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Le juhtkiri 
 

Kevad - päike paistab ja linnud laulavad. Seda väljendit teab iga lütseumlane vähemalt neljas eri keeles. 
Ometi ei ole aga lütseumlaste kevad nii lilleline:  tasemetööd, eksamid, lõigatud pead... Tsiteerides õpetaja 
Oksa: „Õppige hoolsalt, muidu lööb kevadel armastus pähe ja kukute eksamid läbi.“ Tunnis on aga aina 
raskem keskenduda, kui päike paistab lagipähe ja kardinaid ei saa ju ka alla lasta, sest vaatamata sellele, et 
keemia klassis on aasta läbi suvi, näeb õpetaja Oopkaup liiga harva päikest.  
 
On jällegi saabunud see aeg, kus koridorid (eriti see 1. korrusel inglise keele klassi juures olev 
„armukoridor“) on pisut tühjemad ja kurvemad , sest kõlanud on lõpukell ja abituriente kooli peal enam nii 
tihti ei näe ei näe. Küll aga võib sellest numbrist lugeda nende mõtetest ja mälestustest koolist, samuti 
nippe, kuidas koolis paremini hakkama saada ja pingelisel ajal ellu jääda.  Lisaks saab teada, millist 
muusikat kuulab õp. Oks autos, millist õp. Reier kooliajal ja milliseid filme soovitavad õpetaja Semjonov ja 
Ney. Isegi õp. Oopkaup leidis oma tihedast graafikust hetke, et anda meile väike intervjuu.  
 
Teatri– ja raamatuarvustustele ning omaloomingulegi on ruumi jäetud. 33. lennu vilistlane jagab meiega 
lahkelt oma muljeid sõjaväest ning horoskoobist võib lugeda, mida uut ja põnevat toob kevad 2014. 
Ristsõna vastuseks on seekord Ballikuninga eesnimi ning paljude küsimuste vastuseid võib leida ajalehe  
kaante vahelt. 
 
Loodetavasti leiate ajalehe huvitava ning omalt poolt sooviksin lütseumlastele jõudu ja jaksu raskeks 
õppimiste perioodiks, häid hindeid eksamitel ja ilusat suve. Tuletaksin ka meelde, et kui teil ühtegi head 
mõtet enam suve lõpus peas pole ja kooli tulek üldse ei kutsu, siis mõelge sellele, et ehk saab sügisel 2014 
sõita kooli trammidega, mis liiguvad uutel rööbastel sama mõnusalt nagu uued Elroni rongid. Ainult mitte 
nii ülerahvastatult. 
 
Päikest teie südametesse! 
 
Anette Mäletjärv (XA) 
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Esikaanel Ross Bleckneri nimeta teos 

Ross Bleckner (1949) on sündinud New Yorgis, 
kus ta ka praegu elab ja töötab. New Yorgi 
Ülikooli tudengina sai ta julgustust Chuck 
Close´ilt, et minna õppima California 
Kunstiinstituuti. Vaatamata tolleaegsele 
kontseptuaalse kunsti ja fotograafia 
domineerimisele hakkas ta tegelema maalimisega. 
Naasnud 1974. a New Yorki, asus Bleckner elama 
SoHose ning ühines esimese kunstnikuna Mary 
Boone Galleryga koos David Salle´i ja Julian 
Schnabeliga. Tol ajal oli Bleckneri stiilil vähe 
ühist enamikus galeriides valitseva muskulaarse 
neoekspressionismiga. Tema varased maalid olid 
formaalsed kompositsioonid joonte ja 
spiraalidega- popkunsti leiutiste taasesitlused. 
Kuid kunstimaailm eelistas endiselt 
ekspressiivsust ning Bleckner oli pettunud oma 
tööde vastuvõtus. 1980. aastate kunsti 
piiriületamise raugemine toimus samaaegselt 

Bleckneri peene ja sümboolse kujutamislaadi 
ilmumisega. Bleckneri visuaalselt kirevad maalid 
peidavad oma värvilise pealispinna all tihti väga 
sügavaid teemasid: kunstnikku on alati köitnud 
inimsoo tragöödiad nagu haigused, aja lakkamatu 
kulg ja kõik muu surmaga seonduv. Tema 
suuremõõtmelised lilli kujutavad maalid on 
enamasti abstraktsuseni hajutatud nii, et tõelised 
objektid kaotavad oma tähenduse. Seega on tema 
töid vaadates raske öelda, kas oleme maali 
teemale väga lähedal või sellest kaugel. Bleckner 
oli esimene kunstnik, kes käsitles oma töödes 
AIDSi ja oma isa surma- paljudel maalidel 
välisest vormist hoolimata tegelikult vähki 
elektronmikroskoobi all nähtuna. Ise on Ross 
oma maalide kontseptsiooni  kommenteerides 
öeldnud, et see on rakusein, mis eraldab meid 
katastroofist ja lisab ülevatele ja visuaalselt 
ligitõmbavatele teostele melanhooliat. 



Mida mõtleb 34. lend? 
 
Uuris Anette Mäletjärv (X A) 
 
Milline on Sinu ilusaim mälestus 
lütseumist, mida on lütseum Sulle 
andnud? 
 
Erki Laansalu: Lütseum on andnud mulle mu 
sõbrad. Ma arvan, et sotsiaalne kapital on kõige 
põhilisem, mida indiviid võib TPL-ist soovida. 
Muidugi jäi kahe kõrva vahele ka natuke keeli ja 
kultuuri. 
 
Kadri Oviir: Minu kõige ilusam mälestus 
lütseumist on koolilavastuse „Armastus kolme 
apelsini vastu“ etendus. Need hetked enne 
lavastust: vaatasime õp. Saare klassi (kus oli meie 
garderoob-puhkeruum-grimmikoht) aknast välja 
ja nägime inimeste voogu, mis kooli sisenes. Peas 
oli sada miljonit mõtet: „Me ei saa hakkama!! Ei! 
Me teeme selle ära!“ Või siis: „Mida me küll 
oleme kokku keeranud, mis meil arus on?“ Aga 
tegelikult võiks öelda, et ilma lütseumita ei oleks 
seda lavastust olnud. Ilma lütseumita ei oleks 
neid inimesi kokku sattunud, ja kui isegi oleks, 
siis ei oleks tekkinud neid ideid, mis viisid selle 
lavastuseni. Iga idee, iga inimene oli aga väga 
tähtis komponent selles retseptis, mis pakkus 
natuke naeru lütseumi kooliperele selleks üheks 
õhtuks. Ning kuna ma võin öelda, et vähemalt 
mina ise tundsin ennast ülimalt hästi sel õhtul 
ning vägagi elavana, siis võiks ühtekokku öelda, 
et tänu lütseumile olen ma astunud suure sammu 
lähemale iseenda tundmisele! 
 
Pauliina Ranne: Lütseum on andnud mulle 11 
ilusat aastat, millest 10 läksid üliaeglaselt, 
viimane aga liiga kiiresti. Ilusaim mälestus on 
hetkel kevadine ball, kus kõik olid nii ilusad ja 
armsad ja saal oli ka nagu muinasjutust välja 
võlutud.  
 
Heidi Rand: Terve see viimane 12. klass, 
abituurium, kogu gümnaasium ja lütseum üldse 
on üks imeilus ja eluks vajalik ainulaadne 
kogemus. Loomulikult kõik ballid ja aktused, 
ideoloogilised kõned, kogu klassiga kõht kõveras 
naermised, peaaegu tülini vaidlemised 
jõulupidude etteastete korraldamisel.  

 
Jõulukohvikuaegne lütseum! Õpilasesinduse 
tegevuses osalemine, leesikates käimine. Ja  
 
loomulikult keemia viie saamine! Aitäh 
olümpiaadidel osalemise võimaluse eest ka! PS: 
Ma olen väga tänulik kõige eest, mida lütseum on 
jõudnud mulle anda. 
 
Mida plaanid edasi teha?  
 
Deniss Kovaljov: Tartu Ülikooli psühholoogiat, 
sealt edasi loodetavasti Šveitsi UNIL’i Lausanne’i 
linna. Unistuste töö oleks kuskil USA väikelinnas 
õpetajana töötada. Enne seda lükkaks tegelikult 
väikse maailmareisi ka! 
 
Pauliina Ranne:  Arvatavasti saab minust 
järgmisel aastal tartlane (ja koeraomanik).Väga 
tahan ja loodan sisse saada arstiteaduskonda, et 
kõik haiged ja kurvad inimesed terveks teha, ning 
lõpuks omale väike kutsa ka võtta. 
 
Anett Michelle Valdner: 2014 alustan oma 
õpinguid Tartu Ülikoolis. 2021 saan oma esimese 
lapse. 2024 saan oma teise lapse. 2060 olen 
pensionär. Rohkem ma ette planeerinud ei ole. 
 
Eliis Soomlais: Edaspidi plaanin saada Tartu 
linna elanikuks, minna õigust õppima ja panna 
alus oma ülejäänud elule. Kavatsen saada suureks 
ja tubliks ja kanda koolisõrmuseid ja märki 
endaga kogu aeg kaasas. 
 
Mida muudaksid lütseumis? 
 
Eliis Soomlais: Lütseumis muudaks... ma ei 
teagi, ma muudaks nooremate suhtumist, just 
nende, kes ära lähevad. On ka erandeid, kõigile 
siin ei sobi tõesti, aga fakt on see, et üheksandas-
kümnendas ei oskagi kooli hinnata. 
 
Erki Laansalu: Õppekava. Meil puudub 
rahaõpetus, majandusõpe, IT õpe, aga samas on 
meil liialt palju kirjandust (see on minu isiklik 
arvamus), ja vähe valikuvõimalusi (üldse 
puuduvad). Meil võiks olla perioodõpe. Meil 
võidaks paremini suhtuda koolis käimisesse. Kui 



saad hakkama ei peaks koolis käima. Käid ainult 
töid tegemas! 
 
Pauliina Ranne: Kui mul oleks palju raha, 
ehitaksin lütsumile lõpuks võimla ja siis juba 
uuendaks veidi garderoobe ja WC’sid ka. 
 
Kadri Oviir: Kui see oleks minu teha, siis üks asi, 
mis ma lütseumis teeksin, oleks vabatahtlikud 
teatritunnid, leian, et lütseumis on piisavalt 
teatrihuvilisi aktiivseid inimesi, kes millestki 
sellisest huvitatud oleks. Prantsuse keele tunnid 
teeksin mina paaristundideks.  Iga aasta oleks 
piparkoogimajade võistlus klasside vahel. Kuid 
tegelikult olen ma õnnelik, et lütseum on just 
selline nagu ta on, et lütseumis on sellised 
õpilased ja et seal on just sellised õpetajad. 
 
Mida soovitad noorematele õpilastele 
koolis ellujäämiseks? 
 
Deniss Kovaljov: Ärge võtke kõike, mis teile 
räägitakse liiga tõsiselt, omage kriitilist meelt ja 
püüdke ise mõelda. Kirjanduse tundides kaasa 
rääkimine on väga kasulik,  jääb paremini meelde. 
Seadke endale eesmärke ja pürgige nende poole 
nii nagu ise heaks peate. Ärge ennast õppimisega 
üle koormake, kuid andke alati maksimum! 
 
