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„Какие дни теперь стоят!” kirjutas Igor Severjanin maikuu päevade kohta. Tõepoolest, õige 
natuke tuleb veel istuda klassis ja loendada minuteid. Suvi on kõigest ühe Schnelli jooksu 
kaugusel. Käesolev ajaleht aitab sul panna 2015/2016 õppeaastale korraliku punkti. 

Millest ja kellest me seekord kirjutame? Poolaastaõpetajaks valiti imearmas õpetaja Annika 
Volt. Kui sa ei tea midagi inglise ja prantsuse keele õpetajast Riina Kuuskorist, siis avaneb sul 
nüüd võimalus temaga tutvuda. Diskor-õpetaja Nurmsaar jagab oma lemmikrütme ja õpetaja 
Sinka pajatab oma lemmikfilmidest. Nagu võluväel kaotab koolipsühholoog kõik su prob-
leemid. Saad teada, kus pakutakse odavat toidulohutust väljaspool kooli. Sõna saab 36. 
lend, kes tuletab meelde, miks su jalad kannavad su hommikul just lütseumisse. Tagakaanel 
kohtud salapärase ja andeka Marie Ojamaaga. Lisaks saad teada, milliseid supervõimeid 
ihaldavad õpetajad  ja II B klass.

Kultuurihuvilistele (st kõikidele lütseumlastele) on kirjutatud raamatu-, kontserdi- ja  teatriar-
vustused ning kaasõpilaste omalooming pakub vaimset elamust ja kosutust. Fatalistide 
saatus selgub leheküljel 22. Samuti võid avastada, milline koolimaja seintel rippuvatest 
kunstiteostest sa hingelt oled. Kui kõik eelnev sind ei rahulda, siis õpetajate legendaarsed 
ütlemised panevad kindlasti muigama. Lükka oma kirjanduse küsimustik, parandamata kont- 
rolltööd ja eksamimaterjalid kõrvale ja ava oma aknad kevadisele L’Air du Lycée’le!

Suvele väärikalt vastu!
Helena Juht (XI A)

Le juhtkiri

Toimkond

Peatoimetajad: Helena Juht ja Liina Hints
Kujundus: Liina Hints
Esikaanel: Henri Rousseau “Naine jalutamas eksootilises metsas”
Kirjutasid: Ingrid Tamm, Helena Juht, Linda Nõmmik, Marie Ojamaa, Kristina Nurmsaar, 
Alicia Jemets, Ramona Mägi, Lauren Grinberg, Kadri Kastehein, Ingrid Saarepuu, Jörgen 
Sinka, Maris Sinka, Iris Pähn, Morten Made, Johanna Alvin, II B klassi õpilased, lütseumi 
õpetajad  ja XXXVI lennu abituriendid
Trükitud SYS Printis
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Seekordseks poolaastaõpetajaks osutus virk ja 
särav matemaatikaõpetaja Annika Volt. Kõik on 
kindlasti märganud kooli peal ringi liikuvat peaaegu 
alati seelikus või kleidis õpetajat, kes jõuab 
tundidesse kohale alati enne kella helisemist. 
Tutvume selle alati naeratava, karmi, kuid ausa 
õpetajaga lähemalt.

Kelleks te lapsena tahtsite saada?
Tegelikult ma tahtsin juba esimeses klassis õpeta-
jaks saada. *naerab* Mul on endal erk mälestus 
ühest esimese klassi sügispäevast, kui minu ees 
istus üks suurem kirju kampsuniga poiss ja õues oli 
sombune ilm ning õpetaja kirjutas tahvli peale tähti. 
See kõik tundus nii vahva ja siis ma mõtlesingi, et 
oleks ise ka tore sinna tahvli peale kirjutada ja lapsi 
õpetada. See kuidagi köitis mind juba esimesest 
klassist alates. Küll aga on mul olnud õnn olla 
õpetajate päeval õpetaja ja siis sain ma aru, et ma 
ei sobi algklasside õpetajaks, kuigi olin kogu aeg 
selleks saada tahtnud. Ma olin esimese klassi 
õpetaja ja olukord oli täitsa hull, sest nad ajasid 
üksteist taga, keegi lõi kedagi tooliga, keegi oli laua 
all, keegi varastas kellegi pinali ära ja siis lõpuks üks 
poiss tuli ja küsis tualetti ja ma lubasin minna, aga 
tema ütles, et ta ei saa, sest tal on vaja traksipüksid 
lahti teha. Pärast selle päeva lõppu ma läksin koju 
ja magasin kõva paar tundi. Mõtlesin, et algklas-
side õpetajat minust küll ei saa, aga kuna soov oli 
ikka saada õpetajaks, siis ma mõtlesin, et reaa-
lained on kõige paremad. Vahepeal käis ka läbi 
mõte minna geenitehnoloogiat õppima, aga kuna 
mulle meeldib suhelda ja õpetada, siis lõpuks ikka 
valisin selle.

Miks te just matemaatika valisite? Mis teid selle 
juures köidab?
Mind köidabki matemaatika juures see, et ta on nii 
loogiline, seaduspärane. Eks matemaatikas on ka 
mõningaid selliseid asju, mis vajavad veel selgita-
mist või uurimist, aga matemaatika õpetamise 
juures köidab mind just see hetk, kui klassis näod 
selginevad. Eriti mulle meeldib see, kui hästi vaikse 
kontrolltöö ajal keegi kuskilt tagant pingist sositab 
“Jess! Tuli välja!”  

Alati särav Annika Volt
Ingrid Tamm

Mulle meeldivad sellised hetked, kui ma näen, et 
õpilane areneb, et ta avastab ja tunneb sellest 
rõõmu, mida ta teeb. Kõige suurem töövõit ongi 
minu jaoks sellise õpilase õpetamine, kes muidu 
väga ei oska, ega taha, ega tunne rõõmu mate-
maatikast. Kui see õpilane avastab kasvõi ühe 
aspekti, mis talle sobib ja meeldib, siis on ka minu 
jaoks vaatepilt nauditav.

Kas teil õnnenumber ka on?
22. Ma ei tea miks, aga tundub, et nii lihtsalt on. 
Nüüd on uus number ka: 222. Auto juhtus ka just 
selle numbriga tulema. 

Millises ülikoolis te õppisite? Kas on mingeid 
eredaid mälestusi, mida jagada?
Õppisin Tallinna Ülikoolis esimesed kolm aastat 
matemaatika bakalaureust ja siis spetsialiseerusin 
edasi magistris õpetamisele. Oi, aga mälestusi on 
palju. Mul on hästi palju toredaid õppejõude olnud. 
Oli näiteks üks selline õppejõud, kes muidu oli väga 
armas ja tore, aga ühe käega kirjutas tahvlile ja 
teise käega juba kustutas maha. Tal olid mõlemad 
käed kogu aeg töös ja ta eksis kohutavalt palju. 
Lõpuks oli meil klassis selline olukord, et kui tema 
kirjutas ja teise käega kustutas, siis oli kuulda 
valgendajate loksutamist. Õpilased juba teadsid 
tema harjumust ja eks neid valgendajaid kulus meil 
omajagu. 

Kui peaksite õpetama midagi muud peale mate-
maatika, siis mis aine see oleks? 
Ma pole selle peale mõelnud ja kui nüüd mõelda, 
siis ausalt öeldes ega mingit muud ainet vist ei 
olegi. Mulle küll meeldivad igasugused organisa-
toorsed tööd, nii et võib olla oleks ma hoopiski 
olnud huvijuht või midagi sellist. 

Mulle meel-
divad sellised 

hetked, kui ma näen, et 
õpilane areneb, et ta 

avastab ja tunneb sellest 
rõõmu, mida ta teeb.,,
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Olete alati klassi ees nii energiline, kust te oma 
energiat ammutate?
Oi, see ainult tundub nii. *naerab* Sellepärast, et 
mulle on tänase päeva jooksul lausa kaks kolleegi 
öelnud, et õpetamine on tervist kahjustav töö. Nii 
see ka tegelikult on. Alles eile ma lõpetasin nii hilja 
proovieksami tööde parandamise, et mul olid 
silmad punased peas ja selline tunne, et enam 
füüsiliselt ei jaksa. Energiat annabki see, kui sa 
justkui näitleja valmistud klassi ees olemiseks ja 
teed oma tüki ära. On vaja klassi ees ka empaatil-
ine olla, kui ikka on näha, et klass ei jaksa või ei 
suuda, siis teed nende jaoks tundi kuidagi kerge-
maks või huvitavamaks. Tegelikult ma ei jaksa olla 
alati energiline, kuigi võib olla välja paistab nii. 

Kas teil on mingi maiuspala või roog, mis teeb tuju 
alati paremaks?
Ühtegi lemmikut maiuspala mul ei ole, ma olen 
hoopis soolasesõber. Kui laua peal oleks kommid 
ja kiluvõileivad reas, siis mina sööksin kindlasti mitu 
kiluvõileiba. Võib-olla õpilastele tulevikus aga tead-
miseks, et mina eelistan mõru šokolaadi!

Riina Kuuskor, särasilmne, jutukas ja alati põnevate 
ideedega õpetaja on lütseumis spetsialiseerunud 
suisa kahele keelele. Neile, kel pole olnud õnne 
õpetaja Kuuskoriga lähemalt tutvuda, on abiks see 
intervjuu, kus saate lähemalt tuttavaks tema 
hobide, eelistuste ja muuga.

Millises koolis Te käisite ja milline õpilane olite?
Mina käisin koolis, mis praegu on Mustamäe Güm-
naasium; mul on mitmeid kooliõdesid ja -vendi 
õpilaste hulka sattunud. Siis oli ta 44. keskkool. Ma 
arvan, et ma olin selline… töökas, vist.

Kas teile meeldis seal koolis käia?
Ma ei olnud just suurem asi matemaatik. Õudselt 
palju kulutasin aega sellele, oleks võinud mõne uue 
keele õppida selle asemel.

Millised olid teie hobid varem, millised on need 
praegu? Kas need on muutunud?
Noh, ma arvan, et olen juba kooliajast saati õudselt 
armastanud igasugu asju nikerdada. Mitte nüüd 

Kas olete muudes asutustes õpetanud?
Jaa, ma olen varem töötanud ainult ühes koolis ja 
see oli mu enda kool. Kui mu oma tütar sinna kooli 
läks, siis ma võtsin seal mõned tunnid. Aga noh, 
see oli lisaaine. Tegelikult olen ma täiskasvanuid 
õpetanud terve elu, nii et kooli tulek oli omaette 
väljakutse… Aga igav hakkas täiskasvanutega. 
Neid õpetasin muidu ühes keeleõppefirmas. Sellel 
ajal kui mina alustasin, 80ndate lõpus, siis oli see 
kohutavalt tõusev trend: maailm läks lahti ja 
inimesel tekkis äkki keeleoskuse vajadus, kõik taht-
sid jubedalt õppida.

Te olete meie koolis õpetanud nii inglise kui prant-
suse keelt, kas Te ise eelistate kumbagi nendest?
Sellega on sihuke lugu, et prantsuse keel on mul 
üks vana armastus. Selle asja hulka, et mulle 
meeldib nikerdada, jätsin mainimata, et tegelikult 
armastasin ma prantsuse keelt ka hirmsasti ja ma 
käisin seda õppimas kogu keskkooli aja. Ja tahtsin 
astuda tegelikult prantsuse keelde, aga sellel aastal 
ei olnud vastuvõttu ja ettevaatava inimesena 

Kas teil on mõni eriline koht, kuhu armastate 
puhkama sõita?
Kuna ma olen Pärnumaalt pärit, siis Pärnu rand. Kui 
ma suvel ei saa Pärnu randa, siis tundub, nagu ei 
olekski mingit suve olnud.

Kas te mäletate viimast filmi, mida vaatasite? 
Kuidas see teile meeldis?
Kindlasti olen ma ära vaadanud kõikvõimalikud 
multikad ja ma usun, et see viimane oli ka multifilm. 
Ma usun, et see meeldis mulle, kuna olen selline 
ema, kes proovib saada lapse vaatama seda, mis 
mulle endale samuti meeldib. Viimane oli kindlasti 
“Jääaeg 4”, sest laps tahtis kordust vaadata.

Millise kolleegiga oleksite kõige meelsamini üksikul 
saarel lõksus?
Ma arvan, et ma valiksin õpetaja Michenet-Delysi. 
Tema ei oska eesti keelt ja mina ei oska prantsuse 
keelt, nii et võib-olla ma siis õpiksin viimaks prant-
suse keele ära!

Nikerdaja Riina

Alicia Jemets, Ramona Mägi
puutööd nikerdada, aga igasugu riideid ja 
sisustust… Ikka armastan, praegu ka. Ja 
seda lakkamatult, oleks mul palju aega, siis 
ma vist ainult nikerdakski.
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Nikerdaja Riina

mõtlesin, et astun sisse ära inkasse. See oli hea 
lihtne ja mõtlesin, et lähen hiljem prantsuse keelde 
üle. Aga sinna ta jäi ja nii tema läks. Siiski, armastus 
on ikka jäänud ja ma arvan, et prantsuse keelt võik-
sin ma nii õppida kui õpetada, nautida tema ilu 
pärast. See oli nüüd lisaboonus, et ma siia prant-
suse keele peale sattusin, ma ei oleks elu sees 
arvanud, et see nii läheb - astusin inglise keelde, 
olin tegelikult laisk, et ei hakanud jändama selle 
üleminekuga, ja siis see prantsuse keel tuli minu 
juurde ikkagi.

Kui Te ei oleks õpetaja, kes Te oleksite?
Ma arvan, arvestades seda, et väikeettevõtlus on 
meil praegu suhteliselt heades tingimustes, ju ma 
oleksin mingisugune väikeettevõtja mingil niker-
damise alal.

Kas Te õpetajana näete midagi, mida koolis ei 
õpetata, aga peaks?
Meil on sellise kallakuga kool, et kas või seesama 
majandusõpe võiks olla.

Mida Te oma parimaks omaduseks loete?
Kohanemisvõimet, võib-olla.

Kui Te oleksite uus pliiats karbis, mis värvi Te 
oleksite?
Hmm, uus pliiats… Esimene mõte oli kollane, aga 
ei taha eriti välja paista ka… Äkki türkiissinine. Üks 
mu lemmikvärvidest.

