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Kingitus keskkonnale
  Tulemas on jõulud - heategude, 
andmise, jagamise aeg.
Kuid jõulud on ka aeg, kus ostetakse 
kõige rohkem kaupa ja massiline 
tarbimine on oma haripunktis. 
Jõulud ei pea olema hetk aastas,  kus 
teha osta-müü-vaheta tehinguid ning 
olla osaline meeletus          tarbi-
miskultuses, pigem tahaks loota, et 
see on aeg, mil koondada mõtted 
positiivsetele emotsioonidele, kvali-
teetsele ajaveetmisele, lähedastega 
olemisele. Minu soovitus on jõulude 
ajal hoiduda üüratutest    kingikuh-
jadest ning teha hoopis üks väike 
heategu keskkonnale. Kõige lihtsam 
teene, mille inimene keskkonnale 
teha saab, on oma tarbimise piira-
mine. Jõulud on selleks väga hea aeg, 
et jälgida tähelepanelikumalt, mida 
ostame ning miks ostame. Milleks 
kinkida asju, mille järele on tekitatud 
lihtsalt kunstlik vajadus ning mis 
nagunii poole aasta pärast lakkavad 
funktsioneerimast ja satuvad 
prügimäele? Tegelikult polegi. Meil ei 
ole vaja kinkida kallitele inimestele 
asju, mille tootmiseks ning siia lennu-
tamiseks on kulutatud suurel hulgal 
taastumatuid ressursse. Ilusaid kingi-
tusi saab ka teha häid emotsioone ja 
väärtuslikke tundehetki üksteisele 
kinkides.
  Jõuluajal ärme tekita enesele liigset 
stressi, koostades hullunult nimekirju, 
mida emale, vanaisale, trennikaas-
lasele või naabri kassile kinkida, 
joostes mööda põrgulikult kuumaks 
köetud kaubanduskeskusi, otsides 
seda, teist ja kolmandat.  Teeme 
hoopis siiramaid tegevusi: naudime 
ehedaid emotsioone ja tunneme 
rõõmu isetegemisest. Ühe, kahe või 
seitsme lumememme meisterdamisest 
jätkub rõõmu tegijaile pikaks ajaks 
(loodame, et lumemölder varsti korra-
likult kotisuu avab). Kutsume sõbrad 
külla ja küpsetame midagi suupärast, 
joome kuuma kakaod, naudime 
üksteise seltskonda, võtame aega kaas-
last kuulata - see ongi kõige parem 
jõulukingitus. Koos veedetud aeg on 
hindamatu väärtusega, lisaks hoiame 
niiviisi ära stressi ning närvipinge.
  Jõuluajal saamegi alustada targe-
mate ja paremate valikute tegemisega, 
milleks on ka tarbimise piiramine. 
Muidugi, ükski liinilennuk ei jää 
lendamata ega  autotehases mõni auto 
kokku valamata, kui meie vähem 
plastmassist esemeid ostame, aga me 
saame muuta väärtusi enda jaoks. 
Saame öelda, et oleme teinud head, 

midagi, mis ei vii sammu võrra lähe-
male meie planeedi aeglasele suitsii-
dile, vaid midagi, mis viib lähemale 
sellele, et planeet võimaliku 
elupaigana eksisteerib veel aastasadu. 
Nagu ütles filosoof Edmund Burke: 
„Keegi ei teinud suuremat viga kui 
tema, kes ei teinud midagi, kuna 
suutis vaid vähe teha.“ Me ei saa 
mängida jõuluvana keskkonnale ja 
loota, et maailmameres hõljuvad 
prügimäed kaovad, kuna meie 
jätame paar kinki tegemata.  Kuid 
olla päkapikuks keskkonnale ning 
loota, et näiteks paber, mis jääb 
kinkide pakkimiseks ostmata, 
säästab ühe kasvava puu, seda võib 

meist igaüks. Puud aitavad hoida 
tasakaalu hapniku ning 
süsihappegaasi vahel ja puhastavad 
vett – selles protsessis on nad    asen-
damatud. Mida teadlikumaks me 
saame keskkonnast kui ühisvara 
hoidmisest enda ümber, seda 
rohkem taastuvad säästetud puude 
arvelt metsad. Teeme kas või vähe, 
aga teeme head. Kui üha rohkem 
inimesi tahab ja suudab mõista, et 
tuleviku elukvaliteet sõltub meist, 
võime väita, et oleme õigel teel. 
Ükski suur tegu siin maailmas pole 
tekkinud mitte millestki, kõik on 
alguse saanud väiksemast ideest, 
algatusest.
 Marilyn Koitnurm

