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Peatoimetajalt: 
Hei, Sina, lugeja!  

Tänan, et oled nõuks võtnud avada järjekordse 

„Lennuki“ numbri. 

Olen Kristel, selleaastase „Lennuki“ 

peatoimetaja ning üsna uus selles vallas. Kuigi 

kirjutasin lugusid koolilehte ka eelmisel aastal, 

puudub mul kogemus toimetajana. Õnneks pole 

ma selles üksi! 

Vähemalt esimesel poolaastal on mulle suureks 

abiks eelmise aasta peatoimetaja Mari 

Stepanjan, kes õpetusõnu jagab. Nendeta ma 

hakkama ei saaks! Sest nagu öeldakse – kaks 

pead on parem kui üks. 

Selle aasta toimetusse oleme haaranud hulgi 

kümnendikke. Sellel aastal on valdavaks 

taaskord humanitaarklass, kes oma mõtteid 

agaralt nii kirjanduse tundides kui ka Lennuki 

veergudel avaldab. Just nemad moodustavadki 

uue lehe tuumiku: Johanna Velt, Margaret 

Loik, Anna-Britt Pähkel, Marit Kobakene, 

Eliise Vasur ja Liza Jermakova. 

Ka kaks üheteistkümnendikku on lisaks minule 

jäänud veel kirjutajateks – Cassandra Krass ja 

Maia-Triin Melsas. Just nemad on need 11C 

klassist, kes korraldavad selleaastast 

kunstinädalat, kuid lisaks 29. kunstinädalale 

jätkub neil aega ka Lennuki jaoks. 

Lisaks Marile on jäänud veel ka üks 

kaheteistkümnendik meie toimetust abistama – 

Brita Pung, kes ka sellesse numbrisse on 

ristsõna koostanud. Suur tänu ka Sigrid-Paula 

Pukile „Rebaste nädala“ piltide eest! 

Lehte olen lisanud eraldi lehekülje väikestele – 

„Helikopter“, kust selles numbris on võimalik 

leida soovitusi, mida väljaspool kohustuslikku 

kirjandust algklassiõpilased lugeda võiksid. 

Loomulikult ei puudu „Helikopterist“ ka 

nuputamiseks mõeldud ristsõna. 

Ega suuredki ununenud ole! Ka neile on 

soovitusi oma lugemisvara laiendamiseks. 

Natuke saab juttu tehtud ka selle aasta 

rebastenädalast, mis jääb kahtlemata meelde 

kõigile kümnendikele ning nüüd on võimalik 

kogu kooliperel sellest lähemalt lugeda. 

Tutvust saab teha ka meie kooli oma 

superstaari Karl-Erik Taukariga, kes andis 

intervjuu oma tegemiste kohta rääkides natuke 

ka oma elust 21.koolis enne tähelennu algust. 

Liza Jermakova soovitabka toortoidu 

retsepte,mida kindlasti proovida tasub. 

Meie lehele on lisandunud koomiks, mis sel 

korral kannab pealkirja „Eutriinod“. Millest 

taoline nimi? Vastus peitub lahenduses. 

Loomulikult on lehes veel palju lugemist. 

Tänavune aasta tõotab tulla huvitav ning 

mitmekesine just nagu „Lennuk“. 

Lennake meiega! 

Meeldivat  reisi, 

Kristel Jakobson, 11C
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Mis on G5?  
Kristel Jakobson 
G5 on kesklinna koolide esindus, kuhu 

kuuluvad Tallinna Reaalkool (lühend TRK), 

Tallinna Inglise Kolledž (TIK), Gustav Adolfi 

Gümnaasium (GAG), Tallinna Prantsuse 

Lütseum (TPL) ning Tallinna 21.Kool (21K). 

Uus aasta on taas alanud ning sellega on uue 

hoo sisse saanud meie kooli õpilasesindus. 

Suhtlemine toimub peamiselt õpilasesinduste 

tasandil, mis tähendab, et info levik ning 

üritused korraldatakse viie kooli peale kokku. 

G5 korraldab igal kooliaastal üritusi, et 

ühendusse kuuluvate koolide õpilased leiaksid 

tee teineteiseni. See aga aitab parandada 

igapäevast koolielu ning loodetavasti jõuda 

mõistmisele, mis just oma kooli parimaks teeb. 

Peamine eesmärk sellel aastal on koolide 

suhtete arendamine just õpilaste tasandil. See 

tähendab rohkem üritusi ning konkursse kõigi 

viie kooli peredele kokku. 

Just praegugi käib „G5 kavandi konkurss“, mis 

on suunatud peamiselt G5 koolide õpilastele, 

kuid millest pole keelatud osa võtta ka teistel 

loomingulistel 

inimestel. Idee 

konkursi taga on 

leida esinduslik 

märk G5-le, 

mida oleks 

võimalik 

kasutada logo 

või embleemina 

vastavalt 

vajadusele. 

Osalemine tasub 

kindlasti ära, sest lisaks embleemi kasutusele 

võtmisele, saab võitja ka 50 euro väärtuses 

auhindu. Täpsem info G5 Facebooki lehel. 

Proovida tasub kindalsti!  

See üritus ei jää sellel õppeaastal viimaseks! 

Oktoobri lõpust novembri alguseni toimub G5 

koolide õpilasesinduste sisene liikmete vahetus, 

mille käigus saavad kooli õpilasesinduse 

liikmed tutvuda teistes koolides toimuvaga. 

Meie kool võttis vahetujaid vastu 29.oktooberil. 

