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KOROONAAJA KODUTÖÖ. Emakeeleõpetaja andis lastele ülesandeks valida välja mõni Saaremaa toode või
sündmus ning panna see kas filmi, laulu, luuletuse või mängu sisse või joonistada reklaamplakatile.

Luunja kooli õpilased õppisid lukus
Saaremaad aitama
Koolitöö Saaremaa
toetuseks

Aime jõgi

aime.jogi@postimees.ee

Egle Oolberg
Luunja keskkool, 11. klass

Saare elu hullul ajal
Meri rahulik ja sile,
taamalt kostub laevavile.
Lastiks erinevat kaupa,
kapten hirmust pühib laupa.

Ketlin Mutso kaardimängus
kogub tihi see, kelle kaardil
kujutatud toote kõige olulisem omadus on märgitud
kõige suurema arvuga.

Pootsman uurib vikerkaart,
mis ühendaks nii mandrit, saart.
Saaremaal käib vilgas elu,
nokiaks meil Saare õlu.
Lauaehteks ikka kala,
see kui meie alustala.

Kaardil midagi, mida
suhu pista
– tatraküpsised.
3 x Ketlin
Mutso

PUHKA KODUS EMAJÕE KALDAL

Õpetaja Marika
Loderaud. erakogu
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Jüri Saar
jyri.saar@postimees.ee
739 0358

Reporterid

Kristel Kaljuvee
kristel.kaljuvee@postimees.ee
730 0138

Marika Loderaud on juba pakkunud oma ideed ka koolidele, kus ta on varem töötanud.
Samuti Austraalia eestlastele,
kuna ta ise on Melbourne’is
õppinud, ning oma tuttavatele Suurbritannias, kuna seal
elab ta pinginaaber.
Saaremaa turismielu korraldaja Angela Nairis lisas, et
aitamine ei ole sugugi seotud ainult rahaga.
«Aidata saab ka
läbi loomingu
või emotsiooni,» põhjendas
ta. «On tõesti
muljetavaldav,
et üks seltskond noori inimesi teeb Saaremaa hüvanguks
uurimistööd, haarates kaasa kodus teisigi.»
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KODUSADAM SINU KAATRILE

Aidata saab igal moel

Aet rebane
739 0375
Aime Jõgi
739 0359
Eili Arula
739 0339

kelly kukin
739 0327
lenel karu
739 0360

Raimu Hanson
739 0355
Vilja Kohler
739 0366

Mandrimees sööb meie pekki,
magades ei vaja tekki.
Oota veidi, sõida külla,
leiame sul pruudi ülla.
Saaremaal on elu lahe,
põllumajanduski mahe.
Majandus läheb allamäge,
kurnab vaimu, kurnab väge.
Kes siin määrab toote hinna,
saare kuulsus Ivo Linna.
Tervitagem meie Iffi,
pakkudes tal maitsvat pihvi.
Meid ei murra tormid karmid,
jätavad vaid mõned armid.
Siiski tabas meid pandeemia,
abiks haarasime keemia.
Palume kõik jumalat
ja ka õlle humalat.
Riigiisad, tulge appi!
Andke meile pisut pappi.
Küll siis turg meil avaneb
ja ka viirus taganeb.

Katsetel on vaja
veebikaamerat
ja dokumenti

infosüsteemis (EIS), kuhu
saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või
HarID kaudu.
Veebikaamera või internetiühenduse puudumise korral soovitatakse
kandidaadil pöörduda
oma põhikooli, samuti
pakuvad testi tegemise
võimalust kõik Tartu
gümnaasiumid.
Katsete ajaks on õpilaskandidaadil vaja saata Tartu ühiskatsete infosüsteemis elektrooniline väljavõte oma 9. klassi õpitulemustest kõigile gümnaasiumidele, kuhu ta kandideerib.
Ühiskatsete kohta leiab
täpsemat teavet Tartu linna kodulehelt. TPM