Garderoob kooli 
pihipingina
  Vaevalt, et kellelegi tuleb uudiseks õpilaste      
negatiivne suhtumine kooli. Alates esmaspäevast 
hakkab tavaline laps loendama päevi, mis on jäänud 
nädalavahetuse või vaheajani. Reedeste koolitundide 
lõppemise ajaks ei taha keegi enam sõnagi koolist 
kuulda.  Üllatuseks võib aga tulla, et nii 
mõnedki õpilased on leidnud suhteliselt originaalse 
koha, kus kool unustada ja klassikaaslastega 
muljeid vahetada, nimelt garderoobi. Juba kella 
veerand kaheksast võib kooli riietehoidudest leida 
üksikuid õpilasi, kes vaatamata vastumeelsusele 
ainetundidesse, on vabatahtlikult loovutanud oma 
magamisaega koolis viibimise kasuks. Seda aega ei 
kasuta nad aga õppimiseks, vaid garderoobis 
istumiseks ning vestlemiseks klassikaaslastega. Ehk 
ei tundu mõne jaoks selline tegevus teab mis huvi-
tav, kuid teatud seltskonnale on see kujunenud ritu-
aaliks, mida nad pea et iga päev täidavad. Eriti palju 
õpilasi koguneb garderoobidesse enne veerandi 
lõppu, et mälestusi heietada: õpitöö pisinüansid 
spikrist hindeni tuleb ju läbi arutada.    Sellel n-ö 
garderooblaste grupil ei jää puudust vestlusteemad-
est, sest räägitakse kõigest: suhetest õpetajatega, 
tulevikuplaanidest, paljastatakse isiklikud mured 
ning teod, mis on südame kipitama jätnud. Miks 
jagatakse oma probleeme klassikaaslastega sellises 
esmapilgul veidras paigas? Kõige tõenäolisem on 
see, et      garderooblased kuuluvad nende 
teismeliste hulka, keda üldiselt kuulda ei võeta ja 
ainsa väljendusviisina näevad nad garderoobis oma 
klassikaaslastele        pihtimist.  Tavaliselt leiab vara-
jasi istujaid 5. – 8. klassi riietehoidudest. Nende 
klasside õpilased on vanuses, mil nad lapseeast on 
välja kasvanud, kuid pole oma uue olemusega suut-
nud veel harjuda ning vajavad rohkem tuge.    Gar-
derooblastelt endilt on aga võimatu saada vastust, 
miks nad nii palju aega riietehoidudes veedavad, 
sest sellele küsimusele vastavad nad enamasti 
õlakehitusega või ebamäärase lausega: „Chill on 
olla.”  Samas on selge, et tullakse seltskonna pärast. 
Kui mõni klassi mõjukam liige veedab hommikuti 
garderoobis aega, ühinevad temaga varsti ka teised 
õpilased, kes  soovivad liidriga suhelda ja tekibki 
väike suletud ring.

  On küll raske ütelda, kas see nähtus on positiivne või negatiivne, kuid kindel on, et see pole vaid praeguse põlvkonna veidruse 
ilming (90ndatel kooli lõpetanud vilistlaste sõnul olid ka tollal garderoobid populaarsed). Mõistagi saavad õpilased nii üksteisest 
rohkem teada ning seega muutub klass ühtsemaks. See imelik toiming tõendab samuti, et õppijatel on olemas vähemalt mingigi 
side oma kooliga.
   Oma funktsiooni ei pruugi meie kooli riietehoid suurepäraselt täita, mida tõendavad tihedad kaebused selle kitsuse kohta, kuid 
see-eest on õpilased leidnud muu viisi, kuidas garderoobi oma huvides ära kasutada ning selle igahommikuseks pihipingiks muuta. 
   Mis ka ei ajendaks lapsi hommikuti vara tõusma ja kooli riietehoidu minema ning seal oma südant puistama, on see ilmselt 
mööduv, kuna minevikus ise garderooblane olles, ei viitsiks ma praegu kindlasti oma magamisaega loovutada vaid selleks, et klassi-
kaaslastega puuri-meenutavas ruumis oma probleemidest rääkida. Alan Paas

haigeks jäädudki. Ent nüüdsel 
pisikute levimise tippajal võib gripp 
ligi hiilida sellest hoolimata. Väga 
negatiivseks tõsiasjaks on, et grippi 
saab kasutada vabandusena, millega 
koolist kõrvale hiilida. Tihtipeale 
see vabandus kahjuks töötab ja 
õpilased saavad tõsist olukorda enda 
heaks ära kasutada. Kui tõesti 
juhtub, et inimene külmetub, tuleks 
kohe hakata mõtlema, milline oleks 
kiireim tee tervekssaamiseni, muidu 
võib tagajärjeks olla ka teiste    na-
katamine.

