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Le juhtkiri

L'air du lycée est tellement frais. Seda on kuulda ja näha. Uus juhtkond, värsked ruumid ja näod,          
jõulukohvikus sosistatud uudised – koolileht on tagasi. Aastake ja pisut peale on ajaleht, kus elab meie 
kooli vaim, istunud bioloogia tunnis, trillinud heliredeleid, nautinud teatrit, ooperit ja balletti ning külas-
tanud muuseume. Valmis ehitanud võimla, ära jooksnud Hirve ringid ning võõbanud garderoobi seinale 
koopamaalingud. Nüüd on ta jälle siin, valmis pugema igasse põue, pinalisse ja põrandaprakku, et õp-
pida uuesti tundma kõiki lütseumipere liikmeid.

Lubame ta siis uksest sisse ning tutvustame talle meie valvetädi, viime ta direktori kabinetti, väiksesse 
majja ja õpetajate tuppa. Ta saab näha, kuidas kunstiklassis triigitakse isetehtud särke, kuidas sinises 
dressis mees diskohitte ümisedes treppidest alla tormab ja kuidas puhvetijärjekorras räägitakse lemmik-
filmidest või punastatakse niisama. Pühade-eelses saginas ei jõua mõni meist tähelegi panna, kuidas 
koolivaim majas ringi hiilib ja oma kohta otsib. Ta võib lihtsasti märkamata jääda ning õhku haihtuda. 
Peame mõistma, et kui ta käest laseme, jääb koolimaja tühjaks.

Nüüd, kus ta meil peos, on meil võimalus temaga sina peale saada ja teda endaga kaasas kanda: 
vedada end koos temaga kohale hommikusse kooriproovi, jääda väärikaks sööklajärjekorras ning                         
tiirelda-keerelda Leesikates. Killuke igast lütseumlasest vormib koolivaimule kordumatu kuju ning annab 
talle kandva hääle, mis, kui tema ees ust kinni ei panda, tahaks sõna saada veel pikemaltki. Laseme 
sellel juhtuda.

Ilusat ja rahulikku jõuluaega tervele kooliperele!

Toimkond
Peatoimetajad: Linda Mae Nummert, Marite Rikkas, Lauren Grinberg
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Hint, Mia Ruus, Monika Müürsepp, Rasmus Alvar Jõekaar, Rasmus Kuningas, Rasmus Made, Regina Kirillova
Keeletoimetus: Mia Ruus
Makett ja kujundus: Linda Mae Nummert, Marite Rikkas
Kaanel: Konrad Mägi „Saaremaa motiiv“ (1913-1914)
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Trükikoda: Grano Digital

L'air du lycée järgmine number ilmub kevadel 2020.



3

Sisukord
Le juhtkiri.............................................................................................................................................2
Sisukord..............................................................................................................................................3
Avalugu. Õpetaja Pedak........................................................................................................................4
Järelkaja. Vaba lava..............................................................................................................................6
Pudelikiri. Sebastian Reynoso...............................................................................................................7
Vastab väike maja................................................................................................................................8
Molbert. Valvetädi Silvi........................................................................................................................10
Õpetajast. Urmas Kokk......................................................................................................................12
Kuidas läheb Prantsusmaal?...............................................................................................................13
Filminurk............................................................................................................................................14
Küsitlus..............................................................................................................................................15
Arvustus: Hälin ja vaev........................................................................................................................15
Test: Kelle nägu on sinu riidekapp?.......................................................................................................16
Arvustus: Pelikanidega sina peal.........................................................................................................18
Elu pärast Lütseumi............................................................................................................................19
Tsitaadid............................................................................................................................................21
Horoskoop..............................................................................................................................................22
Omalooming............................................................................................................................................23

Räägi kaasa!
Saada oma luuletus, arvustus, kirjand, tsitaat, joonistus, idee 
või tagasiside ja aita kaasa koolilehe sisukusele!

nummaeitea@gmail.com



4

Õpetaja Pedak: „Nii rasket asja elus 
ei olegi, mida ära ei õpi.“

Mis on teie arvates lütseumi olulisim sisuline tunnus, 

mis peaks nii õpilasi kui õpetajaid siia kutsuma?

Kõlab banaalselt, aga hea haridus, hea alus tuleva-
seks eluks. Õpetajaid meelitab loodetavasti siinne 
töökultuur.
 
Mis on siinsete inimeste olulisim ühine väärtus?

Ma olen alati öelnud, et armastus. Plaisir d’amour. 
See peakski olema see, millest on kogu töö kantud, 
miks me siin oleme. Armastus nii siinsete inimeste kui 
ka selle maailma vastu, mida õpime tundma.
 
Milline on kõige põnevam/inspireerivam osa ametist?

Iga inimene, tema tundmaõppimine nii lähedalt kui 
võimalik. Armastan seda, kui õpetajad, õpilased või 
lapsevanemad tulevad minuga rääkima. Iga selline 
sisuline vestlus ongi kõige huvitavam.
 
Kui palju pöörduvad õpilased ise teie poole? Millega 

pöördutakse? 

Rõõmustavalt palju! Nii murede kui ka rõõmudega, 
kuigi rohkem ikkagi muredega, kui tundub, et neile 
on tehtud liiga või elu on raske. Rõõmuga tullakse 
rääkima ideedest ja palvetest. Näiteks pakutakse, et 
võiks luua nüüdiskunsti galerii, paigaldada lauatenni-
se laua või uuritakse, kas võiks minna vahetunnil õue. 
Selliste igapäevaste küsimustega.

 
Mis kooli naastes kõige rohkem üllatas?

Tegelikult üllataski see, kui vähe on muutunud. Väl-
jastpoolt vaadates pigem räägiti, et lütseum ei ole 
enam see ja lapsed on nii muutunud ja seisev vesi 
ja… Aga avastasin, et on väga palju entusiasmi ja 
tahtmist siin õppida ja õpetada. Üllatas ka see, kui 
nutikad õpilased on, kas või oma tegusid seletuskir-
jades põhjendades.
 
Kui palju mõjutab teie mõistvust ja otsuseid kunagine 

õpilasepõli lütseumis? 

Ma arvan, et on asju, mida mäletan ise ja millesse 
suhtun sellevõrra mõistvamalt. Just õpetajatega aru-
tades olen öelnud, et ma tegelikult ju mäletan seda, 
kuidas mõni nõue jääb sügavalt arusaamatuks.
 
Kas on midagi, mida te tahaksite igal hommikul õpilas-

tele kõrva sosistada? 

Üks põhimõte on küll: nii rasket asja elus ei olegi, 
mida ära ei õpi.
 
Miks tulla kooli tööle? Mida on laste ja noortega 

töötamise juures inspireerivat? 

Inspireeriv on see, et on, millele loota – et homne on 
parem kui täna ja eile. Inspireeriv on see tunne, kui 
tekib inimlik kontakt. Aine on lihtsalt teema, millest 
rääkida, aga oluline on, et õpetaja annaks edasi üld- 
inimlikke ideid.

Intervjueeris Roberta Bühler (XIA)

A V A L U G U
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Kuidas on kujunenud suhe nende õpetajatega, kes teid 

ise enne õpetasid? Kui palju neid on?

Paarkümmend, alates kõige lähemast kaastööta-
jast, õppealajuhatajast. Ma olen ka Õpetajate Lehele 
ju tsiteerinud õpetaja Oidsalu, kes ütles, et meil on 
nagu Tammsaare „Kõrboja peremehes“, et ise kas-
vatasime endale uue peremehe. Ma arvan, et praegu 
mõjutab see meie suhteid ainult positiivses plaanis, 
just usalduse mõttes. Mina ei ole Vana Testamendi 
Jumal, ma ei tulnud ennast kehtestama. Mina tulin 
ikkagi teenima.
 
Milline on teie lemmikrepro kooli seintelt? Aga üldine 

lemmikteos? 

