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Tall inna 21 . Kooli leht

Selles numbris leiad:

1 4. veebruari l külastasid kooli lehe Lennuk tegijad Eesti Ekspressi toimetust, et vestelda
peatoimetaja Janek Lutsuga ajakirjanduse telgitagustest. Noored ajakirjanikud said põgusalt
tutvuda lisaks Eesti Ekspressi toimetusele ka samal korrusel asuvate Eesti Päevalehe, Delfi ja
Maalehe toimetuste ruumidega.

Kadi Hainas

Lennuki toimetus koos Ekspressi peatoimetaja Janek Lutsuga

Miks õpetajad
streigivad?Intervjuu

noorkirjanik
Airika

Harrikuga

Kehalise kasvatuse õpetajate võistlus

Kuidas
küpsetada

häid
küpsiseid?

. . .ning palju muud huvitavat

Kes võitsid kooli armsaima paari ti itl i?



TTeerree LLeennnnuukkii ll uuggeejj aa!!

Kätte on jõudnud esimene kevadkuu ja aeg on saada aimu, mis meie kall i kooli seinte vahel
toimunud on. Kuigi kevadväsimus kimbutab sind, ürita veel vi imased nädal aega tundides
vastu pidada ja õpetajaid mitte hauda ajada.
Lõpetajate jaoks, olgu neil si is käsil hüvasti jätt põhikooli või gümnaasiumiga, tähendab see
katsete ja eksamite aega. Soovime neile palju jõudu ja jaksu ning et nende soovid ikka täide
läheksid!
Loodame, et vaheaeg on piisavalt pikk, et end korral ikult väl ja puhata. Kasuta seda aega
poole päevani magamiseks ja oma salajaste soovide täitmiseks! Kooli tagasi tul les on vaja
veel vaid kaks kuud pingutada ja saabki nautida soojasid suveilmasid.
Soovime teile kõike head ja paremat,

KKooooll ii ll eehhee ppeeaattooiimmeettaajj aadd
Ann Kase ja Kristin Ehala

SSTTRREEIIKK
Kristin Ehala ja Liina Sala

7. märtsi l ol ime meie, Tall inna 21 .Kooli õpi lased, vabastatud õppetööst ja nautisime vaba päeva, kuid mida tegid
meie kooli õpetajad? Uurisime natuke streigi asjaolusid ja valgustame nüüd ka teid.
Koolitöötajate streigi eesmärgiks oli juhtida tähelepanu õpetajate koormuse ja tasu mittevastavusele. Nii nõutakse

20% palgatõusu ning rahalist tunnustust ka ületunnitöö eest. Õpetaja Ingrid Paggi kommenteeris streiki, öeldes, et
ri igi prioriteedid pole paigas. Haridus peaks olema esiplaanil ja sel le eelisrahastamine nõuaks üldrahvalikku
kokkulepet.
Laiaulatusl iku streigi korraldamine pole ainult märk valitsusele, vaid ka sõnum kogu üldsusele. Rakke

gümnaasiumi direktor Arvo Sakjas ütles Õpetajate Lehes: "Kui õpetajatel on streigiplaan, tuleb see ära teha – ja
suurelt. Mõnekümne või -saja õpetajaga ei ole mõtet asja ette võtta." Kokku on streigist osavõtvaid õpetajaid
l igikaudu 1 5 000, ni i et streigitakse massidega. Siinkohal tekib aga küsimus, miks streigiti meie koolis vaid üks päev.
Kuigi õpilased oleksid ehk soovinud 5-
päevalist puhkust, ol i otsus streikida üks
päev kooli kui kogu kollekti ivi otsus.
Erinevalt 2003. aasta streigist lepiti

seekord meie koolis kokku, et streikivad
õpetajad kooli ei tule. Nende hulgas leidus
ka neid, kes Vabaduse väljakul akti ivselt
protestimas käisid. Üksikud õpetajad, kes
otsustasid mitte streikima hakata, veetsid
koolis tavalise tööpäeva. Asjaolu tegi ehk
eri l isemaks see, et kohal polnud neid, keda
harida.

Kui meie koolis otsustati õpilased
päevaks õppetööst vabastada, si is näiteks
Gustav Adolfi Gümnaasiumis andsid
streigipäevadel noorematele tunde
abituriendid.
Loodame, et val itsus otsustab õpetajate

palka nende töömäära juures tõsta ja
rohkem noori läheb õpetajaks õppima.

PPeeaattooiimmeettaajj aadd ::
Ann Kase,
Kristin Ehala
KKuu jj uunnddaajj aa::
Susanna Mildeberg
TTooiimmeettuuss::
Kadi Hainas,
Karol i ina Kull ,
Alan Paas,
Li ina Sala,
Emma Johanna
Lepasoo,
Li isi Hint,
Mark Antonius
Puhkan,
Katri in Mangus,
Brigitte Susanne
Hunt,
Ea Rist,
Li isa Aavik,
Airika Harrik,
Gerta Raidma,
Lisette Starostin
TTäännaammee::
Marie Lisette Luha,
Karol in Kondrat,
Linda Vainomäe,
Heidi Urmet
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Illustratsioon: Mark Antonius Puhkan



Iga algav päev on justkui puhas paberi leht, mis,
lebades su ees, ootab kaunistamist mitmesugust värvi
pintsl itõmmetega. Tumedad, heledad, kirkad, pastelsed
toonid - pole kahtlustki, et ainult must-valgega ei pi irduks
ükski lehekülg Sinu eluraamatust.

Jõudnud märkamatult aega, mil kooli lõpuni on jäänud
vaid veidi rohkem kui kuu, tajun järjest enam, et pole
kasutanud kõiki värve, mis on kogu kooliaja mu ees
ahvatlevalt seisnud.

Arvan, et Albert Einsteini lt pärinenud mõttetera "see on
ime, kui pärast kooliharidust on inimesel uudishimu"
annab selgelt edasi emotsiooni just sel le kohta, mida ei
põhikooli- ega ka gümnaasiumilõpetaja tunda ei tohiks.

