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Uus kooliaasta on juba täies hoos ja meie koolis
alustasid sel lel aastal õppimist pal jud uued õpilased. Nelja
kooli katsed tõid gümnasistide ridadesse mitmeid uusi
nägusid. Küsisime uutelt rebastelt, kuidas nad meie kooliga
harjunud on, kuidas siin meeldib ja miks nad Tall inna
21 .Kooli val isid. Vastustest jäi kõlama enamjaolt positi ivne:
kõik on oma klassikoosseisuga rahul ja leiavad, et kooli
õhkkond on väga meeldiv, õpetajad toredad ja vahel isegi
nal jakad ning kiideti ka koolitoitu. Kuigi gümnaasiumis on
palju raskem ja koormus suurem, ol id uued õpilased
sellega juba kooli val ides arvestanud ja tahtsid ikka meie
kall isse kooli tul la. Väiksematest koolidest tul i jad peavad
meie kooli suureks ja segadusttekitavaks, aga küllap kõik
muutub pärast harjumist selgemaks ja klasside leidmine
l ihtsamaks. Suurem osa vastajatest ol id tulnud meie kooli
kindla tahtmisega, kuid ol i ka neid, kes valisid 21 . Kooli ,
kuna olid si ia l ihtsalt sisse saanud. Aga nagu vastustest
näha, ol id kõik väga rahul oma valikuga.

Kuna uued kümnendikud tul id väga erinevatest

koolidest, si is toome välja vaid kõige rohkem esindatud
koolid:
Tal l inna Ingl ise Kolledž
Tall inna Reaalkool
Tall inna Tehnikagümnaasium / Nõmme Erakool / Järveotsa
Gümnaasium
Paljud ol id tulnud ka väljastpoolt Tal l innat, näiteks oli õpi lasi
Viimsist, Avinurmelt ja isegi Narvast.

MMii ll ll eeggaa tteeggeell eettee kkooooll ii kkõõrrvvaall tt??
Ma töötan veel kursustel, kus olen samuti
vene keele õpetaja. Vaba aega mul
peaaegu polegi. Ma töötan isegi
nädalavahetustel, kuid vahepeal, kui ma
olen tõesti ni i väsinud, et ei püsi jalul , istun
televi isori ees ja l ihtsalt ni isama vaatan
seda, kuigi ma ei saagi aru, mis seal
toimub. Ma lihtsalt puhkan.
MM ii ss kkeell ll ttee äärrkkaattee jj aa mmii ll ll ee ppeeaall ee tteeii ll
hhoommmmiikkuu ttii kkõõii ggee kkaauueemm aaeeggaa ll äähheebb??
Ma olen sell ine inimene, kes magab
ööpäevas ainult 4 tundi. Näiteks paar päeva
tagasi ma tegin tööd kella kaheni ja si is
läksin magama ning kell kuus olin ärkvel.
Nädalavahetustel magan vahel natukene
rohkem. Hommikul läheb mul kõige kauem
aega selle peale, et ennast korda sättida.
KKaass ttee jj ää ll gg ii ttee mmoooodd ii ??
Mood ei ole minu jaoks etalon. Ma kannan
neid ri ideid, mis mulle sobivad ja mil les ma
tunnen ennast mugavalt. Kuid kindlasti ma
ei kanna ri ideid, mis on nö vanade aegade
omad. Mulle meeldib klassika.
KKuu ii ddaass ttee eennddaall ee rrii ii ddeeii dd vvaall ii ttee??
Iseloomult olen ma sell ine inimene, kes on
seest väga värvil ine ja positi ivne.
Sellepärast kannan ma sooje ja õrnu toone,
mis tõstavad mu tuju. Ma kannan roosasid,
kol laseid, l i l lasid ja ka helerohelisi ri ideid.
Mulle ei meeldi, kui inimene on ri ides nagu
kloun ehk kui on üle 2-3 värvi koos. Te ei
näe mind kunagi mustades ri ietes, võib-ol la
ainult mustvalgetes. Kindlasti on mul
roosade pükste ja ka pluusiga komplektis
roosa kott ja kingad.
MM ii ll ll ii sstteesstt ppoooodd ii ddeesstt ttee ttaavvaall ii sseell tt rrii ii ddeeii dd
oossttaattee??
Ma ei osta ri ideid firmapoodidest. Tavaliselt
ostan ma riideid si is, kui olen Moskvas. Seal
on need poed, mis mulle meeldivad. Kuid

