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Koolilehe toimetus 2018/2019

Sel korral Lennuki pardal

Peatoimetajalt LENNUK 44
Armas lugeja,

loodan südamest, et saad selle üle, mida momendil silmitsed, rõõmu 
tunda. Meil on täitsa oma koolileht - see pole just miski, millega paljud 
koolid uhkustada saavad. Kuigi tegelikult on meie koolis erinevaid 
ajalehti ilmunud juba 90ndate algusest, siis olemasolevate andmete 
kohaselt tegi Tallinna 21. Kooli Lennuk oma esimese lennu 1998. aasta 
detsembrikuus. Täpselt 20 aastat tagasi.

Meie Lennuk on läbi aegade turbulentsi hästi talunud - kord on 
võimekas pardameeskond teda kõrgemale tüürimas, teinekord viibib 
ta mõne hetke piloodiga seotud kompikatsioonide tõttu vabalanguses, 
kuid õhus ta püsib ja nii juba aastakümneid. Mäletan, kuidas “suured 
inimesed” (tolleaegsed gümnasistid) mulle, kui algkooliõpilasele, kahe 
krooni eest veel ajaleheformaadis (A3) Lennukeid müüsid. Vahepeal 
saabus näiline vaikus ning põhikooli alguses pidin koolilehe eest juba 
50 eurosenti või enamgi välja käima. Siinkohal on paslik tänada meie 
direktor Meelis Kondi, kes õpilaste huvitegevust alati hea meelega 
(ja võimalusel koolipoolsete vahenditega) toetanud on - tänu temale 
saame Teid Lennuki pardale lasta piletihinda küsimata. Siiski ei saa 
juba aastaid rääkida korrapärasest lennugraafikust, mida tõendab ka 
tõsiasi, et jagades 44 väljaannet kahekümne aastaga selgub, et ühel 
õppeaastal on välja antud keskmiselt kaks koolilehte.

Kui mina ja Andry Pedak (mu asendamatu klassivend, kaasvõitleja 
ja meie kooli parim disainer, kelleta meie kooliehte siiani Wordis 
küljendataks) Lennuki täpselt kaks aastat tagasi äsja gümnaasiumi 
astunutena enda hoole alla võitsime, ei olnud vaatepilt just liiga 
kaunis. Tegemist oli täpselt kaheksaleheküljelise tühjavõitu ajakirjaga, 
mille kujundus oli juba mõnda aega muutumatuna püsinud.

Loodan, et oleme ka lugejate silmis suutnud Lennuki atraktiivsemaks 
muuta ja seeläbi oma armsale Tallinna 21. Koolile midagi tagasi anda, 
kuid nüüd, täpselt kaks aastat ja 5 nn. lendu hiljem, on ka meie aeg 
möödumas. Tuleb tunnistada, et prioriteedid on nende pea kolme 
gümnaasiumiaasta jooksul palju muutunud ning rõõm ja ind, mida 

Lennuki koostamine alati toonud on, on nüüdseks asendunud kohus-
tuse mõrkja maigu ja eksamiteks ettevalmistamise tõsidusega. See on 
osaliselt ka põhjus, miks Lennuk Teie ette alles jõulude eel on jõudnud.

Uued struktuurid said loodud ning lehele kordades profesionaalsem 
välimus antud, kuid arenguruumi on sellegipoolest veel kõvasti. Olen 
aasta algusest jõudumööda uut toimetust üles ehitada ja järgnevaid 
väljaandeid planeerida aidanud - käesoleval õppeaastal on meie 
toimetuses tegevad ka mitu põhikooli õpilast (Shout-out julgetele kahek-
sandikele Sarah Mia Haabmaale ja Eva Lotta Lellole) ning 44. numbri 
läbivaks teemaks oleme toimetusega valinud enesearengu, eesmärgiga 
pakkuda lugejale mõtteainet ja abikätt tulevikuplaanide tegemisel. 

Ootan põnevusega, mida toob tulevik ka Lennukile. Olen ülimalt 
tänulik, et õp. Leelo Valgma mulle selle võimaluse andis ning usun, 
et järgmine peatoimetaja ja ka tulevase Saksamaa kunstinädala pea- 
korraldaja Heneliis Notton 11.C klassist mõjub Lennukile sama hästi 
kui täiuslik lennuilm, viies selle lennugraafikusse mööndusi tegemata 
uutesse kõrgustesse.

Muidugi soovin Sulle ka kogu meie toimetuse poolt kauneid pühi! Jah, 
kätte on jõudnud see üks aeg aastas, mil tuletatakse massiliselt meelde 
neid väärtusi, mis võiksid inimest saata tegelikult terve aasta vältel. 
Hoidkem oma lähedasi ning neelakem alla tühipaljas eneseuhkus ja 
asendagem see austusega nii enda kui teiste vastu. Ärgem unustagem, 
et oleme kõik üks rahvas, nii koolis kui linnas, seega võimalusel pak-
kugem alati abikätt (mitte ainult annetusi) ning kuulakem üksteist 
ära ja üritagem mõista. 

Öeldakse ikka, et jõulud on ilus aeg, kuid kes teine, peale me endi, selle 
aja nii kauniks muudab?

Otsige iseendas ja Te leiate kõik.

Marie Valdes, 12B
Lennuki peatoimetaja 2017 – 2018
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Eesti keele seletavast sõnaraamatust võib 
sõnale edu leida palju tähendusi – edene-
mine, progress, kordaminek jne. Edu all 
tulevad esimesena meelde jõukad inime-
sed: rikkus, Porsched ja uhked peod. Meie 
kapitalistlik mõtlemine keerleb ainult 
raha ümber. Raha on võrdeline õnnega. 
Selle eest saame endale asju osta, maja 
soojana hoida, süüa muretseda ning end 
üleüldse mugavalt tunda.

Kuid seda mõistet oleks vaja laiemalt 
vaadata . Seal ei ole ainult materiaalsed 
väärtused, vaid ka see, mida saavutame 
vaimselt. Osad võivad eduks lugeda 
ka kontrolltöö heale hindele tegemist, 
mõned mingi projekti lõpetamist jne. 
Mis neid kõiki ühendab, on õnn. Samas 
on vahe, kas sa oled õnnelik, sest sa oled 
edukas, või oled edukas, sest sa oled 
õnnelik.

Palju kasutatakse lauset „Fake it till` you 
make it“ ehk teeskle nii kaua, kuni saa-
vutad soovitud tulemuse selleks. Peaksid 
olema õnnelik, et saavutada seda üleül-
dist edukust, mida tänapäeval nõutakse. 

Kõik sooviksid mingil hetkel oma elus 
omada edukat firmat, reisida maailmas 
ringi ja nautida kuuekäigulist õhtusööki 
Gordon Ramsay restoranis, kuid taas-
kord on selle mõtte meile pähe istutanud 
ühiskond. Paljud inimesed on edukad ka 
muudes kategooriates kui raha, nagu näi-
teks kunst, armastus, inimsuhted.

Eduka inimese taga on palju läbikukku-
misi, proove, unistusi, tahtejõudu. Just 
need eristavad neid tavainimestest. See 
on julgus proovida uuesti midagi, milles 
oled läbi kukkunud; soov asju arendada 
ja neid paremaks teha . „Kes tasa sõuab, 
see kaugele jõuab,“ ütles eesti vanarah-
vas. Tänapäevalgi peitub seal palju tõde 
ning tarkust, mille järgi oma sihte seada.

Iga inimene valib oma elukutse vasta-
valt sellele, milles ta edukas on. Me ei 
suudaks kunagi kujutleda Oprah’it mate-
maatikuna või Jamie Oliveri bussijuhina. 

Sellest järeldudes on meie elu igati seotud 
oskuste ja kogemustega, mis meil on, 
ning sellest, mida nendega peale hak-
kame. Nende abil saame valida oma tee, 

Mida tähendab meile edu?
M A R I E  H E L E N  M AT S I N A ,  X  bA

mida järgime ning mis teeb meid õnneli-
kuks, seega mida õnnelikum ja parem sa 
oled selles, mida teed, seda edukam oled. 
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Tallinna 21. Kooli 115. aastapäeva puhul 
toimus 7. septembril 2018 pidulik ühis-
laulmine. Rongkäigus marssisid Tallinna 
lauluväljakule laulma õpetajad, õpilased, 
vilistlased, lapsevanemad ning sõprus-
koolide esindajad. 

Laulukaare all kõlasid orkestri saatel 
paljud tuntud palad, nende hulgas 
“Mesipuu”, “Ilus oled, isamaa”, “Põhja-
maa”, “Isamaa ilu hoieldes”, “Koolikell”, 
“Kungla rahvas” ja paljud teised armas-
tatud lood. Ühendkoori juhatasid paljud 
kooliga rohkem või vähem seotud diri-
gendid: Lydia Rahula, Kristjan Õmblus, 
Liivi Urbel, Ene Uibo, Kadri Mägi, Linda 
Ulla, Martin Sildos, Veronika Portsmuth 
ja Ene Üleoja. 

