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 Akna taga on juba hämar. Küünal mu laual heidab nõrka valgust. Raadiost kõlab vana 
jõululaul. Koridorides on kõik vaikseks jäänud. Ei kosta enam laste naeru, kilkeid, jooksumü-
dinat. Vaid kuskilt kaugelt kandub minuni koristajatädi ämbrikolin ja aeg-ajalt ka mõne õpetaja 
kontsaklõbin.
 Varsti jääb kõik päris vaikseks. Koolimaja on tühjaks jäänud. Ma keeran maja ukse 
lukku ja astun õhtusse. Mõtted on aga veel kooli juures...
 Päeval kuulsin raadiouudistest, et eesti lapsed olid saavutanud eelmise aasta PISA 
testides parema tulemuse kui kunagi varem. Koguni kolme koha võrra parema! On, mille üle 
uhkust tunda. Meie õpetajad ja õpilased on kiitust väärt! 
 Tean, et meie kooli ootavad ees uued ja põnevad ajad, uued väljakutsed ja võidud! Et 
see kõik võiks nõnda sündida, peab õpilaste silmis särama ahne teadmishimuline tuluke. Iga 
koolipäev peab pakkuma siirast rõõmu igast uuest teadmisest, uuest kogemusest, uuest 
sõbrast.
 Seda soovingi kõigile õppuritele. Õpetajatele aga sooviksin palju uusi mõtteid ja ideid, 
uusi lähenemisviise vanade tarkuste edasiandmisel ja jätkuvat innustatust oma igapäe-
vatöös.
 Aga homme on jälle uus päev oma tööde ja tegemistega. Koolimaja täitub taas rõõm-
sate laste ja õpetajatega. Õhustik on teadmistest-tarkustest paks – ole aga mees ja õpi, võta 
vastu!
 Iga päevaga jõuame lähemale jõuludele ja uuele aastale. Minul käib üks päkapikk juba 
mitu nädalat igal hommikul tervituseks üht komput pihku pistmas, ise kavalalt naeratades ja 
ilusat päeva soovides.

Soovin teilegi kõigile jõulurõõmu igasse päeva, ja ilusat peagi algavat uut aastat!
-Valvuritädi Koidu

Le juhtkiri

Toimkond
Peatoimetajad: Helena Juht ja Liina Hints
Kujundus: Liina Hints
Esikaanel: Ohara Koson “Hõbehaigrute parv” (”Group of Egrets”)
Kirjutasid: Koidu Ney, I klassi õpilased, XII klassi õpilased, Emma Lotta Kiviberg, Helena Juht, Liina 
Hints, Roberta Bühler, Linda Mae Nummert, Johanna Rannik, Ingrid Tamm, Ingrid Saarepuu, Helen 
Kurvits, Külli Semjonov, Sanna Brigitta Lepik, Hanna Kangur, Liis Alver, Anette Mäletjärv, Iris Pähn, 
Lauren Grinberg jt
Täname: Anneli Oidsalu, Maris Sinka, Külli Semjonov
Trükitud SYS Printis
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Elu kahe mandri vahel - intervjuu Peeter Tammeveskiga

Inervjueeris Johanna Rannik

Sel õppeaastal lisandus lütseumi kollektiivi inglise 
keele õpetaja Peeter Tammeveski, kellel on seljataga 
aastatepikkune välismaal elamise ja õpetamise koge-
mus. Saame temaga lähemalt tuttavaks ja uurime 
muuhulgas, kuidas erinevad teineteisest väike- ja 
suurriigi haridussüsteemid.

Kuidas olete lütseumis kohanenud, kas tun-
nete end õpetajate toas koduselt? 
Ma arvan, et olen rohkem kohanenud kui septembris, 
aga see protsess ei ole veel lõppenud.

Millega enne lütseumisse tulekut tegelesite? 
Elasin 18 aastat Ameerikas ja olen kolmes ülikoolis 
õppejõud olnud. Olen õpetanud ja teadustööd teinud 
kolmel alal: sotsioloogias, naisuuringute erialal ja 
hariduspsühholoogias. Mind on eriti huvitanud ühis-
konna mitmekesisus ja multikulturaalsus, perekonna-
elu muutumine aja jooksul ning meditsiini ja teaduse 
osa ühiskonnas. Olen aidanud välja koolitada ka 
pedagoogikateadlasi. 

Miks valisite Ameerikas elamise? 
Läksin sinna pärast Tartu Ülikooli edasi õppima ja  jäin 
pärast doktorikraadi saamist tööle. 

Mis erinevusi olete märganud üliõpilastes ja 
keskkooliõpilastes?
Keskkoolis peavad õpilased olema pädevad paljudes 
erinevates valdkondades ning õpilastelt nõutakse 
palju erinevatel aladel, keemiast kehalise kasvatuseni. 
See tekitab kohati motivatsiooniraskusi ja killustatust. 
Ülikoolis on õppeainete hulk väiksem ja õpilased 
saavad neisse rohkem süveneda. Paljud üliõpilased 
teavad ka selgemalt, mida elus teha tahavad (vähe-
malt suund on olemas). Eneseteadlikkus ja küpsus on 
ka üliõpilastel rohkem välja arenenud.

Milline on olnud Teie haridustee? 
Alustan vastamist natuke teise nurga alt. Õppimine on 
minu jaoks nagu hingamine, sest olen õppinud kogu 
elu ja õpetajana õpin sama palju kui õpilased. 
Haridustee kohta ütlen, et lõpetasin Lauka põhikooli ja 
Kärdla keskkooli. 

Tahan siinkohal öelda, et kui saaksin tagasi vaadates 
elus midagi muuta, siis oleksin ma hea meelega lüt-
seumi õpilane, sest siin on paljude noorte inimeste 
jaoks haruldaselt head võimalused ennast arendada 
ja proovile panna. Edasi läksin Tartu Ülikooli ja sain 
bakalaureusekraadi. USA-s Pennsylvania Ülikoolis 
sain magistri- ja doktorikraadi inimarengu ja perekon-
nauuringu erialal. Tegelesin 10 aastat ka muusikaga.

Mis pille mängisite, kas tegelete veel muusika-
ga? 
Mängisin klassikalist klaverit, aga enam sellega ei 
tegele. Minu arusaam muusikast on süvenenud, aga 
enda oskus pilli mängida on hetkel juba väga vilets. 
Muusikutest tuttavatega teen mõnikord väikseid 
projekte, aga hilisemas elus olen rohkem tantsuga 
tegelenud. Praegu käin regulaarselt nii tantsutrennides 
kui ka jõusaalis. Tore on näha, et lütseumis on nii palju 
õpilasi, kes muusikaga ühel või teisel viisil tegelevad.

Mis pani enim Eestisse naastes imestama? 
Eesti on muutunud ja mina samuti. Teisest ühiskon-
nast tulles tundusid muutused eriti suured. Eestis on 
inimestevaheline suhtluskultuur Ameerika omast 
küllaltki erinev, sellega kohanemine on minu jaoks 
jätkuv protsess. 

Mis on Teie lemmikkohad Eestis? 
Mitme kohaga Eestis on mul omamoodi suhe. Näiteks 
meeldib mulle Tallinn. Ta ei ole küll suurlinn, aga siin 
toimub niivõrd palju, et on kohati raske kõige toimuva 
kohta infot saada. Siiski pole siin suurlinnale omaseid 
tohutuid ummikuid ja ühest linna otsast teise jõudmis-
eks pole vaja tunde varuda. Mulle meeldib ka 
Hiiumaa, millega on mul seotud palju mälestusi, ja mu 
lähedased sugulased elavad seal.  Tartu on ka üks 
vahva linn. On hea, kui inimesel on mitu kohta, kus ta 
enda olemust saab isemoodi arendada.
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Räägime veidi õpetajatööst. Kas Teie arvates 
tahab tänapäeval rohkem õpilasi end peda-
googikaga siduda kui 20 aastat tagasi või 
pigem vastupidi? Mis võib olla selle põh-
juseks? 
Keskkooli lõpus ei tahtnud minu ajal peaaegu keegi 
õpetajaks saada, võibolla üks inimene neljakümnest. 
Ma arvan, et enamikel teismelistel pole head arusaa-
ma sellest, milles õpetajaks olemine seisneb. Osa 
põhjusest seisneb selles, et koolis ollakse õpetajatest 
ümbritsetud, aga õpilased näevad vaid seda osa 
tööst, mis toimub tunnis. Enamik õpetajatööst toimub 
eesriide taga, kus on, nagu igati ameti puhul, palju 
rutiini, intellektuaalset tegevust ja emotsionaalset 
tööd. Tahvli ees rääkimine on pika ettevalmistuse, 
kogemuse ja pühendumuse tulemus - see on vaid 
jäämäe tipp. Siin on hea tõmmata paralleel näitlejate-
ga: etenduse mängimine laval on vaid väike osa 
sellest, mida nad teevad.

Kuidas meelitada noori valima õpetajaame-
tit? 
Siin on minu arvates mitu kitsaskohta, millest mõned 
on kultuurilised ja teised majanduslikud. Sõna „õpeta-
ja” ei tekita noortes lummustunnet ega seostu ka 
maailma uuenemise ja muutumisega, mida paljud 
tehnoloogiaajastu inimesed erutavaks peavad. Teine 
suur küsimus on madalad palgad, sest õhust ja 
armastusest keegi ära ei ela. Noored inimesed, kes 
tahavad tulevikus elada heades materiaalsetest tingi-
mustest, hoiavad suure kaarega õpetajatööst eemale, 
sest pingutuse ja tasu vahekord on selgelt paigast 
ära. Enda näitena võin öelda, et töötan nädalas 
umbes 70 tundi kooli jaoks. Enamik ratsionaalselt 
mõtlevaid keskkooli lõpetajaid ei ole valmist sellist 
tööd aastate pikku tegema praeguse palgataseme 
juures. Pannes kokku mitteglamuurse kultuurilise 
kuvandi ja madalad palgad, on arusaadav, miks 
õpetajaamet populaarne ei ole. See kõik ei tähenda 
aga, et õpetajaks olemine seisneb eksistentsi piiril 
vaakumises. Minu jaoks on õpetamine hädavajalik ja 
õilis tegevus, mida ma teen armastusega ning püüan 
seda üha paremini teha.  

Mille poolest erineb Ameerika kooliharidus 
Eesti omast?
Ameerikas on koolide tasemevahe väga suur, Eestis 
on tase ühtlasem ja noored saavad üldjoontes hea 
hariduse. Eestlane peab oskama teisi keeli, et maail-
mas toime tulla ja selle protsessides osaleda. Inglise 

keele domineerimise tõttu maailmas leiab enamik 
ameeriklasi teiste keelte õppimise mõttetu olevat ja 
see piirab paljuski nende arusaama maailmast. Eestis 
on ka väga hea see, et pannakse suurt rõhku reaal- ja 
loodusteadustele ning kunsti ja muusika õpetamist ei 
püüta koolidest kaotada. Ameerikas on kõik need 
alad koolide üldpildis viletsamal järjel. 

On kuulda olnud, et veedate koolis aega 
hiliste tundideni. Mis Teid selleks motiveerib? 
Mulle meeldib struktureeritud töökeskkond. Õpetajate 
tuba ja koolikeskkond üldiselt on koht, kus on loomulik 
õpetada ja õppida. Kuna ma armastan oma tööd, siis 
meeldib mulle ka see keskkond.

Mida annab Teie arvates noorele inimesele 
välismaal elamise kogemus? Kas peate seda 
soovitus-kohustuslikuks? 
Eestlastele kui väikerahvale on see paratamatult vajalik 
kogemus. Mina soovitaks seda väga, kuigi ei teeks 
seda kohustuslikuks. Välismaal elamine on väga hea 
võimalus õpitud keeli edasi arendada või uusi oman-
dada. Teistsuguses kultuuriruumis tekib parem 
tunnetus keelest kui elavast ja muutuvast nähtusest 
ning peale selle aitab teistes kultuuriruumides elamine 
mitmekesistada arusaama maailmast. Võibolla tasuks 
eestlastel kaaluda elamist maades, mis senini on 
jäänud meile pigem võõraks, et eesti kultuur oleks 
dialoogis suurema hulga ühiskondadega. 