Tall innas ostan ri ideid suurtest poodidest
nagu näiteks Ülemiste, Kristi ine.
Loomulikult mulle meeldivad soodushinnad
ka (naerab).
KKaass tteeii ll ee mmeeeell dd ii bb mmeeii ee kkooooll ii vvoorrmm??
Mulle tundub,et seee vorm on väga hea.
Minu ajal polnud kunagi sel l ist asja, et
"Juhan on parem kui Sass". Kõik ol id
võrdsed. Hea on ka see, et vestid on
erinevat värvi. See teeb koolimaja palju
lõbusamaks ja kohe on näha, mis
kooliastmest laps pärit on.
Mis puudutab vestikontrol l i , on kõik teie
endi teha. See, kui te läbite kontrol l i
kool ivestis ja si is nurga taga võtate vesti
sel jast ära, on väga mõttetu tegu. Kui te
kannaksite koolivesti , si is oleks kõik korras
ja sel l ist kontrol l i poleks. Ehk siis see, mis
te annate, sel le saate tagasi ka.
KKeess oonn tteeii ee ll eemmmmiikk aauu ttoorr jj aa mmii ss oonn tteeii ee
ll eemmmmiikk rraaaammaatt??
Viktoria Toporeva. Mulle meeldib see autor,
kuna ta tõesti oskab naisele südamesse
vaadata. Mulle ei meeldi
fantaasiaraamatud. Ma tahan lugeda neid
raamatud, mis räägivad reaalsusest.
Lemmik raamatud on: "Ainus" ja "Õnne
lind".
MM ii ddaa ttee aarrvvaattee,, mmii ss õõppii ll aasseedd tteeii sstt aarrvvaavvaadd
jj aa rräääägg ii vvaadd??
Ma arvan, et kui õpilane on kõik ära
õppinud ja sai tunnis hea hinde, si is on ta
loomulikult minu vastu hea ja ei räägi
kurjalt. Aga kui inimene on laisk ja ei teinud
midagi kodus, tema tunni hinne oli kaks või
kolm , on ta väga vihane ning mina olen
see, kel le peale ta oma viha valab ja keda
tema süüdistab, kuigi ta ise oli jätnud kodus
asjad õppimata.
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Biograafia:
Sündis: 9. juul i 1 952. aastal Leedus
Klaipėdas
Rahvus: pooleldi venelane
Praegune elukoht: Lasnamägi
Perekond: poeg ja lapselaps
Kasv: 1 55 cm

Silmavärvus: hal l
Juukse värv: heleblond (kartul ikoor)
Lemmikloomad: koduloomad, kalad
Lemmikvärv: kol lane ja l i l la
Lemmiktoit: kala ja l iha

Kuld või hõbe? pigem kuld

ALLAKIRILLOVA
Katriin Mangus

MMii ttuu aaaassttaatt TTee jj uubbaa vveennee kkeeeell tt õõppeettaattee
nn ii nngg mmii ttuu aaaassttaatt ooll eettee mmeeii ee kkooooll ii ss
ttööööttaannuudd??
Vene keelt olen õpetanud 40 aastat ja
meie koolis töötanud 31 aastat.
MM ii ll ll ii ssttee õõppeettaajj aatteeggaa ttee ssuuhh ttll eettee kkõõii ggee
rroohhkkeemm?? MMiikkss jj uusstt nneennddeeggaa??
Ma suhtlen väga palju Tiina Meeri, Marju
Tapferi ja ka Seori in Jõgisega. Nad on
väga positi ivsed inimesed. Eriti Meeri,
kes on väga intel l igentne ja huvitav naine
ning kellega suheldes tunnen ennast
vabalt ja mugavalt. Tõesti hea inimene.
Samuti on ka väga intel l igentsed ja
meeldivad õpetajad Jõgise ja Tapfer.
MM ii ss ooll ii kkooooll ii aa jj aa ll TTeeii ee ll eemmmmiikkttuunndd??
Minu lemmiktund oli kirjandus. Seal ol i
imeline õpetaja, kes tuletas mulle

