laabunud ei ole. Ole julgemalt
valmis praegu ette võtma ka mõningate uute plaanide ja ideede elluviimist.

Sõnn
Püüad leida endale selle kuu jooksul enam selliseid tegevusi, mis võimaldaksid Sul seltskondlikult aktiivne olla. Eriti suurt
tähelepanu pöörad praegu oma sõpradele, otsides võimalusi selleks, et nendega koos meeldivalt aega veeta. Võimalik, et just koos
oma sõpradega tegutsemine võimaldab Sul kinni haarata mõningatest võimalustest oma sissetuleku suurendamiseks, mistõttu
tasuks Sul oma sõprade juttu väga tähelepanelikult kuulata. Tööalased asjad võivad Sinu teele külvata mõningaid takistusi, mille
ületamisel tuleb Sul ennast praegu enam pingutada. Oluline on see, et näitaksid välja suuremat sihikindlust ka sellistel hetkedel, kui
mõni asi lootusetuna tunduma hakkab. Mõningad muudatused, mida Sa viimasel ajal teinud oled, võivad Sulle sellel kuul mõningaid
muremõtteid tekitada, mistõttu tuleks Sul püüelda selle poole, et sellistele probleemidele kiiresti lahendused leida, sest vastasel
korral hakkavad need mured kiiresti Sinu edaspidiseid tegemisi vajutama. Peaksid olema sellel kuul oma igapäevaste tegemiste
juures veidi tähelepanelikum, sest õnnetused on praegu kerged tekkima.

Kaksikud
Karjäär ja rahalised asjad on praegu need, millele enam tähelepanu pöörad. Selles vallas on Sul sellel kuul võimalik üsna palju
korda saata, et tagada seeläbi endale edaspidiseks suurem stabiilsus. Jälgi tähelepanelikumalt kõike seda, mis Sinu ümber on
toimumas, sest just nii avastad enda jaoks uusi võimalusi, mis Sinu edaspidisele käekäigule kaasa aitaksid. Sinu vastutusekoorem
võib selle kuu jooksul olulisel määral suurenema hakata, mistõttu mängib olulist rolli see, kuivõrd hästi oma ajalisi ressursse
korraldada suudad. See kuu on hea aeg selleks, et keskenduksid enam uute teadmiste ja oskuste omandamisele, sest just nende
abil lood endale edaspidiseks uusi võimalusi ja eeliseid. Sinu rahalised asjad peaksid olema praegu suhteliselt stabiilsed, mis
võimaldab Sul kergema vaevaga oma erinevaid projekte ellu viima asuda. Kindlasti tuleks Sul kõik oma plaanid ja ideed põhjalikult
läbi mõelda, et seeläbi vältida valeotsuste tegemist.

Vähk
Sulle võivad selle kuu jooksul avaneda mitmed võimalused, mis on seotud armuasjadega. Oled praegu julgemalt valmis oma tundeid
avaldama, mis muudab suhtlemise oma kaaslasega tavalisega võrreldes palju edukamaks. Tööalases elus tuleb Sul olla valmis
selleks, et esile kerkivad mitmesugused muutused, mistõttu mängib Sinu kohanemisvõime praegu väga olulist rolli. Ehkki need
muutused võivad tunduda esmapilgul hirmuäratavatena, peaksid need edaspidiseks Sulle tagama igati meeldiva olemise. Pöörad
sellel kuul väga suurt tähelepanu oma rahaliste asjade korraldamisele. Mida sihikindlam Sa selles vallas praegu oled, seda enam
võimalusi Sulle selles vallas avanema peaks. Ole julgemalt valmis kinni haarama erinevatest väljakutsetest, sest nende abil lood
endale edaspidiseks uusi eeliseid. Samas ei tohi Sa muidugi jätta pisidetaile tähelepanuta, sest sugugi kõik headena näivad
pakkumised ei pruugi seda tegelikkuses olla.

