
Kirjeldage kõige meeldejää-
vamat mälestust koolist.
Neid mälestusi on nii palju...Iga 
koht, kuhu ma vaatan, meenutab 
mulle midagi. Kõige positiivse-
mad mälestused on kindlasti 
seotud vahetundidega ja kehalise 
kasvatusega. Eks on ka negatiiv-
seid, mis on näiteks mõne 
hindega seotud.Ühte kindlat 
sündmust ma hetkel meenutada 
ei suuda. 

Ehk meenub siis midagi seoses 
muusikaga?
Keskkooli ajal olin suhteliselt 
vaikne, ei laulnud ega mänginud 
eriti pilli.  Kui ma olin kaheteist-
kümnendas klassis, siis korraldati 
koolipidu, kus toimus mingi Euro-
visioonilaadne võistlus. Panime 
siis klassivennaga bändi kokku ja 
võtsime kampa ka Hele-Riin Uibi, 
kes mängis vahepeal Blacy’s 
trumme. Igatahes tegime ühe 
laheda loo. Sellest on jäänud 
mulle kõige eredam mälestus.

Milline oli meelisõppeaine?
Ma arvan, et muusika ja kehaline 
kasvatus. Kehaline on arvatavasti 
enamus poiste lemmiktund. 
Muusika meeldis mulle rohkem 
põhikoolis, sest keskkoolis oli 
muusikaajalugu.  Matemaatika 
meeldis mulle ka, sest läksin 
keskkoolis reaalklassigi. Füüsika 
oli põnev, keemias sai lahedaid 
katseid teha. Ma leidsin igast 
ainest enda jaoks midagi huvita-
vat ning sellist ainet, mis oleks 
täiesti vastumeelt olnud, mulle 
meelde ei tulegi.

Milline peaks olema hea 
õpetaja?
Ma arvan, et väga tähtis on emot-
sionaalne itneligents ja suhtle-
misoskus.Õpetaja peab end 
kehtestama, kuna sellest sõltub, 
kui tõsiselt tema ainet võetakse. 

Koolist ja 
uutest 

õpilastest

Uus elanik 
Pauna 

kabinetis

Marilyn Koitnurm
tahtlikke, kes tahavad pakkuda oma toetust ja 
praktilist abi.

STC kutsub üles osalema 16.oktoobril toimu-
vas projektis „Astu Üle Joone“. Sel päeval 
saab abikätt pakkuda nii hooldekodule, varju-
paigale ja supiköögile ning jagada inimestele 
rõõmsaid tasuta kallistusi.

Uku Suviste
-

See ongi oskus, mida on raske 
õppida. See kas on,või ei ole, 
nagu lauljate ja artistidegi puhul. 
Mõnda esinejat on laval väga hea 
kuulata, aga ta ei pea tingimata 
olema mingi suur virtuoos, ta 
lihtsalt mõjub hästi. Ma arvan, et 
õpetajatel oleks ka vaja seda 
artistlikust meeldida õpilastele.

Milline õpilane sa olid?
Algkoolis olin ma väga tubli ja 
vaikne poiss, aga põhikoolis 
vedasin vaevalt välja. Üheksan-
das klassis võtsin end kokku ja 
sain keskkooli sisse ning siis 
keskkooli võtsin jälle natuke 
vabamalt. Õppeedukus sõltus 
alati sellest, kui palju ma ise taht-
sin ja viitsisin, aga muidu vaata-
sin, kuidas sai mõnusamalt läbi 
ajada.

Mida andis Sulle eluks kaasa 
Tallinna 21. Kool?
Selle rohelise dokumendi, et ma 
lõpetasin kooli (nerab).  Koolist 
õppisin kõike, mida ühiskonnas 
toime tulekuks vaja on ja mida 
pere keskel ei omanda. Oskus 
suhteid luua on kindlasti üks 
olulisemaid, mis on hilisemas elus 
vajalik. Kogu minapilt ja oma koha 
leidmine ühiskonnas toimub just 
koolis.

