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PILGUHEIT MÖÖDUNUD POOLAASTASSE

Esimest aastat koolis
Sel õppeaastal alustas Palamusel kooliteed 17
esimese klassi õpilast. Järgnev küsitlus
toimus 8. oktoobril, mil koolieluga oldi juba
rohkem harjunud.
Vestlusringis osalesid Merily, Berit, Fredi ja
Richard. Lemmiktundidena tõsteti esile
käelist tegevust, kehalist kasvatust ja eesti
keelt. Lemmiktoitudeks osutusid
makaronitoidud ja supid.

Uued õpetajad
meie koolis
Ajalooõpetaja
Andrus Kiis

Kõige väiksemad ja kõige suuremad – kellel algamas esimene, kellel viimane kooliaasta

Saksa keele õpetaja
Külli Toots
Kus töötasite varem?
Kui õppisin ülikoolis, töötasin Tartus
ajalooarhiivi majahoidjana. Olen olnud
Tartu toomkiriku tornides valvuriks ja
piletimüüjaks. Olen töötanud ka
Selveris transporditöölisena.

Andrus Kiis

Olen varem õpetajana töötanud Ridala
põhikoolis Läänemaal, Põlva
keskkoolis ja Tartu Kesklinna Koolis.

Mis on Teie huvid ja hobid?
Kui võimalus, loen ajaloo kohta ja ka
eesti kirjanikke, nt viimati lugesin Jaan
Krossi eluloolisi novelle. Mängin
aktiivselt mälumängu.

Millised on esmamuljed
Palamuse koolist?
Palamuse kool tundub olevat kena ja
armas maakool. Eks ole ka siin
igasuguseid õpilasi ja vahest see ongi
tore. Elus ei peagi kõik asjad alati
lihtsad ja ühemõttelised olema. Seni
on tore olnud ja loodetavasti see ka
jätkub nii. Loodus on siin ilus ja suisa
meeliülendav, eriti hommikused
udud või päikeselise ilmaga
avanevad vaated maastikule.

Külli Toots rokipeol

Kus töötasite varem?
Varem töötasin Tartu Kutsehariduskeskuses turismi, teeninduse ja saksa keele õpetajana.
Selle valdkonna tundmaõppimiseks olen koostanud ka mitmeid õpikuid ja e-kursusi.

Mis on Teie huvid ja hobid?
Minu hobideks on aiandus, reisimine ja matkamine. Perega koos käime purjetamas Eesti
rannikul ja Vahemere saartel.

Missugused on esmamuljed Palamuse koolist?
Palamuse on mulle südamelähedane koht, sest elan samuti Vooremaal ja osalen siinsetel
kultuuriüritustel. Koolist on väga meeldiv esmamulje, õpilased on viisakad ja võõrkeele
õppimisest huvitatud ning kolleegid abivalmid.
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Kuivõrd erinev on elu Eestis ja
Türgis?
Elu on Türgis absoluutselt erinev. Linnad,
inimesed, suhted, ilm, toit... kõik on erinev.
Meil on väga suured linnad, kus elab miljoneid
inimesi. Ainuüksi Istanbulis, minu kodulinnas,
elab 20 miljonit inimest. Kui ma käin Eesti
linnades, mulle ei tundu, et need on linnad.
Türgis elab palju rahvusi, nagu türklased,
kurdid, armeenlased, kreeklased, lazid,
bosnialased jne. See tähendab rikast kultuuri ja
head kööki. Eesti elu on väga rahulik ja
aeglane, mõnikord igav ka, sest ei juhtu midagi
uut iga päev. Aga mulle meeldib see ka. See on
stabiilne elu.

Mis mulje on teil Palamuse koolist?
Mulle väga meeldib Palamuse koolis. Ma
arvan, et Palamuse kool on väga sõbralik ja hea
keskkond õpilaste jaoks. Õpilased on head ja
targad, kuigi mõnikord nad ei taha rääkida
minuga tunnis :) Aga ma loodan, et see
tulevikus muutub. Minu eesti keel ei ole väga
hea, seepärast on natukene raske suhelda
kõigiga. Kui rääkida vene keelest, ma arvan, et
paljudel õpilastel puudub motivatsioon. Ma
loodan,
et
nad
leiavad
endale
keeleõppimisviisi, mis neile sobib.
Õpetaja Burak võitis vene keele olümpiaadi Türgis Ankaras, kus ta
omandas bakalaureuse kraadi

Kas olete varem töötanud õpetajana?
Jah, ma olen juba pikka aega õpetajana töötanud. Alustasin õpetamist
üliõpilasena. Töötasin Türgis erinevates koolides ja õpetasin ka veebis.
Õpetasin vene, türgi ja inglise keelt.

Millal ja kuidas sattusite Eestisse?

