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KULINAD JA KUUSEEHTED
Näputöö- ja meisterdamishuvilistele mõeldud sarja „Teeme koos!” lisandus – just
enne jõule, kingituste valmistamise ning
kuusekaunistamise ajaks – uus raamat.
Selleks on käsitöömeister Irena Kibini
„Kulinad ja kuuseehted”.
Autor on oma ideedes lähtunud meie
esivanemate traditsioonidest, kui kuuseehteid ei ostetud poest, vaid valmistati
käepärasest materjalist kodus. Sellepärast
ongi ta oma tööde algmaterjaliks valinud
villa, savi ja paberi. Lisanud muidugi ka
ohtralt kulinaid ja valmis meisterdanud 18
väga kaunist, tänasele moodsale maitsele
sobivat kuusekaunistust.
Juba ainuüksi selle raamatu lehitsemine tekitab kiusatuse asja ise järele proovida. Ideede ja värviküllus, täpsed joonised,
šabloonid, tööks vajalike materjalide täpne
nimekiri – kõik on Irena Kibini ja raamatu
kujundaja Mare Kõrtsini poolt selgelt vormistatud ja kaunilt kujundatud.

Iga huviline saab täpse ettekujutuse,
kuidas töö valmib ja milline on lõpptulemus. Algaja saab asjalikke näpunäiteid
töövahendite valikuks, samuti ülevaate
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peamistest töövõtetest. Kui ettevalmistused tehtud, võib hakata proovima, kuidas
kukub välja üks või teine konkreetne asi.
Aga autor toonitab ka seda, et tema loodud esemed pole antud materjale ja tehnikaid kasutades sugugi ainuvõimalikud, et
igaüks võib tema ideid edasi arendada ja
uusi asju välja mõelda.
Lase ainult oma fantaasial lennata!
Sarjas „Teeme koos!” on varem ilmunud veel „Paeluvad paelad”, „Nutikad näomaalingud”, „Putukad-mutukad”, „Teeme
teatrit”, „Tegusad templid”, „Vilditud villaehted”, „Mõnusad meisterdused”, „Värviline võluliiv”, „Väikesed vürtsikad asjad”
„Moodsad tikandid”, „Põnev puutöö”. Kõigist neist võib leida huvitavaid ideid, mida
pikkadel talveõhtutel soojas toas kas üksi
või siis perega teoks teha!
MALL PÕLDMÄE,
toimetaja

DIGIAJASTU TEATMETEOS
Kirjastuselt Koolibri on värskelt ilmunud
pilkuköitev kogupere-entsüklopeedia, mis
esindab meie arvates edukalt uut ajastut
õppematerjalide vallas – paberraamatu
lehitsemismugavust ja arvutigraaﬁka visuaalset sisendusjõudu.
Teos järgib ülesehituselt viimase aja
trendi – üks paarislehekülg moodustab
ühe silmaga hoomatava terviku, millega
antakse edasi mingi konkreetne teema.
Kesksel kohal on pilt, mis, nagu rahvasuust teada, ütleb rohkem kui tuhat sõna,
selle ümber aga on koondatud lühikesed ja
meeldejäävad infokillud. Oluline või eriline on visuaalselt esile tõstetud ja iga teema
juhatatakse sisse paari-kolme lõiguga, mis
annavad asjast üldise ülevaate.
Raamat jaguneb kuue valdkonna vahel –
kosmos, Maa, loodus, inimkeha, teadus
(füüsika, keemia ja tehnika) ning ajalugu.
Taseme poolest vastavad need valdkonnad põhikoolile, kuid eks just põhikoo-

lis tuleb õpilasel korraga vastu võtta palju baasteadmisi erinevatelt aladelt ning
paratamatult jääb osa neist hiljem rakendusliku aspekti puudumisel soiku ja ununeb. Nii on teosest kindlasti väga suurt
abi ka täiskasvanutele, kes soovivad täita
lünki ja halle laike oma teadmistes, olgu
selleks siis automootori tööpõhimõte
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või Prantsuse revolutsiooni põhjused ja
ajendid.
Pildimaterjal, nagu ennist mainitud,
on tõepoolest arvutitehnoloogia viimane
sõna – ruumilised selgepiirilised illustratsioonid, läbilõiked näiteks inimkõrva ehitusest, renessansiajastu teatrihoonest või Amazonase vihmametsast, pildid
ja skeemid DNA-ahelast, närvirakkudest,
valgusspektrist või koobaste tekkimisest.
Igal võimalikul juhul on didaktiline materjal seotud ka argielust tuttavate või muidu
põnevate asjade ja nähtustega – energia
ja maja soojustamine, hüdraulika ja kraanad, evolutsioon ja dinosaurused. Raamatu lõpus on eraldi faktide ja andmete plokk
ning ei puudu ka sõnaseletused ja register.
Usume, et pakume nüüd noortele ja vanadele teadmishimulistele raamatut, mis
seisab riiulis aukohal, et sellest ikka ja jälle
midagi olulist kõrva taha panna või et seda
lausa pikalt käest panemata tudeerida.