No ütleme „Tõusev päike“, sest ma armastan hom-
mikuid. Hommik on see, mis aitab elada. Mul muidu 
ei ole absoluutseid lemmikuid, sest iga asi on ju kon-
tekstis ja mingis olukorras parim, aga muusika läheb 
mul kõige rohkem otse läbi naha. Soovitan alati käia 
ERSO kontsertidel, sest need võivad olla kas head 
või väga head. Raamatutest lugesin aasta alguses 
Yuval Harari „Inimkonna lühiajalugu“, kus ta on väga 
soravalt sõnastanud küsimuse, kas ajaloo käigus on 
elu läinud ka paremaks. Selle pinnalt olen mõelnud, 
et me pole ainult muutustele reageerijad, vaid tulevik 
sõltub otseselt meie tegudest ja valikutest. Filmidest 
soovitan vaadata eesti filme. Sattusin hiljuti olukorda, 
kus pidin andma soovituse, mida peaks vaatama vä-
lismaalane, kes ei tea Eestist mitte midagi. Soovitasin 
„Nipernaadit“, et näha kaunist Eestimaa loodust ja 
seal rändavat igatsevat unistajat.
 
Milline on direktori parim hommikurutiin?

Jalutuskäik tööle, iga ilmaga. See on see pool tundi, 
kui tekib päevaks vajalik häälestus.

Direktori autograaf
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Reedel, 22. novembril toimus koolis traditsiooniline 
vaba lava, kus astus üles noori nii meilt kui mujalt. 
Üritus ei valmistanud pettumust ka seekord ja muutis 
ühe pisut liiga pimeda sügisõhtu värvikamaks. Esitusi 
jälgis lisaks kooliperele ja muudele külalistele ka pro-
fessionaalne žürii, kelle hulka kuulusid muusik Ithaka 
Maria, helilooja Priit Pajusaar ning meie oma muusi-
kaõpetaja Margot Peterson. 
Kuulda ja näha sai palju ilusat, alustades soolonumb-
ritest, lõpetades XIA klassi tantsukavaga. Selgi aastal 
pakkusid publikule rõõmu õpetajad, nende omanäo-
line kuuldemäng ülekoolilise testi materjali põhjal oli 
tabav ning ootamatu. Esituste mitmekesisust tõstis 
esile ka Priit Pajusaar, kelle sõnul ei jäänud laval mil-
lestki puudu.
Rahva lemmiku tiitli pälvis Mart Hint (VIIIB), kes võitis 
publiku südame Macklemore'i lauluga „Thrift shop“. 
Tema energiline räpp tõmbas rahva korralikult käima. 
Küsimuse peale, mida Mart ise teiste esituste juu-
res esimesena märkab, vastas too: „Enamasti panen 
esineja kehakeelt tähele: kas ta on avatud, „viipleb“, 
vaatab publiku poole või on kinnine. See mängib 
minu jaoks suurt rolli, et kas ta tahab saada rahvalt 
kiindumust või mitte.“
Esimese kohaga tunnustas žürii Epp Oidsalu (VIIIB), 
kelle omaloominguline tantsukava liigutas saalitäit 
rahvast. Priit Pajusaar ütles numbri kohta nii: „Epu 
tants oli lummav ning professionaalne. Ta suutis ük-
sinda suurepäraselt terve lava täita.“
Teise esikoha andis žürii koosseisule Must Tee Pii-
maga, kuhu kuulusid Lauren Grinberg (XIIB), Mart 

Adermann (XIIB) ning Iris Pähn (VHK-st). Hozieri laul 
„Cherry Wine“ kõlas nende esituses niivõrd mahe-
dalt, et sumisev saal jäi hoobilt vaikseks. Žürii sõnul 
oli nende esitus tõeliselt usutav ning tekitas hea at-
mosfääri. Koosseisu kitarrist Mart arvab, et lütseu-
mi kõrvalt on hobidega võimalik tegeleda küll: „Kui 
mõni koolitöö jääb lõpuks tegemata, siis katki pole 
ju tegelikult midagi. Peaasi, et endal on tuju hea ning 
motivatsiooni jätkuks.“ 
Õhtut juhtisid XIIB klassi õpilased Lauren Grinberg 
ja Kert-Kaspar Kärema. Iris Pähn ütles nende kohta 
nii: „Õhtujuhid olid parimad, keda ma kunagi näinud 
olen, tõesti! Nad sobisid omavahel nii hästi. Täitsid 
aega vaimukalt, aga samas ei tõmmanud endale liig-
set tähelepanu, vaid keskendusid just esinejatele ja 
publikule.“ Lisaks väärivad mainimist ka kõik „hallid 
kardinalid“, tänu kellele sai saal kosmilise kuue, täi-
tusid kingikotid ning valmisid suupisted kohvikusse. 
Õpetaja Petersoni arvates jäi puudu vaid ühest – 
korralikust heliaparatuurist. „Kuigi noored helimehed 
andsid endast parima, siis minu jaoks kannatasid vi-
peruste tõttu mitmete heade lauljate ja bändide esi-
tused. Pean jõuluvanale kirjutama ja koolile uut he-
lisüsteemi paluma,“ muigab Peterson. Loodame, et 
tema jõulusoov täitub ning järgmisel aastal on kõik 
comme il faut.
Õhtu tõestas, et vaba lava pakub kiiretele koolipäe-
vadele väärikat vaheldust. Julge eneseväljenduse ja 
ühiste mälestuste kaudu saame üksteisega tutta-
vamaks. Lava vabaneb loodetavasti siin koolis veel 
pikki aastaid, sest andekatest inimestest lütseumis 
puudust ei tule. À tout à l'heure!

Vaba lava
Muljetab Aet Kubits 
(XIB)

J Ä R E L K A J A
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Võin kindlalt öelda, et kõigi kogemuste hulgas, mis 
mul vahetusaasta jooksul oli, oli siin koolis käimine 
üks parimaid. Enne tulekut lugesin kusagilt, et Eesti 
inimesed kipuvad natuke külm olema. See ei olnud 
tõde. Minu vahetuspere, klass ja õpetajad olid kõi-
ge sõbralikumad inimesed, keda ma kohanud olen. 
Ehkki keele tõttu oli see natuke raske, üritasid kõik 
klassis mind kaasata nii palju kui suutsid. 
Esimene kord, kui ma hoones sees käisin, minu esi-
mene mõte oli: „Vau, see on tohutu!“ Méxicos on 
minu linn üsna väike ja nii ka minu kool, nii et ma 
polnud harjunud õppida 4-korruselises hoones, kus 
oli nii suur kohvik kui tantsusaal ja eraldatud spor-
dihoone. Kas teate, mitu korda ma esimese kolme 
nädala jooksul tegelikult eksisin, otsides klassiruumi, 
kuhu pidin minema.
Siis algasid tunnid ja boy, see oli raske. Sain aru ma-
temaatikast ja füüsikast (või vähemalt numbritest), 
inglise keel ja kehka ka. Kirjanduses ja eesti keeles 
antud ülesanne oli minu sõpradele, emakeelena rää-
kijatele, väga raske, rääkimata Mehhiko lapsest. Ees-
ti keeles prantsuse keele õppimine! Mõlemad keeled, 
mida ma polnud kunagi varem õppinud. See ka oli 
suur väljakutse. Pärast esimest kahte kuud ei olnud 
tunnid nii hullud. Hakkasin natuke rohkem aru saama 

ja enamus õpetajaid olid väga mõistvad ja toetavad.
Minu klassiõpetaja Rachel Kard aitas mind TPL-is 
viibimise ajal kõige rohkem, nii prantsuse keeles kui 
ka üldiselt. Mulle meeldisid väga sellised tunnid nagu 
matemaatika õpetaja Küssmaga, inimeseoppetus 
õpetaja Reieriga, prantsuse keel õpetajate Kardiga ja 
Leesiga ja isegi eesti keel õpetaja Sinkaga, kuigi ma 
ei saanud palju aru.
Mäletan koolitegevusi. Näiteks Vaba Lavas oli usku-
matu näha nii palju andekaid inimesi koolis ja seda, 
kui palju nad oma esinemistesse vaeva nägid. Või 
Jõulupidus, kui pidime tegema väikese näidendi. 
Samuti paljud väljasõidud teatrisse ja näidendites-
se. Ja kes võiks unustada Rebaste Ristimine. See 
oli alguses pisut üllatav traditsioon, kuna Méxicos 
pole meil midagi sellist ja ma polnud sellest kuulnud. 
Muu hulgas pidime minema kell 6 hommikul parki, 
kus 12. klass pani tegema erinevaid tegevusi ja mi-
nema tagasi kooli peaaegu roomates. Olime riietatud 
kostüümidesse. Pidime tegema koreograafia Britney 
Spearsi “Toxicule” (meie klassis võtsid poisid särgid 
seljast) ja pidasime väikese peo. Nii imelik kui see 
kõik kõlab, oli see super lõbus.
Igatsen palju asju, mille sain aasta jooksul: keel, 
klass, palju häid õpetajaid, kes mul olid. Kuid 
ma arvan, et igatsen oma sõpru kõi-
ge rohkem. Asjad, mida tegime 
oma igapäevase rutiini ja õppe 
käigus, tegevused, mida tegime 
tundide ajal. Kuidas pärast 
kooli läksime mõnikord 
Mc-isse sööma. 
Mänguvõitlused 
klasside vahel, 
naljad ja isegi 
kõmu. Vahel   
soovin tagasi 
minna. See oli 
armas aasta.

