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Hea on olla tagasi, sest lütseumis on kodutunne. Jõulude aegu rohkemgi kui muidu. Siin on 
mu jõulukohvik ja jõuluõhtu ja jõulusoovid. Tulin tagasi, sest süda jäi siia kooli. Arvatavasti ei 
tahtnud mu täiesti teksavaba ja kunstilembeline süda minuga maale kaasa tulla. Ta kükitas 
Vaba Lavadel ja stiilinädalatel, kevadistel ballidel ja loovtööde kaitsmistel, 7. klassi ajaloo 
eksamitel ja muidugi kõigil aktustel. Aktustel hakkab süda alati natuke kiiremini lööma – talle 
tuleb meelde, kuidas ma kunagi prantsuse hümni sõnad pähe õppisin. See oli siis, kui Linda 
Nõmmik oli väike tüdruk ja käis keraamikaringis ning mul oli kindlasti vaja oma klassi põhikooli 
lõpuaktusel hümni laulda. Linda oli väga abivalmis ja kirjutas prantsuse hümni sõnad paberile 
häälduse järgi – nagu need eesti keeles kõlavad. See ruuduline ning juba päris näru paberi-
leht hümni sõnadega on mul siiamaani alles. 
Just süda on see, kes loeb alati esimesena läbi kõik ülekooliliste testide materjalid. „Mis on 
olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese 
all. [---] Kui ma pöördusin vaatlema tarkust ning meeletust ja sõgedust, siis ma nägin, et 
tarkus on kasulikum kui meeletus, nõnda nagu valgus on pimedusest kasulikum. Inimese 
tarkus valgustab ta nägu ja ta näo karmus muutub. Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, 
on paremad kui valitseja karjumine alpide seas! [---] Külva oma seemet hommikul ja ära lase 
oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad 
ühtlaselt head. Valgus on magus, ja silmadele on hea päikest näha! Muu kõik on tühisuste 
tühisus ja vaimu närimine,“ loeme uue ülekoolilise testi materjali 7. peatükist. Sellega ongi 
kõik oluline justkui öeldud – suurim tarkus on südametarkus. 
Minu süda armastas kõõluda ka lütseumi õpetajate toas ning jälgida teiste südamete tööd – 
seda, mida tehakse täie südamega. Siin oli ja on alati huvitav maailma asju arutada – süda-
mest südamesse. 
Loodan südamest, et lütseumlastel tuleb vaid haruharva kasutada ütlust “Amici, diem per-
didi” (tõlk "Sõbrad, ma kaotasin ühe päeva", st: täna ei teinud ma ühtegi head tegu). 
Enamasti lähtume oma mõtetes, sõnades ja tegudes südametunnistusest. Eesti Vabariigi 
põhiseaduski sätestab, et igaühel on südametunnistusevabadus ning vabadus võtta vastu-
tus oma südametunnistuse alusel. Vastutustunne ja -tundetus on ka justkui tunde- või 
südameasjad. Minu suurim soov nüüd, jõulude eel, on, et kõik see pere, iga lütseumlane, 
olgu gümnasist või algklassi õpilane, õpetaja või lapsevanem, suudaks tunda vastutust 
iseenda ja ühiste asjade õnnestumise eest oma südame järgi. Kui natuke ümber mõtestada 
tuntud ütlust, siis soovin, et iga lütseumlane saaks puhta südamega öelda „L’école, c’est 
moi!“
Südamlikku jõuluaega ja südamekujulisi piparkooke soovides

Õpetaja Liis Reier

Le juhtkiri
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Veidi uutest õpetajatest. Intervjuud

Intervjueerisid Ramona Mägi (XI A), Lauren Grinberg (XI A) 
ja Helen Kurvits (XI B)

Mida te vabal ajal teete? Kui palju teile üldse 
vaba aega üle jääb? 
Ma olen umbes 20 aastat laulnud kooris ja laulan 
praegugi Teaduste Akadeemia meeskooris. Ütleks 
niimoodi, et alates sellest septembrist ehk siis need 
viimased peaaegu neli kuud eriti seda vaba aega ei 
olegi olnud (naerab). Kuna ma olen küll IT-taustaga 
inimene, aga füüsikat pole varem õpetanud, siis võtab 
päris palju aega see ettevalmistamine. Aga muidu 
meeldib mulle väga palju rännata, käime abikaasaga 
koos aastas, ütleme, 3-5 sõitu igal juhul, eri riikides. 
Mõned on lühemad, kuskil kolme- kuni viiepäevased 
sõidud lähiriikidesse, kasvõi Venemaal Peterburgi ja 
Moskvasse või hoopis Soome-Rootsi ja nii edasi. On 
ka mingid kaugemad riigid, kus on päris palju käidud 
ja kolatud: juba näiteks Indias, Austraalias ja 
Lõuna-Ameerikas. Järgmisel suvel on plaanis Põh-
ja-Ameerikasse minna, nii et päris palju oleme 
rännanud tõesti. Aga praegu on jah kõik mõtted 
seotud keskkooli füüsikaga ja muu jaoks aega üle ei 
jää, nii et ainuke hobi, mida ma hetkel saan endale 
lubada, on seesama koorilaul. 

Milline oli teie koolitee? 
Ma sündisin Tallinnas, õppisin Tallinnas. Seal Kadrioru 
kandis Kreutzwaldi ja Kunderi nurgal on kool, mis sel 
ajal kandis numbrit kuus, 6. keskkool. See on vene 
kool, sest mu kodukeel oli vene keel ja siis õppisingi 
vene koolis. Aga peale lõpetamist astusin juba Tallinna 
Tehnikaülikooli, siis oli selle nimetus küll Tallinna 
Polütehniline Instituut, automaatikakateedrisse. 
Niimoodi jäingi truuks sellele automaatikale, viis aastat 
õppimist ja 47 aastat töötamist selle valdkonna ameti-
kohtadel. Vot, ja huvi mul oli kooliaastatest matemaati-
ka vastu, füüsika vastu... Õppisin sellel perioodil, kui 
koolilastele oli kohustuslik spetsialiseerumine: üks 
päev nädalas käisime vastavalt sellele, mis klassis 
keegi õppis, mingis ettevõttes tööl. Meil oli praktika 
Punases RETis, see oli sel ajal raadiotehas Narva 
maanteel, kust tekkis ka minul asja vastu huvi.

Ja siis, kui see põhikool läbi sai ja gümnaasiumiklasse 
komplekteeriti, olid asjad praegusest natuke teistmoo-
di: teil kestab kool nüüd 9+3 aastat, aga meil kestis 
7+4 aastat, nii et kokku oli 11 klassi. Pärast seitsmen-
dat klassi segati meid jälle vastavalt meie avaldusele, 
kes kuhu minna tahtis, teistmoodi ringi. Võtsin osa 
mitmetest matemaatika-, füüsika- ja keemiaolümpiaa-
didest... Keemia meeldis mulle sel ajal väga, praegu 
olen ma muidugi kõik ära unustanud. Kolm lemmik-
ainet oligi. Kirjandusega oli mul alati probleeme, nii et 
minu klassiõde, kes on ka mu praegune abikaasa, 
aitas mul siis kirjandeid kirjutada, mina jälle aitasin teda 
füüsikas. 

Muljed lütseumist siiamaani? 
Ma ütleks nii, et lütseumist on mul olnud väga head 
muljed. See ei olnud minu jaoks üllatus: ma olen 
lütseumist kuulnud vähemalt viimased 17 aastat. 
Aastal 2000 tuli mu abikaasa Ljudmilla Jelanskaja siia 
tööle vene keelt õpetama ja õpetas kõik need 
seitseteist aastat, nüüd ta siis septembrist on kodus. 
Ta andis mulle selle lütseumis õpetamise üle, nii et 
tema lõpetas sel päeval, mil ma alustasin. Ta andis 
mulle isegi õpetajate toa ja õpetajate garderoobi 
võtme, nii ilusasti toimus see, et temal enam neid 
võtmeid vaja polnud ja mul läks kohe vaja. Vot, aga 
lütseumist on olnud alati head muljed juba varemgi, 
tähendab, kui ma siia tulin, siis ma teadsin, mis mind 
ootab, nii et üllatus see minu jaoks ei olnud. Ja muu-
seas, needsamad meie rändamised on väga tihti aset 
leidnud koos Lauri Leesiga. Siit ka see tutvus: kuna 
tema on korraldanud päris palju sõite just lütseumi 
õpetajatele ja õpetajad võtsid oma abikaasad kaasa, 
siis niimoodi saingi temaga tuttavaks. Nii juhtuski, et ta 
pöördus minu poole, kui füüsikaõpetajat otsis. 

Peamised erinevused gümnaasiumi- ja 
ülikooliõpilaste vahel? 
Ega ei oskagi öelda... Ma arvan, et te teate isegi, et 
teie gümnaasium ei ole päris tavaline gümnaasium. 
Siia kooli on alates 1. klassist tulnud kõige tublimad, 
nii et me ei saa võrrelda ülikooli gümnaasiumiga.
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Ka Tallinna Tehnikaülikool erineb loomulikult teistest 
ülikoolidest, täpselt nagu lütseum erineb kõvasti teis-
test keskkoolidest. Aga üldiselt ma ütleks niimoodi, et 
üks põhiasi, mida lütseum annab, on see, et siin 
õpetatakse õppimist. Võrreldes mõne teise kooliga on 
siin õppimine popp: need, kes siia on sattunud, taha-
vad siia ka jääda ja lõpuni, tehes kõik selleks, et siit 
mitte välja kukkuda. Mõnes koolis on jällegi hoopis 
vastupidine suhtumine, kuidas neid tuupureid siis 
nimetatakse? Botaanikuteks näiteks ja niisugused 
nimed neil... Aga jah, see on siin see põhiline, et 
õpilased tahavad õppida ja oskavad õppida ja meel-
sasti õpivadki. Nad on hea koormustaluvusega, 
mistõttu ei teki kunagi küsimust, kas andsin liiga palju 
koju teha – ei hakka selline vingumine peale, et "oi-oi, 
mis te nüüd, meil see ja see veel teha," kõik tehakse 
ära. Noh, kuidas öelda, kogu aeg mõtled niimoodi, et 
ma ainult neid lapsi ära ei rikuks (naerab). Et kõik 
läheks ilusasti, eksole.

Mis oleks teie eluloo pealkiri? 
Ma olen üldiselt oma eluga rahul – selles mõttes, et 
kuidas ta on läinud. Ma olen oma töökohaga küllaltki 
stabiilne olnud: nagu ma ütlesin, pole ma töökohta 
vahetanud kogu selle aja jooksul, nii et 47 töötasin 
aastat ühes ja samas valdkonnas. Ma olen juba 43 
aastat abielus ühe ja sama naisega, ei ole ka partnerit 
vahetanud. Läänlasel on pigem kombeks iga kolme 
aasta tagant vahetada töökohta ja, võib-olla mitte nii 
tihti, aga siiski, mehi-naisi. Jah, nii et võib-olla niisu-
gune "Stabiilne rahulik elu", midagi sinnakanti. 

Millist toitu sööksite oma viimsel õhtusööma-
ajal? 
Mida ma sööks... Ei tea, üldiselt ma olen söögi suhtes 
küllaltki ükskõikne, polegi nii tähtis, mida süüa, 
tähtsam on, kellega koos süüa. Kui huvitav jutukaas-
lane on, siis võib ükskõik mida alla neelata, eksole. 

Kui väike laps teilt küsib, kas jõuluvana on 
päris, siis mida te talle vastate? 
Kindlasti on päris! Ma olen seda jõuluvana mänginud 
omal ajal oma lastele, kui nad väiksed olid. Ma lõpeta-
sin alles siis, kui lapsed juba sokkide järgi mind ära 
tundsid. Ja siis hakkasin mängima seda jõuluvana 
lastelastele. Meil on kahelt lapselt kokku viis lapselast 
ja loomulikult need vanemad lapselapsed, kellest üks 
on üheksa-aastane ja teine kolmteist, nendele pole 
mõtet enam mängida, tunnevad mind juba häälest 
ära. Aga nendega koos teeme niimoodi, et mina 

mängin ja nemad mängivad kaasa kõige nooremale, 
kes on alles aastane, ja temale on see väga huvitav.

Kes kuuluvad teie perre? 
Mul on täiskasvanud tütar, kes elab omaette –  seega 
minu perekond olen mina ise. 

Tähtkuju?
Vähk.

Lemmikvärvid?
Roheline ja sinine on suured lemmikud. 

Lemmikkivim?
Tähtkuju järgi smaragd, aga nii palju on ilusaid, nii palju 
on huvitavaid kivimeid, et ma ei taha ühtegi lemmikuks 
kuulutada.