Kadri Oviir: Mina soovitan kooli nautida (jah, 
see on tegelikult võimalik)! Kes muu kui sina ise 
saad teha oma aja selles koolis nauditavaks ja 
õnnelikuks, korda saata midagi, mis on 
mäletamist väärt ning mille üle sa uhke oled. 
Olgu see siis keemia 5 või hiilgav esinemine 
klassiga kooli jõulupeol. Ellujäämiseks lütseumis 
tuleb ka teada selliseid lihtsaid põhiasju, nagu see, 
et Rembrandt oli karavadžist, et fotoaparaadi 
leiutamine pani aluse impressionismi sündimisele, 
et seebikivi valem on NaOH, et that’i ette koma ei 
käi ja et kool on ehitatud neofunktsionalistlikus 
stiilis. Samas peab selgeks õppima „häma“ 
definitsiooni ning selle kasutusvaldkonnad (NB! 
Eesti keel ja kirjandus on sealjuures 
täppisteadused!) Ühtlasi ei tohi ka ära unustada, 
et ei tasu mõnda aega WC lähedale minna, kui 
koristaja on seda koristamas või just lõpetanud 
koristamise. 
 
Eliis Soomlais: Soovitan võtta koolist nii palju 
kui vähegi saab. Ma soovitan noortel võtta osa 

klassi- ja koolitegevustest/üritustest. Nautige 
palun kõike, mis teile ette antakse. Isegi 
artiklianalüüsides on killuke päikest ja mina 
näiteks igatsen neid, kuigi õigeaegselt ära anda ei 
suudaks neid ikka. Veel andke endale aega 
magamiseks, puhake, sööge, käige väljas, hoidke 
tasakaalu. Ainult kooli pärast ei maksa ka 
muretseda. - + Olge hästi chillid, ärge minge 
tülli, you’re all in this together!!! 
 
Karolina Ilona Rohesalu: Noorematele: 
kannatage ära. Ärge tõmmake ennast katki. Kui ei 
suuda tervet rehkendust, tehke pool, aga tehke 
hästi. Ja kui te ei ole päris kindlad, mida te eluga 
teha tahate… ärge muretsege. See on täiesti 
normaalne. 
 
Millise õpetaja võtaksid üksikule saarele 
kaasa ja miks? 
 
Erki Laansalu: Oopkaup. Mõistab nalja ning on 
elukogenud. Teab reaalsest elust õpetajatest vist 
kõige rohkem. 
 
Anett Michelle Valdner: Ausalt öeldes, ma ei tea 
miks, aga mulle kohe tuli silme ette õpetaja Kokk. 
Põhjendaks ma oma valikut niipalju, et ta on 
õpetaja, kellest ei tea ma mitte midagi muud peale 
selle, et ta annab poistele kehalist kasvatust. 
Teiseks, üksikul saarel oleks Koka huumorisoon 
parim ravim kurva tuju vastu. 
 
Pauliina Ranne: Raske valik, õpetaja Oopkaup 
teeks soolasest mereveest puhast vett, õpetaja 
Maarits ehitaks paadi, õpetaja Lippus  räägiks 
õhtul lõkke ääres huvitavaid jutte, õpetaja Ravell 
kooks sokke, õpetaja Sinka teeks nalja.... 
ühesõnaga, ma ei oskaks otsustada. 
 
Heidi Rand: Tatjana Trojanova, sest она самая 
милая и добрая. Karin Lippuse, sest ma ei kujuta 
ette, kuidas ma suudan edaspidi ühiskonnas 
toimuvat mõista, kui meil enam tema tunde pole. 
Maris Sinka oma teravmeelsuse põhjalikkuse, 
pühendumuse ja kõigega, mis me elu koolis alates 
6. klassist saatnud on. Küüsmaa võtaksin ka tema 
pühendumuse ja kannatlikkuse ning oskuse tõttu 
leida ilusaid kompromisse. 
AITÄH kõigile õpetajatele! 



Oopkaubiga lütseumist, elust ja 
tõsistest asjadest 

 
Intervjueeris Elisa Sinisalu (XI A) 
Marge Oopkaup, meie armastatud (ja mõnikord ka 
mitte nii armastatud) keemiaõpetaja valiti juba teist 
korda poolaastaõpetajaks. Lütseumi üks kauaaegsemaid 
pedagooge on tuntud oma range hindamise, julge 
huumorisoone ja lõpmatu arvu huvitavate lugude 
poolest, kuid tema isiklik mõttemaailm on seni pigem 
tahaplaanile jäänud. Seetõttu uurimegi, mis peitub 
fassaadi taga ja räägime seekord ainult tõsistest 
asjadest. 
 
Annate meie kooli kõrval tunde ka Reaalkoolis. 
Mis teeb just lütseumi eriliseks? 
Lütseum on ääretult kodune kool. Siin on kõik 
õpilased ja õpetajad nagu ühe teki all ja hoitud. Jah, 
teile võib vahel tunduda, et teie kallal näägutatakse 
liiga palju, aga hiljem saate aru, kui palju teist siin 
tegelikult hoolitakse. See ongi kooli väärtus. 
 
Kuidas lütseum isiklikult Teie elu on 
mõjutanud, mida andnud? 
Vaieldamatult kõige olulisem on see, et olen 
lütseumist leidnud mitmeid väga erilisi inimesi oma 
ellu. Need väärtuslikud inimesed olen siit 
ükshaaval üles korjanud ja nendeta ei kujuta ma 
oma elu enam ettegi. 

Kolm omadust, mida Te inimeste juures 
vihkate ja mida hindate? 
Mulle ei meeldi kurjus, arrogantsus ja sallimatus. 
Hindan väga empaatiavõime olemasolu, ausust-
siirust, arukust. 
 
Kui Te saaksite olla parim ükskõik milles, siis 
mis see oleks? 
Ma ei taha otseselt milleski parim olla. Kõige 
tähtsam on olla inimesena õnnestunud. 
 
Kui Te saaksite Jumalale ainult ühe küsimuse 
esitada, siis mis see oleks? 
Miks? 
 
Kui Te saaksite elada mingil teisel ajastul, siis 
millisel ja miks? 
Renessansiajal ilmselt, sest siis väärtustati inimest. 
Inimest hinnati isiklike omaduste, tarkuse, ilu ja 

julguse järgi, pakuti palju elamusi inimese meeltele. 
See oli inimesekeskne ja humanistlik aeg. 
 
Kui Te saaksite ükskõik millise kuulsusega 
õhtusöögile minna, siis kellega? 
Üldiselt ei taha ma ühegi kuulsusega õhtusöögile 
minna. Õhtune aeg on privaatne ja selle veedaksin 
hea meelega enda inimestega. Aga Putini käest 
tahaks viimasel ajal küsida, mis tal viga on.. (Jääb 
mõttesse). Siiski, lugesin hiljuti Andy Warholi 
raamatut ja ta tundub väga vaimukas ja lihtne 
inimene. Temaga koos võiks õhtust süüa. 
 
Kui ükskõik milline kunstnik (elus või surnud) 
saaks Teist maalida portree, siis kelle Te 
valiksite? 
Jälle, kui ma just pean valima.. Mulle ei meeldi ka 
see,  kui mind pildistatakse, rääkimata portreest. 
Aga võib-olla laseksin siis Modiglianil endast pildi 
teha. Huvitav oleks teada, mis elundit pidi ta mu 
välja venitaks. Teine kunstnik, kes mulle väga 
sümpatiseerib, on Tamara di Lempicka. Käisin 
suvel tema näitusel ja see oli minu jaoks suur 
elamus. 
 
Kas inimesed saavad muutuda? 
Minu meelest on vahe inimese iseloomul ja 
loomusel. Inimese loomust ei saa muuta. Loomus 
on midagi looduslikku, ehedat, päris-ise-olemist. 
Iseloomu kohta ütleb hiina vanasõna: „Korda tegu, 
siis saad harjumuse, korda harjumust, siis saad 
iseloomu.“ Iseloomu võivad muuta väga rasked 
sündmused inimese elus, aga loomus jääb. 
 
Kas elu on õiglane? 
Küllap vist… Kõik saavad elus selle, mis nad n-ö 
tellinud on. (Mulle meeldib mõelda, et elu on nagu 
pusle kokkupanemine. Inimese sündides on karp 
kummuli ja kõik tükid pillapalla. Siis hakkame neid 
tükke ükshaaval panema õigetesse kohtadesse. 
Mõnikord on see vaevarikas, siis jälle läheb 
kergemini. Ja nii, tehes õigeid ja valesid valikuid, 
saab pusle lõpuks valmis; pilt saab kokku.) Mõnel 
võtab see vähem aega, teisel rohkem. 



Intervjuu õpetaja Mihhailoviga 
 
Intervjueerisid Henrik Rank, Johanna Alvin ja 
Gamithra Marga (VIII B) 
Kindlasti pole kellelelegi märkamatuks jäänud õpetaja 
Mihhailov, kes arvutiklassis printimisel ja tehnika 
parandamisel alati abiks on. Tema kohalolek koolis on 
iseenesestmõistetav, kuid kui palju me temast tegelikult 
teame? 
 

 
 
Kuidas sattusite meie kooli tööle? 
Mu elus oli keeruline aeg, otsisin tööd, pakkusin 
end siia ja poole aasta pärast kutsuti. See oli umbes 
12 või 13 aastat tagasi. 
 
Kas Teile meeldib meie koolis töötada? Miks? 
Meeldib kindlasti. Töötan siin juba päris ammu. 
Mulle meeldib see protsess, milles osalen, hea 
kollektiiv ja Lauri Leesi. Noortega töötada on 
keeruline, aga huvitav. 
 
Miks valisite ametiks just arvutiõpetuse? 
Olen arvutitega terve elu seotud olnud, koolis ka. 
 
Kas Teie arvates peaks koolis olema 
programmeerimise tund? 
Tegelikult olen paari õpilasega programmeerimist 
natuke õppinud ja olen aidanud neil areneda. 
Arvan, et kõigile pole seda vaja, aga mul oleks hea 
meel, kui soovijaid oleks rohkem. 

 
Kas Te mängite arvutimänge? Kui jah, siis 
milliseid? 
Viimati mängisin tõsist arvutimängu umbes kuus 
aastat tagasi, järgmist enam ei alustanud, sest see 
võtab liiga palju aega. Aga selliseid ajaviitemänge 
nagu „Sudoku“ või „Solitaire“ mängin küll, kui 
tuleb näiteks allalaadimise ajal 15 minutit lihtsalt 
oodata.  
 
Millist arvutimängu kuus aastat tagasi 
mängisite? 
Ma ei mäleta enam selle mängu nime, aga igatahes 
mingi sõdur liikus ringi ja tulistas. Mitte küll 
„Counter Strike“, vaid tunduvalt aeglasem. (Hiljem 
meenusid nimed: „Delta Force“ ja „Delta Force 2“) 
 
Millega tegelete vabal ajal? 
Tegutsen kahes valdkonnas: tegelen laskespordiga 
– lasen spordipüstolist – ja olen Kaitseliidu aktiivne  
liige. See tähendab kuus vähemalt üht 
nädalavahetust metsas. 
 
Millised on Teie saavutused laskespordis? 
Laskespordis täitsin meistrinormi ja Kaitseliidus 
kõige kõrgema taseme laskenormi. Läbisin 
Kaitseliidu sõduri baaskoolituse. 
 
Kuidas tekkis Teie huvi laskespordi vastu? 
Kõik algas juba koolilapsena, umbes kuuendas 
klassis, ja koolieas lõppes ka. Aga kui lapsed 
kasvasid suureks, siis vaatasin, et enam ei ole seda 
ohtu, et keegi leiab relva ja tapab ennast või kellegi 
teise. Leidsin, et võin seda endale lubada. 
 