Kuidas veedate sel aastal jõulud? Kas Eesti 
või Ameerika traditsioonide järgi? 
Eestis olles eelistan eestimaist, mulgikapsaste val- 
mistamine on näiteks väga tore. Ameerikas tegin 
mulgikapsaid ka sõpradele ja mõnele nad maitsesid, 
kuigi mitte kõigile. Eestis lähedaste juures olles 
eelistan järgida eesti traditsioone, mitte ameeriklaste 
omi.
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Vastab algkool
I A ja I B
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kõrvaklapid

häid pühi

komme

mandariini

uue telefoni

jõulu kaardi

raamat

õnne soovi lehe 
ja lilled

Vihikuid et siis kui 
12. klasis on vanad 

vihikud.

Uue vihiku sest ema, 
peab raha kaotama.

Raamatuid sest sis 
naad savad lugeda

E-luger. Ma arvan nii 
sest meeldib neile 

lugeda

Mandariine sest need 
on kasulikud ja 
annavad jõudu

Ma pakun et pahapikud 
toovad 12. klassi 

õpilastele, kiitus kirja 
koolis käimise eest

Õpikuid. Sest nad 
hakkavad saama 
täiskasvanuks

Päkapikk toob väikse 
kutsika kes ei kasva 

kunagi suureks

Õpiku! Sellepärast et siis 
saab. Sellest saab. Õpida 

ja see on väga hea.

Kommi ja mantarine ses 
on maitsed

Mina tahaksin omale 
apolokarti sest et mule 

meldib natuke lukeda

Päkapik ei tomitemitagi 
sele pärast et nad on ni 

sured

Tütrukule toovad 
lilled aga poisstele 
toovad jalkakartid

SOkolaadimünte. 
Sest mule toob 

päkapik alati  SOko-
laadi münte.

Suitsu kala. Kõik 
pärivad. Aga miks aga 
miks. Sellepärast 

ett ma tahan saada 
tugevaks.

Mandariini ja pilet kinno

sokolaadi mustikas

Bähleid

Vihikukate

Aibäädi

Laua mang

ehted

Videomängud kuna 
need on lahedad

piparkooke ja 
komme

kooliks vajalike 
asju

Õun

kooli õpiku

Kuldmedal!
Olge tublid türukud 
õpige koolis hästi 

õppimishuvi ja 
tarkust 

Päkapikk toob 
ajalehe raamatud 

Hikspoks 

TPL sokolaadi 

Tähtsaid asju 
sele pärast et 

on vaia

pliiatsi

Puuvilja ja 
majustusi

kõrvaklapid
tatoveeringuid

Mida 
toob päkapikk 

kaheteiskümnen-
dikele sussi 

sisse? 



Kulukärbetest 

Pressitiimini on jõudnud uudised suurtest muutustest, mis ootavad Tallinna Prantsuse Lütseumi 
tuleval aastal. Koolile võimla ehitamiseks viiakse läbi ootamatud kärped eelarves. Sellega seoses 
palume hilisema hämmingu vältimiseks hoolikalt tutvuda järgnevate punktidega:

1. Elektri säästmiseks keelatakse jõulu- ja tahvlituled. Õpilastel on soovitatav hankida endale 
otsmikulamp tahvlile vaatamiseks, kuni pimedad ajad mööduvad.
2. Tunni- ja eelkell muutuvad käepärasemaks. Edaspidi tilistavad manuaalset eelkella korra-
pidajad ja tunnikella õpetaja Meos. 
3. Varakevadiste küttekulude vähendamiseks müüakse ära aulasse ostetud rulood ühes 
diskokeraga.
4. E-koolist otsustati pärast pikajalisi katsetusi siiski loobuda.
5. Koolimaju ei köeta kolmapäevast reedeni, seega on lubatud teha grupikallistusi, külakuhje 
ja massaažironge soojendamaks kaaslütseumlast ja personali.
6. Kehtestatakse paberikvoot. Igale õpilasele on päevas ette nähtud A5 jagu töölehti, 
kontrolltöid ja tunnikontrolle. Õpetajad, eelistage Kahoot’i!
7. Muusikaklassi instrumendid müüakse telesaate “Klassikatähed” produktsiooni�rmale, alles 
jäävad süntesaator ja marakad.
8. Puhvetis pakutakse edaspidi ainult kana. Lisanditest jäävad alles tatar ja keedukartul. 
9. Loobutakse lõplikult tualettruumides (aeg-ajalt) kasutuses olnud kätekuivatusrätikutest. 
Iga õpilane ja õpetaja peavad ise kaasas kandma puuvillasest materjalist käterätti.
10. Nii poiste kui ka tüdrukute tualettruumist eemaldatakse esialgu kolm kabiini. Neiud, ärge 
muretsege: Aasta Kabiin 2010, kust avaneb vaade monsieur Leesi autole, jääb alles.  Sügisel 
kaovad tualettruumid sootuks. 
11. Väikese maja iga-aastased Varbola piknikud jätkuvad lütseumlastele koduses Hirvepargis. 
12. Kuni uue võimla valmimiseni toimuvad kehalise kasvatuse tundide asemel maletreeningud 
Paul Kerese mälestusmärgi juures asuval haljasalal,  sisetunnid toimuvad suure maja teisel korru-
sel oleva malelaua ümber.
13. Kokkuhoid levib kõikjale! Valvekoer Taavist saab uuel aastal lihtsalt Ta. 

Kindlasti suudab lütseumipere neil aegadel vastu pidada! Kulukärbetega kaasnevad veel mõnin-
gad asjaolud, millega saab tutvuda leheküljel 14.

Minu muusikasoovitus kõlaks: „Julgege riskida!“ Mõni päev enne 
seda, kui     avalikustatakse muusikafestivali Jazzkaar esinejad, on 
pimemüügis võimalik soodsalt osta pileteid nii, et tead kontserdipaika 
ja aega, aga ei tea, kes on  esineja. Kuna minu jaoks on Jazzkaar 
kvaliteedimärgiga muusikasündmus, siis olen mitmel aastal just nii 
endale pääsmeid soetanud. Pettuma ei ole kunagi pidanud. Selle 
aasta Jõulujazzi kolme kontserdi seas osutus lemmikuks naturaalse ja 
sünteetilise muusika põimija pianist Bill Laurence, kes on            
Grammy auhinnaga pärjatud mitmenäoline muusik.

-õp Küüsmaa

Kulukärbetest 2017. aastal

 Raporteerib Helena Juht

Õpetajate
tuba
kuu-
lab



Alguseks üks klassika, üksik saar: 
kelle ja mille Te kaasa võtaksite ja 
miks? 
Ma arvan, et ma võtaksin kaasa oma 
loodushuvilise tütre, sest temaga 
kahekesi me ilmselt hätta ei jääks – ei 
praktiliselt ega emotsionaalselt. 
Esemeks võtaksin ma ühe raamatu, 
kus oleksid sees kõik selle paiga 
mürgised taimed ja ka toidu- ning 
ravimtaimed.

Kas soovisite bioloogiat juba keskoolis 
õppima minna? Mis oli Teie bioloogia hinne? 
Bioloogiahinne oli mul “5”, nagu kõik ülejäänudki 
hinded. Bioloogia huvitas mind väga; võib öelda, et 
kõige rohkem. See tundus kõigist õppeainetest 
kõige keerulisem ja seetõttu pakkus ka kõige 
rohkem pinget. 

Oli teil mõni hobi, mida tahtsite ka oma 
erialaks valida?
Ikka oli hobisid. Ma olen alati armastanud käsitööd, 
tegelesin nooruses ka kunstiga. Ma plaanisin isegi 
arhitektuuri õppima minna, aga siis ma ikkagi 
hakkasin kartma, et ma ei saa sinna sisse, ja ei 
läinud igaks juhuks isegi mitte proovima. 

Kui ka Teie oleksite kolmapäeval kirjutanud 
ülekoolilist testi, mille teemaks oli skulptu-
urikompositisoonid, siis millise hinde Te 
oleksite saanud? 
Ma arvan, et kui ma oleksin teadnud, et ma pean 
seda kirjutama, siis ma oleksin korralikult valmis- 
tunud ning ma loodan, et ma oleksin “viie” saanud. 

Õpetaja Leesi armastab vahel vimkasid 
visata, seega kui ta oleks palunud testi 
kirjutada ka õpetajatel, siis mis oleks 
saanud? 
Siis ma ilmselt ei oleks ikkagi “viit” saanud, kui ma 
ei oleks spetsiaalselt valmistunud. Aga äkki ma 
oleksin ikka nelja saanud. 

 

Kas Teil on mõni lemmiklugu või muusikapala, 
ehk isegi bänd/ansambel?
Kunagi oli minu kõige suurem lemmik Queen, Quee-
nil on väga palju häid lugusid. Kaasajast rääkides - 
Eesti bändidest naudin ma Trad.Attacki; meie kooli 9. 
klassi poisid (Puitvarrega kõblas, toim) on ka päris 
head.

Kui Teil on unistuste reis, siis milline see välja 
näeks?
Kindlasti ei vaimustu ma väga sellistest sihtpunk-
tidest, kus on nii palju turiste, et väga raske on 
privaatsust leida - isegi siis, kui seal on väga olulised 
turismiatraktsioonid. 
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Milline on Teie pere jõulutraditsioon või milline 
näeb välja Teie jõululaupäev? 
Oleneb. Mõnikord näeb jõululaupäev välja niimoodi, et 
ma koristan, sest ma pole lihtsalt varem jõudnud seda 
teha.  Ja kahjuks juhtub seda liiga sageli. Kui on pare-
mad aastad, siis eks me istume ikka perega ühise 
jõululaua taga, sellele eelneb muidugi jõuluroogade 
valmistamine ning järgneb omavaheline vestlus. Tra-
ditsiooniliselt koguneme me minu ämma juurde, kus 
kingid kuuse all juba ootavad. Meie sokutame enda 
omad vaikselt nende sekka. 

Kui kaua Te jõuluvanasse või näärivanasse 
uskusite ja kuidas Teie illusioonimull purunes?
Minul käis väiksena näärivana nii kaua, kuni ma ta ära 
tundsin. Ta tundus ikka väga ühe tuttava naabrimehe 
moodi olevat. 

Mida Te arvate selle aasta jõulupeo julgest 
teemast (Noël Enchanté)? Kas ootate põne-
vusega seda õhtut?
Ma ei arva sellest mitte midagi ja ma ei oota seda 
huviga. Mul pole üldse olnud aega selle peale 
mõelda. Siis kui tuleb, siis tuleb, ma ei ole teda 
oodanud. Mul ei ole olnud aega seda ootama hakata. 

Ma valiksin pigem rahu, vaikuse ja kaunid 
loodusvaated, mida pakuvad näiteks Island ja Fääri 
saared.

Milline on Teie lemmiktoit ja -magustoit?
Ma olen lihtne inimene, mulle meeldivad lihtsad 
toidud. Minu lemmik on ilmselt hästi tehtud ühepaja-
toit, kusjuures komponendid võivad olla täiesti 
varieeruvad, ja minu kõigi aegade lemmikmagustoit 
on mannavaht. 

Kas Te sooviksite neid müügil näha ka meie 
koolipuhvetis ja oleksite neid siis iga päev 
ostmas?
Ei, iga päev neid süüa ei tahaks, kuid mannavahtu 
võiks küll tihedamini olla. 

Kui peaksite valima, kas Teie jõululaualt 
puuduksid verivorstid või sealiha, siis kum-
mast loobuksite ja mille põhjal sellise valiku 
teeksite? 
Ma arvan, et verivorstid peavad tingimata jõululaual 
olema, sealiha võib küll millegagi asendada. Verivors-
tid on ju nii ilusad, palju ilusamad kui sealiha. Ilma 
verivorstita ma jõululauda hästi ette ei kujuta.
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Hetkel soovin ja soovitan ka teistele olla vaikuses. Helisid - nii muusikalisi kui 
ka mittemuusikalisi - on meie ümber väga palju, mistõttu tundub mulle, et 
kaotame mõnikord sideme iseendaga. Mul on olnud aastate jooksul 
mitmeid lemmikpalu, aga hetkel ei oska tõesti ühtegi eelistada.