Antud juhul on paradoksaalseks näiteks hil iste
öötundideni uneaja arvelt õppimisele pühendatud aeg
ning samuti ka pidev võitlus paremate hinnete pärast.
Pean paraku tunnistama, et mõlemad neist on vähemalt
minu jaoks olnud sageli esinevad, kuid veelgi kurvem on
see, et tegelikkuses tõukavad need tagaplaanile
õppimise tegeliku väärtuse - uudishimu ning kire ol la igas
tunnis 1 00% kohal ning ammutada endasse põnevusega
uusi teadmisi.

Sel lest tulenevalt kiputakse sageli unustama
eesmärgid, mis peaksid tegelikult esikohal olema. Valge
paberi lehe näitel võivad värvid muutuda valede
prioriteetide tõttu ühekülgseks ning tuhmiks,
teadmistehimu asemel tungib esiplaanile aga tüütu
kohustus. Arvan, et just kirju paberi lehe pilguga oleksin
pidanud vaatama õppetööle juba gümnaasiumi algul,
kuid seda aega meenutades läksin uudishimu ja
vaimustuse avaldamise asemel l ihtsalt vooluga kaasa.

Kuid ometi, minu jutu mõtteks pole mitte tuua
konstrukti ivset kri itikat sel le kohta, kuidas ja mis
eesmärkidel keegi õppima peaks.Tahan lihtsalt meelde
tuletada, et kerge on enesest mööda lasta kõik, mida me
teatud hetkel vajal ikuks ei pea ning seda valede
eesmärkide ajendil .

Rõhutaksin hoopis seda, et pal ju põnevam ja
mängulisem on võtta nii iga hetke kui ka koolipäeva
põneva väljakutsena, mis toob meis esile naturaalse
uudishimu ning tahte saada igast käesolevast hetkest
maksimaalne panus enese arendamiseks. Ja mis kõige
parem – sell iste väikeste muutustega saab alustada
kohe, kas või hommikul ärgates, kui hakkame enda ees
olevat puhast paberi lehte täitma just sel l iste toonidega,
nagu tahame, et meie ülejäänud päev kujuneks.

LIHTSAD VÄLJAKUTSED VÜRTSITAVAD MEIE ELU

Kadi Hainas

Lennuki toimetus koos Ekspressi peatoimetaja Janek Lutsuga



Meie kooli 1 0C klassi õpilane Airika Harrik avaldas
2011 . aasta lõpus üle 400-leheküljel ise esikromaani
"Iseenda laps", mis on esimene osa samanimelisest
tri loogiast. Raamatu kirjutamist alustas Airika 1 3-
aastaselt. Kümnest kirjastusest, kel lele ta oma kirjatöö
saatis, vastas tal le vaid kolm. Nendest kolmest nõustus
raamatut avaldama Randvelti kirjastus. Nüüdseks on
tema teos muutumas üha populaarsemaks. Miks ja
kuidas Airika raamatu kirjutas ning kuidas möödub tema
argielu?

MM ii ss vvii ii ss ssii nndd rraaaammaattuu kkii rrjj uu ttaammii sseenn ii ??
Mulle on alati meeldinud midagi ise luua ja teha ning
seepärast otsustasin ma 7. klassis, et võiks proovida
raamatut kirjutada. Ma olin varem proovinud teha
koomikseid ja multifi lme, aga need polnud ikkagi need.
Seega ma otsustasin teha raamatu.

MM ii ll ll ii sseedd oonn rraaaammaattuu kkii rrjj uu ttaammii ssee rrõõõõmmuudd jj aa mmuurreedd??
Rõõm on kindlasti protsess ise. Alustada on kõige
toredam, sest si is on värsket inspiratsiooni ja mõtteid.
Halvad hetked on need, kus inspiratsiooni pole. Need
võivad vahel isegi päris pikad olla, aga õnneks lähevad
need üle.

TTeeaattaavvaassttii oonn rraaaammaattuu kkii rrjj uu ttaammii nnee mmaahhuukkaass ttöööö?? KKuu ii ddaass
ssii nnaa ssii ii ss rraaaammaattuu vvaallmmii ss kkii rrjj uu ttaassii dd??
Kokku läks aasta, aga akti ivselt kirjutasin ma sellest ainult
kuus kuud, sest mul polnud kuhugi ki iret. Mul polnud veel
tähtaega ja ma polnud kindel, kas ma selle ka lõpuni teen,
aga viimased neli kuud kirjutasin ma peaaegu iga päev.

TTuu ttvvuussttaa LLeennnnuukkii ll uuggeejj aa ii ll ee rraaaammaattuu ssii ssuu ..
Raamatu peategelaseks on tavaline 8. klassi koolitüdruk
Annika Vainu, kes elab algul aastas 2009 ja si is ühel
päeval "pahh!" rändab ta aastasse 1 993, kus temaga
hakkavad juhtuma erinevad müsti l ised sündmused, aga
mis seal täpsemalt toimub, lugegu igaüks ise. (Naeratab
kavalalt)

KKaass ssuu ll oonn eennddaall sseell ll eess rraaaammaattuuss ll eemmmmiikktteeggeell aassii vvõõii
--ssüünnddmmuussii ?? MM ii ll ll ii sseeii dd??
Mul ei ole väga konkreetseid lemmiktegelasi. Kõik on ikka
mingis mõttes toredad, aga kõige rohkem meeldivad
mulle kuuhundid.

MM ii kkss??
Sest nad ei ole inimesed. Nad on põhimõttel iselt koerad
ja mulle meeldivad loomad. (Naerab)

MM ii ll ll ii sstteell ee vvääll jj aaaannnneetteell ee ooll eedd jj uubbaa ii nn tteerrvvjj uuuu aannddnnuudd??
Eks neid on mitu olnud: Naisteleht, Õhtuleht, ajakiri 1 6.