Millist muusikat Te kuulate? 
Tegelikult ma enam muusikat ei otsi. Kuulan oma 
noorusaja muusikat ja võrdlen sellega, mis meil 
praegu on. Meeldib väga hea kõlaga muusika. Kui 
on vaba aega ja olen omaette, nii et keegi ei kuule 
ega tea, mida ma kuulan, siis kuulan internetist 
bluusiraadiot. 
 
Kas sooviksite kuhugi reisida? 
Ma olen päris vähe reisinud, ainult koolireisidel. 
Reisimisel on kaks poolt: ühest küljest näed 
maailma, teisest küljest on oht haigestuda. Ütleks 
nii, et olen näinud nii vähe, et kõik oleks huvitav. 
Kindlasti meeldiks Lõuna-Ameerika ja Kaug-Ida, 
kuigi Kamtšatkal olen ma käinud. 



Milliseid keeli Te valdate? 
Tegelikult vaid eesti ja vene keelt. Ankeedis 
kirjutan, et inglise keelt ka, aga seda oskate teie 
paremini. 
 

Mis on Teie tulevikueesmärgid? 
Praegune protsess rahuldab mind enam-vähem. 
Maja ma ehitasin, lapsi kasvatasin, elan õnnelikult 
enda ehitatud majas ja tahaks, et kõik oleks nii, 
nagu ma ise olen enese jaoks kujundanud. 

 

Õpetaja Semjonovi filmisoovitus 
Võrratute ja mällu kustumatu jälje jätnud filmide 
seast valikut tehes olen silmas pidanud eelkõige 
kaht asjaolu: esiteks, et filmid pakuks 
mõtlemisainet pikemaks ajaks, ja teiseks, et 
mitmete mainitud režissööride ja nende loomingu 
vastu võiks huvi tunda. Kõrvalise tähendusega ei 
ole seegi, et paljud filmid on kirjandusteoste 
ekraniseeringud. 
 
1. Sõja süngust, põrgulikkust ja mõttetust 

rõhutavad filmid: „Läänerindel muutuseta“ 
(1979), režissöör Delbert Mann (film põhineb 
Erich Maria Remarque’i sama pealkirjaga 
romaanil) ja „Reamees Ryani päästmine“ 
(1998), režissöör Steven Spielberg. 

 
2. Allegoorilist ühiskonnakriitikat sisaldav 

esimene täispikk inglise animafilm „Loomade 
farm“ (1954), režissöörid Joy Batchelor ja John 
Halas. Film põhineb George Orwelli sama 
pealkirjaga teosel. 

 
3. Film, mis kõneleb sellest, et tänapäeval on 

loodus ja kultuur kaotanud oma iidse tasakaalu 
ning kõik võib kontrolli alt väljuda, kui 
inimkond ei ärka üles ega tunnista ohte, mille 
on tekitanud tema tehnoloogiline jultumus: 
„Koyaanisqatsi“ (1983); režissöör Godfrey 
Reggio (väga tähtis on Philip Glassi muusika).  

 
4. Eelmisele jätkuks ütlemata kaunis 

psühholoogiline katastrooffilm maailmalõpust, 
kus inimesed ei ole juhtuvale kuidagi kaasa 
aidanud ning peavad leppima paratamatusega: 
„Melanhoolia“ (2011), režissöör Lars von Trier. 

 
5. Vahepalaks ajastutruu kostüümidraama XVIII 

sajandi kõrgema seltskonna elegantsusest ja 
õelusest: „Ohtlikud suhted“ (1988), režissöör 

Stephen Frears (film põhineb Choderlos de 
Laclos’ sama pealkirjaga romaanil). 

 
6. Ameerika unelma näilisust koomilises või 

groteskses plaanis näitavad filmid: „Tabamatu 
ilu“ (1999), režissöör Sam Mendes; „Reekviem 
unistusele“ (2000), režissöör Darren Aronofsky 
ja „Väike miss päikesepaiste“ (2006), režissöörid 
Jonathan Dayton ja Valerie Faris. 

 
7. Ilusad filmid, milles ühelt poolt ei suudeta 

vastu panna dekadentismi ahvatlevale 
külgetõmbejõule, kuid mis teiselt poolt 
kritiseerivad teravalt pahelist ja liialdusi täis 
maailma: „Magus elu“ (1960), režissöör 
Federico Fellini ja „Kohutav ilu“ (2013), 
režissöör Paolo Sorrentino. 

 
8. Noorte lausa uskumatult õõvastavat vägivalda 

lahkavad filmid: „Kellavärgiga apelsin“ (1971), 
režissöör Stanley Kubrick (film põhineb 
Anthony Burgessi sama pealkirjaga romaanil); 
„Jõhkrad mängud“ (1997), režissöör Michael 
Haneke ja „Me peame rääkima Kevinist“ (2011), 
režissöör Lynne Ramsay (film põhineb Lionel 
Shriveri sama pealkirjaga romaanil). 

 
9. Vastukaaluks eelnevale filmid sellistest 

inimestest, kes ei mahu paljude jaoks mõiste 
„normaalne“ alla, kuid ometi sunnivad meid 
oma arusaamu ümber hindama ja mõistmise 
piire avardama: „Vihmamees“ (1988), režissöör 
Mark Johnson ja „Forrest Gump“ (1994), 
režissöör Robert Zemeckis. 

 
10. Lõpetuseks midagi ilusat: pisut muinasjutuline 

ja idealiseeritud lugu, mis viib eemale reaalsest 
maailmast: „Amélie“ (2001), režissöör Jean-
Pierre Jeunet. 

 



Õpetaja Reieri muusikasoovitus 
Tegelikult on see minu jaoks keeruline ülesanne. 
Ma ei ole melomaan ja hindan kõige rohkem 
vaikust. Ometi on mõningaid autoreid või 
ansambleid, kes on mingitel hetkedel olnud olulised 
ja nüüdki mõjuvad nostalgiliselt või hinge 
liigutavalt.  
 
Keskkooli ajal ja pärast seda kuulasime väga palju 
Vene bände, nagu Akvarium, Kino, Nautilus 
Pompilius, Ljube jms. Need bändid meeldivad 
siiani. Boris Grebentšikov ja Akvarium oli minu 
jaoks kunagi sedavõrd huvitav, et  kui Eestis 
kontserte korraldati, olin kohal.  
 

Olulised nimed on veel Pink Floyd, Genesis, Yes, 
Vangelis, Renaissance. Näiteks Renaissance’i 1973. 
aasta album „Ashes Are Burning”. 
 
Tänapäeva Eesti autoritest pean väga heaks 
tegijaks Vaiko Eplikut, ma arvan, et tema lood 
jäävad Eesti levimuusika klassikasse ja ta võiks 
nendega saada Rein Rannapi mantlipärijaks. 
Rannapi lugudest meenutab kunagisi maalilaagreid 
Otepääl laul „Ühes väikses Eesti linnas”, esitajaks 
Tajo Kadajas ja ansambel MEIE.

Üks minu jaoks eriline, selle bändi kohta pisut 
ebatüüpiline, lugu on „Под Небом Голубым Есть 
Город Золотой...”. 

 

Õpetaja Oksa muusikasoovitus
Viimased 2-3 aastat kuulan muusikat ainult autos.   
Muusika, mis mind koeraspordis aitab  
võistlussoorituseks häälestada , on ansambel  ELO 
(Electric Light Orchestra) looming. Kuulan seda 
võistlustel erinevate alade vahel ja vahetult enne 
sooritust, hääl põhjas - 
CD, mis on hetkel auto plaadimängijas, on „The 
Very Best of ELO“. 
Toon siinkohal ainult mõned lood: 

1. „Rock´n Roll is King“ – selle looga on mul 
eriline mälestus ajast, kui ma Tartus 
tüdrukute võimlemisrühma juhendasin ja 
me tegime selle loo järgi ühe päris vahva 
kava! 

2. „Confusion“ 
3. „Don`t Walk Away“ 
4. „All Over The World“ 

 
Genesis on mu lemmik juba keskkoolipäevilt. Kui 
mu õde sai endale esimese kassettmagnetofoni, siis 

esimene plaat, mille sain sõbrannalt lindistamiseks, 
oligi Genesise „Foxtrot“. Nüüd muidugi nii rasket 
muusikat väga ei kuula, kuid autos panen sageli 
peale just Genesise „ Platinum Collectioni“, millel 
on mõned lood just sellelt minu esimeselt 
lindistatud plaadilt (näiteks „The Lamb Lies Down 
on Broadway“). Genesist kuulan just siis, kui olen 
3-4 tunniks jäljetrenni läinud, jälje maha pannud ja 
istun autos ning parandan koolilaste töid - Olgu 
siinkohal ka mõned  lemmiklood: 

1. „Invisible Touch“ 
2. „Mama“ 
3. „Home By The Sea“ 

 
On veel üks ansambel, millest minuvanused ei saa 
üle ega ümber –  The Beatles. Pikematel 
maanteesõitudel  kuulan tihti „Abbey Roadi“. Vahet 
pole, mis lugu tuleb, kõik on väga head. 

1. „Here Comes The Sun“ 
2. „The End“  

 



Õpetaja Ney filmisoovitus
x „Pay It Forward“ (2000, „Anna edasi“) - 

mind kõige kauem mõjutanud film, 
kirjutasin juba kooliajal sellest inglise keele 
tunniks filmitutvustuse. 

 
x „The Sound of Music“ (1965, „Helisev 

muusika“) - peaaegu kõik aastad sellega 
alanud, väga hea muusikaga traditsioon 
minu jaoks. 

 
x „Mamma Mia“ (2008) - kui ei suuda tööd 

teha, siis selle filmiga saan alati töölainele, 
olgu tegu kas toa koristamisega või tööde 
parandamisega. 

 
 

x „Die Hard“ (1988, „Visa hing“) - jällegi 
traditsioon, seekord siis jõuluaegne, 
võimalik, et vendadega kasvamise mõju. 

 
x „Intouchables“ (2011, „1+1“) - viimaste 

aastate üks parimaid filmielamusi, mis 
mitmekordsel vaatamisel ikka külmaks ei 
jäta. 

 
x „Edie & Thea: A Very Long Engagement“ 

(2009, „Edie ja Thea: Üks väga pikk 
kihlus“) – tegelikult dokumentaalfilmide 
usku olen ka, seega panin lõppu just nimelt 
ühe doki, mis mingil hetkel mõjutanud ja 
jäänud meelde kui emotsionaalne, samas 
positiivne lugu. 

  

 
 

 

 

 

 

 



Eesti Kaitseväest ja ajateenistusest 

 
Kindlasti on enamikul meie kooli noormeestest (ja 
vast ka mõnel neiul) peas mõtted ajateenistusest. 
On entusiaste, kõhklejaid ja neid, keda ei huvita 
üldse, mis neist saab. Ma soovin aidata leida 
selgust ja anda objektiivse ülevaate sellest, mis 
ootab ees inimesi, kes vabal tahtel või kohust täites 
asuvad teenima Eesti Kaitseväes. 
 