Mida teha, kui käes on varatalv ja 
kimbutamas on haigused?

  Gripp, igasügisene külastaja, on ka sel 
aastal siin. Nii mitmedki, kes praegu koolis 
käivad, teevad seda oma halba enesetunnet 
trotsides. Nakatunud õpilane peab otsus-
tama, kas ta tahab saada võimalikult ruttu 
terveks või teise variandina kannatab 
haiguse käes koolis käies ning ei jää 
õppetöös maha. Kui haigust trotsida, võib 
see hiljem kätte maksta ja tagajärjeks on 
veelgi tõsisem tervisekahjustus. Muidugi 
on kooliskäimine tähtis, ent kas ka siis, kui 
hinnaks on tervis?
  Õige on ka mõte, et kui seda tervist oleks 
juba varem hoitud, poleks üldse 

Kadi Viigi
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Juhtkiri

Pühade-eelsed tervitused 
Lennuki uue toimetuse poolt!
Käesoleva kooliaasta kesk-
punkt terendab juba silme ees, 
jõuluvaheajani jäävad vaid 
loetud päevad. Ei jõua isegi ära 
oodata, kuni saab õpikud 
kaheks nädalaks aknalauale 
virna laduda ja paar päeva 
maha magada. Kindlasti on 
kõigil lisaks pühadele ka 
midagi järgmisest veerandist 
oodata, näiteks kunstinädalat.  
Aasta 2009 viimane koolileht, 
Lennuki jõulunumber, ei   kes-
kendu vaid pühade meeleolule. 
Kajastamist leiavad mitmed 
hiljutised koolisündmused, 
otsime uut perspektiivi argi-
päevasest koolitöö keskkonnast 
ja samuti   inimestest ning arut-
leme ühiskondlikel teemadel.
Kõigil gümnaasiumiõpilastel, 
kellel on hea idee ja soov 
kirjutada, on oodatud meiega 
ühendust võtma.
Soovin teile pingevabasid ja 
meeldivaid jõule ning  loomu-
likult head Lennuki lugemist!

Toimetuse koosseis: 
 
Peatoimetaja: Aksel Lõbu

Kujundajad: Tuule Kivihall ja 
Andrea Tamm 

Kadi Hainas, Alan Paas, Lisete 
Velt, Kadi Viigi, Kristen Aigro, 
Karoliina Kull

Fotograaf: Karl Juudas

Täname: Martin Parts, Ulla 
Vaarpuu, Marilyn Koitnurm

mõningaid üldtuntud ettevaatusabinõusid. 
Anname ka meediale andeks, et ta paanika 
külvamisega pehmelt öeldes üle pingutas, oli 
teine ju raskelt haige.

Martin Parts

Arvamus

LLL

   Möödunud nädalatel kindlustas seagripp kanda pea et kõikides meediaväljundites. Teema iseenesest on muidugi kuum ning ka piisavalt 
tõsine, et ühiskonnas massilist hirmu tekitada, lasteaiad sulgeda, inimesed koduseinte vahele suruda. Aga kas haigus ikka on nii tõsine, kui 
kogu selle ümber keerlevast mürast ja valitsusorganite ebakonkreetsusest paistab?
  
 Seagripp – tõepoolest, nimi kõlab juba halvasti. 
Haiguse metsikust võib enim näha sellest, kuidas 
üks suur bakteritele eriti vastuvõtlik patsient – avalik 
ajakirjandus – seda raskelt põdes. Ja          tõepoolest, 
paranemine võttis nädalaid. Meedia oli koguni nii 
haige, et unustas laiemalt kajastada ÜRO  Põlluma-
jandus - ja Toiduorganisatsiooni aruannet, milles 
selgus, et maailmas sureb iga 6 sekundi järel üks laps 
nälga. Uudis, mida kuuldes tahaks appi karjuda. 
Kahjuks jäi see enamikele inimestele saladuseks. 
Kuid kas haigus on inimesele sama ohtlik kui praegu 
pikast põdemisest taastuvale meediale?
   Faktidesse süvenedes tundub, et siiski mitte. 
Ähvardavad on pigem need pisikud, mida ajakirjan-
dus oma põdemise kestel ühiskonnas levitas. 
Seagripp on teadupärast väga nakkusohtlik. 
Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri sõnul 
võib aga seagripp Eestis viia umbes 40 inimese elu. 
Võttes võrdluseks liiklusstatistika, selgub, et viirus 
on kordades väiksem mõrvar kui Eestimaa teed, 
kus õnnetused nõuavad üle saja inimese elu.    
Mootorsõidukitest pole keegi veel minu teada 
avariide või ohtlikkuse tõttu loobunud. 