meelde ingl it. Kui ta rääkis, si is maailm
minu silmis muutus. See õpetaja ol i
tõesti väga professionaalne ja kõrge
kultuuri inimene.Ta oli väga ilus ja
elegantne haritud inimene.
MM ii ss kkll aassss oonn TTeeii ee ll eemmmmiikk jj aa mmii kkss??
Minu praegune lemmikklass on 1 2A
(minu rühm), kuna seal on lapsed,
kel lest ma olen vaimustuses. Iga kord,
kui ma klassi tulen istuvad nad oma
kohtadel ja on rahulikud. Ma ei pea neile
kunagi mitu korda asju ütlema. Nad on
väga akti ivsed ja initsiati ivsed, teevad
kõik tööd ära ja on alati korral ikud. See
klass on kohe nii hea, et ma isegi ei
taha, et nad ära läheksid. Ma hakkan
neid igatsema, kuna mul pole ammu nii
head rühma olnud.

TERE UUED GÜMNASISTID!



RRoobboooottii kkaarrii nngg oonn aavvaattuudd !!
Alan Paas

Tänavu alustas meie koolis tegevust robootikaring, mis võib pakkuda
huvi ni i matemaatika- ja tehnikahuvil istele kui ka akti ivsetele noortele, kes
tahavad ennast antud alal proovile panna. Antakse ülevaade robootikast ja
infotehnoloogiast ning tegeletakse robotite kokkupanemisega ja nende
programmeerimisega, kuid samuti on olul ine meeskonnatöö arendamine.
ühistöö tulemusena ehitatakse robot, mis esindab rühma iga-aastasel
koolidevahelisel Robotexi võistlusel, mil le teisel etapil seistakse vastamisi juba
rahvusvaheliste meeskondadega välismaal.

Robootikaringi eestvedajaks on Leivo Sepp, kes töötab Mircosoftis
kl iendihaldurina ning kelle jaoks on huviringi pidamine vaid üks hobidest.
Võistluse lähenedes ohverdab Leivo tihti terveid nädalavahetusi osalejate
juhendamiseks ning ettevalmistamiseks. Kuigi ni i mõnedki ringist osavõtjad on
antud alal kogenud, on kõik osalejad võrdsed, kuna lõpptulemuse
saavutamiseks on peamine koostöö.

Kõik huvitatud kuni 1 6-aastased on oodatud ringiga lähemalt tutvuma
ning sellest osa võtma. Lähemat infot saab Maarika Paunalt või jättes Leivole
sõnumi leheküljel www.robootika.com.

KKii ll ll uukkeessii kkuunnssttii aa jj aa ll oooo
kkll aassssii sstt

Emma Johanna Lepasoo

KKeell ll ee jj aa ll aadd kkii ppuuvvaadd aall aattaassaa õõppeettaajj aa TT..
MMeeeerrii ll ee eettttee jj äääämmaa,, kkuu ii ttaa aassuubb kkll aassssii
õõhhuu ttuussaakknnaall ee kkaarrdd ii nnaaii dd eettttee ppaanneemmaa??

Ahhaa, te ei teadnuki? Need
kuuluvad salapärasele Kuldse Peaga
Mehele, kes on juba eelmise aasta
kevadest istunud l i ikumatult klassis
1 05 ja kuulanud põnevusega pealt
kõiki kunstiajaloo tunde. Kes on see
"lojaalne õpilane" ja kuidas ta sinna
sattus?

Ta hoiab käes 1 988nda aasta
almanahhi "Kunst" ja sealt lugesin, et
tegemist on Saksa performance'
kunstniku, kontseptual isti ja poli itikuga.
Lubage tutvustada härra Joseph
Beuys'. Tema üks kuulsamaid
avangardistl ikke aktsioone 1 965.
aastast pealkirjaga "Kuidas seletada
pilte surnud jänesele" on ühiskonnas
kõneaineks tänapäevani. Näiteks on
NO99 teatris lavastatud samanimeline
etendus.

See kuju aga valmis Liisa-
Helena Lumbergi (vi l istlane)
kunstitööna. Täitematerjal ideks on

tavaline praht - plastpudelid,
munakarbid, vanad kaltsud, õhukile.
Kogu konstruktsiooni hoiab püsti
hoolikalt paigutatud traat. See on
teinud meie oma Beuys' äärmiselt
vastupidavaks sell iks.