Mina olen kaitseväe Kuperjanovi jalaväepataljoni 
luurekompaniist tervislikel põhjustel enne tähtaega 
vabanenud reamees, ametilt kuulipildur. Ühtlasi 
olen lütseumi kuldmedaliga lõpetanud arstitudeng 
(hetkel akadeemilisel puhkusel). Stereotüüpselt 
arvatakse, et „minusugune“ ei sobi üldse 
ajateenistusse, sest seal on vaid ajudeta kahuriliha. 
Arstitudengina pidin ise langetama otsuse minna 
teenima, sest seadus minult seda ei nõua – arstidele 
on eelmisest aastast ette nähtud teistmoodi 
koolitus, mille kohta ma täpset ülevaadet anda ei 
oska, tegu on liiga värske süsteemiga.  
Stereotüüpe kummutades võib hoopis öelda, et 
ajateenistuses on täielik läbilõige ühiskonnast. Seal 
on nii võitlejaid, kes pole elus ühtki raamatut läbi 
lugenud ega oska väga hästi kirjutadagi, kui ka 
näiteks füüsikageeniusi. Leidub väga meeldivaid 
inimesi, aga paraku on palju ka neid, kellega 
suhtlemine näib võimatuna (Issanda loomaaed 
tõesti on suur ja lai). Sotsiaalsed erinevused 

võimendavad vapustust, mis niikuinii kaasneb 
sukeldumisega ajateenija ellu. 
 
Ma valisin luurekompanii, sest teadsin, et sealt 
tulevad kõige ekstreemsemad kogemused. Luuraja 
tegutseb vastase tagalas, mistõttu võib ära 
unustada inimliku toidu ja sooja magamiskoha – 
mistahes ilmaga magatakse lageda taeva all.  
 
Elu ajateenistuses on kujuteldamatu sellele, kes 
pole seda ise läbi elanud. Noored inimesed 
rebitakse välja nende igapäevasest turvatundest, 
neile pannakse selga vorm ja nende elu keeratakse 
pahupidi. Pikka aega joostakse ringi peata kanana, 
sest tsiviil- ja militaarelul puuduvad suuremad 
sarnasused. Peab elama pidevas pinges, mis tekib 
sellest, et on hetki, kus pole absoluutselt mitte 
midagi teha, passitakse täiesti mõttetult, surrakse 
igavusse, ja järsku pole enam aega hingatagi, siis 
surrakse koormuse kätte. Terve teenistuse vältel 
vaevab väsimus ja tüdimus. Katsumused on järjest 
raskemad, nii mõnedki langevad – ja saavad selle 
eest karistada. Sõdurit saadab pidev hirm karistuse 
ees, sest sõjaolukorras ei tohi teha vigu, 
ajateenistus on selle suhtumise omaks võtnud. 
Ometi ei saa öelda, et kõik oleks ainult halb. 
 
Põhiline motivaator ajateenistusse astumiseks oli 
soov saada heasse vormi. Arvestades, et olin varem 
„arvutis istuva“ eluviisiga, oli teenistuses saadav 
füüsiline koormus ehmatav. Tervis ütles tihti üles, 
liigesed valutasid ja said tõenäoliselt püsivaid 
kahjustusi, aga lõppude lõpuks tulin koju 
suurepärases vormis, pole eales end nii tugevana 
tundnud (seda ka vaimselt, kui ignoreerida kohatist 
emotsionaalset ebastabiilsust).  
 
Teenistusest tahtsin saada kaasa ka lugusid, mida 
kunagi oma lastele jutustada, kogeda midagi täiesti 
teistsugust. See oli tagatud. Vaimset naudingut 
pakkus võimalus õppida sõjateooriat mitme nurga 
alt, et valmistuda teooriaeksamiks. Ükski tarkus 
pole üleliigne. Elu lõpuni jääb kaasa jõlkuma minu 
omast ülimalt erinev mõtlemisviis ja maailmavaade 
– võib öelda, et kaitsevägi avardab silmaringi suisa 
sunniviisiliselt. 
 
Kas on mõtet vältida ajateenistust iga hinna eest? 
Kindlasti mitte. Seal saab poiss meheks ja 



tagantjärele tundub kõik päris lõbus. Kas on mõtet 
innuga oodata ajateenistusse minekut? Kindlasti 
mitte. Teil puudub ettekujutus, millesse te end 
mässite. Ärge minge sinna suurte lootustega, et 
kõik on väga lahe – tõenäoliselt pettute (nagu 
mina). Ajateenistus jätab võitlejasse jälje, 
olenemata sellest, kas ta teenib ühe või üksteist 
kuud.  
 
Kas ajateenistus on kellelegi päriselt kasulik? 
Absoluutselt. Ajateenistus on kasulik eelkõige 
neile, kel puuduvad ideed, mida endaga pärast 
keskkooli teha, mida minna õppima jne. Eesti 
Kaitsevägi pakub vägagi laia tööpõldu, milles ei 
tule puudust põnevusest. Nii mõnigi avastab, et 
tahab pärast ajateenistust astuda just Kõrgemasse 
Sõjakooli või Scouts-pataljoni. Samas minu täiesti 

subjektiivne arvamus on, et isikule, kel on töö või 
ülikooliga seotud kindel plaan ja eesmärk, ei tohiks 
olla sõjaväekohustuslane (saan väga hästi aru, miks 
arstid enam ei pea minema). Ometi ei jookse 
sõjaväeteenistus mööda külge alla mitte kellelgi – 
ja seda ütlen mina, kes ma läksin teenima terve 
poisina ning tulin tagasi poolpimeda kergelt 
kurdistunud mehena. 
Soovin jõudu kõigile, kes te millalgi teenima asute!  
 
erureamees Patrick Pihelgas, TPL-i XXXIII lennu 
vilistlane 
KUP JVP – LuKo  
PS. Igasuguste ajateenistust puudutavate küsimustega 
võib igal ajal minu poole pöörduda, saan anda ülevaate 
asjadest, mida pole sünnis avalikult kuulutada. 

 

Teatriarvustus: „Tuvi“ 
  
Linda Nõmmik (VIII B) 
 
Andri Luubi kirjutatud ja Maria Petersoni 
lavastatud „Tuvi ehk Katastroof kolmes vaatuses“ 
(Theatrum) on koomiline näidend õnnetu 
atmosfääriga väiketeatrist, selle töötajate 
hingeelust ning nende kohtumisest moodsa 
teatriga. Tükki mängitakse Sinilinnu kohvikuga 
samas majas asuva Kinomaja saalis, mille kitsas 
lava on nutikalt muudetud teatriuberiku 
lavataguseks ruumiks. 
 
Publikupuuduses teater Hermes karjub uuenduste 
järele, tema väsinud moega näitlejad unistavad 
millestki suuremast, kui töökoht neile pakkuda 
suudab. Olukorda asub lahendama pilkupüüdev 
läikivates retuusides lavastaja Mehis-Madis (Nero 
Urke). Tema eesmärk on viia teater uuele 
innovaatilisele tasemele, mis seisneb näitlejate nii 
füüsilises kui ka vaimses paljastamises. Idee tekitab 
teatritöötajates uusi mõtteid, mida nad ka 
publikuga jagavad.  
 
Tegelaste tragikoomilisuse väljamängimiseks on 
osadesse leitud väga sobivad näitlejad mitmest 
Eesti teatrist. Kõige enam jääb ehk silma vana 
tegija Aleksander Eelmaa, kelle konservatiivne 

tegelane Heinar eelistab jääda vanamoodsate 
teatrikommete juurde. Heinar mõistab kiiresti, et 
tegelikult valitseb uue lavastaja särava ja 
enesekindla imago all tühjus. Lavastaja Mehis-
Madis on tõeline kehkenpüks, kes aga oma 
totakustega moosib ära heitunud teatridirektori 
Vello-Viljari. Aarne Soro mängitud direktor on 
kerge saak, sest oma teatri august 
väljatõmbamiseks on ta valmis tegema kõike. 
Paratamatult mõjub naeruväärsena lapseootel 
näitleja Rita-Reet (Liina Olmaru), kes oma 
tohutute alaväärsuskomplekside tõttu tundub 
olevat pideva nutmapuhkemise äärel. Karakterite 
ilmet on oma kostüümidega täiustanud meie kooli 
vilistlane Maarja Naan (XXVIII lend). 
 
Maria Peterson on kõigi kolme vaatuse 
lavastamisega osavalt hakkama saanud, hoides 
publiku tähelepanu aplausini, üllatades 
professionaalsete nüanssidega ja andes 
etendusejärgset mõtteainet. Õhus hõljub küsimus: 
„Kas tuvi läheb lõpuks lendu?“ Theatrumi 
„Katastroof kolmes vaatuses“ lahutas mu meelt, 
tõsiseks jääda oli raske. Kui teidki huvitab, kus 
lõppeb kunst ning algab tühi lollimängimine, on 
see lavastus teile loodud. 
 



Raamatuarvustus: „Ainus ellujäänu“
 
Ramona Mägi (VII A) 
 
„Ainus ellujäänu“ on dokumentaaljutustus USA 
mereväeüksuse SEAL missioonist „Redwing“. 
Missioon leidis aset 2005. aastal Afganistanis. 
Teose autor Marcus Luttrell oli, nagu pealkiri 
viitab, missiooni ainus ellujäänu.  

„Ainus ellujäänu“ annab ülevaate eriüksuslase elust 
lapsepõlvest missioonijärgse ajani ning sellest, 
kuidas erinevad sündmused tema vaateid ja 
prioriteete mõjutasid. Juba lapsepõlves tahtis ta 
SEALi liikmeks saada ning inspireeriv oli lugeda, 
kuidas ta tänu tohutule tööle, tahtele ja usule 
arenes ning tippude hulka jõudis. Treening 
eriüksuslaseks saamiseks ning varasemad 
missioonid on karakteri arengu seisukohalt tähtis 
osa jutustusest. Humoorikad on kirjeldused teistest 
missioonil osalenutest.  

Lugemise ajal süveneb arusaamine sellest, mis 
tegelikult pidevalt sõjajalal olevates riikides toimub 

ning kuidas see muudab inimesi ja nende 
igapäevaelu. Süütuid inimesi tapetakse 
külmavereliselt, need inimelud on terroristide jaoks 
tähtsusetud. Neid huvitab vaenlase veri. 

„Ainus ellujäänu“ on üks nendest teostest, millele 
tuleb lugedes sajaprotsendiliselt pühenduda, 
vastasel juhul võib lugeda lehekülgi ilma, et 
millestki aru saaks. Hoolimata sellest ei ole tekst 
kuiv ega igav. Autor on jutustusse pannud palju 
oma emotsioone ja elamusi, läägeks muutumata. 
See eristab „Ainsat ellujäänut“ paljudest teistest 
sama žanri teostest ning muudab selle hästi 
loetavaks. Seega on „Ainus ellujäänu“ ilmselt üpris 
põnev ka lugejatele, kes üldiselt ajaloost ning 
sõjaga seotud teemadest ei huvitu. Jutustus 
patriotismist, raskustest ning nendega 
toimetulekust, usust lähedastesse ja endasse võib ju 
kõlada klišeena, kuid on tegelikult intrigeeriv ja 
mõtlemisainet pakkuv lugemine.  

 

Raamatutvustus: „Raamatuvaras“ 
 

Anastassia Belkov (XI A) 
 
Markus Zusaki romaani tegevustik leiab aset 1930. 
aastate lõpul ja 1940. aastate algul Natsi-
Saksamaal. See jälgib väikese tüdruku Liesel 
Memingeri elu ja suurekssaamist kasuperes, 
tutvustades samal ajal lugejale Natsi-Saksamaal 
elavate inimeste igapäevaelu, sellega kaasnevaid 
hirme ja helgemaid hetki. Puudu ei jää 
pommivarjendid, raamatute massiline põletamine 
Hitleri sünnipäeva auks ning juudivereliste 
jälitamine. Olulisel kohal on Lieseli sõprus juudi 
Maxiga, kes end tüdruku pere keldris peidab, ning 
noore neiu armastus raamatute vastu. Ta on valmis 
ronima linnapea isiklikku raamatukogusse või 
näppama teoseid keelatud kirjanduse tuleriidalt, et 
vaid uusi ja uusi lugusid avastada. 
 