Seagripp – inimese või meedia haigus?

Ülehinnatud ID-lapsuke
Elades kiiresti arenevas 
infoühiskonnas, peab 
tahes-tahtmata olema 
valmis muutusteks. Uue 
eiramine võib põhjustada 
ühiskonnast väljajäämist. 
Rääkides Eesti Vabariigist, 
on kindlasti infotehnoloo-
gia valdkonnas ühiskonnale 
olulisim projekt ID-kaart. 
Võib-olla on see siiski   
entusiastide fanatism, 
ülepingutatud tähtsusega 
eneseimetlus?

Alates 2002. aastast, mil 
esimesed ID-kaardid  
omanikeni jõudsid, on väga 
vähe kaarti ja sellega seon-
duvat täiustatud või muu-
detud tavakasutaja jaoks. 
Pole tegelikult ju vahet, kas 
süüdlaseks on vähehuvi-
tatud teenusepakkujad, 
ideepuudulik lüli teenuste 
ja kiipkaardi tehnoloogia 
vahel või ID-kaardi kiibi 
enda puudulik edasiarendus 
ressursside puudumise 
tõttu. Nii või naa ei vasta 
praegune areng kriitilisema 
meelega inimeste ootustele. 

Näiteks 2003. aastal, 
üsna varsti peale 
kiipkaardi jõustumist, 
töötati välja Tallinna ja 
Tartu ühistranspordi 
elektroonilise pileti 
süsteem. Tõesti väga 
mugav lisa, mida väga 
paljud tallinlased näiteks 
kasutavad. 

Ebameeldivusi hakkas 
aga põhjustama üle            
15-aastaste õpilaste puhul 
nii õpilaspileti kui ka 
ID-kaardi nõutamine 
sõidupileti tõestamiseks. 
On loogiline, et ID-kaart 
kui mugavaim dokument 
kaasas on, aga õpilaspilet, 
mis paljudel alatasa ära 
kaob või maha ununeb, 
puudub kontrollimishet-
kel. Alles selle aasta 5. 
oktoobril  ühendati   ID-
pileti andmebaas riikliku

Eesti Hariduse Infosüsteemiga, 
mistõttu õpilaspileti näitamist 
enam ei nõuta. 
„Kus viga näed laita, seal tule ja 
aita,“ on eestlased juba ammusest 
ajast tänitanud.  Selleks, et kõne all 
oleva projekti tähtsust tõsta, võiks 
lähiajal ühendada ID-kaardiga ka 
juhiload, auto- dokumendid ja 
miks mitte ka igasugused 

kliendikaardid, et vähendada 
kuhjuvate dokumentide, kiipkaar-
tide ja magnetkaartide hulka. 
Kõik, mis on seotud veebipõhiste 
teenuste sidumisega argielus, on 
üldsusele oluline teema. Ometigi 
on hetkel ID-kaardiga seotud 
teenuste nimistus vaid loetud 
asutused. Mida rohkem sõnu 
liitega „e-“ või „ID-“ ühte lausesse 
sõnaga „Eesti“ panna suudetakse, 
seda parem riigi mainele üldarva-
muse järgi. Ehk arendavad 
programmeerijad lähiajal ka välja 
korraliku Eesti e-kvaliteedi.
 

Aksel Lõbu

   Ei maksa kartmisega äärmustesse 
minna ega globaalset hirmu liialt 
tõsiselt võtta. Siiski võiks viiruse 
vastu võideldes kasutada 

Vägivallavaba päev

Gripitants Gerli 
Padariga

Õpilasesinuduse eestvedamisel 
valmistasid klassid vägivallava-
baks päevaks plakateid. Õpilased 
said ülesandeks mõelda ning 
kirja panna sõnu ja tegevusi, 
millega vähendada koolivägi-
valda.
Kõnekate tööde juures võis näha 
nii õpetajaid kui ka õpilasi 
ahhetamas mõne armsa mõtte 
üle või naermas lennukate ja 
humoorikate ideede peale. 
Plakatid tõstsid meeleolu ning 
pakkusid silmailu, samas oli 
koolis tunda vägivallavabamat 
õhkkonda.