Ka väikeses Eestis 
võib ära eksida

Eelmisel õppeaastal säras toonase XA klassipildis 
üks soe lõunamaine nägu. Sebastian Reynoso elas 
Elisabeth Rebrovi (IXB)  juures terve aasta ja tervitab 
nüüd, pool aastat hiljem, Mehhikost kogu kooliperet. 
(Imetleme Sebastiani innukust eesti keele õppimisel, 
sel põhjusel on tekst toimetamata.)

Gracias!

P U D E L I K I R I



8

VASTAB VÄIKE MAJA:
Mida kingiksid lütseumile 
jõuludeks?

IB

1. Koolibussi – see on nii geniaalne mõte!
Ja peatub meie kooli ees.
2. Uued trepiastmed, sest need on nii libedad.
3. Ujula!!!
4. Rõõmustada muusikaõpetajat uue klaveriga, 
sest ta ütles: „Oleme väga rõõmsad kui uue  
klaveri saame.“
5. Akordioni, mis tundub Prantsusmaa moodi 
pill.
6. Kingiksin klaveripala jõuleidest  
7. Igasse klassi diivani!
8. Eraldi tantsusaali, see rõõmustaks tantsu-
õpetajat ja meil oleks ilus.
9. Esineksin võimlemiskavaga
10. Kingiks suurema raamatukogu, sest mulle 
meeldib lugeda.

IIIA

1. Ma sooviksin, et kõik meie õpetajad oleksid 
samad head, toredad, rõõmsad ja muidugi ilu-
sad.
2. Ma kingiks ilusa uisuväljaku.
3. Ma tahan neile jõuluks kinkida 100detsiljonit€.
4. Raamatukokku palle mis on paigal ja kus sees 
saab lugeda ja, et sees oleks pehme ja soe.
5. Ma kingiksin meie koolile raha, et aidata õpi-
kuid toota.
6. Mina sooviksin kingida jõuludeks Prantsuse 
Lütseumile aulasse suure kuusepuu.
7. Ma soovin oma koolile uusi põnevaid ringe ja 
igavesti elamist.
8. Ma kingiksin lütseumile veel ühe koera, sest 
siis on neil toredam koos olla.
9. Meie kool saaks esimese koha Tallinna kõige 
parematest koolidest.
10. Mina sooviks Lütseumile kriidispreid
11. Mina kingiksin oma koolile suurde majja pa-
rema tunnikella helina.
12. Mina kingin iphone 11 pro mac
13. Ma kingiksin lütseumile väga suure medali.

Teadagi on kätte jõudnud jõuluaeg ja sedapuhku uurisime väikese maja õpilastelt, mida 
kingiksid nemad lütseumile, kui saaksid kinkida kõike, mida süda ihaldab.
Armsuse mõttes jätsime vastused toimetamata.

Küsitlesid Gabriela Turkin (IXA) ja Monika Müürsepp (XA)
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VA

1. Ma kingiks Lütseumile uued täiustatud vetsud
2. Ma kingiksin Lütseumile kõigile käpikud, sest 
kõigil pole kindaid:)
3. Tasuta saiad puhvetis ja Tallinna pranstsuse 
Lütseumi jope.
4. Ma ei kingiks midagi, sest meie kool on ju 
täiuslik.
5. Ma kingiks kott-toole, et seal saaks istuda
6. Mina kingiksin Ipadid, et kotid oleksid kerge-
mad.
7. Mina kingiksin koolile uue maja keelte õpeta-
miseks.
8. Ma kingiks sada harja, et kui keegi katki teeb 
siis on veel olemas.
9. Ma kingiksin koolile ühe päris Leonardo da 
Vinci maali. Sellepärast, et meil on koolis väga 
palju reproid võiks olla ka üks päris maal (väga 
kallis)
10. Ma kingiksin Lütseumile jõuludeks puhke-
toa, kus on diivanid ja pehmed toolid, et saaks 
puhata vahetunnis, sest seal oleks tore puhata.
11. Ma kingiksin koolile pabereid, selleks et alati 
kui kellelgi vihik koju jääb oleks õpetajal paberit 
anda.
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seid lapsi oli kaevikus mitu, minugi noorim vend 
oli alles imik. Olime pidevalt hirmul, et millal kuul 
meid tabab. Tundsime nälga, aga jäime ellu.

Milline õpilane te olite?
Koolis olin ma õppeedukuselt keskmine. Minu 
lemmikõppeained olid kindlasti laulmine, tööõpe-
tus ja kehaline nagu tavaliselt lastel. Kes see siis 
ikka nii väga seda matat või keemiat õppida ta-
hab.  Aga keeled olid pooleks, vene keel alati „5“, 
aga inglise keel ikka rohkem „3“ poole. Seda ma 
ausalt öelda ei tahtnud üldse õppida, aga nüüd 
olen hädas. Teie, lapsed, õppige ikka keeli, siis on 
teil tänapäeval kergem elada! 

On teil meiega jagada mälestusi kooliajast?
Üks tobe temp on minuga küll juhtunud. Olin siis 
kuuendas klassis, kui järsku ühel meie klassi poi-
sil tuli pähe mõte minna metsa puid istutama. Ja 
nii me ühel koolipäeval läksimegi, kaks tüdrukut 

ja poissi. Kodused ei teadnud ja kooli ei 
läinud. Istutasime taimi ja õhtu saabu-

des jäime ööseks ühte onni, et hom-
mikul jälle alata. Järsku ilmus üks 

vanema klassi poiss  jalgratta-
ga meie juurde. Nähtavasti ta 
teadis, kus me olime. Saime 
kõigepealt temalt peapesu 
ja siis kodust ja koolist. See 
noormees võttis minu enda 
ratta peale ja sõidutas mu koju. 
Vanemad olid õnnelikud, et laps 
ikka elus on. Järgmisel päeval 

olime viksilt koolis.
 Vot nii! See oli ainu-
ke kord, kui ma koolist 
poppi viskasin. Ärge 
teie sedasi tehke! 

Milline oli teie lapsepõlv?
Mina sündisin 1934. aastal Saaremaal Mõisakü-
las. Seal võttis mind vastu minu isapoolne va-
naema, haiglas ei sündinud meie perest keegi. 
5-aastaselt hakkasin lambakarjas käima. See 
töö oli huvitav: ma pidin jälgima, et nad võõras-
tesse aedadesse ei läheks. Käisime meres uju-
mas, vahel lambad jõid ja jäid magama. Siis tuk-
kusin ka mina. Kui jõudis kätte kooliaeg, siis tuli 
igal hommikul pimedas, sadagu vihma või lund, 
ikka nelja kilomeetri kaugusele kooli minna ja õh-
tul jälle tagasi tulla. Õnneks oli mul neli aastat 
vanem õde, kelle käekõrval ma astusin.

Minu vanemad olid töökad maainimesed. Teisiti 
ei olnudki tol ajal võimalik ära elada. Aga isa oli 
ka ehitusmees ja sepp. Ei olnud tööd, mille-
ga ta hakkama ei saanud. Meil käis alati 
palju rahvast, tahtsid ikka, et isa teeks 
neile küll vankreid, regesid jne. Selle-
pärast oli kodus alati lõbus, pidasime 
tähtpäevi ja küla lapsed käisid alati meie 
juures, sest meil oli ruumi, kus mängida. 