Teie unistuste reisisihtkohad ja miks need?
Oi, neid on palju. Reisinud olen vast nagu üks 
keskmine eestlane kunagi, aga ma pole seda 
prioriteediks seadnud. Austraaliasse läheksin 
uuesti, seal ma käisin ammu. Ilmselt läheksin ka… 
vot Kuubale võiks minna näiteks. Ju ma ei ole ikka 
päriselt põhjamaa inimene, minu jaoks kuuba 
rütmid ja kuuba muusika on hästi paeluv.

Välkpauk

Kas olete kassi- või koerainimene?
Koerainimene.

Linna- või maainimene?
Maa nüüd küll mitte, aga vahetult-linna-

piiri-taga inimene.

Teater või kino?
Mõlemad!

Ujumine või päevitamine?
Pigem ujumine.

Pannkoogid või vahvlid?
Pannkoogid.

Kohv või tee?
(väga kiiresti ja otsustaval toonil) Kohv.

Lemmikaastaaeg?
Suvi.

Klassikaline või moodne kunst?
Klassikaline.

Kas teate Pythagorase teoreemi peast?
See… a ja b ja need asjad?

Õpetaja Nurmsaare muusikasoovitus

Minu mälestused muusika kuulamisest ulatuvad varasemasse lapsepõlve, kui kodus oli ainsaks muusi-
ka kuulamise võimaluseks raadio ja plaadimängija. Sel ajal oli Vikerraadios kord nädalas soovisaade, kus 
inimesed said tellida oma lemmiklaule, siis istus pere raadio juures ning kuulas ootusärevalt. Mäletan, 
et vanematele meeldisid väga Jaak Joala laulud, lemmikuteks olid ``Unustuste jõel`` ja  ``Suveöö``. 
Võibolla seetõttu armastan siiani neid laule kuulata. Välismaist popmuusikat sel ajal eetrisse veel ei 
lastud. Kodus olid mõned vinüülplaadid, ilmselt kõik, mis sel ajal võimalik saada oli. Esindatud olid Jaak 
Joala, Tom Jones ja erinevad tangod.



l’air
Klassikalise muusikaga puutusin esmakordselt 
kokku, kui 6-aastaselt viidi mind Estonia teatrisse 
vaatama balletti ``Luikede järv``. Peale seda unista-
sin pikka aega baleriiniks saamisest ja see ballett 
on siiani minu lemmik. Tore on ka see, et üle pika 
aja on ``Luikede järv`` jälle Estonia mängukavas.

Tehnika arenedes osteti meie perre kassettmakk. 
Tol ajal oli see suur sündmus ja lapsed ei tohtinud 
algul ise makki puutuda. Olid vaid mõned kassetid, 
mida kuulata, sest poes lihtsalt rohkem ei müüdud. 
Eesti lauljatest olid esindatud Anne Veski ja Ivo 
Linna ja emal õnnestus kuskilt saada ka Mireille 
Mathieu ja Joe Dassini kassett. Nüüd oli võimalik 
raadiost laule kassetile lindistada. Selleks tuli jälle 
kuulata Soovikontserti ja kui hästi läks, sai mõne 
hea laulu lindile. Kahjuks oli kassettide kvaliteet 
kehv ja pidevast kuulamisest hakkasid need vilista-
ma. 

Kooliajal puutusin lähemalt kokku prantsuse 
muusikaga, kuna õppisin Tallina 1. Keskkoolis 
(praegune GAG). Meie prantsuse keele õpetaja 
armastas korraldada prantsuse muusika- ja 
luuleõhtuid. Sealt said meie klassi lemmikuteks 
Edith Piaf, Charles Aznavour ja belgia päritolu laulja 
Jacques Brel, kelle laulude tekstid on lummavad ja 
esituslaad väga intensiivne. Hiljuti rõõmustas üks 
õpilane mind Breli CD kogumikuga ``Quand on n`a 
que l`amour``. Lemmikutest tooksin siit esile ``Je ne 
sais pas``, ``Voir``, ``Heureux``, ``Ne me quitte pas``. 
Popmuusikas oli minu kooliaja lemmikuks Rootsi 
kultusbänd ABBA.

Minu ülikooliaeg jääb Eesti ärkamisajale ja sel ajal 
olid südamelähedased isamaalised Alo Matiiseni 
laulud, ansambel Ruja, Henry Laks, Tõnis Mägi. 
See oli aeg, kui piirid läksid lahti ja sai kuulata ka 
väga erinevat välismaist muusikat. Rohkem on 
meelde jäänud sellised bändid nagu Led Zeppelin, 
Pink Floyd, Eurythmics, Queen, Police jt. 

Neist lemmikuks on siiani Queen ja Police'i solist 
Sting. Viimane on esinenud ka Eestis. Queeni 
lugusid saab juunis kuulata Lauluväljakul, kuid kah-
juks ilma Mercury’ta. 

Hilisemas elus puutusin kokku lähemalt klassikalise 
kitarrimuusikaga, kuna minu abikaasa on klassika-
lise kitarri õpetaja. Igal suvel on juunis Tallinna Kitar-
rifestivali raames Eestis esinemas mitmeid väga 
häid kitarriste ja kõige eredamalt on meeles 
Kanada kitarrist Remi Boucher kontsert Joaquim 
Rodrigolt ``Concerto de Aranjuez``. Akustilise kitarri 
esindajatest on mind vaimustanud kõige enam 
Austraalia päritolu kitarrist Tommy Emmanuel, keda 
sai kunagi Soomes kuulamas käidud ja nüüd on ta 
mõned korrad ka Eestis esinenud. Tema kontser-
did on kaasahaaravad ja lõbusad. Aprillis on Jazz-
kaarel võimalus kuulata Ühendriikidest pärit kitarri-
virtuoosi Al Di Meolat. Suurem osa paladest on 
tema 2015. aasta albumilt ``Elysium``, kuid saab 
kuulata ka rokki, jazzi, biitlite muusikat, Piazolla 
tangosid. Albumi pealkiri viitab sellele, et Meolale 
on see plaat kui õnne paradiis, mis on lähedal 
täiuslikkusele. Kodus on meil hetkel kaks kitar-
rimängijat ja minu lemmiklugu nende esituses on 
Stephane Wrembeli ``Bistro Fada``.

Viimati külastasin Keila-Joa lossis kontserti ``Paris, 
mon Amour``, kus meie kooli vilistlane Oliver Kuusik 
ja tema abikaasa Geraldine Casanova-Kuusik 
esitasid laule Edith Piafi, Yves Montand, Charles 
Aznavouri, Jacques Breli jpt repertuaarist. Huvilistel 
on võimalus seda kontserti külastada mai lõpus 
Keila-Joa lossis.

Lõpetuseks võiks öelda, et erinevatel eluperioo-
didel on olnud muusikas erinevaid lemmikuid, kuid 
kõiki neid kuulan ka praegu rõõmuga, sest iga lugu 
toob meelde mõne sooja tunde või mälestuse.
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Mida soovitaksid endast noorematele 
õpilastele?

Kaarel Pogga: “Soovitan olla kohal ja seda absoluut-
ses mõttes. Teie ees seisab igas tunnis vapper, 
vilunud ja empaatiline (seda ei tohi unustada!) õpeta-
ja, kes on teie jaoks teinud kaalutud valiku oma 
õpetatava aine tohutust maailmast. Mida varem te 
mõistate, et kõik see päriselt ongi plahvatuslikult 
põnev, seda suurema iseõppimise (autodidaktluse) 
ja süvitsimõtlemise himu te endale tekitate. Lütseumi 
teadmistebaas, kui seda teadlikult ise ehitada, on 
oma mainele vastavalt raudbetoonist ja ei vea teid 
alt.
Soovitan mitte (üle) mõelda, kui raske elu ja talumatu 
koormus lütseumlasel on (sinna alla käivad kõik need 
“mul on nii palju asju ja võlgu ja mu elu on nii raske ja 
ma ei saa üldse oma elu elada…”), vaid kasvõi 
pimesi, tahtejõuga kohustustele, mis järele mõeldes 
tegelikult kasulikud ja arendavad on, vastu minna. 
Kui on olemas kirg (hobid, kool, uni, mis iganes), 
leidub ka aega ja võimalusi seda hellitada. Oleme ju 
energiast pakatavad noored (il faut battre le fer...). 
Annan väikse vihje ka: kui on raske, tehke koos. 
Elagu lütseumi vaim ja vaimsus!”

Carmen Maria Miller: “Kindlasti osalege maksimaalselt 
kooliüritustel ja andke oma panus nende 
toimumisse. Need oskused tulevad hiljem kasuks.”

Kristofer Turmen: “Endast noorematele õpilastele 
soovitan õppida üksteist toetama ja aitama. Just 
klassi- ja koolikaaslased on need, kelle abiga 
kõikidest raskustest üle on võimalik saada. Õppige 
üksteist tundma ja veetke koos palju aega ka 
kooliväliselt. Kindlasti soovitan õppida aega planeeri-
ma ja hakata varakult suuremate töödega pihta, sest 
kohe päriselt ei aita uneaja parandamisele kuidagi 
kaasa viimasel minutil asjade tegemine.”

Christelle Ester: “Noorematele õpilastele soovitaksin 
tugevat närvi ja pikka lahingut. Enne igat sammu 
tuleks mõelda läbi kõik võimalused ja mäletada 
lauset "Üheksa korda mõõda, üks kord lõika”.”’

Paul Ööbik: “Väikesed võiksid rahulikult võtta kõike, 
mitte midagi pole põdemist ja muretsemist väärt, 
see tekitab ainult stressi. Parem on asju mõistlikkuse 
piires edasi lükata ja magamata öid mitte teha.”

Anette Mäletjärv: “Märgake ja hoidke üksteist. 
Mina sain alles viimasel aastal tunda klassi- ja 
lennuühtsust ja see tõesti teeb koolis käimise 
kergemaks, kui tead, et  sa ei ole selles kõiges üksi 
ja on teised, kes saavad sind aidata.”

Samuel Kanarbik: “Teisipäeval ja neljapäeval ei pea 
koolis käima, sest need on supipäevad.”

Carmen Maria Miller: “Lemmikmälestus on ilmselt 
see, kuidas pärast vahetusaastat lütseumisse 
tagasi tulles oli tunne, nagu tuleks koju tagasi. Ma 
ma ei unusta kunagi, kuidas mu uus klass mind 
vastu võttis. Lisaks sellele jääb elu lõpuni meelde, 
kuidas me ühtse klassina rebaste ristimise tantsu 
jaoks higi ja pisaraid valasime, mis lõpuks kõigi 
südamed võitis.”

Milline on sinu lemmik-
mälestus lütseumist?

ISAAC

8

M
id
a

M
õ

t
le

b



Kristofer Turmen: “Mu lemmikmälestus lütseumist 
on ilmselt hetk, kui meie rebased tulid 1. oktoobril 
meile ise lõpumärke üle andma. Ääretult armas 
moment oli. Ei lähe ilmselt kunagi meelest.”

Liina Anette Pärtel: “Parim mälestus on algklas-
sidest, kui sai garderoobis peitust mängitud ning 
salapärast viiuldajast kummitust püütud.”

Karl Kristjan Kalluste: “Konkreetset lemmikmäles-
tust vist ei olegi, aga mulle jääb alatiseks meelde, 
kuidas õpetajatega on saanud väga valedes 
olukordades ja kohtades tobedaid nalju visatud. 
Tavaliselt hoidsid kõik ümberolijad peast kinni ja 
mõtlesid, et miks ma selliseid asju ütlen, aga vähe-
malt mul oli naljakas.”

Kaarel Pogga: “Hea küsimus! Eredaid mälestusi on 
ridamisi: rebasevande andmine, ballid, lemmik-
õppeainete tunnid, aktused, NATO test ja Schnelli 
jooksud, nõupidamised ja läbirääkimised 
Toompea jalamil vabas õhus, 90. juubelikontsert 
Estonia kontserdisaalis, koorilaagrid, “pas mal”, 
õpetaja Koka aariad, teatrikülastused, Leesikad. 
Kui kõik tegemised otseselt ei meenugi, visandub 
tagasi mõeldes peas helge õhustik, millest võib 
ähmaselt tajuda joonistuvat tõelise lütseumi vaimu 
siluett, kes hõikab: “Tehke tööd, nähke hommikust 
õhtuni vaeva, selline rikkus on teile kõigile prii!”

Anette Mäletjärv: “Kõik need üritused, kus olen 
osalenud või mida olen korraldanud, on kahtlema-
ta unustamatud ja üldse on enamik mälestusi 
lütseumist väga südamelähedased. Lemmik-
mälestus on aga siiski see, kui olime mingil aastal 
teise korruse klassiruumis ja Hanna-Friida pani 
oma jogurti aknast väljapoole ulatuvale aknalauale. 
Seejärel tuli üks kajakas, kes üritas seda kaasa 
võtta, aga ei jaksanud seda tassida ning kukutas 
selle alla.”

  

Kaarel Pogga: “Ainus neljale sooritatud ajaloo kont-
rolltöö gümnaasiumi jooksul. OH SEDA ALTVE-
DAMIST JA HÄBI! Keemia oli ka kohati õudne ja 
hirmus, aga Marge on tegelikult suurepärane ja 
tasemel!”

Paul Ööbik: “Kõige hullem asi oli see, kui ma sain 
aru, et ma ei saa uurimistööd õigeks ajaks ära 
viidud. Selline läbikukkumise tunne oli.”

Christelle Ester: “Gümnaasium oli reaalselt kolm 
kõige halvemat ja samas kõige paremat aastat 
üldse.”

Anette Mäletjärv: “Mu algklasside klassijuhataja 
ütles 3. klassis mulle ja veel mõnele tüdrukule, et 
me peame koolis ilusamaid soenguid kandma, et 
poistele meeldida. Minu sees olevas väikses femi-
nistis tekkis sellise soovituse vastu kohene protest 
ja tulin järgmisel päeval kooli tobedate Pipi-pat-
sidega, mille üle Konksude pere ikka veel naerab, 
nii et kokkuvõttes on see mingil määral ka naljakas 
mälestus.”

Milline on kõige kohutavam mälestus
lütseumist?
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Karl-Martin Õispuu: “Kõige kohutavam mälestus oli 
arvatavasti kümnenda klassi matemaatika eksamil 
vaevu läbimine. Gümnaasiumi alguses polnud 
enda arvates põhjust nõnda rasket eksamit 
oodata.”