Niiet nooremad koolikaaslased,
si it tei le õpetussõnad: Meisterdage
kunsti prakti l isteks töödeks midagi
põnevat. Esitage väljakutse oma
fantaasiale: katsetage erinevaid
materjale, uusi vorme, andke oma
loomingule uus mõõde!

ÕÕUUNN
KKAARROOLLIIIINNAA KKUULLLL

Dan-Rainer Alve / vokaal
Karl-Erik Sepp / kitarr
Henri Erik Tammai / trummid
Dennis Richard Shulga / bass

Robert Märk / klahvpil l id

KKll aassssii õõhh ttuu ll
jj äämmmmiimmii sseekkss kkookkkkuu ttuu ll nnuudd
bbäänndd ii sstt oonn kkaassvvaannuudd vvääll jj aa
vväärrsskkee jj aa mmaahh ll aakkaa ssoouunndd ii ggaa
ÕÕuunn ,, mmii ss ppüüssii bb kkõõii gguu ttaammaattuu ll tt
TTaall ll ii nnnnaa 2211 .. KKooooll ii
mmuuuussii kkaall ii sseess ll aaddvvaass.. LLeennnnuukk
kkääii ss ppooii sstteeggaa jj uu ttttuu ppuuhhuummaass,,
eett tteeaaddaa ssaaaaddaa mmii ss oonn ÕÕuunn??

KKuu ii ddaass kkõõii kk aall ggaass??
Karl-Erik: Alustasime koos
Henriga bändi ja käisime
enne tunde kella kaheksa ajal
koos mängimas.
Henri: See oli veits mõttetu,
aga siis hakkas asi tõsisemalt
pihta, kui meil klassiõhtul tul i
koos paari klassivennaga
mõte, et jämmiks koos. Mikk
Saarmann mängis sünti ja
Kaspar Kivi lo trumme, kuni
saime aru, et need kaks li iget
ei ole väga head. Siis tul i
bändi klahvpil ldele Robert ja
bassi hakkas mängima
Dennis.

RRääääkkii ggee bbäänndd ii nn iimmeesstt..
Karl-Erik: See tul i kuidagi

juhusl ikult sel lest, et Henri
sööb pidevalt õuna. Me ei ole
seda suutnud veel ära
vahetada, kuigi kõigi l on
mõtteid. Õun on jäänud.

KKuu ii ddaass ddeeffii nneeeerrii ttee oommaa ssttii ii ll ii ??
Henri: Rock.
Karl-Erik: Natuke karmim kui
rock. Meil on igas loos ka nö
heavymetal koht.

MM ii kkss ttee tteeeettee bbäänndd ii ??
Karl-Erik: See meeldib meile.
Henri: Kui oskad pil l i
mängida, on lahe teistega
koos jämmida.
Karl-Erik: Kuna me oleme
kõik omavahel sõbrad, si is on
mõnus koos bändi teha.
Proovides juba igav ei hakka.

MM ii ss oonn ppaarriimm bbäänndd ii jj uuuu rreess??
Karl-Erik: Meil on ül iäge
trummar. Kõik ütlevad seda.
Henri: Meil on lahedad lood.
Karl-Erik: Me teeme seda
lõbu, mitte raha pärast. Siiani
pole sel le eest veel raha
saanud.

KKuu ii ttii hh ttii ttee eessii nneettee??
Karl-Erik: Peamiselt esineme
kooliaulas aktustel, aga
oleme käinud ka sell isel
üritusel nagu "Bändide
välimääraja", kus läks päris
hästi .

KKuu ii ddaass ssüünnnn ii vvaadd tteeii ee ll oooodd??
Karl-Erik: Põhil iselt kirjutab
Henri lood. Esimese laulu
kirjutasin kül l mina, aga üsna
varsti polnud see enam meie
repertuaaris. Eks me kõik
oleme proovinud lugusid
teha, aga Henri l tuleb see
kõige paremini väl ja.

MM ii ss oonn tteeii ee ttuu ll eevvii kkuuppll aaaannuudd??
Karl-Erik: Tahaks palju
esineda.
Henri: Rohkem tuntust
koguda.

MM ii ll ll aa ll jj aa kkuuss oonn tteeii ee jj äärrggmmii nnee
eessii nneemmii nnee??
Henri: Kui me noortebändi
demovoorust edasi saame,
si is esineme. Eks näis.