Räägi tagantjärgi kooliajast 
mõni saladus. 
Mulle meenub juhus, kuidas 
põhikooli alguses mängisime 
kuttidega mingit kaklusmängu ja 
lõime kogemata venekeele klassi 
ukse sisse. See uks polnud 
ilmselgelt tehtud nii vastupidavast 
materjalist, kui praegu. 
Ma mäletan seda, kuidas me 
olime Õp. Toominga juures ja 
vandusime, et meie ei ole midagi 
teinud, aga ega midagi hullu ei 
juhtunudki.

Serve The City -  Mis see on?

Tekst: Karoliina Kull

Serve The City ehk lühidalt STC on abivaja-
jatele suunatud mittetulundusühing, mis 
tegeleb mitmes riigis vabatahtlike organi-
seerimisega inimlikku heatahtlikkust väljen-
davatesse projektidesse. STC teeb 
koostööd mitmesuguste varjupaikade, 
laste- ning vanadekodudega, 
sotsiaaltöökeskustega ning ühendab vaba-

Loe lisainfot veebiaadressil 
www.servethecity.ee ning leia 

endas heasüdamlikkus, et 
aidata abivajaid väikeste ja 

lihtsate tegudega!

Lauamängu-
nakkus

Mida kuulab 
õpetaja 
Meeri?
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Juhtkiri
Manfred Kyber on 
öelnud: “Aeg ei loe 
midagi. Üks päev võib 
tähendada palju ja hulk 
aastaid mitte midagi. 
Ainult seal, kus seisavad 
arengu viidapostid, on 
toimunud midagi, mis 
jääb.” Arengu teadlik 
märkamine, teekond 
tulemuseni motiveerib 
ning annab juurde 
enesekindlust, et edukalt 
edasi liikuda. Seda võib 
tähendada ka Lennuki 
puhul. Nagu kirjud sü-
gislehed  on ka Lennuk 
saanud uuest kooliaas-
tast jõudu ning muutu-
nud palju värvilisemaks 
ning seda nii sisu kui ka 
välimuse poolest. Uus 
kooliaasta on toonud 
muutuseid, millest annab 
käesolev lehe number 
väga hea ülevaate. Kui 
ka Sinul on mõningaid 
mõtteid, mida võiks 
lehes rakendada, on 
need oodatud aadressile 
lennuk@21k.ee .

Edukat kooliaastat, 
Lennuki peatoimetaja 
Kadi Hainas
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Kool
Kool ja kodu ühisrindel
Helen Mägi

Jaanika Jõe

Tänavu kooliaasta 1. septembril 
võis näha palju uusi õpilasi kooli 
aulas istumas. Esimesel nädal 
harjusid nad tundide ning klas-
siruumidega, kuid nüüdseks on 
neile kool teada ning nad on 
harjunud kõigega.

 Kuidas oled rahul uue kooliga? 
Mis on parem/halvem võrreldes 
vana kooliga?
’’ Mulle meeldib, et siin koolis on 
palju praktilisi töid, kus saab oma 
teadmisi rakendada. Veel meeldib 
mulle, et siin on võimalik õppida 
hispaania keelt. Seda võimalust 
mul eelmises koolis polnud. 
Hispaania keele õppimise või-
malust on üldse Eesti koolides 
vähe. Samuti on hea, et tunnid on 
sisutihedad ja huvitavad ning 
mõndade õpetajate tundides ei 
tule ka naerust puudust, see teeb 
kohe ka ülejäänud koolipäeva 
rõõmsamaks’’.
Andreas Viikvald, 10CAndreas Viikvald, 10C