Just siis oli meie koolil ka üritus läbiviia 

õpilasesinduse eestevedamisel, mis andis teiste 

koolide õpilastele väga hea arusaama, kuidas 

meie kool üritusi korraldab. 

Kuid ega ka jõulud enam mägede taga ole! 

Piparkoogi laat tuleb taas G5 koolidesse 

jõulumeeleolu juba varakult tooma. Igas koolis 

toimub see küll erineval ajal, kuid 

orienteeruvaks ajaks on detsembri algus. 

Teisel poolaastalgi ootab meid ees palju väga 

erilaadseid üritusi. Teiste hulgas paistab silma 

ka traditsiooniline õpilasvahetus G5 9.klasside 

lõpetajatele. Selle raames on võimalik taaskord 

oma kooli õpilasesinduse kaudu kandideerida 

üheks päevaks teise G5 kooli (välja arvatud TPL 

– seda on 

võimalik 

külastada vaid 

TPL-i lahtiste uste 

raames), et 

tutvuda sealse 

elukorraldusega. 

Üheksandikel 

tasub silmad ja 

kõrvad lahti 

hoida! 

Ka G5 Vaba Lava tuleb jälle! Sel aastal on 

korraldajaks TPL ning orienteeruvaks 

toimumisajaks aprill 2015. 

2014/2015 õppeaasta tõotab tulla põnev kõigi 

G5 koolide liikmetele! 

(Pilt: Ralf Raava) 
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LXVI Lennult LXVIII Lennule – Rebastenädal 
Johanna Velt 
Õppeaasta alguses korraldas 66. lend 68. lennule 

vägeva rebastenädala. Nii nalja, lusti kui ka 

“piina” said tunda kõik tublid kümnendikud, kes 

vapralt terve nädala oma Jumalaid teenisid. Oma 

ilusate ja tarkade Jumalate auks kirjutasid 

rebasenirud luuletusi ja laule, tantsisid, kokkasid 

ning kandsid põnevaid kostüüme, mis tekitasid 

elevust nii pisemate ja suuremate õpilaste kui ka 

õpetajate seas. Muidugi ei jäänud nirud ilma ka 

õigest rebasetoidust. Rebastenädala lõpetas 

pidulik tseremoonia ristimisega, mis võttis nii 

mõnelgi pisara silmist Peale tseremooniat oli tore 

koosviibimine Patarei vanglas.  

Oma muljetest rääkisid lähemalt ka rebased ja 

Jumalad ise.  

Taavi Pleiats (10C):  

Minu jaoks oli 

kogu nädal 

väga kirju ja 

kirev. Minu 

jumalal oli kohe 

eriti vinge plaan 

minuga ning ta 

päris siiralt 

muutis mu 

rebastenädalal 

väga 

meeldejäävaks 

ja toredaks. 

Palju oli 

klassiga 

tegemisi, kus pidime koos pead kokku panema ja 

asja ära lahendama, mis omakorda muutiski 

klassi veidi ühtsemaks.   

Tippsündmuseks loeksin tseremooniat, mis oli 

lihtsalt meeletult armas, siiras ja.. oeh.. 

südantliigutav. Kõik need valgustid, muusika, 

hubane olustik, rebastenädala piltide näitamine, 

vande andmine käsi ,,Tõde ja õigusel'', ,,püha-

veini'' joomine ja kuidas abituriendid siis 

kallistades ja kätt surudes meid gümnaasiumisse 

vastu võtsid.  

66. lend sai meeletult hästi hakkama 

rebastenädalaga, mina nautisn seda üritust täiel 

rinnal. Jah, ma ei sulandunud veel nii kiirelt 

klassi, kuid see 

muutis kooliaja 

kuidagi ootust 

tekitavaks, see aeg 

oli põnev ja 

humoorikas. Usun, 

et ka nemad nautisid 

seda aega meiega ja 

nad said minu silmis 

väga hästi hakkama, 

super töö! 

 Kaspar Kolk 

(10B): 

Nädal, mis jääb mulle ilmselt elu lõpuni 

meelde… Retsinädala tippsündmuseks oli 

arvatavasti see viimane päev - see kirss tordil. 

Poleks varem uskunud, et näen mingit prügikoti-

ninjat toores kala suus ringi jooksmas või 

Batman'i, kes ajab omale näost sibulat sisse, 

nagu see oleks ta ainuke viis Jokkerit peatada. 

Pean veel mainima, et kõik 

kaheteistkümnendikud olid super tublid ja mega 

ägedad, et suutsid meile sellise retsi korraldada. 

Suupistetega panid nad küll täppi. Nii uhket 

menüüd, nagu meile retsinädalal pakuti, pole ma 
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küll veel varem nautida saanud. Kellele siis ei 

meeldiks sinepit koos kondenspiimaga, sibulat ja 

küüslauku, kaheksajalamuffinit, toorest kala, 

wasabit nutellaga ja koeratoitu mekkida. Mul 

viis küll keele alla!  

Suur kummardus veel õhtuse tseremoonia ja 

ristimise eest. Pole veel varem meie kooli nii 

ilusana näinud ja nägin palju vaeva, et mitte 

tönnima hakata nagu väike plika. Kui see kõik 

nüüd paari sõnaga kokku võtta, siis ma ütlen nii 

palju, et hormoonid möllasid ja emotsioonid olid 

laes, raputatud sai nii oma Anacondat kui ka 

lihastes olevat piimhapet. Rebastepeost ei hakka 

ma siinkohal rääkimagi, sest sellest võiks lausa 

eraldi artikli kirjutada. Mad love and respect for 

everybody!!! 

