
Kadi Künnapuu TLPK koduõppe 
koordinaator:
Tere, Marrin, palju õnne esimese kulla puhul!Räägi 
oma medaliväärsest saavutusest täpsemalt. 

Marrin Daniel, TLPK õpilane: Ma sain Eesti 
meistriks taekwondos omavanuste tüdrukute 
kaalukategoorias 2019.aastal. Aprilli lõpus osalesin 
ka Berlin Openil, kus olid esindatud 24 riigi 
sportlased. Sain seal kolmanda koha.
Taekwondo on Lõuna –Koreast pärit võitluskunst, 
mis koosneb kahest osast. Taekwon on jalgade ja 
käte kasutamine enesekaitse eesmärgil ja Do on 
eluteekond, mis sisaldab intensiivset vaimset 
treeningut kõrgeima teadvuse arendamiseks.

Ma olen taekwondoga tegelenud natuke üle kahe aasta. Ma treenin Tartu 
Taekwondoklubis Alfa+  kaks korda nädalas. Ma kandideerin Eesti koondise 
liikmeks ning seetõttu osalen laupäeviti Korea treeneri läbiviidavatel 
koondisetreeningutel Tallinnas. Heade tulemuste saavutamiseks on kõige 
rohkem vaja tahtejõudu ja enesedistsipliini.

Kadi:  Tahtejõudu ja enesedistsipliini on näha ka Sinu koduõppe heades 
tulemustes. Kuidas Sa  õpid – kas samamoodi nagu teised 6.klassi õpilased? 

Marrin: Ma õpin ikka samasid aineid nagu kõik teised 6.klassi õpilased. Aga 
koduõppel olles on mul võimalus tegeleda tõsisemalt endale huvipakkuvate 
ainetega. Kõige rohkem meeldivad mulle kunstiajalugu, inglise keel ja itaalia 
keel. Mulle meeldib väga koduõppel olla, iseseisvalt õppida ja  lisaks annab 
see mulle rohkem aega tegeleda taekwondoga ja ma käin ka neljandat aastat 
tennise trennis. Minu õde Triina on ka koduõppel 6.klassis ja ema õpetab 
meid. Mulle meeldib ka kirjutada. Olen kaks korda osalenud Sten Roosi 
muinasjutuvõistlusel ja mõlemal korral sain eripreemia. Ühe muinasjutu 
kirjutasin oma kelgukoerast Geišast. Praegu ma veel päris täpselt ei tea, mida 
soovin edasi õppida ja kelleks saada. Lähen arvatavasti õppima kas 
kunstiajalugu või keeli. Kindlasti soovin edasi tegeleda taekwondoga ja jõuda 
mõnele suurvõistlusele.

Kadi: Soovin Sulle unistuste täitumist ja palju edu edaspidiseks, Marrin!



Kadi Künnapuu TLPK koduõppe 
koordinaator:
Tere, Priit, kutsusin Sind siia hubasesse kohvikusse, 
et Sinuga veidi juttu ajada ja soovida Sulle 
õnne suurepärase tulemuse puhul 
„Känguru“ matemaatikavõistlusel – võitsid esikoha 
võisteldes endast vanematega! Ekolieride 
vanuserühmas võistlesid 3.- 4.klassi õpilased. Sina 
õpid koduõppes individuaalse õppekava järgi küll ka 
juba 4. ja 5.klassi õpitulemusi arvestades, aga oled 
siiski aasta noorem, koolis käiksid alles 3.klassis.

Priit Pedaste, TLPK õpilane:
Jah, väga lihtsad küsimused olid seekord 
„Kängurus“. Sain esimeste seas valmis ja pärast 
mõtlesin küll, et kas ikka said kõik vastused õigesti, 
aga jah – kõik olid õiged.

Mulle on alati meeldinud keerulised ülesanded ja väljakutsed.  Eelmises koolis 

tunni ajal oli mul tihti igav. Ma lahendasin siis ülesandeid ette töövihikutes. 

Vahetunnis mulle meeldis ka klassis pigem lugeda raamatuid nt Harry 

Potterist, pööningukass Atticusest või ülesandeid lahendada kui koridoris lärmi 

käes olla. Nüüd koduõppel on selles mõttes huvitavam, et saan õppida asju, 

mida muidu alles 4. või 5.klassis õpiksin ja käia huviringides rohkem. Ja vähem 

lärmi on kah.

Kadi: Mul on väga hea meel selle üle! Mida Sa soovitaksid lastele, kes tahaks 

samuti matemaatikavõistlust võita?

Priit: Minu ema ostis mulle 1. ja 2. klassi töövihikuid, kui ma käisn lasteaias. 

Mulle meeldisid need väga. Ma soovitaksin teistel lasteaialastel samuti 1. ja 2. 

klassi  töövihikutest ülesandeid lahendada. „Känguru“ ülesannete lahendamisel 

soovitan  tähelepanu pöörata pisidetailidele.

Kadi: Räägi oma huvidest ja tulevikuplaanidest lähemalt.

Priit: Mulle meeldib väga IT valdkond, aga ma sooviks ka astrofüüsikuks saada. 
Seetõttu käin programmeerimise ja kosmoseklubi huviringis iga nädal. Samuti 
huvitab mind muusika, õpin viiulit Elleri Koolis ja osalen oma ema [Merike 
Pedaste juhitavas Tamme Kooli] orkestris, laulan ka poistekooris. Kõige rohkem 
meeldib mulle käia pühapäeviti pühapäevakoolis, sest seal on nii sõbralikud 
inimesed ja mõnus seltskond. 

Kadi: Suur tänu intervjuu eest ja palju edu edaspidiseks, Priit!