KKuuuu ll aammii sseesstt jj aa kkõõnneell eemmii sseesstt
Alan Paas

Loengud pole meie koolis juba ammu sündmustena käsitletavad.
Need on muutunud pea et iganädalaseks l isakohustuseks, mis röövib
õpilaselt veel ühe elutunni. Kuulanud üheteistkümne aasta jooksul mitmeid
erinevaid loenguid, teen üldistuse ja mõned märkused nende kohta.

Nii-öelda "klassikal ised" loengud, kus esitatakse kuivi fakte, jätavad
kuulajaid tihti külmaks isegi huvitava teema puhul. Kuulajaid hoiab
äärmisel juhul ärkvel kõneleja hääle soravus, kuid sel le puudumisel on
vältimatu asjaolu, et loengu lõpuks on pool kuulajaskonda lahkunud või
magavad. Kahjuks on taoline pilt l i igagi tuttav.

Kõige paremad loengud on need, mil les saavad kaasa rääkida ka
kuulajad. Vaatamata teemale peab kõneleja leidma kontakti
auditooriumiga, olgu selleks isegi l ihtne kas-küsimus. Kui leitakse võimalus
siduda kõneaine õpilaste endiga, osutub loeng tulemusrikkaks.

Paljude õpilaste suhtumine loengutesse on kergelt öeldes
ebaviisakas. Loengupidajat katkestavad uste avamine ja sulgemine,
naerupahvakud ning mobii ltelefonide helin. Mittehoolivatele õpilastele on
mõttetu vägisi loengut peale sundida, kuna nad jäävad kõneleja suhtes
kurdiks.

Silmaringi laiendamine on tingimata kasulik, kuid sel le muutmine
kohustusl ikuks l isakoormaks pole mõistl ik. Tuleb lasta kõnelda kasulikel
teemadel ning anda õpilastele valida, kas ta tegelikult tahab kuulata või
mitte.

TTooiimmeettuussee kkoooosssseeii ss::
PPeeaattooiimmeettaajj aa:: Kadi Hainas

KKuu jj uunnddaajj aa:: Susanna Mildeberg

TTooiimmeettuuss:: Karol i ina Kull , Kadi Viigi , Alan Paas, Li isi Hint,
Jaanika Jõe, Ann Kase, Marie Lisette Luha, Katri in Mangus,
Mark Antonius Puhkan, Kristin Ehala, Emma Johanna
Lepasoo

TTäännaammee:: Kaja Kadarik, Andree Paat

Foto: Andree Paat



EECCUUAADDOORRII EERRII PPÄÄRRAA
LIISA MAIDE

RRii ii gg ii ii nn ffoo:: Ecuador ja Galapagose
saared
RRii ii gg ii nn iimmii :: Ecuadori Vabari ik
AAssuukkoohh tt:: Lõuna-Ameerika
PPeeaall ii nnnn :: Quito (asub ekvaatori l)
PPii nnddaall aa:: 283 560 km²
RRaahhvvaaaarrvv:: 1 2 562 000
UUsskk:: katol i iklus, loodususk,
protestantlus
KKll ii iimmaa:: valdavalt troopil ine kl i ima
(rannikul ja džunglis), kõrgematel
aladel jahedam
AAjj aavvaahhee:: Ecuadoris on kell Eestiga
võrreldes 8 tundi taga, Galapagosel 9
tundi
RRaahhaa:: USA Dollar

Vahetusõpilaseks olemine, see
on midagi, mida saab kogeda vaid üks
kord elus ning see on kahtlemata
unustamatu! Vahetusaasta paneb
proovile, annab iseseisvuse,
kogemused ja mälestused. Samuti
saab teises keelekeskkonnas elades
selgeks ka sealne keel, mis minu
puhul on hispaania keel. Kuid tee
vahetusaastani ei ole kerge. Vaja on
täita hunnikutes pabereid-dokumente,
käia valimispäeval, küsida
soovituskirju, käia arsti juurest arsti
juurde jne.

