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2 TOIMETUS

Tere armsad lugejad!
Ilmselt tasub siin korrata ühte toredat fakti – taas on kätte jõudnud
kevadkuud ning suvigi pole enam kaugel! Päevad venivad aina
pikemaks ja ilmad võib-olla isegi et soojemaks. Samuti on ilmunud
uus Lennuk, et aidata teil oma aega lõbusasti veeta ning ennast kooli
sündmustega kursis hoida.
Juttu tuleb nii Vaba Lavast kui sõbrapäevapeost, nagu alati on
olemas horoskoop ja naljakaimad killud. Selles numbris avaldame
nende õpilaste nimed, kes on käinud või soovivad alles minna
maailma vallutama. Samuti võib teada saada, kes olid need
uudishimulikud üheksandikud, kes meie kooli külastasid. Lisaks
avalikustatakse meie lehes kõik kunstinädala saladused ja palju
muudki.
Lennuki kollektiiv soovib teile toredat viimast veerandit ning jõudu
ja jaksu koolitöödes!

Peatoimetajad Mari Stepanjan ja Britta Pung
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G5 Koolide vahetus
Kolmandast viienda veebruarini toimus meie koolis G5 õpilasete vahetus, mille raames tulid nii
Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Tallinna Inglise Kolledžist, Tallinna Reaalkoolist kui ka Tallinna
Prantsuse Lütseumist meile üheks päevaks külla vastavate koolide üheksandate klasside
õpilased. Juba mitmendat aastat on projekti eesmärgiks G5 koolide tutvustamine tulevastele
gümnasistidele.

Projektis osalenud õpilased olid väga aktiivsed ning sära nende silmist paistis kaugele. Õnneks
vastas ka meie koolipere samaga: „Tulin esimest korda 21.Kooli. Esamulje oli väga hea.
Inimesed on toreda ja abivalmid. Kuna juba alguses suutsime natuke ära eksida, siis leidus ikka
mõni lahke inimene, kes oli valmis teed näitama,“ kirjutab üks Gustav Adolfist tulnud
vahetusõpilane oma tagasiside lehele.

Mitmel korral toodi välja ka kooli sisustatus, mis tänu õpilastele endile muudab keskkonna
hubasemaks ja üldiselt soojemaks. Kõik üheksandikud, kes teisipäeval meie kooli
vahetusõpilasteks tulnud, väitsid kui ühest suust, et 21.Kool on soe. Meie omad õpilased
kippusi küll muigama, sest esmaspäev oli olnud veel natuke jahe, kuid tegelikult oli kool ühe
päevaga tõesti soojaks läinud. Tihti me isegi ei märka, kuidas olud muutuvad.

Kui valdav osa tagasisidest oli positiivne, leidus ka meelehärmi – miks on 21.Kooli
söögivahetunnid nõnda lühikesed? Vaevu saadi söök kätte kui kell oli juba viis minutit puudu
täistunnist ning oleks pidanud hakkama klassi poole rühkima. Seda on ka meie enda kooli
õpilased märganud, kuid selle asemel, et probleemi üle kaebelda, on hakatud lihtsalt kiiremini
sööma. Loodetavasti omandavad ka tulevased uued gümnasistid meie koolis kiirsöömise
oskuse.

Loodan, et paljud meie kooliga tutvumas käinud õpilased langetavad juba kevadel oma otsuse
edasiõppimise osas meie kooli kasuks.
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Õpilasfirmad
Mari Stepanjan

Sellel õppeaastal on meie koolis aset leidnud viie edumeelse õpilasfirma loomine. Noored
ettevõtjad on valmis oma ideedega vallutama kõik maailmalaadad, kuid esialgu peavad
nad hakkama saama rahvusvaheliste õpilasfirmade laatadega. Palusime õpilasfirmade
liikmetelt nende tegevuste tutvustust. Ridade vahelt võib välja lugeda noorte ambitsioone
ning tahtejõudu.

EASY CLIP
Tallinna 21. Kooli õpilasfirma EasyClipi
missiooniks on jõuda kõigi nendeni, kes on
hädas sassis juhtmetega, hetkel eelkõige
kõrvaklappidega – noored pakuvad sellele
lahendust. Firmasse kuuluvad Pille-Riin Paas,
Mari Helen Štarkov, Anette Lilje, Liis Nesler ja
Sylvia Krupp. Toode on olemuselt väga lihtne,
kuid säästab igapäevaselt väga paljude inimeste
närve ja aega. See imelihtne Clip on
valmistatud neiude enda poolt käsitsi ja ehtsast
nahast. Samuti on tegemist taaskasutusega, sest
nahad on saadud mööblifirma ülejääkidest.
Praeguseks on EasyClip toodet müünud
peaaegu kolm kuud ja siiani on läinud neil
edukalt. Rapla õpilasfirmade laadal said nad
kõige mobiilsema ja parima müügistrateegiaga
toote auhinna ning 8. veebruaril toimunud
Eesti Õpilasfirmade laadal premeeriti neid
parima toote ning laada peaauhinna, suurima
käibega õpilasfirma, tiitliga. Firma käive laadal
oli viimaste aastate suurim. Aprillis sõidavad
tüdrukud ka JA-YE Europe nimelisele
rahvusvahelisele õpilasfirmade laadale Iisraelis.

