
AJALOORINGI 
ORIENTEERUMINE sügis 2019 
 

Uskumatu, aga meie kool on 130 aastat vana! 

Loomulikult tuleb siis üks kooliga seotud orienteerumine maha pidada. Lahing karikale, mis 

peaks innustama kõiki tõelisi reiniklasi. Küsimusi ja ülesandeid on seekord seinast seina ehk 

vaatame, kes tunneb kooli igat nurgakest, kes on kõige parem nuuskija õpetajate minevikus ja 

kes oskab kooli ajaloos kõige paremini orienteeruda. Kõik pildid on tehtud meie kooliga seotud 

hoonetes, seega pimedates hoovides kolama ei pea. Moodustage kuni 3-liikmeline meeskond, 

kaasake soovi korral kasvõi kõik oma sugulased ja ärge andke alla enne, kui kõik lahendused on 

leitud! Palju õnne, armas kodukool!  

Mäng läheb lahti 4. novembril kell 12.00 ja finiš on 13. november kell 12.00.  

Tööd esitada paberkandjal oma ajaloo õpetajale või tuua Vanemuise 48 valvelauda.  

 

I KES ON KES? 

Siin on kirjeldused meie kooli praeguste õpetajate ja töötajate kohta, mis on kirja pandud nende 

elulugude senitundmatutest salajastest faktidest. Peate kasutama oma instinkte, haarama kinni 

faktikestest tekstis, mis võivad teid viia õige isikuni. Lepime kokku, et õpetajatele frontaalset 

rünnet sooritada ei tohi ehk keegi ei tohi sundida õpetajaid tunnistama, et kas see kirjeldus käib 

tema kohta. Väikesi küsimukesi aga muidugi võib esitada, sest kuidagi peate ju tõeni jõudma. 

 

1. Härra Mauruse koolis käinud, tahtis saada õpetajaks ja sai. Pärast 

tahtis saada disaineriks, aga ei saanud. Armastab koorilaulu, aiandust, 

fotograafiat, loomi, koristamist  ja Eestimaa loodust. Sünnipäev on 

päeval, mil ussid magama läksid ja metsa minna enam ei tohtinud, sest 

usside magamist ei tohtinud häirida. Hüüdnimedeks on olnud Kutt ja 

Nossikov. –  

 

2. Sünnikoht Kirbla. Tema isa on sündinud saksa okupatsiooni ajal (1942) ja pidi oma 

Eesti kodakondsust tõestama oma  vanemate abielutunnistusega. Ta ise on kuulunud 

Paul Soesoo nimelisse pioneeriorganisatsiooni ja olnud seal lippur. Ta on vabariikliku 

kõnevõistluse laureaat. Tundes värsket okaspuulõhna, kiikab ta puusärgi järele, see on 

tingitud tema varasemast töökogemusest. Tema kingakontsad kuluvad kiiresti just jala 

välisküljelt. –  

 

3. Kui ma olin õpilane, käisin ma korvpalli- ja suusatamistrennis. Käisin ka matemaatika- ja 

käsitööolümpiaadidel. Olen tantsinud Tartu ülikooli rahvatantsuansamblis ja mul on 

rahvatantsujuhi paberid. Kaks korda olen läbi sõitnud Tartu maratoni.  Mitmeid aastaid 



olin korvpallivõistlustel lauakohtunikuks. Olen olnud Tartus Lego poe juhataja. 

Kasvatan kartulit ja muid aiasaadusi, kuigi elan praktiliselt kesklinnas. Mul on kaks kassi. 

Ühele meie kooli õpilasele olen ristiema. –  

 

4. Sündis, kasvas ja elas enamuse oma elust väge täis linnas. Tahtis juba lapsena õpetajaks 

saada, kuid elutee viis ta esmalt majanduse maailma. Gümnaasiumi lõpul pakuti talle 

täisstipendiumi Taani ja Inglismaale, kuhu isa haigestumise tõttu siiski minemata jättis. 