Karl Kristjan Kalluste: “See on natuke piinlik, aga 
mul on alati tohutu hirm Leesiga rääkida. Ta tundub 
nii erudeeritud ja tark, et kardan, et ei saa päris 
täpselt aru, mida ta öelda tahab ja teen endale 
sellega häbi. Pikemad vestlused Leesiga ongi 
ilmselt kohutavaimad minu jaoks.”

Jana Liisa Johannson: “Kohutavaid mälestusi ehk ei 
olegi... Aga väikses majas oli hirmus õpetaja Voog. 
Oi kuidas ma prantsuse keele tunde seal kartsin.”

Grete Maria Vaarmann: “Kohutavaimad mälestused 
on vist küll seotud Schnelli ringidega...11. klassis 
suutsin ennast esimest korda tõeliselt kätte võtta ja 
Schnelli viie peale ära joosta. Pärast oli muidugi 
vere maitse suus.”

Carmen Maria Miller: “Kõige kohutavam mälestus... 
Oeh. Ilmselt see, kui ma 10. klassis matemaatika 
korduseksamit pidin tegema. Ma olin selle ajani 
alati tubli ja nelja-viieline olnud, päris suur šokk oli.”

Jana Liisa Johannson: “Üksikule saarele võtaksin 
kaasa ilmselt õpetaja Maaritsa. Ta saaks ehitada 
palmidest laeva, et koju sõita! Või siis õpetaja 
Tekko, tema eristab mürgiseid taimi söödavatest. 
Ehk ei saa surma. Tegelikult võtaksin kõik õpetajad 
kaasa, kõigil oleks midagi tarka teha või öelda seal 
üksiku saare peal!”

Karl Kristjan Kalluste: “Üksikule saarele läheksin 
üsna kindlalt Neyga. Ta tundub asjalik ja temaga 
saab nalja teha. Sellises olukorras on positiivsus ju 
olulisim.”

Karl-Martin Õispuu: “Üksikule saarele tooks kaasa 
endaga kas õpetaja Oksa, kes õpetaks kohalikud 
loomad saltosid tegema, õpetaja Maaritsa, kelle 
juhendamisel iga puu saaks muudetud võinu-
gadeks või karpideks, või õpetaja Lippuse, kellega 
vaielda USA presidendikandidaatide või mingi muu 
ühiskondliku teema üle.”

Paul Ööbik: “Üksikule saarele võtaks kaasa 
Oobiku. Ta suudaks raudselt millestki sööki sün-
teesida või laeva teha.”

Lisanna Tälli: “Üksikule saarele võtaksin endaga 
kaasa õpetaja Rudakovskaja, sest ta on lihtsalt           

Samuel Kanarbik: “Üksikule saarele võtaksin kaasa 
Koka, sest ta on lahe vana.”

Millise õpetaja võtaksid endaga kaasa üksi-
kule saarele ja miks?

Carmen Maria Miller: “Üksikule saarele... Pikkeli. Ta 
oskab lolli juttu ajada ja nalja teha ning järgmisel 
hetkel juba ülitõsistel teemadel arutada.”

Anette Mäletjärv: “Ilmselt härra Pikkeli, sest kui me 
oleksime nälga suremas ja mõnes järjekordses 
poliitilises vaidluses tülli läheksime ja ma tema 
vaadete peale jälle ärrituksin, siis võib-olla ma ei 
tunneks ennast nii süüdi, kui ta ära sööksin ja 
seeläbi ise ellu jääksin. Tegelikult võtaksin kaasa 
Oidsalu, sest tema optimismi ja positiivse energia-
ga jääks seal saarel ellu küll, aga samas ei saaks 
ma lastelt ju nende ema ära võtta... Ühesõnaga 
väga raske küsimus.”

kõige südamlikum ja armsam inimene kogu 
lütseumis.”

Mida mõtleb XXXVI lend?

Lisanna Tälli: “Lütseum on õpetanud mulle kindlasti 
rööprähklemist, samuti on see kool õpetanud 
mind olema vastupidav kõigele ja kõigile. Lisaks on 
lütseum andnud mulle suure portsu positiivsust.”

Ingriin Rääk: “Lütseum on mulle andnud meeletult 
laia silmaringi ja kultuuritaju ja mis ilmselt kõige 
olulisem - tööharjumuse ja võime ennast kokku 
võtta.”

Mida on lütseum sulle andnud?
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Nikerdaja Riina

Kristofer Turmen: “Lütseum on andnud mulle 
oskuse enda ümber olevaid inimesi austada, 
tähele panna ja neist hoolida. Lütseum on andnud 
mulle koha, kuhu kuuluda - perekonna.”

Carmen Maria Miller: “Lütseum on mulle andnud 
teise kodu ja pere, hindamatu ühtekuuluvustunde, 
oskuse kümmet tuhandet asja korraga teha ja 
kõigele keskenduda, kõrge stressitaluvuse ning 
kohusetunde asjad ära teha ja töötamisharju-
muse.”

Paul Ööbik: “Lütsist tuleb kaasa veidike vene ja 
prantsuse keelt, aga põhiliselt maohaavad.”

Karl Kristjan Kalluste: “Думать надо, не прыгать!”

Mida plaanid pärast kooli lõpetamist teha?

Anette Mäletjärv: “Kui matemaatika eksami kuida-
gi hämatud saab, siis loodetavasti ootab mind 
sügisel Amsterdam University College. Kui lõpu-
tunnistus tuleb kole ja eksamid lähevad ka ooda-
tust halvemini, siis ilmselt lähen reisima ja maailma 
avastama. Suvel tahaksin puhata, aga kuna 
puhata ma väga ei oska, siis ilmselt teen ruskelt 
tööd ja vahepeal käin paaril muusikafestivalil.”

Kaarel Pogga: “Armastan teatrit, muusikat ja kirjuta-
mist, igatsen pühendunud individuaalset tööd. 
Tahan lavakunstikooli sisse saada. Väga.”

Grete Maria Vaarmann: “Peale kooli lõpetamist 
plaanin jääda Tallinnasse. Kindlat otsust eriala 
suhtes ei ole veel teinud, aga olen majandustea-
duse ja sotsioloogia vahel. Samas tahaks ka kus-
kile Lõuna-Ameerikasse või Aafrikasse vabatahtli-
kuks minna.”

Kristofer Turmen: “Hetkeseisuga kavatsen minna 
Tartusse IT-d õppima. Ka TTÜ-s oleks võimalik 
seda teha, aga tunnen, et vajan keskkonnavahe-
tust. Tartu tundub selleks sobivat.”

Karl Kristjan Kalluste: “Nagu soovitas mulle I B 
klassi õpilane, siis teen palju tööd ja seejärel saan 
töö. Asjade järjekord peab paigas olema!”

Karl-Martin Õispuu: “Pärast kooli loodan saada 
Tartu ülikooli inglise keelt ja kirjandust õppima. 
Lõppsoov oleks õpetajaks saamine ning loode-
tavasti Lütseumi naasmine.”

Liina Anette Pärtel: “Edasi üritan skoorida TTÜ 
äriinfotehnoloogiasse ning kuidagi maailma pare-
maks teha (ma pole veel kindel, kuidas).”

Kaarel Pogga: “Muudaksin tekkinud suhtumise 
stampe, innustaksin tunnivälist lävimist õpetajate ja 
õpilaste vahel. Võimla ja laborid ehitaksin ka.”

   Kristofer Turmen: “Kui ma midagi lütseumis 
muuta tahaks, siis võiks see olla õpilaste ja õpeta-
jate vaheline suhtlus. Õpilased ja õpetajad võiksid 
üksteisesse suhtuda kui sõpradesse ja partneri-
tesse. Tuleks suhelda kui võrdne võrdsega. Olen 
kindel, et õpilastel on ka õpetajatele nii mõndagi 
anda. Arvan, et see muudaks õhustikku mõnevõr-
ra sõbralikumaks ja üksteist austataks rohkem. 
Just austus üksteise vastu on see, mis kasvama 
peaks.”

Jana Liisa Johannson: “Ma ei muudaks mitte 
midagi. Kui midagi muutma hakata, ei oleks tegu 
enam lütseumiga.”

Anette Mäletjärv: “Ma tahaksin uskuda, et olen 
andnud endast kõik, et muuta neid asju lütseumis, 
mis minu arust vajasid muutmist. Küll aga soovik-
sin lahendada selle probleemi, et väga mitmed 
õpilased tunnevad või on tundnud ennast kiusatu-
na kas kaasõpilaste või õpetajate poolt.”

Grete Maria Vaarmann: “Lütseumis peaks söögiva-
hetundidega midagi ette võtma, söömiseks jääb 
heal juhul viis minutit.”

Samuel Kanarbik: “Lütseumis muudaksin kõik 
päevad praepäevadeks, supp ei toida ja iga päev 
saaks magustoitu ka.”

Mida muudaksid lütseumis?
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Nikerdaja Riina Õpetaja Nurmsaare muusikasoovitus

Lambert - üliinimlik või ülimalt inimlik?
Liina Hints

,,
Puhta muusikaga südant puuduta-
nud ja oma lihtsa aususega seal 
koha leidnud Lambert on mees, 
kes peitis end maski taha, ent jäi 
sealjuures rohkem inimeseks kui nii 
mõnigi teine, kel maski kanda pole. 

Tumeda saladusloori tagant paistab valgust, mida esmapilgul 
otsida ei oskaks. Trio, kes on oma palge peitnud ebamaise, 
ebainimliku maski taha, kõlab üliinimlikust meloodiast, ühe 
noodi otsa seob teise algusega ülimalt inimlik etteaste. 
Deemonlikust salapärast kasvab uus elu, uskumatult puhas 
viis. Mask loob tee valguse ja varju vahele. Need mehed kan-
navad enda tõelise pale ees koletislikku maski, et tuletada 
inimestele meelde, mis tunne on olla inimene.

Saksa pianist Lambert esindab tänavusel Jazzkaarel minima-
listlikkuse kõige maksimalistlikumat poolt. Meenutades 
multi-instrumentalist Nils Frahmi ning klaveri ja puhkpillide 
keeruka kombinatsiooniga kohati isegi Woodkidi pehmemat 
poolt, mõjub tema muusika põhjamaise tuuleiilina, aja peataja-
na igiliikuvatele kiirustajatele. Meloodiad on lihtsad, ent mitte 
lihtsakoelised, kuid raske on aimata, kas needki kannavad 
oma esitaja kombel maski.  

Kontserdi kahte tugevalt kontrastset poolt oli sidumas vähe, 
ent just see aitas hoomata Lamberti terviklikkust. Vaevu 
kostva sagimise saatel alanud meloodiad vaheldusid mõttear-
endustega muusiku ja publiku vahel. Malbed noodid muutusid 
kontrollimatuteks naerupahvakuteks, kaugest lapsepõlvest 
inspiratsiooni saanud paladest said lõbusad, armsal moel 
kohmetud jutustused ja hinge puudutavast mõistust puudu-
tav. Trio esitas palasid nii oma viimaselt albumilt “The Lost 
Tapes” kui eelviimaselt kogumikult “Stay in The Dark”, mis kuu-
lujuttude põhjal salvestati pilkases pimeduses. 

Ehkki tegu oli ebamaise, lausa üliinimliku koge-
musega, poleks saanud olemas olla midagi 
inimlikumat. Vaiksest saginast ümbritsetud, 
ometi nii puhas; tulvil lõbusal meelel esitatud 
lugusid, ometi nii tagasihoidlik – muusiku ausus 
ja julgus olla naturaalne, palade tagamaadest 
pajatades kohati lausa kohmetu, ei jätnud 
kedagi ei naeruse suu ega siira imestuseta. 
Kasvavate ja vaibuvate meloodiate taga oleva 
unenäolisesse maski peituva trio puhtakujuline 
ausus ja puuduv vajadus laval näideldavate 
peensuste järgi soojendas südant, viskas korra-
ga pilvedesse ja aitas aduda reaalsust. Ehk 
mängisid just maskid rolli ülimalt lihtsakujulise, 
Lambertile omase minimalistliku inimlikkuse 
saavutamisel.
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Raamatuarvustus “Nemesis”

Ingrid Tamm

Puhta muusikaga südant puudutanud ja oma 
lihtsa aususega seal koha leidnud Lambert on 
mees, kes peitis end maski taha, ent jäi seal-
juures rohkem inimeseks kui nii mõnigi teine, kel 
maski kanda pole. Lõpuaplausi hääbunud 
noodid paisuvad edasi meis endis.

Lambert esines teisipäeval, 26. aprillil Jazzkaar 
2016 raames Telliskivi Vaba Laval.

Koosseis:

Lambert - klaver
Sebastian Borkowski - klarnet
Jason Liebert - tromboon

laiahaardelise aluspõhja enne, kui põhiliste sisu-
punktidega tegelema hakkab. Siiski on teos väga 
sündmusterohke ja sunnib lehte keerama, et 
teada saada, mis edasi toimuma hakkab. Mina 
leidsin ennast eriti kaasa elamas Marlene ponnis-
tustele, sest ta tundus justkui kõige inimlikum 
tegelane, kelle mõtete ja soovidega oli kerge 
samastuda. 

Teos tegeleb ka muuga peale inimestevaheliste 
suhete ja ühe tüdruku katsetega oma unistusteni 
jõuda, väga selgelt kumavad läbi rassismi ja 
kaoo-
tilise inimloomuse teemad. Rotori päikesesüs-
teemist lahkumine on just koloonia komis-
jonivanema proov põgeneda Maal ja inimkonna 
minevikus toimunud süsteemitu valitsemise eest, 
alustades isoleeritult kontrollitud inimkonna tule-
vikku, kes ei koloniseeri tagajärgedele mõtlema-
ta. Toeses on ka vihjatud, et kolooniad on väga 
killustunud rassiliselt ja klassiliselt. Maa aga on 
justkui “ülejäänute” pärusmaa, kust kõik kibel-
evad lahkuma. 

Veidi aeglasema ja pikema, kuid siiski imepära-
selt kirjutatud ulmeteosena on “Nemesises” palju 
mõtteainet inimkonna tuleviku ja universumisse 
laienemise üle. Peale selle on romaanis üks 
puänt, mis annab teosele veel hoopis teistsu-
guse ja huvitava teema juurde. Selle teada 
saamiseks aga peate juba ise Asimovi raamatu 
kätte haarama!