’’Kuidas olen rahul 21. Kooliga? 
Olen oma valikuga üsna rahul, et 
otsustasin just siin koolis õppida 

kaasab ka lapsevanema. Kodu ja 
kooli koostöö puudumiste vastu 
võitlemises on väga tähtis ja nüüd 
nõuab seda ka seadus.“ Ja lisab 
veel, et põhjuseta puudumine on 
koolides väga suur probleem.
Kooli õppealajuhataja Ave 
Kallase sõnu esineb põhjuseta 
puudumist vähe. „Klassijuhatajani 
ei jõua alati õigeaegselt lapse-
vanema info  puudumise kohta ja 
seetõttu on e-koolis peaaegu igas 
klssis hulk põhjuseta puudumisi, 
mis hiljem muutuvad põhjenda-
tuks.“

Murelikuks teeb suur põhjendatud 
puudumiste arv, mis jätab lüngad 
sisse puuduja teadmistesse. 
Probleemiks on tundide hiline-
mised, mitte ainult esimestesse 
tundidesse, vaid ka keset päeva. 
Väga hea kooli ja kodu koostöö 
on I ja II kooliastmes. 
 

Uued gümnasistid, 
rebased!

gümnaasiumis. Eks uus algus on 
alati harjumatu, aga aegapisi 
läheb mööda. Inimesi on koolis 
küll palju, võrreldes eelmise 
kooliga, kus ma käisin, aga üldine 
õhkkond tundub olevat üsna 
meeldiv, samuti on uus klass 
täitsa tore, mis on peamine.
 Mariel Luuk, 10CMariel Luuk, 10C

’’Keeled on kindlasti raskemad kui 
reaalis. Hindamissüsteem on 
erinev. Kui ma vastan jutustamist, 
ei öelda mulle u hinnet. Söökla 
kord on teistsugune. Kui reaalis 
võisid ükskõik kellega kus istuda, 
siis 21-ses istub klass koos. 
Keemia meeldis mulle reaalis 
palju rohkem, aga ma ei tea, 
kuidas seda ilusti öelda, et see 
õpetaja mind vihkama ei hakkaks. 
(naerab) 
Füüsika, aga see-eest on 21-ses 
palju parem, tunnis vähemalt 
tehakse ka midagi. Samas 
õpilased on iseloomult täiesti 
erinevad, aga väga toredad ning 
samuti ka õpetajad. Uus klass 
meeldib väga. Kõik on hästi 
sõbralikud ja toredad.’’
Laura Herma, 10ALaura Herma, 10A

’’ Eelmisel aastal õppisin 
ma Tallinna Reaalkoolis. 
Kevadel tegin ma katsed 
21. Kooli ja sain sisse. 
Otsustasin, et tahaks just 
21. Koolis õppida 
sellepärast, et selle kooli 
õppesuund on rohkem 
sobiv minu edasiõppimise 
soovidega. Reaalkool on 
rohkem suunatud 
reaalainete kõrgtasemele. 
Ja ma leidsin, et minu 
tulevane elukutse on 
pigem seotud humani-
taar-, mitte reaalainetega.
 Esimesed koolipäevad 
olid minu jaoks rasked, 
mitte õppimise osas, vaid 
pigem just kohanemise 
osas: lihtsalt kulgesin 
koolimaja peal ühest klas-
sist teise ja ootasin, millal 
päev läbi saab. Aga mida 
aeg edasi, seda vahva-
maks koolis läheb. Seda 
muidugi ka tänu minu 
headele klassikaaslastele, 
kes võtsid mu omaks ja ei 
kartnud rääkima tulla. 
Nüüd ma olen paljudega 
juba suhtlema hakanud, 
kuigi ma veel mõne klassi-
kaaslase nime päris 
täpselt ei teagi, aga eks ka 
need varsti selgeks 
saavad. Tore on ka see, et 
teised gümnaasiumi klas-
side õpilased on hakanud 
minuga suhtlema.
 Mind üllatas positiivselt 
21. Kooli juures see, et 
see on täis organiseeri-
misvõimelisi ja tahtelisi 
inimesi. Tundub, et 21. 
Koolis on üldse väga palju 
huvitavaid üritusi ja ette-
võtmisi, nagu näit. 
keeltepäev, kunstinädal 
jne. Klassiekskurisoonide 
korraldamisel on abiks 
kogu klass. Reaalkoolis 
aga toimus üritusi harva.