On kõik koolid cumlaude lõpetanud ja koolis töötamise kõrvalt lisa teeninud nii 

kindlustusagendi kui vetelpäästjana kunagises kodulinnas. Armastab varakult ärgata. Ei 

joo kohvi. Lapsena veetis kõik suved traktorite ja kombainide roolis. Naudib kamina 

paistel küünlavalgel tee joomist. –  

 

5. Tema lapsepõlve lahutamatu osa olid põllud, metsad, heinamaad ja järv. Tema juured 

on sügaval maal Lämmijärve ääres. Õppis väikeses koolis. Tema klassikaaslasteks oli 1 

tüdruk ja 5 poissi. Muideks, selle kooli vilistlaste kokkutulekul käib veel üks MRK 

õpetaja- endine matemaatika õpetaja Ülle- Mari Vengerfeldt. Keskkoolis õppis koos 

praeguse Tartu linnapea Urmas Klaasiga. Tunneb uhkust, et on saanud kuuluda Eesti 

vanima, parima ja väärikaima ülikooli tudengite ridadesse. Saatuse, isiklike valikute, 

juhuste ja kes teab veel mille tahtel on õppinud seal soome keelt ja kirjandust,  

teatriteadust ja lõpuks lõpetanud hoopis sotsiaalteaduskonna. Ta on töötanud 

koristajana, reisijuhina, õpetajana. Umbes kolme aasta pärast on ta elanud siin ilmas 

pool sajandit. –  

 

6. Sünnikuupäev klapib lemmikmuusiku sünnipäevaga – ühe enimauhindu võitnud USA 

rockmuusikuga, kes muuhulgas saanud filmimuusika Oscari 93-ndal aastal. Kuigi jah 

sündinud siis - 40 aastat hiljem ja toonases Nõukogude Liidus. Kogu oma senise elu 

elanud Väikeses Puust linnas ja ega ole plaani ka mujale minna. Noorena oli soov saada 

arstiks, kuid esimene palgatöö viis hoopis koos klassijuhatajaga põhjanaabrite juurde. 

Omab mitut omamoodi "veidrust". Üheks on näiteks see, et sööklas ei võta kunagi 

pealmist taldrikut. Näinud ka seda, milline oli elu ja olu Tartu 10. keskkoolis. –  

 

7. Minu kodu on Rotikülas, aga üle poole oma elust olen elanud Tartus ja hingelt olen 

tartlane kohe kindlasti. Alates esimesest kooliaastast olen seotud Lydia Koidulaga ning 

koolis õpetan ainet, mida kooli ajal vihkasin. Olin taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks 

neljast esimesest ajalehepoisist ja minu abikaasa sugulased on juhtinud meie kooli. 

Mulle meeldib kirjutada ja kui ma oleks teievanune, siis ma tahaksin saada kellekski 

filmimaailmas. –  

 

8. Põline tartlane, aga ülikoolis käis Tallinnas. Kursusekaaslasteks on sellised kuulsused 

nagu Kristjan Jõekalda, Sepo Seeman, Madis Milling ja teised. Kui veab špagaadi 

tegemise peale kihla, siis võidab alati. –  

9. Sündinud 21. Kuupäeval nagu ka tema ema, ämm ja kaks last. Põhikoolis käinud Põlva 

lähedal väikese skoolis, kus klassis oli kokku 8 õpilast. Ühikaeluga puutus kokku Nõo 

Reaalgümnaasiumi ajal. Klass suhtleb siiani vabalt :) ehk sõbrad kogu eluks! Juhiload on 

aastast 2001 (18 aastat). Kodus on halli värvi kuri kass ja akvaarium kaladega. Meeldib 