Melissa Mühlberg (12C): 

Kuna minul ja minu kaasjumalal oli võimalik 

valida esimesena oma rebased, otsustasime me 

tuttavate nägude kasuks. Kuna meie rebased olid 

väga toredad ja põhimõtteliselt juba esimesest 

päevast pigem sõbrad, ei saanudki nad meilt 

väga suuri ülesandeid, vaid pigem rohkem 

väiksemaid ja vahvaid, millele lähenesid alati ise 

suure innuga. 

Kuna kellelgi tegelikult otsest põhjust kedagi 

karistada polnud ning tegelikult puudus ka see 

õigus, siis pigem tögasime rebaseid lihtsalt 

nende suhtumise pärast - kui keegi natukene nina 

kirtsutas, jäi see hästi naerunägude seast meelde. 

Terve 68. lend jättis endast enamasti väga 

särtsaka ja energilise mulje. Võib julgelt öelda, 

et rebastel on piisavalt potentsiaali oma jumalate 

jalajälgi mööda käimiseks. Enamuse 

abiturientide jaoks on rebastenädal selline üritus, 

mida on oodatud terve keskkooli aja, selline nii-

öelda alguse ja lõpu traditsioon. Peale 

rebstenädalat sai kõigile selgeks, et see ongi 

viimane võimalus anda endast parim ja olla 

endast noorematele eeskujuks. Rebastenädal on 

kohutavalt hea viis saada tuttavaks uute 

gümnasistidega ning sealt saab alguse üksteise 

pidev toetus ning teineteisele kaasaelamine nii 

koolielus kui ka päevasaavutustes. 

Marken Malm (12C): 

Mul oli kaks rebast Barbara ja Triin Marleen. 

Triin oli tubli - täitis kõik ülesanded, kandis 

kõiki riideid, lasi end värvida ja eriti ei vingunud 

ka. Samas Barbara keeldus ülesannetest, meigist 

ja aksessuaaridest (mitte kõigist). 

Kas tuli teha ka karistusi?) Saatsin retsipäeval 

ühe oma rebase kohtusse, aga ta ei ilmunud 

kohale. Rebased olid küllaltki alandlikud. Enda 
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retsipäevist mäletan küll suuremat teotahet ja 

entusiasmi, kuid liialt kurta ei saa.  

Arvan et 68. on väga tegija lend! Mitte küll täitsa 

66., aga pigem hea ikka. Klassid on ühtehoidvad, 

lõbusad ning tunduvad asjalikud ja targad. 

Kõik mida plaanitud oli, sai ka tehtud. Tegime 

oma jumalate plaanid üle ja lisasime mõned 

nõksud ka omalt poolt . Pidu oli kõva ja kindlasti 

oli retsinädal üks meeldejäävamaid elamusi 

gümnaasiumis .  

Olles kaks aastat oodanud enda korda rebaste 

ristimisel, siis tunnen, et kõik vajalik sai tehtud 

ja kuigi oleks veel tahtnud neilt sööki nõuda ja 

neile sinepit sööta, siis palju pikemalt poleks 

tarvis olnud neid sisse õnnistada. 

 

(Pildid: Sigrid Paula Pukk) 

 

Ristsõna 

Brita Bung 

 



Mida lugeda? 

Cassandra Krass 

Raamatud võivad lugejale pakkuda ääretult 

palju. Kaasahaarav lugu võib avada inimeses 

täiesti uue vaatepunkti rääkimata kaasnevast 

sõnavara- ning empaatiavõime suurenemisest. 

Kuid esmatähtis on leida iga isiku jaoks just 

õige lugu, mis nakataks lugeja lugemispisikuga. 

Žanreid on meeletult palju ja kordades rohkem 

on lugusid. Iga inimese jaoks on jutt, mis 

venitab näole laia naeratuse ja annab tundideks 

lugemisrõõmu elades kaasa tegelaste rõõmule 

ja kurbusele. Järgnevalt tutvustan vaid kaht 

viimase aja kirjanduse silmatorkavat teost. 

„Inferno“ Dan Brown 

 „Inferno“ on Browni varasemalt ohtralt 

kuulsust kogunud tegelase Robert Langdoni 

järjekordne sekeldus. See on seikluslik ja 

kiiretempoline jutt, kus läbikukkumise hinnaks 

on kogu inimkonda 

nakatava viiruse valla 

pääsemine. Probleemina 

tõstatatakse Maa 

kurnamist kasvava 

populatsiooni tõttu, 

mille vastumeetmena 

lõigi teadlane katku. 

Selle valla päästmise 

takistamiseks peavad 

Langdon ning ta 

kaaslane Sienna Brooks lahendama mõistatusi 

ja vastuste jälgedes läbi Euroopa rändama. 

Browni teostele on omaseks saanud pidevalt 

kuklas kriipiv ohtutunne ning ajalimiit. 

Vaatamata faktile, et kontekstist välja rebituna 

tundub kogu inimkonda nakatav katk üsna 

pöörase väitena, toetab kirjanik teoses kõike 

ajalooliste faktidega, mis muudab ohu lugedes 

üsnagi et reaalseks. Sündmuskohti on detailselt 

kirjeldatud ning kõik on tõelised suured tuntud 

linnad nagu Firenze või Istanbul. Brown tekitab 

oskuslikult lugejas kõhklusi, mitte kuidagi ei 

ole võimalik lõpplahendust ette ennustada. 

