Intervjuu õpetaja abi Janika Kleitziga.
1. Miks sa töötad koolis? Elu otsustas niimoodi, et ma siia kooli sattusin ja mulle
meeldivad lapsed.

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? AS „Hallikus“ pagarina 20 aastat ja
peale seda Porkuni Koolis.

3. Millises koolis oled õppinud? Karinu 9- kl. Koolis kuni 1989. aastani. Peale seda
Rakvere Ametikoolis, mille lõpetasin 1995.

4. Kelleks soovisid noorena saada? Arstiks, sest ma olin noorena palju haiglas.
5. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündinud olen Paide haiglas ja elanud olen
Karinul. Alates 1995. aastast Tamsalus.

6. Kui suur on pere? Mees ja 3 last- 25- aastane Keiti, 22- aastane Keili ja 21- aastane
Keimo. Kass ja koer on ka.

7. Kuidas said endale nime? Isa tahtis panna Jana, aga kuna külas juba oli
sellenimeline, siis ema soovil pandi Janika.

8. Mida tahaksid muuta elus? Hetkeolukorras ei tahaks midagi muuta. Olen rahul
oma eluga.

9. Lemmikud: toit- kartulipuder, loom- ahv, film- „Kevade“, raamat- kuna loen väga
vähe, siis lemmikut ei olegi, auto- auto, millega ma sõidan ja see on Škoda, saade“Ringvaade“, värv- heleroheline, spordiala-suusatamine, õppeaine- matemaatika,
kuu- juuni, aastaaeg- suvi.

10.

Millised on hobid? Aiandus, tikkimine ja kõndimine.

11.

Milline on unistus? Et lastel kõik hästi läheks.

12.

Mis on sinu meelest inimese parimad ja halvimad omadused? Parimadsõbralikkus, headus, lahkus. Halvimad- kadedus ja valelikkus.
Millised on parimad saavutused? Kooli lõpetamine, abiellumine ja laste
saamine.

13.
14.

Mida teeksid miljoniga? Jagaksin oma kolme lapse vahel ära.

15.

Mida muudaksid enda juures? Kui oleks iseloomu, siis muudaksin kehakaalu.

Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Et lastel ja kogu meie perel läheks hästi,
et maailmas oleks rahu ja et sõda lõpeks.

16.

Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Sellel nädalavahetusel toimunud
Tamsalu Päevad.

17.

Milline on elu suurim õppetund? Laste kasvatamine, nii isiklike kui ka
erivajadustega laste kasvatamine.

18.

Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Ei tahakski,
aga kui, siis soojale maale.

19.
20.

Kas sa maagiasse usud? Ei usu.

21.

Üks soov kooliperele. Et oleksime kõik hästi sõbralikud.
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