Mis keeli te valdate?
Ma oskan türgi, inglise, vene, eesti, serbia ja
itaalia keelt. Ma räägin neid keeli erinevatel
tasemetel. Ma oskan teisi keeli ka, aga ainult
lugeda.

Millega tegelete vabal ajal?

Tulin Eestisse kaks aastat tagasi. Lõpetasin bakalaureuseõppe Türgis
ja pärast seda sain magistriõppesse Tartu ülikoolis.. Seal ma tegelesin
keeleteadusega ja kirjutasin oma magistritöö

Vabal ajal mulle meeldib lugeda midagi või
mängida arvutimängu. Mulle väga meeldib
sõita rattaga ja mõnikord ma sõidan Tartus paar
tundi. Mul on hobi, mis võib tunduda natukene
veider. See on tikkimine. See vähendab stressi
ja aitab mind paremini töötada. Vabal ajal me
käime sõbraga kinos või vaatame kodus filme.
Ma olen tõlkija, seepärast vabal ajal ma tõlgin
ilukirjandustekste vene keelest türgi keelde.
Millised on Teie tulevikuplaanid?
Ma tahan töötada paar aastat, saada rohkem
kogemusi. Praegu ma tahan elada Eestis
lähitulevikus. Tegelikult ma ei tea, mida
tulevik toob. Vaatan ja lähen edasi. Ma
tahaksin tulevikus saada doktoriõppesse. Ma
pean eesti keelt õppima. See on minu plaan sel
aastal. Hiljuti ma huvitusin saksa keelest ka ja
soovin hakata seda õppima.
Võin öelda, et minu plaan on enesearendamine.

Eemalt paistab
Neitsitorn Istanbulis
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Kus te töötasite varem?
Olen tegelenud palju ehitamisega nii
Eestis kui ka Soomes. Töötasin
seitse aastat Tallinna Lasnamäe
Mehaanikakoolis, õpetasin välja
plekkseppasid. Võimaluse korral
(kui on nõudlust) jätkaksin tööd ka
Lasnamäe Mehaanikakoolis. Olen
lõpetanud tööõpetuse eriala Tallinna
Ülikoolis.

Millised on teie esmamuljed
Palamuse koolist?
Tean seda kooli juba kümme aastat.
Elan siin lähedal Ehaveres. Minu üks
tütar on lõpetanud selle kooli. Praegu
õpivad siin minu kaks nooremat last
ja siin töötab ka minu abikaasa Külli.
Kool on nagu suur kool ikka, poisid
nagu poisid ikka.

Mis on teie huvid ja hobid?
Peamiseks hobiks on ehitamine kodu
juures. Meeldib ka vahel käia
reisidel.
Kalle Kolde pärast jõulukontserti

Õpetajate päev Palamuse koolis
5. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev.
Päev toimus traditsiooniliselt: nagu alati andsid tunde 12. klassi ja 9.
klassi õpilased. Nad õpetasid ja kogesid, mis tunne on olla õpetaja.
Päev lõppes kogunemisega, kus olid terve kooli õpetajad ja sel päeval
tunde andnud õpilased.
Abituriendid ja üheksandikud andsid ülevaate oma kogemustest
õpetajana.
Kõik kohalolijad väitsid, et tulid oma ülesannetega hästi toime. Eriti
nunnudeks peeti 5. klassi õpilasi. Keerukamaks osutusid 7. ja 8.
klasside noored.
Kõik pidid vastama traditsioonilisele küsimusele, kas nad sooviksid
tulevikus töötada õpetajana. Kindlasti soovib klassiõpetajaks saada
Karola. Õpetaja ametit pidasid võimalikuks ka abituriendid Kert ja
Gert. Ehkki õpetajaks soovijaid sel hetkel rohkem ei olnud, kinnitasid
kõik, et oli lõbus ja sai päris palju nalja.

Pildil on õpetajad Karola Ilmjärv ja Gert
Kanter

Päeva parim nõuanne päris õpetajatele, kelle tunni ajal viibib õpilane
„vales kohas“: Oluline on see, et lapsel oleks tore ja lõbus – mis vahet
seal on, kus ta parasjagu on.

Pildil on õpetajad
Reimo Kaabel ja
Mark Prits
Pildil on õpetajad Kaisa Õun ja Kassandra Ulst
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Näitus “Palamuse Keskkool 65”

Aastal 2021 täitus 65 aastat Palamusel
keskhariduse andmise algusest. Sel
puhul avati
Palamuse Muuseumis näitus, mida sai
vaadata 17.09.2021 - 31.10.202.
Näitus oli huvitav ja andis palju
teadmisi Palamuse kooli ajaloo ja
traditsioonide kohta.
Palamuse
koolil
on
põnevaid
traditsioone. Mõned endistest tavadest
on hääbunud, kuid paljusid tähistatakse
siiani.
Minule kui praegusele õpilasele oli
uudiseks, et meie kooli gümnasistidel
on olnud traditsiooniks pidada
pulmapidu, kus kaeti uhked lauad ja
toimus abielu registreerimine. Pruut ja
peigmees pidid täitma pulmakombeid
ja külalised, kellel olid kindlad rollid,
osalesid lustakal koosviibimisel.
Kuna meie gümnaasiumiosa õpilasi on
vähevõitu, on praeguseks
pulmatraditsioon hääbunud.