Neljapäeval, 12. novembril õppi-
sid kõik meie kooli nii suured kui 
ka väikesed õpilased gripi ennet-
amiseks vajalikke meetodeid 
tutvustavat tantsu. Video vahen-
dusel tegi tantsusammud selgeks 
lauljatar Gerli Padar.
Kogu üritust filmis meediatunni 
ülesandena 10. C klass.    
Valmimisel võib videot vaadata 
kooli koduleheküljelt.
Hoidke meeles gripi enneta-
miseks vajalikud õpetussõnad: 
pese käsi, kata suu, hoia vahet 
ning haigena jää koju!

Kristen Aigro
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   Kes meist ei teaks Kristiina Oomerit?    
On ta ju tuttav nägu meie kooli igale 
õpilasele kas draamaõpetaja, näiteringi 
juhendaja, huvijuhi, etenduste lavastaja 
või viimasel sügisel ka koolivestide 
tellijana. Kuigi draamaõpetaja ja Eesti 
Harrastusteatrite Liidu tegevjuhi töö on 
seotud läbi ja lõhki teatriga, ei ole ta seda 
aga kunagi õppinud. Enne kooli tööle 
tulemist ei olnud Tallinna 21. Kool       
Kristiinale sugugi võõras – siin veetis ta ka 
oma gümnaasiumiaja. Pärast keskkooli 
lõpetas ta tolleaegses Tallinna Peda-
googika Ülikoolis koolieelse pedagoogika 
ja psühholoogia. Teatrini jõudis Kristiina 
juba varases eas juhuse tahtel, kuid vägagi 
loomulikku teed pidi. Ema Mareti 
teatrikooli õpilane haigestus ning nii 
tuligi väikesel tüdrukul, esimesel korral 
küll ilma sõnalise rollita, jäneseks 
kehastuda. Sarnaseid olukordi tuli ette ka 
hiljem ning nii käis Kristiina kooli kõrvalt 
ka näitlemas. 
  Kooli ajal teatri tegemine on Kristiina 
arvates vägagi vajalik, see õpetab ju 
mõtlema ja looma seoseid nende tead-
miste vahel, mida õppeasutuses saadakse. 
Kooliteatri tarvilikkust näitab ka pikaaja-
line Kooliteatri festivali traditsioon. Neid 
igakevadisi maakondlikke eelvoore käib 
kaemas ja sinna head nõu jagamas ka 
Kristiina. Siiski arvab ta, et kooliteatri 
puhul ei pea olema tingimata resultaati 
ehk lavastust,  palju olulisem on protsess, 
mille käigus on loomingulisus palju 
avatum. Teatrit ei saa teha üksi ning see 
ongi suur inimestega koos olemine ja 
koostöö kogemus. Samas annab etendus 
võimaluse tajuda mingisugust tervikut. 
Ka kunstinädala puhul on see meeldiv, et 
etendust mängitakse vaid üks kord. 
“Teater on ka kaduv kunst – mitte ükski 
etendus pole ühesugune,” ütleb Kristiina. 
Tema ülesandeks on kunstinädala raames 
lavastamine, kuid ise arvab ta, et tähtsai-
maks on siiski olla liige meeskonnas, kuhu 
ei kuulu mitte ainult õpilased omavahel, 
vaid ka õpetajad, juhtkond ja külalised. 
On väga oluline, et õpilane saaks kogeda 
taolist protsessi. Teater annab ainulaadse 
võimaluse olla keegi, kelleks päris elus 
kunagi ei saa – mõrvar, pime. 