 
 

Vaatamata oma mahukusele (eestikeelsel versioonil 
576 lehekülge) on teost väga kerge lugeda. 
Romaan annab suurepärase pildi ajastu 
atmosfäärist ning tavainimeste igapäevaelust, 
haarates lugeja täielikult enda kütkeisse. 
Omanäolised tegelased on väga tõetruud ja jäävad 
kauaks eredalt meelde. 
 
Romaani teeb eriliseks see, et kogu teose vältel on 
jutustajaks Surm. Ta kirjeldab kõike väga lühikeste 
ja lihtsate lausetega, aga ometi on need nii tabavad 
ja siirad, et panevad lugeja vahel tükiks ajaks järele 
mõtlema. Kuigi teoses on käsitletud selliseid väga 
keerulisi ja rusuvaid teemasid nagu sõda ja surm, 
on just lihtne ja konkreetne stiil see, mis teeb teose 
kauniks ja hingeliseks. Pärast lugemise lõpetamist 
(tõenäoliselt pisaramärja näoga) on mõtted veel 
mitu päeva hõivatud tegelaste  ja teose juures. See 
on üks selliseid romaane, mida mitmekordne 
lugemine vaid veelgi südamelähedasemaks teeb.



Väikese maja arvamus 
 

Küsitlesid Anette Mäletjärv ja Elisa Sinisalu 
 
Selles numbris uurime väikese maja õpilastelt nende 
eeskujude ja lemmikraamatute kohta. Armsuse mõttes on 
vastused toimetamata. 
 
„Kes on su suurim iidol/eeskuju ja miks?“ 
Vastab III A klass. 
 
x Minu eeskuju on minu ema, sest ootamatus 

olukorras suudab ta alati rahulikuks jääda ja 
lohutab mind. (Rahel) 

x Mulle meeldib Kanye West, sest ta on äge ja 
laulab hästi. (Oliver) 

x Soovin olla naise moodi. (Mark) 
x Mina tahaksin olla mõne kuulsa leiutaja moodi, 

sest mulle meeldib väga leiutada. (Kristjan) 
x Mulle on eeskujuks Steve Jobs, sest ta elas 

kogu aeg tulevikus ja tegi Appli 
elektroonikfirma. (Rasmus) 

x Ma tahan saada suurena selliseks, nagu mu 
ema. Ta töötab tavalise inimesena, aga minu 
jaoks on ta eriline. Ta töötab DSV-s. (Cristofer) 

x Mulle meeldib Eminem, sest ta on väga hea 
räppar ja laulab hästi. (Ekke) 

x Ma tahaksin suurena olla samasugune nagu mu 
isa, sest ta on mulle õpetanud asju mida ma ei 
tea. (Kris) 

x Minu iidol on Balotelli, sest ta on osav 
jalgpallur. (Karel) 

x Ma tahaksin olla oma ratsatreener Merike 
Viilupi moodi, sest ta on lahke, tore ja mind 
huvitab väga ta eriala. (Liis) 

x Minu eeskuju on mu vanaema, sest ta on 
ehtekuntsnik ja on teinud ehteid mulle mu 
emale ning mu väiksele õele. (Liisa-Maria) 

x Juba väiksest peale on mu iidoliks olnud Maria 
Sharapova, sest ma tahan ka saada heaks 
tennisistiks. (Greta) 

x Minule on eeskujuks näitleja Andrus Vaarik. 
Sellepärast, et ta on hea näitleja ja ma tahaks ka 
suureks saades tema moodi olla. (Madis) 

x Ma soovin olla oma venna moodi, sest ta on 
tark ja käib teistel maadel olümpjaadidel. (Kaisa 
Hänni) 

x Mulle meeldib üks kuulsus ujula. See on 
sellepärast, et mina käin ka ujulas ja mul on  

väga huvitab näha kuidas teised ujuvad. 
(Georg) 
 

 „Mis on su lemmikraamat ja miks?“  
Vastab IV B klass. 
 
x Minu lemmikraamat on „Oksa Pollok“. Sellel 

raamatul on mitu osa. Mulle meeldib see 
raamat kuna seal on üks maa nimega Edefia 
kust inimesed põgenesid, et ennast kaitsta. 
Nendes osades proovivad nad sinna Edefiasse 
tagasi saada. Ainuke võimalus on saada sinna 
tagasi ühe tüdrukuga kes osutub selle maa 
nimega Edefia Nooreks Armuliseks ehk 
valitsejaks. Nas elavad ka läbi palju katsumisi. 
(Anna-Ly) 

x Minu lemmik raamat on A. Lindgreni 
„Vahtramäe Emil“. Sealt meeldisid mulle 
Emili tembud. Näiteks see kui ta oma pea 
supitirinasse pani. See ei olnud väga naljakas, 
aga meeldis mulle. (Triine) 

x Mul on olnud palju erinevaid lemmik 
raamatuid näiteks meeldis mulle väga Harry 
Potter, aga praegu on mu lemmik raamat 
Eragon ehk Pärandi neljaosaline sari. Mulle 
meeldib see raamat, kuna seal on palju 
seiklust ja see on fantaasia kirjandus, mis on 
mulle alati meeldinud. Seda raamatut soovitas 
mulle klassiõde. (Iris) 

x Minu lemmik raamat on „Videvik“ See räägib 
inimese ja vampiiri armusuhetest. Vampiir 
armub inimesse ja teeb endasuguseks. See on 
põnev ja huvitav raamat ning soovitan teil 
„Videvik“ kätte võtta ja alustada paksust 
metsast läbi pugemist. (Elisa Maria) 

x Minu lemmik raamat on pregu Oskar Lutsu 
raamat „Kevade“. See raamat meeldib mulle, 
sest see on natuke naljakas ja mulle meeldib, 
et tegevus toimub vanas ajas. (Kristofer) 

x Minu lemmikraamat on „Harry Potter“. Mulle 
meeldib see, sest seal on põnevust, hirmu, 
seiklust. Mõnele võibolla sellised raamatud ei 
meeldi, kuid minu arust on nii just põnevam. 
(Laura) 

x Minu lemmik raamat on „Kääbik“. Mulle 
meeldib see raamat sellepärast, et seal on 
õudust, sõda ja põnevust. (Sten) 



Omalooming 
 
 
Aastaajad 

 
Ma hakkasin kirjutama luulet. 
Luulet kevade kohta. 
Muru kasvab, esimesed lilled 
ja viimased eksamid. 
 
Ma otsustasin kirjutada luule. 
Luule suve kohta. 
Kaua magamine, grillimine 
ja lühikesed püksid. 
 
Ma tahtsin kirjutada paar rida. 
Paar rida sügise kohta. 
Esimene koolipäev, rutiin 
ja värvilised lehed. 
 
Ma pidin kirjutama luuletuse. 
Luuletuse talve kohta. 
Lumi, jõulud perega 
ja rahuaeg. 
 
Ma lõpetasin luuletuse. 
Luuletuse aastaaegadest. 
Kevad, suvi, sügis, talv- 
kindel ja lõpmatu ringlus. 
 
Uni 
 
Me istume klassis, 
Kus Enamik magab. 
On praegu Eesti keel? 
- Ei, Tekko äratas. 
 
Me istume tunnis. 
Kus enamik taas haigutab. 
Silm vajus hetkeks kinni. 
- Ney kirjutab märkust. 
 
Me istume klassis. 
Me oleme nii väsinud. 
Okei toetan pea korraks kätele. 
- Oopkaup ähvardab happega. 
 
On viimane tund- matemaatika. 
Üks tund kus keegi ei maga. 
Me kardame karistust. 
- Küüsmaa küsib hindele teoreeme. 

 
Päev saab läbi. 
Jõuame koju. 
Lähen mängin arvutiga, 
sest õppimiseks olen liiga unine. 
 
Johanna Alvin (VIII B) 
 

*** 
 
kõrgel on kauged ja udused mäed 
parkunud kortsud ja hajuvad käed 
hägused silmad ma hingega näen 
mägede sees oma süda 
mustavad laaned ja kuupaistenulg 
kõrvus veel kohamas igatsev ulg 
siin ära on kadund mu radade kulg 
sest mägede vees on mu süda 
kaugel mägede taga on kodu 
rohurohene malbe ja hea 
kas kunagi veel jõuan sinna 
ma ei tea 
 

*** 
 
Inimene, kes ei suuda kahetseda pattu 
kui muld ka kõrgelt rusub 
kas hullemat saab olla tast 
kes enda valet usub 
 

*** 
 
Sa oled mu kirik 
mitte 
väga hea kirik sest 
sa surud mulle peale oma 
Jeesust ja Jehoovat ja kalleid kehaõlisid 
usku ja kunsti ja jõuluehteid 
reise Kanaari saartele ja delikatess-salativalikut 
aga sina sest ei kaota 
ega kirik niisama ei laota 
kõikumatuks 
nii paksult on ta kivid täis kirju ja veidraid soove 
nagu 
kehaõlid ja jõuluehted ja delikatess-salativalik 
 
Liina Hints (VIII A) 



Kool 
Sa oled lind puuris. 
Sulle ei meeldi seal. 
Sa ihkad vabadust ja tahad minema lennata. 
Aga sa oled nii vaba kui vabaks sa ise end mõtled. 
Sa pead ise endale tiivad kasvatama ja kui aeg 
tuleb, siis lendama õppima. 
Ja mingi hetk sa oledki puuris. 
Sest siis ei ole ohtu, et väljaspool puuri olev suur ja 
hirmus kass su ära sööks. 
Sa pead olema puuris nii kaua, kuni lendama õpid. 
Et kassist ikka üle lendaksid. 
Mõnedel tuleb lendama õppimine lihtsamini. 
Mõned ei vajagi seda ja saavad kohe kassist jagu. 
Teistele on puur aga hädavajalik kaitse. 
Nad peavad olema puuris nii kaua, kui lendama 
õpivad. 

Võib juhtuda ka nii, et  sa ei oska puuris õpitut 
praktikas rakendada. 
Ja kassist jagu saamine on palju raskem. 
Aga see ei tähenda, et puuris oldud aeg oleks olnud 
mõttetu. 
Pealegi, sa saad ise otsustada, kuidas puuris aega 
veedad. 
Sa võid käia vahepeal väljas lendamist harjutamas. 
Sa võid üritada kassiga häid suhteid luua. 
Sa võid isegi puuris midagi kasulikku teha ja seal 
olemise endale lõbusaks ja huvitavaks. 
Või sa võid lihtsalt istuda puuris ja vinguda selle 
üle, kuidas sulle üldse ei meeldi seal. 
Üks on aga kindel. 
Puur ei riku sinu vabadust. 
See teeb selle lihtsalt erilisemaks. 
 
Anette Mäletjärv (X A) 

 

Kuidas linnas rattaga liigelda? 
 

(Anette Mäletjärve peagi ilmuvast lühiromaanist võhikutele "Mis juhtus, Trammiliin nr. 4?“) 
 

Peatükk 1- Kuidas kõnniteel käituda? 
1. Tee nägu, et oskad ohutult sõita. 
2. Tilista palju rattakella. 
3. Tee inimeste vahel slaalomit. 
4. Väldi rahvarohkeid kohti. 
5. Palveta, et sa kedagi alla ei aja. 

 
Peatükk 2- Muud Ohud. 