-õp Peterson

Õpetajate
tuba
kuu-
lab

Õpetajate
tuba
kuu-
lab

Kui rääkida eesti muusikast, siis minu vaieldamatu lemmik on Tanel Padar. 
Miks? Sest tema laulude sõnad ja muusika puudutavad mind. Välismaa artis-
tidest nimetaksin kindlasti ansamblit Queen, minu meelest neile võrdväärset 
pole. Nende muusika on ajatu, nii võimas ja professionaalselt kõrgel tasemel. 
Veel meeldib väga kuulata ansamblit Bee Gees, lihtsalt haarab kaasa. Ja juba 
aastakümneid on minu lemmikuks ka George Michael, kelle laulud on mind 
alati lummanud..
-õp Voog



Pane end proovile!
Saa teada, kui suur on tõenäosus, et sa lähiajal lütseumist välja kukud!
Koostanud Helena Juht
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1. Kuidas on lood tähtaegadest kinni 
pidamisega? Esitan tööd…
A. Alati õigeaegselt 
B. Paar päeva kuni nädal hiljem 
C. Paar nädalat hiljem 
D. Kuu aega hiljem
E. Ega alati ei esitagi

2. Kas üleriided viid ikka garderoobi?
A. Jah, alati ja igavesti. Mul on seal isegi 
sussikott.
B. Viskan mantli lähimasse nagisse.
C. Когда как
D. Kui õnnestub, siis võtan klassi kaasa
E. Mis üleriided?!

3. Kas pead lugu klassi puhtusest? Kas 
sinu pink on korras?
A. Koristan isegi siis, kui ma ei ole korrapidaja. 
Minu koht ja riiul on laitmatud.
B. Korrapidajana koristan, pink ei häiri silma.
C. Tahvli ikka pesen puhtaks. Aknalaual vede-
leb paar asja.
D. Ega mind väike segadus ei häiri.
E. Ma olen prügi. 

4. Kui hingavad on sinu jalanõud (vali 
eelistatud “vahetusjalats”):
A. Sandaalid (hingavustase: tuuline)
B. Kingad või baleriinad (hingavustase: laseb 
lund sisse)
C. Viimase peal tossud (hingavustase: maksi-
maalselt cool)
D. Saapad (hingavustase: Hispaania)
E. Sokid, plätud, paljajalu (hingavustase: 
hoomamatu)

5. Kui palju osaled tunnitöös?
A. Ma võiks ise tundi anda.
B. Tegelen minimaalselt kõrvaliste asjadega.
C. Peaksin end parandama. 
D. Sotsiaalmeedia, mõni teine õppeaine, uinak - 
juhtub ka parimatel, eks?
E. Füüsiliselt olen nibin-nabin kohal.

6. Mida teed, kui klassis on 15 kraadi?
A. Teen akna lahti, et õhutada klassi. 
B. Karastan.
C. Liibun radiaatori või pinginaabri külge.
D. Toon garderoobist mantli või võtan riiulist 
tekikese.
E. Kütan kuumaks.

7. Mitut kümnest käsust järgid?
A. 10
B. 9-8
C. 7-6
D. Sain ükskord selle küsimuse pärast kunstitesti 
kolme.
E. Tugev 1 (pühapäeviti ei õpi).

8. Kui tihti külastad kodupoodi Regaliat?
A. Pole minu stiil.
B. Vahel kiikan sisse.
C. Kord paari nädala jooksul.
D. Nädalas korra juhtun külastama.
E. Mul on kliendikaart. 

9. Mitu sinu sõpra on TPL’ist lahkunud või 
välja visatud?
A. Mitte ühtegi.
B. Üks sõber visati välja või lahkus.
C. Kuni kolm sõpra visati välja või lahkusid.
D. Mitmed sõbrad visati välja või lahkusid ise.
E. Ma olen viimane endasugustest. 
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0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Õnnitlused! Sul pole lähiajal tarvis asju pakkima hakata. Oled tõeline 
oivik ja puhtusearmastaja: isegi sügisel esimest korda Tondi võim-
lasse minnes on sul meeles teised tossud kaasa võtta.

Tõenäosus lütseumist lahkuda ei ole suur - vähemalt siis, kui sinu 
korrapidamise ajal õp Oksa tund tuleb, on kõik tahvlilapid kenasti 
niisutatud. Sellegipoolest korja enne tunni algust aknalaudadelt 
ära kõik õpikud ja vii sööklasse (peida kotti) sealt enne üles toodud 
nõud. 

Kui korralikult käitud, võid jamadest pääseda: hoia klassi mõnes 
diskreetsemas nurgas sooja kampsunit ja ära osta enne kooliaasta 
algust uusi Nike’i tosse - vastasel juhul võib direktor isiklikult sulle 
hingavaid vahetusjalatseid pakkuma tulla. Ära unusta, et sinu 
klassijuhataja silm näeb kõike.

Direktsioon on sinu korraldatud pahandusi märganud: jälle käisid 
Regaliast jäätist ostmas, kommenteerisid Facebookis mõne lütse-
umist lahkunud sõbra postitust või ütlesid, et sina küll kümmet 
käsku ei järgi. Aeg on ennast kokku võtta! 

Millele sa üldse enam loodad? Su pea hakkab ringi käima, kui 
tunned tugevate parfüümide lõhnu, sinu laua peal vedeleb sooja 
saia puru segamini kirjanduse kausta lehtedega, ja mis kõige 
hullem, sa tunned külma!  Kui sa kümne käsu juurde tagasi 
otsustad pöörduda, on veel võimalus, et oma koolitee lütseumis 
lõpetad. Kui katkestad kõik sotsiaalsed suhted väljaspool kooli 
ning viid Oobikule plaanipäraselt saiakesi, saad ehk raja peale 
tagasi. Lootus sureb viimasena!

Jaht Niagarale

Hanna Kangur

PÖFFi noorteprogrammis Just Film linastunud 
Rush Sturgesi 2015. aastal USAs valminud �lm 
„Jaht Niagarale“ põhineb väga põnevatel tõsi-
elusündmustel.

Filmi “Jaht Niagarale” osatäitjad Tyler Bradt, 
Evan Garcia ja Mark LeBlanc on kajakerid, kes 
sõidavad iga päev kajakkidega ja seavad oma elu 
ohtu iga kose juures. Filmis näidatakse, kuidas 
kajakisõitjad valmistuvad oma retkedeks ja 
sõidavad alla järskudest jugadest. Kolmest 
osatäitjast ühe suurim soov on sõita alla Niagara 
kosest. Nii valmistutaksegi terve aasta jooksul 
suureks väljakutseks. Ettevalmistuse ajal on väga 
toredaid ja õnnelikke sõite, kuid harjutamise 
käigus satub üks osaleja peaaegu surmasuhu. 

 

Kuid siis, kui üliohtliku laskumiseni Niagara joalt 
on jäänud vaid mõni tund, mõistavad kajakerid, 
kui väärtuslik elu tegelikult on. Sõit jäetakse ära 
ja kõik on päästetud.

See �lm oli tõesti väga põnev ja pani mõtlema, 
kui ohtlik on kajakisõit jugadel, sest kõrvalt vaa-
dates ei paista see üldse nii ekstreemne. Filmi 
tugevus peitus selles, et osatäitjad ise rääkisid 
tunnetest ja mõtetest, mis neid parasjagu 
valdasid. Nii oli palju kergem aru saada, kuidas 
nemad ise seda ohtu näevad.

Soovitan „Jahti Niagarale“ kõigile, kellele meeld-
ib põnevus ja ohtlikud spordialad.
 

 

Kõige rohkem A

Kõige rohkem B

Kõige rohkem C

Kõige rohkem D

Kõige rohkem E



Kuidas Belgias, kuidas siin
Helen Kurvits

Jalutamisega ja jala käimisega olid üldse kummalised 
lood. Belglastele ei mahtunud enamasti pähe, et 
kuhugi on võimalik minna ka jala. Koolist koju kõndisin 
ma umbes pool tundi ja tegin seda küllaltki tihti (kui just 
Belgia ilm mind järjekordse paduvihmaga ei hellita-
nud). Kui juhtusin seda mõnele klassikaaslasele mai- 
nima, oli ta lausa šokeeritud. Miks peaks üks inimene 
jalutama, kui on olemas bussid ja autod? Koduteel 
olles peatus minu kõrval iga kord mõni autojuht, kes 
pakkus, et võib mu koju viia. Ma elasin väikeses külas, 
mis tähendas, et kõik teadsid, kes ma olen ja millises 
majas ma elan. Hommikuti bussipeatusesse 
kõndides tervitasid mind lehmad.

Koolis juhtus aga nii, et ma sattusin 12. klassi, kuigi 
oleksin Eestis pidanud alles 10. klassi alustama. 
Belglased lähevad nooremalt kooli, mistõttu olin oma-
vanustega siiski koos. Belgias on üsna tavaline, et 
klassi jäädakse kordama, seepärast oli nii mõnigi mu 
klassikaaslastest 20- või 21-aastane, mina aga 17. 
Nemad olid siiski pigem erandid. 

 

Pärast üheksat aastat lütseumis õppimist otsustasin 
teha midagi muud ning veetsin eelmise õppeaasta 
vahetusõpilasena Belgias.

Kui ma lennukile astusin, ei teadnud ma, mis mind 
ees ootab. Teadsin, et asun elama koos vahetusema 
ja -õega umbes saja kilomeetri kaugusele Brüsselist. 

Loomulikult ei saa ükski seiklus alata ilma sekelduste-
ta: nii kaotasin ma juba enne Belgiasse minekut 
Tallinna Lennujaamas ära kõik oma kindlustusdoku-
mendid, mida ma siiani ei ole üles leidnud.

Kui ma Belgiasse minnes olin kindel, et minu prant-
suse keele tase on nõrk - vaevalt et ma üldse millestki 
aru saan või kellelegi vastata oskan - siis selles osas 
ma eksisin. Aru ei saanud ma küll paljust, sest tõsi on, 
et sarnaselt prantslastele  räägivad ka belglased para-
jalt kiiresti, aga lausete moodustamisega sain hakka-
ma. Selgus, et olin lütseumis õppinud arvatust 
sootuks rohkem, see muutis keeleõppe kordades 
lihtsamaks. 

Sellegipoolest tuli ette keeleapsakaid. Ükskord läksin 
jalutama ja mulle tuli vastu mu naaber, kes küsis “Tu te 
balades?” (“Kas sa jalutad?”) Mina kuulsin aga midagi 
muud: nimelt arvasin, et ta küsis: “Tu es malade?” 
(“Kas sa oled haige?”). Vastasin selle peale äärmiselt 
enesekindlalt: “Non, je ne suis pas malade!” 

Belglastele ei mahtunud enamasti pähe, 
et kuhugi on võimalik minna ka jala. 

Koduteel olles peatus minu kõrval iga 
kord mõni autojuht, kes pakkus, et võib 

mu koju viia.

,,

Jaht Niagarale



1. Elektri säästmiseks keelatakse jõulu- ja tahvlituled. Õpilastel on soovitatav hankida endale 
otsmikulamp tahvlile vaatamiseks, kuni pimedad ajad mööduvad.
2. Tunni- ja eelkell muutuvad käepärasemaks. Edaspidi tilistavad manuaalset eelkella korra-
pidajad ja tunnikella õpetaja Meos. 
3. Varakevadiste küttekulude vähendamiseks müüakse ära aulasse ostetud rulood ühes 
diskokeraga.
4. E-koolist otsustati pärast pikajalisi katsetusi siiski loobuda.
5. Koolimaju ei köeta kolmapäevast reedeni, seega on lubatud teha grupikallistusi, külakuhje 
ja massaažironge soojendamaks kaaslütseumlast ja personali.
6. Kehtestatakse paberikvoot. Igale õpilasele on päevas ette nähtud A5 jagu töölehti, 
kontrolltöid ja tunnikontrolle. Õpetajad, eelistage Kahoot’i!
7. Muusikaklassi instrumendid müüakse telesaate “Klassikatähed” produktsiooni�rmale, alles 
jäävad süntesaator ja marakad.
8. Puhvetis pakutakse edaspidi ainult kana. Lisanditest jäävad alles tatar ja keedukartul. 
9. Loobutakse lõplikult tualettruumides (aeg-ajalt) kasutuses olnud kätekuivatusrätikutest. 
Iga õpilane ja õpetaja peavad ise kaasas kandma puuvillasest materjalist käterätti.
10. Nii poiste kui ka tüdrukute tualettruumist eemaldatakse esialgu kolm kabiini. Neiud, ärge 
muretsege: Aasta Kabiin 2010, kust avaneb vaade monsieur Leesi autole, jääb alles.  Sügisel 
kaovad tualettruumid sootuks. 
11. Väikese maja iga-aastased Varbola piknikud jätkuvad lütseumlastele koduses Hirvepargis. 
12. Kuni uue võimla valmimiseni toimuvad kehalise kasvatuse tundide asemel maletreeningud 
Paul Kerese mälestusmärgi juures asuval haljasalal,  sisetunnid toimuvad suure maja teisel korru-
sel oleva malelaua ümber.
13. Kokkuhoid levib kõikjale! Valvekoer Taavist saab uuel aastal lihtsalt Ta. 