Hobid?
Ringihulkumine, mõni nimetab seda reisimiseks: kooli-
vaheaegu püüangi sellega sisustada. Lugeda meel-
dib väga. Suvel olen maal ja teen aiatöid. 

Lemmikkohad meie koduplaneedil? 
Lemmikuid on palju, aga minule meeldib planeet Maa 
tervikuna. Kui ma olin üliõpilane, olid Himaalaja ja 
Tiibet minu suur unistus. Siis ei julgenud ma lootagi, et 
võiksin kunagi sinna pääseda, aga nüüdseks olen 
seal käinud mitu korda. Nii loodus kui ka kultuur on 
seal äärmiselt teistsugused – näiteks on kohti, kuhu 
jõudes võib öelda, et oled sattunud keskaega. Tiibetis 
on meie looduslikult kõige võimsam ja muljetavalda-
vam mäestik. Vaatad, et mäed on kõrged, siis tõstad 
pea kõrgemale ja näed, et tegelikult on veel kõrge-
maid mägesid – nagu katus meie kõigi kohal. Samuti 
meeldivad mulle Andid ja Peruu, lähemalt Šotimaa, 
Norra, Iirimaa ja Island: sellised karged põhjamaised 
kohad. Veel meeldib mulle väga vulkaanilistel maas-
tikel matkata, justnimelt seljakotiga. Neid kohti on päris 
palju, kus ma vulkaane olen vaatamas käinud, need 
on väga eripärased kohad. 

Unistuse reis?
Kogu elu ongi üks reis siin planeedil. 
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Järgmine sihtkoht?
Sel suvel mõtlen minna Mongooliasse või veelkord 
Ameerikasse. Seekord tahaksin vaadata Põhja- ja 
Lõuna-Dakotat ja indiaanlaste traditsioonilisi asumis-
paiku. 

Kuidas saadaksite mööda pakasese ja pimeda 
talveõhtu?
Maakodus. Mul on maakodu Vooremaal, vana talu, 
kus kamina ees lugedes või sõprade seltsis veedak-
sin õhtu vaikselt ja rahulikult. Natuke peaks lund ka 
rookima. 

Milline on üks hea raamat?
Ma olen harjunud lugema perioodide kaupa: kui ma 
hakkan reisima Venemaale, loen Dostojevskit või 
Tšehhovit; Ameerikasse minnes loen nt Voelkerit, 
Steinbecki. Hea raamat on keerulise ja sügava sisuga: 
selline, mida ma loen ning vahepeal panen silmad 
kinni ja mõtlen. Tohutu kapakuga mulle lugeda ei 
meeldi, sellist kiirustamist ei oska ma nautida. 

Millal olite viimati lütseumis ja milline tunne on 
tagasi olla? 
Loobusin lütseumis õpetamisest vist aastal 2009. 
Tahtsin hakata õpikuid kirjutama ja kahte nii pingelist 
asja ei oleks ma saanud korraga teha. Vahe on olnud 
päris pikk, nii 7-8 aastat, aga ma tunnen, et kool ja 
koolikeskkond on vaatamata sellele, et kõik õpilased 
on minu jaoks vahetunud, endiselt tuttavad. On palju 
vanu tuttavaid ja kolleege –  selles mõttes on kõik 
ikkagi kodune. Sisseelamisraskusi ma ei tunne, aga 
väsitav on lühikese ajaga seitset klassitäit uusi õpilasi 
tundma õppida. 

Kui ma ära läksin, tegin õpetaja Tekkole nalja: ütlesin, 
et deponeerin oma kivimid siia. Ma poleks iial 
arvanud, et tulen neid siia ise uuesti kasutama. Siis oli 
koolimaja võimla projekt sealmaal, et kohe läheb 
ehituseks, kohe teeme ära – ja mul on natuke naljakas 
tunne, sest ma läksin siit just sellise emotsiooniga ja 
tegelikult läks alles nüüd ehitamiseks... nagu ma 
polekski vahepeal ära olnud. 

Olete õpetajana töötanud ka ühes välisriigis. 
Jutustage natuke oma kogemusest.
Ma töötasin Mali Vabariigis, Bamakos. Olin seal õppe-
jõud inseneride koolis. 

Kas sealsete ja Eesti õpilaste vahel oli ka 
mingeid erinevusi?
Kõik õpilased on nagu ikka: igal pool on paremaid ja 
halvemaid. Suuri erinevusi ei olnudki.

Kuidas te oma vaba aega veedate?
Loen, õhtuti vaatan televiisorit ja tegelen maalimisega, 
kui on aega.

Kes on teie lemmikkunstnik?
Peaaegu kõik impressionistid, kelle seast üks lemmik 
on näiteks Monet.

Mis on elu valem?
Hea tervis ja rõõmus meel!
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Jõuludele eelnev aeg on juba mitmeid aastaid olnud minu jaoks väga kiire, sest mustmiljon kohustust nõuavad oma 
aega ning vahel on tunne, et pole ühtki hetke hinge tõmbamiseks. Samas on hea mõelda, et kui jõululaupäev kätte 
jõuab, saabub vähemalt 2-3 päevaks rahulik aeg. Sel aastal meeldivad mulle väga meie klassi (IX A) jõulukaunis-
tused. Tundi tulles olen end paar korda tabanud mõttelt, et seal ongi peidus jõulud. Kodus on mul sel aastal esimest 
korda nulg, mitte kuusk, ning advendiküünlad said ostetud erinevatelt eesti tootjatelt (Valhalla, Joik, Nurme, Naturaa- 

Jõululemmikud
Rahel Kard
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lia). Jõulude paiku üritan vältida suurtes kaubanduskeskustes käimist ja külastan kindlasti vähemalt ühte jõululaata. 
Seekord oli selleks laadaks Loomeinkubaatori disainiturg Bazaar. Toetan vastavalt võimalustele mitmeid heatege-
vusprojekte, näiteks SEB Heategevusfondi korraldatud "Jõulusoovide puu", ning sel aastal õnnestus mul aidata ka 
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu maja taastamist. Eelkõige soovin aga jõulude ajal olla oma perega ning vaadata paar 
head filmi ning lugeda raamatuid, mis riiulisse on kogunenud. Hetkel on plaanis jõulude ajal ette võtta PÖFFil näge-
mata jäänud „Les grands esprits“ ja raamatutest Kazuo Ishiguro „Ära lase mul minna“.

Tere!

Pöördun Teie poole võimalikult lühidalt ja täpselt. Nimelt on mul selline mure: iga kord kui ma õpetaja 
Konksu tundi lähen, toimub minuga midagi imelikku. Ma ei teagi nüüd, kas asi on minus või õpetajas 
endas, aga alati esinevad järgnevad sümptomid: nina muutub vesiseks, silmad hakkavad kipitama, nahk 
sügelema, vahepeal pinisevad ka kõrvad ja huugab pea. Olukord hulleneb veelgi, kui õpetaja otsustab 
meid omalt poolt  kerge naljaga kostitada...
Loodan, et saate mind aidata! -Pas Mal

Kumisevad kõrvad, vesised ja kipitavad silmad ja sügelev nahk on selged märgid aspiriinimürgistusest. 
Aspiriinimürgistus on kohati lausa surmav seisund, mistõttu on haigusnähtude jätkumisel hädavajalik 
pöörduda arsti poole. Kui nähud aga kohe pärast tundi kaovad, on üsna kindel, et su õppejõud on aspirii-
nismugeldaja. Aspiriinismugeldaja on inimene, kes veab üle riigipiiri illegaalset aspiriini. Tööstuslik 
illegaalne aspiriin on palderjaniga sarnase toimega, mistõttu kasutatakse seda kasside uimastamiseks ja 
neilt võõrvaluuta väljapressimiseks. Kui sul on kahtlused, et sinu õppejõud võib olla aspiriinismugeldaja, 
teata sellest kohe politseisse. Kui su õppejõud ei lõpeta naljade viskamist ning käitub üldjoones nagu 
narkouimas kodukass, on tegu ilmselt aspiriini kuritarvitanud kassiga, kes sugulaste surve all on muu-
tunud inimeseks. Hoia end ja oma kaaslasi.

Doktor Noormann

Dr Noormanni murekirjade rubriik

Ma elan pidevas hirmu ja meeleheite 
osariigis. -Härra Kummaline, 18

Soovitan kaaluda asukohamuutust või lühikest reisi 
mõnda teise osariiki, näiteks on hetkel populaarsed 
hetkeliste rõõmude osariik, obsessiivse seriaalivaatamise 
maakond ning kõige suurem turistilõks: 4-tunnise uinaku 
kanjon. Ka mitmed minu patsiendid on korraldanud sinna 
reise üksi ja mõnel juhul isegi grupiga ning naasevad 
järgmisele vastuvõtule säravate silmadega. Loomulikult 
ma ei garanteeri, et need just sinule sobivad, kuid kuna 
tegemist on paljude poolt testitud meetodiga, soovitan sul 
vahelduseks enda osariigist lahkuda.



l’air
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Kuidas elab gümnaasium?
Küsimustiku koostas Liina Hints (XII A)

Eesti Reformierakond 26%

Eesti Keskerakond 2%

IRL 4%

SDE 27%

EKRE 5%

Vaba Tallinna Kodanik
Valimisliit 7%

Eestimaa Rohelised 
12%

Valimisliit Metroolinn 
1%

Üksikkandidaat 1%

Tallinna-väline valimisliit
7%

Ma ei käinud/ei läheks 
KOV valimistele 13%

Lühike (ja õige!) vastus sellele küsimusele on enamasti üks pikk ja sügav ohe. Sellegipoolest soovisime gümna-
sistide maailmavaate ja elustiiliga lähemalt tutvuda, mistõttu viisime kõigis gümnaasiumiklassides läbi lühikese 
küsitluse, millele vastas 117 õpilast. 

1. Kelle poolt hääleta-
sid 2017. aasta kohalike 
omavalitsuste valimis-
tel? Kui sa polnud sel 
ajal veel valimisealine, 
vali erakond või vali-
misliit, kelle poolt 
OLEKSID hääletanud.

Vastanuid 117

2. Millised on sinu polii- 
tilised vaated?

Vastanuid 117

Pigem parempoolsed 
27%

Tsentristlikud 
21%

Pigem vasakpoolsed 
22% Vasakpoolsed 6%

Ma ei huvitu poliitikast/eelis-
tus puudub 12%

Parempoolsed 12%

1

2

3 45%

25%

30%Kui käisid valimas, siis kas käisid valimisjaoskonnas või osalesid 
e-hääletuses?

Vastanuid 100
*45% - Käisin valimisjaoskonnas, sest need olid mu esimesed 
valimised (edaspidi e-hääletan)
*25% - Käisin valimisjaoskonnas, sest eelistan ise kohale minna
*30% - Andsin e-hääle



Ateist 44%

Teist 7%

Agnostik
  23%

Ei oska määratleda 
27%

Eesti Keskerakond 2%

IRL 4%

Pigem jah 68%

Pigem ei 15%

Ei, üldse mitte 3%

Ei huvitu poliitikast/ei tea 3%

Jah, täielikult 10%

4

4. Kas tunned, et sinu poliitilised 
eelistused langevad kokku sinu 

lähiperekonna eelistustega?

Vastanuid 117

5. 
Millin
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  18%   20%   27%   17%   9%   3%
  1%

  3%

  9%

  19%   21%   10%   25%   13%

  5%
  3%

Mitu korda 
päevas

Kord 
päevas

Kord paari 
päeva 
jooksul

1-2 korda 
kuus

Kord kuus

Harvem

Ei loe 
kunagi

Kord 
nädalas

7. Kui tihti loed veebipõhiseid ja paberajalehti?
Vastanuid 117

Veebiväljaanne Paberajaleht

Ei 32%

Jah 30%

Olen egalitarist
21%

Ei oska määratleda 
12%

Olen antifeminist 5%

Kas sa oled fem
inist?

Vastanuid 117
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Lütseumi 
gümnasistide 
poliitilised ja 
maailmavaated 
aastal 2017



Vous venez d'où en France? 
Est-ce que vous visitez souvent 
la France? 
Je viens de Bourgogne, d’une petite 
ville dans le sud de la Bourgogne qui 
s’appelle Autun. Je vais en France 
plutôt souvent, trois-quatre fois par an.
Millisest Prantsusmaa osast te pärit 
olete? Kas käite tihti Prantsusmaal?
Ma tulen Burgundiast, ühest Autuni-nime-
lisest väikelinnast Burgundia lõunaosas. 
Prantsusmaal käin päris tihti, nii kolm-neli 
korda aastas.