õmmelda (riidedendale). Omab kahte jalgratast ja ühte paari rulluiske. –  



10. Sündisin viimasel sõjasügisel oma armsas kodulinnas. Kooliteed alustasin koolis, kus 

muusikat õpetas omal ajal Eesti esimene peterburis õppinud naishelilooja. Kool kannab 

praegu tema nime. Kui koolid muudeti segakoolideks, tulin üle Aia tänava kooli. Siin 

lõpetasin 1959. aastal seitse klassi. Tagasi tulin siia aastal 1974 ja siia olen ka jäänud. –  

 

11. See õpetaja on lõpetanud 12 klassi Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis. Tema esimese 

klassi klassijuhatajaks oli Terje Käärik ja 2.-9. klassijuhatajaks Kristi Sarapuu. Kõik oma 

loodusõpetuse ja füüsika tunnid sai Enn Ööpikult. Antud õpetaja arvates ei ole 

Vanemuise 48 õppehoone kõigi nende aastatega väga muutunud ning lõhn ja seinavärv 

on enamus kohtades sama.Tema sünnipäev on täpselt Lenini (20.04) ja Hitleri (22.04) 

sünnipäevade vahel ehk tema ema oli ütlemata mures kui sünni tähtaega arvestati. 

Õnneks sündis see õpetaja mõned minutid enne südaööd ja sünnipäevaks on tal 21. 

aprill. –  

 

12. Sündinud olen Võrtsjärve madalikul üsna Võrtsjärve kaldal. Kooliteed alustasin väikeses 

kohalikus koolis, mida hetkel enam polegi. Keskkool möödus Puhjas ja aastast 1970 

olen Tartu linna elanik. Ülikooliaastad veetsin peamiselt meie kooli kõrvalmajas. Peale 

lõpetamist olen kogu aeg koolis töötanud. Praegu elan Tartu põhilise „tuksoone” ääres. 

–  

 

13. Kui mina kooli jõudsin, oli tund juba alanud … Minu esimene koolipäev algas sellega, et 

olin bussist maha jäänud. Naabrionu viis mind kooli ära, aga olin juba hiljaks jäänud, 

esimene tund oli peal. Esimesse tundi jäin küll hiljaks, aga 12. klassis käisin lausa kaks 

korda. Minu esimeseks koolimajaks sai vana mõisahoone, millel oli salapärane kelder ja 

põnev pööning, kus me salaja kolamas käisime. 

Õpetamisega tegelesin juba varases nooruses. Näiteks õpetasin ma suvel  

maal vanaema ja vanaisa juures olles täditütrele, et kuidas saab kasest  

mahla kätte. Närisime kasel koore pealt ära ja oligi mahl käes. Ainult  

et kased…need kuivasid lõpuks ära. Õpetajana alustasin tööd koolis, kus ma ise ka 

õppinud olin. Klassijuhatajaks hakkasin õpilastele, kes oli, sel ajal kui mina seal  

koolis 12. klassis käisin, 1. klassis. Minu ühe klassijuhataja perekonnanimi ja minu ema 

perekonnanimi on sama, ka eesnimed on neil üsna sarnased. –  

 

14. Olen elanud üle poole oma elust maal. Koolilapsena  olin kooli võrkpalli- ja 

korvpallinaiskonna liige, auhinnalisi kohti sain ka kõrgushüppes, kaugushüppes, 

lühimaajooksus, isegi kabes.  Olen mänginud kaheksat erinevat muusikainstrumenti, 

kahte mängin tänaseni. Olen loonud laule, mis on ettekandmisele tulnud ka Eesti 

Televisioonis, salvestusi peaks olema ka Eesti Raadio fonoteegis. Olen esinenud 

Kirjanike Majas, Kristjan Raua majamuuseumis. Olen andnud oma panuse 

heategevuskontserdil Valga väikelastekodu heaks.Olen kirjutanud artikleid 

ajalehtedele.Olen kudunud salle, mütse, üle 20 kampsuni. –  

 