Mõte minna aastaks kusagile
kaugele tekkis tegelikult juba 8.
klassis. Mõtlesin, kui tore oleks elada
aasta mõnes teises ri igis, käia sealses
koolis ja õppida tundma kohaliku
kultuuri, minna aastakeseks ära sellest
ki ire elutempoga maailmast ja veeta
see mõnes päikeselises ri igis. Ning
siin ma nüüd siis olen, teisel pool
ekvaatorit- ECUADORIS (osa maast
asub täpselt ekvaatori l , mil le järgi on
ri ik omale nime saanud).

Minu kodulinn on Riobamba.
Sõna Riobamba tuleb kahest sõnast -
rio, mis hispaania keeles tähendab
jõge, ning bamba, mis ketšua keeles
tähendab orgu. Riobamba paikneb 3.5
tunni kaugusel Quitost, jõe lähedal
ning mägede vahel. Linn on
koloniaalsti i l is nagu Cuenca'gi, ent
turistide poolt prakti l iselt avastamata.
Riobamba on Chimborazo piirkonna

pealinn ning üks olul isemaid
trantspordi keskuseid.

Algus, nagu ikka, ol i üsna
raske. Palju ol i uusi asju, mida vaja
meeles pidada, mil lega harjuda ning,
mis peamine, ma pidin päevapealt
hakkama rääkima uut keelt. Kuna olin
hispaania keelt Eestis aastakese
õppinud, ei uskunud ma, et suhtlemine
selles keeles mulle suuri raskusi
valmistab, kuid kui ma jõudsin perre,
jõudis kohale ka reaalsus.

Esimene nädal peres oli
suhtel iselt imelik - ei teadnud, kuhu
istuda või astuda. Kõike tul i üle küsida
ja pidevalt ol i teadmatus, et mis edasi
saab. Nii pal ju ol i uusi nägusid, keda
meeles pidada ning kellele kõigi le oma
kodumaast rääkida. Vahel tundus, et
kõik juba teavad, kust ma pärit olen,
kus see imeti l luke maa asub ning mis
keelt seal räägitakse(si in arvavad kõik,
et Eestis on ri igikeel ingl ise keel), kuid
ikka ja jäl le leidsin ma ennast kõike
seda kellelegi selgitamas.

Esimesed 3 nädalat, mil ma
koolis ei käinud (kool algas alles 1 2.
septembril), tutvusin ma siinse eluga.
Juba esimesel päeval sai mulle
selgeks, et si in maal eri l isi reegleid ei
ole. Parimaks näiteks võib tuua siinse
l i ikluse, mis lühidalt öeldes on kaos
ning kus auto olul isimaks osaks on
signaal. Üldiselt on nii , et kui auto
käima läheb ja kasvõi paar meetrit
sõidab, si is on ta sõidukõlbul ik, olgugi
et tal ei ole kül jepeegleid ning uks
kukub kohe eest.

Võibol la ongi reegliteta elu
l ihtsam, sest inimesed on siin väga
sõbral ikud ning abivalmid. Nad on
rõõmsad väikeste asjade ja saavutuste
üle ning ei muretse ülearu. Nad elavad
päev korraga ning nende motoks võiks
ol la "kes teab, mis homme saab". Nad
hil inevad igale poole ning kogu aeg,
kuid see ei morjenda neid. Nad on
inimesed, kes elavad elu ni i , et pärast

ei peaks kahetsema tööle kulunud aja
või tegemata jäänud töö pärast, sest
nad teevad nii pal ju, kui parasjagu
heaks arvavad.

Toidust rääkides on minu jaoks
siiani uskumatu, et nende
traditsioonil ine toit on merisiga. Jah,
merisiga, keda meie peame kodudes
väikese armsa loomana, on siinmaal
tüüpil ine toit. Peale sel le, on natukene
õõvastav, et nad söövad ära kõik, mida
ühelt loomalt süüa annab, alates
nahast, lõpetades sisikonnaga. Mina
isikl ikult merisiga ega sisikonda
proovinud ei ole (si iamaani vist tänu
turul nähtud vaatepildi le, kus
karvadeta merisead lahti lõigatuna
laudade peal kõigi le vaatamiseks olid),
kuid enamuse arvates on merisiga see
kõige hõrgum toit maailmas.