Ühislaulmine oli pea kogu kooli-
pere arvates suurejooneline ja samas 
südantsoojendav ettevõtmine, mille 
korraldamine võiks jätkuda ka tulevikus. 
Ja kas siis selle kooli traditsioonid laulu 
tuules ei või taevani tõustes üles igavikku 
omale otsida? Võivad küll. Ja otsivadki!

Ühislaulmine
M E E R I  E L I S A b E T H  PA LT M A N N ,  X I  A A
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Mida, kuidas ja kuhu edasi?
 
Põhikooli lõpuklassides ja gümnaasiumis 
hakatakse mõtlema, mis elust edasi saab. 
Millises suunas liikuda? Kas jätkata õpin-
guid reaal- või humanitaarsuunas? Kui 
teen valiku ühe kasuks, kas siis välistangi 
teise ja olen oma tulevase karjäärisuuna 
valinud? Need küsimused ringlevad arva-
tavasti paljude õpilaste peas ja seepärast 
võtsime nõuks esitada Innove Rajaleidjale 
mõned küsimused, mis aitaksid noortel 
oma mõtted ehk selgemaks saada. Suur 
aitäh Innove Rajaleidja karjäärinõustaja 
Mariann Lambingule, kes oli lahkesti nõus 
küsimustele vastama.
 
Millal ja miks tulla 
karjäärinõustamisele?

Kuna enda karjääritee kujundamine ja 
planeerimine on elukestev protsess, siis 
võib nõustamisele tulla igal hetkel, kui 
selleks tekib soov ja vajadus. Suuremat 
toetust vajatakse aga enamasti põhi-
kooli või gümnaasiumi lõpuklassides, mil 
tuleb aktiivsemalt hakata mõtlema oma 
edasiste valikute üle – kas jätkata samas 
koolis või minna mujale gümnaasiumisse, 
mis suund valida, kas minna hoopiski 
kutsekooli, kuidas teha õige valik ja edu-
kalt kandideerida?

Küsimusi on palju ning kuigi sina ise oled 
oma elu kujundaja, on hea aeg-ajalt kelle-
gagi oma mõtteid arutada. Kes saab sind 
otsuste tegemisel toetada? Selleks võib 
vabalt olla sinu parim sõber, klassikaas-
lane, lapsevanemad, õpetaja või treener. 
Ka karjäärinõustajast võib siinkohal 
suur abi olla. Koostöös karjäärispetsia-
listiga on noortel võimalik suurendada 
teadlikkust endast, hariduse ja tööturu 
võimalustest ning püstitada eesmärke ja 
kavandada järgmisi samme.

Nõustamisel keskendutakse just sellele 
küsimusele, millega noor meie juurde 
jõuab, ja püütakse ühise arutelu käigus 
leida vastuseid ning võimalusi. On noori, 
kellel on mitmeid valikuid, kuid ei olda 

päris kindlad, milline oleks võimalikest 
variantidest parim. Samas on ka neid, kes 
pole veel tõsiselt mõelnudki, mis üldse 
sobida võiks või mida nad ise tahaksid 
teha. Samuti on noori, kes otsivad kin-
nitust, et nad liiguvad enda jaoks õiges 
suunas. Oleme noore jaoks ja püüame 
koos temaga leida üles olemasolevad 
ressursid, mis toetavad otsuste tegemist.
Karjäärinõustamist osutavad erineva-
tes piirkondades Rajaleidja keskused 
ning kuni selle aasta lõpuni saab ennast 
nõustamisele registreerida meie veebile-
hel (https://rajaleidja.innove.ee/). Uuest 
aastast jätkab noortele mõeldud teenuste 
osutamist Eesti Töötukassa (https://
www.tootukassa.ee/). Samuti on meiega 
võimalik suhelda ka Skype’i ja chat’i 
vahendusel. Infot nõustamisvõimaluste 
kohta võib uurida enda koolist.
 
Millele karjäärivalikut tehes toetuda?

Karjääriotsuste tegemine võib olla suur 
väljakutse, kuna valikuid on mitmeid ja 
infot võib olla kas liiga palju või hoo-
piski mitte piisavalt. Meid võib takistada 
hirm teha vale valik. Mis on üldse kel-
legi jaoks õige? Küsimus on siin eelkõige 
selles, milline on õige valik konkreetse 
inimese jaoks sellel hetkel, arvestades 
tema vajadusi ja võimalusi. Noorena on 
mõistlik ennast otsida, koguda teadmisi 
ja kogemusi. Tegelikult teed sa iga päev 
samme oma karjääri kujundamiseks – sa 
käid koolis ja õpid, tegeled oma huvidega 
ja õpid ennast tundma. Karjäär ongi 
laias laastus sinu elukestev haridus- ja 
tööalane areng kõigi sinu elu rollide oma-
vahelises kooskõlas.

Karjääri planeerimine koosneb neljast 
etapist, millest esimene on enesetund-
mine, seejärel võimaluste uurimine, 
planeerimine ja lõpuks ei saa ka ilma 
tegutsemiseta. Selleks, et seada eesmärke, 
analüüsida oma valikuid ja teha otsuseid, 
vajad sa infot iseenda, edasiõppimisvõi-
maluste ja töömaailma väljavaadete kohta. 

Intervjuu Rajaleidjaga
E L I I S E  T U U L E M Ä E ,  X  AA Alustada tasub iseenda tundma- 

õppimisest ehk enda huvide, vajaduste, 
väärtuste, isikuomaduste, võimete ja 
oskuste kaardistamisest. Samuti võib 
mõelda sellele, kuidas sa seni oled oma 
valikuid teinud, mis on olnud väljakut-
seks ja mis on sind toetanud. Igaüks meist 
võiks aeg-ajalt mõelda järgmistele küsi-
mustele: Mida sulle meeldib teha? Mis 
paneb su silmad särama? Mis on sinu 
tugevused? Mida sa oskad hästi teha? 
Mida tahad enda juures arendada? Kuhu 
sa sooviksid jõuda? Mis on need kolm asja 
sinu elus, millest sa mitte mingil juhul ei 
loobuks? 

Peale eneseanalüüsi tegemist on kindlam 
tunne jätkata järgmiste sammudega ehk 
uurida, kus oma oskusi ja huvisid saaks 
rakendada, mida ja kus saaks juurde 
õppida. Seejärel saab hakata tegevusi 
planeerima (karjääriplaani koostamine), 
mis aitab teadlikumalt eesmärgi poole 
liikuda. Konkreetne struktuur aitab 
paremini hoida silme ees seatud sihti (nt. 
millal saab kooli sisseastumiseks doku-
mente esitada, milliseid raamatuid peaks 
enne lugema jm.). Kui plaan on paigas, 
tuleb hakata lihtsalt tegutsema! 

Kogu selle protsessi käigus tasub aeg-
ajalt analüüsida, mis on tehtud, kuidas 
on läinud ning mida saaks veel teha. 
Ja ennast tunnustada ka väiksemate 
edusammude eest. Iseenda tundma- 
õppimisel, võimaluste kaardistamisel ja 
tegevusplaani koostamisel võib suureks 
abiks olla erinevate kodulehtede uuri-
mine (näiteks OSKA, Rajaleidja koduleht, 
Stardiplats) ja karjäärinõustaja poole 
pöördumine.
 
Õppimine nõuab minult kui gümnaa-
siumiõpilaselt vahel ka unetunde – kas 
unetundide kaotamine on seda väärt?

Mõistan sinu küsimuse tagamaid. Kool 
nõuab pühendumist ja aega ning paraku 
kipuvad vahel teatud tegemised jääma 
ka öötundidesse. Mõned magamata ööd 
pikema aja jooksul ehk ei tekita pöör-
dumatuid kahjustusi, kuid see ei tohiks 
kindlasti muutuda tavapäraseks. Sage-
dane unetundide arvelt näpistamine, 
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magamata ööd ja pidev stressamine 
hakkab pikapeale mõjuma tervisele, 
enesetundele, õppeedukusele ning ka 
suhetele. See kõik võib muutuda nor-
maalsuseks, mis ei ole normaalne. 

Siinkohal on vaja ennast märgata ja 
vajadusel abi küsida. Kui tegemata tööde 
nimekiri hakkab kuhjuma ja segama sinu 
heaolu, siis võiks mõelda sellele, kas ja 
kuidas saaks teisiti – nii, et asjad saaks 
tehtud ennast säästvamalt. Kas on või-
malik oma tegemisi planeerida nii, et see 
ei võtaks ära väärtuslikke unetunde, mis 
aitavad meil taastuda möödunud päevast 
ja valmistuda uuteks kogemusteks? Märk-
sõnaks on siin ajaplaneerimine, mis on 
paljude noorte kui ka täiskasvanute jaoks 
omamoodi väljakutse ja õppimiskoht. 
Mitmeid nippe paremaks ajaplaneerimi-
seks on võimalik leida internetist.