Isaac Asimov on tuttav nimi arvatavasti kõigile 
ulmeaustajatele (ja kõigile teistele inimestele, kes 
pole oma elu kuu peal elanud), aga teos “Nemesis” 
ei ole kindlasti nii tuntud. “Asumi” ja “Mina, roboti” 
sarjade kõrval on “Nemesis” üks ainukesi Asimovi 
romaane, mida võib võtta eraldiseisva tööna. Teose 
tegevus leiab aset 23. sajandil, kui Maa asunikud 
on ehitanud endale jätkusuutlikud kolooniad kos-
mosesse, täpsemalt päikesesüsteemi. Üks koloo-
niatest, Rotor, on suutnud jõuda tähtedevahelise 
lennuni ja liikunud edasi päikesesüsteemile 
lähimasse tähesüsteemi. Nende punane 
kääbustäht Nemesis aga liigub päikesesüsteemi 
poole ja võib saada Maa hukatuseks. 

Romaan on kirjutatud kahes erinevas ajaliinis, üks 
loo suhtes olevikus ja teine minevikus, aga lähene-
mas jutu olevikule. Peategelaseks on 15-aastane 
Rotori elanik Marlene, oma vanuse kohta väga 
intelligentne ja eriline neiu, kes proovib oma ema ja 
Rotori komisjonivanema kiuste välja uurida, miks ja 
kuidas Rotor täpselt päikesesüsteemist lahkus. 
Peale selle on tal sõnulseletamatu soov avastada 
planeeti, mille orbiidil Rotor ringleb. Mineviku liinis 
on enamasti juttu Marlene’i isa Crile’i elust, kes jääb 
Rotori lahkudes päikesesüsteemi maha. 

Klassikalise teadusulmeteosena on romaan täis 
teooriaid ja täpseid seletusi asjade toimimisest, 
kuid sisaldab ka väikest fantaasiaelementi. Mõnele 
inimesle võib teos jääda veidi aeglaseks, sest tege-
vus liigub tõesti samm-sammult ja ehitab endale 
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Raamatuarvustus “Nemesis”

Ingrid Tamm
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Eero Epneri artikkel “Sõna ja näitleja uuemas teatris” 
18. märtsi Sirbis kaitseb postdramaatilist teatrit ning 
tõestab, et uusim avangard on asjakohane. Kui 20. 
sajandi avangard seisnes eitamistrendis ja tradit-
sioonilise sõna purustamises, siis 21. sajandi kunst ei 
tugine Epneri sõnul tegelikult eelmise sajandi 
normidele, vaid seniste väljendusvahendite kombi-
neerimisele. Epner väidab, et vaatamata piiride 
lõhkumisele ei eitata moodsas teatris traditsioonilist 
draamat ja „sõna“, vaid ainest tõlgendatakse uutest 
vaatepunktidest, seda publikut ja näitlejat autori rolli 
pannes või üldtuntud teemasid kontekstuaalselt kä-
sitledes.

Mis puutub minu kui noore teatrisõbra isiklikesse 
vaadetesse, jaotaksin tänapäevase eesti teatri kolme 
gruppi: klassikaline e. dramaatiline, neodramaatiline 
ja postdramaatiline.

 Head näited klassikalistest lavastustest on Tšehhovi 
„Kajakas“ ja Stoppardi „Utoopia rannik“, need kajas-
tavad traditsioonilisi teemasid piire väänamata ning 
autori teksti respekteerides. Vaatamata postdra-
maatilise teatri populaarsuse tõusule on klassikaline 
teater endiselt hinnas ning kehtestab end jätkuvalt nii 
Linna- kui ka Draamateatris. Tema tugevateks külge-
deks on aegumatus, usaldusväärsus ja kindel struk-
tuur. Klassikalises teatris kehtiv sõna jõud ja drama-
turgia on lavastuse õnnestumise huvides ohutum 
valik nii lavastajale, näitlejatele kui ka publikule. Uue 
generatsiooni hajuv tähelepanu ja uudsuseotsingud 
on vahest ainsad tegurid, mis dramaatilise teatri nau-
timist takistada võivad.

Neodramaatiline teater on uus ja vana samaaegselt. 
Võtmesõnaks on siin tasakaal klassikalise ja modern-
istliku vahel. Anu Lambi „Misantroop“ tugineb

Molière'i sajanditevanusele ja hallinevale tekstile, mis 
on osavalt kujundatud noortepäraseks ning igat gen-
eratsiooni kõnetavaks looks. Tiheda, pinget keriva 
teksti ja Epneri artiklis ruumi vähese dekoratiivsusega 
põhjendatud minimalistliku lavakujunduse elama 
panemise roll on antud lavakunstikateedri XXVII lennu 
noortele, kes ülesandega õnnestunult toime tulevad. 
Neodramaatilist teatrit esindab ka Mehis Pihla lavas-
tatud „Uhkus ja eelarve“, mille lihtsat argisituatsioo-
nide temaatikat rikastab sõnamäng ja absurdihuu-
mor. Neodramaatiliste lavastuste tendents olla 
mõõdukas ja mitmekesine samal ajal on tõenäoliselt 
põhjus, miks minu eelistus tavaliselt just sellisele 
teatrile kuulub.

Postdramaatiline teater on minu kolmest teatrigru-
peeringust riskantseim nii loojale kui publikule. Kuna 
publikut on juba 20. sajandist saadik nii teatris kui 
muudes kunstivaldkondades väsimuseni šokeeritud 
ja segadusse aetud, nõuab 21. sajandi postdra-
maatiline teater midagi ehedamat ja lihtsamat. Eero 
Epner arvab selleks olevat ühenduskohtade tekke 
tantsu- ja draamateatri vahel. Žanripiiridega mängi-
mine nõuab omakorda tugevat struktuuri, et vältida 
mõttekordusi ja klišeesid. NO99 „Kodumaa karjed“ 
ning „Kõnts“ on ehk parimad näited, mida suudan 
tuua kahe postdramaatilise lavastuse ülesehituse 
võrdluseks. Esimene neist kujutab endast lõputut 
ühiskonnakriitilist monoloogi, teine lõputuid vaimseid 
piinu ühiskonna saastas. Kummaski ei viida eten-
duse jooksul läbi erilisi visuaalseid muutusi, kuid 
sõna, žestikat ja dünaamikat tugevalt siduv Printsi 
monotükk kaalub Semper-Ojasoo tüki üles just tänu 
õnnestunud struktuurile ja  sõna meisterlikule 
valdamisele.

“Teatritõud” ja nende eripära Eestis
Linda Nõmmik

,,

Kui 
20. sajandi avan-

gard seisnes eitamis-
trendis ja traditsioonilise 

sõna purustamises, siis 21. 
sajandi kunst ei tugine Epneri 
sõnul tegelikult eelmise sa-
jandi normidele, vaid seniste 

väljendusvahendite kom-
bineerimisele. 

14



Eestis lavastatakse Molière “Misantroopi” juba 
mitmendat korda, sedapuhku teeb seda 27. 
lavaka lend. Etenduse on lavastanud Anu Lamp.
 
Näidend on ühiskonnakriitiline, suunatud inim-
loomu pahedele. Kirjaniku käepikenduseks on 
kohatult aus maailmaparandaja-kunstihing Alceste 
(Karmo Nigula, Karl Laumets, Markus Habakukk, 
Ott Raidmets), kes ei nõustu ühiskonna üldar-
vamustega ega pelga seda välja öelda. Tema viha 
ja pahurus võib mõjuda kangekaelsusena või 
viisina maailmaga toime tulla. Alceste on sügavalt 
armunud Célimènte'i (Saara Nüganen, Lauli Otsar, 
Liisa Saaremäel), kes sotsiaalselt väljendusvormilt 
on mehe täielik vastand. Célimènte’il on palju aus-
tajaid, kelle tähelepanu ta naudib ning kelle vahel 
ta ei suuda valida. Célimènte on täiuslik näide 
sellest, kui lihtne on olla hierarhilisest staatusest 
mõjutatud ning seetõttu kinni jääda suhetepunt-
rast põhjustatud valede võrku. 

Lihtsuses peitub võlu. Draamateatri väikese saali 
lava on neutraalne, ajatu ning sobib Molière’i 
näidendi sisuga. Näidend on sarkastiline, näpuga 
viibutav ja ühiskonnakriitiline, sobides lavale sead-
miseks igal ajal. Lava punasel vaipkattel on vaid 
toolid ja klaver. See vähene on aga kõik ja rohkem-
gi veel. Napid dekoratsioonid asetavad näitlejate 
õlule suurema vastutuse, olukord tuleb publikuni 
tuua vaid oma kehakeele ja häälega.

Et tegemist on lavakooli lavastusega, tuli rolle 
jagada kõigi tudengite vahel. Sama lennu 
esimeses bakalaureuselavastuses “Torm” jaotati 

rollid etenduseti,  iga kord oli laval erinev näitlejate 
koosseis. Sel korral olid osad jagatud stseenide 
kaupa - nii nägi laval nelja erinevat Alceste’i, kolme 
Célimène’i, kahte Philinte’t. Ebatavaline osade tehni-
line lahendus tekitas etenduse alguses minus eba-
kindlust, kuid ülesehitus töötas - iga näitleja andis 
tegelasele uue hingamise, erinevate inimeste 
kõrvutamine tegi asja põnevamaks ning andis 
mõtteainet näitlejatest endast. Teksti kõrval kesken-
duti just õpilaste eripärale ja nende stiili leidmisele.

Näitlejatöödest jäi silma paistma lütseumi veri - Laura 
Kalle ja Christopher Rajaveer, mõlemad jäävad 
meelde karakterikoomika poolest. Laura Kalle 
mängib Célimène’i sõbratari rollis oskuslikult välja 
naistevahelise sõnatu konflikti, kus õelad kommen-
taarid on peidetud lahkete sõnade vahele. Chris-
topher Rajaveer kehastab Philinte’t, Alceste’i sõpra, 
kes küll ise ei suuda üle olla ühiskonna sotsiaalsetest 
normidest, kuid nõustub vaikides Alceste’i püüdlus-
tega. Mõlemad esitavad etenduses originaalteksti 
laitmatus prantsuse keeles, mis mõjub kui muusika 
saalitäiele publikule.

Muidu naerutav lavastus lõpeb mõtlikus vaikuses,  
kõrvus heliseb veel Saara Nüganeni kurblik laul. Kiire 
ja äkiline emotsioonide vaheldumine muudab efekti 
eriti mõjusaks, publik vajab paari hetke enne pikalt 
kestva aplausi algust. 
Võrratu etendus, meeldejäävad stseenid, säravad 
noored näitlejatööd. Uks on uute tulijate poolt valla ja 
sealt nad tulevad. 

Leidub lavastusi, mida on raske ülatoodud viisil 
lahterdada ning lahtri toel nende kohta hinnangut 
kujundada. Pärineb VAT teatri „Torm“ ju Shake-
speare’i loomingust, kuid sisaldab sellegipoolest 
palju postdramaatika elemente: tants, mäng, 
müstika. Tohutult palju sõltub siiski autorist, lavas-
tajast, näitlejatest, publikust, atmosfäärist. Epneri 

sõnul väldib postdramaatiline teater hinnanguid. 
Vanamoodne või revolutsiooniline, minimalistlik 
või suurejooneline, inspireeriv või depressiivne – 
nii dramaatilisest, neodramaatilisest kui postdra-
maatilisest teatrist leiab kvaliteetseid ja üllatamis-
võimelisi lavastusi.

Teatriarvustus: Tere, siit me tuleme!

Lauren Grinberg



Olen hakanud puudust tundma elamuste albumist, 
sellisest, kuhu jäädvustada vahetuid muljeid ja emot-
sioone teatrietendustest, filmidest, näitustest, mis 
just nähtud. Ja mind ei rahulda blogi vorm, sest sinna 
ei saa vahele pista teatrikavu ega –pileteid, ei saa 
neid uuesti taskutest välja võtta ja sirvida, et hiljemgi 
elamust elustada. Soovitan sellist mäluabilist ka 
neile, kel mälu hea, kasvõi lihtsalt sellepärast, et 
naudinguhetke pikendada.
 
Et mul sellist albumit senini sisse seatud pole, valisin 
filmisoovitused uuematest linateostest. Need kõik on 
mind mingil kombel puudutanud. Mõni on muidugi 
kasvanud välja kirjandusest ja PÖFF on samuti 
oluline märksõna.

Kõigepealt Lynne Ramsay „Me peame rääkima Kevi- 
nist“ (Suurbritannia 2011). Filmi aluseks on Lionel 
Shriveri samanimeline romaan (2003, e. k Varrak, 
2008) ja mõlemad teosed esitavad väga keerulisi 
küsimusi moraali, kurjuse ja laste kasvatamise kohta. 
Film on üsna ängistav, kuid visuaalselt kaunis ja 
suurepäraste näitlejatöödega Tilda Swintonilt ja Ezra 
Millerilt. Paljude festivalide hulgas noppis film auhin-
du ka meie PÖFF-il.

Teine film, mille samuti leidsin PÖFF-ilt, on Susanne 
Bieri „Teine võimalus“ (Taani 2014), jälle psühholoo-
giline draama justkui tavalisest inimesest, kelle hetkel 
õigena tundunud otsus saab tagamaade avanedes 
hoopis teise mõõtme. Film paneb mõtlema valikutele 
ja sellele, kuivõrd on kellelgi õigust jumalat mängida. 
Kiidan ka peaosalist Nikolaj Coster-Waldaud, kes 
paljudele tuntud ilmselt „Troonide mängust“.

Päris uus film on Thomas Vinterbergi „Kommuun“ 
(Taani 2016), mis näitabki kommuunilaadse 
sõpruskonna elu. Ainult et jälle pannakse vaataja 
küsima, kas saadu on päriselt see, mida sooviti, ja 
kas oskame alati ette näha oma tegude tagajärgi 
lähedastele, aga ka meile endile. Peale selle on huvi-
tav mõelda kommuunis elamise põhimõtete üle 
üldisemalt, see pole meie ühiskonnas kuigi tuttav 
nähtus.

Järgmisena soovitan jälle uut, seekord kodumaist ja 
hoopis dokumentaalfilmi „Unditund“ Maria Avdjuškolt 
(2015). Film portreteerib Mati Unti, kel teadagi eesti 
kultuuriloos oluline roll kirjaniku ja lavastajana, aga 
seejuures näeb filmis ka laiemalt 1960ndate 
põlvkonna vaimseid otsinguid ja uuenduslikke 
ettevõtmisi, tõelist loomingulist elevust, ja kaadrist 
vilksatavad läbi paljud vaimueliidi esindajad. Seega 
on „Unditund“ ühelt poolt austusavaldus Mati Undile, 
teisalt aga hea seoste looja ning silmaringi avardaja 
noorele vaatajale. Soojusega tehtud film.