Tegelased ilmutavad kahepalgelisust ja samas 

ka kangelaslikkust. Kokkuvõttes võib öelda, et 

„Inferno“ on hüpnotseeriv raamat, mida on 

võimatu käest panna enne viimase lehe 

lõpetamist.  

 „Neelatud“ Simon Holt  

 Raamat, millest 

saab alguse terve 

triloogia, mille 

peategelased Regina 

Halloway ja Aaron 

Cole pistavad rinda 

kujuteldamatute 

koletistega. Tegu on 

õuduslooga, mis 

tõepoolest suudab 

pugeda lugeja naha 

alla ning jätta mõtetesse pikemaks ajaks 

väikese kriipiv-näriva kõhedustunne. Teoses 

käsitletakse neeljateks nimetatud koletisi, kes 

üheainsal ööl aastas suudavad üle võtta 

inimeste kehad. Ohvrite hinged viiakse nende 

individuaalsetesse õudusilmadesse, kuhu nad 

lõksu jäävad, samas kui neeljas keha üle võtab 

ning jätkab pagendatu tavalist elu. See juhtub 

peategelase Regina väikese vennaga ning 

tõukab neiu ja ta parima sõbra Aaroni tegudele, 

et venna hing tagasi tuua ükskõik mis hinna 

eest. Raamat ründab inimeste erinevust. Kõik 

on individuaalsed ja nõnda erinevad ka kõigi 

hirmud. Nõnda ongi võimalik, et mõni teine 

õuduslugu suudab üht lugejat tõsiselt 

hirmutada, kuid teise jätab täiesti külmaks. 

Antud juhul aga pole kellelgi pääsu, kuna 

kohati võikad detailid suudavad kasvõi kergelt 

raputada igaüht õrritades igaüht kasvõi kergelt 

mõtlema, milline näeks välja tema isiklik 

hirmuilm. „Neelatud“ läheneb uue nurga alt 

õudusžanrile, kiusates läbi fikseeritud loo 

lugeja enda hirme. See oli huvitav nii loo kui 

idee poolest. 
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Helikopter 
Margaret Loik 

 

 

 

 

 

 

Vahvad filmid, mida 

vaatama minna: 

"Doktor Proktori 

puuksupulber" 

"Kastitrollid" 

"Väikese Nicolas' 

suvevaheaeg" 

"Alexander ja üks kohutav 

jube kole väga paha päev" 

 

Seansid toimuvad kinodes 

Artis, Coca-Cola Plaza ning 

Solaris Kino. 

 

 

Pisikesed lõbusad faktid: 

1. Planeedil uraan kestab 

talv 21 aastat. 

2. Kaelkirjakud ei ole 

võimelised haigutama. 

3. 2010.aastal teatasid 

teadlased, et kana oli enne 

muna. 

4. Inglise keelde luuakse iga 

98 minuti tagant uus sõna. 

5. Kuu ei ole ümar, vaid 

ovaalse kujuga nagu muna. 

 

 

 

Toredad raamatud, mida 

lugeda: 

Liis Auväärt "Väike võlur 

Mattias" 

Mika Keränen "Varastatud 

oranž jalgratas" 

Jeff Kinney "Ühe äpardi 

päevik: Greg Heffley 

päevaraamat" 

Martin Widmark "Lassemaia 

Detektiivibüroo. 

Safranimõistatus" 

A.A. Milne "Karupoeg Puhh. 

Maja Puhhi salu servas" 

 

 

Esimene pilt on filmist „Kastitrollid“. Teine pilt on 

raamatu „Väike võlur Mattias“ esikaanest. Just selline 

näeb see raamat välja. 
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Mõistatamiseks 
Anna-Britt Pähkel 

 

 
1 

  

2 
   

3 
   

 4    
5 

   

     

6 
    

7 
 

   
8 
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10 

    

 
 

11 
    

 
 
Risti 
2. Magustoit kirju ... 
4. Koht, kus lapsed käivad enne 
kooli 
6. Planeet, kus elame 
8. Vanaema ja ... 
10. Külm aastaaeg 
11. Eesti presidendi 
perekonnanimi 

 

Alla 
1. Õde ja ... 
3. Kollast värvi puuvili 
5. Londiga loom 
6. Toit, mis karule maitseb 
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Saage tuttavaks – Karl-Erik Taukar 

Marit Kobakene 

1. Kas olid koolis hea õpilane?  

Nii ja naa. Kuni üheksanda lõpuni olin üsna 

tubli, põhikooli lõputunnistusel olid neljad-

viied. Keskkoolis oli sada tegemist ja kool 

võitles prioriteetide järjestuses bändi ja 

muusikaga. Lõpueksamiteks võtsin end 

loomulikult kokku. 

2. Millisena mäletad 21.Kooli?  

21. koolile mõeldes täidab hinge magus 

nostalgia. Sain sellest koolist mitu lähedast 

sõpra ja kuigi oli keerulisemaid momente, on 

mul väga hea meel, et ma sinna kooli sattusin.  

3. Milline on kõige säravam mälestus 

seoses 21.Kooliga?  

Ilmselt kunstinädal 11. klassis. See on 

tõeliselt soe mälestus. 

4. Kuidas mäletad õpetajaid/klassi- ja 

koolikaaslaseid?  
Meil ei olnud mingi tohutult ühte klass. 

Tšikid käisid juba Robertodega Privés 

kokteile joomas, kui me poistega veel 

peerunalja tegime. Üleüldiselt tahtsid kõik 

jube kiiresti täiskasvanuks saada, ma näiteks 

ei taha siiamaani.  