Koolis käivad õpilased nagu
Eestiski 5 päeva nädalas. Kool algab
septembris ning lõpeb juuni vi imasel
või juul i esimesel nädalal. Vaheaegu
on küll rohkem kui Eestis, aga nad on
lühemad(paar päeva). Iga päev on
tundide keskel ainult 1 või 2 vahetundi,
mis kestavad vastavalt 40 või 20
minutit. Kõikides koolides on
koolivorm, mis on kohustusl ik ja mida
peab kandma iga päev. Enamasti

koosneb see pluusist, seelikust
(tüdrukutel)-pükstest (poistel), jakist
(kampsunist), sukkpükstest
(põlvikutest) ja mustadest kingadest.
Mil legipärast on esmaspäevad
pidul ikumad kui teised päevad. Minu
koolis on esmaspäevadel lausa eraldi
koolivorm ning iga esmaspäev toimub
hümni laulmine. Õpetajad on koolides
äärmiselt toredad ja õpilased
suhtlevad nendega kui oma
sõpradega. Hindeid pannakse siin 20
pall i süsteemis.

Praeguseks olen ma siinsesse
mañana ellu täiel ikult sisse
sulandunud. Saan juba enam-vähem
aru kõigest, mil lest nad räägivad (mitte
kül l sõna-sõnalt, aga mõttest) ning
suudan ka ise l ihtsamaid vastuseid
anda. On tekkinud mõningad sõbrad,
kel lega paljusid asju koos teeme. Olen
saanud osaks oma suurest Ladina-
Ameerika perest ning naudin iga hetke
koos nendega. Olen õnnelik!

PPSS.. Panen siia ka oma blogi aadressi
nende jaoks, kes tunnevad huvi minu
vahetusaasta kulgemise vastu:
http: //l i isaecuadoris.blogspot.com/

TTeerree!! Mina olen Karolin Kondrat,
sinu kooliõde 11 .a klassist ja mulle
meeldib väga-väga-väga süüa teha.
Unistan isegi oma restoranist või armsast
kohvikust, aga eks tulevik näitab, kas mu
pisike unistus täitub.

Kui sa tahad minust,minu
tegemistest ja sel lest, mida head ma oma
köögis kokkan rohkem teada saada,
vaata mu blogi. Sel le leiad
internetiaadressilt
karol inkondrat.blogspot.com
(Ettevaatust! Selle lehekülje vaatamine
võib põhjustada nälga ja panna tei l suu
vett jooksma!).

Kuna käes on sügis, lehedki on
juba värvil ised ning hakkavad tasapisi
langema, otsustasin si ia l isada õuna-
i irisemuffinite retsepti. Neid on üsna
kerge valmistada ning mõnus peale
väsitavat koolipäeva süüa. Kuid l isaks

erinevatele küpsetistele õuntest, soovitan
ma sügisel süüa ka niisama vahepalaks
kodumaiseid õunu. Vähemalt üks
päevas, sest see on tervisele hea. Ingl ise
vanasõnagi ütleb "An apple a day keeps
the doctor away"!

Valmistamine:

Koori, puhasta ja ri ivi õun.

Sega suures kausis jahu, küpsetuspulber ja

vanil lsuhkur.

Vahusta toasoe või suhkurga ja l isa vahustamist

jätkates muna.

Kalla hulka piim.

Lisa kuivained munasegusse, samuti ri ivitud

õun ning hakitud i irisekommid ja sega vaid ni i

pal ju, et ained segunevad.

Kaneeli-purutaina tegemiseks sulata või ja sega

see suhkru, jahu ja kaneeliga.

Vooderda muffinipanni kuus pesa

pabervormidega.

Täida need poolenisti tainaga, seejärel puista

peale pool purutainast.

Jaga ka ülejäänud tainas vormidesse ning kata

ülejäänud purutainaga.

Küpseta 1 80-kraadises ahjus 25-30 minutit.

Enne ahjust väl ja võtmist proovi küpsust tikuga.

Lase jahtuda.

NNBB!! Neid muffineid on mugavam süüa lusikaga,

sest purukattes sisalduv või sulab ning muudab

pabervormid rasvaseks.