VEEBLA
Õpilasfirma Veebla tegeleb veebilehtede
loomise, haldamise ja uuendamisega. Nende
loomisprotsessis on esmatähtsad kliendi soovid,
vajadused ja eeldused, millele vastavalt tehakse
kasutajasõbralik ja meeldiv lahendus.
Õpilasfirmadele omaselt on neile väga tähtsad
suur keskendumisvõime kliendile, kiire ning
kvaliteetne loomisprotsess ning madalad
hinnad. Õpilasfirmasse kuulub kolm 11.A klassi
poissi – Karl Kask, Mikk Mäe ja Mark Marten
Vändre. IT-geeniused, Mikk ja Karl, tegelevad
kõigega, mis puudutab veebilehti. Mark Marten
tegeleb finantside ja turundusega. Hetkel on
valmis tehtud kaks tellimustööd ning kaks on
veel käsil.
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STUDENT NETWORK
Student Network tegeleb õpiabitundide
andmisega gümnaasiumiõpilastelt
põhikooliõpilastele, alates matemaatikaga
lõpetades vene keelega. Firma tegutseb nüüd
juba kolmandat aastat järjest, uue juhtkonna ja
uute eesmärkidega. Juhtkonda kuulub neli
õpilast: Liisa Maide, Grete Teeäär, Kauri Sooväli
ja Triinu Erik. Lisaks tundidele pakub firma ka
arvutikursusi eakamatele ning hetkel
arendatakse välja keelekursuseid, mis toimuksid
suuremate rühmadena. Õpilasfirma üheks
suurimaks saavutuseks sellel aastal oli Eesti
õpilasfirmade laadal parima meeskonnatöö
tunnuste eripreemia saavutamine.

SOLAR
Solar tegeleb kaasaskantavate nutitelefonilaadijate tootmisega.
Laadija töötab väikese 9-voldise patareiga või taaslaetava akuga.
Noorte firma tegutseb järgmiselt: Sven Põder ja Martin Kivilo -
tootearendajad; Sten Jakobsoo - finantsjuht; Nathan Metsala -
turundusjuht. Firma algne plaan oli teha laadijaid, mis laevad
telefone päikesepaneelidega, kuid paneelid osutusid liiga nõrgaks
ning need vahetati patareide vastu. Kogu toode ja kõik
komponendid on poisid ise ostnud ja kokkupannud. Lisaks tekkis
noortel probleeme USA-st tellitud paneelidega, kuid uue tootega
loodetakse saada tagasi jalule. Solar loodab hästi müüa JA-YE
rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal Iisraelis ning ka aprillikuus
toimuval Eesti õpilasfirmadevõistlusel. Firmal on potentsiaali
suuremaks saada, kuid esialgu keskendume veel väiksematele
müükidele.

MARCARD
Õpilasfirma MarCard tooteks on lõbus seltskondlik kaardimäng „Tartle“, mis paneb proovile julguse ja
oskused ning on suurepärane meelelahutus noortele. MarCardi liikmed on 11. c klassi õpilased Marken
Malm, Maria Olmann ja Markus Puidak. Noorte kogemusel ka parimatel koosistumistel tekib aeg-ajalt
tegevusetus ja vahel on vaja uute tuttavate vahel jääd purustada. See mäng lahendab ideaalselt selle
probleemi. Samuti on see parim viis luua unustamatuid mälestusi sõpradega, kedagi tundma õppida,
vanade sõprade kohta uusi asju teada saada. Noor firma on käinud Norra laadal ja Eesti Õpilasfirmade
laadal – mõlemal sündmusel saavutati korralik müügikogemus ja uusi ideid. Õpilasfirma liikmed
mõtlevad pidevalt toote täiendamisele ning kaalutakse isegi uue versiooni loomist nooremale
vanuserühmale. Varsti vallutab MarCard ka Austrias korraldatavad laata.
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MTÜ Praktikum viib kokku juhtivadettevõtted ja andekad gümnasistid
Liisa Aavik (12C)

Mina, Ander Hindremäe (12A) ja ülejäänud 3 asjalikku noorhärrat otsustasime ükskord kokku tulla, et
osaleda ENTRUM-i inkubatsiooniprogrammis. Kohe algusest peale oli asja sisu teha midagi sellist,
millest oleks inimestele reaalselt kasu. See ongi esimene mõte, millest õige ettevõtja alustab.