5. Kas mõni õpetaja on jäänud meelde 

ka kuidagi eredamalt? Miks? 
"Ära tee pastakaklõpsu!!!" - Tiina Meeri. 

"Taukar haigutab tagapingis nii, et 

kurgumandlid paistavad," - Linda Undusk. 

"Rästas on juba saabunud, eile nägin ka kahte 

luike," - Ivo Raenok.  

6. Milline on Sinu seos praegu 

21.Kooliga? 

Kuna elan 

Raua tänaval, 

käin iga päev 

koolimajast 

mööda. 

Õpetajad 

Otsus ja 

Sildnik mööduvad tihti mu majast, vahel 

jutustame Kahrutiga. Tegelikult oleks väga 

mugav käia puhvetis päevapraadi söömas, aga 

see on vist mõeldud ainult õpetajatele-

õpilastele? 

7. Mis ja millal ajendas Sind 

muusikaga tegelema?  

Igavus. Minuga sunniviisiliselt ei saanud ja 

kui mu muusikaõpetajast ema üritas mind 

väiksena panna "Karu laulu" laulma, siis ei 

tulnud sealt käsu peale mitte üks piiks. Ja 

tõsiasi, et mu sõbrad moodustasid 8. klassis, 

suures Nirvana-vaimustuses bändi, kus oli 

basskitarristi koht vaba. Põhikoolis laulsin 

Tallinna Poistekooris ja õppisin muusika 

eriklassis, sealt sain tugeva solfi põhja alla. 

8. Milliseid pille oskad mängida? 

Põhiliselt mängin bassi ja akustilist kitarri. 

Saan lihtsamate trummi- ja klaveriosadega ka 

hakkama. 

9. Miks läksid saatesse "Eesti otsib 

superstaari"?  

Suhteliselt läbi juhuse. Mu väike õde 

Katariina 

oli suurim 

agitaator. 

Ühel hetkel 

polnud mul 

talle enam 

vabandusi 

mitte 

minemiseks. See saade mõjutas mind 

oluliselt. Juba esimesed korrad solistina 

televisiooni otse-eetris esinemist olid väga 

oluline kogemus. 

10. Tutvusta veidi oma valmimisjärgus 

olevat plaati.  
Plaat tuleb just nende karakteristikutega, mida 

ise muusikas hindan. Need on siis hea gruuv 

ja hook'iga meloodiad. 13. novembril ilmuv 

album on tervenisti eestikeelne ja 

pretensioonitu taotlusega olla hea pop-plaat. 

Muusikuid, kes mu bändis mängivad - Rene 

Puura, Eric Kammiste ja Brait Pilvik - ei 

oskaks ma asendada kellegi teisega. Usun, et 

nad on üks õnneliku käega valitud kooslus. 

Eks nemad oma mänguoskuse ja tunnetusega 

värvivad seda albumit ka olulisel määral. 

11. Mida soovitaksid hakkajatele 

muusikutele? 
Julgen soovitada alguses rohkem pilli 

harjutada ja vähem poseerida. 

12. Kuidas suhtud Sulle omistatud 

„hurmuri“ staatusest? 

See on kohutav.  
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13. Mis plaanid või kontsertid Sind veel 

sel sügisel-talvel ees ootavad?  
Novembris-detsembris ootab ees üle 40 

kontserdi. Suurematest asjadest - novembris 

plaadituur mu enda bändiga ja detsembris 

jõulutuur Lenna ja Reigo Ahvena bändiga. 

14. Millise Eesti muusikuga on Sulle 

seniajani meeldinud kõige enam koostööd 

teha? 
Hendrik Sal-Saller. Olen lapsest saadik olnud 

paadunud Smilersi fänn ja nüüd nendega lava 

jagada on jube kihvt. Sooviksin ka koostööd 

teha tulevikus Ultima Thule ning Level42. 

Sest need mehed gruuvivad nagu poleks 

homset. 

15. Kelleks tahtsid väiksena saada? 
Telesaatejuhiks. Emil Rutiku saade "Kuum 

hind" ja litritega kaetud tantsutüdrukud 

paelusid mind. Siis ma olin muidugi päris 

väike. 

16. Milliseid iseloomuomadusi pead 

kõige tähtsamaks enda sõprade juures? 
Hea süda ja huumorimeel. 

17. Külliki Kaju: 
Karl-Erik käis humanitaarklassis. Kui oli 

võimalus valida reaal- ja humanitaarainete 

vahel, siis võis kindel olla, et ta valib 

humanitaarained. Tema jaoks olid perekond ja 

muusika alati väga tähtsal kohal. Ta oli alati 

rõõmsameelne, lõi klassis meeleolu, võttis 

alati laulu üles ning oli oma klassikaaslaste 

seas populaarne. Ülekohut ta ei talunud. Ta 

pööras tähelepanu probleemidele, kuid jäi 

lõpuni viisakaks. Üldiselt oligi ta tohutult 

viisakas. Ta võttis sõna ning avaldas 

põhjendatult oma arvamust. Prantsusmaa 

kunstinädala etenduses näitas ta oma tõelist 

hinge ning täitis oma osa väga veenvalt. 

18. Mihkel Männik:  

Karl-Erik on elav näide sellest, et enda 

loomuse vastu ja vägisi ei maksa kuskile 

pürgida. Ta on alati säranud laval, ta on alati 

nautinud 

muusika 

tegemist ja 

õnneks on tal 

õnnestunud 

tänaseks enda elu 

ka just nende 

asjadega siduda. 