Mõistlik on panustada iga päev piisavalt 
palju energiat ja aega selleks (aktiivne 
osalemine õppetegevuses, vajadusel abi 
küsimine, uudishimu ja tähelepanelikkus, 
kasuteguri leidmine), et suuremateks töö-
deks õppimine oleks teadlikum – vähem 
võõrast materjali ja rohkem seostamist 
ning kordamist. Panustades õppimisse 
tuleb tasakaalu taastamiseks ja hoidmi-
seks leida aega ka puhkamiseks.

Kui suur roll on hinnetel karjääri 
kujunemisel?

Karjääri kujundamise kontekstis ei saa 
siin üheselt vastata. Kõik oleneb sellest, 
millist karjääri sa tahad endale luua. 
Mis üldse karjäär sinu jaoks tähendab? 
Kuidas sa mõtestad enda jaoks edu mõis-
tet – millal sa tunned, et oled edukas? 
Teatud erialade puhul on kõrgem kesk-
mine hinne ja head eksamitulemused 
eelduseks sisseastumisel (näiteks medit-
siin, inseneeria, õigusteadus). Samas ei 
tähenda kesisemad hinded ilmtingimata 
võimaluste vähesust. Kindlasti tasub 
juba võimalikult varakult hakata uurima 
meeldivate erialade ja koolide sisseas-
tumistingimusi ning lähtuvalt sellest 
keskenduda rohkem enda jaoks vajali-
kele õppeainetele, jätmata sealjuures 
unarusse ka muid aineid.

Kandideerimisel vaadatakse, et täidaksid 
ettenähtud tingimusi, kuid samaväärselt 
oluline või kohati olulisemgi on vestlu-
sel avalduv motivatsioon ja avatus uutele 
kogemustele. Kooli esindajad ja tuleviku 
mõttes ka tööandjad tahavad näha sinus 
peituvat potentsiaali, tahet ja suutlikkust 
õppida (sealhulgas oma vigadest).

Koolisüsteemis on olemas teatud stan-
dardid ja keskmine hinne ning eksamid, 

mistõttu ei saa kuidagi öelda, et hinded 
pole olulised. Enda jaoks on vaja selgeks 
mõelda, milline õppija sa oled, mis tähen-
dus on hinnetel sinu jaoks, milline on 
sinu võimekus ja kas head hinded on ees-
märk iseenesest või aitab õppimine saada 
sul targemaks ja teadlikumaks. Efek-
tiivne õppimine toimub ainult siis, kui sul 
on õpitava vastu tõsine huvi. Õppimine 
toimub nii klassiruumis kui ka väljapool 
seda – hobidega tegelemine, inimestega 
suhtlemine, erinevad projektid, ürituste 
organiseerimine, töövarjuks olemine 
jms. Kõik need kogemused annavad sulle 
teadmised ja oskused, mis toetavad sind 
karjääri kujundamisel.
 
Millistes projektides ja üritustel kaasa 
lüüa, et end paremini tundma õppida 
ja õige karjäärisuund valida? Milliseid 
projekte Rajaleidja korraldab?

Igasugune tegevus, kus sul on võimalik 
ennast proovile panna ja midagi uut teada 
saada, aitab kaasa iseenda tundmaõppi-
misel ja seega ka suuna valimisel. Tasub 
olla võimalikult aktiivne nii koolis kui 
ka mujal - koolilehe toimetamine, huvi-
tegevuses osalemine, õpiränne, töö- ja 
tudengivarjuks kandideerimine, suvetöö 
kogemus, vabatahtlikuks olemine. Neid 
tegevusi on veelgi, kus läbi kogemuste on 
võimalik enda ja oma võimaluste kohta 
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rohkem teada saada. Olla avatud uutele 
tegevustele, ka nendele, mis esialgu 
võivad tunduda ehk veidi hirmutavad.

Rajaleidja pakub noortele peamiselt 
karjäärinõustamist ja infoloenguid. 
Lisaks korraldame ka karjääripäevi 
koolides ja erinevaid teemakohaseid 
töötubasid muude suuremate ürituste 
raames (näiteks Noor Meister, Teeviit). 
Üheks populaarsemaks projektiks on 
kujunenud kevadel toimuv Suvetöö mess, 
kus kokku viiakse noored ja erinevad 
ettevõtted. Ja muidugi tooksin välja ka 
24. oktoobril toimunud Töövarjupäeva, 
mis oli suunatud 7.-9. klasside noortele, 
pakkudes neile võimalust tutvuda mõne 
huvipakkuva ameti esindajaga ja saada 
osa tema tööpäevast. Meie tegevustega 
saab ennast kursis hoida Rajaleidja kodu-
lehel ja Rajaleidja FB lehekülje kaudu. 
2019. aasta algusest liiguvad nimetatud 
tegevused Eesti Töötukassa alla ja infot 
nende kohta hakkad leidma Töötukassa 
kodulehel.
 
Miks ja millal minna välisriiki vahetu-
saastale? Millised programmid selleks 
parimad on?

Välismaale vahetusõpilaseks/vahe-
tustudengiks on võimalik minna nii 
gümnaasiumis kui ka ülikoolis õppi-
des. Viimase puhul soovitatakse minna 
pigem teisel kursusel, kui tudengieluga 
on juba kohanetud ja samas pole veel ees 
lõpetamine. Arvestama peab sellega, et 
ettevalmistustega võiksid alustada juba 
aasta-poolteist enne seda, kui plaanid 
välismaale minna.

Õpilasvahetusfirmad pakuvad erineva 
pikkusega õpirändevõimalusi. Valida saad 
lühemate keelelaagrite, suvekursuste 
ning semestripikkuse ja akadeemilise 
aasta vahetuse vahel. Need vahetusprog-
rammid on tasulised ja tihtipeale tuleb 
arvestada üsna suurte väljaminekutega 
(uurida rahastusvõimalusi, sponsorite 
otsimine). Majutamine toimub enamasti 
kohalikus peres. Kõigepealt tutvu üldin-
foga välismaale minemise kohta. Uuri, 
millised on võimalikud variandid (õppi-
mine koolis või väljapool seda: praktika, 
vabatahtlik töö, keeleõpe, suvekursu-
sed jne). Seejärel kogu infot selle kohta, 
millised on konkreetsed võimalused 

ning kuidas sul on püstitatud eesmärke 
võimalik saavutada. Rohkem infot välis-
maal õppimise kohta leiab Rajaleidja 
kodulehelt.
 
Gümnaasium on aeg tuleviku- ja edasi-
õppimisplaanide tegemiseks. Õpiränne 
annab sulle võimaluse näha teisi kesk-
kondi ja ennast tundma õppida uute 
tegevuste kaudu. Kindlasti arendab see 
kogemus suhtlemisoskust ja –julgust, 
kohanemisvõimet ning keeleoskust.

Kui sinus tekib soov ja huvi minna välis-
maale pikemaks ajaks õppima või tööle, 
siis tasub enda käest küsida, kas ma olen 
valmis viibima eemal oma sõpradest 
ja vanematest, oma turvalisest kesk-
konnast? Võib-olla mõnel juhul võiks 
alustada lühemaajalisematest projek-
tidest, et seejärel mõelda edasistele 
plaanidele. 

Võõrsile minnes pead arvestama sellega, 
et sul puudub tugivõrgustik perekonna, 
sõprade ja juhendajate näol – problee-
mide lahendamiseks pead ise leidma 
võimalused ja vahendid. Selline enda 
proovilepanek ja eneseületus kasvatab 

kindlasti eneseusaldust, arendab loovust 
ja ettevõtlikkust. Aga see kõik eeldab ka 
julgust proovida, valmisolekut suhelda ja 
õppida. Soovitan uurida erinevaid orga-
nisatsioone, mis tegelevad õpirändega ja 
panna ennast kirja konsultatsioonidele, 
kus koos spetsialistidega saad leida enda 
jaoks sobivamad variandid. Ka koolid 
jagavad infot õpirände võimaluste kohta.
 
Kuidas valida endale õige ülikool? 
Kui vara peaks valimise ja uurimi-
sega tegelema hakkama?

“Õige“ ülikooli valimine oleneb taaskord 
sellest, millised on sinu soovid ja vaja-
dused ning seetõttu ei saa ka siin sellele 
küsimusele üheselt vastata. Millised eri-
alad sind huvitavad? Mida ühelt ülikoolilt 
eeldad? Kui oluline on sulle kooli maine 
või lähtud valikul millestki muust?