Kindlasti suudab lütseumipere neil aegadel vastu pidada! Kulukärbetega kaasnevad veel mõnin-
gad asjaolud, millega saab tutvuda leheküljel 14.

Lütseumi soojad saiad olin ma sunnitud unustama. 
Tegelikult ei olnudki mu Belgia koolis puhvetit, 
see-eest müüdi igal vahetunnil vahvleid. Mis oleks 
Belgia ilma vahvliteta? Ka tasuta koolilõuna pidin ära 
unustama. Ma võin julgelt väita, et üle 90% õpilastest 
sõi iga päev lõunaks võileibu. Nii talitasin aasta otsa ka 
mina, mistõttu olen praegusel hetkel võileivad oma 
menüüst eemaldanud. Kui ma ükskord lasin emal 
Eestist musta leiba saata ja mõtlesin, et teeks kooli 
hoopis musta leivaga võileivad kaasa (musta leiba ei 
olnud mu klassikaaslased kunagi varem näinud), 
ütlesid mu nad, et must leib haiseb. Mis seal siis ikka. 
See jäi ka minu ainukeseks musta leivaga tehtud 
võileivaks tol aastal. 

Lütseumit õppisin ma tol aastal teisest küljest vaata-
ma. Varem ma tegelikult ei tajunudki, mida kool mulle 
annab. Kui mu Belgia koolis näidati tunnis Rembrandti 
maali „Kadunud poja tagasitulek“ ja ma olin ainus, kes 
selle ära tundis, siis oli hea tunne, et midagi oli varase-
mast ajast meelde jäänud ja et suutsin vältida 
rumalasse olukorda sattumist. 

Kui aasta lõpus hakkasime keemias õppima oksüdat-
siooniastmete määramist, sain töös 19 punkti 20-st 
(ma ei ole vist Eestiski keemia kontrolltöös nii kõrgeid 
punkte saanud) ja tundsin end hästi. Kui pidin klassi 
ees kõnet pidama, lõpetasin selle vanasõnaga “Qui 
vivra verra”. Selle peale muigas kogu klass heatahtli-
kult. 

Sel sügisel lütseumisse tagasi tulla oli kummaline. 
Ühelt poolt nagu polnudki midagi muutunud: samad 
armsad õpetajad, ülekoolilised testid, puhvetijärjekor-
rad, soojad saiad ja kõik muu. Teisest küljest vaadates 
tundub aga, et lütseum oli ka minu eemaloleku ajal 
pideva muutumises, ja loomulikult ei jää märkamata 
eKooli tulek.

Õpetajate
tuba
kuu-
lab

Loomulikult soovitan just sellist muusikat, mida ise kuulan. Mul on kaks 
vaieldamatut lemmikut. 1.Concha Buika – hispaania lauljanna. Laulud hispaa-
niakeelsed, kuid kuigi täpselt aru ei saa, millest ta laulab, suudab ta seda 
edasi anda oma suurepärase hääle ja emotsionaalsusega. Enamasti kurvad 
ja traagilised lood.
2. Teine suur lemmik on Carmen Souza. Ta on pärit Capo Verde saarestikust, 
kust ka minu kolmas lemmik, kahjuks praeguseks surnud, Cezaria Evora. 
Carmen Souza hääl on selline taeva kingitus, mis saab osaks vaid vähestele. 
Ta teeb oma häälega, mida ise tahab. Uskumatu! Kõige ägedam “Sous le ciel 
de Paris” esitlus üldse!
(PS Mõlemad lauljannad on ka välimuselt sarnased.)
-Õp Ravell



Seoses küttekulude vähendamisega asendatakse 
kõigis klassides ja koridorides avatavad aknad nende 
vastu, mis ei avane. Nii kaob õpilastel ära võimalus 
raskelt teenitud raha prügikasti visata ja klassi ei pea 
pärast igat vahetundi kütma. Päästeameti sõnul ei 
tohiks akende lõplik sulgemine probleeme tekitada, 
ent ettevaatusnõuete järgimiseks paigaldatakse 
igasse klassi hapnikuballoon. Samuti paigaldatakse 
iga koolipingi külge punane nupp, millele vajutamine 
annab kiirabile märku lämbumisohust. 

Järgmisest aastast peavad kokkuhoiuga harjuma ka 
õpetajad: nimelt kinnitas direktsioon otsuse, millega 
kaotatakse ära hinded “4” ja “5”. Hindamisskaala 
“1”-“5” järgimine on kohustuslik kõigile Tallinna munit-
sipaalkoolidele, mistõttu see ei muutu - kõrgeimaks 
hindeks jääb ikka “5”. Direktsiooni otsus väljendub 
hoopis selles, et kahte kõrgeimat hinnet ei ole enam 
võimalik saada. Tegemist on Tallinna linna 
koostööprojektiga, mille käigus annetatakse iga välja-
kirjutatud hinde pealt kooli sihtkapitalile kaks eurot. 
Praegu on jõus läbirääkimised, mille eesmärk on reaa-
lainetest ära kaotada ka hinne “3”. Läbirääkimiste 
viimane etapp algab 2017. aasta veebruaris.
 

Kas soovisite bioloogiat juba keskoolis 
õppima minna? Mis oli Teie bioloogia hinne? 
Bioloogiahinne oli mul “5”, nagu kõik ülejäänudki 
hinded. Bioloogia huvitas mind väga; võib öelda, et 
kõige rohkem. See tundus kõigist õppeainetest 
kõige keerulisem ja seetõttu pakkus ka kõige 
rohkem pinget. 

Oli teil mõni hobi, mida tahtsite ka oma 
erialaks valida?
Ikka oli hobisid. Ma olen alati armastanud käsitööd, 
tegelesin nooruses ka kunstiga. Ma plaanisin isegi 
arhitektuuri õppima minna, aga siis ma ikkagi 
hakkasin kartma, et ma ei saa sinna sisse, ja ei 
läinud igaks juhuks isegi mitte proovima. 

Kui ka Teie oleksite kolmapäeval kirjutanud 
ülekoolilist testi, mille teemaks oli skulptu-
urikompositisoonid, siis millise hinde Te 
oleksite saanud? 
Ma arvan, et kui ma oleksin teadnud, et ma pean 
seda kirjutama, siis ma oleksin korralikult valmis- 
tunud ning ma loodan, et ma oleksin “viie” saanud. 

Õpetaja Leesi armastab vahel vimkasid 
visata, seega kui ta oleks palunud testi 
kirjutada ka õpetajatel, siis mis oleks 
saanud? 
Siis ma ilmselt ei oleks ikkagi “viit” saanud, kui ma 
ei oleks spetsiaalselt valmistunud. Aga äkki ma 
oleksin ikka nelja saanud. 

 

Kas Teil on mõni lemmiklugu või muusikapala, 
ehk isegi bänd/ansambel?
Kunagi oli minu kõige suurem lemmik Queen, Quee-
nil on väga palju häid lugusid. Kaasajast rääkides - 
Eesti bändidest naudin ma Trad.Attacki; meie kooli 9. 
klassi poisid (Puitvarrega kõblas, toim) on ka päris 
head.

Kui Teil on unistuste reis, siis milline see välja 
näeks?
Kindlasti ei vaimustu ma väga sellistest sihtpunk-
tidest, kus on nii palju turiste, et väga raske on 
privaatsust leida - isegi siis, kui seal on väga olulised 
turismiatraktsioonid. 

 

2017. aasta esimesel jaanuaril jõustuva muinsuskait-
seseaduse muudatuse alusel peab lütseum riigile 
tagastama Eesti Vabariigi seisukohalt olulist ajaloolist 
kultuuriväärtust kandva õpetaja Lippuse. Tänu lütseu-
mi personalist koosneva hobiuurijate tiimi erakordsele 
leiule laekub kooli sihtkapitali 21 340 eurot, mida 
kasutatakse vastavalt kas Miksikese või Nutispordi 
teise poolaasta kulude katmiseks. 

Tulenevalt asjaolust, et lütseum on sunnitud kandma 
ühe neljandiku uue võimla ehitamise kuludest, muu-
detakse keldrikorruse klassid lütseumi oma juustu-
vabrikuks. Hallituse hind kasvab jõudsalt kogu maail-
mas, mistõttu on direktsioon otsustanud olukorrast 
kasu lõigata. Juustuvabrikus hakatakse tootma prant-
suspäraseid sinihallitusjuustusid, 2018. aastal plaani-
takse alustada koostööd Konju kitsefarmiga. 
Esimesed juustud peaksid Solarise poelettidele 
jõudma kooli sünnipäeval, 1. oktoobril 2017. X A, XI B 
ja XII B klassi õppetöö toimub kuni spordihoone 
valmimiseni sööklas.
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Kulukärbetest 2017. aastal
 Raporteerib Liina Hints

SEMJONOVI KULTUURINURK

Pealinna kultuurielu on nii vilgas, et raske on valida, 
mida vähestel vabadel hetkedel ette võtta.

Kindlasti tasuks uudistama minna 11. novembril pidu-
likult avatud uut Nukuteatrikompleksi, mis pakub vaat-
amiseks lavastusi igale eale, näiteks põhikoolile sobib 
tuntud inglise kirjaniku Mark Haddoni noorteromaanil 
„Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal“ põhinev 
näitemäng autistlike kalduvustega 15-aastasest 
poisist Christopherist, kes näeb maailma teisiti kui 
meie. Hea võimaluse pakub ilmselt 29. jaanuaril 
esietenduv Antoine de Saint-Exupéry „Väike prints“ 
(lavastaja Mirko Rajas).

NO99 üllatab vaatajaid sõnadeta lavastusega, mis 
tutvustuse järgi peaks sobima nii lastele, noortele kui 
ka täiskasvanutele: 
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selleks on „Punane õhupall“, milleks on inspiratsiooni 
andnud Albert Lamorisse'i 1956. aastal linastunud 
sama pealkirjaga film. Huvitav peaks olema jälgida, 
kuidas näeb linna Konrad, kes pole mitu aastat kaits-
vate koduseinte vahelt lahkunud, aga ühel hetkel 
peab seda siiski tegema. Lavastaja on Mart Kampus, 
laval on aga Von Krahli näitlejad Erki Laur ja Mari Abel.
Von Krahlis astuvad veebruaris esimest korda vaataja 
ette EMTA lavakunstikooli 28. lennu üliõpilased lavas-
tuses „Impeerium“ (lavastaja Mart Koldits). Noorte 
näitlejate küpsemisest on alati põnev osa saada.

Kindlasti tasub aega võtta, et põhjalikult uurida Adam-
son-Ericu muuseumis eksponeeritavat näitust „Juhan 
Kuus. Inimlikkuse mõõt. 45 aastat dokumentaalfo-
tograafiat Lõuna-Aafrikas“. Tegemist on eesti päritolu, 
kuid Lõuna-Aafrikas sündinud ja töötanud silmapaist-
va ning rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud fotograafi 
Juhan Kuusi (1953–2015) loomingu ulatusliku 
ülevaatega. Et fotograafist rohkem teada saada, tuleks 
vaadata ka keldrikorrusel näidatavaid katkendeid 
peatselt valmivast dokumentaalfilmist.

 

Uus-Meremaa režissööri Taika Waititi „Jaht metslaste-
le“ (Hunt for the Wilderpeople) kuulub kindlasti PÖFFi 
vahvaimate filmide hulka. Kuigi ta linastus lastefilmide 
programmis, nimetaksin mina selle kogupere-
komöödiaks, sest seal leidub huumorit, mis on 
suunatud ka vanematele, ning hullupööra labaseid 
nalju seal kindlasti ei ole.