Üks naljakas omadus, mida arvan ka ise 

temaga jagavat, on see, et enesekriitika ja 

kehva enesedistsipliini tõttu kipub üksinda 

midagi tehes tähelepanu hajuma ja hommikust 

saab iseenesest (hilis)õhtu enne kui asjaga 

konkreetselt pihta jõudsid hakata. Karl-Erik 

on kahtlemata palju produktiivsem teiste 

inimestega koos. Teiste kõrval tärkab temast 

väljapaistev täht. Kui vaja, siis miks mitte ka 

liider, kui vaja, siis palun – staar. 

19. Brait Pilvik: 

Karl-Erik on optimist suure O-ga. Igat muret 

kuulates suudab ta pakkuda 

dialoogi, mille järel kaob 

mure justkui ära. Ja oma 

optimism juures ei ole ta 

kunagi teinud oma töö 

professionaalsuse najalt 

kompromisse. Sellesse 

suhtub ta täie tõsiduse ja 

oskuslikkusega. 

Suurepärane kaaslane, kellega koos suuri asju 

korda saata või öid raisata – nii mitmekülgne, 

kui olla saab. Läheks luurele küll 

 

Mõned faktid: 
 Lemmiklaul - Michael Jackson - Black or 

White 
 Parim koht maailmas, kus saad ennast vabalt 

tunda - Kodu, välismaa või Lasnamäe 
(venelased mind ei tunne) 

 
 Lemmiktoit - Kiievi kotlet (ise valmistan) 
 Elu moto - Võimatu ühte lausesse panna. 

Ühelauseline elu moto võib kaasa tuua väga 
kitsa vaateväljaga elatud elu. 

 Lemmik riietusese - Saapad 
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Vahetusõpilane pesapuu okste vahelt 

Marit Kobakene

Meie kooli 11B klassis käib neiu nimega Liisa 

Pihlak, kes otsustas veeta ühe aasta välismaal 

õppides. Otsustasin teha temaga intervjuu, et 

näidata, kui tore võib vahetusõpilaseks käik 

olla. 

1) Tutvusta veidi ennast. 
Ma olen Liisa. Olen 18-aastane üsna tavaline 

Eesti tüdruk. Vabal ajal meeldib mulle köögis 

süüa tehes aega veeta või sõpradega koos olla. 

Ülejäänud aja veedan koolis või tööl. 

2013/2014 õppeaasta veetsin vahetusõpilasena 

Põhja-Ameerikas, Sprinfieldis, Virginia 

osariigis. Virginia on USA osariikidest 

suuruselt kolmekümne viies ehk üsna väike. 

2) Miks otsustasid minna vahetusõpilaseks? 

Vahetusõpilaseks saamine oli olnud peas juba 

väga kaua, kuid kindlalt sellega tegelema 

hakata otsustasin 2012. aasta sügisel. Selleks, 

et vahetusõpilaseks saada, pidin läbima päris 

pika ja aeganõudva kadalipu, kuid kõik need 

väga pikad ja tüütud dokumentide täitmised 

ning esseede kirjutamised olid seda kõike 

väärt.  

3) Kus Sa käisid ning miks valisid just selle 

sihtpunkti? 

Alguses tahtsin väga minna Lõuna-Aafrikasse, 

kuid kahjuks või õnneks oli see koht juba 

võetud. Teiseks valikuks oli Põhja-Ameerika. 

Valisin just Ameerika, sest soovisin minna 

riiki, mis oleks Eestist võimalikult erinev ning 

USA tundus selleks just sobiv koht olevat. 

Kindlast oli oma mõju ka kõikidel Ameerika 

filmidel ning mul oli soov teada saada, kas elu 

seal ongi nagu filmis. 

4) Kui raske/kerge oli kohaneda?  
Kuigi enne minekut olin pisut hirmul, sest ei 

teadnud oma uuest perest väga midagi, ei 

olnud mul kohanemisega üldse erilisi raskusi. 

Perekond on mul hästi tore ja armas. Minu 

hostpere koosneb ema Lindast, isa Mikest 

(Michael), vahetusõest Sigridist, kes oli pärit 

Norrast ning väike koerake Zoey. Mu 

hostvanemad on väga aktiivsed ja lahedad 

inimesed ning tegelevad vist peaaegu kõigega 

alates reisimisest ja ekstreemspordist ja 

lõpetades muusika ja aiandusega. 

Kuigi paljud vahetusõpilased on rääkinud, et 

nende esimene kohtumine perega on olnud 

üsna veider või kohmakas, võin öelda, et  

meil tekkis küll koheselt klapp ning ei olnud 

mingit piinlikku vaikust. Kuna ma olen üsna 

seltskondlik inimene ning julgen end pidada 

ka päris heaks suhtlejaks, läks sõprade 

leidmisega ka kiiresti. Näiteks kohtasin ühte 

oma parimatest sõpradest juba esimesel 

koolipäeval! 

5) Tutvusta veidi sealset koolikorraldust. 

Aastaks avanes mul võimalus olla õpilane 

Lake Braddock Secondary School-is. Minu 

koolis olid 7.-12. klassid ehk põhikool (7.-8. 

klass) ja keskkool (9.-12. klass), kus kokku 

õppis 4440 õpilast! Igal hommikul ootas 

mind ja 

mu õde 

meie 

kollane 

limusiin 

ehk 

kõikidest 

Ameerika 

filmidest 

tuttav 

kollane 

koolibuss 

meie 

tänava 

otsas ning 

viis meid 

kooli ning tõi pärast kooli koju.  Kui Eestis 

peab koolis esinduslik välja nägema, siis 

ameeriklastel on selles osas üsna ükskõik. 