KKaass ssaa ooll eedd ll ii ssaakkss ""PPeeaall ttnnäägg ii jj aa ll ee"" vveeeell mmõõnneess tteell eessaaaatteess
eessii nneennuudd??
Jah, "Reporteris".

KKaass ssõõpprraaddee--ttuu ttttaavvaattee ssuuhh ttuummii nnee oonn ssii nnuussssee kkuu ii ddaagg ii
eerrii ll ii sseell tt ppäärraasstt rraaaammaattuu aavvaall ddaammii sstt mmuuuu ttuunnuudd??
Kusjuures ei ole eriti . Võib-ol la mõni on natuke
sõbral ikum, aga tegelikult olen väga rahul. Kõik ol i juba
enne ka tore. Koolivahetus sujus hästi .

MM ii ll ll ii sseedd oonn ssii nnuu ttuu ll eevvii kkuuppll aaaann ii dd??
Hetkel on plaanis arstiteadust õppima minna. Kirjanikuks-
kui ma üldse jään, si is vaid hobikorras.

MM ii ll ll ii sseedd oonn ssuu hhoobbii dd??
Minu hobideks on lugemine, kirjutamine, muusika
kuulamine, kitarrimäng, vahel ka kokkamine, kui aega on.
Varem käisin ka kõhutantsus, aga kuna olin pal ju haige,
si is sel aastal ei käi. Järgmisel aastal lähen uuesti.

SSaa ttuu ll ii dd mmeeii ee kkooooll ii PPeell gguu ll ii nnnnaa GGüümmnnaaaassii uummii sstt.. KKuu ii ddaass
ssuu ll ll ee mmeeii ee kkooooll mmeeeell dd ii bb??
Ausalt öeldes rohkem kui eelmine. Ma armusin esimesest
si lmapilgust sel le maja aatriumisse ja ma ei kahetse
hetkekski, et si ia kooli tul in.

MM ii ss ssuu ll ll ee ssii ii nn mmeeeell dd ii bb??
Kõik meeldib. Mulle isegi meeldib mõnes mõttes see, et
si in on raskem, sest si is ma tean, et ma saan parema
hariduse. Inimesed on ka väga toredad ja sõbral ikud. See
maja on lahe. Isegi treppidega olen ära harjunud.
(Naerab)

Airikal on ka soov: Omalt poolt soovin kõigi le Lennuki
lugejatele samuti lennukaid mõtteid ja kena õppeaasta
jätku!

AAii rrii kkaa HHaarrrrii kk –– mmeeii ee kkooooll ii kkii rrjj aann ii kk
Liisa Aavik

"Ma ei kahetse
hetkekski, et ma siia

kooli tul in. "

Foto: Linda Vainomäe



11 ..MM ii ss aaaassttaall ii llmmuuss eessiimmeennee eeeessttii --mmeehhhh ii kkoo ssõõnnaarraaaammaatt??
Ivo Raenok: Ma tean seda, et aastal 1 552 läksid
araablased ära Pürenee poolsaarelt ning 1 592
hispaanlased Granadasse ning nad olid seal 800 aastat.
Ave Arutamm: Ma arvan, et sel l ist sõnaraamatut ei olegi,
aga pakun 1 995.
22 .. MM ii ttuu ll ii ii ttrrii tt vveetttt hhooii aadd kkookkkkuu ,, kkuu ii kkeeeerraadd hhaammbbaappeessuukkss
kkrraaaann ii kkii nnnn ii ??
I : Pal ju. (mõtl ik paus) No aga see hoiab kokku vett, raha,
kraani, hambapastat ja ka kindlasti hambaid.
A: See oleneb ju sel lest, kui kaua pesen hambaid. Ma
arvan, et seda ei saa li itrites öelda.
33.. MM ii ttuu vväärrvvii oonn vvii kkeerrkkaaaarreell ??
I : Ma pakuksin 7, aga ma ei tea miks just seitse, aga ma
arvan, et 6.
A: 7.
44 .. KKuu ii ppaall jj uu aann ttaakkssee aaeeggaa CCooooppeerrii tteessttii ss jj ooookkssmmii sseekkss??
I : 1 2 minutit.
A: 1 2 minutit.
55.. MM ii ss oonn mmaaaaii llmmaa kkõõii ggee ssuuuurreemm ssaaaarr??
I : Ma pole kunagi Austraal ias käinud, aga minule meeldib
Saaremaa, oma kodu saar ja mina pakun Saaremaa.
A: (väga pikk mõttepaus) Äkki Austraalia, aga see ei ole
ju saar. Järel ikult Gröönimaa.
66.. MM ii ss mmaaaa aauu ttoo oonn SSuubbaarruu??
I : Lõuna-Korea.
A: Miks ma pean sell iseid asju teadma? (teised kehalise
kasvatuse õpetajad sosistavad "Jaapan") No siis on
Jaapan, aga teised ütlesid.
77.. MM ii ttuu pprroottsseenn ttii mmaaaaii llmmaa ii nn iimmeesstteesstt ppooll ee kkuunnaagg ii
kkaassuu ttaannuudd tteell eeffoonn ii ??
I : Kui pal ju inimesi on maailmas? 7 mil jardit? Hakkame
siis nul l ist pihta. No on ju Hiina, India, Aafrika (pikk paus).
1 5%
A: Ma ei tea, äkki 7%.
88.. KKaass vvääii ddee oonn ttõõeennee vvõõii vvaall ee:: "" KKeesskkmmii sseell tt 11 0000 ii nn iimmeesstt
ll äämmbbuubb ii ggaall aaaassttaall ppaassttaappll ii ii aattss ii ttõõttttuu ""??
I : Raudselt on tõsi, see on ju ni i pisike osa. Mis see 1 00
inimest si is on.
A: Vale. Mina ei usu, et sel l ine asi tõene on.