Kui tuli sõda, siis ehitas isa aianurka maa 
sisse onni, kus me sõja ajal hirmul olime. 
Kogu aeg oli üks pommide lõhkemine, 
ent meid ei tabanud ükski – milline õnn! 
Varsti tuli aga jälle uus sõda. Sakslased 
löödi meie maalt minema ja tulid vene 
sõjamehed. Kõik isad viidi püssimeeste 
vahel minema ja emad jäid oma lastega 
sinna tule alla. Siis olime jälle muldonnis 
varjul, aga seekord kolme perega. Väike-

MOLBERTIL ON VALVETÄDI SILVI
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Kes olite elukutselt enne pensionile 
jäämist?
1957. aastal maandusin Tallinna Õmblusvabri-
kusse, mis asus Mere puiesteel. Tundsin, et olin 
õiges kohas. 60ndatel, kui avati Baltika vabrik, 
õmblesin seal koolipoiste vorme. Mul vedas, 
sest sain kohe reservtööliseks. See pidi asenda-
ma kõiki, kes puudusid. Olin selle töö üle väga 
õnnelik ja sealt ma ka pensionile jäin. See oli 
aastal 1989.

Kuidas sattusite tööle lütseumisse?
See oli minu tütre pere, kes meid (mind ja mu 
abikaasat Helmuthit) siia soovitas. Ütlesid, et 
prantsuse lütseum vajab majahoidjat ja et mis 
te kaks noort pensionäri niisama aega surnuks 
lööte. Tulime siis asja uurima ja härra Leesi võttis 
meid kohe tööle. See oli 1997. aasta kevadel. 
Siin koolis hakkas kohe suur kapitaalremont ja 
sügisel tulid lapsed juba uude kooli Hariduse 3 
hoonesse. Mina koristasin klasse ja hoolitsesin 
lillede eest. Aga valvelauatädid-onud vahetusid 
kogu aeg: kes jäi tõmbetuulest haigeks, kellele 
ei meeldinud laste kisa jne. Nii jäingi mina lõpuks 
valvelauda. Ära minna enam ka ei taha.

Võimlemispaus Baltika vabrikus

Lastega koos olen ise ka noorem. Ega asjata 
öelda, et vanainimene muutub lapsemeelseks. 
Nii ta on tõesti. Praegu läheb hästi, hommikul 
tulevad lapsed kooli: „Tere-tere!“ Mõni unustab 
ära ka, kiire on ju kogu aeg. Sellegipoolest on 
see kõik tore. Aitäh!

S
ilv

i j
a 

te
m

a 
pe

rekond: abikaasa Helmuth, tütred O
livia ja Lilia

Félicitations!
Silvi Pappel sai 2019 lütseumi XV teenetemärgi.    
Küsimused küsis Linda Mae Nummert.    
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Urmas Koka hommik

RASMUS 
MADE (XA)

Äratus 6.23 
Kohe klaas vett! 
Pesema ja jooksuga kööki!

Järgnevaid tegevusi teeb õpetaja Kokk kindlasti Retro 
FMi hoogsa muusika saatel. Kui veab, jääb mõni laul 
hilisemaks pähe kummitama ja päev kulgeb eriti reipalt.

Õpetaja Koka hommikusöök
1. Neljavilja- või kaerahelbepuder, millele on lisatud 
kas  kõrvitsa- või päevalilleseemneid vastavalt sellele, 
kuidas tuju on. Rangelt soovitatav on pudrule lisada ka 
võid, sest või lisab mekki, ent ei kasvata pekki. Moosi 
ta oma pudrule ei lisa, kuid magusalembesed lugejad 
ei pea muretsema, sest õpetaja on oma elu jooksul 
moosiga putru söönud küll ja veel.

2. Rukkipala vorstiga. (Õpetaja Kokk kinnitas meile, et 
Leiburile tehtav reklaam on juhuslik ja talle selle eest 
ei maksta). NB! Siinkohal pole või soovitatav, sest nii 
võib vorst maha libiseda. Rukkipalale, lisaks vorstile, 
veel tomat ja natuke klassikalist musta pipart.

3. Hommikutee. Enamasti roheline tee, vahel 
valge või ka õunatee. Tassi sisse lusikatäis mett. 
Kohvijoomise lõpetas õpetaja Kokk juba enam kui 
kümme aastat tagasi, kuna kakao ja tee pakkusid 
talle rohkem pinget.
 
Pärast hommikusööki paneb õpetaja Kokk end    
ilmale vastavalt riidesse ja asub kooli poole teele. 
Alati saab ju riideid vähemaks võtta! Hommikuti ta 
ei võimle, aga enne trenni on tema arvates lausa 
kohustuslik lihaseid soojendada.

Pane tähele! 
Tervislik hommik saab tegelikult alguse juba eelneval õhtul. 
Õpetaja Kokk on hiljemalt kell 23.00 voodis – mida varem, 
seda parem! Kui energiat on kulutatud palju, siis tuleb see 
ikkagi ööga tagasi saada, siis on jälle hommikul lõbusam, 
toredam olla. Lastega ei tohi õpetaja arvates kuiv olla.
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Quand les Français ne sont pas contents, 
ils le font savoir au reste du monde

Cette culture du conflit est historique. En France le droit de grève est un droit constitutionnel 
en place depuis 1971. Mais aujourd'hui les français revendiquent ce droit afin de montrer leur 
ressentiment face à la réforme pout la retraite. Les mobilisations de ces français de tous âges 
et de tous horizons montrent bien que les grèves sont acceptées et semblent légitimes pour 
toute cette partie de la population.

Les autres pays ont un regard plus critique: le Los Angeles Time indiqué que "contre toute 
attente, dans ce pays qui a tout pour être heureux — les grands crus, la gastronomie, la hau-
te couture et environ 1000 sortes de fromages — les Français se la jouent "Les Misérables". 
Comment ce fait il que dans le pays "des droits de l'homme" et de la liberté, la population res-
sente le besoin de se mobiliser pour faire valoir ses droits, et pour se faire entendre. N'existe 
il pas d'autre moyens de se faire entendre? Ou les français sont ils juste pessimistes? On a 
tendance d'ailleurs a remarquer un manque de confiance des français envers les politiques et 
les medias. La rupture envers les institutions traditionnelles et ces nouveaux mouvements sont 
le miroir de cette défiance.

Novembri alguses kooli külastanud vahetusõpilased Nantes'ist kirjutavad prantslaste konfliktsest               

meelest. Kontrolli oma prantsuse keele oskust või pöördu klassikaaslase/kolleegi poole, kes seda paremini 

oskab. 

Prantsuslik vaim on demokraatia vaim

K U I D A S  L Ä H E B  P R A N T S U S M A A L ?

— Gwendoline Leost ja Julia Raulin
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FILMINURK „It’s a wonderful life“
 Frank Capra (1946)

Meeleheitel ärimehele, kes on kaota-
mas oma äri ja kaalub enesetappu, ilmub 

kaitseingel, kes näitab mehele, milline oleks 
elu ilma temata.

Klassikaline mustvalge jõulufilm.
Peaosades James Stewart ja 

Donna Reed.

„Miracle on 34th 
Street“

George Seaton (1947)

Lugu kaubamajas töötavast mehest, kes 
peab end jõuluvanaks.

Klassikaline kogupere jõulufilm.
Peaosades Maureen O'hara, John 

Pane, Natalie Wood  ja Edmund 
Gwenn.

„Misery“
Rob Reiner (1990)

Kiindunud austaja päästab auto-
õnnetusest kirjaniku, kuid fännis peitub 

lisaks abistavale hingele ka midagi tumeda-
mat. Õudusfilm Stephen Kingi samani-

melise romaani ainetel. 
Peaosades Kathy Bates, James 

Caan ja Lauren Bacall.

„Fanny and Alexander”
 Ingmar Bergman (1982)

20. sajandi alguse rootsi perekonna 
lugu läbi kahe lapse Fanny ja Alexanderi 

silmade. Lapsed peavad pärast isa surma 
harjuma ema uue mehega, kellel on elust hoo-

pis teistsugune arusaam kui nende isal.
Suurepärased kostüümid ja interjöörid.

Peaosades Bertil Guve ja Erland        
Josephson.

„Fargo“
Vennad Coenid (1996)

Rase Minnesota politseiülem uurib 
Fargo linna viiva maantee ääres toimu-

nud mõrvasid.
Musta huumoriga põnevik.

Peaosades Frances McDormand ja 
William H. Macy.

Selles valikus on nii klassikalist Hollywoodi glamuuri, 
sügavat Euroopa kunsti 
kui ka närvekõditavat 
põnevust. 
Midagi igale maitsele!

MARI KARJUS (XA)

„Miracle on 34th 
Street”

George Seaton (1947)

Lugu kaubamajas töötavast mehest, kes 
peab end jõuluvanaks.