KAROLINI KÖÖGINURK

ÕUNA-I IRISEMUFFINID

6 tk

1 õun

1 ,75 dl nisujahu

1 tl küpsetuspulbrit

1 tl vanil lsuhkrut

75 g toasooja võid

1 dl demerara suhkrut

(võid asendada ka tavalise

suhkruga)

1 muna

0,75 dl pi ima

75 g iirisekomme (näiteks

Kalev Toffee Cream)

Kaneeli-purutainas:

0,75 dl nisujahu

0,25 dl suhkrut

1 tl kaneeli

30 g sulatatud võid

Liisa USA vahetusõpilase Elleniga Foto: erakogu

“Juba esimesel
päeval sai mulle
selgeks, et si in
maal eri l isi

reegleid ei ole.”



ÕPETAJAD ON ÖELNUD:

MMaarrtt MMäännnn ii ssttee:: "Aga niimoodi ei räägi ükski normaalne inimene ju.
Ma saan aru küll , et te pole normaalne, aga. . . "
EEvvee SSii ll ddnn ii kk:: "Sa oled andekas laps. Panen sulle kolme miinuse."
RRii ii nnaa OOttssuuss:: "Mis sel les imelikku on, kui keegi on orienteeritud
vastassugupoole veetlustele?"
EEvvee SSii ll ddnn ii kk:: "Ära puutu seda heri last! See on minu heri lane!"
MMaarrtt MMäännnn ii ssttee:: "Aga kui naabritega jama on, si is kirjutategi si ldi
"F*** al l the neighbours!". "

JÄÄR (21 . I I I - 1 9. IV)
Oled ül iedukas mõnedes asjades, aga Maria del
Carmen avastab, et keegi on tema kausikesest
söönud.

SÕNN (20. IV - 20.V)
Pluuto kümnendas majas toob välja Su juuste
värvi.

KAKSIKUD (21 .V - 20.VI)
Saad põnevate juurvi l jade näitusel esikoha.

VÄHK (21 .VI - 22.VI I )
Planeetide seis vi itab vajadusele teha
kätekõverdusi.

LÕVI (23.VI I - 22.VI I I )
Kõiki lõvisid külastab lähiajal Gollum.

NEITSI (23.VI I I - 22. IX)
Teatavad asjad võivad mingil hetkel võibol la
juhtuda.

KAALUD (23. IX - 22.X)
Veenuse seksti i l Merkuuriga tekitab taltsutamatu
iha õppida.

SKORPION (23.X - 21 .XI)
Kuhugi metsa alla kasvab ühe planeedi asukoha
tõttu nüüd uus pilvik. Mine korja ära.

AMBUR (22.XI - 21 .XI I )
Neutri ino tegi valgusele ära. Mis on Sinu
saavutused?

KALJUKITS (22.XI I - 1 9. I )
Kaljukitsedest kalmaaride kombitsad lähevad nii
lootusetult sõlme nagu Sinu
iPodi/iPhone/iPadi/mp3e kõrvaklapid.

VEEVALAJA (20. I - 1 8. I I )
Kolmveerand ühikut miskit kaob mõnedel kolme
päeva jooksul.

KALAD (l9. I I - 20. I I I )
Kõik kalad ujuvad planetaarse mustri tõttu külg
ees.

HHääii rreekkeell ll aa ll jj aa hhääii rreekkeell ll aa ll oonn vvaahhee!!
Emma Johanna Lepasoo

Häirekell hel iseb, ruumi saabub korraks vaikus, õpetaja
ootab selle möödumist, tund jätkub. Sell ine on enamasti tavaline
reageerimisvi is klassides. Kuid, kas olete kunagi mõelnud, kuidas
tunda ära valehäiret tõel isest ohusignaalist?

Sel kuul ol i ebameeldivat plärinat kuulda lausa kahel korral.
Ni i 7. kui ka 27. septembril ol i õnneks tegemist kõigest valehäirega.
Esimesel korral ol i kooli köögis venti latsiooni rike - suure pahvakaga
ahjust väl junud kuum õhk jäi ruumi ja pani häirekella tööle. Teisel
korral tekkis ebakõla sprinklerisüsteemi hoolduse käigus.

Kuid koolireegl ites on kirjas, et kui signaal on kõlanud üle
minuti , tuleb juba evakueeruda. Niiet järgmine kord, kui kuulete
helinat, si is võtke see teadmiseks. Loodame, et järgmist korda siiski
ei tule.
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Nagu kaks ti lka vett

"Pehme tualett", 1 966 Pehme tualettpott, leid T.Meeri klassist