Igal aastal korraldavad Tartu Treffneri, Härma, Poska,
Petersoni ja Tamme gümnaasium põhikoolilõpetajatele ühised sisseastumiskatsed, mis koosnevad testidest ja vestlusest.
Eriolukorra tõttu toimuvad sel aastal gümnaasiumide ühiskatsed veebikeskkonnas ja sellepärast
peavad kõik sisseastujad
testi tegemiseks end verifitseerima, mistõttu on
nõutav isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass)
ja veebikaamera.
Gümnaasiumide ühiskatsete test on 18. mail
kell 10 e-testina eksamite

ainar tamm
5304 4220
ainar.tamm@
postimeesgrupp.ee

kuulutus.ajaleht.ee
739 0397
kuulutused@postimees.ee

666 2525

Vaata veel: saaremaatoidufestival.ee/saaremaa/

Õpetaja tahtis, et ülesanne
oleks päriseluga seotud, ning
pidas telefoni teel nõu ühe
päris saarlasega, nimelt sihtasutuse Saaremaa Turism projektijuhi ja Saaremaa toidufestivali korraldaja Angela Nairisega (pildil), kes vaimustus
kooliõpetaja algatusest väga.
Juba soovitaski ta e-poode ja veebisaite, mis
Saaremaast ülevaatliku pildi annaksid,
ning leidis, et kui tööd
valmis, võiks need
Saaremaa toidufestivali
kodulehele ja sotsiaalmeediasse üles riputada, et tootjatel oleks, kust snitti võtta.

tingimata olema kuulus artist
või poliitik või valitsuse liige.
Ka kooliõpilase mõttetöö võib
olla heategevus.

Laudas kohtad prisket karja,
niidult korjad kadakmarja.
Suitsetame sinki, vorsti,
koroonast vabaneme varsti.

Kuulutused

Mõeldud – tehtud

klassi poiss tegi video, millel poiss saare murret järele
aimates Saaremaa juustu kiidab ja sellest endale vahepala lõikab. Üheteistkümnenda
klassi õpilane Egle Oolberg lõi
aga luuletuse «Saare elu hullul ajal», kus on sees Saare õlu,
kala ja sink, Ivo Linna ja riigiisad ning tormid, tuuled ja
pandeemia.
Nii nagu Angela Nairis
lubas, ongi Luunja kooli õpilaste tööd näha Saaremaa toidufestivali kodulehel «Laps
aitab» alajaotuses, samuti leiab
need Facebookist, märksõna
«Toetame Saaremaad»
sisse toksides.
Lisaks Saaremaa tundmisele on need
lapsed saanud ka kogemuse, et maailma muutmiseks ei pea

Reklaam

Üks mängukaart
reklaamib
lapitehnikas tekstiile.

Tähtaeg lähenes ja kodutööd
hakkasid õpetaja Marika Loderaua meilile laekuma.
Seitsmenda klassi õpilasel
Ketlin Mutsol ei olnud Saaremaa teema võõras. Ta on seal
käinud ning seal elab sõbranna, kelle kaudu teadis Ketlin
täpselt, mida koroonahaigus
Saaremaaga teeb.
Ketlin Mutso otsustas oma
koduülesande lahendada kaardimänguga. Leida igale kaardile pildiks üks toode, sündmus või vaatamisväärsus ning
mõelda välja reeglid, kus mängu võitja on see, kes kõik kaardid enda kätte kogub.
Tõsi, Ketlin palus natuke
abi oma emalt Taivi Mutsolt,
kes õpetas teda üht arvutiprogrammi kasutama, millega
sai kaartidele esindusliku välimuse luua. Pakis on 20 kaarti,
aga neid juurde teha pole mingi küsimus, kuna Saaremaal
tooteid ja atraktsioone jätkub.
Õpetaja Marika Loderaud
usub nüüd, et tal on superandekad õpilased. Üks viienda

tartu postimees

Vaade Panga pangalt,
mis sai
ühele mängukaardile.

kojukanne

Taivi Mutso
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uu nja ke skkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marika Loderaud sattus kuu aja eest
vaatama telesaadet, mis rääkis
koroonaviiruse puhangu tõttu lukkuläinud Saaremaast ja
neist inimestest, kes mandrile jäänuna igatsesid oma meretaguseid lähedasi. Saates kõlas
tervitusi ja laule saarlaste tuju
tõstmiseks. Keegi ütles välja
ka mõtte, et Saaremaad saab
toetada igaüks, kes ostab Saaremaa tooteid.
Marika Loderaud ei ole
saarlane, ja kuigi tal on sõpru
terves maailmas, ei ole Saaremaal kedagi. Igal tublil õpetajal on aga enamasti hea süda,
ja küllap seepärast tuli Marika
Loderauale pähe idee, et Saaremaa toetamisest võiks lastele koduülesande koostada.

Üks viienda klassi
poiss tegi video, kus
ta saare keelt järele
aimates Saaremaa
juustu kiidab ja
sellest endale
vahepala lõikab.