De quoi manquez-vous le plus?
De livres! En Estonie c’est très difficile de trouver 
des livres en francais. A Helsinki il y a un peu plus 
de choix mais c’est très limité donc souvent je vais 
en France même pour trois-quatre jours remplir ma 
valise de livres parce que je suis un gros lecteur.
Millest te kõige rohkem puudust tunnete?
Raamatutest! Eestis on väga raske prantsuskeelseid 
raamatuid leida. Helsinkis on veidi rohkem valikut, aga 
siiski üsna napilt – seega käin tihti vaid kolmeks-neljaks 
päevaks Prantsusmaal, et kohver raamatutega täita. 
Olen tohutu lugeja.

Qu'est ce que vous aimez en Estonie?
En Estonie j’aime presque tout. J’aime le climat 
contrairement à tout ce que les Estoniens disent 
sur le climat estonien - de vrais saisons, la mer. 
Parce que là où je suis né en Bourgogne on est à 
600 km de la mer et j’adore la mer donc il y a déjà 
ça en plus. Et puis j’aime les pays où il y a une 
belle architecture, de l’histoire, un patrimoine 
culturel donc l’Estonie c’est le pays rêvé. La 
langue, les chansons, les chorales, le théâtre, la 
littérature puis à Tallinn on peut aller aux specta-
cles, aux concerts, à l’opéra très facilement, à 
Paris il faut réserver six mois ou même un an en 
avance et cela coûte une fortune. En Estonie 
même si les prix ont beaucoup augmenté cela 
reste très abordable. Et puis en Estonie on est 
toujours sûr d’un bon rapport qualité-prix. Il y a 
toujours un minimum de qualité parce que les 
Estoniens sont très exigeants en matière de 
musique, de théâtre. En France on peut avoir 
beaucoup de spectacles très commerciaux mais 
en Estonie c'est très rare. Même si parfois je me 
force à aller au théâtre ou au concert, surtout 
pendant la semaine, je suis toujours content 
d’avoir été au spectacle.

Mida te Eestis armastate?
Eestis armastan ma peaaegu kõike. Vastupidiselt kõigele, 
mida eestlased ise ütlevad, armastan siinset kliimat: siin on 
päris aastaajad, meri. Sealt, kus mina sündinud olen, on 
meri 600 km kaugusel, aga ma jumaldan merd, seega siin 
on juba see suur pluss. Ja ma armastan riike, kus on ilus 
arhitektuur, ajalugu, kultuuripärand, seega on Eesti lausa 
unistuste riik. Keel, laulud, koorid, teater, kirjandus – peale-
gi saab Tallinnas väga kerge vaevaga etendustel, kontser-
tidel ja ooperis käia. Pariisis peaks piletid juba kuus kuud 
või isegi aasta ette ostma ja muidugi maksab see terve 
varanduse.  Hoolimata sellest, et Eestis on hinnad märga-
tavalt tõusnud, on see endiselt igati taskukohane. Eestis 
on alati hea hinna-kvaliteedi suhe. Mingi tase on alati 
tagatud, sest eestlased on muusika ja teatri suhtes väga 
nõudlikud. Prantusmaal võib tihti juhtuda väga kommerts-
likele etendustele, kuid Eestis juhtub seda väga harva. Ka 
siis, kui pean end sundima kontsertile või teatrisse 
minema, eriti nädala sees, olen alati rahul, et siiski käisin.
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avatud –  individualist tõesti, see on tõsi, kuid see on tihti ka 
positiivne omadus. Prantslastel on komme kõike riigilt 
eeldada. Kui Prantsusmaal tekib mingi probleem, 
oodatakse, et valitsus sellega tegeleks. Eestis paistab 
suhtumine olevat tervem, eestlased leiavad oma muredele 
ise lahendused, on rohkem iseloomu, rohkem tulemust ja 
efektiivsust.

Quels sont vos loisirs?
La lecture! Je n’ai pas de télévision, je n’ai jamais eu 
de télévision, j’ai horreur de la télévision, pour moi 
c’est une perte de temps, le cinéma, je vais très 
souvent au cinéma par exemple le PÖFF, 17 films je 
crois, donc là je suis content que le PÖFF soit fini - les 
vacances! Aussi le sport, la natation dans la mer. En 
Estonie je me baigne de juin jusqu'en septembre, 
cette  année je me suis baigné jusqu’à la fin septem-
bre mais je vais toujour un mois au Portugal, en juin ou 
en juillet, pour profiter au maximum. J’ai aussi fait 
beaucoup d’escrime quand j'étais jeune, j’en ai fait 
pendant 15 ans.
Mis on teie hobid?
Lugemine! Mul ei ole telekat, pole kunagi olnudki, ma 
vihkan telekat, see on minu jaoks täielik ajaraisk. Kino, ma 
käin väga tihti kinos, näiteks hiljuti PÖFFil vaatasin 17 filmi: 
seetõttu olen praegu väga õnnelik, et PÖFF läbi sai – 
puhkus! Samuti sport, meres ujumine. Eestis ujun ma tavali-
selt kuskil juunist septembrini, sel aastal ujusin veel sep-
tembri lõpuski, kuid suvel, kas juunis või juulis, lähen alati ka 
kuuks ajaks Portugali, et tõeliselt naudelda. Nooremana 
tegelesin ka vehklemisega, seda lausa 15 aastat.

Pouvez-vous me décrire une journée parfaite 
pour vous?
Se lever tôt, j’adore me lever tôt en été vers six 
heures, en hivers vers sept heures, commencer la 
journée tranquillement, sans téléphone, sans ordina-
teur, avec Klassikaraadio. Ensuite une promenade au 
bord de la mer, s'il fait beau déjeuner en terrasse l'été, 
lecture, la plage le soir. Ou l’hiver le soir une bonne 
pièce de théâtre, un concert.
Kirjeldage üht ideaalset päeva.
Tõusta vara: mulle väga meeldib vara tõusta, suvel kuue, 
talvel seitsme paiku. Alustada päeva rahulikult, ilma telefoni 
või arvutita, kuulates Klassikaraadiot. Peale seda teha väike 
jalutuskäik mere äärde ja kui õues on ilus suvepäev, süüa 
terrassil õhtust, lugeda, minna randa. Või talveõhtul vaadata 
mõnd head teatritükki, käia kontserdil.

Les élèves ont remarqué votre collection de 
chaussettes colorées, que pouvez vous dire 
sur ça.
Les chaussettes c’est un accessoire nécessaire mais 

Quel est votre théâtre préféré?
Mon théâtre préféré je crois que c’est du point de vu 
architectural et de l’ambiance c’est le Draamateater 
mais peut-être du point de vue de la qualité de 
pièces c’est le Linnateater. Je fréquente aussi beau-
coup le théâtre de Pärnu car je vais souvent à Pärnu 
et c’est souvent plus facile à trouver des places.
Mis on teie lemmikteater?
Ma arvan et arhitektuuri ja õhkkonna mõttes on lemmik 
Draamateater, aga kui arvestada vaid näitetükkide 
tugevust, on selleks Linnateater. Ma käin tihti ka Pärnu 
teatris, sest sinna on palju lihtsam pileteid saada.

Avez-vous repris des traditions estoni-
ennes?
Oui, le boudin! Ça c’est une tradition pour le mois de 
décembre. Et puis la nature. Depuis que je suis en 
Estonie je me suis un peu plus rapproché de la 
nature comme les estoniens qui ont besoin de 
silence, de marche dans la forêt, de marche au bord 
de la mer. Et la musique aussi. Avant je n'étais pas 
du tout mélomane mais depuis que je suis en Eston-
ie j'apprécie la musique en général, surtout la 
musique classique.
Olete te mingisuguseid Eesti traditsioone üle võtnud?
Jah, verivorsti! See on tõeline detsembrikuine traditsioon. 
Ja loodus ka. Sellest ajast saati, kui olen Eestis, olen 
loodusega tugevamalt kokku kasvanud. Nagu eestlasedki, 
vajan vaikust, jalutuskäike metsas ja mere ääres. Ja 
muusika olen samuti üle võtnud. Enne Eestisse tulekut 
polnud ma eriline melomaan, aga nüüd naudin muusikat 
üleüldiselt, eriti just klassikalist muusikat.

Décrivez moi un estonien typique. Est-ce 
que les stéréotypes sont vrais?
Non. Nous avons des clichés sur les Estoniens, 
qu’ils sont froids, individualistes, introvertis, timides, 
intolérants, mais en fait les estoniens sont très 
curieux, très ouverts, individualistes oui, ça c’est vrai 
mais c’est souvent positif. Les français ont tendance 
à tout espérer de l’état. Lorsqu'il y a un problème en 
France, on attend que le gouvernement gère le prob-
lème. En Estonie il me semble que c’est plus sain 
dans le sens de “tervislikum”, les Estoniens trouvent 
les solutions à leurs problèmes eux-mêmes, il y a 
plus de caractère, plus de résultats, plus d'efficacité.
Kirjeldage mulle tüüpilist eestlast. Kas stereotüübid 
vastavad tõele?
Ei. Meil on mingi arvamus eestlaste kohta, et nad on 
külmad, enesekesksed, introvertsed, häbelikud, 
sallimatud, kuid tegelikult on eestlane väga uudishimulik ja 
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Seega on vaja tekitada õpilastega vastastikune mõistmine. 
See on nagu köiel kõndimine, tasakaalu otsimine autoriteedi 
ja vandeseltslaslikkuse vahel, oled pidevalt peenikesel köiel 
nagu õhuakrobaat tsirkuses.

Est que il y a quelque chose que vous aimeriez 
changer au lycée si vous étiez responsable?
L'atmosphère sûrement pas, je trouve que dans cette 
école, il y a ça qu’on a de plus. De cette école il y a 
l'atmosphère, on appartient au lycée français - les 
élèves, les profs, le personnel ont l’impression d’ une 
grande famille, c’est très agréable. Peut-être que la 
cloche du début, du presque début et de la fin de la 
leçon soient moins bruyante. C’est une source de 
stress. Car parfois j'aimerai bien continuer une minute 
ou deux de plus mais quand la cloche a sonné cela 
signifie la fin du cour et on n’a pas ce petit moment de 
flexibilité. Je mettrai au lieu une petite musique.
Kas on midagi, mida muudaksite lütseumis, kui see 
oleks teie teha?
Õhkkonda kindlasti mitte – ma leian, et just see on selles 
koolis eriline. Selle kooli muudabki õigeks see atmosfäär, 
tunne, et justkui kuulud lütseumile: õpilased, õpetajad, tööta-
jad on kõik justkui üks suur pere, see on väga meeldiv. 
Võib-olla muudaksin kella, mis märgib tunni algust, peatset 
algamist ja lõppu, et see oleks vähem lärmakas. See on suur 
stressiallikas. Mõnikord meeldiks mulle tundi minut või kaks 
kauem pidada, kuid kui see kell on helisenud, on tund läbi ja 
pole mingit mänguruumi. Ma asendaksin selle mõne 
muusikapalaga.

Pour finir un petit coin d’adulte. Est ce que 
vous pouvez donner une recommandation de 
vin?
Alors, c’est paradoxal car je suis né en Bourgogne 
dans une famille de Bourguignons et mes grand-par-
ents et mes arrière-grand-parents avaient des vignes, 
produisaient du vin mais moi je ne bois pas de vin, très 
peu, mais je ne suis pas du tout un amateur. Si vous 
voulez une recommandation au niveau du vin, buvez 
du vin francais et le Bourgogne est un vin cher mais 
excellent. Et en matière de vin il faut boire de la qualité, 
que ca soit une occasion exceptionnelle, alors là un 
Bourgogne ou un Bordeau  il n’y a rien d’au-dessus.
Lõpetuseks midagi täisealistele. Kas oskate anda veinisoovi-
tust?
Kummalisel kombel ei joo ma eriti veini, kuigi olen sündinud 
Burgundias burgundialaste perekonnas ning mu vanavane-
mad ja vana-vanavanemad kasvatasid viinamarju ja tootsid 
veini. Mina aga veini ei joo, kui, siis väga vähe, aga see ei 
tähenda sugugi, et oleksin sel teemal amatöör. Kui tahate 
veinisoovitust, jooge prantsuse veini: burgundia vein on 
kallis, ent suurepärane. Tuleb juua kvaliteetseid veine – see 
on sündmus – ja miski ei ületa burgundia või bordoo veini.
 

mais très ennuyeux donc tant qu'à faire ont peut y 
ajouter une touche personnelle. Le matin c’est plus 
agréable d’enfiler des chaussettes roses bonbon 
plutôt que grises ou noires.
Õpilased on märganud teie värviliste sokkide kollekt-
siooni, mida selle kohta öelda oskate?
Sokid on üks vajalik, kuid äärmiselt tüütu aksessuaar, 
seega eelistan neile lisada mingi isikliku viguri. Ka hommi-
kul on toredam mustade või hallide sokkide asemel jalga 
tõmmata mannaroosad sokid.