Ander tegi eelmisel õppeaastal Soundlockis kõrvaklappe, mille kaks haru saab lukuga kokku tõmmata,
et need pusasse ei läheks. Tutvusime mõlemad erinevaid teid pidi vendade Lusmägidega, kes oma
õpilasfirmaga eksportisid kitarritarvikuid kümnesse erinevasse Euroopa riiki ja Jaapanisse. Rakett69
võitja Timothy Henry Charles Tammega tutvusin väitlusturniiril ning üritusel Eesti Mudel Euroopa
Parlament sai ta tuttavaks kaksikute Ragnar ja Rainer Lusmäega. Mina ise korraldasin õpilasfirmaga
KELM kiirkohtinguid.

Lisaks sellele, et me ise oleme suhteliselt aktiivsed, on meil ka palju omavanuseid sõpru, kelle oskused ja
anded tähelepanu vääriks, kuid vanuse tõttu neile võimalust ei anta. Niisiis otsustasime luua MTÜ
Praktikumi, mis vahendaks lühiajalisi praktikakohti juhtivatelt ettevõtetelt motiveeritud ja andekatele
noortele. Praktika raames on noorel võimalik tundma õppida endale meeldiva töökoha omadusi, ise
oma kätega midagi teha ning sellest tulenevalt ehk ka teha erialaline valik.

Ettevõtted saavad kindlasti noortelt uusi ideid, vaatenurki ja tutvuda oma tulevase potentsiaalse
töötajaga. Hetkeseisuga pakuvad läbi meie praktikakohti suurpartner Eesti Energia, Mart Noorma poolt
juhitav EstCube’i meeskond, advokaadibüroo Lextal, raadio Uuno, Eesti Ajalehtede ja Delfi
fotomeeskond ning paljud teised. Nimekiri suureneb iga päevaga.

Praktikakohale on võimalik kandideerida läbi meie kodulehe www.praktikum.ee. Kõigepealt tuleb täita
ankeet ning seejärel saata meile oma motivatsioonikiri. Praktikakoha leidmisel lähtume noore isiklikest
huvidest. Kevadvaheajal 17-21. märts toimub meie pilootprojekt, milles osalemine on tasuta.

*Käesolev teenus on käivitatud Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arengu-
programmi ENTRUM raames
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Vahetusõpilased meie koolist
Kristel Jakobson

Paljud meie kooli õpilased otsustavad minna aastaks laia maailma õppima. Minu
eakaaslasedki langetavad otsuse aina rohkem välismaa kasuks ning uurisingi miks ja kuhu
minnakse.

Eduard Ülevain on 10.c klassi õpilane, kes loodab minna järgmisel õppeaastal 2014/2015 Saksamaale,
kuid mitte puhkusereisile vaid pigem „sisemise tungi“ ajendil vahetusõpilaseks. Üks, mis kindel –
Eduard ei lähe seepärast, et „saaks kusagile ära minna, hoolimata paljudest, kes lähevad ainult
eesmärgiga reisida ja veeta aasta maailma avarustes, peaasi, et kodust eemal.“ Noormees tundub
entusiastilk tuleviku suhtes. Karta ta midagi veel ei oska, sest puudub ettekujutus, missugune järgmine
õppeaasta välja näha võiks. Üleeuroopaline stipendium on tal juba tasukus, kuid kulude katteks on see
vaid pool summast. Seega on oodatud kõik annetused. Lisaks kui teil on tuttavaid firmajuhte, kellel
jõudu teda toetada, võite kindlasti sellest talle teada anda. Loomulikult rõhutab Eduard siiki, et „miski
pole kindel enne kui saab lennukile istutud.“

Liisa Pihlakul õnnestus jõuda
lennule ning on praegu oma
vahetusaastal Ameerika
Ühendriikides. „Alles oli 21.
august, mil sai lennatud USA
poole. Viimased 7 kuud on
möödunud kiiremini kui
ükskõik milline teine aeg mu
elus,“ kirjeldab Liisa toimuvat.
„Inimesed on nii toredad,“
lisab Liisa, „näiteks väljas
koeraga jalutades tulevad

Toeta Eduardi:
tel: 56679571
meil: eduard.ylevain@gmail.com
SWED a/a: EE042200221001141378
Selgitus: Eduard Ülevain,
vahetusõpilane Saksamaal
2014/2015.
Saaja: YFU Eesti MTÜ