99.. MM ii ttuu ttäähh ttee oonn ttaaeevvaass??
I : Ma alustasin lugemist, aga ma pole seda veel
lõpetanud. Vanasti mõõdeti tähtede lugemisega
silmanägemist.
A: 6.
11 00.. MM ii ss oonn vvõõrrkkppaall ll ii üümmbbeerrmmõõõõtt??
I : Mõõdame ära! (võtab võrkpall i ja mõõdulindi) 20cm, ei
ma vaatasin läbimõõtu, ei ole võimalik, et 66cm. See
kõlab kuidagi ebausutavalt. Pakun 66,2cm.
A: Oh, ma ei teagi. (püüab kätega pall i suurust näidata)
Äkki on 67cm.
11 11 .. MM ii ll ll ii sseell tt mmaaaall tt oonn ppäärrii tt bbuummeerraanngg??
I : Seal, kus jahitakse kängurusid, ja neid on ainult
Austraal ias. Nimi känguru on tulnud nii , et kui küsiti
põl iselanike käest, mis loom see on, si is põl ismaalased
vastasid: "känguru", see tähendas nende keeles, et ei
saa aru. See on sell ine müüt, mida ma tean.
A: (i lma mõtlemata) Austraalia.
11 22 .. KKeell ll ee vvaahheell ttooiimmuuss rroooossii ddee ssõõddaa??
I : Tuleb kohe ette Ingl ismaa ja Prantsusmaa. Kuid on ka
ju sel l ine telesaade, no selle populaarse saatejuhiga, kes
seal Venemaal on praegu. See tuleb igal reede, seda on
väga huvitav vaadata.Väga hea saade on.
A: See toimus Ingl ismaal ehk siis inglaste vahel.

VVaassttuusseedd ::
1 . mehhiko keelt ei olegi olemas
2. 1 2-1 5l
3. 7 värvi
4. 1 2 minutit
5. Gröönimaa
6. Jaapan
7. 25%
8. tõene
9. 6
1 0. 65-67 cm
11 . Austraal ia
1 2. kahe Ingl ismaa aadli suguvõsa vahel ingl ise trooni üle

Kokkuvõtteks saab öelda, et kuigi õpetaja Raenok
rääkis huvitavatest asjadest, sai ta 1 2 punktist tubl i
4 punkti ning õpetaja Arutamm 1 2 punktist 7 punkti.

ÕÕppeettaajj aa vvss õõppeettaajj aa

Test: Marie Lisette Luha ja Liisi Hint Fotod: Liisi Hint

Kehalise kasvatuse õpetajad Ivo Raenok ning Ave Arutamm võistlevad omavahel mitte 60 meetri
jooksus vaid teadmiste kontrol l is.



Kui muffinitest ja kookidest isu täis saab (sel l ist aega ei saabu
minu puhul vist mitte kunagi), on tore vahelduseks küpsiseid
küpsetada. Seekord olen välja val inud tei le avaldamiseks
traditsioonil ised küpsised šokolaaditükkidega, mis on väga
armastatud nende kodumaal USA’s. Chocolate chip cookies,
nagu neid seal kutsutakse, on klassikal ise retsepti järgi
võiküpsised tumeda šokolaadi tükkidega. Loomulikult pole
keelatud šokolaadi asendada pähklite, mandlite või rosinatega.
Valmista küpsised vastavalt oma maitsele, kuid isikl ikult arvan,
et šokolaadiga on need siiski kõige paremad.

Koolikogemus ookeani
tagant

Liina Sala

Kevad läheneb mühinal. Koos kevadega läheneb
ka suvi. See tähendab aga Margarethi le ja paljudele
teistele vahetusõpilastele, et neid oodatakse kaugetelt
maadelt tagasi kodumaale. Isegi kui koduigatsus ei
kimbuta, tuleb jätta hüvasti sealse pere ja sõpradega.

Margareth on meie kooli 1 1 .c klassi õpilane, kes otsustas
minna vahetusõpilaseks USAsse. Tema unistuseks oli
kogeda omal nahal fi lmidest nähtud ja raamatutest loetud
ehtsat Ameerika keskkoolielu. Seitsme kuuga on USAsse
end kenasti sisse seatud, koolipinki nühitud ja ka uusi
sõpru leitud. Margarethi sealsesse perre kuuluvad ema ja
isa, 20ndates vennad elavad juba iseseisvat elu.

KKaass UUSSAA oonn ssii ii ss nn ii ii hheeaa,, ssuuuurr jj aa vvõõiimmaass,, nnaagguu mmeeii ll ee
kkõõii gg ii ll ee nnääii bb??
Hulganisti erinevaid võimalusi, mis meil väikses Eestis
puuduvad, erineva kultuuritaustaga inimesed - elu
sealmail käib hoopis teises rütmis. Eestlastel on palju,
mida ameeriklastelt õppida. "Siin on tavaline poes või
tänavatel võõra inimesega rääkima hakata, a la "Kuidas
sul läheb?"" Margareth on sellega juba harjunud.
Võrreldes ameeriklastega on eestlased tõesti väga
kinnised inimesed ja jätavad sageli enda teada arvamuse,
mida ameeriklane oleks kindlasti laiale i lmale kuulutanud.

KKaass oonn kkaa mmii ddaagg ii UUSSAA--ll mmeeii ll tt õõppppii ddaa??
Selle küsimuse peale tuleb lühikese mõttepausi järel
kohe vastus: "Plaanidest kinnipidamist". Pärast
mõningast asjasse süvenemist selgub, et USAs pole
miski kunagi 1 00 % kindel ja ni i mõnigi plaan võib hoopis
teistsugusena realiseeruda. Margareth tunneb USAs
puudust ühistranspordist. Just nimelt, lugesite õigesti .
Meil vuravad bussid, trammid ja trol l id üpris sageli ringi
ning tihti lugu on need ka puupüsti täis, just si is, kui meil
oleks vaja kuhugi l i ikuda. Aga tuleb välja, et USAs li igub
ühistransport pigem suurl innades. Väiksemates l innades
on seetõttu l i ikumine raskendatud ja üpris keerul ine on
ühest l innast teise saada.