Klassikaline kogupere jõulufilm.
Peaosades Maureen O'hara, John 

Pane, Natalie Wood ja           Ed-
mund Gwenn.
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Draamateatri laval kõrgub pikk puuriit. Ilusad kui-
vad halud, hoolikalt laotud. Võib ainult ette kujuta-
da, kui palju lavapoisid ladumisega vaeva nägid. 
„Eesti matus“ esietendus draamateatris juba 17 
aastat tagasi, aga publiku huvi ei näi sellegipoolest 
vähenevat. On märkimisväärne, et lavastuse eluea 
jooksul on peale kasvanud uus põlvkond vaata-
jaid, kellele see samuti korda läheb.

Tänaseks on „Eesti matust“ etendatud üle kahe-
saja korra ja Andrus Kivirähki tegelastele on kaasa 
elanud ligikaudu 100 000 inimest. Näidendi tõi la-
vale Priit Pedajas, kelle lavastuste hulka kuuluvad 
veel näiteks Kivirähki „Vaimude tund Koidula täna-
vas“ ja „Isamaa pääsukesed“.

Lavastuse teemaks on eestlaste enesepilt: teine 
maailmasõda, nõukogude vangilaagrid, kommu-
nistlik minevik. 20. sajand on olnud vana Andrese 
ja tema pere jaoks tormiline. Andres on kogu elu 
tööd rüganud ja see on olnud tema olemise mõte. 
Kunagi ei nähtud teda logelemas või tegevusetult 
istumas. Nii ta ka suri: tööd tehes, kirves käes, 
puupaku otsas. Matustele koguneb terve suguvõ-
sa, sealhulgas ka tema lapselaps Andres noorem, 
kes südames vihkab lapsepõlves vanaisa juures 
veedetud aega, maaelu ja töötegemist. Just noore 
Andrese tegelaskuju annab ka tänapäeva noortele 
võimaluse näidendi süžeega suhestuda.

Etendus tekitas minus palju erinevaid emotsioo-
ne. Ühest küljest olid näidendi teemad tõsised ja 
mõtlemapanevad, teisalt aga puhkesin mitmeid 
kordi laginal naerma selle üle, mis laval toimus. 
Tammsaarelik raske ja rusuv töötegemise mo-
tiiv on keeratud humoorikasse ja parodeerivas-
se võtmesse. Sugulased üritavad teineteist üle 
trumbata vaieldes, kellel on vähem aega ning 
kes armastab painavat töötegemist ja ängistavat 
maaelu rohkem. Kivirähki teoses kajastub müüt 
tööd armastavatest eestlastest, kes kannavad 
üle jõu käivat raskust uhkusega oma õlgadel.

Etendus pakub midagi kõikidele vanusegruppi-
dele. Tõsised ja  tänaseni päevakohased motii-
vid on peidetud humoorika ja lihtsasti jälgitava 
tegevustiku taha. Saalist väljudes ei tundnud ma 
end kaugeltki rusutuna, ja seepärast soovitan 
teatritükki soojalt kõikidele huvilistele.

Teatriarvustus
Hälin ja vaev

Kes on kooli suurimad südametemurdjad?
1. Markus Karolin
2. Steven Jakobson
3. Kert Laansalu
4. Robin Nedaškovski
5. Kert-Kaspar Kärema
6. Boris Gordon

1. Rose Marie Metsa
2. Agnes Kreegi
3. Julia Martsinkevitš
4. Annabel Prodel
5. Simone Ombler
6. Sirje Tekko

 Näod, mida nähes hakkab iga seitsmenda lütseumlase süda kiiremini põksuma. Põhikoolis ja gümnaasiumis vastanuid kokku 376.

AkoArt

48% 52%

Allik vs. Allik

Vastanuid kokku 376.

Kui saaksid jõuldeks ühe vendadest, siis kumma?

Kert-Kaspar Kärema (XIIB)
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teisiti oleks ju igav!
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Kas sinu 
signatuuriks on 

all-black?

jah

Ravell, Oopkaup, valvekoer 
Taavi 

S U R M A H I P S T E R
Dekadentsi hõng on sobilik sind kirjelda-
maks. Oled „Kurja lillede” ärakeelatud luu-
letus. Oled must luik – kaunis, aga sünge. 
Sulandud varjudega ühte ja saad nii vahel 
pahaaimamatuid kaasõpilasi ehmatada. 
Mõnel üksikul päeval kannad naljaviluks 
ka mõnd heledamat tooni (sacramento 
roheline, bordeaux' punane, vahel ka tu-
medamad pruunid või oranžid toonid). Aga 
see on kindlasti erand, mitte reegel. Män-
gid hoopis kangaste, tekstuuridega ja ma-
terjalidega. Mõne surmahipsteri suureks 
lemmikuks võivad olla samuti kasukad 
ja karusnahk ning tihtipeale on see kõik, 

millega nende garderoob piirdub.

Reier
VALESSE AJASTUSSE SÜNDINUD 
Sinus põimuvad ajarändur ja moeguru. 
Tänapäeva mood sind ei kõneta, ins-
piratsiooni ammutad vanade meistrite 
maalidelt, mütoloogiast ja moeajaloost. 
Sinu stiil kuulub ainult sulle: sinu seljas 
tundub loogiline ja imehästi väljakantud 
miski, mis teistele lihtsalt ei sobiks. Su 
stiil rõhutab su isikupära. Riietud ele-
gantselt ja kõnekalt ning samas kehtib 
sinu puhul põhimõte, et lihtsuses peitub 
võlu. Koolipeal võib tihti sinu seljas näha 
maani kauneid kleite, aga mõnel kesk-
aegsel kostüümipeol tuleb välja su met-
sikum pool: oma välimuse autentsuseks 
oled valmis isegi kulmud maha ajama! 

Sinka, Gordon,
 Kuuskor

E K S P E R I M E N T A L I S T
Inspiratsioonivälgatus homseks look’iks 
tabab sind tihti koolipeal mõnest Picasso 
või Kandinsky maalist möödudes. Paned 
rõhku detailidele ja proovid alati eri riide- 
esemeid ja värve uut moodi kokku sobita-
da. Katsetad julgelt ja meisterlikult, osates 
juugendstiilis triiksärgiga kokku sobitada 
armsa koaaladega lipsu. Iga päev on uus 

väljakutse, sulle ei meeldi end korrata.

1.

Oidsalu, Klettenberg, 
Koppel

E T N O B O H E E M L A N E
Sinust õhkub folkloori ja looduslähedust. 
Eelistad alati kanda veidi värvi, nii maa-
lähedasemaid toone kui erksamaid. Sinu 
riietumisstiil kannab vabaduse ja posi-
tiivsuse hõngu. Viimase lihvi lisab alati 
mõni põneva päritoluga aksessuaar, kas 
kodumaine disain või mõnelt välisreisilt 
kaasa toodud. Väldid massitoodangut 
ja vooluga kaasa minemist ning tahad, 
et sinu vaimsus peegelduks ka väliselt.

2.

1. nüüdiskunst
2. rahvakunst
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Alusta siit
Riietun pigem... tagasihoidlikult Kas paned 

välimusele palju 
rõhku?

Kas 
oled liikuva 
loomuga?

mugavus eelkõige

Noormees 
või neid?

Šikk või 
sportlik?

Skaalal 1-10,
kui klassikaline sa 

oled?

Tossud      
sobivad alati?

jah

ei

pole 
küsimustki

sportlik

šikk

välimus on inimese visiitkaart

silmapaistvalt

0-5

5-10

Liinev, Kokk, Kroosmann
SPORTY CASUAL

Aina tõusev tossutrend teeb sul meele 
heaks – nii tore, et lõpuks on sotsiaal-
selt aksepteeritav ka pulma või teatris-
se mugavad jalavarjud valida! T-särgid, 
(mustad) teksad, oversize pusad on 
sinu teema. Suudad need sobitada ka 
formaalsemasse konteksti. Linn pole 
ju mingi moeshow – lihtsus ja mugavus 
on sinu stiili võtmesõnad. Nagu lütseu-
mi spordivaimu esikolmik peab sinu 
riietus laskma liikuda, mitte ängistama 
keha või vaimu. Niiviisi oled alati val-
mis tundi või puhvetijärjekorda jooks-
ma ning pinksilaua ääres ei hoia sind 
miski tagasi (vähemalt sinu riietuses). 

neidno
or

m
ee

s

Kard, Raal, Rudakovskaya
ELEGANTSI KANTS

Oled pealaest jalatallani väljapeetud ja mait-
sekas. Klassika põimub sinu isikliku nišiga. 
Uued ostud teed alati hoolikalt. Loomuli-
kult pole sinu elegantsus ainult väline, pöö-
rad tähelepanu ka detailidele, mis teistele 
silma ei paista. Materjalile, riide päritolule, 
nööpide kokkusobivusele. Soetad enda-
le kvaliteetset ja kallimapoolset pesu, sest 
oled seda väärt. Sinu hariliku musta mantli 
seest võib leida põneva aasiapärase vood-
ri või hoopis ergastab sinu tagasihoidlik-
ku outfiti leekpunane Chaneli huulepulk. 