Eduard Ülevain

Liisa Pihlak

võõrad inimesed sinuga rääkima ja peaaegu kõik ütlevad üksteisele tänaval
"Tere!" Inimesed on palju avatumad ja rõõmsamad, mitte nagu eestlased
tavaliselt.“ Kõik tunduvad suhtlemisaldid, hoolimata rahvarohkest
keskonnast. Tema koolis õpib lausa 4000 õpilast. See on vaid gümnaasiumi
osa. Kooli kodukorrast toob ta välja vahetunnid, mis on vaid kaheksa
minutit. Nende kõrval on meie kooli pausid võrdlemisi pikad. Kodus pole
Liisa aga ainuke tütar. Neiul on ka hostõde Sigrid Norrast, kes on nende
vanemate 14. ja 15. vahetusõpilased. Kuna Liisa liikus vahetusaastale YFU
(Youth For Understanding) vahendusel, just nagu seda loodab teha Eduard,
pidi ta enne perega kohtumist täitma mitmed keerukad ankeedid, et
selgitada välja talle parim lahendus. See tundus toimivat – ta on oma perega
väga rahul. Erinevalt Eduardist, ajendas Liisat minema soov tuua oma „ellu
midagi uut ja huvitavat, eemale rutiinsest Eesti elust, kaugele ära.“ Eks me
kõik vaja mingil hetkel vaheldust oma igapäeva elule.
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12.c klassi õpilaneMargareth Urb leidis vaheldust samuti vahtusõpilaseks
minemise näol. Ta käis nüüd juba aasta tagasi samuti Ameerika
Ühendriikides. Kogemust kirjeldab ta kui „parim minu elus“. Valik
Ameerika kasuks langes suuresti soovist oma nahal kogeda tõeslist
ameerika elu, käia kohalikus keskkoolis. See Margarethil õnnestus.
Kahtlemata oli see ka vahelduseks igapäeva rutiinile, mis Eestis kerge
tekkima. Mis muutis USA nõnda meeldivaks? Eks peamiselt „väga
sõbralikud inimesed, kes lausa tänaval või poejärjekorras võõra inimesega
võivad hakata rääkima.“ Kui keegi nõnda Eestis teeb, vaadatakse tihiti
imeliku pilguga. Siiski rõhutab ta, et kuigi eestlased ei pruugi olla nagu
teisel poole ookeani ning „meie koolis antakse vahest liiga palju fakte pähe
õppida, annab Eesti kool parema haridusliku põhja kui USA keskkool.“
Vahtusaastale soovitavad minna kõik kolm oma kogemust jaganut. „See
annab meeletu kogemustebaasi, õpetab väga palju, ning kindlasti avardab
silmaringi,“ ütleb Margareth. „See on midagi, mis muudab inimest
täielikult. Seda pole teistmoodi võimalik kogeda,“ nõustub Liisa. „Kes
tahavad minna vahetusõpilasteks või lihtsalt soovivad viia täide oma
tulevikuplaane - tuleb jalad kõhu alt välja võtta ning esimene samm teha
puht julguse pealt,“ lausub Eduard.

Margareth Urb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mis seal on?
Getter Vader

Seekordses Lennukis suundume jälle kehalise ruumide salapärasusse. Kas olete kehalise tunnis
märganud näiteks võrkpalle või keksunööre tooma minnes inventariruumis veel üht suletud ust?
Tavaliselt on selle ukse ette kuhjatud virnade viisi asju - pallikorv, hokivärav, suur rullis
võimlemismatt. Kas meiegi kool küündib Hogwartsi tasemele ja varjab seal ehk mõnda kolmepealist?
Kas Teile ei tundu salapärane? Niisiis küsisimegi Mariann Arengu käest luba sinna siseneda.

Uksest sisse minnes avanesid mõlemale poole kõrged puidust riiulid ning ruum oli täis väga palju
erinevaid asju. Nagu arvata võib, leidus seal tagavara sportimisvahendeid. Järgmine kord kui
hokikeppidest peaks puudus tulema, siis sealt saab juurde võtta! Toas vedeles põrandal vana
tolmuimeja, palju valgeid plastmassist ämbreid ning suur rull pappi. Veel olid puidust riiulid täis
pesuvahendeid ja kemikaale, tualettpaberirulle, asju täis topitud kilekotte ning pappkaste. Viimastesse
me ajapuuduse ja viiskuse tõttu uudistama ei läinud. Kui juba sellegi järgi, mida pildilt näeb, saab
aimata, et tegu on päris pentsiku toaga, siis veelgi veidram on sinna laua peale jäetud sülearvuti.
Huvitav, kas meie kooli IT spetsialist Siim on sellega kursis? Võib-olla kasutavad kehalise kasvatuse
õpetajad seda puhke- või internetti pääsemise ruumina? Ehk on see abi kutsumiseks sellele, kes sinna
kogemata luku taha peaks jääma?
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Sõbrapäevapidu
Cassandra Krass

Kogu nädal võis kõikjal kuulda kauaoodatud sõbrapäevapeost, mis sel aastal tõotas
tulla suurejoonelisem ja meeldejäävam kui varasematel aastatel. Ka korraldajaklass
10a toetas neid kuulujutte andmata seejuures suuri vihjeid toimuva kohta.
Niisuguses poolsalapärases toonis möödusid õppepäevad, kuni saabuski
kauaoodatud reede.