Quels sont poètes et vos poèmes préférés? 
Jacques Prévert. J’aime beaucoup Jacques Prévert. 
J’aime les grands classiques par exemple Baudelaire 
mais  Baudelaire est déjà beaucoup plus intellectual-
isé; Jacques Prévert c’est plus du divertissement. 
Maurice Carême, Robert Desnos.
J’avoue être un peu inculte dans la matière des 
poètes Estoniens. Je connais un peu Koidula et puis 
Juhan Liiv que j’aime bien. Et des poètes contempo-
rains qui ont parfois été traduits en francais.
Kes on teie lemmikluuletajad?
Jacques Prévert. Armastan Jacques Préverti väga. Mulle 
meeldivad üldiselt suured klassikud: Baudelaire näiteks, 
aga Baudelaire on juba palju sügavmõttelisem; Jaques 
Prevert on pigem meelelahutus. Meeldivad ka Maurice 
Careme, Robert Desnos.
Tunnistan, et tean eestimaisest luulest üsna vähe. Olen 
veidi kokku puutunud Koidula loominguga ja Juhan Liiv 
meeldib mulle. On ka mõned tänapäevased luuletajad, 
keda on vahel ka prantsuse keelde tõlgitud.

Qu'est ce que vous considérez essentiel 
chez un professeur?
L'humour. Ne pas trop se prendre au sérieux. Je 
pense que le processus éducatif passe déjà par une 
bonne relation, je ne vais pas dire d’égal à égal car le 
professeur doit garder son autorité pour la discipline 
mais il faut qu’il y ait une complicité entre les élèves 
et le professeur. S’il n’y a pas de complicité, je ne 
peux pas enseigner. Donc il faut que l’on puisse 
établir un dialogue avec les élèves. C’est un jeu 
d'équilibriste entre l'autorité et être complice des 
élèves, on est toujours sur le fil comme le funambule 
au cirque.
Mida peate õpetaja juures oluliseks?
Huumorit, oskust ennast mitte liiga tõsiselt võtta. Ma arvan, 
et harimisprotsessis on tähtis meeldiv omavaheline klapp, 
aga ma ei ütle, et suhe peaks olema nagu võrdne võrdse-
ga: õpetaja peab säilitama oma autoriteedi, et tagada 
distsipliin, kuid õpilane ja õpetaja peavad justkui mestis 
olema. Kui pole seda ühtsustunnet, ei saa ma õpetada.

 



1. Need, kes võtavad oma tööd liiga tõsiselt
2. Need, kes vaatavad tunni ajal salaja pilte pitsast
3. Need, kes on pidevalt eksinud
4. Need, kellele meeldib näha lapsi piinlemas
5. Need, kellele ei meeldi lapsi näha
6. Need, kes kardavad lapsi
7. Need, kes on õpetajad, et oma ideoloogiaid   
            edastada
8. Need, kes on seesmiselt juba 6 kuud tagasi 
            surnud
9. Need, kelle jaoks tööleping on pigem soovituste 
            kogu
10. Need, kes võidavad õpilaste usalduse
11. Need, kelle hindamissüsteemist keegi aru ei saa
12. Need, kes ei mäleta, mida nad 5 sekundit tagasi 
            ütlesid
13. Need, kes on nagu õpilaste parimad sõbrad

1. Need, kes kõrgendavad iga lause lõpus häält
2. Need, kes jäävad rasedaks
3. Need, kes said ise gümnaasiumis kolmesid
4. Need, kes lahkuvad koolist
5. Need, kes tahaks pigem pensionile minna
6. Need, kes käivad teiste õpetajate kabinetis suitse-
            tamas
7. Need, kes proovivad liiga kõvasti
8. Need, kes otsivad internetis suhteid

1. Need, kes tunnis tähele panevad
2. Need, kes kirjutavad maha
3. Need, kes lasevad maha kirjutada
4. Kitsid
5. Targutajad
6. Need, kes vaidlevad õpetajaga
7. Need, kes teevad tunniteemad palju selgemaks kui
            õpetaja
8. Need, kes reaalselt loevad kohustuslikku kirjandust
9. Need, kes kümme minutit enne tunni algust
            annaabi.ee’st kokkuvõtteid loevad
10.  Need, kes küsivad selgitust
11.  Need, kes selgitavad
12.  Need, kes ütlevad: “Kuidas sa aru ei saa?” ja
             jätavad su üksi oma probleemidele lahendusi 
             leidma
13. Need, kes õppides tulevikus kasutavad oma
            teadmisi ja saavutavad edukuse
14. Need, kes töötavad Maksimarketi kassapidajana

1. Need, kes üritavad
2. Need, kes on alla andnud
3. Need, kes tunnevad kella
4. Need, keda ei kängitse inimkonna arusaam ajast
5. Need, kes käivad koolis
6. Need, kelle näod on juba unustatud
7. Need, kes midagi siin ilmas ei mõista
8. Need, kes teesklevad, et nad midagi siin ilmas
           mõistavad
9. Need, kes ei hooli
10. Need, kes magavad igal öösel korralikult
11. Need, kes usuvad valet, et on olemas õpilasi, kes
           magavad igal öösel korralikult
12. Need, kes kuulavad
13. Need, kes leiavad paremaid tegevusi
14. Need, kes teevad enda töid
15. Need, kes teevad teiste töid
16. Need, kes ei tee kumbagi

1. Need, kes laulavad tunnis õigest eesti mehest
2. Need, kes õpivad õpilastelt
3. Need, kes panevad kuulama
4. Need, kes töötavad keldris
5. Need, kes vilistavad tunnis
6. Need, kes söövad su ära
7. Need, kes tahavad olla su sõbrad
8. Need, kes ütlevad, et see kord on viis miinus, aga
            järgmine kord on kaks
9. Need, kes sõimavad sind tunnis pehmoks
10. Need, kes flirdivad Kaarliga
11. Need, kes on vanemad kui kool
12. Need, kellel on Jared Leto taustapilt
13. Tina
14. Need, kes oeh

Kuidas 
klassifitseerida 
opetajaid?

Kuidas 
klassifitseerida 

opilasi?

Jõuludele eelnev aeg on juba mitmeid aastaid olnud minu jaoks väga kiire, sest mustmiljon kohustust nõuavad oma 
aega ning vahel on tunne, et pole ühtki hetke hinge tõmbamiseks. Samas on hea mõelda, et kui jõululaupäev kätte 
jõuab, saabub vähemalt 2-3 päevaks rahulik aeg. Sel aastal meeldivad mulle väga meie klassi (IX A) jõulukaunis-
tused. Tundi tulles olen end paar korda tabanud mõttelt, et seal ongi peidus jõulud. Kodus on mul sel aastal esimest 
korda nulg, mitte kuusk, ning advendiküünlad said ostetud erinevatelt eesti tootjatelt (Valhalla, Joik, Nurme, Naturaa- 

Kirjutavad lütseumi õpilased

Kirjutavad lütseumi õpilased



Doktor Saarepuu eriti täpne horoskoop *
Ingrid Saarepuu (XII B)

*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) 
Finantsraskused on silmapiiril ja seetõttu soovi-
tame Jääradel hoiduda liiga sagedastest puhve-
tikäikudest ja kummalisel kombel vahetunnis 
Regalia juurde sattumistest. Suuna oma 
tähelepanu hoopis kasulikumate tegevuste 
poole: kirjuta emakeeleõpetajale hinge minev 
haiku, milles selgitad, miks artikli analüüs jälle 
kaks nädalat hilines, või kirjeldad, kuidas naabri 
koer selle juba teist korda selgitamata põhjustel 
ära sõi.

SÕNN (21. aprill - 21. mai)
Uraan jõuab sõnni märki ning sama teed käivad 
ka õpetaja Oksa kurikuulsad välkpaugud. Kaitse 
end ja hoiata teisi, sest arvestustöö võib sattuda 
hommikule, mil uni on kõige magusam. Meeletu 
rabelemise asemel otsi vahelduseks üles oma 
jõulu-playlist, laula häbitult kaasa Mariah Carey 
kõrgeimatele nootidele ning kirjuta jõuluvanale 
pikk kiri, kus selgitad, milliste planeetide vastas-
seisu tõttu keemia jälle kaks on ja miks sa selle-
gipoolest kingitusi väärid.

KAKSIKUD (22. mai - 21. juuni)
Koera-aasta on tulemas ning parim viis selle 
tähistamiseks on otseloomulikult koolihoovis 
Taaviga jalgpalli mängida. Võta kaasa hea sõber, 
sest seltsis on segasem ning Kaksikutel on pikal 
talveperioodil kaaslast hädasti tarvis. Hinneteleht 
ei tõota midagi head ja detsembri lõpp näib olevat 
sama kauge kui su kõige heleroosamad unis-
tused, kuid ära muretse, sest sel aastal oled Jõu-
luvana heasse nimekirja sattunud!

VÄHK (22. juuni - 23. juuli)
Igaüks on oma õnne sepp, aga õnn kahjuks meie 
võimla ehitusplatsilt eriti kiiresti sinuni ei jõua. 
Vahel on kasulikum unelev pilk koolihoovist tahvli 
poole suunata ning teeselda, et saad aru, mis 
seal parasjagu toimub. Osavõtt on juba pool 
võitu! Võidukusest Vähil sel kuul defitsiiti ei teki – 
mida rohkem pingutad, seda uhkemad on 
tulemused. Kui Eestis lähinädalatel maavärinat ei 
toimu, võid isegi härra Leesilt kiituskirja pälvida.
 

LÕVI (24. juuli - 23. august)
Ära unusta enne jõule vanaemale helistada, et 
talle küllamineku eel igaks juhuks oma eksistents 
meelde tuletada. Jäta endale õppimise ja asjade 
edasilükkamise vahelt ka veidi vaba aega ning 
võid avastada, et Hirvepark on talvelgi tohutult 
maaliline koht, kus klassikaaslastega kvaliteetae-
ga veeta. Enne lumehange tormamist puhu aga 
tolm riiulitele ununenud mütsidelt ja sallidelt, sest 
lisaks jõulurahule levib ka hulgaliselt viirusi!

NEITSI (24. august - 23. september)
Tunned endas energiat, mis kogu veerandi jook-
sul sarnaselt päikesevalgusega müstiliselt 
kadunud oli. Kasuta seda ära ning tõmba ka 
klass endaga lumesõda mängima või hoopiski 
põnevale suusaretkele! Kui mõni õpetaja oma 
mälupulga klassi unustab, siis tee heategu ning 
tagasta pulk pärast kontrolltööde hankimist 
viisakusavalduste saatel õpetajale. Kes teab, 
võib-olla saad vastutasuks midagi meeldivat, mis 
su päeva palju rõõmsamaks teeb! 
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KAALUD (24. september - 23. oktoober)
Pingelise vene keele siniste sõnade töö ajal võib 
tunduda, et äkitselt tõuseb palavik ning jalad 
muutuvad spagettideks, kuid see on vaid ajutine 
nähtus ning päästmist võid oodata pinginaabri 
vaiksest sosinast või hoopis päkapikkude toodud 
spikrist. Tänutäheks soovitab eestlaste lemmik-
astroloog Igor Mang jõuludeks abilisele kinkida 
positiivset energiat ning avatud tšakraid. 
Namaste!

SKORPION (24. oktoober - 22. november)
Kas leiad end õhtuti kurva pilguga hinnetelehte 
vaatamas ja värisevate sõrmedega keskmist 
hinnet arvutamas? Tunned, et viieleheküljeline 
süvaanalüüs kohustuslikus kirjanduses käsitletud 
probleemidest ei saanud hinnet, mida ootasid? 
Ära heida meelt! Muremõtetest olenemata hoia 
naeratus suul, sest puhvetis oma igapäevast 
sooja saia oodates võid kohtuda kellegagi, kes su 
õigekirjavigu parandada viitsib.

AMBUR (23. november - 21. detsember)
Sind tabab keset kõige pingelisemat kontrolltööd 
eksistentsiaalne kriis ning selle asemel, et vajalik 
valem meelde tuletada, mõtled hoopis palju 
sügavamatele probleemidele. Kas me elame 
virtuaalreaalsuses? Kas Soome eksisteerib? 
Kuhu kadus motivatsioon? Sellises olukorras ei 
ole võimalik teha midagi kasulikumat peale selle, 
et kirjutad väikese häbitundega üles järeltöö 
kuupäeva ja vahetunnis pead pinginaabriga 
maha tulise debati, et kriisist võimalikult ruttu välja 
tulla.