Lõpetuseks hoopis teisest žanrist, aga samuti 
PÖFF-il premeeritud Jemaine Clementi ja Taika Waiti-
ti film „Mida me pimeduses teeme“ (Uus-Meremaa 
2014). Tegemist on pseudodokumentaalist musta 
komöödiaga, mis jälgib kolme vampiirist (!) maja-
naabri igapäevaseid tegemisi. Neile, kes võtavad 
vampiirikirjandust ja –romantikat tõsiselt, film ilmselt ei 
sobi (või kui, siis ravimiks), aga neile, kes naudivad 
irooniat ja musta huumorit, soovitan soojalt.

Ühtlasi tänan ETV kanaleid mitmekesise ja huvitava 
filmivaliku eest. 

Kinos näeme!
 

Teatriarvustus: Tere, siit me tuleme!

Lauren Grinberg

Õpetaja Sinka filmisoovitus

Olen hakanud 
puudust tundma 

elamuste albumist, 
sellisest, kuhu jääd-

vustada vahetuid mul-
jeid ja emotsioone.,,
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Veerandilõpp läheneb, kuidas sa end tun- 
ned?
a) Just meenusid kõik need esitamata 
tööd
b) Hämab ära
c) Seda peab tähistama
d) Aeg on illusioon

On vahetund. Kuhu sa lähed?
a) Jään klassi, kirjutan maha, tuubin ja/või 
palvetan
b) Torman ringi või kuulan (ja lasen lendu) 
värskeid kuulujutte puhvetis
c) Ära
d) Sinna, kuhu on vaja minna või hoopis 
mujale

Mis on sinu lemmiktoit puhvetis? 
a) Soe sai
b) Soe sai
c) Soe sai
d) Soe sai või soe sai

Direktor lubab täita ühe su soovidest, 
millise valid?
a) Tagasihoidlik 10-tunnine uinak
b) Rohkem aega õppetöövälisteks tege-
vusteks
c) Põhjuseta puudumised vajuksid unustuste 
hõlma
d) Teepaus õpetaja Lippusega, mil vestlete 
maast, ilmast ja EKREst.

Käib matemaatikatund, kuid mis mõtted 
sinu peas tunglevad?
a) „Oo, ma saan aru! Vabandust, valehäire.”
b) „Mis siit töösse tuleb?”
c) „Asi pole siinus, asi on miinus - seda ma 
ütlengi talle.”
d) „Kuhu kadus Melani?”

Vali üks meelepärane lause.
a) „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid 
tunnid juba alanud.”
b) „Le vin est tiré, il faut le boire.”
c) „Elu on ikka seiklus.”
d) „Partir c’est mourir un peu.”

1

Kõige rohkem A-sid: E. Munch „Karje”
Aja planeerimine ei ole sinu tugevaim külg, 
seetõttu kipud alatasa ajahätta jääma. 
Ometigi oled õnnesärgis sündinud ning alati 
rasked ajad  üle elanud. Anna endast siiski 
parim, kuid närvide rahustamiseks võta 
suund Hirveparki ja korralda sõpradega üks 

„Eine roheluses” Manet’ stiilis. 

2

Kõige rohkem B-sid: S. Botticelli 
„Venuse sünd” 
Oled tegus, bravuurikas, populaarne - 
tõeline staar. Tund algab siis, kui sina 
sisened klassi. Tundub, et sinu päevas 
on mõned lisatunnid, sest keegi ei jõua 
nii palju kui sina. Muudkui lendled 
asjalikult mööda koolimaja ringi, tervi-
tad laia naeratusega sõpru ja õpetajaid. 
Lütseum on sinu!

Milline kunstiteos sa oled?
Helena Juht
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Kontserdi kahte tugevalt kontrastset poolt oli sidumas vähe, 
ent just see aitas hoomata Lamberti terviklikkust. Vaevu 
kostva sagimise saatel alanud meloodiad vaheldusid mõttear-
endustega muusiku ja publiku vahel. Malbed noodid muutusid 
kontrollimatuteks naerupahvakuteks, kaugest lapsepõlvest 
inspiratsiooni saanud paladest said lõbusad, armsal moel 
kohmetud jutustused ja hinge puudutavast mõistust puudu-
tav. Trio esitas palasid nii oma viimaselt albumilt “The Lost 
Tapes” kui eelviimaselt kogumikult “Stay in The Dark”, mis kuu-
lujuttude põhjal salvestati pilkases pimeduses. 

Kõige rohkem C-sid: Caravaggio „Suur Bacchus”
Sinus elabki see lütseumi pahapoiss! Oled särtsa-
kas, mässumeelne ja alati valmis seiklema. Elad 
hetkes ja ei lase argimuredel end maha murda. Pea 
piiri ja ära juhtkonnaga pahuksisse satu, sest 
hingelt kerged ka lendavad kergelt!

3

4
Kõige rohkem D-sid: A. Rodin „Mõtleja”
Sina oledki Eesti sügavaim jõgi! Arvatavasti sa 
suudad vastata „L'Étrangeri” unepealt ja kirjand on 
sinu jaoks kõigest laiendatud säuts. Võid tundide 
kaupa vaadata aknast välja, mõtiskleda tuvide 
hingeelu üle. Ära istu külma kivi peal liiga kaua, 
kondid jäävad kangeks!

Millist supervõimet tahaksid endale sina?
II B, lütseumi õpetajad

Uurisime II B klassi õpilaste mõtteid meie lugejatele 
juba tuttava teema, supervõimete kohta, kuid see-
kord selleks, et saaksite neid võrrelda meie enda 
õpetajate vastustega. Armsuse mõttes on II B klassi 

vastused lehes toodud originaalkujul.

II B
- “Ma tahan joosta hästi kiiresti, sest ma tahan 
kõige kiiremini joosta.”

- “Mina soovin endale looduse võimet, et looma-
dega rääkida ja neid tervendada (nägin verist, 
pooleks murtud tiivaga tuvi)”

- “võime: 1. Teleportimine, 2. nähtamatus
miks? 1. et saada kiiresti kooli.
2. et ma saaks liikuda nii, et mind ei nähtaks”

- “Ma tahaksin endale lendamisvõimet, et ma 
saaks salaja asju võtta või siis kui asjad on kõrgel, 
siis ma saan hopsti ära võtta. Näiteks kui asi on 
kapi peal.”

- “Et, ma oleksin, kõiges kõige parem ja tahan 
seda võimet, sest ma saaksin kõike hästi teha.”

- “Mina tahaksin endale lendamisvõimet, sest et 
ma saaksin siis kuu peale lennata.” 

- “Ma tahaksin sellist võimet, et kui midagi on 
halvasti siis ma saaksin selle korda teha enda 
võimega. Ma tahaks seda võimet sest mulle 
meeldib aidata.”

- “Tarkus. Tarkusega saab mõelda selgemini.”

- “Soovin olla nähtamatu, siis saan igasuguseid 
vempe teha.” 

- “Sellist võimet, mis paneks mu venna vaikima!!” 

- “Ma tahaksin võlumisvõimet. Sest siis ma saak-
sin kõike mida ma tahan.” 

- “Ma tahan endale kass-tüdruku supervõimet, sest 
ma armastan kasse kui tahan olla ka inimene.” 

- “Nähtamatu, sest siis saaks terve elu komme süüa.”

- “Tahan lennata nagu Superman ja nähtamatuks nagu 
tont.”

- “Ma tahaksin näha kaugele ajas ette, et näha mis 
hinde ma millalgi saan.”

- “Ma tahan surematust, sest ma ei sure kunagi ja ma 
ei taha surra.”

- “Ma tahaksin endale loodusjõu võimeid, sest ma 
saaksin end pahade eest varjata.” 

- “Ma tahan, et mull oleks selline võime et ma saan 
lennata sest siis saab minna kõrgele.”

- “Ma tahaksin sellist nähtamatust, sest siis ei saa mind 
vargad kätte.”

,,



Raamatuarvustus “Nemesis”

laiahaardelise aluspõhja enne, kui põhiliste sisu-
punktidega tegelema hakkab. Siiski on teos väga 
sündmusterohke ja sunnib lehte keerama, et 
teada saada, mis edasi toimuma hakkab. Mina 
leidsin ennast eriti kaasa elamas Marlene ponnis-
tustele, sest ta tundus justkui kõige inimlikum 
tegelane, kelle mõtete ja soovidega oli kerge 
samastuda. 

Teos tegeleb ka muuga peale inimestevaheliste 
suhete ja ühe tüdruku katsetega oma unistusteni 
jõuda, väga selgelt kumavad läbi rassismi ja 
kaoo-
tilise inimloomuse teemad. Rotori päikesesüs-
teemist lahkumine on just koloonia komis-
jonivanema proov põgeneda Maal ja inimkonna 
minevikus toimunud süsteemitu valitsemise eest, 
alustades isoleeritult kontrollitud inimkonna tule-
vikku, kes ei koloniseeri tagajärgedele mõtlema-
ta. Toeses on ka vihjatud, et kolooniad on väga 
killustunud rassiliselt ja klassiliselt. Maa aga on 
justkui “ülejäänute” pärusmaa, kust kõik kibel-
evad lahkuma. 

Veidi aeglasema ja pikema, kuid siiski imepära-
selt kirjutatud ulmeteosena on “Nemesises” palju 
mõtteainet inimkonna tuleviku ja universumisse 
laienemise üle. Peale selle on romaanis üks 
puänt, mis annab teosele veel hoopis teistsu-
guse ja huvitava teema juurde. Selle teada 
saamiseks aga peate juba ise Asimovi raamatu 
kätte haarama!

- Kui räägime supervõimest, siis ma tahaksin 
kanduda/liikuda ajas, veel enam ruumis, et oma 
silmadega kõike näha ja kuulda. Oleks hea, kui 
kaasas oleks müts, mis teeks mind nähtamatuks. 
- Rudakovskaja

- Mõtlen, et päris hea oleks omada võimet lugeda 
inimeste mõtteid (vahel tundub, et ka õnnestub). 
See võime aitaks paremini mõista, suhelda, 
õpetada, ennetada, lahendada, abistada, teha 
paremaid valikuid, korraldada, kujundada, paran-
dada, kurjust eemale hoida, naljast aru saada jm. 
- Kroosmann

- Minu supervõime oleks saada valida super-
võimet vastavalt vajadusele. - Ney

- Tahaksin lennata. Unes ju ometi saab. - Haljak

- Ma sooviksin suhelda Taaviga teisel tasandil. 
Siiani on nii, et kui ta on autos ja me sõidame 
kaugele, siis ta nutab kohutavalt. Kui aga koju 
tagasi sõidame, magab ta tagumisel autoistmel 
rahulikult nagu väike laps. Ma ei saa temast aru, 
aga tahaksin saada. Te ju mõistate, et ma mõtlen 
meie kooli koera Taavit, mitte kedagi teist. - Leesi

- Ma sooviks sellist supervõimet, mis võimaldaks 
enda ümber aega seisma panna. Vahel tundub 
lihtsalt, et aega on kõige vajamineva ärategemi-
seks liiga vähe. - Kard

- Kui mina saaksin endale supervõime valida, 
sooviksin suuta kõiki oma õpilasi inspireerida 
niimoodi, et neil minuga suheledes alati silmad 
säraksid ning süda põnevusest veidi kiiremini 
lööks; et nad leiaksid seetõttu endas üles need 
jõuvarud, mis aitaksid neil kõiki oma unistusi täita. 
- Saar

- Kui saaksin valida ühe supervõime, oleks see 
ilmselt ravitsejavõime. Põhjus üpris isiklik ja pere-
kondlik, seega kaldub olema egoistlik (aga 
võimalik, et püüaksin ka neid üldisemalt rakenda-
da). - Kuuskor

- Kui ma saaksin, kaotaksin maailmast rumaluse, 
et rumalus ei saaks sünnitada kurjust. - Bühler

- Mina sooviksin oma supervõimeks: mõttejõul 
lendamist, unes ja ilmsi, kõikjal Universumis. 
 - Kokk

- Supervõime abil paneksin aja aeglasemalt 
kulgema, eriti reedeõhtuti ja nädalavahetuseti, 
sest praegu jääb nädalavahetustel alati üks päev 
puudu. - Semjonov

- Praegu tunnen ma kõige enam puudust super-
võimest tunni ajaga lugeda, parandada ja kom-
menteerida 30 kirjandit, lugemiskontrolli jm. Kui 
mul oleks see supervõime, siis saaksin õpilastele 
nende kirjandid ruttu tagasi anda ning võiksin 
lasta neil sagedamini end intellektuaalselt proovile 
panna. Minul aga jääks rohkem aega raamatuid 
lugeda ja teisi toredaid asju teha. - Oidsalu

- Kui ma saaksin endale valida ühe supervõime, 
siis ma valiksin võime muuta halba heaks. Saak-
sin tagasi minna hetke, kui inimest (või üldse 
elusolendit) kohe-kohe tabab midagi ebameeldi- 
vat (õnnetus, haigus, valu vmt) ja saaksin selle 
temast mööda juhtida, teda selle eest kaitsta või 
seda leevendada.

Miks ma seda võimet soovin? Arvan, et elu on 
ilus, selles on palju armastust ja headust ning see 
on hoidmist väärt. Tahaks, et valu, kurbus, 
haigused, vägivald ei tumestaks seda ega 
paneks vastupidist arvama. - Klettenberg
 

ÕPETAJATE TUBA

Arvan, et elu on ilus, selles on palju 
armastust ja headust ning see on hoid-
mist väärt. Tahaks, et valu, kurbus, hai-
gused, vägivald ei tumestaks seda ega 

paneks vastupidist arvama.

,,
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Raamatuarvustus “Nemesis”

Eero Epneri artikkel “Sõna ja näitleja uuemas teatris” 
18. märtsi Sirbis kaitseb postdramaatilist teatrit ning 
tõestab, et uusim avangard on asjakohane. Kui 20. 
sajandi avangard seisnes eitamistrendis ja tradit-
sioonilise sõna purustamises, siis 21. sajandi kunst ei 
tugine Epneri sõnul tegelikult eelmise sajandi 
normidele, vaid seniste väljendusvahendite kombi-
neerimisele. Epner väidab, et vaatamata piiride 
lõhkumisele ei eitata moodsas teatris traditsioonilist 
draamat ja „sõna“, vaid ainest tõlgendatakse uutest 
vaatepunktidest, seda publikut ja näitlejat autori rolli 
pannes või üldtuntud teemasid kontekstuaalselt kä-
sitledes.