Peategelasteks on Ricky (Julian Dennison) ja Hec 
(Sam Neill). Neist kumbki pole just lõbusaima 
iseloomuga, kuid mitte ka ülemäära masendavaga. 
Seevastu on nad küllaltki iseäralikud: Ricky muhe, 
veidi dramaatiline poiss, Hector aga torisev iseteadlik 
vanamees. Filmis saadetakse kasuperedes elanud 
Ricky uude keskkonda – maale. Lastekaitseametnik 
Paula (Rachel House) esitleb teda kui hukkaläinud 
marakratti, kes teeb grafitit ja lõhub asju. Poisi uus 
kasuema hakkab talle just lähedaseks saama, kui 
sureb ja jätab Ricky Hectoriga. Saatuse tahtel 
seiklevad nad koos metsas ning koju naastes avas-
tavad, et on tagaotsitavad.

 

Juba sõpradeks saanud Hec ja Ricky peavad nüüd 
tagasi metsa minema, kuna mitte mingil juhul ei soovi 
poiss tagasi lastekodusse minna. Niisiis algabki jaht 
metslastele koos kahe koeraga, kes neid ustavalt 
saadavad. Metsas saadakse neile mitmel korral jälile, 
kuid iga kord tulevad nad olukorrast välja kas oma 
kavaluse, meeldivate kostitajate või põõsasmehe 
abiga.

Filmis on elu halbu külgi kujutatud koomiliselt ja selle 
eluvaade on optimistlik. Filmi iseloomustavad 
Uus-Meremaa kaunid loodusvaated ja kogu tegevust 
hästi illustreeriv muusika. „Jaht metslastele“ tuletab 
meelde, et vägagi targad inimesed võivad olla ka 
tänapäeval kirjaoskamatud nagu Hector ning et elada 
on võimalik ka metssigu nottides ja kondimootoril 
edasi liikudes. 

Film on igati reipa tooniga ja üpris lihtne, soovitan 
vahelduseks sügavamõttelistele hingekriipivatele 
fimidele.
 

 

KUMU suures saalis avatud näitus „Paul Delvaux. 
Unest ärkaja“ on loodud koostöös Musée d`Ixelles´i 
(Brüssel) ja kuraator Claire Leblanc`iga. Ligi sada 
õlimaali ja graafilist tööd annavad läbilõike Belgia 
sürrealisti loomingust. Näitusekülastajal aitavad teo-
seid lahti mõtestada järgmised märksõnad: feminiin-
sus, müstitsism, unenägu, põgenemine, üksindus ja 
teatraalsus.

Hilissügisesse kaamosesse ja hingedeaega sobitub 
Eesti tervishoiumuuseumis novembris avatud näitus 
„Loomulik surm“, mis lähtub peamiselt loomuliku 
surma füüsilisest, bioloogilisest ja sotsiaalsest 
vaatenurgast. Näitusega püütakse vähendada hirmu 
surma ees. Seda aitavad teha surmateema uurijad, 
muusika- ja putukaeksperdid, matusekorraldajad ning 
inimesed meie ümbert, kellega salvestatud intervjuud 
kirjeldavad erinevaid surmaga seotud mõtteid ja 
tundeid.

 

Jaht metslastele
Sanna Brigitta Lepik
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Pimedate Ööde filmifestivali raames linastus Solarises 
Apollo kinos J. A. Bayona film „Kui koletis kutsub“. Film 
on sündinud Ameerika Ühendriikide ja Hispaania 
filmistuudiote koostöös. Peaosades mängivad 
Sigourney Weaver, Felicity Jones ja Toby Kebbell. 
Pealkirjas mainitud koletisele on oma hääle andnud 
tuntud filmistaar Liam Neeson.

Filmi peategelane on koolipoiss Conor O’Malley, kelle 
elus on tõsiseid probleeme. Poisi vanemad on lahus, 
ema on lootusetult haige, peale selle kiusatakse teda 
koolis. Conor on vaikne ja endassesulgunud, ent 
rikkaliku fantaasiamaailmaga, loominguline ja siiras 
poiss. 

Film räägib sellest, kuidas tema kodulähedase kiriku 
kõrval asuv jugapuu ärkab ellu ja muutub hiiglaseks, 
kes käib öösiti poisiga rääkimas. Ta jutustab poisile 
kolm segadusse ajavat muinasjuttu ja nõuab oma 
noorelt sõbralt, et see talle oma õudusunenäost 
räägiks. Kuigi filmi jooksul juhtub Conori elus väga 
karme sündmusi, suudab poiss nendega hiiglase 
abiga leppida.

Linateos on visuaalselt väga mõjuv ning meeldejääv. 
Oma rolli mängib selles Inglismaa võimas loodus, 
osavalt kasutatud eriefektid ja üleüldse rikkalik ning 
põnev pildikeel.

Lisame siia suurepärased näitlejatööd ja kaasakiskuva 
loo. Tulemuseks on igatahes emotsionaalne ja köitev 
filmielamus. 

Kahtlemata on tegu võimsa filmiga mitte ainult pildili-
ses mõttes, vaid ka sisuliselt. Kui peaksin lühidalt 
edasi andma filmi mõtte, siis ütleksin, et see on lugu, 
mis räägib suureks kasvamisest, oma hirmude ja 
murede võitmisest ning tunnistamisest. Filmi lõpus 
tunnistab Conor koletisele oma hirmu ja ütleb oma 
ema surma kohta sõnad, mis võivad tunduda osale 
vaatajatest jahmatavalt: „Ma tahan, et see juba 
möödas oleks!“ 
Selle tunnistamine nõuab temalt tohutult julgust ning 
mehisust, kuid annab jõudu leppida paratamatusega. 
Peale neid sõnu Conor justkui vabaneb lapsepõlvehir-
mudest ja vaatab julgelt näkku reaalsusele. Conorist 
saab filmi käigus mõtteliselt küll täiskasvanu, kuid see 
ei tähenda, et ta loobuks fantaasiamaailmast. 
Traagilisele stseenile ema surivoodil järgneb lõpu-
kaadrites helgem pilt ning vaade tulevikku. 

Filmi lõppedes olid peaaegu kõigil saalis viibijatel 
silmad märjad, ent minu arust ei ole tegemist traagilise 
filmiga, vaid pigem sügavamõttelise ja mitmekihilise 
looga.

Minu üks lemmikutest muusikas on hetkel helilooja Sofia Gubaidulina. 
Tema oratooriumi “Armastusest ja vihast" maailmaesiettekanne toimus 
oktoobrikuus Tallinnas ja see on suurepärane teos.

-õp Tammeveski

Õpetajate
tuba
kuu-
lab

 Kui koletis kutsub sind täiskasvanute maailma

Linda Mae Nummert

Jaht metslastele
Sanna Brigitta Lepik



Spikker loosipakkide lunastamiseks

Tuli talv ja tulid tuisud,
proua Ilves ostis uisud. 
Sõitis päeva, sõitis kaks;
vaatas peeglist - ikka paks. 
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Uuel aastal uue hooga
sodiks sõidan uue Volga.
Käigukastiks kõlbab poolik,
roolirõngaks olgu voolik. 

Jõuluõhtul tringel-trangel,
jõuluvana külmast kange,
päkapikud närakad
panevad vaid kärakat. 

Sõitsid saanid,
sõitsid reed. 
Aia bljat,
sa nahka teed.

Jõuluvana, armas-hea,
sellel aastal meeles pea:
mullu tahtsin kaisuloomi,
mitte praegust depressiooni.

singer vinger
ninaprill

meil oli kodus
kim jong-il

kim jong-il tegi palju nalja
ajas lapsed voodist v2lja

tahtis aina tralli lyya
meie pere maha myya
meile siin ei aita syya
aga eks me ikka pyya

Siska tuleb
Tallinn põleb
.

Tool, porgand, laud ja rehv, 
see luuletus on üpris kehv..

PÖFFi noorteprogrammis Just Film linastunud 
Rush Sturgesi 2015. aastal USAs valminud �lm 
„Jaht Niagarale“ põhineb väga põnevatel tõsi-
elusündmustel.

Filmi “Jaht Niagarale” osatäitjad Tyler Bradt, 
Evan Garcia ja Mark LeBlanc on kajakerid, kes 
sõidavad iga päev kajakkidega ja seavad oma elu 
ohtu iga kose juures. Filmis näidatakse, kuidas 
kajakisõitjad valmistuvad oma retkedeks ja 
sõidavad alla järskudest jugadest. Kolmest 
osatäitjast ühe suurim soov on sõita alla Niagara 
kosest. Nii valmistutaksegi terve aasta jooksul 
suureks väljakutseks. Ettevalmistuse ajal on väga 
toredaid ja õnnelikke sõite, kuid harjutamise 
käigus satub üks osaleja peaaegu surmasuhu. 

 

Kuid siis, kui üliohtliku laskumiseni Niagara joalt 
on jäänud vaid mõni tund, mõistavad kajakerid, 
kui väärtuslik elu tegelikult on. Sõit jäetakse ära 
ja kõik on päästetud.

See �lm oli tõesti väga põnev ja pani mõtlema, 
kui ohtlik on kajakisõit jugadel, sest kõrvalt vaa-
dates ei paista see üldse nii ekstreemne. Filmi 
tugevus peitus selles, et osatäitjad ise rääkisid 
tunnetest ja mõtetest, mis neid parasjagu 
valdasid. Nii oli palju kergem aru saada, kuidas 
nemad ise seda ohtu näevad.

Soovitan „Jahti Niagarale“ kõigile, kellele meeld-
ib põnevus ja ohtlikud spordialad.
 

 

Oleme kokku kogunud käputäie lühikesi 
luuletusi, mille abiga läheb tänavune loosi-

pakkide lunastamine valutult. 



2017. aasta esimesel jaanuaril jõustuva muinsuskait-
seseaduse muudatuse alusel peab lütseum riigile 
tagastama Eesti Vabariigi seisukohalt olulist ajaloolist 
kultuuriväärtust kandva õpetaja Lippuse. Tänu lütseu-
mi personalist koosneva hobiuurijate tiimi erakordsele 
leiule laekub kooli sihtkapitali 21 340 eurot, mida 
kasutatakse vastavalt kas Miksikese või Nutispordi 
teise poolaasta kulude katmiseks. 

Tulenevalt asjaolust, et lütseum on sunnitud kandma 
ühe neljandiku uue võimla ehitamise kuludest, muu-
detakse keldrikorruse klassid lütseumi oma juustu-
vabrikuks. Hallituse hind kasvab jõudsalt kogu maail-
mas, mistõttu on direktsioon otsustanud olukorrast 
kasu lõigata. Juustuvabrikus hakatakse tootma prant-
suspäraseid sinihallitusjuustusid, 2018. aastal plaani-
takse alustada koostööd Konju kitsefarmiga. 
Esimesed juustud peaksid Solarise poelettidele 
jõudma kooli sünnipäeval, 1. oktoobril 2017. X A, XI B 
ja XII B klassi õppetöö toimub kuni spordihoone 
valmimiseni sööklas.

Talvine horoskoop*
Ingrid Saarepuu 

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

JÄÄR (21. märts - 20. aprill) 
Tähtede asend tõotab kiiret perioodi enne jõulu-
vaheaega, järeltööde hulk aina suureneb ning 
puhvetijärjekorrad pikenevad iga vahetunniga. 
Siiski tuleb pea püsti hoida, sest pärast jõule hak-
kavad päevad jälle valgemaks muutuma. Kui kõik 
läheb plaanipäraselt, kutsub su loosipakisõber 
sind veel enne veerandi lõppu kelgutama. Võta 
kutse vastu ja haara igaks juhuks kaasa lisapaar 
villaseid sokke, sest talveilm on muutlik!

SÕNN (21. aprill - 21. mai)
Tasub olla valvas! Päkapikkude seas on popu-
laarust kogumas kiired prillid ning kõiki su spiker-
damisi jälgitakse rohkem kui kunagi varem. Vaata 
mõnel õhtul lemmiksarja üks episood vähem ja 
tee matemaatika õpik seekord õige koha pealt 
lahti. Päris teooria lugemiseni küll ei pruugi jõuda, 
kuid progress on siiski toimunud! Klassi avatud 
aknast tulnud karged põhjatuuled teevad meele 
teravaks ning toovad motivatsiooni lõpuks enda 
riiulisahtel korda teha.