14. veebruaril oli kõikjal näha ringi jooksmas kallide jagajaid
loomakostüümides, hea ja parema müüjaid, kes korvides komme
ning saiakesi jagasid ning muidugi kuuluvad sõbrapäeva juurde ka
õpilaste omavahelised kingitused. Läbi kogu päeva oli kõikjal näha
lilli, pehmeid mänguasju, õhupalle, šokolaadikarpe ning muidugi ka
rõõmsaid koolinoori.

Kauaoodatud pidu algas kell 18.00 ning külalisi nii
meie enda kui teistest koolidest oli terve aulatäis, mis
oligi peo keskne ruum. Õhus oli tunda ootust ning ka
rõõmu, kui noored kogunesid koos reede õhtut ning
valentinipäeva tähistama. Sündmuse avasid
õhtujuhid Lisanna Männilaan ja Andre Kalde ning
esimese etteastena tevitas külalisi äsja moodustatud
bänd 21. Helitehnika ja valgustus lõid poolhämaras
saalis väga mõnusa tunde. Ning üsna pea oligi aeg
alustada peo põhimeelelahutusega, milleks oli
õpetajate ja õpilastevõistkondade vaheline võistlus.
Õpetajate võistkonda kuulusid Pille Juus, Tiina
Pikamäe, Henton Figueroa, Eve Sildnik, Tiina Meeri,
Ester Barkala ning Tiia Valdmets. Nende vastu
asusid armutusse võitlusesse õpilased koosseisus
Markus Puidak, Kaspar Kivilo, Kristina Mägi, Tristan
Mooney, Roberta Vaino, Helen Vaaks, Hendrik
Malm ja Thran Larin. Võistkondade toimetulekut
erinevate ülesannetega, mida andsid hurmurid,
hindasid nii žürii kui ka publik.

Alustasid õpetajad ning saatuse tahtel oli esimeseks
ülesandeks armastusluuletuse koostamine, kus pidid
esinema ka publiku poolt antud sõnad. Võistlejatele
anti pisut aega enda ideede kogumiseks ja vahepeal
näidati esimest mitmest paroodiatest. Iga klass oli
endale varasemalt välja loosinud kuulsa
armastusfilmi, mida pidi siis järgi tegema. Õhtu
jooksul sai naerda nii „Videviku“ kui ka Ladina-
Ameerika seebiooperite üle.

Võistkondade loodud armastusluuled
muutsid niigi rõõmsas tujus publiku õhtule
vaid nalja ning seda lõbu tuli ainult juurde.
Selgus, et luuletuste kirjutamises on
õpetajad paremad, kuid ees olid veel
mitmed jõukatsumised. Õhtu jooksul
võisteldi veel südame moodustamises,
armastusjoogi retsepti kirjutamises,
vahukommide püüdmises karpi,
pantomiimis ja mitmetes
viktoriiniküsimustes.
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Pärast tasavägist võitlust jäid siiski peale õpetajad,
kuid rahva meeleolu see ei rikkunud, kuna
humoorikas võistlus pakkus võimalust nii
kaasaelamiseks kui naeruturtsatusteks.

Õhtu kulminatsiooniks oli korraldajaklassi 10a
paroodiafilm „Armastus ja võim“. Ekraaniteosele
oli pandud suur ootustekoorem ning võib täie
kindlusega öelda, et need polnud asjata.
Organiseerijad tõid külaliste ette paroodia
paroodiast, mis iseenesest oli juba aastavahetuse
saatest Tujurikkuja lausa kurikuulsaks saanud.
Selles tögati poliitikat ning nii mõndagi kooli enda
probleemi, näitaks külma temperatuuri talvisel
ajal, kuid seda kõike tehti korralikult,
professionaalselt ning läbi tugeva huumori, mis
muutis selle tõepoolest suurepäraseks lühifilmiks.
Õigustatult põlvis see marulise aplausi ning
kõrged kiitused pea kõigilt külastajatelt.

Järgnes väike vaheag, mille kestel oli publikul
võimalik puhvetist süüa osta, enda
lemmikparoodia poolt hääletada ning niisama
sõpradega mõtteid vahetada.Võitjad kuulutati
välja pärast vaheaega. Publiku lemmikuks osutus
9c klassi ekraaniteos ja žürii lemmikuks 8a
paroodia. Kuid õhtu polnud sellega veel läbi.
Pidu lõppes endises rõõmsas meeleolus, aga
seekord DJ CTS ja DJ MC AQR seltsis, kes
vedasid külalised enda muusikaga tantsulavale
ning andsid publikule veel viimase killukese
energiat valentinipäevaõhtul, kus oli juba saadud
koos naerdud ja aega veedetud.