Mis puutub minu kui noore teatrisõbra isiklikesse 
vaadetesse, jaotaksin tänapäevase eesti teatri kolme 
gruppi: klassikaline e. dramaatiline, neodramaatiline 
ja postdramaatiline.

 Head näited klassikalistest lavastustest on Tšehhovi 
„Kajakas“ ja Stoppardi „Utoopia rannik“, need kajas-
tavad traditsioonilisi teemasid piire väänamata ning 
autori teksti respekteerides. Vaatamata postdra-
maatilise teatri populaarsuse tõusule on klassikaline 
teater endiselt hinnas ning kehtestab end jätkuvalt nii 
Linna- kui ka Draamateatris. Tema tugevateks külge-
deks on aegumatus, usaldusväärsus ja kindel struk-
tuur. Klassikalises teatris kehtiv sõna jõud ja drama-
turgia on lavastuse õnnestumise huvides ohutum 
valik nii lavastajale, näitlejatele kui ka publikule. Uue 
generatsiooni hajuv tähelepanu ja uudsuseotsingud 
on vahest ainsad tegurid, mis dramaatilise teatri nau-
timist takistada võivad.

Neodramaatiline teater on uus ja vana samaaegselt. 
Võtmesõnaks on siin tasakaal klassikalise ja modern-
istliku vahel. Anu Lambi „Misantroop“ tugineb

Mida teha, et õpetajad ei vaikiks koolis olevaid 
probleeme maha? Mida teha, et õpetajate pool-
set koolikiusamist vähendada?

Probleemidega on vahel selline lugu, et üks pool, 
kellel on probleem, arvab, et ka teisel poolel on 
probleem, kuid tihti see nii ei ole. Kui Sind miski 
häirib, olgu see tunne, et keegi Sind kiusab või 
mõni muu teema, on mõistlik sellest rahulikult 
rääkida. Kõigepealt tuleks kirjeldada olukorda, 
seejärel oma tundeid, siis soovi või ootust, mida 
Sa tahad, et teine pool teeks. Kui sellest abi pole, 
siis tasub nõu saamiseks pöörduda oma klassiju-
hataja või koolipsühholoogi poole.

Tere! Olen pikemalt aega tundnud, et kool tekitab 
tohutult stressi ja kogu selle tõmblemise ja 
stressamise juures ei saa ma siiski piisavalt uusi 
teadmisi. Tunnen, et pean õppima rohkem neid 
asju mis mind üldpildis ei huvita või tegema 
ülesandeid mis mind antud aines tegelikult ei 
arenda kuid on tohutult stressi- ja ajamahukad. 
Tunnen puudust ajast, mil saan tegeleda nende 
õppeainetega mis mind huvitavad. Kuidas leida 
motivatsiooni, et kool lõpetada? Jään vastust 
ootama!

Põhi- ja keskharidus on osa üldharidusest. Hari-
dusseaduse §11 ütleb, et üldharidus on teadmis-
te, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumis-
normide süsteem, mis võimaldab inimesel kuju-
neda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on 
suuteline elama väärikalt, austama iseennast, 
oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima 
ning omandama talle sobivat elukutset, tegutse-
ma loovalt ning kandma kodanikuvastutust. Mina 
saan sellest aru nii, et üldharidus peab olema 
võimalikult laiapõhjaline ja see on põhjuseks, 

miks õppida tuleb ka neid asju, mis Sind täna ei 
kõneta. Minule meeldib teada asju, mis mind 
otseselt ei huvita, sest see aitab mul seoseid luua 
nende valdkondadega, mis mind huvitavad. Olen 
ise hetkel eripedagoogika üliõpilane ja kui istun 
igavas loengus, siis teritan eriliselt kõrva, et leida 
sellest kasvõi üks uus teadmine, olgu see siis 
semantiline teadmine või mõni seni kogemata 
tunne. 

Kas on normaalne eelistada kollaseid tomateid 
punastele?

Täiesti normaalne. Kollased tomatid on ju teistsu-
gused tomatid kui punased tomatid – oma värvilt, 
konsistentsilt ja maitseomadustelt. Maitseoma-
duste tundlikkusest inimestel on palju uuritud. 
Ameerika teadlane Linda Bartoshuk on leidnud, 
et 25% inimestest on ülimaitsetundlikud ehk 
supertasters. Need inimesed tajuvad maitseid 
teistest intensiivsemalt ning nende jaoks on tuge-
vamaitselised toidud ebameeldivad. 

Kas lõikumine lahendab mu elus probleemid?

Kui Sa mõtled eneselõikumist, siis see prob-
leeme ei lahenda. Eneselõikujad ütlevad, et see 
aitab neil pingest vabaneda. Eneselõikumine on 
ohtlik, sest võib halvemal juhul lõppeda surmava 
verejooksuga. Pingetest vabanemiseks on 
olulisemalt ohutumaid meetodeid. Tule läbi ja 
arutame.

Kuidas jääda positiivseks?

Kui Sa halvas asjas muidu midagi head ei näe, 
siis proovi analüüsida, mida Sa sellest halvast 
õppisid.

Kuidas vältida motivatsioonikadu?

Näiteks seades endale väiksemaid eesmärke, 
mis aitavad kiiremini tulemuseni jõuda ja seeläbi 
rahulolutunnet tunda.

Vastab koolipsühholoog
Kadri Kastehein
Meie koolipsühholoog Kadri Kastehein 
vastab kõigile õpilaste poolt anonüümselt 
esitatud küsimustele. Loe ja vaata, ehk leiad 
sinagi oma murele vastuse või tahaksid 
hoopis psühholoogi käest midagi juurde 
uurida!
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Teatriarvustus: Tere, siit me tuleme!

Kas teistele inimestele võib loota?

Sõltub sellest, kellele loota, sellest, kes loodab ja 
kas see, kes loodab, elab individualistlikus või 
kollektivistlikus ühiskonnas, viimases loodetakse 
üksteisele rohkem.

Kas psühholoogi juurde võib tulla ka pisiprob-
leemidega ilma eelregistreerimiseta?

Jah, võib.

Kas see on ebanormaalne, et minu matemaati-
kaõpetaja minus seksuaalset huvi tekitab?

Minu kliinilise psühholoogia õppejõud armastas 
öelda, et kui ei häiri, siis on normaalne, kui häirib, 
siis ebanormaalne. Seega, kui see Sind, mate-
maatikaõpetajat ega kedagi teist ei häiri, siis on 
see normaalne.

Kuidas muuta lütseumi õhustikku paremaks ja 
chillimaks?

Ma ei ole sellele mõelnud, sest mulle lütseumi 
õhustik meeldib. Minu arvates loovad õhustiku 
inimesed. 

Miks meid vaevavad siseprobleemid?

Kui Sa mõtled siseprobleemide all psüühilisi 
häireid, siis nende puhul on oluline roll nii pärilik-
kusel kui keskkonnal, kus sa elad. Tõsi, erinevad 
uurimused on leidnud, et pisut suurem roll on 
pärilikkusel. Samas, kui inimesel õnnestub elada 
talle eriti sobivas keskkonnas, siis võib mõni päri-
tud  psüühikahäire jääda ka avaldumata.

Kas muusika kuulamine muudab õpilasi positiivse-
maks? Meie klass tunneb seda küll

Tean, et on tehtud õpilasuurimusi, kus on uuritud 
muusika mõju õpilastele ja saadud tulemusi, kus 
õpilased on märganud enda positiivsemat meele-
olu, kuid kuna nende uurimuste usaldusväärsus 
on väike, siis ma ei julgeks nende pinnalt midagi 
väga põhjapanevat väita. Küll aga on tehtud uuri-
musi muusika mõjust õpitava materjali oman-
damisele ja nende uurimuste põhjal on leitud, et 
osade inimeste puhul toimub materjali oman-

damine paremini muusikat kuulates, seda 
ennekõike seetõttu, et nad suudavad nii oma 
tähelepanu paremini koondada. Koduste ülesan-
nete tegemisel võiks muusika mõnedele 
inimestele positiivselt mõjuda.

Tunnen, et muusika keelustamisega on koolis 
käimine palju stressirohkemaks ja kurnavamaks 
jääda. Kas need võivad olla omavahel seotud ja 
(kui jah, siis) kuidas seda probleemi võiks lahenda-
da?

Raske öelda, sest lisaks muusika keelustamisele 
mõjutavad Sind kindlasti veel väga paljud faktorid. 
Kui vajad endas selgumisele jõudmiseks tuge, 
siis tule, räägime.

Kas ja kuidas on psühholoogia õppimine ja mõist-
mine muutnud teie igapäevaelu ja maailmapilti?

Eks ikka, sest iga uus teadmine saadab meid 
elus uuel moel edasi. Õpingute ajal muutis see 
mind väga ratsionaalseks ja realistlikuks, maailm 
muutus üsna must-valgeks. Psühholoogia 
tudengitele õpetatakse rangelt vaid selgeid tead-
misi, arvamisele ja uskumisele ruumi ei jäeta ning 
seda sõltumata sellest, et suur osa näiteks Freudi 
psühhodünaamilisest isiksuseteooriast põhineb 
Freudi arvamistel ja uskumistel. Mul on hea meel, 
et elu ja töö on värvid tagasi toonud. 
 

25% inimes-
test on ülimaitse-

tundlikud ehk super-
tasters. Need inimesed 

tajuvad maitseid teistest 
intensiivsemalt ning 

nende jaoks on tugeva-
maitselised toidud eba-

meeldivad. ,,

25% inimes-
test on ülimaitse-

tundlikud ehk super-
tasters. Need inimesed 

tajuvad maitseid teistest 
intensiivsemalt ning 

nende jaoks on tugeva-
maitselised toidud eba-

meeldivad. 
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Teatriarvustus: Tere, siit me tuleme!

Kevadine horoskoop*
Ingrid Saarepuu ja Lauren Grinberg

*NB! Horoskoop on koostatud meelelahutuslikel 
eesmärkidel, selle valmimisele pole kaasa aidanud 
üldtunnustatud astroloogid ja ennustajad ning  
horoskoobi täideminemine pole garanteeritud. 

Jäär (21. märts - 21. aprill)
Sind on tabanud hea karma, mis on tõenäoliselt 
seotud sinu eelmise eluga. Kaartide järgi olid 
tõenäoliselt palverändur või Särad nagu õpetaja 
Oks. Keemia tõotab see veerand tulla üle kolme 
ning bioloogia kontrolltöölt paistab vaid mõni 
üksik punane linnuke. Isegi sombusel esmaspäe-
va hommikul tervitad valvelauatädi laia naeratuse-
ga ning sööklas ostutud üllaks kangelaseks, kui 
lubad õpetaja Oopkaubale viimase tilga piimama-
sinast. Tänutäheks kingib tal sulle ühe oma sära-
vatest naeratustest.

Sõnn (21. aprill - 20. mai)
Kevadised tuuled toovad lisaks soojade saiade 
lõhnale ninna juba suvisemad aroomid, kuid koo-
lipingist vabanemiseni on veel aega. Ei tasu lasta 
end teelt kõrvale juhtida, sest ootamatute välk-
paukude hooaeg pole veel läbi ning esseed vaja-
vad kirjutamist. Segavate mõtete peletamiseks 
loe läbi ülekoolilise testi materjal, kes teab, ehk 
võid leida tekstist mõne džombe ja sellega dire-
korilt paar eurot teenida.

Kaksikud (21. mai - 21. juuni)
Rannahooaja lähenemisest kõnelevad esimesed 
märgid: õpetaja Pikkeli läki-läkit näeb nüüd haru-
harva, suurem rahvahulk on kolinud radiaatorite 
kõrvalt õuetrepile ning sooja tee asemel on 
hakatud taaskord eelistama värskeid smuutisid. 
Ka sind on haaranud tervisebuum: valmistud 
hoogsalt suureks Hirvepargi jooksuks ning oled 
loobunud maitsvast rummikoogist. Tihedad 
külaskäigud arstitädi Alla juurde on muutnud teid 
arvatust lähedasemaks, tema eeskujul näeb 
sindki iga päev koolis ringi liikumas koduselt mait-
sestatud veega.

Vähk (22. juuni - 22. juuli)
Pigem jookseksid geograafia klassist keemiaklas-
sini või teeksid füüsika arvestustööd kui kehalises 
traditsioonilisi Schnelli ringe. Õpetaja Kroosmanni 
on tabanud värske õhu üledoos ning lisaks jook-
sule on ta avastanud uusi aeroobikaharjutusi, 
mida on vaja ABBA saatel just sinu klassi peal 
katsetada. Ära jää lootma, et saad hinge tõmma-
ta, kui ta seljaga sinu poole on, kehalise kasva-
tuse õpetajate nägemisulatus on alati 360 kraadi.

Lõvi (23. juuli - 22. august)
Kevadhooaeg on kahtlustäratavalt kiiresti 
saabunud ning mõtetesse kipub soojade suve-
ilmade illusioon, mis tavaliselt just kõige pikema ja 
keerulisema kontrolltöö ajal akna taga särab. Kori-
doris kõlab kuuendike hele naer ning Taavi 
haugub õues energiliselt - kõik viitab sellele, et 
igal pool mujal peale klassiruumi on palju parem. 
Siiski tuleb end kokku võtta ning viimased 
järeltööd ära teha, muidu võid aasta lõpus avas-
tada tunnistuselt kahtlaselt madala keskmise 
hinde.