KAKSIKUD (22. mai - 21. juuni)
Kehalise bussis haaratakse alati sinu eest pari-
mad kohad? Unustasid talongi just siis koju, kui 
menüüs on nädala parim toit? Ära heida meelt 
ning proovi kogu klassi tuju tõsta mõne naljaka 
Kahooti või tahvlile joonistamise võistlusega. Sind 
üritatakse halba nalja heites maha teha, kuid oled 
värskelt võtnud sõõmu nutikuse allikast ja teed 
ründajale eriti kavala vastuhoobi, mille järgi sind 
mäletatakse veel pikalt.

VÄHK (22. juuni - 23. juuli)
Matemaatika kontrolltöö ajal peas kummitavad 
jõululaulud tekitavad hinges küll mõnusalt sooja 
tunde, kuid proovi paberile mõni valem ning väike 
arvutusterida ikka kirja saada - need ei pruugi küll 
õiged olla, kuid vähemalt oled sa üritanud! Auhin-
naks Heraklesega võrdse jõupingutuse eest võid 
endale puhvetist midagi head lubada. Siiski tuleb 
puhvetiostudega piiri pidada, et endalt pärast 
jõule mõnd ootamatut lisakilo leidma ei peaks.

LÕVI (24. juuli - 23. august)
Planeetide asetus veerandi viimaste nädalate 
aegu toob pingeid lisaks füüsikale ka eraellu. 
Parim sõber ignoreerib su jõulunalju ning päkapi-
kud pole juba kaks päeva käinud. Ärritumise 
asemel on soovituslik haarata sööklast klaas 
sidrunivett ja õppida ära patsi punumine. Paku 
pinginaabrile tihemini nätsu ja võid vastutasuks 
saada loa kontrolltöö ajal kaaslase vastuseid piilu-
da. Suhteid maksab soojendada ka mõne õpeta-
jaga, kellega hetkel sõjajalal oled. Vii lepituseks 
enda joonistatud pilt jõulukuusest ning teibi selle 
külge kommike.

NEITSI (24. august - 23. september)
E-Kooli hullumeelse värskendamise asemel 
saada hoopis klassi chati mõni naljakas pilt ning 
vii eriti stressis õpetajaile väike päkapikušokolaad. 
Koos on ikka lihtsam ja küll ajapikku kõik su 
kadunud pastakad taas välja ilmuma hakkavad. 
Leiad puhvetipõrandalt 20 senti ning kui näed 
lähenemas pikka tumeda peaga võõrast, siis hoia 
pigem eemale, äkki ta toob vastselt ära saadetud 
sügelised ja täid tagasi.
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SEMJONOVI KULTUURINURK

Pealinna kultuurielu on nii vilgas, et raske on valida, 
mida vähestel vabadel hetkedel ette võtta.

Kindlasti tasuks uudistama minna 11. novembril pidu-
likult avatud uut Nukuteatrikompleksi, mis pakub vaat-
amiseks lavastusi igale eale, näiteks põhikoolile sobib 
tuntud inglise kirjaniku Mark Haddoni noorteromaanil 
„Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal“ põhinev 
näitemäng autistlike kalduvustega 15-aastasest 
poisist Christopherist, kes näeb maailma teisiti kui 
meie. Hea võimaluse pakub ilmselt 29. jaanuaril 
esietenduv Antoine de Saint-Exupéry „Väike prints“ 
(lavastaja Mirko Rajas).

NO99 üllatab vaatajaid sõnadeta lavastusega, mis 
tutvustuse järgi peaks sobima nii lastele, noortele kui 
ka täiskasvanutele: 

 



KAALUD (24. september - 23. oktoober)
Eesootavate esseede jaoks inspiratsiooni ammu-
tamiseks on eriti hea koht tüdrukute WC viimane 
kabiin paremal pool, mille seinal on juba pikemat 
aega seisnud märkimisväärne mõtetejada mitmelt 
autorilt. Kui sinna mingil põhjusel ligi ei pääse, siis 
ka Taaviga lumes jalgpalli mängimine on piisav, et 
peas ringi uitavates mõtetes korda luua ning 
julgemalt enda eKooli siseneda. Järeltöödes 
saadab sind eelviimasel koolinädalal õnn! 

SKORPION (24. oktoober - 22. november)
Avastad enda jaoks meditatsiooni ning miski ei 
murra su raudselt treenitud meelekindlust. Isegi 
keemia tõotab tulla tugev kolm ja su plaanid Eesti 
valitsust üle võtta edenevad märkimisväärselt! 
Hoia samm kerge, kuid ära liiga hoogu ka mine, 
värske lume all varitseb jää. Keset pingerikast 
vene keele siniste sõnade tööd võib tunduda, et 
tekib kõrge palavik ning jalad muutuvad spaget-
tideks, kuid see on ajutine nähtus: päästmist võid 
oodata pinginaabri sosinast. Hoia kõrvad lahti!

AMBUR (23. november - 21. detsember)
Hoia sõpru lähedal ning ära unusta ka enne jõule 
vanaemale helistada. Jäta endale õppimise ja 
asjade edasi lükkamise vahelt ka veidi vaba aega 
ja võid leida, et Hirvepark on ka talvel üsna 
meeldiv koht, kus aega veeta. Tunned, et tunnis 
on aina raskem keskenduda ning su kolmelehe-
küljeline analüüs mõne raamatu peategelasest ei 
saanud sellist hinnet, mida ootasid. Ometi tasub 
olla positiivne ja hommikuti rõõmsamal toonil 
valvelauatädi tervitada, ehk saad järgmine kord 
kriiti küsimas käies vastu mõne sooja sõna!

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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Uus-Meremaa režissööri Taika Waititi „Jaht metslaste-
le“ (Hunt for the Wilderpeople) kuulub kindlasti PÖFFi 
vahvaimate filmide hulka. Kuigi ta linastus lastefilmide 
programmis, nimetaksin mina selle kogupere-
komöödiaks, sest seal leidub huumorit, mis on 
suunatud ka vanematele, ning hullupööra labaseid 
nalju seal kindlasti ei ole.

Peategelasteks on Ricky (Julian Dennison) ja Hec 
(Sam Neill). Neist kumbki pole just lõbusaima 
iseloomuga, kuid mitte ka ülemäära masendavaga. 
Seevastu on nad küllaltki iseäralikud: Ricky muhe, 
veidi dramaatiline poiss, Hector aga torisev iseteadlik 
vanamees. Filmis saadetakse kasuperedes elanud 
Ricky uude keskkonda – maale. Lastekaitseametnik 
Paula (Rachel House) esitleb teda kui hukkaläinud 
marakratti, kes teeb grafitit ja lõhub asju. Poisi uus 
kasuema hakkab talle just lähedaseks saama, kui 
sureb ja jätab Ricky Hectoriga. Saatuse tahtel 
seiklevad nad koos metsas ning koju naastes avas-
tavad, et on tagaotsitavad.

 

Juba sõpradeks saanud Hec ja Ricky peavad nüüd 
tagasi metsa minema, kuna mitte mingil juhul ei soovi 
poiss tagasi lastekodusse minna. Niisiis algabki jaht 
metslastele koos kahe koeraga, kes neid ustavalt 
saadavad. Metsas saadakse neile mitmel korral jälile, 
kuid iga kord tulevad nad olukorrast välja kas oma 
kavaluse, meeldivate kostitajate või põõsasmehe 
abiga.

Filmis on elu halbu külgi kujutatud koomiliselt ja selle 
eluvaade on optimistlik. Filmi iseloomustavad 
Uus-Meremaa kaunid loodusvaated ja kogu tegevust 
hästi illustreeriv muusika. „Jaht metslastele“ tuletab 
meelde, et vägagi targad inimesed võivad olla ka 
tänapäeval kirjaoskamatud nagu Hector ning et elada 
on võimalik ka metssigu nottides ja kondimootoril 
edasi liikudes. 

Film on igati reipa tooniga ja üpris lihtne, soovitan 
vahelduseks sügavamõttelistele hingekriipivatele 
fimidele.
 

 



Pimedate Ööde filmifestivali raames linastus Solarises 
Apollo kinos J. A. Bayona film „Kui koletis kutsub“. Film 
on sündinud Ameerika Ühendriikide ja Hispaania 
filmistuudiote koostöös. Peaosades mängivad 
Sigourney Weaver, Felicity Jones ja Toby Kebbell. 
Pealkirjas mainitud koletisele on oma hääle andnud 
tuntud filmistaar Liam Neeson.

Filmi peategelane on koolipoiss Conor O’Malley, kelle 
elus on tõsiseid probleeme. Poisi vanemad on lahus, 
ema on lootusetult haige, peale selle kiusatakse teda 
koolis. Conor on vaikne ja endassesulgunud, ent 
rikkaliku fantaasiamaailmaga, loominguline ja siiras 
poiss. 

Film räägib sellest, kuidas tema kodulähedase kiriku 
kõrval asuv jugapuu ärkab ellu ja muutub hiiglaseks, 
kes käib öösiti poisiga rääkimas. Ta jutustab poisile 
kolm segadusse ajavat muinasjuttu ja nõuab oma 
noorelt sõbralt, et see talle oma õudusunenäost 
räägiks. Kuigi filmi jooksul juhtub Conori elus väga 
karme sündmusi, suudab poiss nendega hiiglase 
abiga leppida.

Linateos on visuaalselt väga mõjuv ning meeldejääv. 
Oma rolli mängib selles Inglismaa võimas loodus, 
osavalt kasutatud eriefektid ja üleüldse rikkalik ning 
põnev pildikeel.

Lisame siia suurepärased näitlejatööd ja kaasakiskuva 
loo. Tulemuseks on igatahes emotsionaalne ja köitev 
filmielamus. 

Kahtlemata on tegu võimsa filmiga mitte ainult pildili-
ses mõttes, vaid ka sisuliselt. Kui peaksin lühidalt 
edasi andma filmi mõtte, siis ütleksin, et see on lugu, 
mis räägib suureks kasvamisest, oma hirmude ja 
murede võitmisest ning tunnistamisest. Filmi lõpus 
tunnistab Conor koletisele oma hirmu ja ütleb oma 
ema surma kohta sõnad, mis võivad tunduda osale 
vaatajatest jahmatavalt: „Ma tahan, et see juba 
möödas oleks!“ 
Selle tunnistamine nõuab temalt tohutult julgust ning 
mehisust, kuid annab jõudu leppida paratamatusega. 
Peale neid sõnu Conor justkui vabaneb lapsepõlvehir-
mudest ja vaatab julgelt näkku reaalsusele. Conorist 
saab filmi käigus mõtteliselt küll täiskasvanu, kuid see 
ei tähenda, et ta loobuks fantaasiamaailmast. 
Traagilisele stseenile ema surivoodil järgneb lõpu-
kaadrites helgem pilt ning vaade tulevikku. 

Filmi lõppedes olid peaaegu kõigil saalis viibijatel 
silmad märjad, ent minu arust ei ole tegemist traagilise 
filmiga, vaid pigem sügavamõttelise ja mitmekihilise 
looga.

Mõtted
Marie Ojamaa
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1. Lütseumi üheksandikest koosnev bänd ….varrega kõblas
2. Ameerika vabadussamba autor
3. Lütseumi õpetaja, kes sai sel aastal Gerhard Rägo nimelise mälestus-
medali
4. …. -printimise võimalus on nüüdsest ka Lütseumi arvutiklassis
5. Kirjavahemärk, mis pannakse jutustavate lausete lõppu
6. Lütseumi 2016. aasta vaba lava nimetus
7. Helikunstniku, kellel on hetkel Kumus näitus, perekonnanimi
8. Oleviste kiriku arhitektuuristiil
9. Piparkook prantsuse keeles
10. Prantslasest dadaist 
11. Kirik, kus juba varsti on jälle Lütseumi iga-aastane jõulukontsert 
Vastus: Eesti bänd, kelle kuulamist õpetaja Tekko naudib
 

Jõuluristsõna

Ingrid Tamm
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Tool, porgand, laud ja rehv, 
see luuletus on üpris kehv..



Lippus

Lippus (keset tundi): “Issand, issand! Mis sa tegid?”
Õpilane: “Ei midagi.” (Ninast jookseb verd.)
Lippus: “Appi, appi! Tahad välja minna?” 
Õpilane: “Ei, saan hakkama.”
Lippus: “Issand, issand! Jube-jube lugu.”

Lippus: “Liivimaa kirikuvalitsuse juht sai ilusa pika nime – 
kindralsuperintendent.”
Klass: “Mis asi?”
Lippus: “Kindralsuperintendent. See on hea sõna, sellega 
saab poomist mängida.” 