15. Käisin Lauluisa järgi nimetatud koolis ja tahtsin saada detektiiviks. Kooli ajal pani pea 

kõige rohkem valutama matemaatika tund. Humanitaarained ja kaunid kunstid 

meeldivad siiamaani rohkem. Ilmselt oled näinud mind ka liikumispidudel laval jalga 

keerutamas, aga kindlasti pole sa mind kunagi laulmas kuulnud - kooli ühislaulmiste ajal 

(sünnipäevad, aktused jms) maigutan alati suud, sest ebaviisakas oleks kõrvalseisjaid 

traumeerida. Mul ei ole ilus käekiri, eriti ilmneb see tahvlil. Olen tegelenud mitmete 



spordialadega, mis ei ole üldiselt naiste puhul eriti populaarsed; ka praegu olen ühe 

spordiala Tartu esindusnaiskonna liige. - 

 

16. Kõne all olev õpetaja õppis 9 aastat muusika kallakuga klassis. 2004. aasta augustikuus 

esines ta kümnel õhtul järjest maailmakuulsal militaarvaatemängulisel showl, The Royal 

Edinburgh Military Tattoo, kusjuures käes olnud esinemisvahendid ei olnud militaarset 

tüüpi ning pealtvaatajaid oli igal õhtul 9000. Umbes 8 aastat tagasi sooritas ta edukalt ka 

langevarjuhüppe. Tartu Mart Reiniku Kooliga on lisaks talle hetkel seotud ka kaks tema 

sugulast. –  

 

17. Sündis eelmisel sajandil Emajõe Ateenas. Vanemate soov oli panna õppima 

muusikaklassi, kuid kui elevant on kõrva peale astunud, pole võimalik konkurssi läbida. 

Põhi- ja keskhariduse omandas samas asutuses. Pärast keskhariduse omandamist õppis 

Paksu Margareeta lähedal asuvas koolis ning juuresoleval pildil on töökoha aknad 

järgneva kolme aasta jooksul. 

 

On omandanud abiaedniku kutse Räpina Aianduskoolis, õppinud EPMÜ-s ja TÜ-s. 

Kodus on koer Tommy ja kass Jerry. –  

18. Sündis Matsi külas, seepärast võib vahetevahel ka matsina käituda. Koolis käies elas alati 

internaadis, sest kodu asus koolist väga kaugel. Oma elus on pidanud ka muid ameteid 

peale õpetaja oma. On nelikümmend aastat tegelenud hobiga, millega seoses on 

külastanud 25-te riiki. Ka oma abikaasa leidis ta tänu oma hobile. Paljud meie kooli 

õpilased tunnevad ka tema last. –  

19. Kui ma oleksin sündinud 07. novembril ja oleksin olnud poisslaps, oleks mu ema mind 

jutu järgi kohe parteisse kirjutanud (Kommunistlik partei, aga tegelikult sinna ei saanud 

vist ise soovi avaldades☺) I klassis osalesin tantsuringis, sest minu klassijuhataja oli 

tantsuõpetaja. Siis aga hakkas miskipärast põlvevalu ja II klassist alates olen pea kogu elu 

laulnud kooris. Tahtsin väga saada arstiks ja käisin isegi lõpuklassis ülikooli juures 

kursustel, aga siis lõin põnnama, et kas ikka oskan õigesti ja kiirelt tegutseda. Ema oli 

mul õpetaja ja mulle meeldis väiksena vaadata kuidas ta  töid parandab ja klassipäevikut 

täidab. Seega järgmine valik oli õpetaja amet, mis mulle siiani väga meeldib ja 

väljakutseid  pakub. –  

20. Olen koolis käinud 59 aastat. Reiniku Koolis (10. koolis) olen olnud natuke rohkem kui 

pool tosinat aastat vähem poolest sajandist. Olen olnud rühmakomandör kümnel suvel 

Õpilasmalevas, sellest kaheksal suvel oma kooli õpilastega. Olen olnud juhendajaks 

neljal kaval kooli võimlemispeol (vihmavarjud, suured kaabud, kepid, mingi diskotants). 