1. Koerad!!! Nende ja omaniku vahel on 
peaaaegu alati rihm, isegi kui sa ei näe seda. 

2. Väikesed lapsed ei kõnni MITTE kunagi 
ühtlaselt, muutumatult, sirgjooneliselt. 

3. Eelmine punkt kehtib tegelikult 
põhimõtteliselt kõikidele elusolenditele. 

4. Väikeste laste paanikas vanemad, kes on 
veendunud, et sul on plaanis nende 
võsukesed alla ajada ja tormavad neid 
päästma. 

5. Vanad, udud JA/või kõrvaklappidega 
inimesed, kes ei kuule sind ja saavad 
infarkti, kui sa neist pisut lähemalt mööda 
sõidad. 

6. Mittekaines olekus inimesed, kes ei taju, 
mis veerev asi nende poole läheneb ja 
eemaldudes tegelikult sulle otsa jooksevad. 

7. Kui vastu sõitva ratturi suul on muie, siis ta 
on kas  õnnelik, et linnas on veel rattureid.. 
või suurema tõenäosusega sa näed lihtsalt 
imelik välja ja ta naerab sinu/su ratta üle. 

8. Kui sulle läheneb kogu kõnniteed hõivav 
grupp inimesi, kes märkavad sind, kuid eest 
ära ei astu, siis nad ilmselt ootavad, et sa 
vajutaksid oma naba läheduses asetsevat 
nuppu, kasvataksid propelleri, tõuseksid 
õhku ja lendaksid neist üle. 

9. Kui mõned poe ees hängivad kahtlased 
tüübid maia näoga su ratast piiluvad, siis 
jah, nad tõenäoliselt tahavad seda endale. 
Seo lehmaketiga ratta raam mõne kindla 
metallist posti/jalgrattaparkla külge ja võta 
parem oma ilus sadula poodi kaasa. 

10. Taksojuhid ei kavatsegi sind üle tee lasta ja 
suure tõenäosusega tahavadki sulle 
vigastusi tekitada. 

11. Bussid, rekkad ja kaubikud- suured, 
järelikult hirmsad. 

12. Kas sa oled varem märganud, KUI auklikud 
on Tallinna teed? 

 
Peatükk 3-  Autoteel ehk „Mis sul viga on?!“ 
1. Hangi endale kiiver, turvis, kilp, piik, mõõk. 
2. Kindlusta oma ratas. 
3. Kindlusta oma elu. 
4. Kinnita notari juures testament. 
5. Sa oled valmis. 

 
-Anonüümne123 



Karvapall kapis 
 

Iris Pähn (VI B), saavutas ülelinnalisel 5.-6. klasside jutuvõistlusel II koha. 
 

Oli kord üks linn, millel polnud nime. See oli täiesti tavaline linn. Seal oli kõik olemas: kohvikud ja 
restoranid, teatrid ja kinod, eramajad ja korterid ja palju muud. See lausa kihas inimestest. Nad kõik olid 
väga rõõmsad. 
 
Ainukene erand oli üks perekond ja üks maja. Selles perekonnas ei rõõmustatud kunagi. Inimesed, kes 
sinna kuulusid, olid alati tõsised või suisa kurvad. Aga eks neil oli ka oma põhjus. Nimelt polnud selles 
majas värve. Kõik oli mustvalge. Isegi aknast välja vaadates olid lilled, mis muidu sinised või punased, 
musta või valget värvi. Kas pole mitte kurb, kui su kodus pole värve? Nii see perekond elaski ja aastatega 
tõsidus ja kurbus süvenesid. Ühel ööl aga juhtus midagi iseäralikku. 
 
Majas oli vaikne, kuu paistis aknast sisse ja kogu pere magas. Korraga aga kostis riidekapist veidrat 
norinat. See imelik hääl äratas ema. Ta puges haigutades voodist välja ning avas kapi ukse. Ja siis ta 
kiljatas! 
 
Terve perekond oli otsekui mingi sutsaka saanud ning kõik olid hetkega jalul ning kapi juures. Kõigil 
läksid silmad ja suud pärani lahti. Nad nägid mingit väikest silmade, nina ja suuga karvapalli. Ilmselt 
mõtlete, et mis ühes väikses armsas magavas karvapallis ikka nii ehmatavat on? Ega perekonda siis elukas 
ise ei üllatanud. Neid üllatas hoopis see, et elukas oli kollaste jalgade, mündirohelise karva ja roosa ninaga. 
TA OLI VÄRVILINE! 
 
Kõige väiksem põngerjas läks teda muidugi oma pisikese sõrmega torkima. Elukas piiksatas ja ärkas. Ta 
vahtis ehmunult ringi ja hakkas värisema. Siis ta piiksatas korra, kargas püsti ja hakkas väga kiiresti toas 
ringi jooksma ja lõpuks jooksis toast välja. Kuid iga kord, kui ta kas või ühe karvaga midagi puudutas, 
muutus puudutatud asi värviliseks. Ja niimoodi muutus terve maja erksavärviliseks ja mänguliseks. 
Perekond kilkas rõõmust ja läks maja vaatama. 
 
Terve oma ülejäänud elu oli see perekond kõige õnnelikum terves linnas, sest too elukas oli nende maja 
üheks väga erksavärviliseks elamuks muutnud. 
 

Retsept: Pruunkook ehk Kirju Koer 
 
Helen Kurvitsa ja Caro Kallase (VIII a ) loovtööst „Vanaema magustoidud“ 
 
Ained:  
• 200 g võid 
• 400 g  kondenspiima 
• 300 g marmelaadi 
• 250 g küpsiseid 
• 7 sl kakaod 
• 3 sl konjakit 
 

Valmistamine: 
• Purusta küpsised.  
• Sulata või ning lisa küpsistele koos 
marmelaadiga.  
• Sega kakao kondenspiima sisse ning lisa segule.  
• Viimaks lisa ka konjak.  
• Mass rullida fooliumisse ja panna külma seisma

 
 



Tiigrihing 

 
Linda Mae Nummert (V A) 

 
 „Niisiis, preili Marielle, mida ma teiega teen?“ küsis minult meie lapsehoidja, vajudes samal ajal mõttesse. 
Mul ei olnud õrna aimugi, kas seekord pääseme või otsustab ta meid siiski karistada. 
 
„Karen!“ karjusin mina ahastuses, sest teadsin, et selle õnnetusega pole minul mitte mingit pistmist... aga 
ometi süüdistatakse kõiges alati mind kui suuremat õde. Kas nad siis ei mõista, et mina ei ole KÕIGES 
süüdi ja vahel harva, kui olengi, siis peaks ju teadma, et eksimine on inimlik.  
 
Karen jooksis minu poole: juba kaugelt silmasin tema pikki valkjaid juukseid, mis olid kahte patsi punutud, 
nagu ühele 6-aastasele lapsele kohane. Ta jooksis oma uues sinises kleidis, käed laiali, minuni ja ma olin nii 
õnnelik, sest olin hetkeks eelneva unustanud... aga kui ta nii lähedale jõudis, et ma tema trööstitut ja kurba 
pilku nägin, meenus tema tegu taas ja sõbralik naeratus mu näolt kadus. Haarasin tal käest ja peaaegu 
tirisin ta koridori. Ma panin Karenile valged sandaalid jalga ja haarasin tal taas tugevasti käest, et ta jälle 
kusagile koerust tegema ei saaks minna. Me väljusime ja lapsehoidja hüüdis veel ukse pealt: „Noh, ma 
räägin teie emaga, küll me siis kokku lepime, mis teist saab!“ 
 
Astusime poe uksest sisse. Me ei olnud Kareniga vahepeal ühtegi sõna vahetanud. Ma olin ikka pahane, 
kuigi sain aru, et ta ei teinudki midagi nii hullu, et pikka viha pidada, aga leidsin, et ta peaks oma teo üle 
veel järele mõtlema. Kõik inimesed poes olid nii rõõmsad ja mul hakkas veidi piinlik, et me olime ainsana 
mornide nägudega. Ostsime kiirelt kaubad ära ja hakkasime kodu poole astuma. Juba kaugelt nägin, et ema 
kollane auto oli juba maja ees, ja mu süda hakkas üha kiiremini tuksuma, kuigi teadsin, et seekord ei olnud 
ma midagi valesti teinud. Astusime uksest sisse ja märkasime, et ema ootas juba koridoris ning silmitses 
meid karmi pilguga. Ta vaatas vaheldumisi maas vedelevaid potikilde ja meid. Ma lasin Kareni käest lahti 
ja hiilisin kööki, et asjad külmkappi panna, kui ema hakkas karjuma: „Marielle, mida sa jälle korraldasid?! 
Alatasa pean ma lapsehoidja käest kuulma halbu sõnu sinu käitumise kohta! Mis sul viimasel ajal viga on?“  
 
Ma jätsin asjad sinnapaika ja jooksin uksest välja. Ma tormasin paljajalu mööda teed, teadmata, kuhu ja 
milleni see mind viib. Sellel hetkel tundsin, kuidas tahaksin eemale kõigest ja kõigist, lihtsalt olla üksi... 
 
Hetke pärast seisin ilusa saarepuu all ja mõtlesin, kas minna edasi mööda suurt teed või keerata väikesele 
metsateele. Ei läinudki kaua, kui leidsin end juba mööda kitsast metsateed kõndimas. Seal oli ilus: täiesti 
vaikne, ainult mõnd üksikut rohutirtsu ja linnukest oli kuulda. Kaugemalt kuulsin merekohinat. Sammusin 
rahunenult mäest alla. Jänesed hüppasid mu nina alt üle tee. Mõtlesin, miks ma pean olema just inimene. 
Miks ma ei võiks olla näiteks liblikas, kes ainult paar päeva elab ja kellel ei oleks ühtegi muret? Miks ei 
võiks ma olla kits? Hüppaksin metsas ja oleksin rõõmus. Oleksin terve päev vaba, mul ei oleks ühtegi 
kohustust.  
 
Jäin silmitsema metsa ja märkasin äkki tiigrit. Ma ei uskunud oma silmi: kas tõesti tiiger? Sulgesin korraks 
oma silmad ja avasin need taas: tiiger oli kadunud. Kõndisin edasi ja mõtlesin, et olen täiesti hulluks läinud: 
hakkan endale tiigreid ette kujutama. Vaatasin hetkeks seljataha ja nägin seal taas tiigrit. Seekord oli ta 
mulle lähemale liikunud. Ma nägin teda uduselt, aga tema kullavärvi karv ja põlev pilk paistsid juba 
kaugelt silma. Ta oli nii ilus. Midagi sarnast ei olnud ma oma elu jooksul kordagi näinud. Järsku ta kadus... 
 
Ma olin täielikus hämmingus. Mis asi see on? Kas unenägu? Ettekujutus? Olen ma hull? Mu peas tiirles 
miljon erinevat küsimust. Ma lisasin tempot ja jõudsin mereranda. Oli üsna tuuline, kuid soe. Meri kohises 
mõnusalt ja lained pekslesid vastu kive. Ronisin ühe suure kivi peale ja silmitsesin pilvi, merd, kive, kaugelt 
mööduvaid laevu, kalakesi, kajakaid, metsa – kõike, mis mind ümbritses. Panin korraks silmad kinni ja 
mõtlesin turtsatades oma emale: mida kõike ta minu kohta praegu ka ei arvaks, mind see ei huvita. Nüüd 



olen ma vaba ja jään selleks senikaua, kuni siit lahkun. Hakkasin kivilt alla ronima, kuid tardusin järsku: 
nägin metsa ja ranna piiril sedasama tiigrit seismas ja minu poole vaatamas. Ta oli nii eriline. Võtsin 
julguse kokku ja jooksin tema juurde. Tiiger ei liikunud paigast, ta justkui ootas mind.  