Pedak, Leesi 
KODANLASEST AADLIMEES

Oled euroopalikkuse etalon, viisakuse 
võrdkuju. Pintsakuta on sind näinud vaid 
üksikud ning kaasõpilaste toetamiseks 
kannad alati paari varulipsu kaasas, olles 
valmis neid abivajajatele jagama. Oled 
päästnud nii mõnegi koorilaulja, kellel on 
kiirel hommikul pidulik aktusepäev mee-
lest läinud. Oled klassikaline ja ajas muu-
tumatu. Oled leidnud ka endale selle õige, 
ehk on väljavalitu Dior Savage või Ver-
sace Pour Homme, lõhna, mida kavat-
sed kasutada järgmised kümme aastat. 
NB! Liigne jõusaalikülastamine võib 
olla ohtlik, sest ülikonnariie teatavas-
ti ei veni ning mõne äkilise liigutuse või 
hüppe tagajärjel võid leida end õpetaja 

Ravelli klassist pükse õmblemas. 

TESTI KOOSTAS LAUREN GRINBERG (XIIB)



18

„Tormipoiss” on Austraalia lastefilm sõprusest ja loo-
maarmastusest.

Linateose režissöör on Shawn Seet, produtsen-
did Michael Boughen ja Matthew Street, operaator 
Bruce Young ning teose muusika on kirjutanud Alan 
John. Linateos esilinastus 6. jaanuaril aastal 2019. 
Filmi peaosades on Finn Little, kes mängib Tormi-
poissi noorena, ja Geoffrey Rush, kes kehastab teda 
vana mehena, keda ei kutsuta enam Tormipoisiks, 
vaid Michael Kingleyks. Tähtsamates kõrvalosades 
on Jai Courtney Tormipoisi isana ning Trevor Jami-
eson Tormipoisi tuttava pärismaalasena.

Linateose tegevus toimub alguses tänapäeval. Mic-
hael Kingley peab võtma osa hääletusest, mis õn-
nestudes teeks palju kahju loodusele. Teda peatab 
aga ta tütretütar, kes palub vanaisal hääletamisest 
loobuda. Samal ajal on Michaelile hakanud meenu-
ma mõned killud tema ammu unustatud lapsepõlvest 
ning ta hakkab neid oma lapselapsele jutustama.

Edasi siirdub linateos mälestuste maailma, kus vaevu 
kooliealine Michael elab koos oma isaga üksildasel 
rannal. Ühel päeval kohtab Michael samuti rannal 
elavat pärismaalast, keda kutsutakse Sõrmeluuks. 
Koos rannal kõndides leiavad nad ootamatult kolm 
vastkoorunud pelikani, kelle ema on maha lastud. 
Michael, keda Sõrmeluu kutsub Tormipoisiks, otsus-
tab nad üles kasvatada. Linateos räägib edasi peli-
kanide suureks kasvamisest, kuni ühel päeval peab 
Tormipoiss nad vabadusse laskma. 

Üks pelikan, härra Percival, tuleb aga mõne aja pä-
rast Tormipoisi juurde tagasi. Nad saavad kuulsaks, 
kui pelikan aitab poisi isa tormiselt merelt päästa. Pa-

raku juhtub nii, et üks pelikanikütt laseb härra Perci-
vali maha. Tormipoiss on kohutavalt kurb ja nõustub 
viimaks linna kooli minema. Härra Percivali auks aga 
rajatakse rannale lindude kaitseala.
Päris lõpus pöördub linateos tagasi olevikku. Michael 
otsustab hääletusel mitte osaleda ja korraldab as-
jad nii, et see lükatakse edasi, mis vähemalt ajutiselt 
päästab Austraalia looduse suuremast hävingust.

Minu meelest on „Tormipoiss” väga armas lugu ning 
sellest tehtud linateos on samuti vägagi vaatamist 
väärt. 

Suurepärase rolli teeb teoses Finn Little, kes minu 
arvates mõistis väga hästi Tormipoisi hingeelu ja 
suutis selle ka vaatajale edasi anda. Tema Tormipoi-
si-kehastus oli äärmiselt loomulik ja sugugi mitte üle 
mängitud, nagu seda tihti juhtub nii noorte näitlejate 
kehastatud tegelastega. 

Ka Geoffrey Rush mängis vanaks saanud Tormipois-
si väga professionaalselt. Mulle meeldis eriti, kuidas 
ta tõi vaatajateni kõik emotsioonid, näiteks mõtlikku-
se ja teatud nukruse oma lapsepõlve meenutades, 
ise seejuures ainsatki sõna lausumata. Tema suhe 
oma lapselapsega mõjus just nii armastavalt ja hoo-
livalt, nagu see olema peaks.

Ka visuaalselt oli „Tormipoiss” väga nauditav. Mulle 
meeldisid väga maastikukaadrid ning tegelaste riie-
tus ja ehitiste lihtsus ning vanamoelisus tekitasid fil-
mile mõnusa ning hubase atmosfääri.
Filmimuusika oli ilus ning andis linateosele väga palju 
juurde. Palade valik oli minu meelest väga hästi läbi 
mõeldud ning helilooja oli tabanud suurepäraselt loo 
üldist meeleolu ning õhkkonda. 

P Ö F F
Pelikanidega sina peal LIIS ALVER (IXA)
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Elu pärast lütseumi
„Mis sa edasi teed?“ on küsimus, mida lõpuklassi õpilane kuuleb vähemalt kord näda-

las. Tihti võib see endaga kaasa tuua kerge eksistentsiaalse kriisi edasiste õpingute, 

identiteedi ja üleüldse elu suhtes. Valikuid on ju lõputult, kuidas siis peakski suutma 

järsku ära otsustada, kas tahad elada Eestis või välismaal, saada hambakirurgiks või 

reisifotograafiks, teenida riiki või nühkida koolipinki. 

Meie kooli vilistlased jagavad järgmistel lehekülgedel oma ülikoolikogemusi, sest keda 

saakski noor lütseumlane uskuda, kui mitte vana lütseumlast?

EKAs erineb eriala õppimine paljudest teistest ülikoolidest. See on palju isiklikum, kuna kursusel on suhteliselt 
vähe inimesi, meil näiteks 12. Õppekava koosneb erialatundidest (nt tootel on tootedisain ja töö materjalis) ja 
üldainetest (joonistamine, kompositsioon, silmaring jm). Vähe on klassikalisi „kirjutan üles” loenguid, enamikes 
tundides tuleb luua midagi, mis semestri lõpus hindamiseks üles pannakse. Hindamised erinevad samuti tavali-
sest sessist: esiteks, selle nimi on hindamine. Hindamisel jalutab ringi komisjon ning sa pead esitlema seda, mida 
semestri jooksul loonud oled. 
Õhkkond ülikoolis on väga mõnus, kõik tunnevad üksteist ja suhtlevad omavahel. Pole juhtunud, et sööklas po-
leks kellegi kõrvale istuda. Iga nädal toimub mõni pidu või näituse avamine, kuhu piiluma minna. EKA esimene 
pluss on kindlalt koolihoone, mis on mugav ja saab kiiresti koduseks. Kõik õppejõud on alati oma ala eksperdid 
ning tunnevad oma eriala väga hästi, küsimus seisneb pigem selles, kas kõik nad on tingimata head pedagoogid. 
Negatiivse tagasisidena tuleks mainida pidevat eksperimenteerimist õppekavadega, mis seab õppija jaoks paljud 
ülesanded küsimuse alla, kas tegu ikka on kõige mõistlikuma ja arendavama meetodiga ainet selgeks saada. 
Selline eksperimenteerimine vastandub tugevalt lütseumi läbiproovitud ja kindlate meetoditega, mille tulemusi 
näeme nii Eestis kui kaugemal.