Kuigi koolis kehtisid riietuse osas päris 

karmid reeglid, ei hoolinud keegi sellest, mis 

sul seljas oli. Päris populaarsed on erinevate 

ülikoolide pusad ja retuusid. Peaaegu kõik 

õpilased kannavad koolis seljakotti ja 

sporditosse. Koolitunnid kestavad poolteist 

tundi ja vahetund on 8 minutit, mis on täpselt 

paras aeg, et ühest klassist teise jõuda. Kui 

koolikell heliseb on klassid 10 sekundit 

hiljem täiesti tühjad - täpselt nagu filmides. 

Kolmapäevadel kestab bruin block (bruin-

karu, meie kooli maskott) tund aega, teistel 

päevadel 30 minutit. Bruin block  on Eesti 

mõistes vaba tund, kus võib minna ükskõik 

millise õpetaja juurde, et mõne kodutööga abi 

või lihtsalt konsultatsiooni saada. 

Õpetajad küsivad aasta alguses õpilastelt,  
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kuidas neid kutsutakse. Paljud kasutavad 

hüüdnimesid. Õpetajad on õpilastele rohkem 

sõprade eest - kasutatakse eesnimesid ning 

teietamine on üsna haruldane.  

Üks lahedamaid asju Ameerikas oli reedeti 

Ameerika jalgpalli mängudel käimine ning 

kodumeeskonnale kaasa elamine. USA 

koolivaim on ikka hoopis midagi muud kui 

Eestis. Spordiga tegeletakse seal väga palju 

ning seda võetakse tõsiselt. Ka minul oli au 

kuuluda ühte kooli võistkondadest, kuhu on 

väga raske pääseda. Nii sain võimaluse 

esindada oma kooli väga tähtsatel võistlustel. 

6) Mida vahetusõpilaseks käik Sulle juurde 

andis? 
Ma arvan, et ma kindlasti kasvasin palju-palju 

suuremaks. Kui uude või võõrasse olukorda 

satun, siis tihti tunnetan, et käitun või mõtlen 

teistmoodi. Mõtlen kindlasti palju 

positiivsemalt, kui enne. 

Tean, et igas halvas asjas 

on peidus midagi head, 

või see on tulevikus 

millekski hea. Kindlasti 

olen palju avatum, 

enesekindlam igas 

situatsioonis ja astun enda 

eest julgelt välja. Mul ei 

ole enam kartust võõraste 

olukordade ees ja pigem 

proovin, kui et jätan 

hirmust proovimata. Ka 

paljud mu vanad õpetajad 

on öelnud, et ma oleks 

just kui aastaga 

täiskasvanuks saanud 

ning olen palju 

enesekindlam. Ma 

õppisin armastama endast 

täiesti teistsuguseid 

inimesi ning sain endale 

parimad sõbrad ning parima perekonna 4500 

miili kaugusele. Tutvusin ka tohutult paljude 

erinevate vahetusõpilastega üle maailma. 

Lisaks kõigele sellele sain ka inglise keele 

palju paremini suhu.  

7) Kas soovitaksid teistel minna 

vahetusõpilaseks? Miks? 
JAH, kindlasti! Kui vähegi võimalik, siis 

minge!! See on kõike seda väärt. Sellest saab 

 99,9% tõenäosusega teie elu parim aasta. 

8) Kuidas oled rahul vahetusaastaga? 
Kogu aeg toimus nii palju ja kindlasti oli nii 

kergemaid kui ka raskemaid hetki. Mul vedas 

– sain endale parima pere, keda tahta. Suurt 

koduigatsust ei tekkinud kordagi. Pere ja 

sõpradega probleeme ei olnud. Asukoht oli 

hea ning kool oli hea. Sain piisavalt USA’d 

näha. Kõik oli lihtsalt öeldes suurepärane, 

kuid iga vahetusaasta on erinev ning see kõik 

on iga õpilase enda kätes, milliseks see 

kujuneb. 

9) Kas kordaksid oma aastat võõrsil? 

Kui mul oleks võimalus minna uuesti 

vahetusõpilaseks, siis ei mõtleks ma vist 

sekunditki ning oleks valmis kohe oma asjad 

kokku pakkima ning lennukile istuma. Seega 

jah, ma tahaksin väga oma aastat korrata. 

10) Kas oli ka mõni naljakas/piinlik seik? 

Üks vingemaid asju juhtus 

kohe esimesel 

nädalavahetusel. Hostpere 

viis meid õega esimest 

korda New Yorki viis. 

Ööbisime Times Squarel. 

Seal filmitakse hommikuti 

„GMA'd” („Good Morning 

America”), mis on 

hommikune 

uudisteprogramm nagu 

Eestis „Terevisioon”, siis 

otsustasime seda vaatama 

minna. Seal käib hästi palju 

turiste ning paljudel on 

plakatid või sildid kaasas. 

Meie vanemad tegid ka 

meile plakatid, kus oli 

kirjas “Hello GMA, I’m 

from Estonia/Norway” 

ning ma olin ka väikse 

Eesti lipu kaasa võtnud, et 

sellega lehvitada. Saate operaator märkas 

mind üsna filmimise alguses ning tuli kohe 

rääkima. Ma pidavat olema esimene eestlane, 

keda ta näinud oli ning suunas kaamera 

hoopis minu poole ning hakkas küsimusi 

küsima. Pärast seda andis mulle neli piletit, et 

mina koos perega saaks nende stuudiosse 

erakontsertile minna - kõik ainult sellepärast, 

et ma Eestist olen! 
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Looduslik maitse 

Tagurpidi toorkook 

Hele Mai Hipp Müller 
Koostis: 

2 banaani 

200g datleid 

Klaas kookoshelbeid 

Maasikaid, mustikaid või ükskõik milliseid 

puuvilju koogi täiteks. 