Usun, et 10a korraldatud pidu oli üks
meeldejäävamaid ning kogu vaeva ja töö eest,
mis üritusse investeeriti said nad kümnekordselt
ka tasutud publiku sooja vastuvõtu näol. Õhtu
täideti naeru, nalja ja muusikag, mis jättis väga
mõnusa tunde ja sooja mälestuse.

10 KOOLIELU



Vaba Lava meie koolis!
Epp Valdaru

28. veebruaril toimus meie koolis esimene Vaba Lava üritus. Õhtu jaoks olid
parimad lauljad hääled korralikult lahti laulnud, muusikud pillid häälde pannud
ning võimlejad ja trikitajad lihased soojaks venitanud. Loomulikult olid ka
õhtujuhid oma head ja paremad naljad ette valmistanud. Saal oli täis rõõmsameelset
ja ootusärevat publikut, kes kõigile esinejatele häälekalt kaasa elasid. Milliseks
õhtu kujunes, seda iseloomustavad kohalolijad ise kõige paremini.

Kuulaja Liis Nesler: "Olen väga vaimustuses ja ootan tulevikus tänastest esinejatest
veel kuulda, näiteks meedias kindlasti."

Helimees Karl-Erik Sepp: "Õhtu ei olnud väga pingeline ja viperusi tuli vähe ette.
Esimene pool oli parem, sest meie esinesime."

Korraldaja Kadi Linda
Kiisa: "Ootused olid
kõrged ja need täitusid,
sest kõik läks üllatavalt
hästi. Õnneks tuli ka
väiksemaid - ma suutsin
neid viimastel päevadel
veel ära moosida. Väga
lõbus ja väga fun, ootan
juba G5!"

Osaleja Vivian Melder:
"Mina olin üllatunud, et
inimesi tuli ka teistest
koolidest esinema ja
kuulama. Samuti oli tore,
et publik oli hästi toetav
ja sõbralik. Loodan, et ma
võin rääkida poiste eest
ka, öeldes, et meil oli
Vabal Laval esineda hästi
lõbus. Loodame, et
järgmine tuleb veel
parem."

KOOLIELU 11
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Enne ürituse algust lasime paaril esinejal ka oma etteastet iseloomustada.

Balls United (Rando Lilleorg ja Mihkel Kuusk): "Ülim sensatsioon."

Trummiduo Olematud (Nathan Metsala ja Henrik Innos): "Lollused ja lõbusus. Midagi huvitavat,
mida me ise pole varem teinud. Treeningud kestsid nii keskeltläbi 57 minutit."

Õpilasesinduse presidentGethel Burlaka oli ürituse eel elevil ja ütles, et see on üks meie kooli
üritustest, mida ta tõesti ootab. Küsides korraldajatelt, et kust tuli mõte meie koolis Vaba Lava
korraldada, vastasKadi Linda Kiisa: "Mõtlesime, et meil on ju ka nii tohutult palju andekaid,
miks meie ei ole kunagi midagi sellist teinud. Ootused ja lootused on kõrged."

Kokku oli Vaba Lava üritusel 13 etteastet. Neist kolm olid bändid, kuid valitud palad, mida esitati
olid muusikažanri mõttes üksteisest väga erinevad - popist rokini. Kohal oli ka kaks vokaalansamblit
ja üks õhuakrobaat. Kuulda sai luulekava, vaadata tantsukava. Tantsukava esitasid kõige nooremad
osavõtjad - kaks neiut 5.c klassist.

9. mail toimub meie koolis jälle Vaba Lava, seekord G5 Vaba Lava. Kõik julged, tulge osalema!
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Hollandi kunstinädala telgitagune
Sigrit Pukk

Nagu kõigile teada, korraldab igal aastal 11c klass kunstinädalat. Selline traditsioon on
juba 28 aastat kestnud. Sellel korral oli kunstinädala teemaks Holland. Nüüd, kui
järjekordne vapustav kunstinädal on mööda saadetud, avaldame, mis aga tegelikult toimus
ettevalmistuste ning kunstinädala käigus.
11c alustas kunstinädala planeerimist juba 2013. aasta kevadel, esimesed suured ettevõtmised aga said
alguse talvevaheaja teisel nädalal, kui koolimaja oli tühi ja kõle. Algselt ei teadnud keegi meist, milline
näeb kool nädala pärast välja ning kuidas kunstinädal toimuma hakkab. Tasapisi algas kooli
kaunistamine.