Ülikoolidega võiks tutvuda gümnaasiu-
mis – kodulehtedega tutvumine, koolide 
külastamine, tudengivarjuks kandidee-
rimine, messidel osalemine. Enne kui 
langetad lõpliku eriala valiku, tutvu 
põhjalikult õppekava sisuga. Sealt saad 
teada, milliseid kursusi õpingute käigus 
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läbitakse ja kuidas on õppetöö korral-
datud. Sisseastumiskatsete edukaks 
läbimiseks saab hakata ette valmistuma 
varakult. Loe erialast kirjandust, mine 
tudengi- ja töövarjuks (kandideerimisko-
gemus) ning räägi valdkonnas töötavate 
inimestega. Mõned koolid organiseerivad 
ka ettevalmistavaid sisseastumiskursusi. 
Eriala valikul tasub ka uurida, millised on 
sinu võimalused tööturul – infot leiab 
näiteks Kutsekoja OSKA materjalidest.
 
Millised on peale gümnaasiumi 
lõppu vaheaasta võtmise positiivsed 
ja negatiivsed küljed?

Miks võetakse üldse vaheaasta? Oma 
kogemustele tuginedes olen märganud, 
et enamikul juhtudel on põhjusteks kas 
soov puhata ja võtta aeg iseendale ja/või 
siis kahtlus oma valikute suhtes. See, mil-
lised mõjud ja tagajärjed selle otsusega 
kaasnevad oleneb taaskord konkreetsest 
inimesest ja tema võimalustest. Peamine 
hirm, mis vaheaasta võtmisega kaasneb, 
on motivatsiooni vähenemine – kas noor 
üldse läheb enam õppima, kui ta näiteks 
saab tööle ja leiab, et eriala omandamine 
justkui polegi enam otseselt vajalik? 

Palju oleneb sellest, kuidas vaheaasta 
enda jaoks mõtestada ja planeerida – 
mida sa tahad selle aasta jooksul õppida 
ja enda jaoks selgeks teha. Mis on selle 
vaheaasta eesmärk sinu jaoks? Kas ja 
kuidas saaksid luua enda jaoks tähendus-
rikast aastat? Kui vaheaasta võtmine on 
enda jaoks eesmärgistatult läbi mõeldud, 
siis võib see aasta anda sulle suurema 
teadlikkuse ja motivatsiooni edasiste 
tulevikuplaanide osas. Selleks aga on 
oluline kasutada ära neid võimalusi, mis 
aitavad sul saada rohkem teada enda 
kohta ja loovad suurema selguse selles 
osas, mida sa tahaksid vähemalt lähitu-
levikus teha. 

Pakuksin võimalustena välja õpirände 
kogemuse, vabatahtlikuks olemise, kar-
jäärinõustamise, eelkursustel osalemise 
kooli sisseastumiseks ettevalmistumisel, 
töö- ja tudengivarjuks kandideerimise 
ning erinevad koolitused. Ka erinevad 
töökogemused tulevad kasuks. Kuna 
gümnaasiumiharidus ei anna otseselt 
ettevalmistust tööturule suundumi-
seks, on pärast lõpetamist vajalik jätkata 
õpinguid kas kõrg- või kutsekoolis, kus 
saad omandada erialased oskused ja 

teadmised. Seega võiks see teema olla 
arutelukoht iga noorega eraldi, kes on 
mõelnud vaheaasta võtmise peale.
 
Millal oleks õige aeg esimese töökoge-
muse saamiseks? Millal töötada – kas 
vaheaegadel/ nädalavahetustel/ peale 
kooli? Kas ja milliseid eeliseid selline 
töökogemus annab?

Üha enam noori alustab oma karjääri 
planeerimist juba koolipingis ning nad 
leiavad õppimise kõrvalt võimaluse 
omandada töökogemusi. Mida varem 
saada kokkupuude reaalse töömaailmaga, 
seda varem ja paremini tekivad seosed, 
kuidas koolis õpitavad teadmised tööle 
asudes rakendust leiavad. Miks mitte 
alustada kõigepealt töövarjuks olemisest, 
mis võib sul aidata eesseisvaid karjääri-
valikuid teadlikumalt ja enesekindlamalt 
langetada. Lisaks sellele on võimalik töö-
tada õppimise kõrvalt, kuid siin tasub 
esmalt põhjalikult järgi mõelda, kuidas 
plaanid oma kooli- ja tööelu ühildada 
ning kuidas kõigega toime tuled. 

Kui oled jõudnud otsusele, et kooli kõr-
valt või koolivaheajal tööl käimine on 
kõige otstarbekam, võiksid läbi mõelda, 
millised on sulle sobivad võimalused 
töö tegemiseks. Tööl käimine ei tohiks 
hakata segama sinu õppimist. On noori, 
kes käivad graafiku alusel tööl kooliõpin-
gute kõrvalt, mis nõuab neilt suuremat 
iseseisvust, oskust oma aega planeerida 
ja prioriteetide seadmist. Variant on 
töötada ka koolivaheaegadel ja nädalava-
hetuseti. Ajutisi tööampse pakub näiteks 
GoWorkaBit (üldjuhul eelistavad ettevõt-
teid noori alates 18-eluaastast, aga vahel 
saab lapsevanema nõusolekul tööle ka 
alates vanusest 16), kuid võid uurida ka 
oma lähiringkonnast ja tuttavatelt, kas 
neil oleks võimalik sulle tööd pakkuda. 
Lisaks annab väärtusliku kogemuse ka 
vabatahtlikuks olemine ja praktikal käi-
mine (kutsekoolis ja kõrgkoolis õppides). 
Samuti innustatakse noori üha enam 
liikuma tasapisi ka ettevõtlikkuse ja ette-
võtluse poole (õpilasfirmad).
 

Loodan, et sain küsimustikuga anda mõnele 
lugejale mõtteid, ideid ja ehk juba ka vastu-
seid, mida, kuidas ja kuhu edasi.
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Kes meist ei sooviks, et oleks olemas test, 
mille lahendamisel selgub, mida ülikooli 
õppima minna ning milline tulevikuamet 
on just Sulle kõige sobilikum?

Kuigi täna veel ei ole leiutatud taolist 
interaktiivset testi, mis määraks saja-
protsendilise täpsusega õpilasi ülikooli 
erialadele, levib internetiavarustes üsna 
mitu n-ö isiksusetesti. Neist üks popu-
laarsemaid on 16 Personalities. 

Alla veerandtunni aega võttev isiksuse-
test lubab ehmatava täpsusega öelda, kes 
ma olen ning miks ma käitun nii, nagu 
seda teen. Eneseteadlikkus (s.o oma tuge-
vuste ja nõrkuste tundmine) muudab 
kindlasti lihtsamaks peale gümnaasiumi 
lõppu õige raja leidmise ning kas pole see 
siis peaaegu võrdväärne seni leiutamata 
testiga, mis määraks mind otse kõige 
sobivamasse kõrgkooli teaduskonda?

Uudishimust, mida uut võib üks inter-
netilehekülg mulle saja küsimuse põhjal 
öelda, mida ma veel ise seitsmeteist elu-
aasta jooksul avastanud pole, otsustasin 
16 Personalities testi läbi teha ja vaadata, 
kui tõesena kõike seal kirjutatut võtta 
saab.

Küsimustele vastamine võttis aega umbes 
kümme minutit ning seejärel saingi 
teada oma isiksusetüübi. Tuleb välja, et 
olen „Juhataja” (The Executive, lühend 
ESTJ) ning minu motoks on Edmund 
Burke’i tsitaat: „Hea järjekord on kõige 
aluseks.” Minu isiksusetüüpi kujutav 
joonistatud karakter on range krunni ja 
kandiliste prillidega vanem naisterahvas, 
kes hoiab käes pikka joonlauda. Ühesõ-
naga oli esmamulje üsna hirmutav ning 
lootsin endamisi, et tegu on eksitusega. 
Oma meiliaadressi sisestama hakates, et 
kokkuvõte ka sinna saada, tuli välja, et 
olen seda sama testi ka varem teinud ning 
natuke meilis otsimistööd teinud, leidsin, 
et üheksa kuud tagasi olin saanud täpselt 
sama tulemuse, mis tänagi – ilma mingi 
kahtluseta olen n-ö Juhataja.