Kuivatatud datleid leotada 1-3 tundi ja 

loputada. Kuna serveerides on kook tagurpidi 

kallatud, alustame pealispinna ladumisest 

anuma põhja. Vormi põhi ja ääred katta 

banaani viiludega. Blenderdada datlid 

kookoshelvestega - tulemus peab olema modelleeritav ja nätske (vajadusel lisada datleid või 

kookoshelbeid). Katta banaanid (ja nende vahele jäävad tühimikud) 2/3 seguga. Sisu täita 

meelepäraste puuviljadega (kuna datli-kookose segu on magus, sobivad hästi mahedad ja 

hapukad puuviljad nt ploom&murel). Puuvilja kiht katta ülejäänud banaani viiludega ning 

tulevaseks põhjaks kasutada ülejäänud datli-kookose segu. 

 

Asetada mitmeks tunniks külmkappi (üleöö ei ole hea jätta, kuna banaan muutub pruunikaks). 

Kui kook on tahenenud, siis vabastada noaga koogi ääred anuma küljest ning keerata tagurpidi 

serveeritavale alusele. Tugev hoop vormi põhjale ja kook tuleb lahti :) 
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Puuvilja toorkook 

Hele Mai Hipp Müller 
Põhi: 
350g kuivatatud banaanilaaste 
250g datleid 
Sisu: 
2 banaani 
350g kiivit 
2 mangot 
200g datleid 
Pealiskate: 
100g kuivatatud banaanilaaste 
250g kiivit 
 

Kuivatatud datlid panna likku 2-3 tunniks ja enne kasutamist loputada. 

Köögikombainis purustada kuivatatud banaanid peenikeseks puruks ja seejärel eraldi datlid 

nätskeks massiks. Segada suures kausis kokku ning suruda lahtikäiva koogivormi põhjaks, 

jättes 3-4cm ääred. 

Laotada banaani- ja kiiviviilud põhjale. Blenderdada datlid ja mangod ning kallata segu vormi. 

Purustada veel kuivatatud banaanilaaste ning katta täidis. Peale kaunistuseks veel viilutada 

kiivisid. 

Kook panna külmkappi tahenema vähemalt kaheks tunniks. 

 

600g kiivisid = 6-8 kiivit 
----- 

Kasutades 24cm suurust vormi, on kogused sellised: 
450g+150g kuivatatud banaanilaaste 

300g+300g datleid 

3 banaani 

10-12 kiivit 

3 mangot 

 
Seda kooki võib südamerahuga nautida, 

kuna puuviljasuhkur ei ole sama mis 

rafineeritud suhkur. Suhkruks 

muudetakse iga toit, mida süüa. 

Süsivesikud lõhustatakse organismi 

poolt glükoosiks. Glükoos on organismi 

energiaallikaks, seega võetakse esmalt kasutusele süsivesikud ja puuviljades olevad liht-

süsivesikud on kehale hõlpsasti omastatavad. Puuviljad sisaldavad peale süsivesikute vitamiine, 

mineraale, kiudaineid, antioksüdante ja vett, mis annab neile toiteväärtuse ning tulles 

täiskomplektina, on nad kerged seedida. Pole vaja muretseda kalorite hulga üle, kui ei tarbi 

tegelikust vajadusest rohkem ja seda vaevalt, kuna tervet kooki üksi ühe päevaga ära süüa oleks 

suur katsumus. Head isu! :) 
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Naljanurk 

 

Õpilane: „Sa pead ära tabama täpse hetke, mil õpetaja lõpuks asjast rääkima hakkab. See on 

keeruline, aga kahekesi kergem!“  

Õp. Sildnik: „Õpilane ilma vihikuta on nagu auto ilma roolita.“ 

Õp. Lille: „Kumb on enne – teie vastus või tunnikell?“ 

Õpilased: „Tunnikell!“ 

Õp. Sildnik: „Õnneks kinkisid õpetajad mulle kevadel peavalutablette – ma söön neid 

lõunaks!“ 

Õp. Lään: „Ja kui töö läks lappesse nagu sinul praegu, siis võta perioodilisuse tabel ette!“ 

Õp. Haab: „Öeldi, et tunnid peavad atraktiivsed olema. Palun väga, kannan lühikest seelikut 

aga tolku ikka pole!“ 

Õpilane: „Õpetaja Suursaarega vaidled nii kaua kui tahad – ta ei ärritu. Ta on mu soulmate!“ 

Õp. Otsus: „Oma muredest kirjuta Jõuluvanale!“ 

Õp. Haab: „Kui ema tahab seenele minna, saada kukele ja lähed õppima!“ 

Õpilane: „Keegi varastas mu õpiku ära! Ma ei leia seda!“ 

Õp. Otsus: „Helista emale!“ 

Õpilane 2: „Vaata, äkki on kadunud!“ 

Õp. Sildnik: „Mõned asjad on siin ilmas pöördumatud – jätke see meelde, jah!“ 

Õpilane: „Mis ma küll teie ja teie filosoofiata teeksin? Tänan, et vahel sellest räägite! Tõesti, 

tänan!“ 

Õp. Lille: „Loenguid annavad õppejõud ja harjutusi lahendavad teiega neegriorjad!“ 