Kristiina Oomer - mõtisklused
  Peale selle, et Kristiina näeb suurel hulgal kooliteat-
rit, käib ta väga hea meelega vaatamas kõiki teisi eten-
dusi ning naljalt pärast esimest vaatust ei lahku (seda 
on juhtunud vaid üks kord elus). Eriliselt naudib ta 
ausat teatrit. Kristiina võib vaadata ka tantsulavastusi, 
kuid rohkem meeldib selline teater, millel on lugu, 
sündmus ja tegelased, et vaataja saaks kaasa mõelda. 
  Öeldakse, et hea helikunst on see, mida ei panegi 
tähele. Muusika peab toetama lavastuse mõtet, 
olukorda, või tegelast. Taolise muusika leidmiseks 
kuulab Kristiina muusikat hästi palju, kuid üheks 
suurimaks lemmikuks on jäänud läbi aegade Tom 
Waits. Kui paluda Kristiinat rääkida ühest raamatust, 
mis ajab ta naerma ja teisest, mis kutsub esile pisara, 
mainib ta esimeseks Andrus Kivirähki “Rehepappi” 
ning teiseks hiljuti loetud Einar Már Gudmundssoni 
“Ilmamaa Inglid”, mis teda tõeliselt puudutas. 
  Kooliteatrit tehes mängis Kristiina väga palju – 
sellesse mahuvad ära Lill “Väikesest printsist”, Ofelia 
„Hamletist“ ning hulgaliselt jäneserolle.  Suure 
inimesena on Kristiina kaasa teinud kaks lavastust ja 
seda lihtsalt huvist näha, mis asi on harrastusteater ja 
kust võtavad inimesed selle aja, et igas proovis kohal 
olla. Kuid Kristiinal puudub edevus, mis lavale 
sunnib. Pigem on see lihtsalt viis, kuidas aega veeta.
  Natali Joonas: (näitering): Kristiina on rõõmsa-
meelne - kui keegi ei naera, siis tema naerab ikka. Kris-
tiina on hooliv ja abivalmis, alati nõus aitama. Ta on 
siiras ning näeb inimestes alati head. Ma  tunnen, et 
tänu temale olen ma õppinud, kui oluline on oskus 
jääda iseendaks. Kristiina on õpetanud mulle veel 
paljugi muud ning ma olen väga õnnelik, et ma kunagi 
viie aasta eest näiteringi läksin.

Lisete Velt

Lauluga vägivalla vastu
  20. novembril toimus meie 
koolis vägivallavastane päev, 
mille raames korraldasin 
eksperimendi. Ühest küljest 
võtsin asja käsile, et vastu astuda 
kooli keskkonnas esinevale vägi-
vallale ning muuta seda pare-
maks, kuid teisalt soovisin välja 
selgitada, kui aktiivsed on 21. 
Kooli noored. Mind köitis huvi 
näha kasvandike entusiasmi 
ning nende soovi osaleda üritus-
tel. Et seda teha kaldusin 
võibolla isegi veidi äärmustesse, 
kui teade järgmisel vahetunnil

toimuvast aktsioonist "Lauluga 
vägivalla vastu", kõlas kooli- 
raadios 10 minutit enne tunni 
lõppu. Ega muud üle jäänudki, 
kui oodata ja loota, et õpilased 
kuulevad ning nende vaim 
aktiviseerub. Eksperimendi 
kohta avaldatud arvamusi oli 
mitmeid: oli neid, kes rõõmuga 
toetasid ning olid igati positiiv- 
selt meelestatud, kui ka neid, 
kelle arvates 106 aasta jooksul 
on piisavalt tõestatud õpilaste 
aktiivsust ning kes ei uskunud 
eksperimendi olulisusesse.

Mitte lastes end negatiivsetest 
kommentaaridest häirida, jäin 
endale kindlaks. 
  Vahetunnikella helisedes jäin 
ootama rahvamasse, kuid 
esialgu ei paistnud keegi huvi 
tundvat. Õpilased tormasid 
avali aulaustest mööda. See 
muserdas veidi mind ning 
sisimas tekkis kahtlus, et see on 
tõesti lootusetu ettevõtmine. 
Kartsin, et eksperiment kukub 
läbi ning mitte ükski õpilane ei 
suvatse kohale tulla. Õnneks 
kummutasid mu kahtlused 