Artjomi käärid ja mõõdulint

Üks müstiline juhtum, millele siiani pole
loogilist vastust leitud, võttis aset kunstinädala
ajal, kui kellelgi oli vaja millegi jaoks kääre. Õp.
Tiina Meeri klassist võis igaüks lahkelt
vahendeid laenata, kuid tingimus oli, et
vahendid tuuakse hiljem ka tagasi. Pärast
kunstinädalat tuli aga välja, et ühed käärid
polnud oma teed tagasi klassi leidnud. Kurvaks
tegi asjaolu see, et kääridel oli ka oma lugu.
Nimelt, meie kooli vilistlane Artjom Savitski oli
omal ajal samuti laenanud õp. Meeri käest kääre.
Ta oli võtnud kooli kõige paremad käärid ning
kaotanud need ära. Artjom oli vastu toonud aga
veel paremad käärid, mis olid erilised. Hollandi
kunstinädala käigus kaotati omakorda ka need
käärid ära. Samuti jäi kadunukd majandusjuhaja
käest laenatud mõõdulint. Nii kääre kui ka
mõõdulinti otsiti kogu koolimaja pealt, kuid
tulutult.

Getteri nobedad näpud

Igal aastal tuleb korraldajaklassil hankida endale
ka kunstinädalateemalised kostüümid. Üsna
varakult jõudsime ühele meelele, et poisid
maskeerivad ennast üheks kuulsaimaks Hollandi
kunstnikuks Piet Mondrianiks ning tüdrukud
kehastavad tema üht tuntuimat kunstiteost
„Kompositsioon punase, sinise ja kollasega“ .
Sellist motiivi kasutatakse tänapäeval
kõikvõimalikel esemetel ja riietel. Kuid kust said 22
tüdrukut endale Mondriani motiiviga kleidid?
Meie kooli noor moelooja Getter Vader, kes
eelmisel aastal võitis mitmetel moekonkurssidel
esikoha, võttis vaevaks õmmelda 18. tüdrukule
kunstinädala kleidid. Ülejäänud 4 muretsesid
endale kleidid teistelt õmblejatelt. Ühtlasi pälvis
Getter ka 28. kunstinädala auhinna suure
õmblemistöö ning uudse idee eest: tuua
kunstinädala stiilipeoks kostüümide laenutus.
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Kokkukogutud jalgrattad. Foto: Karis Niisuke

Getteri õmmeldud Mondriani kleidid. Foto: Ralf Raava



Härra Hans

"Lendav Hollandlane on mütoloogiline
muistsetest aegadest pärit viirastuslaev, mis
kunagi kodusadamasse ei jõua ning peab
igavestest aegadest igavesti maailmameredel ja
ookeanidel purjetama. Lendavat Hollandlast
nähakse enamasti kaugelt, vahel ka tontlikus
helenduses silmapiiril seilamas. Teise laevaga
kohtudes püüab "hollandlase" meeskond sageli
saata teateid või tervisi ammu surnud inimestelt.
Sageli tähendab selle laeva kohtamine merel
laevameestele või nende alusele peatset hukatust,"
räägib legend Lendavast Hollandlasest. 11c
kohandas veidike müüti ning tekitas aatriumisse
lendama Lendava Hollandlase kapteni Lendava
Hollandlase.

Lendava Hollandlase meisterdamine oli
aeganõudev töö. Teda meisterdati nii nagu
muistsed eestlased valmistasid endale kratte.
Kapteni aluseks oli meie klassivend Sten, kelle
teise nime, mida eriti ei kasutata, loovutasime
kaptenile. Härra Hans suutis meid kõiki
kunstinädala eel ehmatada, lamades aatriumi
põrandal ning meenutades surnud inimest. Ta
jätkas ka pärast kunstinädalat, kui meie
koduklassi tulles vaatas esimesena vastu
klassinurgast härra Hansu hirmuäratav pea. Täna
lebab Hansu pea (nagu ka teised huvitavad
esmed: Hansu mantel, lillesibulate alused, korvid,
piparkoogid ja kommid ning spreivärvid)
teadmata põhjustel 11c garderoobis, mis pigem
meenutab segasummasuvilat.

Huvitavaid fakte kunstinädalast:
•Aatriumisse kogus 11c enda kodudest kokku
17 jalgratast
•Kunstinädala tarbeks istutati detsembris
mulda ligi 300 tulbisibulat
•Tuuliku ehitamiseks kulus 21 lehte soome
pappi
•Härra Hansu kaltsupoest ostetud riided läksid
maksma 15 eurot + ohverdatud sall ning kellegi
kadunud kindad
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Parima idee autor
Getter kunstinädala
kohvrile Hollandi
kleepsu kleepimas.
Foto: Ralf Raava