 
Ma katsusin tiigri siidist ja kuldset karva ning mul tekkis 
tunne, nagu oleksin teda tundnud kogu oma elu. 
Kallistasin teda ja olin esialgu väga ettevaatlik, kuid loom 
oli sõbralik. Ronisin endalegi imestuseks tiigrile selga ja 
me hakkasime üha kiiremini liikuma, nii et lõpuks 
kihutasime nagu tuul. Tunne oli nii hea. Tiiger valis 
sellasama tee, mida mööda ma siia tulin. Jõudsime suurele 
saarepuule aina lähemale. Loom aeglustas liikumist ning 
jäi puuhiiglase juures seisma. Tulin tiigri seljast maha ja 
olin hetkeks tema poole seljaga. Kui ma aga end ümber 
pöörasin, oli ta kadunud nagu tina tuhka. Müstika... 
 
„Kus sa olid nii kaua, Marielle?“ küsis ema, kui ma koju 
jõudsin. Ma ei vaevunud vastama, sest ema oleks arvanud, 
et ma olen hull. Niisiis läksin oma tuppa. Lukustasin ukse 
ja istusin laua taha. Vaatasin aknast välja ja üritasin 
mõelda millelegi muule, kuid oranž tiiger oli sööbinud mu 
mällu. Ma ei suutnud temast vabaneda  ja seetõttu 
otsustasin magama minna.  

 
Järgmisel päeval ärgates kuulsin juba kaugelt müristamist. Heitsin pilgu aknast välja ja nägin mere kohal 
välke sähvimas. Tuul oli tugev ja akna ees olev vana kask võnkus selle käes. Väljusin oma toast ja 
suundusin vannituppa. Olin just kraani avanud, kui mulle meenus tiiger. Keerasin kraani kiiresti kinni ja 
tormasin majast välja. 
 
Jooksin mööda märga teed, mis viis mind taas saarepuuni. Maas vedeles sall ja ma võtsin selle enda 
katmiseks üles. Vihmapilved oli juba minu kohale jõudnud ning taeva ähvardavalt halliks muutnud. 
Sammusin mööda kitsast metsateed: ühtegi kitse ega jänest ma seekord ei kohanud. Oli imelik olla sünges 
ja värvitus metsas erkpunase pidžaamaga... Äkitselt möödus mu silmade eest midagi tähelepanuväärselt 
oranži.  
 
"TIIGER!!" karjatasin ja kuulsin, kuidas mu hääl kajas üle metsa. Ma ei leidnud teda enam. Tormasin 
mereranda, kus nägin vaid murtud puid ja vahutavaid laineid. Astusin kivile ja silmitsesin rahutult 
ümbrust, kuid ma ei märganud kusagil tiigrit. Mu riided ja juuksed olid vettinud. Tuul puhus minust läbi – 
ma tundsin, justkui oleksid mul augud kehas. Ma otsisin veel kaua tiigrit, kuid ei märganud teda kusagil. 
Langesin murtult maha ja hakkasin nutma. Järsku kuulsin lasku... ja selle järel oma nime hüütavat. Tõusin 
kiiresti püsti ja nägin metsast väljuvat tiigrit. Tema! Jah, seesama! Ma leidsin ta taas! Tahtsin talle 
rõõmuga vastu joosta, aga olin selleks liiga väsinud: olin justkui naeltega maa külge kinnitatud ega 
suutnud ennast liigutada. Tiiger lohistas end vaevu minuni ja kukkus siis külili. Võtsin kogu oma jõu 
kokku ja astusin paar sammu, kuid langesin siis uuesti maha. Võtsin kaelast tee pealt leitud salli, et sellega 
tiigrit katta. Märkasin looma käpas haava – püssilask oli olnud reaalne ja jahimees oli teda vigastanud. 
 
Tiiger lamas maas ega liigutanud ennast. Ma ei kuulnud ainsatki hingetõmmet. Võtsin ta haavatud käpa 
enda käte vahele, toetasin oma väsinud pea tema kõhule ning tundsin, kuidas mu hingetõmbed harvemaks 
muutusid ja silme eest mustaks kiskus. Ma jäin magama. Igaveseks. 
 
- Meil kõigil on kusagil oma hing, kes meid ootab. Ta tuleb ainult leida. Temaga koos me sünnime, 
temaga koos me elame, temaga koos me sureme. Ainult teda me usaldame. Teda me peame 
kuulama, sest ainult temal on õigus. See ongi hing. Inimese hing.  



Kevadine horoskoop 
 

Koostanud: Elisa Sinisalu ja Carmen-Louise Suuroja (XI A) 
Sodiaagimärgid: Carmen-Louise Suuroja 
 

JÄÄR Tunned end kuidagi eriti 
julgelt ja käitud riskialtilt. Õnn 
näib sulle naeratavat ning võid talle 
toetuda niivõrd, et jätad keemia 
kontrolltööks sel korral õppimata. 

Ära siiski hulljulgeks mine, muidu võid 
harjumuspärase kolme asemel leida oma töölt 
mitterahuldava!  

 

SÕNN Maikuu on tegemata tööde 
lõpule viimise ja segaste suhete 
klaarimise aeg. Kas mäletad seda 
kirjandit, mille tähtaeg oli 
tegelikult märtsi alguses? Nüüd 

oleks aeg see ära teha. Libista see esimesel 
võimalusel vabandava naeratuse saatel õp. 
Semjonovi lauale ja jää parimat lootma. 

 

KAKSIKUD Kevad on õues ja põues. 
Kontrast lokkava looduse ja 
matemaatika tunni vahel näib lausa 
valusana. Pea on täis unistusi ja 
mälestusi, praktilisele keskendumine 
on oluliselt raskem. Võta 
unelemiseks aega ja uita mööda 

kevadist vanalinna ringi, kõik kohad on tuttavaid 
täis. Suure tõenäosusega kohtad mõnes pargis 
ebamaisel ilmel ringi hõljuvat Neitsit. Lööge 
kampa ja nautige seltsis joovastavaid kevadöid! 

 

VÄHK On/off suhe õpetaja 
Tariqiga. Võib juhtuda, et jääd 
tunnis jälle nätsuga vahele ja pead 
teesklema selle ära viskamist. 
Samas võid mõne suprise testi 

tavalisest edukamalt sooritada ja tavaline 3+ jääb 
seekord tulemata. Naerata miss Tariqile ja elu 
naeratab vastu! 

 

 

LÕVI Oled enda ja maailmaga väga 
rahul. Kõik näib suurepäraselt 
laabuvat ja probleemid kaovad nagu 
iseenesest. Ka rahaasjadega läheb 
kõik lõpuks ülesmäge. Sõnnid näivad 

olevat unustanud need 50 eurot, mis sai neilt 
kunagi hallidel aegadel laenatud. Võid 
kergendatult hingata ja rahumeeli jätkata 
koolipuhvetis raha laiakslöömist. 

NEITSI Sumedatel maiöödel võid 
tunda tahtmist raske õppetöö 
kõrvalt ennast natuke värskendada. 
Tegele spordiga või mine näiteks 
parki jalutama. Huvitaval kombel 
võid just Hirvepargi ümbruses 

kohata palju tuttavaid nägusid, kes kõik on 
otsustanud õhtu värskes õhus veeta. Kui see pole 
saatus, siis mis see on? 

 

KAALUD Sirelihõnguline õhk 
kõneleb armastusest ning 
ehmatusega märkad, kui 
hooletusse oled oma välimuse 

jätnud. Tundides keskendud pigem juuste 
kammimisele ja lähedase sõbraga sõnumite 
vahetamisele. Tõsta siiski aeg-ajalt ka pilk tahvlile 
ja katsu õppimisele keskenduda, muidu avastad 
ebameeldiva üllatusena end bioloogia järeltöölt. 
(Samuti ei maksa õpetajate muigavaid märkusi 
südamesse võtta, lütseumis on raske midagi 
varjata...) 

SKORPION Rannahooaeg läheneb ja oleks vaja 
kiiresti mõned kilod kaotada. Paraku pole maikuu 
selleks eriti soosiv, sest sel kuul on sul puhvetis 

õnne. Leiad ennast jälle järjekorra 
eesotsast ja saad mitmel korral 
viimase sooja saia õnnelikuks 
omanikuks. Sind ahvatleb ka 
kurikuulus mangosmuuti, millele on 

palavate ilmadega võimatu vastu panna. Proovi 
piiri pidada! 

 



AMBUR Vaikne ja väheütlev aeg. 
Talvised peod on peetud ja suvised 
alles ees. Naudi rahulikku 
elutempot ning puhka kooliaastast 
väsinud närve. Pühenda rohkem 
aega lähedastele, kõpitse suvekodu 
kuuri või, kui aega tõesti üle jääb, 

tee keeletundide lugemist ja tõlkimist. Ükski 
heategu ei jää vastava tasuta! 

 

VEEVALAJA Kosmiline ja 
imelik aeg. Näed aurasid, kuuled 
kummalisi hääli ning tunned 
halvaendelist peavalu, kui kuuled 
füüsika iseseisvast tunnitööst. 

Usud end nägevat ilmutusi ja Jäärad peaksid su 
nõu kuulda võtma, kui räägid tunaeilsest unenäost, 
kus figureeris keemia kontrolltöö suur kaks. Katsu 
siiski Kaaludele ausalt ennustada ja nende lootuseid 
mitte liiga suureks puhuda! 

 

 

 

 

KALJUKITS Selle kuu märksõnaks 
on tervis. Võid ennast tihti leida 
kooliarsti kabinetist: vitamiinid 
lahtise haava raviks, söetablett 
peavalu vastu ja plaaster külmetuse 
puhul...Aga ära lase ennast sellest 

heidutada, teinekord aitab hea tahe rohkemgi  kui 
karmid ravimeetmed! Läbisaamine Jääradega on sel 
kuul hea, sest pakud neile suurepärast lohutust 
peale järjekordset keemia töö ebaõnnestumist. Lase 
neil osa saada oma praktilisest tarkusest- kainelt 
mõeldes saame ju kõik aru, et kolm miinus on 
suurepärane tulemus. 