Lõvi
Sellel kuul pöörad väga suurt tähelepanu oma rahaliste asjade toimimisele. Selles vallas on Sul head võimalused selleks, et paljud
asjad enda jaoks stabiilsemaks muuta. Sul on võimalik kuulda saada palju positiivseid uudiseid, mis peaksid Sinu edaspidistele
tegemistele olulisel määral kaasa aitama. Suhtlemine mängib Sinu tegemiste juures praegu väga olulist rolli, mistõttu püüa ennast
praegu võimalikult selgelt väljendada, et seeläbi vältida võimalikke arusaamatusi ja probleeme. Suure tõenäosusega leiavad selle
kuu jooksul lahenduse ka paljud sellised asjad, mis Sulle viimasel ajal probleeme on tekitanud, näiteks arusaamatused inimsuhete
valdkonnas. Tööalastes asjades võivad sellel kuul toimuda Sinu jaoks mitmed olulise tähendusega muutused, mistõttu mängib Sinu
kohanemisvõime praegu äärmiselt suurt rolli. Kasuks tuleks see, kui paneksid enam rõhku meeskonnatööle, sest see tagab Sulle
parimad võimalused kõikide asjaajamiste juures. Perekonnaliikmetega suhtlemine eeldab sellel kuul Sinult veidi suuremat
ettevaatlikkust, sest vastasel korral võid oma liigse tormakusega öelda asju, mida hiljem kahetsema pead.

Veevalaja
Sinu jaoks on sellel kuul oluline see, et rahalised asjad saaksid veidi paremini toimima. Selles vallas on Sulle ka mitmesugused uued
ja huvitavad ideed kerged tekkima. Oluline on see, et pööraksid sellel kuul väga suurt tähelepanu erinevatele dokumentidele, sest
selles vallas võivad vastasel korral ilmneda mitmesugused segadused. Tööalastes asjades näitad oma kolleegide suunas välja
tavalisest suuremat abivalmidust ning Sulle vastatakse samaga. See hõlbustab olulisel määral meeskonnatöö tegemist ja
positiivsete tulemuste saavutamist. See kuu on hea aeg selleks, et paneksid oma tulevikuplaanid veidi selgemalt paika, sest selle
abil oleks Sul edaspidi kergem erinevaid valikuid teha ja otsuseid langetada. Perekondlikud ja kodused asjad eeldavad Sinult praegu
veidi suuremat ettevaatlikkust, sest kõik ei kulge praegu sugugi sellises suunas, kuidas oleksid oodanud. Mõõdukus ja tolerantsus
on seetõttu sellel kuul omal kohal. Püüad leida sellel kuul teatud määral võimalusi selleks, et osas saada erinevatest seiklustest.
Selles vallas oleks ehk kõige paremaks väljundiks reisimine.

Kalad
Sul on sellel kuul suur soov kogeda midagi uut ja huvitavat. Pead kõige paremaks võimaluseks selle saavutamisel mõne reisi ette
võtmiseks. Samad võivad mitmesugused igapäevased kohustused Sind selles vallas takistada, mistõttu tuleb Sul selles vallas
suurematest plaanidest loobuda. Sinu igapäevased asjaajamised eeldavad praegu seda, et pööraksid väga suurt tähelepanu
erinevatele pisidetailidele, sest ainult nii suudaksid kõik vajalikud asjad õigeaegselt tehtud saada ilma, et peaksid neid hiljem uuesti
ümber tegema hakkama. Pöörad oma pilgu sellel kuul enam ka tulevikule. Seepärast on praegu mitmesugused otsused, mis
tulevikku puudutavad, kerged tulema. Tööalastes asjades ei näita Sa praegu välja erilist kiirustamist, kuid sellest hoolimata saavad
tulemused olema praegu vägagi head. Võõraste inimestega suhtlemisel püüa hoiduda sellest, et oma perekondlikke ja muid isiklikke
asju teiste inimestega jagaksid, sest võib vägagi kergelt juhtuda, et saadud informatsiooni lihtsalt Sinu vastu kurjalt ära kasutatakse.
Sulle võidakse välja pakkuda mitmeid unikaalseid võimalusi, kuid enne kui nendest võimalustest kinni haarad, kontrolli, kas need ka
Sinu huvides ikka töötaksid.
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