Isiksusetest: 16 Personalities
M O O N  L O K K ,  X I  CA

Mida test siis minu kohta täpsemalt ütles? 
Algus ei olnud just paljutõotav. Mind 
kirjeldatakse kui traditsioonide ja korra 
armastajat. Ekstraverti, kes usub, et ühis-
konda hoiavad koos eelkõige seadused ja 
väärtushinnangud. Kuigi esimese väite 
vastu pean protesteerima, ma ei ütleks, 
et ma just kõige traditsioonilisem ini-
mene oleksin, siis hästi pingutades näen, 

kuidas teised omadused juba rohkem 
mulle sarnanevad. Tõtt-öelda olen juba 
pikalt mõelnud pärast gümnaasiumi 
lõpetamist ülikooli õigusteadust õppima 
minna. Lootsin juba pooleldi, et saan oma 
skeptilise pilguga veebitesti tõelevasta-
vuse kahtluse alla seada, kuid seal oli ka 
selgelt kirjas, et ESTJ hindab üle kõige 
ausust ja väärikust. Lisaks elavad nad 
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liiga keskendunud sotsiaalsele staatu-
sele ja vähese empaatiavõimega – need 
on minu väidetavad miinused. Liigse 
tuimuse ja sotsiaalsele staatusele kes-
kendumise välistan kohe, neid tunnuseid 
ma enda puhul tõesti ei näe. Kangekael-
suse ja liigse arvustamise võtan aga 
jällegi omaks, sest midagi pole teha, 
sinnapoole ma tõesti kaldun. Järele jääb 
vähene empaatiavõime ning see sõltub 
minu puhul vist kindlast olukorrast, 
kuid tavaliselt on mul üsna lihtne teis-
tega samastuda.

Lisaks iseloomuomadustele annab 16 
Personalities põhjaliku kokkuvõtte nii 
minu romantilistest kui ka sõprussuhe-
test, karjääriradadest, tööharjumustest 
ja ka sellest, milline lapsevanem minust 
tulevikus saab. Olles terve õhtu sellest 
kõigest lugemise külge aheldatud, jõud-
sin järeldusele, et väiteid, millele oleks 
saanud vastu vaielda, leidus üsna vähe. 

Internetileht väidab, et tegu ei ole liht-
labase triki või tähtede lugemisega: 

oma sõnutsi on nad uurinud aastaid 
kõigi kuueteistkümne tüübi harjumusi, 
tõekspidamisi ja käitumist ning selle 
tulemusena ei oska nad mitte ainult kõike 
ükshaaval ette lugeda, vaid pakuvad välja 
ka lahendusi ja nõuandeid, mis minu elu 
kergemaks muudavad.

Mina võtan näiteks testist kaasa tead-
mise, et eelkõige peaksin jääma oma 
praktiliste teadmiste ja tugeva tahte 
juurde. Samuti liiguks minu elu kiiremini 
edasi, kui ebameeldivate faktide eiramise 
asemel nendega kohe algusest peale sil-
mitsi seisaksin. 

Kui sul on tunne, et selline isiksusetest 
võiks ka sulle huvi pakkuda, siis soovi-
tan sellele kindlasti pilk peale visata, sest 
mina selles pettuma ei pidanud. Üks, mis 
kindel: põnev lugemine on see igal juhul. 

Vaata:
www.16personalities.com/ee

rangelt faktipõhises maailmas ja jäävad 
oma arvamustele ning põhimõtetele pea-
aegu alati kindlaks. Kui see lause mind 
üks ühele ei kirjelda, siis ma ei tea, mil-
line lause seda teeb.

Nüüdseks on minu eelarvamused testi 
osas asendunud puhta uudishimuga: 
mida oskab 16 Personalities minu kohta 
veel öelda? Tuleb välja, et üsna suurt 
rolli mängib kõikide executive’ite elus 
organiseerimine ja planeerimine – juhi-
roll neile võõras ei ole. Seda ei oska ma 
öelda, kas teised minu selget nõu ja kee-
ruliste olukordade lahendamist hindavad, 
aga väljakutseid otsin ma küll ning, nii 
naljakalt kui see ka ei kõlaks, pühendun 
tõepoolest rõõmuga keerulistele projek-
tidele. Niisiis ka see osa peab minu puhul 
paika.

Positiivseid loomujooni on üldjuhul aga 
inimesel palju kergem omaks võtta kui 
negatiivseid, seetõttu laskusin järgmi-
sena just oma halvemate isikuomaduste 
juurde. Kangekaelne, arvustav, tuim, 
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Sotsiaalmeedia roll noore inimese kujunemisel
S I M O N E  H A L L I N G U ,  X  bA

Viimastel aastakümnetel on tehnika 
arenenud hüppeliselt ning sellega on 
kaasnenud ka sotsiaalmeedia osakaalu 
kasv inimese elus. Kuna veedame päevas 
tunde sotsiaalmeedias, mõjutab see meie 
kõigi elu kasvõi väiksel määral.

Kui alles paarkümmend aastat tagasi said 
sa kodust lahkuda nii, et keegi ei saanud 
sinuga telefoni teel ühendust, vaid pidite 
päriselus kokku saama, siis nüüd on 
teisiti. Tehnoloogia ja sotsiaalmeedia 
arengu tõttu saame tänapäeval ükskõik 
millisel kellaajal oma tuttavatega suhelda 
või vabal hetkel lihtsalt telefonis olla. Me 
peame tunnistama, et võtame alati vabal 
hetkel telefoni kätte. Pidev sotsiaalmee-
dia kasutamine avaldab mõju eelkõige 
noorte inimeste seas. Me oleme kasvanud 

üles ühiskonnas, kus elu ilma telefoni või 
mõne teise elektroonilise vahendita on 
mõeldamatu. See, et kasutame erinevat 
tehnikat iga päev on meie jaoks iseenesest- 
mõistetav. Vajadus kõiki inimesi oma 
elus toimuvaga kogu aeg kursis hoida 
ja ise teada, mis teiste elus toimub, on 
kujundanud välja sõltuvuse. Kogu aeg 
kuuleme vanematelt, et meie kui noorem 
põlvkond oleme nutisõltlased. Kuigi 
keegi meist ei taha seda uskuda ega välja 
öelda, on see kahjuks tõsi. Harvardi üli-
kooli sõnul toodab meie aju dopamiini iga 
kord, kui avame telefoni . See on seesama 
aine, mida aju vabastab ka alkoholi või 
narkootikumide tarvitamisel. Nii nagu 
tekib alkoholisõltuvus, võib kujuneda ka 
telefonisõltuvus.

Tänapäeva sotsiaalmeedias on meile 
äärmiselt oluline, kui paljudele meie pos-
titused meeldivad või palju kommentaare 

saame. Selleks, et meeldiksime võimali-
kult suurele arvule inimestele, postitame 
pilte, kus oleme õnnelikud ja teeme 
midagi huvitavat. Praeguse aja noortena 
võrdleme ennast teistega liiga palju. Ikka 
ja jälle vaatame, et teised teevad midagi 
paremini kui meie või neil on uhkemad 
asjad. Meid justkui juhivad need kom-
mentaarid ja meeldimised, mida saame. 
See võrdlemine ja vajadus teistele meel-
dida tekitab aina suuremaid pingeid. 
Tänases ühiskonnas on noorte inimeste 
seas üha kasvavaks probleemiks dep-
ressioon ja ärevus ehk üleüldiselt meie 
vaimne tervis. Suicide.org kohaselt 
kogevad umbes 20% kõigist teismelistest 
depressiooni enne täiskasvanuks saamist. 
Selle asemel, et oma probleemidest teis-
tega rääkida, avame jälle oma telefonid. 
Seejärel tunneme ennast korraks pare-
mini, kuid varsti tuleb kogu see pinge, 
mille eest põgeneda üritasime, tagasi 
ning nii läheb see ring edasi ja edasi.

Loomulikult ei ole sotsiaalmeedia noorte 
elu ainult negatiivselt mõjutanud. Täna-
päeva noored on vastuvõtlikumad 
uuendustele ja on valmis uut õppima. 
Meediast saame informatsiooni, mis üle-
jäänud maailmas toimub,ega ela ainult 
enda mullis. See kultuurne ja poliiiti-
line teadlikkus on vajalik, kui tahame 
tulevikus midagi saavutada. Tänu sot-
siaalmeediale on võimalik endale sõpru 
leida üle terve maailma. 
 
Koolides peaks sotsiaalmeedia tõrjumise 
asemel õpetama, kuidas seda paremini 
kasutada. Kuna me elame infoajastul, on 
meile kui tulevastele juhtidele väga olu-
line, et teame, kuidas pöörduda erinevate 
sihtgruppide poole ning oskame sotsiaal-
meediaga õigesti ringi käia. Kui meediat 
tarvitades üle piiri ei minda, saab seda 
enda huvides ära kasutada.

Kasutatud allikad:
Trevor Haynes Dopamine, Smartphone & You: A 
battle for your time
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/
dopamine-smartphones-battle-time/

Why today’s teens are more depressed than ever
https://centerfordiscovery.com/blog/
todays-teens-depressed-ever/
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Millest inimene tehtud on?