Erik Heiki Veelmaa (39. lend) • Tootedisain
EESTI 

KUNSTIAKADEEMIA

L A U R E N  G R I N B E R G

Linateoses on küll palju nukraid ja ka kurbi kohti, ent 
isegi härra Percivali surm, mis mõjus väga liigutavalt, 
oli antud edasi nii, et vaatajale ei jää siiski tunnet, et 
kogu linateos lõppebki halvasti. Kuigi mulle oleks mui-
dugi meeldinud, et härra Percival oleks ellu jäänud, 
sain ma aru, miks tema surm linateose seisukohalt 
vajalik oli. Minu arvates andis teos väga hästi edasi 
teatud kurvameelse, olukorraga leppimise noodi ning 
sõnumi, et elu läheb peale kurbi sündmuseid eda-
si ning et sellesse tekivad uued rõõmud, mille nimel 
edasi liikuda.

Mulle meeldis, et linateose kurbade osade vahele oli 
põimitud piisavalt palju helgeid hetki ning heldimuse- 
ja isegi naerukohti, nii et tekkis väga hea tasakaal. 
Lugu ei mõjunud otseselt ei kurvalt ega rõõmsalt, 
vaid lihtsalt armsalt ja liigutavalt.
„Tormipoiss” on väga hea film, mida soovitaksin vaa-
tama minna nii lastel kui ka vanematel kinohuvilistel 
ja loomasõpradel.
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Loengud ja praktikumid on tavaliselt hommikuti, mis tähendab, et lõunad ja õhtupoolikud on enamasti vabad või 
iseseisvale õppele pühendatud. Üldiselt on õppida palju lihtsam kui oodata võiks, eriti siis, kui gümnaasiumiaega-
dest on säilinud mingisugune õpiharjumus. Sellegipoolest soovitaksin arstiõpinguid vaid neile, kes erialast päriselt 
huvituvad ja tunnevad mingisugust sisemist tungi just arstina töötada. Kui seda pole, on läbipõlemine kiire tulema.
Ülikooli atmosfäär võib esialgu tunduda võõras ja hirmus – teisi tudengeid on nii palju, et  mingisuguste                                
sõprussidemete loomine näib peaaegu et võimatu.  Mõne aja möödudes aga selgub, et see tudengite üleküllasus 
hoopiski hõlbustab uute sidemete loomist. Linna peal, kohvikus, üritustel – kõikjal kohtab kaasvõitlejaid erinevatelt 
aladelt, kellega muljeid vahetada ja elu üle arutleda.
Minu jaoks on suurim pluss see, et mul on võimalik täielikult keskenduda sellele, mis mulle huvi pakub ja seltskonnas, 
kes minuga seda huvi jagab. Suurim miinus on aga see, et kui tuleb ette keskmisest suurema koormusega periood, 
siis on see koormus kordades suurem, kui ta oli gümnaasiumis.

TARTU ÜLIKOOL
Kaur Magnus Männik (39. lend) • Arstiteaduskond

IT eriala on Tartu Ülikoolis veidi vananenud. Õpetatakse vanemaid programmeerimiskeeli, mitte uusi ning peene-
maid. Jäädakse ühe progekeele juurde ja minnakse sinna süvitsi sisse. Kui tahad uuemaid keeli õppida, pead ise 
neid aineid juurde võtma (need pole kohustuslikud). Ütleksin, et üheks miinuseks on see, uuendustega eelistatakse 
mitte kaasas käia. 
IT kursusel on üle 200 tudengi, ehk seal on väga palju erinevaid inimesi ja gruppe. Paljudest sellistest gruppidest 
kasvavad välja ka mingid start-up ja äriideed, millega hakatakse ühiselt edasi tegelema. Tartu tudengielu parimaks 
osaks on Tartu Tudengipäevad, mis toimuvad kaks korda aastas. Sel perioodil võivad tudengid natuke aja maha 
võtta, üritustel osaleda ning uusi sõpru leida. Ägedamad üritused on nt Öölaulupidu, Wipe Out, Pannkoogihommik. 
Praktikale saamiseks peab firmadele ise kirjutama ja uurima, et kas sind võetaks vastu. Koolikoormus eriti suur ei 
ole ning ainetest on võrdlemisi lihtne läbi saada. Soovitan seda neile, keda IT huvitab, aga samas see on hea valik 
lõpetajatele, kes pole 100% kindlad, mida tulevikus teha tahavad. IT tuleb elus alati kasuks ja palk on sellel erialal 
samuti väga hea. IT on tulevik ning töötuks sel alal kindlasti ei jää!

Robert Kirillov (37. lend) • Infotehnoloogia

Alates sellest sügisest õpin ma Tartu ülikoolis prantsuse keelt ja kirjandust. „Meeldiv“ on vast parim sõna kirjeda-
maks seni kogetut. Minu eriala, aga ka üldiselt humanitaaria eeliseks on kindlasti võimalus suuresti ise enda õpiteed 
kujundada. Erialatunde kui selliseid on mul esimesel aastal võrdlemisi vähe (algajad ja edasijõudnud on eri gruppides 
ja edasijõudnute koormus on suhteliselt väiksem), aga koos kohustuslike alusainete (k.a ladina keel) ja valikainetega 
(Euroopa ideede ajaloost religioonipsühholoogiani) moodustab kõik kokku toreda üldhariva kompoti. Et koormus 
pole liiga suur, annab see vabaduse ise juurde lugeda-kogeda. Muide, üks ilusamaid avastusi, mis ma siin teinud 
olen, on lütseumi ja ülikooli sümbioos: pisikesed endale seni mõnes mõttes teadvustamata jäänud teadmiste killud 
lütseumist leiavad ülikoolis koha tervikus, kinnistuvad. See tõesti on ilus.
Prantsuse keele ja kirjanduse erialaga käib mu arvates kaasas mõneti prantslaslik-boheemlaslik kulgemise vaim, 
millesse on võib-olla oht, aga pigem siiski õnnistus natuke ära kaduda. Eks tuum peitub muidugi Tartus endas: 
siinne elutempo on märgatavalt erinev Tallinna omast. Aeglasem. Pole sellist pidevat sihitut sagimist. Inimesed on 
vahetumad ja kogu üliõpilaskond moodustab justkui omaette skeene, kuhu kuulumine on loomulik. Seega inimesed 
saavad olla need, kes nad on. Väiksuses peitub võlu.

Juuli Teder (39. lend) • Romanistika
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KAITSEVÄGI
Teenin aega Tapal õhutõrjepataljonis, hetkel olen Ämaris rühma parameediku kursusel. Päevaplaan on kursuseti 
erinev. Baaskursuse ajal toimus meie väljaõpe enamjaolt metsas, läksime esmaspäeval metsa ja neljapäeval 
tulime tagasi ja nii kokku 7 nädalat. Edasi läksin nooremallohvitseride kursusele, kus oli rohkem klassi- ja audi-
toorimitunde. Lõpupoole saime õpitut jälle metsas praktiseerida. Kasarmus olles on äratus kell 6:00 ja 6:05 peab 
olema spordiriietes, valmis hommikuvõimlemiseks. Pärast seda on hommikune ülevaatus  – habe ja kukal tuleb 
ära ajada, küüned ei tohi olla pikad. Järgneb hommikusöök ja väljaõpe, seejärel teoreetilised või praktilised tunnid, 
mis kestavad kuskil viieni õhtul. Pärast seda on tavaliselt vaba aeg. 
Ajateenistuses kohtab igasugu inimesi, kellega muidu tõenäoliselt ei kohtuks ega juttu teeks. Koos elatakse läbi 
igasuguseid katsumusi, mis jäävad kaasvõitlejaid siduma ka pärast teenistuse lõppu. Lisaks tutvustele saab aja-
teenija juurde ka enesekindlust. 
Kindlasti tasub ajateenistus läbida võimalikult varakult – mida hiljem arstliku komisjoni kutse tuleb, seda tüütum 
nähtus ta on. Minagi tahtsin asja nö kaelast ära saada, sest hiljem oleks olnud keerulisem minna. Tean inimesi, 
kes on aastaid hiljem kutsele vastanud ning peavad enda rajatud elu täiesti pooleli jätma, et kaitseväkke tulla ning 
neil on päris raske siia sobituda. Samuti pärast keskkooli lõpetamist on kaitsevägi nagu võimalik vaheaasta, et 
kogeda teistsugust elu ning mõelda, mida tulevikus edasi teha.