Margarethi
jaoks on
USAsse
saamine
ammune
unistus, mis
nüüd lõpuks
ka täide läks.
Kui ka sina
tunned, et
tahaksid oma julguse ja arukuse proovile panna, si is ära
lase võimalust käest! Mine ja proovi järgele, mis tunne on
õppida ja elada välismaal!

Margarethi tegemistest ookeani taga saad lugeda:
http: //mannusas.blogspot.com/

ŠŠookkooll aaaadd ii ttüükkkkii ddeeggaa
kküüppssii sseedd ::
11 5 g toasooja võid

0,75 dl suhkrut

1 ,75 dl fari insuhkrut

1 muna

1 tl vanil lsuhkrut

3,75 dl jahu

¼ tl soola

1 tl soodat

1 tl küpsetuspulbrit

1 00 g hakitud tumedat

šokolaadi/tumeda šokolaadi tükke

VVaallmmii ssttaammii nnee::
Kuumuta ahi 1 75 kraadini. Vahusta toasoe või suhkru ja
fari insuhkruga. Lisa muna ja vanil lsuhkur ning sega
ühtlaseks. Lisa segule omavahel eelnevalt segatud jahu,
sool, sooda ja küpsetuspulber. Viimaks lisa
šokolaaditükid ning sega ühtlaseks tainaks.

Kata suur ahjuplaat küpsetuspaberiga. Vormi tainast
lusika või käte abil umbes 2 teelusika suurused
ümmargused pätsid ning aseta need umbes 5-
sentimeetriste vahedega ahjuplaadile (küpsised paisuvad
ahjus suuremaks). Küpseta 1 2-1 4 minutit, kuni nad on
äärtest i lusad kuldpruunid. Lase enne serveerimist
küpsistel veidi jahtuda ja taheneda. Sellest kogusest
saab umbes 20 küpsist ehk siis umbes kaks plaaditäit.

KAROLINI KÖÖGINURK
Karolin Kondrat

Margareth (roosas) ja sõbrad
Foto: erakogu



Abikabinet
TTeerree!!
MMuu ll oonn vvääggaa ssuuuurreedd kkeesskkeenndduummii ssrraasskkuusseedd .. VVaajj aann
hhääddaassttii aabbii ,, kkuunnaa eeii ssuuuuddaa kkoonnsseenn ttrreeeerruuddaa
õõppppiimmii sseell ee.. VVaajj aann aabbii !!
MMaarrtt6666

Tere, Mart!
Keela endal teleka vaatamine ja internetis käimine
enne õppimise lõpetamist. Tee kindlad reeglid ja
mõtle enda jaoks välja auhind, mil le sa reegleid
täites saada võiksid. Oodatav lõpplahendus aitab
tihti protsessi läbi vi imisele kaasa.
Sinu Dr. Abinõu

MMuu ll oonn mmuurree.. MMuu ll ll ee ttuunndduubb,, eett mmuu ppooii ssss hhaakkkkaabb
mmuusstt äärraa ttüüdd ii nneemmaa.. OOll eemmee ooll nnuudd kkooooss jj uubbaa ppooooll ttee ii sstt
aaaassttaatt jj aa mmuu ll ooll eekkss vvaajj aa nn ii ppppee,, kkuu ii ddaass ssuuhhee
vväärrsskkeennaa hhooii ddaa..
KKii ii zzuukkee

Tere, Kiizuke!
Kindlasti on kõige paremaks lahenduseks poisi
endaga rääkimine. Selgita tal le oma tundeid ja pane
ta ennast mõistma. Lisaks veetke koos aega ja
tehke midagi uut ja huvitavat. Näiteks võite minna
lõbustusparki ning veeta seal üks tore päev. Tundke
elust rõõmu!
Sinu Dr. Abinõu

Kooli armsaim paar
Lisette Starostin, Ea Rist

Kuna hil juti sai läbi sõbrakuu, si is tegime Facebookis
küsitluse ja selgitasime välja mil l ine on meie kooli kõige
armsam paar. Võitjapaariks osutusid LLii ii ss NNeessll eerr (9a) ja
MMaarrkkeenn MMaallmm (9c) 79 häälega. Tegime nendega ka
intervjuu ja uurisime, mis on nende suhte edu valem.

KKaauuaa ttee kkooooss ooll eettee ooll nnuudd??
Liis: Ütleme nii , et 2011 aasta suve algusest.

KKuu ii ddaass ttee eessiimmeesstt kkoorrddaa kkoohh ttuussii ttee??
Liis: (naerab) Ta leidis mu facebookist üles ja ni i
hakkasimegi suhtlema.
Marken: I lus tüdruk oli , tahtsin temaga suhtlema hakata.
Hell itasin teda natuke (naerab).

MM ii ll ll ii nnee oonn ooll nnuudd tteeii ee kkõõii ggee ssuuuurreemm ttüü ll ii ??
L: Ma ei teagi. Me oleme tegelikult juba päris mitu korda
lahku ka läinud, kuid sel l iseid väikesi vaidlusi tuleb vahel
ikka ette.
M: Päris suuri põhjuseid tegelikult ei olegi.
L: Üks põhjus, miks viimati lahku läksime, ol i aeg.
M: Samuti on armukadedus üheks tül i põhjustajaks.

KKuu ii ddaass ooll eettee ttüü ll ii ddeesstt üü ll ee ssaaaannuudd??
L: Tavaliselt me lihtsalt räägime asjad selgeks. Vahepeal
elame end ka üksteise peal väl ja ja tuleb ka karjumisi
ette, aga hil jem kall istame ja lepime ära.

MM ii ss oonn tteeii ee mmeeeell eesstt tteeii ee ssuuhh ttee nnöö eedduu vvaall eemm??
L: Peab usaldama üksteist.
M: Kui paaris on mõlemad võrdsed- üks ei domineeri.
Mõlemal peab olema oma arvamus, mitte ei ole oma
kaaslasest üle.