 

KALAD Üllatusi täis kuu. Ole 
inimsuhetega ettevaatlik: võid 
sattuda konflikti inimestega, 
kellega on muidu võimatu tülli 

minna. Valvelauaprouad ei pruugi sulle naeratada 
nii kelmikalt kui harilikult ja ka õp. Rudakovskaja 
võib olla tavalisest agressiivsem. Siiski ära heida 
meelt, sest proua Tekko võib sulle kinkida 
haruldaselt sooja ja lahke pilgu, mille kuma paitab 
su hinge kooliaasta lõpuni. 
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1. Õpetaja eesnimi, keda innustab film "Mamma 
Mia" tuba koristama  
 
2. Koolis toimuv üritus, mille selleaastaseks 
märksõnaks oli "Maagia" 
 
3. Esimene kaamera, mille Miina-Meeri Noot sai 
 
4. Õpetaja, kes on Tartus tüdrukute 
võimlemisrühma juhendanud 

5. Kelle pea lõikas Perseus maha? 

6. Kooli sekretäri perekonnanimi 



Tsitaadid 
  
„Õhus ei ole ju baktereid?“ (Kuuskor) 
 
„Nendel öödel liiguvad ringi paganid!“ 
(Rudakovskaja) 
 
„The girl was sh... sitting.“ (Tariq) 
 
„Tallinna laht polegi fjord!“ (Siska) 
 
„Beavers just can't help it. They can't stop being 
beavers.“ (Kuuskor) 
 
„Kui on korralik puskar, siis ta ei tee midagi!“ 
(Semjonov) 
 
„Kartulipung on kulinaarselt kartulisilm. Sellega 
kartul kahjuks ei näe.“ (Tekko) 
 
„Jahutooted, nu, saiad, pirukad, tordid... suured 
tordid.“ (Rudakovskaja) 
 
„Need, kes praegu muusikale ei keskendu, on juba 
ette luuserid!“ (Sooaluste) 
 
„Mis sa magad? Kas kodus tarvitad narkootilisi 
aineid?“ (Oks) 
 
„Soomlastel on Euroopas kõige parem sperma. 
Seda need eesti naised Soome lähevad!“ (Tekko) 
 
„Üldse ei osta sa alkoholi suvalisest kohast, vaid 
Regaliast, aga seal arveldatakse sularahas, see on 
ka kahtlane.“ (Oopkaup) 
  
„Ära kunagi astu süsteemile vastu!“ (Volt) 
 
„Väike surin on alati hea.“ (Siska) 
 
„Tüüpiline sõltlane, ei tunnista kunagi oma vigu, 
mine parem ravile.“ (Oks) 
 
„He had a very nice life, he was suffering from 
bipolar disorder… actually more like bisexual.“ 
(Tariq) 
 
„Pidevalt on see probleem, kui palju peaks maksma 
selle eest, et kuskile metsa alla minna ja seal jooma 
hakata.“ (Semjonov) 

 
„Tänapäeval on nii, et emasel ja isasel ei tee välisel 
vaatlusel vahet.“ (Tekko) 
 
„Isasloomal on ükskõik! Miljon spermi sinna, 
miljon spermi tänna, homme teeme uued! Mida 
rohkem spermat emasloomadesse laili pritsida, seda 
parem! Et ühel päeval tema järglased valitseksid 
maailma.“ (Tekko) 
 
„Byron is cool!“ (Tariq) 
 
„Rakk ei oska midagi targemat teha ja hakkab 
kontrollimatult paljunema.“ (Tekko) 
 
„Stop fingering! I can see through everything.“ 
(Kuuskor) 
 
Tauril on sünnipäev. Õp. Oopkaup surub 
sünnipäevalisel õnnitlemiseks kätt, aga Tauri 
pigistab liiga kõvasti. Oopkaup: „Tauri, naisi peab 
õrnemalt kohtlema!“ 
 
„Hani. Bинительный падеж nagu родительный. 
Ta on elus. Oli. No hingestatud.“ (Rudakovskaja) 
 
„Mina ei tea mis see Siska räägib, aga ju ta õigust 
räägib, ta on ju kõrgelt haritud geograaf.“ 
(Oopkaup) 
 
Semjonov (vaatab klassi kalendrit, 28. aprill on 
märgitud Reieri sünnipäevaks): „Kas teile 29. sobib 
tööd teha või tuleb Reieri järelpidu?“ 
 
Õpilane loeb enda kirjutatud teksti ette, hääldab 
mingit sõna imelikult valesti. Jelanskaja: „ Cиськи 
või? See on ju tissid vene keeles! Hahhaa!“ 
 
Reinhold (ohkab): „Ma ei mäletagi, millal ma 
viimati naersin.“ 
 
„Erosiooni võib ju meelde jätta näiteks 
Eurovisiooni järgi... Poistel on muidugi kergem 
meelde jätta erootika järgi.'' (Tekko) 
 
„Noh näiteks, kui mõni viieline õpilane on kahe 
saanud, tavatsen ikka öelda : ''Ka sina, mu Brutus!“„ 
(Pikkel) 
 



Õpilane: „Kas mul oleks mõttekam DELF-i eksam 
sellel aastal teha või järgmisel?“  
Pikkel: „Sinu puhul ma isegi ei tea, äkki oled 
järgmine aasta juba rebeliks läinud või midagi.“ 
 
Pikkel õpilasele: „Ah sina oledki siis see, kes kõik 
need sõõrikud sealt alt ära ostab, jah?“ 
 
„Kas magasid sisse või magasid hoopis välja?“ 
(Aile Tooming) 
 
Õp. Oopkaup viib puhvetis oma nõusid ära ja 
segaduses olles küsib lähedal seisvalt kuuendikult: 
„Kas noad ja kahvlid käivad siia või?“ (osutab 
tegelikult prügikastile).  
Õpilane (valjuhäälselt): „Loll oled vä?“ 10 sek 
hiljem saab poiss aru, mida ta just ütles, punastab, 
jookseb minema... 
 
„Has anyone seen „The Nymphomaniac“? Well, I 
have. They told me it's real porn, but honestly, I 
expected worse.“ (Kuuskor) 
 
„Artur Rinne oli üks popp mees. Alguses noor ja 
ilus, hiljem paks ja rahvalik...“ (Lippus) 
 
Oopkaup tunnist varem lahkuvale õpilasele: „Väga 
meeldiv oli. Külastage meid jälle!“ 
 
„Nii, tuli põlema. Hämaras tehtud teod jäävad ära.“ 
(Tekko) 
 
„Gümnasist ei maga.“ (Oks) 

„Okei, minu eksperiment on feilinud nagu terve 
minu tänane hommik.“ (Pikkel) 
 
„Ja aju areneb, Brüssel on teie!“ (Oks) 
 
„Ilm on ilus, päike paistab, läheks tööle!“ (Lippus) 
 
Tunni teema on paljunemine. Tekko: „Kuna Jumal 
lõi enne Aadama, siis alustame spermidest.“ 
 
Siska (õpilasel on sünnipäev): „Alles sul oli 
sünnipäev.“ 
 
„Vanaemaga vaidlesime alati, kas Tammsaare või 
Tuglas. Vanaema oli sotsialist.“ (Lippus) 
 
„Toreadoor: see on rahvuskangelane nagu meie 
Andrus Veerpalu. Võttis küll natuke süsti, aga see 
on nii vähe! Mõned usuvad Jeesust, mina usun 
Andrust!“ (Leesi) 
 
„Heinrich IV kirjutas Gregorius VII-le: „Sa vana 
munk, ära valeta." Ja siis Gregorius pani ta 
kirikuvande alla.“ (Lippus) 
 
Madis tahvli ees. Oks: "Paneme funktsiooni nimeks 
m(x), nagu Madis. Nii, kuidas me nüüd leiame, kas 
Madis on kumer või nõgus? Või äkki on ta hoopis 
mõnes kohas kumer ja mõnes kohas nõgus? Või on 
tal äkki mõni käänupunkt? Mis vahemikus Madis 
kasvab ja kahaneb? Hea, et ma tütarlast ei 
kutsunud.“ 

 
Oidsalu kiri jõuluvanale: „Tsau, Jõulukas, mine 
pekki!“ 
 
Oopkaup: „Mina ei valinud ametit. Amet valis 
minu.“ 
Õpilane: „Te olete nagu Harry Potter.“ 
 
 „Küsimus on tassitäies vees, mitte selles, kas keegi 
sinna peale istub.“ (Ney) 
 
 „Ega need 40 halli varjundi väga palju 
kirjandusauhindu saa.“ (Sooaluste) 
 
„Mu tool vajab pehmet tooli.“ (Oks) 
 
Kellelegi tuleb sõnub. Reinhold: „Issand, kui ilus 
hääl, tehke veel!“ 
 
 

"Miks sa omale juhendajaks Jevgeni võtsid?! 
Jevgeni vajaks ise juhendamist." (Oopkaup) 
 
"In the Soviet Union people didn't need fridges. In 
fact they didn't even need food." (Tariq) 
 
„Friedrich I Barbarossa - saksa rahvusele nagu 
Kalevipoeg, ainult et oli päriselt olemas." (Lippus) 
 
 „Taheti lihtsalt testida kas turvasüsteemid on 
töökindlad. Testi tulemus – Tšernobõl.“ (Ney) 
 
Oidsalu Lutsu „Kevadet“ parafraseerides: „Kui ma 
sõbraga tualetti jõudsin, oli prill-laud Oliverist veel 
soe.“ 
 
„Sinu käekiri näeb välja nagu siga ja kägu oleksid 
oma ninad baaris täis tõmmanud ja hakanud siis 
üksteist lume peal taga ajama.“ (Oidsalu)



Mitmekülgne Miina-Meeri Noot 
 

Intervjueeris Triin Olde (XI A) 
 
Seekordse omaloomingu rubriigi keskmes on XI B klassi 
õpilane Miina-Meeri Noot, kellel jääb kooli kõrvalt 
aega ja jaksu tegeleda nii moe, disaini kui ka 
fotograafiaga. Palusin Miina-Meeril lähemalt oma 
hobisid tutvustada ja tulevikuplaanidest rääkida.  
 
Fotograafia hakkas mind huvitama 7.–8. klassis. 
Kuna mu vanaisa tegeles nooruses sellega väga 
usinalt, oli tal kogu tehnika kodus olemas. Just 
tema innustusel hakkasingi vanade 
filmikaameratega pildistama. Tema kinkis mulle ka 
esimese päris oma kaamera, Zenit 11, ja õpetas seda 
kasutama. Sellest ajast alates olen omal käel 
harjutanud ja ka teisi kaameraid proovinud. 
 
Alguses ei tulnud pildistamine üldse välja: kõik 
filmid olid süsimustad! Mida aeg edasi, seda 
paremini hakkas minema. Kõige rohkem meeldib 
mulle millegipärast pildistada pisidetaile. 
Inimestest proovin teha selliseid pilte, kus nad on 
kõige loomulikumad ega märkagi, et neid 
pildistatakse.  
 
Praegu on pildistamine ajanappuse tõttu veidike 
unarusse jäänud, aga suvel, kui on rohkem aega, 
sündmusi ja kohti, kuhu kaamerat kaasa võtta, 
loodan uuesti rajale saada. Eesmärk on veelgi 
rohkem just filmirullile pildistada, see on kuidagi 
südamelähedane. Pean valima, mida pildistan, ning 
igal pildil on väärtus ja mälestus kogu eluks.

Huvi käsitöö vastu on mul olnud juba väiksest 
saati, aga päris esimest asja, mille ise disainisin, ma 
ausalt öeldes ei mäletagi. Moehuvi tekkis mul 
pärast 2012. aasta Moelennukit. Umbes nädal 
pärast üritust hakkasime sõbrannaga (Kertu 
Kivisikuga) mõtteid mõlgutama, et võiks ju ka 
kollektsiooni teha, kui nii paljud sellega hakkama 
saavad. Ja tegimegi! 
 
Stiilidest meeldib mulle enim minimalism. Eriti 
meeldivad pastelsed toonid ja lendlevad ning 
hõljuvad materjalid. Kui minu esimene (2013. aasta 
– toim.) kollektsioon oligi pigem haldjalik, siis 
sellel aastal püüdsin eelmisele täielikult 
vastanduda: kasutasin tumedaid toone ja nahk. See 
oli päris närvesööv, aga jäin tulemusega rahule! 
 
Tuleviku kohta ei julge ma veel midagi kindlat 
öelda, aga usun, et nii pildistamine kui ka moehuvi 
jäävad pigem vahvateks kõrvalhobideks. Järgmisel 
aastal tahaksin Moelennukit hoopis korraldada. 
Kindel on see, et teoreetilist füüsikat ma õppima ei 
lähe ehk ei reaalainetele! 
 

Kollektsioonist 2-0-5 