AE VA  L O T TA  L E L L O ,  V I I I  b AInimene võib olla tehtud naerust. Ini-
mene võib olla tehtud nutust. Inimene 
võib olla tehtud miljonist erinevast 
aspektist, mis eristavad teda järgmisest. 
Üks asi, millele võib aga kindel olla, on 
see, et iga inimene on peegel oma seni-
sele elule. Iga kogemus on jätnud oma 
jälje – iga viga on andnud õpetuse ja iga 
õnnestumine tahte edasi pürgida.

Inimene on tehtud elu jooksul saadud 
kogemustest: läbikukkumistest, õnnes-
tumistest, kaotustest ja võitudest. 
Inimesed on tehtud õnnest ja rõõmust. 
Meie elude kõige õnnelikumatest hetke-
dest ja igapäevategemistest. Me oleme 
tehtud tahtest teistega sarnaneda ja ühis-
konda sisse sulanduda või siis tahtest olla 

kõigist teistest erinev, sõltumata teistest 
ja nende arvamustest.

Inimesed on tehtud kurbusest, vihast ja 
üksindusest. Kurbus ja viha on tavaliselt 
mööduvad emotsioonid, aga üksinduse 
pikkus sõltub paljuski inimese enda tun-
netest. Inimene on tehtud tahtest olla 
teistest parem ja jätta maailma maha 
jälg või märk, mis näitaks, et ta kunagi 
eksisteeris. 21. sajandi inimene on tehtud 
tahtest saada teada rohkemat ja soovist 
oma avastusi teistega jagada.

Millest on tehtud üks 21. Kooli õpilane?

Ma arvan, et üks Tallinna 21. Kooli õpi-
lane on tehtud tahtest õppida, soovist 

saada teada rohkem ja sisemisest soovist 
areneda. Meie kooli õpilased on koolis 
õnnelikud, motiveeritud teadmisi oman-
dama ja saama häid hindeid. Õpilased 
on iseseisvad, korraldatakse üritusi ja 
tegeletakse koolielu arendamisega - näi-
teks 1998.aastal avaldati esimest korda 
koolileht “Lennuk”, mis siiani tegutseb. 
Me oleme tehtud koostöövõimest, mis 
paistab silma kooli suurürituste (kunsti-
nädal, sõbrapäev jne) korraldamisel. Meil 
on motiveerivad õpetajad ja kokkuhoidev 
koolipere, mis loob hea õpikeskkonna ja 
annab aluse edukaks tulevikuks.
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Intervjuu Birgit Lorenzeniga
Erasmus Baltic Sea Forum projekt

K R I S T I I N  H E L E E N  T O O V I S ,  X I I  bA

Rääkige palun lühidalt 
sellest projektist.

See projekt sai alguse 1996. aastal. Mina 
olen õpetaja Flensburgis, Saksamaal ja 
olen selle projekti koordinaator. Enne 
mind oli projekti eestvedajaks meie kooli 
eelmine õpetaja, kes alustaski seda pro-
jekti, koostöös Tallinna 21. Kooli õpetaja 
Riina Kolkiga. Projekti loomise põhii-
deeks oli tuua kokku Läänemere maade 
noored, et noored leiaksid omavahel 
sarnasusi ja suurendaksid teadlikkust 
erinevate maade erisuste aktsepteerimi-
sel. Sellele põhiideele tuginedes oleme 
aastate jooksul laiendanud teemasid, 
mida noortega läbi töötada. Praeguse 
projekti, mis kestab sellel ja järgmisel 
aastal, teemaks on ühised väärtused, 
arutatakse, milliseid ühiseid väärtusi 
Läänemere maad jagavad. Teadupärast 
töötab ju ühiskond või inimeste grupp, 
kui lepitakse kokku mõningates sündsaks 
peetavates käitumismaneerides. Selleks 
on valitsused loonud näiteks seadused, 
kuid on ka teistsuguseid seadusi, selli-
seid, mis sätestavad inimeste käitumist 
üksteise suhtes, näiteks viisakusreeg-
lid . Me tahtsime tegeleda just nende, 
ühiskonna toimimise aluseks olevate 
punktidega.

Mis on selle projekti tugevus?

Tugevuseks on kindlasti asjaolu, et õpi-
lased töötavad iseseisvalt koos teiste 
riikide eakaaslastega, nad loovad midagi 
üheskoos. Teistes projektides loovad 
nad tavaliselt midagi oma riigisisestes 
meeskondades ja presenteerivad seda 
ülejäänudele. Meie idee on just loomis-
protsess erineva kultuurilise taustaga 
õpilaste vahel, tuues projekti probleemi 
lahendusi reaalse elu näitel. Teiseks tuge-
vuseks võib pidada õpetajaid, kes sellest 
osa võtavad. Nad on üksteist tundnud 
juba aastaid, nende vahel on ka usaldus 
ja hästi toimiv koostöö. Lisaks on nad 
veendumusel, et mitte ainult üks riik ei 
otsusta Läänemere ja seal elavate ini-
meste saatuse üle, vaid kõik riigid ühiselt. 
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Kas olete ise varem mõnes Eras-
muse projektis osalenud või seda 
korraldanud?

Nagu ma juba mainisin, alates 1996. 
aastast viisime läbi Erasmuse ja Come-
niuse projekte, mida enamasti rahastas 
Euroopa Liit, nii ka sel aastal, kuid mõnel 
aastal finantseeris projekte ka Saksamaa 
keskkonna organisatsioon, sest me tööta-
sime keskkonnaprobleemidega. Rahastus 
on vajalik eelkõige selleks, et välismaale 
liikuda ja seal elada. Kindlasti ei taha me, 
et finantsprobleemid oleksid piiranguks 
õpilaste projektis osalemisel.

Mida annab selles projektis osale-
mine Teile?

Meil on toimiv õpetajatest koosnev tiim, 
keda on alati tore erinevates koolides eri-
nevates riikides uuesti kohata , teie koolis 
olen ma juba ühe korra viibinud. Mul on 
väga hea meel jälle teie kooli külastada 
ja näha õpilasi, kes on selles projektis 
varasemalt osalenud. Lisaks on vaimu 
rikastavalt tore vaadata ja veenduda, 
mida noored õpilased suudavad teha. 
Nähes kui hästi erinevate maade õpilased 
suudavad koos töötada, olen lootusrikas 
ka tuleviku suhtes. Näiteks Saksamaal 
ühte esitlust kuulates mõtlesin: “Küll on 
tore, et just sellised õpilased kujundavad 
ja vastutavad ka minu tuleviku eest!”

Samuti saame oma projekti sisult veidi 
muuta, arvestades erinevate koolide või-
maluste ja mõtetega.

Mis on selle projekti tulemuseks? Kas 
Teie loodud ideed saavad ka teoks?

Koos loodud ideed saavad reaalsuseks 
õppematerjalide näol, näiteks eelmisel 
aastal tegid nad mitu filmi ja näitemängu 
probleemsel teemal, mida nad hiljem 
publiku ees esitasid. Neid materjale kasu-
tades said õpilased ka võimaluse oma 
kogutud teadmisi klassides õpetada. Sel 
aastal, teie koolis on see osa juba tehtud. 

Õpilased, kes selles projektis osalesid, 
pidasid oma klassikaaslastele tunni, 
kasutades materjale, mille nad ühiselt 
olid loonud. Neidsamu materjale kasuta-
vad õpilased ka meie koolis, Saksamaal 
ja ka teistes koolides, mille õpilased osa-
lesid - see kujundab justkui kogukonda 
kuulumise tunde, jagatakse muresid aga 
ka võimalusi.

Kui vanad on projektis osalevad 
õpilased?

Nad on umbes 15-17-aastased.
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Brenda PÄRTel
Sõprade seas tuntud kui hull dirigent

„Tõesti, pole mõtet minna hulluks mitte 
millegi muu pärast kui muusika,“ on 
öelnud kuulus Vene helilooja Pjotr Tšai-
kovski. Paistab, et olen seda tsitaati juba 
17 eluaastat järginud ja lõppu ei paista 
tulevat. Muusika on teinud minust sellise 
inimese, nagu ma praegu olen, ning sellel 
on minu elus olnud kõige suurem roll.

Minu väikest viisi hullus algas juba 
beebikoolis, kus suutsin kuidagi laval 
2-aastasena „Meelil oli talleke“ algse 
r-tähega ära laulda. Sealt sain muu-
sikapisiku, mille tõttu pole suutnud 
esinemistest kõrvale vaadata. Minu esi-
mene laulupidu oli aastal 2007, kus tärkas 
mu suur armastus koorimuusika vastu. 
Sellest ajast hakkasin ka väikest kan-
nelt mängima ja aastast aastasse on mu 
kannel koos minuga kasvanud 51 keeleni.