Neitsi (23. august - 22. september)
Abiturientide lahkumine on su südant murdmas, 
kuid aasta lõpus varitsevad eksamid end ise ära 
ei kirjuta. Ürita juba varakult härjal sarvist haarata 
ning vältida hilisöiseid õppesessioone, mis võivad 
küll viimase õlekõrrena kohutavalt ahvatlevana 
tunduda. Pigem tee enne eksamit jalutuskäik 
kevadiselt rohelises Hirve pargis, kus ilusa ilma 
korral võid kohata nii mõndagi tuttavat nägu. Tee 
sõprade-tuttavatega juttu ja looda, et ka neil on 
järeltööde kollektsioon silmapaistvalt suur.
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Kaalud (23. september - 23. oktoober)
Närv on must, sest abiturientide hulgas lahkub 
koolist sinu salajane armastus, sööklajärjekord 
ulatub uksest välja ja märkamatult oled õpetaja 
Oksa tunnis viis miinust hankinud! Lõhkusid sel 
veerandil ära kolmanda harja. Tunned end nagu 
Munchi kuulsaim maal. Isegi “Maša ja Karu” vaa-
tamine ei paranda enam su tuju. Sul on raskusi 
sisemise tasakaalu ja rahu leidmisega, kuulad 
liiga palju Meisterjaani ja tunned eksistentsiaalse 
kriisi lähenemist. Tähtede seis näitab, et käes on 
aeg külastada kooli psühholoogi.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)
Raske aeg koolis on toonud pingeid ka eraellu. 
Oled vaenujalal mitmete õpetajatega. Õpetaja 
Sinkale oled võlgu kolm kirjandit, unustasid ära 
õpetaja Tekko järeltöö ning härra Pikkeli juures on 
võetud punktide arv kasvanud hirmuäratavalt 
suureks. Klassis leiavad aset ägedad debatid, te 
ei suuda otsustada, kas hoida akent lahti/kinni või 
kardinat all/üleval. Haara närvide rahustamiseks 
sööklast klaas sidrunivett ja näppu leivaviil, pare-
mad päevad paistavad silmapiiril.

Ambur (23. november - 21. detsember)
Soe päike ja akna taga mängiv Taavi on muutnud 
su meeled uimaseks. Unistad salamisi, et 
saaksid olla koolikoera nahas ja päikese käes 
peesitada. Kevadised rõõmud ei lase sul 
keskenuda prantsuse keele pikale tekstile ning 
isegi õpetaja Michenet-Delys’i tunnis kuulatav 
reggae versioon laulust “Non, Je Ne Regrette 
Rien” ei suuda köita su tähelepanu. Mitmel korral 
oled jäänud tüdrukute WC kaunile pingile tukku-
ma ning alles viimasel minutil jõudnud füüsikatun-
di. Pead olema hoolsam, kui tahad vältida arves-
tustööd - need viis puudumist on see veerand 
eriti kerged tulema!

Kaljukits (22. detsember - 20. jaanuar)
Kontrolltööde kasvav hulk tekitab palavikku ning 
stress muserdab meeli. Klassikaaslane on jälle 
unustanud su pastaka tagastada ja see kõige 
olulisem ajaloo konspekt on teadmata kadunud. 
Siiski ei tasu ärrituda, sest leiad varsti garderoobi 
põrandalt 50 eurosenti, millega on ehk võimalik 
osta mingi maiuspala puhvetist. Kui juba puhvetis 
asud, kontrolli ka menüü õigekirja - Julia hindab 
kindlasti su korrektsioone! Ehk lahendad puhvetis 
olles ka müsteeriumi “Kuhu on kadunud Melani?”.

Veevalaja (21. jaanuar - 18. veebruar)
Ootamatud tunnikontrollid ja väikesed ebakõlad 
sõpradega on sind küll veidi rivist välja viinud, kuid 
ole mureta, küll see pikk tumedapäine võõras 
sind ükspäev jalust rabab. Pane oma lemmikplay-
list käima ja proovi koridorides vastu tulevatele 
õpetajatele naeratada. Loodetavasti saad mõne 
naeratuse vastu ning avastad, et märkamatult 
ongi tuju paremaks läinud. Ka härra Leesi on sulle 
rõõmuga valmis kuulsatest maalidest rääkima, 
kuid pead erilise hoolega kuulama - ehk pillab ta 
just sinuga juttu vestes mõne vihje ülekoolilise 
testi sisu kohta!

Kalad (19. veebruar - 20. märts)
Sind on tabanud nostalgiahoog. Väikesest majast 
ei suuda sa mööduda ilma peatumata. Meenu-
tad, kuidas õpetaja Kõlli sulle tähestiku lugemise 
eest esimese nelja pani ja kuidas klassivend 
prill-laua katkihüppamise eest käskkirja sai. Pakid 
kaasa piknikukorvi ja võtad ette reisi Varbolasse. 
Vihma tõttu jääb küll su väljasõit poolikuks, aga 
see sind ei muserda, sulle meeldib, et aastatega 
on midagi samaks jäänud. Otsi välja vanad pildid, 
vaata videot esimese klassi aktusest või korralda 
oma klassile üllatusklassiõhtu Nipi-Tiri mängu-
toas, et koos kauneid mälestusi heietada.
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Millist supervõimet tahaksid endale sina?

“See edasine on juba nagu kirss tomatil!” - Oks

“See luuletus on lihtne. Mõnes reas on ainult üks 
rida.” - Konks

Oks vaatab tahvlile kirjutatud vastust ja hakkab 
naerma: “Vastus on õige, aga nii naljakas on.”

“Kui me jämesoolest... jämesoolast teeme peen-
soola...” - Oopkaup

“Kaupo, sul on Schnelli jooks jooksmata. Ei 
mäleta? Teed tüdruku paksuks ja ka ei mäleta?” - 
Kokk

“Iraagis räägivad ka araabia keelt. Need on need, 
kes meid praegu kiusavad, need meie sõbrad. 
Noh, sõber Johanna!” - Konks

Oks: “Kes tahab kuraator olla? Noo, René tahab, 
aga talle ei tahaks küll eriti anda.” René: “Mida?! Ei, 
ma ei taha!” Oks: “Tahad küll.”

“Nüüd, kui teil on valikeksam valida. Ma loodan 
kogu südamest, et keegi teist ei vali bioloogiat.” - 
Tekko

“Pimedas me ei näe värve...ainult 50 halli varjundit.” 
- Tekko

Oks: “Kutsume sellise õpilase nagu...Jürimäe.” Õpi-
lased: “Sellist õpilast pole.” Oks: “Jürisalu?” Õpilas-
ed: “Ka sellist õpilast pole.” Oks: “Jüriväli!” (lõpuks 
pakub õigesti)

Koridorist on kuulda lase kisamist. Siska (rõõmsalt): 
“Kedagi piinatakse.”

Tekko spermatosoidide kohta: “Väike, aga tubli.”

“Kas on selline olukord, et KÕIK on koolis? Ma 
panen kirikusse küünla.” - Oopkaup

Haljak: “1953. Mis rõõmus asi juhtus sellel aastal?” 
Õpilased: “Ei tea.” Haljak: “Stalin suri ära!”

“Ebaametlik on öelda koolis, et piraatimine on okei.” 
- Lippus

Oks: „Te olete täiskasvanud lapsed!“

„Esimesena tuleb tahvlile... Karlsson katuselt!“

„Homme tuleb ettearvamatu TK.”

„Siinusmiinusalfa on miinussiinusalfa.”

„Sinu jaoks on Elroni rong juba läinud…”

„Võite tagasi paarituda oma kohtadele.”

„No mis te ei julgenud taskuarvutit kasutada? Kart-
site, et Meos vaatab üle õla, et mida sa selle kalku-
laatoriga veel teed?”

„Üks plahvatab varem, teine plahvatab hiljem.”

„Mitte lineaarsete aga mittelineaarsete puhul 
saame seda võtet kasutada.”

Haljak: „Qu’est-ce que tu as dit? Ah, je suis sourd. 
Ça va.”

„Vabandust, ma väljendasin end nii segaselt, et 
sain ise ka aru.”

„J’aime bien prendre le bain, mais je n’ai pas de 
bain. Et alors je vais chez mes amis qui ont un 
bain.”

„Süüdistama peab Andrus Konksu!”

Oidsalu: „Kuss-kuss-kuss-kuskile ei lähe!”

„Ma sisenen kohe interneti sisse.”

„Vaadake neid habemikke. Hmm. Piimahabemikke 
siiski.”

„Tahaks tema käest telefoni ära võtta, aga ma ei 
viitsi temaga kakelda, ta on liiga tugev.”

„Ma olen klassipäevikusse juba kaks korda oma 
allkirjaks A. Oidipus kirjutanud.”

„Oo, sa ka koolis! Ma arvasin, et oled surnud või 
midagi.”

Õpetajate tsitaadid ,,
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“Kas täna on mingi kuupäev ka muidu?”

„Ma tahtsin selle paksuks panna, aga ei tulnud 
välja.”

„Tahtsin keppi saada, aga sain ainult selle pisikese 
pulga.”

Konks: „Midagi ei saanud aru? Järelikult oli hea 
luuletus.”

„Kus see Künter siis nüüd on? Surnud vist? Ah, nii 
hullusti siis…”

„Noh, ajab jooma, jah?”

„Les hirondelles et les couvelles – kaks kõige ilusa-
mat sõna prantsuse keeles ehk siis pääsukesed ja 
prügikastid.”

Saar: „We used to have spinsters, now we have 
independent women.”

„Well, I’ve always had an interest in younger men."

„Sa pead seda teadma, aga kirjutada ei tohtinud. 
Viga!”

Lippus: „Sellist asja pole olnud, aga võis täiesti 
olla.”

„Nälg ja katk tulevad niimoodi ilusti käsikäes ja siis 
tuleb sõda ka veel otsa.”

„Ja Karl oli tõesti suur. Siin pildi peal pole mitte 
hobune väike, vaid Karl tõesti oli suur.”

[vahetab slaidi] “Nii, ja siin on Fransiscus Assisi 
(oluline pühak) aiapäkapikuna!”

„Nii hästi peab välja tulema, et hästi välja tuleks!” - 
Sooaluste

Ney: „Ma tean, et oma mängu- ja puhkeaega te 
käite Hirve pargis veetmas, aga ma ei tea, kuidas te 
seda kutsute.”
Õpilane: “Sümpoosion.”

„Kõrvad jooksevad sellest juba... imelikku vett.” - 
Ney

„You know what to say, I know you doo-oo-oo!” - 
Kuuskor

„Kas sügisel on rohkem sädemeid kui kevadel?” - 
Rudakovskaja

„Kui te omavahel räägite, kuulen teid väga hästi, 
aga kui hakkate vastama, on mul mingisugust 
aparaati tarvis.“ - Rudakovskaja

Õpilane: „Õpetaja, öelge üks i-tähega loom, kes ei 
oleks ilves.”
Tekko: „No mul on praegu üpris kiire, aga noh... 
isane kass?”

„Maal on vähe maad.”- Siska

„Tohotillae!“ - Oopkaup

“Miks sa üldse foob pead olema? Ole parem fiil!” - 
Oopkaup

“La chanson de Roland, kuidas tõlgime Eesti 
keelde?” “Rolandi laul?” “Kalevipoeg!” - Leesi

“Vanasti nimetati 7. klassi pro-gümnaasiumiks, 
praegu on nagu järellasteaed.” - Küüsmaa

“Õpetaja Saar lööb teid maha, kui te h [Magna 
C(h)artasse] panete!” - Lippus

“Igal inimesel on oma vikerkaar!” - Ney

“Miks me Heine maha jätsime? Lihtsalt jätsime 
praegu.” - Sinka

“Ma lähen ära, ma lähen ära!” - Ney

“No läks magama, ärkas üles ja oli surnud.” - Oop-
kaup

“Keš tegi kellele maššaaži?” - Pikkel

“Aga gümnaasium on ju vabatahtlik.” - Tekko

“Delice!” Jelanskaja: “Tellis?”

Õpilane: “Erik ju ainult vingubki!” 
Oopkaup: “Siis ta on ju eitmees!”
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“Öelge, kui ma lähen väga lappesse!” – 
K. Heinoja

 “Matemaatika ei vaja aega, ta lihtsalt tuleb!” - Volt

 “Only the police can question you, remember 
that!” - Saar

“Ta paneb neid Nicolase pilte igale poole. Oleks 
võinud Jaredi panna.” - Oopkaup

“Kui ema on näiteks naine!” - Rudakovskaja

“Minul on püsisuhe, minul pole kondoomi vaja!” - 
Tekko

“Ma läksin praegu nii närvi, et käsi kukkus käest 
ära!” - Ney

“Mul on üks hinne puudu, ma olen pannud kahe, 
kolme, nelja ja viie, kes tahab ühte saada?” - Konks

*hüsteeriliselt* “Mul on vahetund, ma pean sööma!” 
- K. Heinoja

“Pärisuund on see, mis liigub väikese maja poolt 
viinapoe suunas.” - Oopkaup

“Huvitav, ma siit katsun ja seal hakkab värisema!” - 
Lippus
*vaatab projektorit* “Üks hetk ta sealt alla tuleb”

Oks: “Ööbik, ära sõnumineeri seal!” Pöördub 
mõtisklevalt Lisanna poole: “Ah et te niimoodi oma-
vahel suhtlete…. või teil on teisi ka, kellega sõnumi-
neerida..”

Roberta: “Ma hääletasin sotside poolt.” Konks: 
“Tubli!”

“Noh, teie, EKRE-mehed!” - Konks

Sooaluste: “Kõige naljakam asi, mis ta tegi, oli see, 
et ta tõlkis Tšaikovski “Luikede järve” - “Hüp-
pemäng. Kurgede tiik”!... keegi ei naernud?”

Oks: “Sandra, ma panen sulle plussi.” Sandra: “Kas 
täna ei ole mitte reede?” (Vihjab sellele, et peaks 
viie saama.) Oks ei pane tähele, mida Sandra ütles, 
ja vastab omaette: “Oota, ma kohe vaatan.”

Õpilane Tsarskoe Selo kohta esitlust tegemas: 
“Selle koha nimi on nüüd Putin…”. Rudakovskaja: 
“Ei, mitte Putin. Veel mitte..”

Abituriendid jooksevad pärast lõpukella majas ringi. 
Rudakovskaja ohkab: “Torm on tulekul.”

“No aga tule ja suhtle siis. Tule räägi, kui midagi ei 
tõuse või kõht on liiga suur.” – Kokk

“Kuule, see.. Gottfried… Tähendab, Künter.” 
- Oopkaup

“Mis sa näpid seal oma kollast riista?” - Oidsalu

Õpilane sööb tunnis leiba. Õpetaja Kuuskor käsib 
leiva tema kapi riiulile tuua ning õpilane teeb seda. 
Kuuskor: “Nüüd võiks öelda, et me panime leivad 
ühte kappi.”