MM ii ss ttee aarrvvaattee,, mmii ss oonn ttaavvaall ii sseell tt sseeee,, mmii ss kkaahhee ii nn iimmeessee
ssuuhheett kkõõii ggee rroohhkkeemm rrii kkuubb??
L: Tavaliselt on põhjuseks umbusaldus.
M: (Jääb mõttesse) Kui usalduse korra kaotad, si is on
seda raske uuesti tagasi saada.
L: Jah, veel on ka armukadedus. . . Tekib vahel ka
sell iseid paranoil isi hetki, et kaaslane ei ole truu.

MM ii ll ll ii sseedd ii sseell oooommuu jj oooonneedd oonn tteeii ee jj aaookkss üükksstteeii sseess kkõõii ggee
ttäähh ttssaammaall kkoohhaall ??
M: Liisiga on hästi lõbus koos olla, ta mõistab mu nalja,
temaga on koos väga murevaba olla ja teda saab alati
kõiges usalda.
L: Samuti mõistmine ja kindlasti hoolivus- Marken tahab,
et mul alati kõik hästi läheks ja ta toetab mind kõiges.

KKaass ttee uussuu ttee aarrmmaassttuusseesstt eessiimmeesseesstt ss ii llmmaappii ll gguusstt??
Vastavad koos: Jah!

Küsitlesime ka Markenit ja Li isi eraldi, et teada saada, kui
pal ju nad üksteise kohta fakte teavad.
Marken vastas Liisi kohta peaaegu kõikidele küsimustele
õigesti ning Liis Markeni kohta samuti.

Hei, naised. Alates sellest
Lennuki väl jaandest hakkan
mina tei le jagama ilunippe ja
-saladusi ning samuti
tutvustama ka huvitavate
asjadega tegelevad inimesi.

Kuna kevad on kohe
saabumas, tutvustan tei le 5
asja, mis sobivad
suurepäraselt kevadele
omase värskuse ja
naturaalsusega:

11 .. Berit Soosaar teeb
käsitööehteid kõikidele
maitsetele soodsa hinnaga ja
tema lehekülg facebookis on
"Berta Jewelry". Seal on
kaunid ehted: kõrvarõngad,
prossid, kaelakeed jne.

22 .. Kuumade kääride lõikus,
mil le ma avastasin al les nädal
tagasi. See tähendab seda, et
juukseotsi lõigatakse kõrgel
temperatuuri l ja tulemus jääb
väga ilus ning terve. Juuksed
püsivad kolm korda kauem
terved.

33.. Riitsinuseõli , mida saab
osta paljudest apteekidest, on
suurepärane vahend ripsmete
kasvu kiirendamiseks. Ma
kasutasin seda umbes 3 kuud
ja tulemuseks olid pikad ja
terved ripsmed.

44.. Vaala platsenta ampull id. . .
Kõlab imelikult, aga need on
tõesti kasul ikud neidudele,
kel lel on õhukesed ja katkised
juuksed. Neid saab endale
samuti soetada apteekidest.
Mu klassiõde kasutas neid
ühe kuu ja tulemuseks olid
nähtavalt tervemad juuksed.

55.. Sheavõi on tõeline
imetoode: juustele, kehale ja
näole kantav kreem, mis
niisutab keha, vähendab aknet
ning sobib kasutamiseks ka
peanahale.

Olge tubl id ja ma loodan, et
leiate si it nimekirjast endale
samuti midagi uut
proovimiseks.

MOEPESA
Brigitte Susanne Hunt



JÄÄR (21 . I I I - 1 9. IV)
Tee maailmale teene ja kammi oma
juuksed vaehelduseks teisele poole.
Muidu oled üldiselt si iski talutav.

SÕNN (20. IV - 20.V)
Ärkad ühel hommikul üles ja avastad, et
oled vanem kui ei le. C'est la vie.

KAKSIKUD (21 .V - 20.VI)
Energia ei teki ega kao, vaid muundub
ühest pitsast 50 kätekõverduseks.

VÄHK (21 .VI - 22. VI I )
Viid lõpule sel le, mida eile kel l 20:42
alustasid. Vaata ainult, et lähim Veevalaja
teada ei saaks!

LÕVI (23. VI I - 22.VI I I )
Teaduslikud uuringud tõestavad, et oled
ohtl ikult heas tujus. Räägi üks hea nali või
astu klounikol ledžisse.

NEITSI (23.VI I I - 22. IX)
Miks sa üldse oma aega horoskoobi
lugemisele raiskad? Marss, mine ja õpi!

KAALUD (23. IX - 22.X)
Aeg on soodne nuppude vajutamiseks
lähimal tehnikaseadmel. Saturni aspekt
sunnib varsti vetsu minema.

SKORPION (23.X - 21 .XI)
Oled ilus. Sul pole valikut, sa l ihtsalt pead
olema. Kui sa pole, si is peale tunde nurga
taga. . .

AMBUR (22.XI - 21 .XI I )
Siniste si lmadega võõras röövib su
südame. . . ja rahakoti. . . ja mobii l i . . . ja
kogemata ka. . .kohvitopsi.

KALJUKITS (22.XI I - 1 9. I )
Maailma lõpp läheneb ohtl iku kiirusega.
Kaeva endale urg, poe peitu ja ära enne
järgmist jaanuari väl ja tule!

VEEVALAJA (20. I - 1 8. I I )
Äratad musklis vastassooliste tähelepanu.
Muidu on su elu sama igav edasi.

KALAD (1 9. I I - 20. I I I )
Midagi juhtub, aga mil lal , on veel
uurimisel. Ära seni l i iguta, muidu keerad
saatuse enda vastu!