Jaan Markus Jüriväli (39. lend) • Tapa õhutõrjepataljon

Tsitaadid
Tekko

*Võtab pealuu kätte*: “To be or not to be, that is the 
question.” 

Tekko: „Kuidas tõlgitakse homo sapiens sapiens?“ 
Õpilane: „Tark tark inimene.“ 
Tekko: „See on ikka küll jabur jabur.“ 

 Oks
Õpilased mägivad Oksaga esimest korda Kahooti, 
kõik võtavad telefonid välja, et sisse logida.
Oks: „Mis asja! Kohe telefonid kotti tagasi!“

Oopkaup

„Mul on kodus kõik must. Absoluutselt kõik. Isegi 
hambapasta.”

„Kodus lahendate keemiat, elu teil pole!?“

Maarits

Õpilane: „Aga miks me varem siia uude töökotta ei 
tulnud, miks me pidime 4 kuud ootama?“
Maarits: „Akustika ei olnud piisavalt hea.“

Koppel

„Kallis Mark, sinul valitseb peas küll täielik rosolje.“

„Ootan trikke ka geograafiliste kaartidega“

Mourey

Richard hilineb ja Robert, üritades teda päästa, ütleb, 
et too jäi bussist maha. Richard jõuab kohale: „Ma...“
Mourey süngel toonil: „Juba kuulsin, väga traagiline 
lugu... Sel aastaajal... Teed on libedad...“

*Prantsuse kultuurisümbolite nimetamine*
Õpilane: „La vache qui rit.“
Mourey: „La vache qui rit on odavketi juust. Sellest me 
ei räägi.“

Konks

Konks: „Kes tahab luuletust vastata?“
*Klass istub hiirvaikselt*
Konks: „Oo, oo, laske käed alla“

Tsitaate vähevõitu? Püüa sinagi tunnis langevad kuldmunad 

kinni ja anna nendest pressitiimile märku!
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kul bussis just selle parallee-
lika kõrvale, kelle kalkulaatori 
möödunud nädalal ära lõhku-
sid.

VÄHK
(22. juuni – 22. juuli)

Malheur à qui a les yeux fixés 
sur deux chemins. Seisad 
silmitsi totaalse dilemma-
ga. Tahaksid küll kunstitestis 
oma teadmistega hiilata, ent 
teisalt loodad järeltestil seda         
komput abiturienti kohata. 
Pane     prioriteedid paika!

LÕVI
(23. juuli – 22. aug)

Viimasel ajal on sinus haka-
nud avalduma dominantse-
mad jooned. Pinksilaua taga 
ei leidu sinu teravatele lööki-
dele enam vastast. Viimase 
moonisaia võidad konkurendilt 
põleva pilguga. Isegi Taavi lak-
kab haukumast, kui sa aknast 
välja vaatad. Kuid pea meeles: 
Même les bons nageurs sont 
à la fin noyés.

NEITSI
(23. aug – 22. sept)

Viimasel ajal on tähelepanu 
suunatud teistele. Tavapä-
rasest tihemini avastad end 
õpetajate toa koridorist, lootes 
kuulda õpetajate hingeelust. 
Tühjas klassis kuiva lapiga 
tahvlit nühkiv Konks küll ütles, 

et abi pole tarvis, mais il est 
grand temps de rallumer les 
étoiles.

KAALUD
(23. sept - 22. okt)

Tunned, et vajad värskendavat 
muutust ning viskad tüdrukute 
tualetist inspireerituna ka ise 
soojad sügisvärvid kõrvale. 
Muutud talviselt kargeks mi-
nimalistiks. Moins, c’est plus 
– nagu sealsed paberivarud 
meile meenutavad.

SKORPION
(23. okt – 21. nov)

Tulevik toob kaasa sensat-
sioonilisi pöördeid. Sa ei usu 
oma kõrvu, kui Tekko teiste 
seas ka sinu nime rahulolevalt 
ette loeb. Ning seda võib ette 
tulla veel teist, kolmandat ja 
isegi neljandat korda! Quand 
on est bien, il faut s'y tenir, õnn 
ei sõltu ainult tähtedest!
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AMBUR 
(22.nov – 21.dets)

Oled viimasel ajal rivist väljas 
ega suuda oma õiget kohta 
leida. Juba mitmendat kor-
da marsid vene keele tunniks 
huvijuhi kabinetti. Justkui nii 
lähedal, aga ikka täpselt möö-
da. Kõik ju tegelikult teavad, 
et sinu jõulunäidendi idee oli 
kõige parem.  Peaksid enese-
väljenduses julgem olema. La 
raison du plus fort est toujours 
la meilleure. 

KALJUKITS
(22. dets – 19. jaan)

Üldiselt ei jookse hiir magava-
le kassile suhu kuid – si le ciel 
vous jette une datte, ouvrez 
la bouche. Tähed soodust-
vad lisaks topeltmagustoidule 
sööklas ka teeõhtut Oidsalu 
juures ja salsatundi Tamme-
veskiga. N’oublie pas! Head 
suhted õpetajatega on kõige 
alus.

VEEVALAJA 
(20. jaan – 18. veebr)

Oled sekundi pealt välja arvu-
tanud, kuidas eeltunni kehalis-
se täpselt jõuda, kuid kohale 
jõudes avastad, et võimla 
välisuks on lukus ning kohale 
tuleb lonkida ringiga läbi koo-
limaja. Tes poiles se hérissent 
facilement. Samuti võid õpe-
taja jäetud kodutööd liiga isik-
likult võtta või eelkella peale 
solvuda. 

KALAD
(19. veebr – 20. märts)

Kroosmann jalutab sulle uisud 
kaenlas vastu ning su nägu 
lööb särama. Ent ära hõiska 
enne õhtut! Uisuplatsile läheb 
mõistagi paralleelklass. Kuid 
pea vastu ja suru nägu andes-
tavalt naerule, c’est le visage 
triste que pique l’abeille.

JÄÄR
(21. märts – 19. apr)

Hoolimata sellest, et on sinu 
kord olla korrapidaja, tormad 
peale tunde otsejoones garde-
roobi poole. Hulljulgus kajas-
tub ka sinu detsembrikuises 
garderoobis. Julged mõelda 
isegi sinistele teksadele. Kuid 
ära unusta, noblesse oblige!

SÕNN
(20. apr – 20. mai)

Sinu õpikud ja kortsus kont-
rolltööd on okupeerinud juba 
kahe süütu klassikaaslase riiu-
lid. Lubadus: „Ma õpin soneti 
järgmiseks korraks!” on juba 
liiga kaugele läinud. Il faut se 
prendre en main, sest pill tuleb 
pika ilu peale!

KAKSIKUD
(21. mai – 21. juuni)

Qui sème le vent récolte la 
tempête. Võid tahtmatult 
karmavõlga koguda. Suure 
tõenäosusega istud hommi-

Illustratsioonid: Sanna Brigitta Lepik ja Marite Rikkas
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Fuyumij sai alguse ühel täiesti suvalisel päeval ühest täiesti suvalisest 
telefonivestlusest eelmise aasta lõpus. Tundsime, et meil mõlemal on 
realiseerimata mõtteid ja tahtmine proovida ise midagi kujundada. Idee, 
millest kasvas välja hobi. Fuyumij teeb eelkõige oversized unisex särke 
presstrüki meetodil.

Luues ja disainides mõtleme enda eelistuste ja valikute peale. On oluline, 
et me ise saaksime ja tahaksime tehtut kanda. 

Prindid on särgi mõlemal pool, ning kuigi meie kujundustel puudub          
otsene läbiv teema, siis üritame hoida need pigem minimalistlikud. Aga 
teeme seda, mis hetkes õige tundub, ning piire enda mõtetele ei sea.

Nimi ise on jaapani päritoluga. Sellel on mitmeid erinevaid tähendusi, aga 
eelkõige sümboliseerivad erinevad sõna osad ilu, lihtsust, rahu. Fuyumij 
on kõike seda ja veel palju muud, sest kunagi ei tea, mis järgmisena 
tuleb.
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Lenat ja Patricku (XIB) võib kooli peal 
tihti ühesugustes särkides kohata. 
Oma rõivabrändist Fuyumij oskavad 
nad ise kõige paremini rääkida!

Info hinna ja suuruste kohta Instagramis!

O M A L O O M I N G