KALJUKITS (22. detsember - 20. jaanuar)
Kuigi sõltud igapäevaelus otsuste tegemisel alati 
horoskoobist, ei saa sa taevakehade muutlike 
asendite tõttu sel aastal kindel olla, kas jõuludeks 
saad paari villaseid sokke või hoopis reisi soojale 
maale. Mõlemad on kasulikud, kuid teise variandi 
puhul ei peaks sa sokkidele mõtlemagi! Hoia 
mustadel kassidel valvas pilk peal ning väldi 
riietuses tumesiniseid toone, ehk õnnestub sul 
targasti toimides fortuuna enda külje alla meelita-
da ja uut aastat liivarannas vastu võtta.

VEEVALAJA (21. jaanuar - 19. veebruar)
Igapäevaselt doktor Noormanni murekirjade 
lugemine ei aita sul iseenda probleeme lahenda-
da! Horoskoop on selleks palju kasulikum – 
näiteks võid siit teada saada, et jõuluvanal on 
sulle sel aastal eriti uhke üllatus ning varsti leiad 
üles ammu kaduma läinud eneseväärikuse. Siiski 
ei ole elu ideaalne ning leidub väike pind, mis su 
jalatalda torgib – su unegraafik saab tõsiselt kan-
natada uue seriaali pärast, mille vaatamist sa 
lihtsalt ei suuda lõpetada. Järgmine kord ole nuti-
kam ja hoia kellal silm peal!

KALAD (20. veebruar - 20 märts)
Soovid probleemide eest ujuda kaugele ja kaua, 
kuid kahjuks pole sul kooli kõrvalt olnud aega 
spordiga tegeleda ning sa ei suuda seda piisavalt 
kiiresti teha. Proovid küll mõnikord sisse magades 
teha sprinte distantsil kodu-kool, kuid kõik kao-
tatud kilod tulevad päeva jooksul mitu korda puh-
vetit väisates tagasi. Ka vanaema lookas jõulu-
laud ei tee olukorda paremaks ning pead sel 
talvel hoolega jälgima, et jaanuaris kooli tagasi 
tulles klassikaaslased sind järsku ilmunud ülekilo-
de alt otsima ei peaks.
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Jõulumõtted

Marju Tooming

Reedel pärast tunde üllatas Roberta mind palvega panna paberile mõned mõtted jõuluootusest ja detsembrikuu 
lemmiktegevustest, paludes mitte rääkida piparkookidest, kingitustest ja muust säärasest ehk jõulude kaubandusli-
kust poolest.

Ausaltöeldes meeldib mulle ka jõulude niinimetatud kommertspool: mingil hetkel võib poodides märgata kaunistusi, 
linnatänavatel süttivad jõulutuled, Raekoja platsil pannakse püsti kuusk, avatakse jõuluturg, hakatakse mõtlema 
armsatele inimestele ja sellele, kuidas neile rõõmu valmistada.

Aga kui kõik see, mida halvustavalt kommertsjõuludeks nimetatakse, kõrvale jätta, mis siis järele jääb? Minu novem-
bri- ja detsembrikuu lemmikuks on tegelikult videvik, hämarus, pimedus. Paljud ju soiuvad, kiruvad ja langevad sügis-
masendusse, aga minule meeldib. Hämaruses tunnen end väga turvaliselt ja kaitstuna. Süütan küünlad kasvõi igal 
õhtul, naudin kodus olemist, pole soovi kuhugi tormata, ei metsa ega mere äärde, veel vähem kaubanduskesku-
sesse.

Minu meelest ei olegi mõistlik 365/24/7 olla võrdselt aktiivne, arvatavasti see on siin põhjamaal juba geenide, 
alateadvuse kaudu või mingil muul seletamatul viisil esivanemate poolt kaasa antud teadmine. Ma ei torma ringi ka 
mööda jõulumüüke, laatasid või muid üritusi. Meie kooli jõulukontserdist Kaarli kirikus enamasti piisab. 

Jõuluaja juurde kuulub kindlasti traditsiooniline õhtusöök pere ringis. Meil on ikka alati olnud seapraad, verivorstid ja 
hapukapsad. Missugusel muul aastaajal neid toite siis veel süüa? Teine traditsioon, mida mäletan juba varasest 
lapsepõlvest, on küünalde süütamine esivanemate haudadel. Ma ei tea, kuidas on Tallinnas, aga Võrumaal, kust 
mina pärit olen, on see komme tänapäevalgi täies elujõus. On väga eriline vaadata õhtuhämaruses sadu vilkuvaid 
küünlatulesid ja tunda tänulikkust nende vastu, kes on elanud enne meid. Ja kui talvetaat veel lundki puistab, on kõik 
täiuslik.

Kui märtsipäike kord oma prožektorikiired süütab ja pisimgi tolmurull põrandal või väsimusekurruke näos enam varju 
ei jää, tuleb talveunisusest ärgata, kriitilise pilguga ringi vaadata ja kevadiselt aktiivseks hakata. 

Praegu aga soovin kõigile väga-väga häid jõule, mõnusat saabuvat koolivaheaega ja säravat uut aastat!
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Põhjalikult PÖFFist
Lauren Grinberg (XI A), põhikooli õpilased

Tänavu jõudis PÖFF noorukieast välja: viimase 21 aasta novembrikuudel on Eestis kohtunud valik väärtfilme kaugelt 
ja lähedalt ootusäreva publikuga. Alates esimesest filmifestivalist 1997. aastal on PÖFFist sirgunud maailmatasemel 
festival. Pimedad novembrikuised ööd lausa kutsuvad veetma õhtut kinosaalis ning filmisõprade jaoks jõuavad jõulud 
juba enne detsembrit kohale. Minule on PÖFF alati südamelähedane olnud. Varem nautisin lihtsalt teistsugust 
kinokunsti ja tahtsin toetada ägedat kultuurisündmust, aga viimased kolm aastat olen ise käe külge löönud. Olen 
olnud noore kriitiku ja vabatahtliku rollis ning kuigi minu panus moodustab kõigi teiste omast imetillukese protsendi, on 

ikkagi lahe tunne olla osa sellisest ettevõtmisest. 



Vabatahtlik olemine õpetab palju elust ja hakkamasaamisest. Kohtusin paljude inimestega, alustades kinokülastaja- 
test ja kaastöötajatest ning lõpetades filmikülaliste ja režissööridega. Juhatasin sisse filme – alustasin suure hingeväri-
naga, silmadki ei tõusnud kordagi etteantud tekstilt, aga iga järgmise kogemusega muutusin julgemaks ja paremaks. 
Oli häid päevi, oli raskemaid päevi, aga lõppude lõpuks on saadud postiivne emotsioon kogu nähtud vaeva väärt. 
Selliseid vahetuid kogemusi õpikust omandada ei saa ja sellepärast soovitan kõigil, kellel võimalus avaneb, end kuskil 
vabatahtlikuna proovile panna. 
Lütseumi emakeeleõpetajad on hoolitsenud oma õpilaste kultuurilise hingeõnnistuse eest ning tänu neile jõudsid 
paljud lütseumlased tänavu ka PÖFFile. Kokkuvõttena möödunud filmifestivalist oleme lehe jõulunumbrisse koon-
danud õpilaste filmiarvustuste paremiku. 

25. novembril käisin koos klassikaaslastega vaatamas komöödiafilmi “Keemilised”, mis linastus PÖFF-i noortepro-
grammis Just Film. Filmi režissöör on ameeriklanna Colette Burson, kes kasutab selles britilikku absurdihuumorit. 
Filmis mängivad peaosi Kira McLean, Rainn Wilson ja Patricia Arquette.
1980. aastate alguseks olid moodi tulnud keemilised lokid. Kolmeteistkümneaastane tüdruk Aurelie tahtis neid ka, 
kuid tulemuseks oli hiiglaslik sassi läinud lõngakera, mis meenutas pigem afrostiilis soengut. Tüdrukust sai kogu kooli 
naerualune. Tulemus ajas mindki naerma. Lõpuks tuli välja, et Aurelie’ isa kandis parukat, mille tõttu ei saanud ta 
spaas pead vee alla panna. Selliseid lõbusaid seiku on filmis 
veel mitmeid.
See film on üks põnevamaid ja naljakamaid, mida ma näinud olen. Ma ei tea küll
palju 1980. aastatest, aga sain teadlikumaks näiteks selle aja valdavast soengu-
moest. Positiivseks, nii imelik kui see ka pole, pean pidama ka nutitelefonide 
puudumist ja omavahelist vahetut suhtlemist.
Kahjuks oli filmil minu meelest negatiivseid külgi ka. Tekstis esines roppusi, 
mis olid küll naljakad, aga saalis oli ka nooremaid lapsi, kes oskasid võibolla 
lugeda ja said tekstist aru. Veel häiris, et subtiitrid jäid pildist natuke maha, 
aga õnneks oli teksti sisu tore.

Peategelased olid meievanused ja vahva oli näha neid eri olukordades tegutsemas. 
Naljakas ja äratuntav oli seegi, kuidas peategelased suhtlesid endast vanema põlvkonnaga.
Tegelikult on tore niimoodi eakaaslastega koos õppekäikudel käia. See on põnev, arendav ja üldse lõbus, kuna saab 
uusi teadmisi ja kogemusi.

“Keemilised”. Filmiarvustus

Karl Hendrik Vainjärv, VI B

Positiivseks, nii imelik kui see ka pole, pean 
pidama ka nutitelefonide 
puudumist ja omavahelist vahetut suhtlemist.



Seega on vaja tekitada õpilastega vastastikune mõistmine. 
See on nagu köiel kõndimine, tasakaalu otsimine autoriteedi 
ja vandeseltslaslikkuse vahel, oled pidevalt peenikesel köiel 
nagu õhuakrobaat tsirkuses.

Est que il y a quelque chose que vous aimeriez 
changer au lycée si vous étiez responsable?
L'atmosphère sûrement pas, je trouve que dans cette 
école, il y a ça qu’on a de plus. De cette école il y a 
l'atmosphère, on appartient au lycée français - les 
élèves, les profs, le personnel ont l’impression d’ une 
grande famille, c’est très agréable. Peut-être que la 
cloche du début, du presque début et de la fin de la 
leçon soient moins bruyante. C’est une source de 
stress. Car parfois j'aimerai bien continuer une minute 
ou deux de plus mais quand la cloche a sonné cela 
signifie la fin du cour et on n’a pas ce petit moment de 
flexibilité. Je mettrai au lieu une petite musique.
Kas on midagi, mida muudaksite lütseumis, kui see 
oleks teie teha?
Õhkkonda kindlasti mitte – ma leian, et just see on selles 
koolis eriline. Selle kooli muudabki õigeks see atmosfäär, 
tunne, et justkui kuulud lütseumile: õpilased, õpetajad, tööta-
jad on kõik justkui üks suur pere, see on väga meeldiv. 
Võib-olla muudaksin kella, mis märgib tunni algust, peatset 
algamist ja lõppu, et see oleks vähem lärmakas. See on suur 
stressiallikas. Mõnikord meeldiks mulle tundi minut või kaks 
kauem pidada, kuid kui see kell on helisenud, on tund läbi ja 
pole mingit mänguruumi. Ma asendaksin selle mõne 
muusikapalaga.