Lippus kommenteerib rõõmsalt kaarti: “Nagu näete, lätlased 
ja leedukad on palju punasemad kui meie.”

Lippus (kelmikalt): “Joodi kohvi, teed, kakaod ja...mõdu.”

Lippus Louis VI kohta: “Ta ei osanud nagu olla.”

Lippus: “Millal oli hatifnattide ülestõus?”

“Saaremaa rüütelkonna vapp on kõige mõttetum.”

“Ma ajan oma lapsed isegi nimepidi segi!” 

“Niisugune väike, aga… kivist!”

“Ja kus on Kaupo?” “Aa, sügelistes.”

“Voldemar, mitte Voldemort.”

“Hüpokaustahi, mitte holokaustahi! Üks kaust kõik, jah?”

“Teised monarhid Napoleoni kampa ei võta. Ta on fake.”

“Kõikide maade hip-hopparid, ühinege!”

“Noh, tegite interneti katki jah?”

„Ja mis teie suurim viga töös oli siis... vist see, et te ei 
õppinud.”

„Hängid siis aga niisama, aga üldse ei vaata, mis tänava 
peal oled.”

“Vaatad Trumpile otsa ja ütled, et “No on mölakas”.”

“Õpilastega kontrolltöö kuupäeva kokkuleppimine on sama, 
mis Saksamaalt reparatsioonide väljapeksmine.”

Tekko

Tekko (võttes DNA ja RNA teemat): “Ükskord on vana-
inimese kehas neid vigu nii palju, et ta ei jaksa enam selle 
veakoormaga elada ja sureb maha.”

Tekko (näitab tahvlile): “Ja siia ongi koer maetud.”

Tekko: “Kui ma laps olin, siis tegin ka konnahääli.”

“Päraku teke on päratult oluline.”

“Küll ma teid veel küpsetan.”

“Sina ei näpi küll midagi laua alla. Ainult mina võin näppida.”

“Pinakoteek on maalikogu, aga pinoteek on joomakoht. 
Peenemalt öeldes koht, kus pakutakse peeni veine. Ja noh, 
ka mitte nii peeni veine.“

“Ta on jälle haige? No küll see armastus ikka kurnab mehe 
ära!”

“Ega ma täna ei jõuagi teile midagi väga rääkida, puudujate 
märkimine võtab juba pool
tundi aega.”

“Teate, ma olin ka sündides väga loll.”

“Tere! Sa meeldid mulle, lähme HIV-i testima!”

“Tegelikult see siin ei olegi puuklots, see on põõsaklots.”

Kuuskor

Kuuskori tund, klass naerab.
Kuuskor: “It is good to see that everyone are in good mood 
but don’t turn the presentation into a joke.”
Klass naerab edasi.
Kuuskor: “Pill tuleb pika ilu peale.”

Miroshnichenko

Miroshnichenko: “Ho, темп чуть чуть. Ho я знаю что 
эстонцы очень спокойный люди a но чуть чуть темпa . 
Mitmes tund on? Noh viies, mul on ka viies, aga mina 
hüppan, tantsin nagu lavas. Ho, Rasmus, чуть чуть темпa.”

“Kõige lihtsam kääne ju. Oi-oi-oi. Tüdrukud ju alati karjuvad 
oi-oi-oi!”

“Vastame 1, 3, 7 ja... noh, kõik paaritud.”

Õpetajate tsitaadid
Siit leiad selle poolaasta kõige kuldsemad sõnad.

,,
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“Ja –seks on lõpus. Mulle meeldib see.”
“Mõelda vaid! Aknast lendab mööda juust!”

Kard

Kard (räägib Baudelaire’i luuletusest): “Voluptueux ei 
tähenda siin kiimalisust, vaid pigem kirge.”
Õpilane: “Aga Leesi ju ütles, et chat voluptueux on 
kiimane kass. Leesi ütles, et mina olen chat voluptueux! 
Aga ma ei ole kass…”

Kard (räägib Baudelaire’i luuletusest): “Mis asi on niiske 
päike?”
Õpilane: “Moist sun!”

“Mina Pikli asju ei katsu.”

“Screenshot on le screenshot.”

“Ma kuulen midagi, aga ma ei kuule midagi.”

Oopkaup
Oopkaup (räägib metanooliintsidendist): “Mõni ärkas 
hommikul üles ja oli surnud…”

Õpilane: “Õpetaja, kas teil on seda kemikaali, mis teeb 
nina puhtaks?” 
Oopkaup: “Selle nimi on taskurätt.”

Oopkaup: “Kui hinne on kahe vahel, vaatan ikka näo 
järgi.”
Näitab Aleksi peale: “Meeldib, 4-.” 
Näitab Ernsti peale: “Ei meeldi, 3+.” 

Oopkaup: “Külm? Lase lõdvaks ennast siis!”

“N-i kirjutame väikese maja poole, arvu Regalia poole.”

“Trump võidab või? No nüüd tuleb küll konserve ostma 
hakata.”

“Mul oleks küll mõnda orja vaja.”

Oks

Õpilane pakub õige lahenduskäigu.
Oks: “Aitäh, Retikene! Saad endale miinuse. Tähend-
ab...plussi. See miinus on lihtsalt kergem tulema.” 

Oks õpilasele: “Welovemath.ee, löö lahti kasvõi nutitele-
foniga voodis teki all.”

Oks vaatab Miksikest: “Oooo, 12 inimest on võistelnud. 
Kümme neist saavad “viie”, kaheksa mitte.”

Oks õpilasele: “Tõuse korraks püsti.” Vaatab hindavalt 
õpilase üle. “Mis on?” Oks: “Ah ei midagi, ma arvasin, et 
sul on seal mingid juhtmed või midagi.”  

Oks loeb ette matemaatikaõpiku autorite nimesid. “Ta ikka 
elab veel?!” 

Õpilane: „Kas peab tahvli juurde tulema?“ 
Oks: „No, ei. Tegelikult ei pea elama ka ju.“

Oks: „Mine ära siit, minu laud!“  
Õpilane: „Ei, see on minu laud, isegi mu nimi on kirjas.“ 
Oks: „Ei. MINU laud!“

Oks Trumpi pildi peale: “See on Trump? Või olen see 
mina?”

Oks (kannab rasket kilekotti õpikutega): “Ega teadmised 
kerged ole.” 

Oks: “Tavaliselt räägin ma klassi ees asjalikku juttu. Võite 
mind korrale kutsuda, kui ma loba hakkan ajama või 
koertest rääkima.” 

“Kui mina räägin tahvli ees, ei ole teie seal Instagramis või 
Feispekis.”

“Ja siin võrrutate nulliga, seal võrrutate nulliga.”

“Ei jäta viimasele hetkele, muidu tulevadki kõhuviirused ja 
sügelised.”

“Sa oled meil väga tubli olnud... sunniviisiliselt.”

Vaatab matemaatikute pilte ja ohkab: “Oh, minu lemmikme-
hed!”

Klettenberg

Klettenberg: “Miks sul telefon käes on? Ma olen küll väike, 
aga ma näen kõike!” 

Õpilane: “Sellest tehti film, “Trooja”. “
Klettenberg: “Jaa, seal mängivad ilusad mehed.”

Ney

Ney näitab kaht sultanit ja elektronide tõmbumist ning 
tõukumist: “Nojah, tutid tõmbuvad.”
Ney: “Igasuguseid aineid on täna tehtud.”

Ney küsib: “Kas ma väljun korraks füüsikaõpetaja rollist ja 
räägin uurimistööst?” Seejärel väljub klassist ja siseneb 
uuesti: “Tere, ma räägin teile nüüd uurimistööst.”

Ney: “Sinna pannakse need plutsidega arvud.”

“Nõel jääb vee peale. VESI UJUB! Vabandust, nõel ujub.”

“Lund võib süüa, kui oled hädas. Aga mitte kollast lund!”

“Mida suurem vool, seda suurem surm.”

“Te ei ole 11 PÕH, te olete 11 AH!” 
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Semjonov
Semjonov: “Frode, Markus, kellega te käite?”

Leesi
Leesi: “Tegu on Adolf Hitleri lemmiklauluga, seda me 
kuulame mitu korda.”

Tammeveski
Tammeveski vaatab õpilase Powerpointi esitlust ja ütleb: 
“Ooooh! I like those colours!”

Tammeveski kirjutab oranži kriidiga tahvlile ja ütleb: “Oooh! It 
matches my shirt and that’s what really matters, right?”

“Communists would be nice, too.”

“Do you have a sentence that needed a grammar doctor?”

Pikkel

Õpilane hoiab kätt oma põlve peal.
Pikkel: “Nii sensuaalne!”

Õpilane: “Õpetaja, kas te olete näinud “Kaks tüdrukut, üks..”
Pikkel: “ME EI RÄÄGI SELLEST!”

Õpilane: “Kas teile meeldib kassiporno?”
Pikkel: “EI!!!”

Pikkel: “Õpetaja on väsinud. Triggeremine võib tulla täitsa 
lambist.”

“Get rekt!”

“Tunnis võiks siiski püksid jalas olla.”

“See oli natuke liiga minevik.”

Sooaluste

Sooaluste: “Ega kurjad teod toimuvadki pimedas.”

Sinka

Sinka parandab töid, vajub kössi ja oigab: “Oioioioioiii…”

Kokk

“Null tuleb ära teha kasvõi tilli väel!”

Keegi klassist laulab vaikselt: “On segased lood, on sega-
sed lood…”
Sinka ärritub: “Ei tee Taukarit!”

Saar

Õpilane: “You can’t say “black”, you have to say “African 
American”.
Saar: “You can’t say “short”, you have to say “vertically 
challenged”.

“You remind me of a cow in my mother’s barn.”

„In formal or informal.“

Küüsmaa

Küüsmaa: “Te olete sel aastal palju ilusamad kui eelmisel!”

Oidsalu

Oidsalu (arvutihiirt klikkides): “Hiir ei taha minuga mängida. 
Tal on karvased jalad.”

“Sajandivahetust te äkki mäletate...oi, te olite ju alles beebid 
siis.”

“Kõik reaalainete inimesed topivad veerandi alguses kõik 
arvutiklassi augud täis, nii et tavainimesel pole võimalust 
löögile pääseda.”

Šubina

Šubina: “Kaupo! Ah, ei, maga edasi…”

“Läksin poodi piima ostma, aga ostsin hoopis 8 mänguautot 
ja transformeri.”

Siska: “Maa on 4,5 milj aastat vana. See on päris pikk 
vanus!”

“Epitsenter ja kese on kaks mõistet, mida peab maavärina 
hingeelu kirjeldamiseks teadma.”

“Korda ise ja lase teistel ka korrata!”
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Ma tahaksin olla Sirje Siska. Mõistaksin tsüklonite 
hingeelu, sööksin puhvetis geoloogilisi kihte. Vahe-
tunnis puhastaksin tolmust ja silitaksin kõige imet-
lusväärsemat kivimite kollektsiooni.

Tahaksin olla õpetaja Oopkaup, et panna õpilaste-
le viisi lihtsalt sellepärast, et nad tunnis kaasa 
töötavad ja sellega nende tuju rõõmsaks teha. 
Katseid teeksin ka nendega ja siis pärast jooksin 
oma kabinetis kohvi ja sööksin õpilaste toodud 
altkäemaksu. 

Õp. Ney. Saaks füüsika kiiremini selgeks. 

Õp. Ney, sest siis ma saaksin füüsikast aru. Palun 
abi. Anita. 

Mina tahaksin olla õpetaja Marge Oopkaup, sest ta 
saab õpilastega hästi läbi + tal on oma kabinet, 
kus ta saab omale kohvi teha.

Marge Oopkaup, sest keemia on kõige parem aine 
ja tahaks natuke õpilasi kiusata nagu Marge seda 
teeb. Lisaks tahaks visata niisama inimeste asju 
prügikasti, kui need on kohas, kus mulle ei meeldi 
(näiteks aknalaual). 12B klassist :) 

Mina oleksin PIKU! Sest Piku on hästi tore ja 
südamlik õpetaja. Tal on küll omad kiiksud, aga 
siiski, Piku on homie! Aa ja üks asi veel. Ma ostaks 
endale (Pikule) siis parajad püksid! 

Kokk. Siis saab väikeste peale karjuda.