Härra Hans. Foto: Karis Niisuke



Õpetajad ja õpilased on öelnud:
Airika Harrik

Paggi: "Köhite mulle võidu näkku: kelle batsill tapab õpetaja? Suurepärane
uurimistöö teema!"
Paggi: "Jõululahkust pritsib minust. Vaadake, et te ette ei jääm see võib olla
surmavalt mürgine!"
Paggi: "Siin klassis rahva häält ei ole! Olete nagu Platoni koopas: tajute, et kuskil
on elu, aga mitte siin..."
Paggi: "See on kõige hirmsam, kui laps ütleb raha küsides: "Kõik on kontrolli
all!" Kus ja kelle kontrolli all?"
Paggi: "Mu mees toob mulle aastakümneid valet värvi lilli! Ma tahan roosasid, ta
toob kollaseid! Tema põhjendus: kollased seisavad vaasis kauem..."
Otsus: "Oh sa vaene laps! Mina ei adopteeri enam. Mul on neid lapsi sinutagi
küll!"
Otsus: "Millise genotüübiga on A-rühm?"
Jõgise: "Ma läheks parema meelega tolmuimejameistriks õppima, kui et uuesti
emakeeleõpetajaks."
Jõgise: "Sa oled nagu turumutt! Pane oma juurviljakott kõrvale ja hakka
arenema!"
Jõgise: "Mida sa mööbeldad? Kodus tõsta mööblit ümber!"
Jõgise: "Mis koledad sokid? Ebameeldiv võib ju olla, aga sa paned oma koledad
sokid jalga ja lähed teatrisse."
Jõgise: "Kui te tahate jaanipäeva minu ja Maiduga veeta, siis laske aga samas
vaimus edasi, aga ma pole kindel, et meie teiega seda koos veeta tahame..."
Jõgise: "Ei näpi seal oma riista! Kõigil on kogu aeg näpuvahel need
ajupikendused."

Õpilane: "Aga siis tuleb Ave Kallas..."
Jõgise: "No tuleb ja läheb! Ave Kallase pärast ei pea kellegi varbad külmetama!"

Õpilane: "Ma ei arvanud, et see on hindele..."
Jõgise: "Ah, ära jama! Ega ma siin kunagi banaane ei jaga!"
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HOROSKOOP
Airika Harrik

JÄÄR
Siis kui vanajumal mõistust
jagas, olid sina
puhvetijärjekorras. Pluuto
asend toob esile su
ninasõõrmete diameetri.
Tunned grillkanaga
hingeläheudust.

SÕNN
Kui inimene on nii tark nagu
sina, on ta pesukaru. Aeg on
soodne triibuliste sokkide
täpiliste vastu vahetamiseks.
Juust leivaviilul võib päästa
su elu!

KAKSIKUD
Suudad jätta endast
erakordselt sisuka
mulje...eriti mööblipoes.
Tähtede seis soosib
kolesteroolitaseme tõstmist.
Justin Bieber teab, kus sa
elad.

VÄHK
Jupiteri kvadraat rõhutab su
silmade rohekust, isegi
pruunisilmsuse puhul! Ühel
teatud õpetajal on sinuga
teatud kavatsused. Näed
unes oma tulevast eksi.

AMBUR
Sinule ei avalda horoskoop
midagi! Liiga kaua oled sa
naerusui muheledes
tuleviku ettenägemise
privileegi nautinud! Mine ja
muretse natuke.

KALJUKITS
Aeg on endiselt soodne. Kui
eelmises kvartalis mõned
minutid soetamata jäid, võid
neid nüüd järelmaksuga
intressivabalt unetagatisel
osta.

VEEVALAJA
Midagi nagu oleks, aga
ometi ei näe sa midagi.
Veenus kolmandas majas
heidab sinu kõrvatagustele
valgust. Pinginaaber jätab
sulle midagi rääkimata.

KALAD
See, mida sa eile kell 14.56
tegid, on juba kõigile teada.
Eluisu on pöördvõrdelises
seoses su crushi
juuksepikkusega.
Äratuskellakägu mängib
mäkra.

LÕVI
Näed seda Veevalajat seal?
Tema on lahendus sinu
probleemile, isegi, kui sul
seda veel pole. Kaksikud
sinust paremal aitab sul
probleemi hankida.

NEITSI
Miski ei sünni ilma
põhjuseta, isegi mitte sina.
Ootad igatsevalt vaheaega,
ega märkagi, et pinginaaber
su pastaka pihta pani.
Kustukumm ei kustuta tõde!

KAALUD
See imelik tüüp, kes sind
jälitab, ründab jälle. Saturni
asend soosib veel mõne
fatšeeboki aktsiooniga
liitumist. Ursula käsib sul
ilus olla.

SKORPION
Tähtede seis on endiselt
paljulubav. A-täht lubas B-
tähele, et seisab edaspidi C-
tähe kõrval, aga B-täht ei
uskunud ja jooksis ära.
Unusta see, mida sa ei
mäleta.
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