Muusikat hakkasin mõistma alles 10. 
klassis, kui komponeerisin kandlele enda 
esimese korralikuma pala „Unistus“. Tänu 
sellele avanesid järsku mu ees kõik teed 
– sain närvilisena kooli Mailis Repsi ees 
esindada, omaloomingukonkursil sain 
tänu 1. koha võitmisele vahetada paar 
sõna Pärt Uusbergiga! Samuti sain ka 
GAGi direkoriga kätt suruda ja veidi muu-
sikast rääkida.

Arvatavasti teavad kõik mu sõbrad mu 
Vivaldi, Pärt Uusbergi ja Arvo Pärdi 
maaniat. Äkki oled näinud segaduses 
tüdrukut, kes midagi koridoris ümiseb 
– see olen nähtavasti mina, ja see, mida 
ümisen, on niikuinii Arvo Pärdi „Frates“ 
või Pärt Uusbergi „Muusika“. Pidudel on 
kehv lugu – kõik laulavad mingit laulu, 
mida ma pole kunagi kuulnud. Tavaliselt 
olen üritanud kuidagi suud maigutada ja 
mingit sõna Nublu lauludest ära arvata. 
Seetõttu kuulen tihti selliseid lauseid 
nagu „Brendaa, see on kõige popim ja 
tuntuim laul ever! Miks sa ei tea seda?“, 
mille peale hakkan lihtsalt oma peas lau-
ludele teist häält juurde mõtlema.

Mul on ka imelik anne nimega absoluutne 
kuulmine. Vikipeedia definitsioon oleks 
selline: ”Inimese võime määrata helikõr-
gust kuulmise järgi, muusikariista abita.” 
Ehk ma saan aru, kui mõni koor läheb 
helistikust välja või kui keegi otsustab 
teise helistiku võtta. Sellel suvel jättis mu 
vana koori dirigent maha väikese tuutu-
luutu, millega ta hääli annab. Seetõttu 
pidin mugavustsoonist välja astuma ja 

muusikute ees enda koorile hääli andma. 
Annad saatanale sõrme ja ta võtab terve 
käe – sellest ajast peale pidin igal esine-
misel hääled andma.

Kui teil on vaja mingit nõu klassikalise 
muusika osas – võtke minuga ühendust! 
Võibolla mingit kiiret aranžeerimist 
– pole probleemi! Mind leiab igalt korra-
likumalt muusikaürituselt ja laulupeolt.

Sündinud muusikale
b R E N D A  PÄ R T E L ,  X I  CA
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Meie kooli 11A klassi õpilane Robert Lee 
paistab silma oma suurepäraste sport-
like saavutuste poolest. Ta on üle kümne 
aasta tegelenud kahevõistlusega, mis 
kombineerib suusahüpped ja murdmaa-
suusatamise, ja on raske töö tulemusena 
jõudnud tasemele, kus saab noorest east
hoolimata võistelda täiskasvanud meeste 
seas ning treenida 2018. aasta Pyeongc-
hangi taliolümpiamängudel osalenud 
Kristjan Ilvese seltsis.

Kuidas jõudsid kahevõistluse juurde?

Kuueaastaselt tahtsid vanemad mind 
kergejõustikutrenni panna ja viisid mu 
Nõmme sügisjooksule. Seal märkasid 
mind mu pikaaegsed treenerid Juhan 
Lind ja Tambet Pikkor ning kutsusid 
kahevõistluse trenni. Ema polnud esialgu 
üldse nõus, sest mu vanaisa oli noorena 
suusahüppaja ja ema teadis, kui jubeda 
alaga tegemist on. Mu sõber aga juba käis
selles trennis, eelkõige tema pärast 
otsustasin minna. Esimene trenn meeldis 
ja siis hakkasingi käima.

Kui palju sul nädalas trennidele 
aega kulub?

Teen tavaliselt kuus korda nädalas trenni, 
iga trenn kestab poolteist kuni kaks 
tundi, lisaks veel venitused. Kokku läheb 
nendele päevas umbes kolm tundi.

Kuidas ühendad sporti ja õppimist, 
kas tuled ajalises mõttes toime?

Õhtuti jõuan küll tavaliselt kell 7-8 koju, 
aga sõbrad on kooliasjades palju abiks. 
Raskusi mul koolis pole, hinded on ena-
masti neljad-viied. Kooli ja trenni kõrvalt 
muudeks hobideks siiski aega ei jää, kuigi 
vahel tahaks. Sellegipoolest olen rahul, et 
eliitkoolis õpin – siin saan kindla aluse, 
et pärast spordiga lõpetamist ülikooli 
minna või mõni meeldiv amet leida. Elu 
ei ole ainult sport.

Kui palju käid välislaagrites ja kui 
palju need koolielu mõjutavad?

Sel suvel olin suurema osa ajast laagrites, 
sain vaid paar nädalat kodus olla. Kooli 
ajal on samuti laagreid, sel õppeaastal 
olen olnud nädal aega keeleprojektiga 
seoses Münchenis ja seejärel nädala koos 
vendade Ilvestega Itaalias Val di Fiem-
mes. Kuna ma laagrite ajal tundides ei 
käi, on tagasi jõudes õppimises veidi raske 
teistele järele jõuda – pean nädal-kaks
veetma järelvastamistes.

Millised on koolis sinu 
lemmikõppeained?

Kõige enam meeldivad mulle reaalained. 
9. klassis, kui Lilian Kippasto sai minu 
õpetajaks, hakkas mind eriti huvitama 

keemia. Seal olen ka olümpiaadidel 
käinud. Matemaatika ja füüsika on samuti 
toredad.

Millised isikuomadused on Sinu hin-
nangul spordis olulised?

Arvan, et üks olulisemaid isikuomadusi 
on distsiplineeritus. Sportlane peab 
olema valmis käima nädalast nädalasse 
kindla rutiiniga trennis. Samuti peab 
olema võitleja, võistlustel ei tohi kunagi 
alla anda ega end lõdvaks lasta, isegi 
kui on raske. Tean, et trenn on koht, kus 
saan end välja elada, seetõttu lähen sinna 
alati, ka rasketel hetkedel. See aitab mul 
ennast leida.

Kes on spordis sinu iidolid?

Väiksena meeldis mulle väga Usain Bolt, 
ta on alati olnud üks minu suuremaid 
iidoleid. Kahevõistluses hakkas juba väik-
sena meeldima Jason Lamy Chappuis, ta 
on väga lahe inimene. Ta hüppas hästi ja 
oli ka suusatades kaval rebane, kes lõpus-
prindis alati teistest parem oli. Praegune 
suurim iidol on aga kindlasti Kristjan 
Ilves. Kuna treenin temaga koos, on ta 
suur eeskuju, keda jälgida ja kelle saa-
vutuste poole pürgida. Ta õpetab mulle 
palju ja on ka väga tore isiksus.

Kas pärast kooli plaanid pigem 
tippspordile pühenduda? Millised on 
eesmärgid?

Kuna mind võeti hiljuti täiskasvanute 
koondisesse, siis praegu plaanin pärast 
kooli oma elu spordiga seostada. Güm-
naasiumis on jäänud käia veel kaks 
aastat, pärast seda on kaks aastat aega 
2022. aastal toimuvaks Pekingi olüm-
piaks valmistuda. Olümpiale pääsemine 
ongi praegu suurim eesmärk. Kui olüm-
piale saada ei õnnestu, lähen ilmselt 
pärast seda ülikooli. Kui aga järgmisel 
neljal aastal kahevõistluses hästi läheb, 
plaanin spordiga jätkata.

Andekas kahevõistleja Robert Lee

AR A U N O  A R I K E ,  X  A A
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S A R A H  M I A  H A A b M A ,  V I I I  DA

Õpetajad ja lemmikloomad – Helle-Kai Saapar

Avapaugu annab meie uuele õpetajaga 
seotud veerule armastatud õpetaja Helle 
-Kai Saapar ja tema maisi-roninastik 
Hufu, hellitavalt Maisikas. Saapar toob 
meie silme ette selle imelise isendi hin-
geelu ja omaniku pihtimused. Helle-Kai 
Maisikas sai nime – Hufu – Tiina Meeri 
kunstiajaloo tunnist! 

Egiptuse temaatika oli talle juba noorest 
peale südamelähedane olnud ning kui 
Meeri rääkis põnevaid lugusid püramii-
dide ajaloost, siis jäi kauaks meelde talle 
suursugune nimi “Hufu”– ta oli 4. dünas-
tia vaarao, kes lasi ehitada ühe seitsmest 
maailmaimest - kõige kõrgema Giza 
püramiidi. Maod on samuti olnud Egip-
tuse kultuuris tihti väga mõjuval kohal ja 
seetõttu otsustaski ta panna oma erilisele 
loomale nimi Hufu.

Miks sai valitud just selline loom? 
Mis paelus Teid just sellise looma 
juures enim?