Tahaksin olla õpetaja Oopkaup, et Ravelli ja Oidsaluga 
kooligossipit arutada. 

K. Lippus, sest ta on geenius oma kreeka rüüga (see on 
see must pikk pusa, mis tal on), kes annab osavalt 
enda teadmisi edasi meile. 

Tahaksin olla õpetaja Anu Oks, sest siis ma saaksin olla 
sama rõõmus, kui lapsed prangeldavad või nutitavad. 

Ruth-Katrin Ravell, sest saaks palju uusi teadmisi ja 
käsitööga tegeleda.

Tahaksin olla õpetaja Lippus, sest võin vaid ette kujuta-
da, kuivõrd põnev on niivõrd suure silmaringi, lugemuse 
ja empaatiavõimega intelligentsel inimesel nagu õp. 
Lippus maailmas elada. Temalt on igaühel midagi 
õppida. 

Lippus: suur teadmistepagas, õpilastega konflikte pole, 
adekvaatne maailmavaade.

Oidsalu, sest ta on tark, alati lõbus ja töökas. 

Prantsuse keel - Pikkel, et õpetada lastele prantsuse 
slängi. 

Kroosmann, siis saaks huvitavaid harjutusi õpilastega 
teha, panna nende võimed proovile. 

Pikkel, sest miks mitte. 

Tekko. Sest inimene on nii põnev ja tal on neid teadmisi 
tohutult, mida jagada. 

Ma tahaks olla Liivi, sest siis ma saaks terve päeva 
lihtsalt muusikat lasta ja laste tuju heaks teha. 

Lippus, sest ma tahaksin ka nii tark ja armas ja ilus olla 
:) 

 

Oks, sest matemaatika on tore ja see on üks 
lihtne aine, mida õpetada. Saab välkpauke teha 
jne. 

Oopkaup, et saaks kabinetis olla. 

Lippus! Minu meelest on Lippus intellektuaalses 
mõttes just see, mille poole püüelda. Lippuse 
õppeained on minu jaoks ühed kõige kütkestava-
mad ained siin koolis. 

Küüsmaa, sest saaksin enda uurimustöö lubada 
esimesele kaitsmisele (vastusele on lisatud palju 
südameid, lill ja lause “hakkliha ja mida iganes”). 

Tammeveski, sest tal on kõige kiiremad triibud. 

Oleksin Volt, sest mulle lihtsalt meeldib matemaa-
tikat õpetada. 

Liivi Sooaluste. Nii kuum, et põletab huuled! 

Ma oleksin Lippus, sest siis ma oleksin kõige 
targem ja kõige armsam inimene maailmas :)

Tahaksin olla Kroosmann, sest siis saaksin öelda: 
“Pole halba ilma, on halb riietus!” 

Lippus, kandideeriks presidendiks (ilmselt 
võidaks).

 Vastab 
gümnaasium

Kui sa saaksid üheks päevaks olla keegi 

õpetajatest, siis kes sa oleksid?
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Tahaksin olla õpetaja Anu Oks, sest siis 
ma saaksin olla sama rõõmus, kui 
lapsed prangeldavad või nutitavad. 
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Kui sa saaksid üheks päevaks olla keegi 

õpetajatest, siis kes sa oleksid?

*Jõulud on imede aeg: taevast sajab sulgpehmet 
lund, toas on joovastav piparkoogilõhn, jõuluõhtu 
ootus on juba hinge pugenud ja teha on veel ainult 34 
järeltööd. Sel imede ajal soovib lütseumi pressitiim 
oma lugejaskonnaga jagada paar aastat tagasi aset 
leidnud sündmust, mis küll kevadisse aega paigutus, 
kuid oma uskumatusega jõulude eel üdini paslik on. 
Loo autor, lütseumi vilistlane Anette Mäletjärv jagas 
sündmust oma blogis; meie avaldame tema lahkel loal 
väljavõtte sellest postitusest. Et tegu on blogipostituse 
väljavõttega, avaldame teksti täismahus toimetamata 
kujul.

Väljavõte Anette Mäletjärve blogist, 13.05.2014

Kallid sõbrad!

Lähiajal juhtus minuga midagi sõnulseletamatut ning 
mõtlesin oma emotsioone teiega jagada.

Kõik sai alguse 6. mail 2014, mis kuupäevaks oli 
õpetaja Oopkaup, kõige rangem õpetaja meie koolis, 
määranud kontrolltöö reaktsioonivõrrandite peale. 
Ütlen kohe ära, et teema polnud just kõige lihtsam. 
Reaktsioonivõrrandeid muidu ma oskan, aga sinna 
olid juurde pandud äsja õpitud erijuhtumid, kus metall 
reageerib kontsentreeritud/lahjendatud lämmas-
tikhappega või kontsentreeritid väävelhappega. Sel 
juhul on tasakaalustamine üsna keeruline, eriti veel 
arvestades seda, et tundides, kus seda seletati, 
polnud ma vaimselt 100% kohal.

Enne tööd oli õhus tunda pinget ning ärevust. Ma 
polnud eelneval päeval väga tööks õppinud, kui üldse 
olin. Eelnevates tundides tegin veel harjutusülesan-
deid läbi ja kartsin, et töösse tuleb midagi väga rasket. 
Keemia on teisipäeviti viies tund. Enne tundi küsisin 
11B õpilastelt Brittalt ja Jaanalt, kas nad oskavad 
teemat. Ilmnes, et neil oli hiljuti sama teema peale töö 
olnud ja ütlesid mulle, et jätaksin meelde, et muna-
koore valem CaCO3. See oli neist väga lahke, et nad 
meelde tuletasid, see oli küll varem töös olnud, kuid 
  

ma pole kindel, kas oleksin seda mäletanud. Enne 
tööd käisin veel vetsus ja kui keemia klassi juurde 
jõudsin, siis Britta ja Jaana ütlesid, et kiiresti klassi 
läheksin, sest muidu on oht, et ei jõua valmis.

Astusin siis minut või kaks enne tunni algust klassi. 
Pool klassi oli juba kohal ja kirjutas tööd. Kiirustasin 
oma kohale ning asusin kirjutama. Kõht oli tühi. On ju 
meil söögivahetund pärast viiendat tundi ehk pärast 
keemiat. Lükkasin peast kõik söögiga seonduvad 
mõtted ning üritasin tööle keskenduda. Esimene 
ülesanne oli lihtne. Põhikool. Järgmine ülesanne oli 
juba keerulisem. Oli ka mitmeid kohti, kus kahtlesin, 
kuid võtsin end kokku ja meenutasin kõike, mida 
õppinud olen. Töö sain valmis enne tunnikella. Kont-
rollisin veel pisut ning andsin töö ära. Tunne oli hea, 
sees väike lootus et ehk saab viie, kuid teades Oobiku 
hindamissüsteemi laitsin selle mõtte kohe maha. Ei 
tahtnud, et peaksin pärast pettuma, kui saan jälle 
hooletusvigade pärast nelja või kolme.

Nädal oli täis ootusi. Kui Oopkaupa kooli peal vähegi 
nägin, siis uurisin, et ehk on ta töid ta juba vaadanud. 
Pidevalt sain eitava vastuse. Reede hommikul aga 
vastas ta, et pole hindeid veel pannud, kuid parandas 
tööd ja mul oli päris hästi tehtud. Mainis isegi, et 
ilmselt tuleb 5 ära. Te ei suuda kujutada ette mu õnne. 
Ma hüppasin õhku ja hüüatasin rõõmust. Friida vaatas 
mind nagu imelikku, aga ma olin lihtsalt nii rõõmus. 
Keemia oli 3. tund. Seal luges siis Oobik punktid ette 
ja hoiatas, et peab need veel üle lugema, et võis vigu 
punktide kokku lugemisel teha. Tahvli peal oli 
hindamisskaala. Kuulasin nimesid ja punkte.. Samuel 
sai kolme, tubli poiss.. Viiul sai ka kolme, kuidas see 
võimalik on, ta on tark ju? Krõõt sai kolme, Friida nelja, 
nojah, ilmselt saan mina ka. Kristiina sai 53 punkti 
55-st. Tüüpiline Kristiina, meie kuldaju, kui kõigil on 
kolmed ja neljad, on tal ikka viis. Roberta sai ka nagu 
viie. "Mäletjärv, 55." Ahah. Ooota? Mida?! 55? See on 
ju maksimum? Äkki ta ütles midagi valesti? Küsisin siis 
järgi, polnud mingit eksitust.

Impossible is nothing*
Anette Mäletjärv
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1. Lütseumi üheksandikest koosnev bänd ….varrega kõblas
2. Ameerika vabadussamba autor
3. Lütseumi õpetaja, kes sai sel aastal Gerhard Rägo nimelise mälestus-
medali
4. …. -printimise võimalus on nüüdsest ka Lütseumi arvutiklassis
5. Kirjavahemärk, mis pannakse jutustavate lausete lõppu
6. Lütseumi 2016. aasta vaba lava nimetus
7. Helikunstniku, kellel on hetkel Kumus näitus, perekonnanimi
8. Oleviste kiriku arhitektuuristiil
9. Piparkook prantsuse keeles
10. Prantslasest dadaist 
11. Kirik, kus juba varsti on jälle Lütseumi iga-aastane jõulukontsert 
Vastus: Eesti bänd, kelle kuulamist õpetaja Tekko naudib
 

Ma sain klassis ainukesena keemia kontrolltöös mak-
simumpunktid. Ma ei suutnud seda uskuda. Mina, 
tavaline tüdruk Kadriorust, kes ma pole kunagi eriti 
suurelt unistanud ja viimasel ajal endasse usu kaota-
nud, suutsin millegi erakordsega toime tulla. Ma ei 
suutnud seda uskuda, tahtsin tööd näha. See oli 
umbes sama tunne, kui mulle öeldi, et sain põhikooli 
lõpueksami keemias maksimumpunktid, ainukese 
vahega, et eksamiks olin palju õppinud, valmistunud 
ja see oli riiklikul tasemel ehk väga lihtne.

Taustaks veel õpetaja Oopkauba iseloomustus lehe-
küljelt http://www.hot.ee/c/copyof9a/:

Oopkaup, Marge

--Iseloomustus

Nojah…tundub et see õpetaja pole veel teismelise-
east välja kasvanud. Hoiab oma laua peal pikka kase-
vitsa ja kui tuleb tahtmine kellelegi spanky- spanky 
teha, siis ka teeb. Kahtlaselt detailsed teadmised 
alkoholi tarvitamise etappidest, sondide ninna ajami-
sest ja seedeelundite bakteritest Ülo & Alo.

--Hindamine

Kui 99% tööst on õige ja siis veel ðokolaadi ka viid, on 
veel mikroskoopiline võimalus kolme saada. Veerandi-
hinnete väljapanemisel vaatab kõigepealt hindeid, siis 
jagab need 30-ga ja tulemusest võtab ruutjuure.

--Spikerdamisvõimalused

Kui jääda ootama hetke mil ta tähelepanu on haju-
tatud või ta on seljaga klassi poole, siis jäädki 
ootama…

Täna, 13. mail, saime tööd kätte. Oligi 55 punkti, 5+ 
ja tubli. See töö läheb raamituna seinale. Kui ma 
suudan keemia töö 5+ saada, siis ma suudan kõike! 
Ma tegin midagi võimatut, midagi, mida keegi poleks 
osanud oodata. Ma sain sellega hakkama! Oma enda 
ajuga, ilma spikri ja kõrvalise abita! See on kahtlemata 
üks uhkemaid hetki mu elus. 

Ma tänaksin teid kõiki kallid lugejad, et olete mu kõrval 
olnud nendel rasketel ja segastel hetkedel, elu keerd-
käikudel. Need ajad on nüüd läbi, olen end uuesti 
leidnud ja tean, kus on minu koht. Mis iganes ka 
saatus mulle ette ei puistaks, ma võin Fortuunale ja 
Karmale karjuda näkku "Võtke näpust, ma sain 
keemia kontrolltöö 5+!”
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Kaks haikut
VI A õpilased

Lumi sädeleb
pimedus vallutab maa
tali on kohal

-Hanna Kangur, VIa Sulpsatab järve
viimsena valminud õun,
lumi tulekul.

-Liis Alver, VIa



VI A õpilased

Sulpsatab järve
viimsena valminud õun,
lumi tulekul.

-Liis Alver, VIa

Reisidelt; Liina Hints