Mait Kõiv, Aivar Kriiska
MAAILMA AJALUGU I
„Maailma ajaloo” esimene osa käsitleb ajajärku inimkonna ajaloo algusest kuni vanaaja lõpuni. Mõistagi on kõige enam käsitlemist leidnud Euroopa ajalugu – meie uksealune, mille minevik on kõige tihedamalt seotud Eesti
ajaloo ja olevikuga. Aasia, Aafrika ja Ameerika ajaloole on
jäänud paratamatult vähem ruumi, kuid seda enam on
püütud neid meist kaugemale jäävaid maid vaadelda võimalikult kohaliku kultuuri kontekstis, vältimaks ajalookirjanduses sageli kohatud Euroopa-keskset lähenemisviisi.
Peamisel kohal on raamatus poliitiline ajalugu. Sellisena esindab käesolev kogumik vaid ühte võimalust paljudest minevikus toimunut esitleda. Raamatu üks põhilisi ülesandeid on olla kasutatav teatmeteosena isikute ja
sündmuste osas. Sündmusajaloo kõrval on püütud anda
lühike ülevaade ka kõige olulisematest sotsiaalajaloo ning
kultuuriloo arengujoontest.
Kogumiku autorid on Tartu Ülikooli õppejõud.

HUGO GENIAALNE MAAILM
Austria kaasaegse kirjaniku Sabine Zetti
raamat „Hugo V. tegutseb“ räägib kuuenda klassi poisist Hugo Võsapätsust, kes on
oma meelest geenius, spordikahur ja kooli
kõige lahedam poiss. Tegelik elu on sellest
muidugi valgusaastate kaugusel...
Kui sa käid kuuendas klassis, on elu teadagi raske: vanemad esitavad sulle mingeid
arusaamatuid nõudmisi ja keelavad karistuseks interneti kasutamise, vanem õde on
„täiega nõme“, õpetajad nõuavad lõputute
kodutööde ja referaatide tegemist, klassikaaslased kipuvad kiusama ja loota võib ainult oma truu sõbra peale.
Nagu kõigest sellest oleks veel vähe, on
Hugo armunud imekaunisse Violasse, kes
käib seitsmendas ja ei pane mingit kuuendikku muidugi üldse tähelegi. Kuidas saada üleöö keskpärasest kutist superkangelaseks ja tüdruku tähelepanu võita?
Hugole tuleb geniaalne plaan hakata
kõvaks sportlaseks, saada algul kooli iidoliks, aga siis juba maailmameistriks. Hugo
proovib oma võimeid järjest jalgpallis, väravpallis, judos, ujumises, vettehüpetes ja
isegi balletis. Tema naljakatest äpardustest teel eesmärgi poole raamat lugu loolt
räägibki.
Naerda saab kõvasti. Hugo tegelik anne
on endale probleeme tekitada. Hugo ja
tema sõber Nico mõtlevad alailma midagi
välja ja satuvad aina jaburamatesse sekel-

dustesse. Meil on lõbus lugeda, kui ootamatult Hugo ennast rasketest olukordadest välja keerutab.
Lõpplahendus on üsna ootamatu, nagu
heal raamatul peabki.
„Me peame PF-is referaadi esitama.
PF – praktiline ﬁlosooﬁa – on nõme
pläkutamine, mis meid nüüd ees
ootab. Härra Schumacheri juures.
Ei, kahjuks pole see Michael, vormelisõitja, vaid Wolfhard Schumacher,
üle 167 aasta vana ja hoopis väga-

väga aeglane. Seda kõiges, mida ta
teeb.
Ta kõnnib aegluubis. Ta ei naera,
sest suunurkade ülesvedamine võtab
liiga kaua aega, et jõuaks naljale õigeaegselt reageerida. Räägib ta samuti vääääga veeeenitatult. Iiiga sõõõna
häääldab ta vääääga piiikalt.
Eelmisel nädalal pidi iga õpilane, kelle seis on kahe hinde vahel,
ennast referaadi tegemiseks kirja
panema, et veel enne suurt lastevanemate koosolekut mõned punktid koguda. Mina kõigun rahuldava
ja mitterahuldava vahel ning Nico
mitterahuldava ja rahuldava vahel. Seega panime end kirja. Teema
võisime ise valida, mõistagi pidi see
olema kuidagipidi ﬁlosooﬁaga seotud. Nico soovitas „Miks on tervislik
koolis magada“ ja mina „Kaklemine
on mõttetu, välja arvatud juhul, kui
mina olen tugevam“.
Me vaidlesime selle üle pikalt
ja otsustasime kolme minuti pärast
võtta midagi, mis võiks ka härra
Schumacherile isiklikku huvi pakkuda: „Aeglased õpetajad takistavad õppetööd“.“
ÜLLE KIIVET,
toimetaja

Alice Pantermüller, Daniela Kohl
MINU LOTTAELU. PUNGIL TÄIS KÜÜLIKUID

Liina Meresmaa
NÄPUTÖÖD 9. KAARJAD ÄÄREMUSTRID
„Näputööde“ sarja 9. mustrivihik sisaldab juhendeid 240
kauni ääremustri heegeldamiseks. Käsitööhuviline saab
nende hulgast valida just temale endale meelepärase
ja kaunistatava esemega sobiva. Äärepits koosneb ridarealt heegeldatud korrapärastest ruutudest, mis saadakse
ahelsilmustest ja sammastest. Sammastega kujundatakse
mustrisse erinevad motiivid. Täpselt heegelkirja järgides
ei jää tööga hätta ka algaja.