peagi uksest sisse voolavad 
noored, kes olid valmis lauluga 
vägivalla vastu võitlema. Väike 
trobikond õpilasi seadis end 
koduselt saali keskel sisse ning 
laulmine võis alata. "Kui sul 
tuju hea, siis käsi kokku löö..." 
kajas üle saali ning mitte ükski 
aulas viibiv inimene ei jäänud 
toolile istuma. Õpilased tantsi-
sid ja laulsid ning tulid hästi 
üritusega kaasa. 
  Tuleb tunnistada, et võrreldes 
meie kooli üldise õpilaste 
arvuga, oli aulasse kogunenud 
inimesi suhteliselt kesiselt. Ehk 
oli probleemiks liiga hiline 
teavitamine või murdev gripi-
laine, aga soovitud aula täitu-
mist siiski ei juhtunud. Panek-
sin südamele kõigile õpilastele, 
keda sel vahetunnil aulas ei 
olnud, et nad rohkem            
initsiatiivi üles näitaksid. Aulas 
võlusid vägivallavastaseid 
harmooniaid küll üpris paljud, 
aga ülejäänud? Kas nemad 
pooldavad vägivalda? Parata-
matult kerkis mälusopist esile 
just selline küsimus, kuna 
läkitus kutsus ju kõiki vägivalla 
vastu astuma. Suur osa meie 
kooli õpilastest ignoreeris 
kutset ning näitas sellega oma 
suhtumist kaasõpilastesse.
 Olen rahul eksperimendi 
tulemustega, sest on hea teada, 
et meie koolis käivad siiski 
õpilased, kes huvituvad koolis 
toimuvatest üritustest ning on 
valmis ka aktiivselt osa võtma. 
Samuti on positiivne, et 
õpilased teadvustavad koolis 
toimuvat vaimset ja füüsilist 
vägivalda ning on selle vastu. 
Nende aktiivsete õpilaste toel 
suudabki 21. kool nii 
suurepärastelt toimida.  Hooli-
mata eksperimendis osalejate 
vähesusest arvan, et just need 
noored, kes sel reedesel päeval 
häälepaelad pingule venitasid, 
rajavad tee aktiivsema koolielu 
lävele ning tulevikus on jalad 
kõhu alt välja sirutanud ka 
need õpilased, kes sel korral 
aulasse ei jõudnud.

NB! Suur aitäh kõigile, kes 
eksperimendi läbiviimisel 
kaasa aitasid ning sellest osa 
võtsid.

Karoliina Kull

80ndad tulid päevaks 
tagasi

4. detsembril näitasid õpilased, 
kui stiilsed nad on, nimelt toimus 
80ndate aastate stiilipäev. Koolis 
võis märgata erksavärvilisi riideid, 
huvitavaid soenguid ja kuulda 
ajastule vastavat muusikat. 
Kahjuks ei olnud osavõtjaid väga 
palju, üritus oli kõige popu-
laarsem põhikooli vanuseastmes.  
7. - 8. klassidele toimus õhtul ka 
pidu samal teemal, mille korral-
das 8. B klass. Peomeeleolu lisasid 
eeskavad. Selle aasta esimene 
stiilipäev ei jää kindlasti 
viimaseks.

Karikatuur

“Kahrut”
Kunstnik: 

Helen Kristi Loo
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Jõululugu
Unenägudemaale jõudes näen enda ees haldjaid, kelle 
silmad meenutavad väikeste valgete pilvetupsudega lõpu-
tut taevalaotust. Kuulen nende merekarbi õrna kohina 
sarnaseid sosistusi, kui nad mind enda juurde kutsuvad. 
Siidised käed tõstavad mind pehmesse rüppe ning 
salamisi tõmban sisse haldja salapärast hõngu, mis pole ei 
üks ega teine. Sulgedes silmad, avastan, et iga lõhnaga 
kaasneb ilus mälupilt lapsepõlvest: esimese lume puhtus, 
mandariinide ja jõulupuu hõngu segunemine, ema 
pehme salli soojus ja kodulõhn. Kõik seguneb niivõrd 
kiiresti, et taban vaid esimesed aistingud.
Mõttesse süvenenult panen alles nüüd tähele enda ees 
kõrguvaid puid, mis tunduvad justkui talveunes olevat. 
Haldjas sõnab, et oleme jõudnud valgete unenägude 
mäele. Veendun selles, kui vaatan enda ümber. Mul tekib 
tunne, nagu oleksin mässitud ühe suure pehme valge 
vatiteki sisse, mis särab nii, nagu oleks see üle valatud 
imepeene hõbepuruga. Lumehaldjas kutsub mind 
tantsima ning, olge tänatud, ta sulgkerge keha tõstab 
mind üles ja hakkab lennutama kord üht-, kord teistpidi. 
Ta päästab mind mu kohmakatest tantsusammudest. 
Oleme juba mõnda aega keerutanud üles väikeseid    vati-
tupse, mis meiega lustakalt kaasa tantsisklevad, kui mind 
vallutab ülevoolav rahulikkus. Terve keha on täis nii suurt 
õnne, et sulgen silmad ja lasen end kanda ta pehmetel 
kätel. Meie tiirlemine on nii kiire, et maailm mu ümber 
muutub veidralt häguseks ning mõtted peas omandavad 
segaselt vaikse olemise.
Nühin oma silmi, et puhastada vaatevälja, kuid silmi 
uuesti avades taipan, et olen omaenda voodis. Vaatan 
ringi, imestades, et kõik nii pime on, näen unesegaselt 
vaid laua peal olevat vatitupsu, mis sillerdab kui tähine 
taevas ja peidab soojustunnet, lõputut pehmust ... Toetan 
pea tagasi padjale ja tunnen end taas une sooja embusesse 
langemas. 