Pour finir un petit coin d’adulte. Est ce que 
vous pouvez donner une recommandation de 
vin?
Alors, c’est paradoxal car je suis né en Bourgogne 
dans une famille de Bourguignons et mes grand-par-
ents et mes arrière-grand-parents avaient des vignes, 
produisaient du vin mais moi je ne bois pas de vin, très 
peu, mais je ne suis pas du tout un amateur. Si vous 
voulez une recommandation au niveau du vin, buvez 
du vin francais et le Bourgogne est un vin cher mais 
excellent. Et en matière de vin il faut boire de la qualité, 
que ca soit une occasion exceptionnelle, alors là un 
Bourgogne ou un Bordeau  il n’y a rien d’au-dessus.
Lõpetuseks midagi täisealistele. Kas oskate anda veinisoovi-
tust?
Kummalisel kombel ei joo ma eriti veini, kuigi olen sündinud 
Burgundias burgundialaste perekonnas ning mu vanavane-
mad ja vana-vanavanemad kasvatasid viinamarju ja tootsid 
veini. Mina aga veini ei joo, kui, siis väga vähe, aga see ei 
tähenda sugugi, et oleksin sel teemal amatöör. Kui tahate 
veinisoovitust, jooge prantsuse veini: burgundia vein on 
kallis, ent suurepärane. Tuleb juua kvaliteetseid veine – see 
on sündmus – ja miski ei ületa burgundia või bordoo veini.
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Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks
“1:54”. Filmiarvustus

Madis Mäekalle, VII A

Käisin kinos PÖFF-i raames vaatamas Kanada prantsuskeelset noortefilmi „1:54“. Film esilinastus 2016. aastal ning 
filmi režissöör on Yan England. 
Film räägib kahest gümnaasiumiõpilasest Timist ja Francisest, kes on geid ja kellele meeldib keemia. Tim ja Francis 
käivad üheteistkümnendas klassis ning neid narritakse nende keemiaarmastuse tõttu. Ootamatult saab kogu kool 
teada, et Francis on homoseksuaal, ja järgneb kaos. Lõpuks jõuab asi liiga kaugele ja poiss teeb enesetapu. Tim, 
kes on samuti gei, tunneb ennast sõbra surmas süüdi ja otsustab kiusajatele kätte tasuda nende endi alal, jooksmi-
ses. Poiss peab selleks, et pearivaal ja -kiusaja Jeff esindusmeeskonnast välja lüüa, jooksma 800 meetrit 1:54-ga. 
Noormees on sunnitud plaanist loobuma ja nii otsustab ta rakendada oma keemikuannet, et kiusajatest lahti saada.
Režissöör pöörab filmis väga selgelt tähelepanu koolikiusamisele, mis on
 praegu maailmas väga laialdaselt levinud probleem. Lisaks sellele on
 režissöör põiminud koolikiusamise homoseksuaalsusega, mis on 
samuti praegu aktuaalne teema. Filmis mängivad tähtsat rolli ka 
nutiseadmed, mille abil saab väga edukalt kiusata, pannes näi-
teks avalikku internetti üles midagi ebameeldivat ja levitades seal 
laimu. Paljud jäävad seda uskuma ja nii võib kiusatav sõpradest 
ilma jääda. Noored kardavad, et kui nad räägivad toimuvast oma
vanematele, siis võtavad vanemad ühendust õpetajaga ning õpe-
taja karistab kiusajat, kuid pärast saab kiusatav noor veel rohkem 
tögada ja asi muutub hullemaks. Tavaliselt kiusatakse õpilasi, kes 
teistest erinevad, näiteks neid, kes on geid.  
„1:54“ sobib vaatamiseks nii noortele kui ka vanematele inimestele. Minu arvates oli loo kulgu huvitav jälgida ja lisaks 
sellele oli filmi lõpp ettearvamatu. Lugu liikus parajas tempos ja sellele jõudis kaasa mõelda. Miinusena võib välja tuua 
selle, et mõni sündmus jäi natuke arusaamatuks, aga kui üldpilti vaadata, jõudis filmi mõte hästi kohale. Ma jäin oma 
valikuga väga rahule. Kõik minu ootused täitusid ning ma üldse ei kahetse, et ma seda linateost vaatama läksin. 
Soovitan seda filmi kõikidele, kes tahavad teada, mida mõtleb kiusu all kannatav inimene ning kuidas ta selle tead-
misega elab, et näiteks iga päev viskab keegi koolis teda magustoiduga või paneb ta kappi kinni, ja milleni see päe-
vast päeva kiusamine võib välja viia. Teos näitab ka, kui tähtis on inimesele sõprus ja keegi, kellega murest rääkida. 
Kindlasti tuleb filmist välja ka see, kui suur raskus on selle inimese õlgadel, keda kogu kool kiusab, ja kui vähe saab 
ta enda kaitsmiseks teha. 
Soovin, et seda filmi näeksid paljud inimesed, sest siis hakkavad nad võibolla enne teise kohta arvamuse avaldamist 
uurima, kes ta tegelikult on ja kui raske tal võib olla. Film näitab ka, et isegi kui 
kellelgi on teistsugused eelistused, ei tohi teda 
nende tõttu kohe kritiseerida, eriti kui nad oma käitumisega
kellelegi halba ei tee. 

Reede õhtul maandusime sõpradega Arktika taeva all. Õigemini küll nautisime kinosaali pehmeis tugitoolides doku-
mentaalfilmi. Filmi “Arktika taeva all” režissöör on Chris Burkard,kes peale filminduse tegeleb veel loodusfotograafia 
ning maailmas ringi reisimisega. Tema eesmärk on talletada lugusid, mis inspireeriksid inimesi loodusele rohkem 
tähelepanu pöörama. Film on vändatud Islandil.

“Arktika taeva all”. Filmiarvustus

Säde Sooman (IX A)
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Kuus surfarist sõpra võtavad ette reisi Islandi põhjapoolseimasse ossa, et püüda seal ekstreemseimaid laineid, 
mida maailmal pakkuda on. Tegu ei ole aga lihtsa ettevõtmisega ning neid tabab kohutav lumetorm – viimase 25 
aasta tugevaim. Rändurid peavad tegema otsuse: kas pakkida kohvrid ja sõita pettununa koju tagasi või loota ilma 
paranemisele ja tulevastele esmaklassilistele lainetele. Lõpuks jäävad sõbrad siiski Islandile ja surfavad keset
põhjamaiseid loodusimesid.
Filmi võimsaimad kaadrid on kahtlemata pildid vahutavatest murdlainetest ja jääliustikest, päikeseloojanguist ja 
virmalistest, lumetormidest ja jää alla uinunud loodusest. Film toob selgesti silme ette, kui tilluke on inimene keset 
suuri ookeane ja kui vähe on inimesel võimu looduse üle. Kõlama jäi ühe tegelase ütlus “Ükskõik kui hästi sa ka ei 
valmistuks, loodus on ikka ühe sammu võrra ees,” mis oli minu arvates ka selle filmi põhiline sõnum. Loodus on
alati sammu võrra ees. Ta ei küsi, kui kaugelt oleme tulnud või kui palju takistusi läbinud, kui kaua oleme valmistunud 
või kui kõrged on meie ootused. Ta elab ikka omasoodu. Kui kritiseerida, siis tooksin välja, et filmi treiler võib nii 
mõnegi vaataja muljet linateosest rikkuda. Treiler on üles ehitatud filmi kõrghetkedele ja tekitab seetõttu filmile väga 
kõrged ootused. Treiler on küll muljetavaldav ja isiklikult tegingi otsuse filmi vaadata alles pärast selle nägemist, kuid 
seetõttu jäi film minu jaoks eelreklaamiga võrreldes mõneti lahjaks. Julgen arvata, et kui oleksin kinno läinud nii-öel-
da puhta lehena, oleks elamus suurem olnud. Veel üks asi, mis filmikogemust mõjutas, oli pildi kvaliteet. Filmi kulmi-
natsiooni kaadrid, mis näitasid surfareid lainetes, olid alatihti täpilised ja udused, vähendades samuti filmi võimsust.
See tumestas neid potentsiaalseid hetki, kus maailm pimestab sind kinolinal oma vägevusega, näidates seda 
murdsekundit, mis annab nii palju inspiratsiooni ja elurõõmu.  
“Arktika taeva all” on meeliülendav vaatamine, kuid treilerit ma enne filmi vaadata ei soovita. Film on põnev ja paneb 
mõtlema selle üle, et inimelu on võimsa looduse haardes küll õrnake ja habras, kuid tervikpildis on seda ka loodus 
ise ja meie planeet tervikuna. Soovitan filmi kõigile, kel soovi sügavamalt järele mõelda looduse rolli üle meie elus ja 
vastupidi.

Dr Noormanni murekirjade rubriik

Ma olen juba pikemat aega mõtisklenud ja leidnud, et 
mul oleks poissi vaja, kahjuks aga ma ei kuidas saada 
omale kaaslast. eriti praegusel ajal kui kõik noored ja ka 
vanad on haiglaselt palju nutividinates. -Probleemne, 16

Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi ei saa alla 18-aastased isikud kaaslapsi taotleda. Täisikka jõudmisel 
võib Eesti riigi kodanik esitada kaaslapse taotlusavalduse Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku perinata-
alkeskuse kaaslaste kabinetti, mille juhatus vastavalt kas rahuldab või tühistab kaaslapse taotluse. Kui 
taotlus kinnitatakse, antakse taotlejale osalised vanemlikud õigused ühe kommunaalkasvatatava 
vastsündinu üle. Et taotluse kinnitamine või tagasilükkamine toimub kaaslapse surrogaatema varajases 
rasedusetapis, on võimatu garanteerida, et kaaslaps on just poiss. Kaaslapse puhul ei saa lisaks lapse 
soole valida ka lapse teisi vanemaid (kaaslaste kommuunide suurusjärk on 10-15 inimest). Üldreeglistiku 
põhjal ei rahuldata taotlust siis, kui tulevane kaasvanem lepiks kas ainult ühest või teisest soost lapsega. 
Kaaslapse taotluse saab uuesti esitada kolme aasta möödudes tagasilükkamisotsuse jõustumisest.



Tekko

Tekko: “See on koht, kus kohtuvad…” 
Väljub bioloogiaklassist ja läheb oma kabinetti.
Tuleb tagasi ja jätkab: "...koht, kus kohtuvad.”

Tekko:
"Mida tähendab "inkompliit replai from server"?
Õpilased: "Et server ei vasta."
Tekko: "HÄBEMATU SELVER!"

“Halvad vanemad ütlevad oma lastele: “Pähh! See on kaka! 
Ära puutu!”

"Meil jäävad need bioloogia tunnid kogu aeg ära. Seega ma 
mõtlesin, et tühja kah. Teeme hoopis lõbusa tunni ja 
vaatame filmi!”

“Tegelikult mulle isegi meeldib, et teil kõik kontrolltöö 
küsimused olemas on, sest muidu peaksin kaks korda 
rohkem kahtesid panema.”

"Ärge proovige kanepit, proovige oliive."

“Ma ei saa aru, kas see on õige või vale, see on liiga kole!”

“Saame sõpradeks ja saame lapsed!”

“Päraku tekkimine oli päratult tähtis.”

Õpilane sahmerdab tunni ajal. Tekko: “Vatsakesse on 
tekkinud… GERTH NEIMAR!”

“Mis klassis me käime?” Klass vastu: “12 A!” “...Imetajate.”

Lippus

Arvutil läheb pilt eest. Lippus: “Tsensuur tuli.”

Lippus (vaatab, kuidas õues väga pikalt puud maha 
võetakse): “Mis nad esimest korda langetavad puud või?”

Projektori ekraan vilgub
Lippus: “Kus on kurja juur?”

“Maailmas on kaks kindlat asja: surm ja maksud.”

“Ühe toreda OÜ, mis toodab puidust mänguasju, nimi on 
ÕÄ. Kokku tuleb OÜ ÕÄ.”

"1869. aastal toimub I laulupidu, mida korraldavad liivimaa-
lased. Et miks eestlased ei tule? Nad surevad, näljahäda ju."

"Oi, ma ei tohi lauda puudutada. Kohe hakkab vilkuma!" 
(Projektori ja arvuti vaheline juhe on ühendusest lahti ja 
ekraan hakkab virvendama.)

(Valgustusajastust rääkides) “Kui läksid raamatupoodi ja 
tahtsid midagi filosoofilist, siis said porno.”

“Gorilladel on ka oma gorillaõigused.”

“Nii et 19. sajandil tekkiski terrorist...ja ta ei kao kuhugi.”

 “Üks Habsburgidest oli Euroopa parlamendis. (Mõttepaus) 
Nüüd on ta juba vana ja surnud.”

 “Mütoloogiline soust, mille sees [lapsi] kasvatati.”

Pikkel

Carmen teeb klassi ees esitlust ja pöördub Pikkeli poole: 
“Vähemalt keegi kuulab.”
Pikkel (tüdinult): “Ma kahjuks pean.”

Õpilane: “Mis on kõige raskem sõna töös?”
Pikkel: “Su ema.”

Õpilane köhib. Pikkel: “Kes kevadel köhib, see sügiseks 
lännu.”

Õpilane: “Hääldage palun täpsemini!”
Pikkel: “Ma ei oska paremini…”

Pikkel (asendab riigieksami ajal Oksa): “Mõrvake mind 
matemaatiliselt!”

“Mõttetu luud oled.”

(Kustutab õpilase arvutis kogu konspekti.) “Ups”

Volt

“Aleksandr, ei värvi siin praegu!”

“Meos pissitab teid eksami ajal.”

"Ma näen, et teil on natuke probleeme elus hakkama 
saamiseg,a seega ma jätan teile koju ainult ühe ülesande."

Tammeveski 

”Hello! Goodbye!”

“I recommend crying sometimes!”

(Õpilane alustab esitlusega, keegi ei kuula.) “You go, girrrrrll!”

Kuuskor

Kuuskor:"What are your options after ninth grade?" 
Õpilane: "Kraavi kaevama." 
"No-no, say it in English. Mitte kraavi kaevama, aga tööturule
minema.”

