
Intervjuu õpetaja Moonika Martiniga 

 

 

1. Miks sa töötad koolis  ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? 

Mulle meeldib olla õpetaja, sest see amet on vastutusrikas ja  väärtuslik, selles 

töökohas saan jagada oma tarkusi  ja kogemusi teistega. Porkuni koolis meeldib 

mulle töötada, kuna selles majas on nii palju siirust ja rõõmu, toetust, teineteise 

mõistmist ja hoolivust.  

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? 

Olen töötanud erinevates ametites, kuid nimetaks siin viimaseid töökohti, milleks 

on Sotsiaalkindlustusamet – ohvriabitöötajana, Tapa Vallavalitsus- 

lastekaitsetöötajana. 

3. Millises koolis oled õppinud? 

Keskhariduse omandasin Kunda Keskkoolis, edasi õppisin Väimela NST 

veterinaarvelskriks, järgmise hariduse- sotsiaaltöö, omandasin Tallinna Ülikoolis. 

Olen läbinud erinevaid täiendkoolitusi, neid siin nimetama ei hakka.  

4. Kelleks soovisid noorena saada? 

Mul oli ainult üks kindel soov, saada arstiks. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? 

Sündisin Kunda linnas, elanud olen Kundas, Rakveres ja Tamsalus. 

6. Kui suur on pere? 

Mees ja kaks täiskasvanud last (tütar ja poeg). 

7. Kuidas said endale nime? 

Isa ja ema valisid koos. 

8. Lemmikud: 

Lemmiktoit – meeldivad kõik toidud, mis on hästi valmistatud 

Lemmikloom – koer 

Lemmikraamat –  A. Kasemaa „Rannamännid“ 

Lemmiksaade – „Salalaul“ 

Lemmikauto – kõik autod, mis on uued 

Lemmikõppeaine – matemaatika 

Lemmikkuu – september 

Lemmik aastaaeg – sügis 

9. Millised on su hobid? Meeldib lugeda raamatuid. 

10. Mis on sinu meelest inimese parimad ja halvimad omadused? 

Parim omadus on oskus olla siiras ja aus iseenda ja teiste vastu. Halvim omadus 

on uhkus ja kõrkus. 

11. Millised on parimad saavutused? 

Arvan, et minu parim saavutus on oma  laste kasvatamine, neist on sirgunud 

töökad ja ettevõtlikud inimesed. Kindlasti ka see, et kõik alustatud õpingud olen 

suutnud lõpetada. 

12. Milline on elu suurim õppetund? 

Minu elus on palju õppetunde olnud. 

13. Mida teeksid miljoniga? 

Ilmselt jagaksin laste vahel suure summa, natukene  investeeriksin ja annetaksin 

ka heategevusse mingi osa.  



14. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? 

1. Et lõpeks sõda. 

2. Igale lapsele terve ja toetav kasvukeskkond. 

3. Et ma võidaksin miljoni. 

15. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalik? 

Mulle meeldib Eestis elada ja ma ei vahetaks seda ühegi teise riigi vastu. Võin 

korraks reisimas käia, kuid elama jään Eestisse. 

16. Kas sa maagiasse usud? Kui jah, siis kirjelda palun. 

Usun inglitesse, igal inimesel on kaitseinglid.  

17. Üks soov kooliperele! 

Hoidkem teineteist ja väärtustage seda kõike, mis meil koolis on! Ja kuna on 

jõuluaeg, soovin tervele kooliperele rahulikku lumerohket jõuluaega! 
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