Ulla Vaarpuu

Lõpuks on käes detsember - aeg, mil nii suurte kui ka 
väikeste südameid täidab jõulurõõm. Tehke külmal ajal 
üksteise südamed soojaks ning hoidke kokku!
Kõige vahvam ongi ju jõulude ajal kogu pere või sõprus-
konnaga midagi koos teha: kuuske kaunistada, maitsvaid 
piparkooke küpsetada, võimalusel talverõõme nautida.  
Loodame, et ilmataat meile vingerpussi ei mängi ning 
kingib jõuludeks suured-suured hanged. Mida paremat 
võiks olla meeleolukast lumesõjast või lumememmede, 
inglite meisterdamisest või hoopiski suusa-, kelgu- või 
lumelauareisist? Võimalusi, kuidas  talve täiel rinnal nau-
tida, on palju.  Algust saab teha juba käesoleva Lastekaga, 
sest ka siit leiab mitmeidki  talveteemalisi ülesandeid. 
Pange sõpradega pead kokku ja otsige küsimustele 
vastused! 
Südamlikke jõule soovib Teie Tuustik!  

Leidke täherägastikust üles talvega seon-
duvad sõnad. Ülejäänud tähtedest saate 
kokku raamatu pealkirja, millest on pärit 

järgnev katkend!  

 

Jõulude eel võtsid päkapikud Kassu ja Kriibu  nõuks 
kingipakid üle loendada, et need seejärel heade laste poole 
teele saata. Kui aga lugemiseks läks, ei suutnud nad oma 
silmi uskuda: mõlemad päkapikud said teineteisest 
hoopiski erineva arvu. Aita sina meie  jõuluvana usinad 
abilised hädast välja ja loe kokku, mitu kingitust on pildil! 

Lastekas

Sussipäkapikule meeldib vahel krutskeid korda saata. Seekord 
noppis ta Ellen Niidu luuletusest välja mõned sõnad ning 
peitis need jõuluvana eest ära. Kui aitad puuduvad lüngad 
täita, saad vastutasuks endale ilmeilusa luuletuse, mida jõulu-
vanale esitada ?

Kutse päkapikule

Jõulutähekilluke
kõrgel .............. kumab.

Päkapikk, see tilluke,
läbi ............. sumab.

Kas sul ikka veel on ........?
Täna mõtle muule!

Tule parem enne ööd
meile ...............!

Sina avad naginal
kõiki ..................

Tule, meie kuuse all
on ka sulle .................

Kui sa ................ ehk end
kuidagi ei harju,

poe siis peitu, kulla vend,
meie ............ varju.

Meil on jõulupuhtad toad,
kõik on ootel, valmis,

puu on ............ laual road,
sõnad kindlalt salmis.

Kui sa kardad .........
või on hääl ehk kähe,

õpin ise sinu eest
............... pähe. 

VÄRVI!

Üritused

15. detsember - avatakse Piparkoogimaania näitus 
18. detsember - 7. - 12. klasside jõulupidu
21. detsember - jõulukontsert lastevanematele ja õpetajatele
22. detsember - klasside jõulupeod, 1. klassi jõulupidu aulas
23. detsember - jõulukontserdid õpilastele

Kadi Hainas

Nagu alati, on jõulude ajal koolis valitsemas pühade 
meeleolu. Toimub mitmeid kontserte ja üritusi millest 
tasub kindlasti osa võtta. Esinemas võib näha meie 
kooli andekaid õpilasi, aga ka külalisi väljastpoolt. 
Järjekordselt rõõmustab ilumeelega magusasõpru Pipar-
koogimaania, mille teemaks on tänavu „Reis ümber 
maailma.“  Kõigi meistrite kätetööd saab uudistada 
näituse avamisel ruumis 205. 
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