"Would you like to taste my sweet almonds?"

"Stop it, it will get loose, hit me and then kill me!"

“No time to bla-bla-bla! Absolutely not!”

“Dialoogidest ei tule midagi välja, seega saame teha ainult 
igavaid asju.”

Õpetajate tsitaadid
Tsitaadikogumikku oleme koondanud nii eelmise õppeaasta teise poole 
kui ka selle aasta esimese poole parimad ütlused.

,,
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Oopkaup
"Maailmas on kolm asja, mida inimesed tahavad, ja need 
kõik algavad tähega "S"."
 “Kui asju teisendada väiksemaks, tuleb koma Regalia 
poole liigutada.”
Pärib õpilaselt, endal 96-protsendiline lahus käes: 
“Tahad lonksu?”
(Hoiab käes gaasipõletit) “Sellega saab kummikarusid 
taevasse lasta.”
“Kas sa tead, kui palju mõni gramm mingit ainet 
maksab? Kokaiini?”

Rudakovskaja
“Nii, hakkame nüüd dialoogi lugema”. Klassiõde keerab 
tagumise pingi poole ja ütleb midagi. “Ei, see ei tähenda, 
et hakkame dialoogi koostama.”
Õpilane tuleb WC-st. “Noh, kuidas piiril lood on?”
"Isa hakkas õitsema."

Šubina 
“Sült – see on mingi ebanormaalne mass, mis käitub ka 
ebanormaalselt.”
“Me hakkame rääkima, mida te õhtul teete. Palun ärge 
rääkige mulle KÕIKE. Muidu ma ei saa magada, nagu 
pärast teie paralleeliga rääkimist.”

Oidsalu
“Sa ei taha juua? Sul on vähk vä?”
 “Selline joodik, et ohhoi-ahhaa!”
“MIDA? TA PÕRUTAS MEHI?... Aa, võrgutas.”
“Pange endale säraküünal tagumikku ja laske edasi.”
“Üldiselt on sul üsna jõle käekiri…kui nüüd viisakalt 
öelda.”
“Teie artikli analüüside pakk oli väga paks, aga asi 
polnud selles, et paljud kirjutanud oleks. Lihtsalt mõnda 
tööd on 2-3 eksemplari.”

Raal
"Ma üritan õhtuti Hirvepargist mööda kõndimisest 
hoiduda, et dilemmat ei tekiks."

Konks
“Pulber tegi tal näo valgeks… Jahu!... või mõni teine 
pulber.”
“Mäletad seda Lasna pidu?”
“Kuno ei saa lugeda, tal on veel poisi hääl.”
“Kirjuta tahvlile: “Poisid joovad.”” Naerab. “Vett!”
“Alkohol nõrgendab nägemist… Aga tundeid?”

Oks
“Koeral on teatavasti neli käppa.”
“Kui kolmapäeval tahate tulla, pean õpetaja... eeee…. 
kehalise käest küsima.”
“No kui teil töös aega jääb, siis kontrollite, aga fakt on 
see, et ei jää aega.”

“No mis ma ütlen. Sa oled kodutu, kui sul kohta pole, 
kodututelt võetaksegi kohad ära.”
“Kopajuhid, muuseas, see on kunst.”

Reier:
“Ta puudutas tema suguelundeid: see oli märk eriti võim-
sast kokkuleppest.”

Valgeväli:
“Nagu sodiks prügikasti pulverisaatoriga…”

Gordon:
“Kolme erineva kujuga klotsid: kandiline, ruuduline, 
roheline.”
“Te olete kuidagi erutatud. Kas keegi kiiritas teid?”

Saar
“You missed the topic sentence which is a SIN!”

Mourey
Kordamistund, leconis on jäänud üks harjutus tegemata. 
Mourey: “We have a situation!”
Õpilane läheb klassist välja. Veidi aja pärast vaatab Mourey 
õpikus üles: “Keegi põgenes?”
Mourey saab tunnis Pikkelilt kirja. Vangutab pead: “Õpetaja 
Pikkeli käekiri on k o h u t a v.”  
Tüdrukud tulevad tunni ajal koorist tagasi. Mourey: “See on 
uskumatu, mis siin majas toimub!”
Õpilane loeb teksti eesti keeles. “En français!” Mourey: 
“Absolutely! In French, please!”
“Ravissant on vastik-ilus. See tähendab – nii ilus!” 
“Prantsusmaal on päike nii kange, et vesi keeb.”
(Peab tahvlilapi kätte võtma.) “Ma rikun minu maniküür, aga 
pole ullu!” 
(Klass vastab luuletust.) “Vastama tuleb...Sander. Ei ole? 
No tavaliselt on igas klassis.”
“Kus sa esined? Mustamäel?! Ah, see on liiga ohtlik kant 
minu jaoks.” 
(Kutsub õpilase jutustama.) “Te olete vanaema, nemad on 
lapsed. Mina olen kamin.”
“Ja minu nõuanne on: džop-džop!”
“The F-word… FANTASTIQUE!!!”
 “Te vastate homme uuesti… See oli –kuidas öelda – 
KATASTROOF!”
 “Loe ometi aeglasemalt; see on valm – luuletus, mitte 
mingi shopping list!”

Leesi
"Ma tahaks kommikarbi kinkida sellele, kes Starkopfi kujule 
rinnahoidjad pani. Nii ilus, nii tore, et ma hakkasin kohe 
naerma. Aga kahjuks pean ma need varsti ära võtma, sest 
lapsevanemad tulevad."



Kuidas elab gümnaasium?
Küsimustiku koostas Liina Hints (XII A)

Ülerahvastatus

Vaesus/näljahäda 

Ületarbimine/taastumatute 
ressursside tarbimine 

Diskrimineerimine, rassism/
(sooline jm) ebavõrdsus 

Immigratsioon/pagulased  

Terrorism

Sõda/rahvusvahelised suhted/
turvalisuse puudumine 

Plastik/reostus/keskkonna-
probleemid/liikide väljasuremine 

Globaalne soojenemine/
kliimamuutused 

5

8

8

9

10

12

15

20

24 mainimist

Mis on sinu arust tõsiseim aktuaalne probleem maailmas? Põnevamaid vastuseid näed siit, 
valdkondade kaupa näed murekohti allolevalt graafikult. Vastused on toimetamata.

Vastanuid 117

-Keskerakonna moodustatud valitsus ning 
nende majanduspoliitika.
-Inimeste tähelepanu, keskendumisvõime, 
intelligentsuse ja üleüldise peenetundelisuse 
kadumine moodsa tehnoloogia tõttu (nutitele-
fonid, AI jne)
-probleemide otsimine sealt, kus neid ei ole
-Kapitalism
-Ultraparempoolsed poliitikud võimupositsioo-
nidel.
-lollid inimesed liigse võimuga
-Suurkorporatsioonide kontroll erinevate 
riikide majandamises. Eesmärgiks on pigem 
enda taskute täitmine kui rahva soovide 
rahuldamine.
-Meedia draamatekitamine
-Arengumaade poliitika ja läänemaa suhe 
arengumaadega
-Sionism ja kõik sellega kaasnev (nt USA ja 
Iisraeli neokoloniseerimine)

-Donald Trump
-Haridus ja õpetajate palgad
-Tallinna TV
-Liibüas migrantide ja sõjavangide orjaks 
müümine
-Social Justice Warriorid ehk SJW
-Ajakirjandus
-Inimeste hoolimatu käitumine keskkonna ja 
loomade suhtes (ja selle probleemi ignoreeri-
mine)
-Migratsioon - pagulaste vastuvõtt, terrorism. 
Keskonnasäästliku arengu vähesus igas 
valdkonnas.
-Inimeste tühjus



“5” 30% “1” 31%

“2” 9%

“3” 16%

“4” 14%

Milliseid söögikohti
lütseumi gümnasistid 
enim armastavad? 
Vaata jooniselt: mida 
suurem on söögikoha 
nimi, seda rohkem inimesi 
seda lemmikuks peab.

Vastanuid 117

Pitsaküsimusele jäi vastus taas                      
 saamata: palusime viiepalli-
   süsteemis hinnata ananassi-          
      ga pitsat (”1” - ei kõlba, “5” -                     
        suurepärane) ning tule-                                                               
          mused on tasa-
            vägised.



Reede õhtul maandusime sõpradega Arktika taeva all. Õigemini küll nautisime kinosaali pehmeis tugitoolides doku-
mentaalfilmi. Filmi “Arktika taeva all” režissöör on Chris Burkard,kes peale filminduse tegeleb veel loodusfotograafia 
ning maailmas ringi reisimisega. Tema eesmärk on talletada lugusid, mis inspireeriksid inimesi loodusele rohkem 
tähelepanu pöörama. Film on vändatud Islandil.
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Chez un marchant de thé
Liina Hints (XII A), tõlkis Roberta Bühler (IX A)

Saint-Pierre d’Albigny külla Micheli ja Sophie juurde 
sattusime läbi AirBnB kodulehe puhta juhuse tõttu. 
Seda, et meid ootavad ees reisisellid, filmitegijad, 
tee-eksperdid ja üleüldse äärmiselt armsad 
inimesed, me veel ei teadnud. Küll näidati meile üht, 
küll teist kannu, iga järgmine aina uhkemat paigast 
toodud. Ehkki olen isegi teesõber, ei oleks ma 
uskunud, et lahkun Savoie’st, kott suveniiride asemel 
täis ainult teed. Hiljuti puhusime Micheliga teemaail-
mast ka veidi juttu:

Quand et comment avez-vous appris à aimer 
le thé? Est-ce arrivé du jour au lendemain ou 
a-t-il fallu du temps?
Beaucoup de voyages à travers le monde m'ont 
permis de goûter différents types de thés. Cela  a 
d'abord été un jeu, puis un plaisir de collectionneur 
pendant une dizaine d'années. 
Millal ja kuidas te teed armastama õppisite? Kas see 
juhtus üleöö või oli see pikem protsess?
Pidevalt maailmas ringi reisimine on lasknud mul maitsta 
mitut sorti ja tüüpi teesid. Kõigepealt oli see mäng, väike 
hobi, aga juba ligi kümme aastat tagasi sai sellest kollekt-
sioneerimise nauding ja rõõm.

Le thé vous a emmené à bien des endroits 
intéressants partout dans le monde. Où 
avez-vous voyagé et quelle destination était 
votre favorite absolue? Pourqoui?
Pour le thé c'est la Chine sans hésiter. Ne parlant 
pas le mandarin et les Chinois trés peu l'anglais et 
pas du tout le français, le thé a été alors notre langue 
commune. J'ai de très bons souvenirs des rencon-
tres qui n'auraient pas pu se faire sans le thé. 
Tee on teid viinud mitmetesse huvitavatesse 
paikadesse üle maailma. Kus olete reisinud ja milline 
on teie lemmiksihtkoht? Miks?
Tee koha pealt on mu lemmiksihtkoht kahtlemata Hiina. Et 
mina ei rääkinud mandariini keelt ja hiinlased oskavad vaid 
õige väheke inglise ja üldse mitte prantsuse keelt, sai tee 
meie ühiseks keeleks. Mul on väga häid mälestusi ja tutvu-
si, mis ei oleks ilma teeta välja kujunenud. 

Quelle était l’événement le plus mémorable 
ou bien inattendu de vos voyages?
A Xiamen en Chine où je me rendait à une foire inter-
nationale j'ai eu la grande surprise de voir que ce qui 
était annoncé comme une foire internationale du thé 
était aussi une foire internationale de l'ébénisterie, de 
la poterie, du bouddhisme et de la machine-outil 
industrielle agricole; bref, c'était une foire internatio-
nale du monde du thé, de tous ses métiers et de sa 
spiritualité.
Mis oli teie reiside kõige meeldejäävam või ootama-
tum juhtumine? 
Xiameni linnas, kuhu läksin ühele rahvusvahelisele laadale, 
sain suure üllatuse osaliseks, kui rahvusvaheliseks teelaa-
daks nimetatud üritus oli samaaegselt puitmööbli, keraa-
mika, budismi ja põllundusmasinate turg – ühesõnaga oli 
see rahvusvaheline teemaailma laat koos kõigi sellega 
kaasnevate ametite ja mõttemaailmaga.

Qu’est-ce que vous avez pris avec vous de 
vos voyages? Y-a-t-il quelque chose d´im-
portant que vous avez appris en voyage?
Toujours prendre le temps de s'arrêter pour boire un 
thé avec des inconnus, ils ont toujours beaucoup de 
choses à m'apprendre. 
Mida olete oma reisidelt kaasa toonud? Kas on 
midagi olulist, mida olete reisides õppinud?
Leia alati hetk, et peatuda ja võõraste seltsis tass teed juua 
– neil on mulle alati palju uusi asju õpetada.