 Loomulikult tunnen ma 
oma vanast klassist puu-
dust, kuid üks mu uutest 
klassivendadest ütles 
mulle, et meil on nüüd 
väga hea klassi koosseis. 
Ja tundub, et tal on õigus.
 Mõnikord tunnen puudust 
ka Reaalkooli väga ran-
gest korrast, mis avaldus 
nii tundides kui ka 
igapäevases riietuses. 
Isiklikult mulle 21. Kooli 
koolivest meeldib, sest 
selle all võib kanda kõike, 
mida ise tahad. Seevastu 
Reaalkoolis oli täpselt 
määratud riietuse iga 
detail.
 Minu jaoks on ka harju-
matud need meeletult 
pikana tunduvad vahetun-
nid. Olin harjunud endises 
koolis lühemate vahe-
aegadega  Nüüd olen aru 
saanud, et pikad vahetun-
nid annavad võimaluse 
sõpradega suhelda, kooli 
peal ringi vaadata ja isegi 
koduseid töid teha.
 Reaalkoolis olid meil 
garderoobis garderoobitä-
did, kelle ülesanneteks 
olid riiete ja jalanõude 
vastuvõtmine ja väljaand-
mine. 21. Koolis on 
rohkem iseteenindamine. 
Tundub, et viimane on 
kiirem. Miinuseks on 
muidugi see, et seal on 
suurem trügimine ja gar-
deroobi ruumid on väikse-
mad.
 Uus kool hakkab mulle 
iga päevaga üha rohkem 
ja rohkem meeldima. See 
on nagu täiesti uus 
maailm. Iga päev avastan 
midagi uut: uusi sõpru, 
uusi ruume, uusi õpetajaid 
jne. Loodan, et kool ja 
mina vastastikku rahule 
jääme.’’

 Maria Abel, 10A Maria Abel, 10A

Uued 
näod1
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Kooliaasta on juba hoo sisse 
saanud ja koos sügisega  puhu-
vad uued tuuled ka seadusand-
luses . Nimelt võeti  9. juunil 2010 
vastu uus paljudes inimestes 
ärevust tekitav Põhikooli- ja güm-
naasiumiseadus. 

Palju kõneainet on pakkunud 
lõige, mis käsitleb õpilase koolite-
gevuses osalemist ehk õppest 
puudumisi ja puudumistest teavi-
tamist, ning peatükk, mille järgi 
lasub vanemal suur vastutus, kui 
tema koolikohustuslik laps 
puudub põhjendamata. 

Järgmised punktid on olulised nii 
õpilastele kui ka nende vane-
matele.
Õppest puudumine on lubatud 
üksnes mõjuvatel põhjustel. Mida 
selleks loetakse ning kuidas seda 
hinnatakse? Näiteks on selleks 
õpilase haigestumine või temale 
tervishoiuteenuste osutamine või 
olulised perekondlikud põhjused. 
Kool hindab, kas õppest puudu-
mise põhjuseid saab lugeda 
mõjuvateks. Õpilase puudumisest 
peab vanem  teavitama esimesel 
puudumise päeval. Kooli kodu-
korda on võimalik täpselt uurida 
kooli koduleheküljel.

Kooli direktor Naida Toomingas 
suhtub uude seadusesse posi-
tiivselt  „Enne võitles ainult kool 
puudumistega, aga uus seadus 
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Tähelepanu!
Nüüd on aeg oma sahtlinurgas 

tolmukoguvad kirjutised, 
joonistused avaldada! Ootame 
teie omaloomingut, ideid ning 
samuti ka tundidest meelde 
jäänud värvikaid õpetajate 

ütlemisi aadressile 
lennuk@21k.ee.

Parimatele on välja pandud ka 
auhinnad!
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