Meie koolile on Tootsi ja Teele
valimine väga iseloomulik.
Sain teada, keda on valitud aastate
jooksul Teeleks ja Tootsiks.
Esimene Toots valiti 1977. aastal ja
esimene Teele valiti 1988. aastal.
Näitusel oli palju pilte meie kooli
ajaloo ja arengu kohta.
Kooli lõpupildid köitsid tähelepanu
oma soengumoe ja riietusstiiliga.
Üllatav oli näha, et kõik tüdrukud
kandsid samast kangast kleiti.
Lõpuaktusele
järgnes
pidulik
tähistamine koolis, kus kaetud
laudade taga istusid nii lõpetajad
kui ka õpetajad.
Minu
jaoks
põnevaimad
eksponaadid olid lõpusõrmused ja
sümboolikaga märgid.
Näitus andis hea ülevaate sellest,
kuidas on traditsioonid Palamuse
koolis muutunud.

Näitusel käis Gerda Kanter
Pildid kooli
arhiivist
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Suur Rokipidu
Igal aastal kujuneb traditsiooniline teemapidu
„Leib ja lilled“ omanäoliseks ettevõtmiseks,
kuna iga korraldajaklass üllatab koolikaaslasi
uue teemaga.
Selle aasta kaheksandikud otsustasid, et
korraldada tuleb Suur Rokipidu. Klassid said
loosiga tutvustamiseks ühe kuulsa bändi laulu,
mille põhjal tuli esitada show ja tutvustada
plakatit. Hinnati laudu ja ühtset stiili.
Peost kujunes, hoolimata võistlusmomendist,
mõnus koosviibimine, kus sai esineda ja teiste
esinemist nautida.
Rändauhinnad said oma valdusesse 7. klass ja 9.
klass.
Peo lõpetas kontsert väikeses saalis, kus astusid
üles meie koolikaaslased.
Korraldajad jäid rokipeoga väga rahule.

Pildid kooli arhiivist
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Horoskoop 2022
Jäär
21. märts – 20. aprill

Aasta 2022 toob Jäärale väga suured
muutused nii füüsiliselt kui ka
vaimselt. Jäärakesed, olge valmis
vastu võtma midagi tõesti uut.

Skorpion

Ambur

23. oktoober – 21. november

23.november – 22.
detsember

Aasta 2022 toob Skorpionitele suured
muudatused elus ja ka mõttemaailmas.

Aasta 2022 tuleb Amburitele
õpetlik ja pakub uusi kogemusi.

Sõnn

Kaljukits

Veevalaja

21. aprill – 19. mai

22. detsember – 20. jaanuar

21. jaanuar – 18. veebruar

Sõnnile toob aasta 2022 rahuliku ja
vabameelse ajajärgu.

Aasta 2022 on Kaljukitsele väga
kirglik ja romantiline.

Aasta 2022 on Veevalajale väga
emotsionaalne, aga proovite
mitte välja näidata, kui saate
haiget.

Kaksikud

Kalad

21. mai – 20. juuni

19. veebruar- 20. märts

Aasta 2022 on Kaksikutele
väga segane. Teie tunded ja
emotsioonid lausa põlevad ja
samas muutuvad väga kiiresti.

Aasta 2022 toob Kaladele
majanduslikku edu.

Vähk
21. juuni – 22. juuli

Aasta 2022 toob Vähkidele
rahuliku, aga samas ka kiire
eluperioodi.

Lõvi
23. juuli – 22. august

Aasta 2022 Lõvile – kiire aeg.
Lõvid tunnevad, kuidas miski
nendes muutub. Lõvile pakub
aasta 2022 põnevust ja uusi
situatsioone.

Neitsi
23. august – 22. september

Aastal 2022 peab Neitsi võtma palju
riske. Vaja on vastu võtta kiireid
otsuseid.

Kaalud
23. september – 22. oktoober

Aasta 2022 toob Kaaludele palju
tegutsemist ja väljakutseid, mis
sunnivad oma mugavustsoonist
väljuma.
Lehe pani kokku ja toimetas Gerda Kanter 8.a klassist.

Pilt kooli arhiivist
Selle õppeaasta Tootsi tiitli sai Marten Pärn, Teeleks
valiti Õnneli Sepp.
Tasub märkida, et Toots alias Marten on sündinud
Kaalude tähtkujus. Teele alias Õnneli on aga
Kaljukits.