SSii ll ddnn ii kk:: "Niisugused kirjatükid ei kannatagi kaine peaga lugeda! Enne teie kontrol ltöid peakski natuke veini jooma,
et oleks lõbusam ja valutum parandada."
PPaagggg ii :: "Kas sa alahindad mu jõudu? Ma olen korral ik koduperenaine!"
AAll aavveerr:: "Lepime kokku, et me nimetame teda "mõttetuks meheks". Eks neid mõttetuid mehi ole mujalgi kui
grammatikas. . . "
SSii ll ddnn ii kk:: "Üks korral ik jänes on 3 korda targem kui rul lnokk!"
PPaagggg ii :: "Humanitaarklass ei tea, kes on P.E.Rummo? Aiai, nüüd ma lähen kitun Seori ini le ära!"
SSii ll ddnn ii kk:: "Tead, kogu maailmavalu ei saa parandada Newtoni teise seadusega!"
JJõõgg ii ssee:: "Pane see telefon ära või see läheb nagu lutsukivi! Mul ol i pal l ivise koolis 2, ma pean veel harjutama. . . "
PPaagggg ii :: "Kuna sa pole Jeesus Kristus, kes maad puudutamata ringi laseb, si is ma eeldan, et sinu pastlad pole nii
puhtad."
OOttssuuss:: "Kellel on surres rohkem asju, see võidab. Nii et hakka parem neid asju koguma."

HHOORROOSSKKOOOOPP

Õpetajad on öelnud:

Leia 11 erinevust ja vväärrvvii ii ssee!!

I l lustratsioon: Mark Antonius Puhkan
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Asjad, mis lume alt välja sulavad 

 
Kevad hakkab kätte jõudma. Tunnen, kuidas lumi hakkab 

mu peal sulama ning aeglaste veeojadena alla voolama. 

Inimesed kõnnivad mööda ja keegi ei märka mind, tühja 

kokakoola pudelit. Ma olen siin, prügikasti taga, lamanud 

juba tubli kaks aastat. Üks noor plika viskas mu siia, pärast 

kooli. Mäletan seda päeva hästi, oli sügise lõpp. Ta lihtsalt 

viskas mu prügikastist mööda ja ei vaevunud üles võtma. 

Järgmisel päeval hakkas lund sadama ja ma mattusin 

täielikult selle alla. Kevade saabudes arvasin, et lume alt 

välja sulanuna ja nähtavana korjab keegi mu üles. Aga ei. 

Aasta hiljem laman endiselt siin. Hea, et ma külma ei tunne, 

muidu oleksin ma pidevalt haige. Siia lihtsalt puhuvad kõik 

tuuled, mis mere pealt tulevad. Ja ega siin eriti midagi teha 

ka ei ole, ainult inimesi saab jälgida ja nende vestlusi 

kuulata. Tegelikult saangi ennast lugeda nende asjade hulka, 

mis kevadel lume seest välja sulavad. Rohi, lilled ja tühi 

kokakoola pudel prügikasti taga. 

 
Kristin Hint, 7a 

Lõpuks ometi on käest kevad ja lumi on oma 

sulamisprotsesse alustanud. Ma jalutan naeratades pargis 

ning tõstan päikest tervitades käe. Tema soojad säravad 

kiired paitavad hellalt mu põski ja panevad silmi kissitama. 

Äkitselt peatub mu pilk tumerohelisel laigul, mis lume alt 

välja paistab. Astun lähemale ning togin seda jalaga. 

Tegemist on ühe räsitud tumerohelise tennisega. Ilmselt on 

ta juba sügisest saati seal lebanud, omaniku poolt maha 

jäätud. Vaatan otsivalt ringi, kuid tema paarilist pole kusagil 

näha. Ohkan kurvalt ning jätkan kõndimist. 

Järgmisena püüab mu pilku maas lebav raamat, mis on 

hiljuti lume alt välja sulanud. Võtan ta kätte ja lehitsen 

huvitatult. Tegemist on mingusuguse kaheksakümnendatest 

pärit teosega. Tint on lume tõttu nii mõneski kohas laiali 

läinud. Ma ei suuda mõista inimesi, kes raamatuid maha 

viskavad. Neil puudub moraalitunne. Ohkan ja surun köite 

tugevamini pihku. Jätkan kõndimist. Lume sulamise pärast 

tõotab veel palju saladusi välja tulla.. 

 

Ann Kase, 11c 

 



Südamesoov 

 

Elas kord üks soov. Ta oli sinist värvi, oli õhuline, elas lambi 

sees. Vähemalt arvati, et ta elab lambi sees. Vanasti 

meeldiski talle väga õlilampides pesitseda, kuid kust 

tänapäeval õlilampe leida? Hõõgpirnides talle veel meeldis, 

see kuumus tuletas meelde lugusid, mida ta kõrbetest 

kuulnud oli, aga hõõgpirnid olid ju ära keelatud. 

Sel soovil oli elus üks südamesoov, kellegi taevast 

sinisemaks värvida. Võtta kogu see ilu ja headus, mis tal 

alles on, ja ajada murepilved eemale. See sinine soov oli aga 

noor. Ta ei olnud veel leidnud endale kedagi, kes teda 

vajaks. Seda enam, et ta tunnetas säärast hõõguvat 

soovimatust, mis huugas säästupirnidest. Sinine soov oli 

kurb. 

Üks päev hakkaski see sinine soov endale uut kodu otsima. 

Säästupirnist hüppas ta kaminasse, lootis soojust, lausa 

palavat olekut soovis. Kaminas oli aga külm. Tundus küll, 

nagu oleks tuli, aga õiget tulisust sel tulel polnud. Tule olek 

tundus nihu. Kiiresti üritas ta korstna kaudu väljuda, kuid 

tuli välja, et korsten oli kinni.  

Soov lendas tuppa, kus askeldas pere. Perele tundus 

hetkeks, et tuba on sinist suitsu täis, jooksid kohe kööki, 

avasid aknad. Soov arvas, et temast soovitakse lahti saada 

ja lendaski ära.  



 

 

Majast eemale jõudes tundis sinine soov end korraga üksi. 

Kas tõesti polnud enam kedagi, kes midagi sooviks, kelle elu 

ei oleks täis elektrikaminaid ja säästupirne, kes veel vahel 

põletaks küünlaid ja sooviks südamest.  