Olen olnud koolijuht ajal, mil oli minul kokkupuuted KGB.ga, õpilasrindega koolis, 

tänavarahutustega Tartu rahu päeval Tartu linnas, Pareki kõne kooli raadios ja veel 

midagi.  Ei ole koolis õpetanud ainult ühte õppeainet. Olen paljude õpilaste ja mõnede 

lastevanemate arvates kuri õpetaja, kuigi ma ise ei taha seda tunnistada. – 



II KOOLI AJALUGU 

1. Siin Sulle üks käsikirjaline tekst. Kirjuta/Trüki see ümber ja mis Sa arvad, kes selle 

kirjutanud on? 

 

 

Ärakiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes on selle lõigu autor? __________________________________________ 

 

 

2. Miks on meie kooli nimetatud „Mari ülikooliks?” 

3. Mis võti see on? 

 



4. Too välja järgnevate isikute seos kooli ajalooga.  

1) Reinhold Guleke - 

2) Airike Taniloo-Bogatkin - 

3) Marju Lepajõe - 

4) Arnold Matteus - 

5) Kaarel Kotsar - 

6) Vello Aesma - 

7) Mari Jürjens - 

8) Aleksandr Puškin - 

 

5. Millise kuulsa isikuga koolipere pildil poseerib? 

Mis oli kooli ametlik nimetus ajal, mil antud pilt tehtud on? 

 

 
 

6. Pildil on 1953/54 aasta tunniplaan, kuid osa pildist on varjatud valge kastiga. Mis peitub 

kasti all? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kuidas on kooli ajalooga seotud aadress Kesk tn 19? 

 

8. Arvuta! 

 

1) Meie kooli asutaja sünniaasta ________ + (esimeste MRK olümpiamängude 

toimumise aasta _______ - kooli esimese muusikapeo toimumise aasta ________) x 

niipalju aastaid oli Reinik direktor ________ + meie kooli asutamisaasta ________ – 

aasta, mil kool muutus Mart Reiniku Gümnaasiumiks ________ + Tartu rahu maja 

number ________ x meie koolil olnud naisdirektorite arv ________ + kooli hoovis 

olevate kollaste täppide arv ________ – aasta, mil meie kool muutus keskkooliks 

________ = ________ 

 

 

2) (Aasta, mil kool nimetati Mart Reiniku Kooliks ________ – esimese liikumispeo 

toimumise aasta ________) x (Vanemuise 48 uue maja kolmanda korruse 

klassiruumide kabinetinumbrite summa ________ – Vanemuise 48 uue maja teise 

korruse klassiruumide kabinetinumbrite summa ________) + Enn Ööpiku 

direktoriks saamise aasta ________ – praegusel õppeaastal meie koolis töötavate 

õpetajate arv, kelle perekonnanimi algab N-tähega ________ – (klaverite arv 

Vanemuise 48 hoones ________ + klaverite arv Riia 25 hoones ________) + 

niipalju klasse on meie koolis kokku ________ = ________ 

 



III PILDID☺ 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

4.  

 

5.  

 

6.  

 



7.  

 

8.  

 

9.  

 

10.  

 

11.  

 

12.  



13.  

 

14.  

 

15.  

 

16.  

 

17.  

 

18.  



19.  

 

20.  

 

21.  

 

22.  

 

23.  

 

24.  



25.  

 

26.  

 

27.  

 

28.  

 

29.  

 

30.  

 



31.  

 

32.  

 

33.  

 

34.  

 

35.  

 

36.  

 



37.  

 

38.  

 

39.  

 

40.  

 

41.  

 

42.  

 



43.  

 

44.  

 

45.  

 

46.  

 

47.  

 

48.  

 



49.  

 

50.  

 

51.  

 

52.  

 

53.  

 

54.  



55.  

 

56.  

 

57.  

 

58.  

 

59.  

 

60.  

 