-Michel, tu tiens une boutique de thé. Com-
ment ça se passe? Quelles sont les étapes 
pour fournir une boutique de thé? Les thés 
de quels pays prédominent dans la bou-
tique?
C'est d'abord un pari, un défi, personne ne m'atten-
dait, quand je me suis installé; les gens du village 
pensaient que j'étais fou, 4 ans après ils sont tous 
venus au moins une fois pour m'acheter du thé et 
une partie vient régulièrement. Ils ont découvert la 
différence entre le thé industriel et le thé artisanal de 
plus, dans ce pays de fromages et de vins, les gens 
sont des gros gourmands!
Je crois que l'Inde est le pays le plus représenté 
aujourd'hui.
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Michel, sul on teepood. Kuidas sellega läheb? Mis 
on teepoe rajamise etapid? Mis riigi teesordid su 
poes domineerivad? 
Esmalt on tegu muidugi kihlveo, väljakutsega: mitte keegi 
ei oodanud mind, kui ma end kodukülas sisse seadsin – 
külarahvas arvas, et olen hull. Neli aastat hiljem on nad 
kõik vähemalt korra siit teed ostnud, osa neist on 
regulaarsed kliendid. Nad on avastanud tööstusliku tee ja 
käsitöötee erinevuse – teadagi, et inimesed on siin 
juustude ja veinide maal tohutud gurmaanid. Ma arvan, et 
India on hetkel kõige esindatum riik. 

-Est-ce que la clientèle est toujours la même dans 
une petite ville? Sais-tu par cœur ce que les clients 
réguliers vont acheter ou est-ce que les gens aiment 
expérimenter? Quelles sortes de thés sont les plus 
aimées par les Français ou en d’autres mots, quels 
sont les produits les plus populaires parmi les Savo-
yards?
Les thés verts parfumés sont les plus appréciés, 
non seulement ici mais en France de manière 
générale (80% du marché). Avec le temps ils me font 
plus confiance et se laissent conseiller pour goûter 
des thés ou des infusions qu'ils ne connaissent pas. 
Kas väikelinna klientuur on alati sama? Tead sa peast, 
mida kliendid osta tahavad, või meeldib inimestele 
pigem katsetada? Milline teesort on prantslaste 
lemmik – teisisõnu, mis on Savoie elanike seas kõige 
populaarsem? 
Kõige armastatumad on maitsestatud rohelised teed – 
seda mitte ainult Savoie's, vaid Prantsusmaal üleüldiselt 
(80% turust). Ajapikku usaldavad kliendid mind rohkem ja 
lasevad mul neile ise teesorte soovitada, et nad saaksid 
maitsta teid ja maitsekooslusi, mida nad veel ei tunne.

Est-ce facile, d’être le propriétaire d’une toute petite 
boutique en France? Quels sont les difficultés princi-
pales liées à tout ça?
C'est facile à créer mais difficile à équilibrer: Les 
charges sont lourdes: taxes, impôts, cotisations 
sociales diverses représentent 40% du chiffre 
d'affaire.
Le plus dur, c'est de durer.
Kas Prantsusmaal on lihtne olla väikepoe omanik? Mis 
on suurimad sellega seonduvad probleemid? 
Poe loomine on lihtne, ent keeruline on kulusid ja tulusid 
tasakaalus hoida. Kulud on suured: mitmesugused 
maksud moodustavad 40% käibest. Kõige raskem on 
vastu pidada. 

Boire du thé, c’est un art. Quels sont les prin-
cipes de base pour garantir que le thé sera 
délicieux et sans altération du goût original?
Déjàbien le conserver au frais et à l'abri de la lumière. 
Ensuite il faut respecter la température de l'eau et la 

la durée d'infusion :
3' à 80° pour un thé vert
4' à 90° pour un thé noir
2 à 3' à 70° pour un thé blanc 
Teed juua on omaette kunst. Millised baasteadmised 
kindlustavad, et tee on maitsev ning et selle loomulik 
maitse ei muutu?
Puruteesid peaks kindlasti hoidma jahedas ja valguse eest 
varjatud kohas. Samuti tuleb jälgida vee temperatuuri ja 
tõmbamise aega:
3 minutit 80° juures rohelise tee puhul
4 minutit 90° juures musta tee puhul
2-3 minutit 70° juures valge tee puhul

Connaissez-vous les erreurs les plus cou-
rantes que les gens commettent quand on 
fait et boit du thé?
Laisser trop infuser  - le thé vert devient alors terrible-
ment amer. Ou le mettre dans un bocal en verre 
derrière une fenêtre au soleil, le thé sèche alors en 
quelques semaines.
Millised on levinuimad vead, mida inimesed teed 
valmistades ja juues teevad? 
Tee jäetakse liialt kauaks tõmbama - roheline tee muutub 
siis kibedaks. Tihti pannakse tee ka klaasist anumasse 
ning jäetakse see anum akna äärde päikse kätte – tee 
kuivab sedasi vaid mõne nädalaga. 

La France est connue pour sa consomma-
tion du café, mais pouvez-vous décrire, en 
quelques phrases, la culture du thé en 
France? Au quel moment de la journée 
boit-on du thé? Le thé vert ou le thé noir?
Il n'y a pas vraiment de culture du thé en France. 
Pour beaucoup c'est encore une boisson que l'on 
prend quand on est malade. Mais c'est en train de 
changer notamment parce que les thés parfumés 
offrent une grande variété de choix et les français 
aiment beaucoup avoir le choix, pour n'importe quoi.
Prantsusmaa on tuntud sealse kohvitarbimise poolest. 
Kas oskate mõne lausega kirjeldada Prantsuse teekul-
tuuri? Mis hetkel juuakse päeva jooksul teed? 
Prantsusmaal teekultuuri õieti polegi. Paljude jaoks on tee 
see jook, mida juuakse, siis kui ollakse haige. See asjaolu 
on siiski märgatavalt muutumas, sest tekkinud on lai valik 
maitsestatud teesid ja prantslastele meeldib, kui neil on 
valikut – ükskõik, mida parajasti on tarvis valida. 

-Vous deux avez plein de talents. Quels sont 
vos passe-temps préférés et vos endroits 
les plus aimés en Savoie?
Nous partons souvent en randonnée en montagne, 
nous aimons les chemins bien dégagés où le regard 
porte loin. Nous aimons bivouaquer ou rester dans 
des refuges pour une nuit ou deux.



Te Sophie'ga olete mõlemad väga andekad inimesed. 
Kuidas veedate oma vaba aega ja millised on teie 
lemmikpaigad Savoie’s? 
Me käime tihti mägedes matkamas, meile meeldivad 
lagedate nõlvadega, kauni vaatega matkarajad, kus silm 
seletab kaugele. Meile meeldib mõneks ööks telkima või 
mägimajakesse jääda. 

-Finalement, donnez quelques recommanda-
tions de thé pour les admirateurs du thé 
vert et noir et de la tisane.
Il faut se laisser séduire d'abord par la vue, ensuite 
par l'odeur et bien se faire conseiller pour la meilleure 
façon de le préparer. Si c'est possible il faut utiliser 
une eau au ph neutre (pH7).

Et il faut surtout trouver le thé qui vous convient le 
mieux, c'est un vrai jeu de le chercher dans toutes 
les variétés de thés qui existent dans le monde. 
Amusez vous bien!!!
Lõpetuseks soovitage midagi kõigile teearmastajaile.
Kõigepealt tuleb lasta end lummata nägemismeelel, 
seejärel lõhnal. Tee ostmisel tuleb kindlasti lasta endale 
selgitada selle parimat valmistusviisi. Kui võimalik, tuleb 
kasutada neutraalse pH-tasemega vett (pH 7). 
Tuleb leida tee, mis teile kõige paremini sobib: tõeline 
mäng on otsida kõigi maailmas leiduvate teesortide seast 
seda oma. 

Dr Noormanni murekirjade rubriik

Tere kallis doktor!

Mul on selline suur suur mure ja ma ei tea mida teha. Ma nimelt ei saa muudmoodi kui pean peksma pead 
vastu seina. Vahet pole, milline sein on. Kivisein, telliskivi, graniit, kõik läheb. Väike kiindumussuhe on 
mul mureda krohviga, sest tekkiv tolmupilv tekitab mulle suurt rahuldust. Kuid sellega kaasnebki mul 
painav mure: nimelt on mul juba suur muhk otsa ees. Sellele hakkavad juba silmad pähe kasvama. Ma 
kardan, et kui ma veel rohkem peksan, siis ma raputan talle eluvaimu sisse ja teda kasvatada ma küll ei 
oska. Palun abi! -Conchita, 16

Tere, Conchita!
Lahendus su probleemile on tegelikult üpris lihtne: kui muretsed muhu pärast, osta praamipilet tagasi 
Virtsu sadamasse, soovi korral jaluta hoopis mööda silda Saaremaale. Kui Muhu kõrvalnähud kahe 
nädala pärast ei lakka, on tegu fantoomraseduse erijuhtumiga, mille puhul kujuteldav loode ei oska hääl-
dada Ä-tähte. Fantoomrasedusest võib välja kujuneda päris rasedus, kui endasse usud.
PSPS ehk pea seina pihta suunamine on üldjuhul kofeiinitablettide kuritarvitamise kõrvalnäht, millest on 
lihtsaim vabaneda seinade elimineerimise teel. Palu oma vanematel end kodust välja visata: kui oled 
kodutu, pole ka seinu, mille pihta saaksid oma pea suunata. Teine variant on kleepida kõigile seinadele 
Taavi pilt: sa ei tahaks ju talle haiget teha…

Vähemalt kord iga kahe kuu
jooksul 47%

Vähemalt kord iga kuue kuu
jooksul 23%

Vähemalt kord iga kahe aasta
jooksul 3%

Harvem 3%

Mitte kunagi 11%

Vähemalt kord aastas 13%

Kui tihti käib lütseumi gümnasist 
vabatahtlikult/omaalgatuslikult 
teatris?

 
Igatahes rohkem, kui oleksime 
uskunud – õigupoolest ei usu me 
seda siiamaani.
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Mu kauni klassivenna Rasmuse silmad ja muud atribuudid 
teevad mu armastusest haigeks, aga ma ei oska ega julge talle 
seda öelda, sest kardan, et tema armutuuled ei puhu minu 
suunas. Mida peale hakata? -Kodanlasest Aadlimees, 16

Mu kauni klassivenna Rasmuse silmad ja muud atribuudid 
teevad mu armastusest haigeks, aga ma ei oska ega julge talle 
seda öelda, sest kardan, et tema armutuuled ei puhu minu 
suunas. Mida peale hakata? -Kodanlasest Aadlimees, 16

Ma ei suuda ajalootundides tähelepanna. Mind huvita-
vad kõik teemad ja iga kord luban et seekord õpin, aga 
asjatult. Kuidas olla parem õpilane? -Unimüts

Ilmselt said sa olukorrast valesti aru: hoopis su klassivenna armutuuled on need, mis aastaid sinu poole 
on tuhisenud. Sügistalvine niiske ilm soodustab haigustesse, kaasa arvatud armuhaigusesse nakkumist 
— sinu juhtumi puhul on ilmselge, et klassivenna armutuuled sisaldasid armupisikuid. Pisikute sundvii-
siline levitamine viitab kontrollivale iseloomule ja tasakaalutule hingeelule, mistõttu soovitan enne armas-
tusavalduste tegemist püüda haigusest lahti saada. Armastusest aitab võõranduda kuu aega järjest patja 
nutmine, Sudafedi nohutabletid ja akupunktuurravi, paha ei tee ka enda tähelepanu kõrvale juhtimine 
pealiskaudsete tegevustega, mis sind seestpoolt veel tühjemana tundma panevad.

Kui armuihad ei möödu, peaksid talle härrasmehelikult oma tunded teatavaks tegema: kirjuta talle näiteks 
armastuskiri ja lase sel tema jalge ette langeda. Tähtis on otsustada, kas kirjutad proosas või värssides. 
Kui otsus on tehtud, kirjuta paberile “Su silmad panevad mind armastusest surema ja ma kannatan iga 
päev”. Nii löövad kireleegid kindlasti lõkkele.

Kui tähelepanemine ei tule välja, võiksid proovida panna Kuule või Maale. 
Kui maalide panemine sulle istub, siis soovitan soojalt veidi uue Knidose 
Aphrodite reproga lõbutseda — kes teab, äkki tõuseb nii ajaloolise sünd-
musega ka su tähelepanuvõime?

Milliseid ajalehti lütseumlased 
regulaarselt loevad?
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