Korraga tundis soov tugevat tõmmet, kuigi tuult ei olnud. 

Keegi hõõrus lampi? Keegi kustutas küünalt? Soov ei 

teadnud, kuhu teel oli, kuid liikus valguskiirusel. Üks hetk jäi 

soov seisma. Ta nägi enda ees punast suitsu.  

Korraga kuulis sinine soov rõõmsat häält. Punane soov, kes 

tema ees heljus, kilkas mahedalt: „Mu soov läks täide. 

Lõpuks ometi näen enda ees sinist soovi.“  

Korraga paistis sinisele soovile, et leitud sõber on kadunud. 

Polnud enam samethäälega punast soovi, paistis vaid 

erakordselt värvikirev päikeseloojang. Kuskil süüdati lambid. 

Ühes kohas süüdati küünal. 

Sinine soov oli hämmingus. Ta polnud kunagi varem midagi 

nii ilusat ligitõmbavat tundnud. Ta lendas küünla juurde, 

läks leegi sisse ja uuris ümbrust. Vaibal istusid kaks inimest, 

kes hardunult küünalt jälgisid. Sinine soov tundis küünlast 

hõnguvat jõudu ja ilu. Ta leidis endas omadusi, millest tal 

varem aimugi ei olnud. Ta tundis, et tema käes on võim viia 

täide nende kahe inimese ühine soov, puudu oli ainult 

ühine, samaaegne soovimine.  

 

 

Sinine soov kogus energiat, ta tundis, kuidas õhk tema sisse 

vajub, korraga ei olnud enam leeki, küünal oli ära puhutud, 

soov oli leegi endasse kahmanud. Küünla kohal heljus veel 

sinist suitsu ja kaks soovi saadeti teele. Suits hajus, käsi 

puudutas kätt, järgmine päev oli taevas mõlemal sinisem, 

sinise soovi südamesoov oli täide läinud. Täitunud oli ka 

sinine soov ise. 

 

Anonüümne 



Karbid 

 

ta liivale õhkõrnalt toetab jala 

päikese kuldkollarohesiniläikeline helk 

ta keha üsna kaugele jäi maha 

ei loe see, ainult 

loeb praegune hetk 

 

lootust otsib luubiga taga 

midagi oleks kui kadun’d 

meel magab, 

soovib vaid üht lõputut und 

süda siiski eriskummaliselt ärkvel 

 

meri lohutust pakub 

viib ta fantaasiate maailma 

kiiresti kaugele kõrgele 

lained on pehmed, kavalad 

kutsuvalt urisevad 

 

järsku pilt selgineb, 

meri taandub kaugustesse 

 

ta varbaga purustab veel viimase 

kübeme 

oma unest 

 

viimase karbi meres 

 

Gerta Raidma, 10c 

 

 

 

 

Noor 

 

Mööda rada läks noor, 

kampsuni hõlmad jäid lahti. 

Ei kõiguta mööduv inimestevool 

nende poole pöördumiseks pole mahti. 

 

Liikus ja tundis end nii vabana 

pole vahet sellest, et natuke külm 

ja taskust leidis ainsa labaka. 

Talle sobis tema elu praegune kulg. 

 

Need lokkis juuksed olid sassis 

mahti tal ei ole neid hoida 

Ning kott, mis ainult fotokat hoidis – 

ehk võiks seal veel midagi muudki olla. 

 

Piret Kasak, 11a



Peruu 

 

Peruu pealinn on Lima, 

seal on väga soe kliima. 

See on väga ilus linn, 

väga soe seal on ilm. 

 

Ühel pool on soe, 

soojad riided seal ei loe. 

Teisel pool on jahe, 

soolajärv on pealt ju tahe. 

 

Kõrbes maa peal joonistused, 

neil on kohalike soovitused. 

Autoga kõrbes kimatakse, 

mäest alla seal sõidetakse. 

 

Džunglis värviline elu, 

koguaeg seal suur on melu. 

Linnad värvilised seal, 

ei värv neil muutu eal. 

 

Kristin Jagor, Kristian Simson, Raul-Alar Haak 

 

Reis Peruusse 

 

Lendasime üle mere, 

Peruule ütlesime „Tere!“ 

Tahtsime minna hotelli, 

kuid saime koha motelli. 

Käisime me džunglites, 

mägedes ja kõrbetes. 

Nägime vigunjasid, 

paitasime alpakasid. 

 

Ronisime mägedesse, 

Machu Picchu linnakesse. 

Reisi lõpus lennukisse, 

tagasi Euroopasse. 

 

Rebecca Nõlvak, Laura Hint, 7c 

 

Peruu 

 

Kunstinädalaks on meil Peruu, 

kui meil on päike, neil on kuu. 

Uhkeks pealinnaks sai Lima, 

kohe lähedal on linna Ica 

 

Lipp pole neil värviline, 

lihtsalt valge ja punane. 

Suureks naabriks Brasiilia, 

teine naaber Boliivia. 

 

„Buenos dias!“ kuuldakse, 

kui hommikul üles tullakse. 

„No comprendo,“ ütlesin ma, 

ma ju pole keelevaldaja. 

 

Gabrielle Winters, 7c



 

 

 

Kuidas saada Omaloomingu sahtli osaks? 

 

Kui sa tunned, et sinu näol on tegemist inimesega, kes 

tahaks oma sisemaailma teistega jagada, siis võta julgelt 

ühendust! Saada kiri sooviga aadressile lennuk@21k.ee või 

otsi koolipealt üles 11c klassi õpilane Ann Kase. 

Omaloomingu sahtlisse on oodatud KÕIK ja väljapraakimisi 

me ei tee, kui ruumi vähegi on. 

Järgmisel korral jõuavad teieni juba uued tükikesed.. 

 


	21K_LENNUK_201203_nr24_hi-res.pdf
	Omaloomingu sahtel.pdf