Rudakovskaja õpilasele: “Kuidas sina ennast 
ravid?”
Õpilane: “Tavaliselt magan palju ja joon teed. Rohtu 
võtan harva.”
Rudakovskaja: “Ja siis vaikselt sured ära.”

Oks õpilasele: “Sina oled meil ju see jeeli-jeeli sisse 
rabistatud mürsik.”

J’aime bien 
prendre le bain, mais 
je n’ai pas de bain. Et 
alors je vais chez mes 
amis qui ont un bain.”,,
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Lütseumis on olnud kombeks, et kaheksas klass 
sõidab kevadvaheajal Londonisse. Neid reise on 
korraldanud õpetaja Tariq, kuid tema lahkus meie 
koolist eelmisel aastal. Kuna reisi oli juba korralda-
ma hakatud, siis sõitiski 40. lend koos õpetaja 
Katri Tariqiga Londonisse. Õpetajatest olid meiega 
kaasas Kaie Klettenberg, Annika Volt ja Anneli 
Oidsalu. Peale meie kooli õpilaste ja õpetajate olid 
reisiseltskonnas veel Kuusalu Keskkooli õpilased 
ja õpetajad.

Jõudsime Londonisse kohaliku aja järgi kell 15.00 
ja tegime kohe oma esimese sõidu Londoni 
metrooga. Pärast tunniajast sõitu jõud-
sime hostelisse (Smart Russell Square Hostel). 
Pakkisime kiiresti asjad lahti ja läksime õhtust Lon-
donit avastama. Esimeseks vaatamisväärsuseks 
oli National Gallery, kus saime näha kuulsate 
impressionistide šedöövreid.

Järgmisel päeval sõitsime hommikul kell 9 Canter-
bury’sse. Seal asub maailmakuulus ka-
tedraal, mis varjab endas näiteks Musta Printsi 
hauda. Jalutasime Canterbury’s ringi ja avasta-
sime väikelinna huvitavaid nurgataguseid. Jõuds-
ime tagasi hostelisse ja suundusime edasi Tate 
Modernisse. 

Teise väljasõidu tegime Windsorisse. Ilm oli sellel 
päeval väga muutlik. Samal ajal kui me lossis 
kõndisime, oli väljas pilvine ja sadas vihma, kuid 
olles muuseumi läbinud, tuli välja päike ja õues 
läks soojaks. Kõige suurema elamuse jättis enam-
ikele lossis asuv nukumaja. See oli nii detailid-
erohke, et pea hakkas ringi käima.

Järgmisel päeval käisime palju muu-
seumides. Minule jättis kõige sügavama 
mulje Tate Britain. Seal olid väga huvitavad 
kunstiteosed ja plusspunkte andis veel 
see, et kõik need olid pärit ainult Inglise 
kunstnikelt. Samal päeval käisime West-
minister Abbey’s, mis oli ilus kirik, aga ei 
jätnud mulle nii sügavat muljet kui näiteks 
St. Pauli katedraal (sellest hiljem).

Kolmanda väljasõidu tegime Oxfordi, kus 
nägime ülikooli ja selle õpilasi. Oxfordis oli 
palju muusika- ja raamatupoode ning kes 
tahtis, sai osta endale Oxfordi ülikooli 
kampsuni või salli.
Isiklikult jättis kõige suurema mulje mulle 
St. Pauli katedraal. Kuplisse ronimine oli 
väsitav ja kohati klaustrofoobiline, kuid 
tasus ennast ära. Vaade oli minu meelest 
parem kui London Eye’st. 

Viimane reis Londonisse
Morten Made
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Kupli ümber kõndimisel kehtis range kord, sest 
inimestest ei tohtinud väikese ukse ette troppi 
tekitada. Kui tavaliselt on allatulek lihtsam kui 
ülesminek, siis seekord oli seegi üpris keeru-
line.
 
Mulle sai kõige suuremaks pettumuseks Toweri 
kindlus. Selle taga on kõva promo, aga tegeli-
kult pole seal suurt vaadata. Kroonijuveele pole 
nii palju, kui võiks oodata ja ülejäänud muuse-
umis pole ka palju huvitavat.

. 

Suurimateks hittideks olid Starbucks ja Primark, 
kus osad reisiseltskonna liikmed veetsid nii hom-
miku, lõuna kui ka õhtu. Eesti hindadega võrreldes 
on osad hinnad väga madalad (nt karastusjoogid, 
riided), aga mõned hinnad kõrgemad (restoranid).

Kokkuvõttes jäin ma reisiga väga rahule. Pro-
gramm oli väga hästi koostatud ja lisaks muuseu-
mide külastamisele oli meil ka palju vaba aega 
omapead Londonit avastada. Loodan, et keegi 
võtab õpetaja Tariqi traditsiooni üle ja et ka järg-
mised lennud saavad Londoni võlusid nautida!  
. 

1. Keedusoola valem?
2. Lütseumi juurtega eesti jalgpallur, kes 
on 23 korral esindanud ka eesti rah-
vuskoondist?
3. Jõgi, millesse Achilleuse ema teda 
kastis, lootes nii poega surematuks teha?
4. „Elu on võitlus, elu on torm, elu on ... 
eksisteerimise vorm” (Õp. Tekko)
5. Ala, mille rahvusvahelisel turniiril 
Shanghais tuli eestlane Clement “Puppey” 
Ivanov 2016. aastal esimesele kohale ning 
kes on hetkel maailmas võistlejate edetabelis 
üldarvestuses kaheksandal kohal?
6. Kreeka kaunitar, kelle pärast vallandus 
Trooja sõda?
7. Abiturient Joanna Lättemägi 2015. 
aastal toimunud esimene isikunäitus?
8. „… sulu ees muudab märgi sulu sees.“ 
(Õp. Oks)

Vastus (1 paremale): Lütseumi vilistlaste 
osalusel loodud õpilasfirma toode, mis 
pakub lohutust nöhas vaevlejatele.
  
. 

Kevadine ristsõna
Jörgen Sinka
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Eksperiment
Kust ja mida saab viie euro 
eest kehakinnituseks
 

Helena Juht, Iris Pähn

       Probleem: vaesel lütseumlasel       
       kulus kogu raha Kiievi kotletile,                
       puhvet suleti pärast kaheksan-  
      dat tundi, kuid kõht on veel  
     tühi. Mida teha? Elu kergen- 
   damiseks uurisimegi me kooli  
 lähedal asuvaid söögikohti, kust 
saaks viie euro eest ühe mõnusa 
kosutava kõhutäie. 

Kompressor: 
Asukoht: Rataskaevu 3
Lahtiolekuajad: E-P 11- 23 
Kõik snäkid, salatid, supid, ja pannkoogid maka-
vad vähem kui viis eurot. Tasub võtta soolaseid 
(4.00-4.90€) või magusaid pannkooke 
(4.50-4.90€). Koogid on suured ning valik on lai. 
Kõige populaarsemad on pannkoogid peekoni 
ja suitsujuustuga, kanafilee ja toorjuustuga, 
vaarikate ja kondenspiimaga. Vesi maksab 1€.

Mamo: 
Asukohad: Swedbank’i peahoone, Liivalaia 14 
või Šveitsi Ärimaja, Roosikrantsi 11.
Lahtiolekuajad: Liivalaia E-R 8-18 ,  Šveitsi 
Ärimaja: E-R 9-16.  
Tervisliku suunitlusega söökla kontoritöötajatele - 
miks mitte ka õpilastele? Šveitsi Ärimajja, mis 
asub enam-vähem kiviviske kaugusel, lütseum-
lane ei jõua. Aga kui imekombel saad koolist 
lahti, tasub heita pilk peale. Pakutakse ka taime- 
ja veganitoitu, laktoosi- või gluteenivabu roogi. 
Mõnikord on pintsaklipslased päevapraed 
(alates 3.60 €) ära söönud, kuid enamasti on 
päevasuppi (alates 2.80 €), vrappe, valmispaki-
tud salateid, jogurteid, võileibu, küpsetisi veel 
saada. Masinast saab 30 sendi eest vett. 

Sinilind: 
Asukoht: Müürivahe 50
Lahtiolekuajad: M, T 10–23, K, N 10–00, R 10–17, 
L 10-5, P 10–23 
Kirju ja retrohõngulise miljööga Sinilinnu püsimenüü 
on kallimavõitu, kuid pakutakse päevapraadi (alates 
4.50 €), päevasuppi (2.50 €) ja päevakooki (3.50 
€). Näiteks pakuti söögiks läätsesuppi värske rohe-
lise ja munaga, koorest peekonipastat päiksekuiva-
tatud tomatite ja parmesaniga, Baileys'e ja cappuc-
cino toorjuustukooki. Enamasti satub päeva-
menüüsse ka taimetoitu. Portsud on keskmised, 
kuid road on imemaitsvad. Püsimenüüst tasub ka 
võtta kohupiimapannkooke marjamoosi ja jäätise-
ga. Vett saab tasuta.

Dubliner: 
Asukoht: Suur-Karja 18.
Lahtiolekuajad: P-E 11-24, T-N 11-01 , R,L 11-03
Esmapilgul tundub Dubliner kõleda baarina, kuid 
tegu on väärt söögikohaga. Päevapakkumine saab 
enamasti otsa, kuid püsimenüü on isegi parem. 
Eelroad, salatid, supid, magustoidud maksavad 
vähem kui 5 eurot. Ka taimetoitlastele on eraldi valik 
(kreekasalat fetajuustuga, metsaseened praekartu-
liga, Fusilli a´la Mexicana  kolme juustuga). Road on 
lihtsad. Hinna ja portsjoni suhe on kliendi kasuks. 
Võtke kindlasti friikartuleid (2.50€) ja Iiripärased 
krõbekartuleid kahe kastmega (2.60). Vett 60 senti. 

29



The Livingroom Cafe:
Asukoht: Pärnu maantee 9
Lahtiolekuajad: E-R 11-19, L-P suletud, P kell 12  
Livingroomi kogudus
The Livingroom Cafe armastab lapsi, kes õpivad. 
Tänu õpilasesoodustusele on hommikusöök, 
salatid, snäkid, võileivad, burgerid ja magustoidud 
alla viie euro. Peale magusate hindade, on ka road 
maitsvad. Kohvi röstitakse kohapeal ja valmistamis-
viise on mitmeid. Sobib nii taimetoitlastele kui ka 
veganitele. Pistke õpilaspilet põue ja minge kind-
lasti!

Kloostri Ait: 
Asukoht: Vene 14
Lahtiolekuajad: E-L 11-20. 
Kloostri Aidas valitseb muinasjutuline õhkkond ja 
soodsad hinnad. Menüüs alati on päevapraad 
(3.90 €) ja supp (2.50 €), mida saab endale ise 
tõsta nii palju kui taldrikule või kaussi mahub. 
Päevaprae kõrvale saab ka tasuta vett. Lisaks 
pakutakse magusaid (2.20 €) ja soolaseid (2.50 €) 
pannkooke, võileibu, vrappe, kooke jms. Kõik 
reeded on lihavabad!

 

Americana pizza:
Asukoht: Müürivahe 2
Lahtiolekuajad: P-K 11:30-21:30 N-L 11:30-22:30
Kõige odavam pitsa maksab (kõigest) 6€, kuid 
tegelikult pakutakse ka seal juustu-küüslaugu saia, 
mis meenutab keskmise suurusega pitsat. 
Rõõmusõnum: selle hind on ainult 2.50 €. Vett 
saab 70 sendi eest. 

St. Patrick: 
Asukoht: Suur-Karja 8
Lahtiolekuajad: P-N 22.30, R-L 01.30, E-N, P 
11-02, R, L 11-04.
Päevapakkumine lõppeb ära, aga sellegipoolest on 
St. Patrickus einestamine taskukohane.  Portsud 
on ajaga väiksemaks muutunud, kuid kõhu saab 
ilusti täis. Alla viie euro saab suupisteid, kergeid 
eineid, suppe, salateid, magustoite. Mõttekas on 
võtta näiteks singi-juustu või kanaliha vrapp (3.90 
€). Kui leiad taskupõhjast lisaks 5-eurosele ka 40 
senti, siis võid kiigata ka grill-kanafilee ahjukartuliga 
või koorese pasta poole. Vesi maksab 40 senti.

Kui tahad rohkem teada, siis loe ka pikemat 
blogipostitust kooli lähedal paiknevatest 
söögikohtadest
lytseum24.blogspot.com.ee

Tagakaanel Marie Ojamaa

Tegime lühiintervjuu XA õpilase Marie 
Ojamaaga, kes nii mõnelegi oma joonis-
tustega tuttav on. Kaks tema teost kau-
nistavad ka meie lehe tagakaant.

Miks sa joonistad?

Joonistamine on minu jaoks võimalus oma 
unenägusid meelde jätta ning vahel on tervislik 
end paberi peale välja valada.

Lemmikkunstnik?

Marina Abramovic, väga julge ellusuhtumisega 
inimene.

Muusikasoovitus?

Hetkelemmik on “Kasseriin”, see on üks imei-
lus põlisameeriklaste laul. Queens of the Stone 
Age’i “Like Clockwork” albumit kuulasin täna 
ka.

Filmisoovitus?

“Only Lovers Left Alive”, selle sajandi ägedaim 
vampiirikas.

Räägi üks halb nali?

“A dyslexic man walks into a bra.” Oota, mul 
on veel… “Kaks kannibali söövad klouni. Üks 
küsib teiselt: “Kas see maitseb sinu arust nalja-
kalt?”” Oot, üks on mul veel halvem: “Hobune 
läheb baari. Mitu inimest tõusevad püsti ja 
lahkuvad, sest nad haistavad potentsiaalset 
hädaohtu.” See on nii halb, et ma ei saa sellest 
ise ka aru. 

Viis küsimust



Alicia Jemets (IX A) / erinevad portreed

***
valid kaduda kui vits vette
mitte minu juurde jääda magama
kuni koiduni kõik keerleb
pea pilvepiiril pöörleb
hommikul hajusad on mõtted
priske pettumus pead tõstab
äratundmisõud äkki äratab
kadunud kaitse
reaalsuse rusuva raskuse eest

LUNASTUS

Kaelas kannad kalke kelli,
maha matad maise mõnu.
Ära pane pahaks, patune,
küll ka sinu lunastusetund
tuleb talituulis,
tuiskab kohale.
Pääsed priiks põrgu püünisest,
kuid vaid viimsepäeva valguses.

-Ingrid Tamm -Ingrid Tamm



Marie Ojamaa

Marie Ojamaa