Mõtte võtta lemmikloomaks madu sain 
oma emalt. Nimelt olin vanavanematelt 
juba ammu kuulnud lugusid, kuidas ema 
pidas noorena kodus kilpkonni, tarant-
leid, skorpione, nastikut ja nii edasi. Ema 
olevat oma kooli loodusringiga tookordse 
Nõukogude Liidu ajal palju liidu piirides 
laagrites käinud ja igalt poolt uusi huvita-
vaid lemmikloomi koju toonud (tollides/
lennujaamades ei otsitud inimesi nii põh-
jalikult läbi ja seega oli palju võimalusi 
mõni roomaja kotis kaasa võtta). 

Ühel suvel, kui olime just uude majja 
kolinud, leidis ema metsa all pisiõega 
jalutades noore nastiku ning otsustas 
ta koju näitamiseks tuua.Väike nastik 
hakkas mulle kohe väga meeldima, sest 
ta oli nii ilusate küütlevate soomustega 
ning talle meeldis armsalt peo peale 
magama jääda (sest seal oli tal ilmselt 
soe olla). Kahjuks saime nastikut enda 
juures hoida vaid mõne päeva, sest ta ei 
võtnud meilt süüa vastu ning muretse-
sime ta tühja kõhu pärast. Seega lasime 
nastiku ohutult metsa tagasi, kuid mõte 

maost kui lemmikloomast oli sündinud. 
Edasi läks juba kiirelt - tegin taustuu-
ringu, millist liiki madu oleks mõistlik 
võtta, kust ja mida selleks vaja läheb. 
Juba paari kuu pärast seadis Hufu end 
mõnusalt minu toas terraariumis sisse.

Mis tegi just teie koduse 
looma eriliseks? Millega ta just teie 
hinge puges?

Hufu oli väga mõnusa rahuliku, kuid 
uudishimuliku iseloomuga. Kutsusin 
teda seetõttu ka hiljem teraapiamaoks, 
sest meile sattus külla palju sõpru/tutta-
vaid, kes ei olnud eales madu katsunud 
ega hoidnud või üldiselt pelgasid madu-
sid. Hufu nagu vana rahu ise lasi kõigil 
endale pai teha ja käis sülest süllegi, eales 
ei teinud ta äkilisi liigutusi, mis oleksid 
ehmatanud (rääkimata kellegi hammus-
tamisest). See lubas inimestel vaikselt 
ja omas tempos temaga harjuda ning nii 
mõnigi veetis ülejäänud külaskäigu madu 
õlgadel magamas. 

Tavapäraseltki veetis Hufu tihti aega mu 
dressipluuside või kampsunite varruka-
tes, kui istusin arvuti või teleka taga - ta 
nautis inimeste lähedust ja loomulikult 
ka soojust (Kui ta kellelgi käes ei olnud, 
siis veetis ta aega enda terraariumis 
soojenduslambi all. Roomajaid üldiselt 
kodudesse lahti ei lasta).

Mis oli suurim katsumus tema kas-
vatamisel? Millist kogemust pakub 
sellise isendi kasvatamine?
Suurim katsumus oli tema toitmine: 
kartsin, et pean hakkama teda toitma 
elustoiduga. Mu esimene koduloom 
oli 1. klassis hamster, seega see mõte 
oli mulle väga vastukarva. Kuid juba 

taustuuringut tehes selgus, et täiesti 
edukalt müüakse loomapoodides hiiri/
rotte/tibusid külmutatud kujul. Kodus 
leidsime emaga, et parim viis toit n-ö 
õige kehatemperatuurini viia on sooja 
vee sees leotades ning Hufule ulata-
sin toidu alati pinsettidega - seega ei 
tundunud kogu protsess väga jube, kuid 
kindlasti kogemus omaette. Maod lük-
kavad toidu neelamiseks oma lõualuud 
paigast ning suudavad neelata enda 
peast mitu korda suuremat toitu – vot 
see on vaatepilt omaette!

Tuleb ka endale aru anda, et kui võtad 
loomtoidulise lemmiklooma, siis pead 
talle tagama talle omase tervisliku toitu-
mise.Kui seda ei suudeta teha, on targem 
jätta loom võtmata. 

Kas ja kellele soovitaksid võtta sellist 
looma omale koju?

Soovitaksin maisi-roninastikut kindlasti 
kõigile mao- või üldiselt roomajate huvi-
listele. Suurepärane madu noorematele 
ja algajatele. Teda on ka mugav pidada 
– enamasti veedavad nad aega terraariu-
mis ja süüa peab andma kord nädalas või 
vanemate isendite puhul vaid korra kuus 
– seega jääb ära igasugune krõbinama-
jandus ja igal hommikul söögi nuiamine! 
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Eurovanasõnad

AL A U R A  U S TAV,  X  C A1. Eksponentsiaalne treening manöövri-
tel, lineaarne relvastatud konfliktis.
a) Õpi trennis lahinguks!
b) Raske õppustel kerge lahingus.
c) Õppimine on eluks vajalik .

2. Tööviljakuse eiramine on elimineeri-
tud võimalusest omandada igapäevaseks 
eksisteerimiseks vajalikku energiakogust.
a) Kes ei tööta, see ei söö.
b) Tee tööd, siis tuleb armastus!
c) Tänasida toimetusi ära viska homse 
varna!

3. Omandatud professioon ei taotle ruk-
kijahul baseeruvat pagaritoodet.
a) Amet ei küsi leiba.
b) Kes ei tööta, see ei söö.
c) Tee tööd, siis tuleb armastus!

4. Osaline kodulinnu embrüo on eelista-
tud õõnsale lubjakivimoodustisele.
a) Parem tühi pesa kui pool muna.
b) Parem varblane peos kui tuvi katusel.
c) Parem pool muna kui tühi koor.

5. Aja lineaarne kulgemine kõrvaldab 
kõik keha pinnale tekitatud valusad 
moodustised.
a) Aeg kõik haavad parandab!
b) Ega lind pesas lendama ei õpi.
c) Pulmadeks paraneb ära!

6. Talisõiduvahendi jalaseid kata ple-
kiga kalendriaasta kolmandas kvartalis, 
hobuveoki rattaid kalendriaasta esimeses 
kvartalis.
a) Rege kata talvel ja rattaid suvel.
b) Rege rauta suvel, vankrit talvel.
c) Aeg kõik haavad parandab!

7. Primaarne on väike lendav objekt esi-
jäseme haardes, mitte suurem aviaator 
hoonet katval moodustisel.
a) Ega lind pesas lendama ei õpi.
b) Aeg kõik haavad parandab!
c) Parem varblane peos kui tuvi katusel.

1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. a; 6. b; 7. c; 8. a; 9. c;

8. Sulgedega kaetud lennuvõimeline 
olend ei omanda aviatsioonireegleid 
temale omases mikrokeskkonnas. 
a) Ega lind pesas lendama ei õpi.
b) Parem varblane peos kui tuvi katusel.
c) Aeg annab arutust.

9. Lollusega opositsioonis olev inimisik 
läheb kriisiolukorras kompromissile.
a) Kordamine on tarkuse ema.
b) Tark mõtleb esiti, rumal kahetseb 
pärast.
c) Targem annab järele.
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Arvustused

Sarah Crossan “Üks” (2017) 12+

Paljud inimesed ei mõtle surmale. Paljud 
inimesed ei mõtle ka, milline tunne oleks 
iga kord enne tassi kohvi joomist teiselt 
inimeselt luba küsida, sest teil on juhusli-
kult üks ühine keha. Need kaks pealtnäha 
erinevat külge, üks justkui liiga sünge 
ja teine liiga absurdne, moodustavad 
lõviosa Grace’i ja Tippi argipäevast. 
Tüdrukud sündisid Siiami kaksikutena 
ning nad on vöökohast allpool ühenda-
tud. Raamat kirjeldab 16-aastaste õdede 
igapäevaseid raskusi, katsumusi ja uusi 
väljakutseid, kuid ei jäta kõrvale ka seda 
poolt nende elust, mis on täis imelisust 
ja müstikat.

Teos meeldis mulle ennekõike sellepä-
rast, et sundis mõtlema selliste inimeste 
elude peale, kellega mina iga päev kokku 
ei puutu. Kasvõi ainult empaatiavõime 
arendamiseks on selline raamat noorele 
inimesele peaaegu et kohustuslik.

Ma usun, et “Üks” sobiks väga hästi ka 
neile, kelle jaoks on vanem ja raskem kir-
jandusklassika liiga kontimurdev. Raamat 
on kirjutatud vabavärsis ja selle lugemine 
oleks puhas lust isegi inimesele, kes tava-
liselt kirjandusest lugu ei pea.

Kaido Tiigisoon “Kus pingviinid ei 
laula” (2017) 15+

Raamat loob ulmelise kujutluspildi 
sajandivahetuse maailmast, mida valit-
seb võimas tehisintellekt. Tavainimesele 
on kõigis eluvaldkondades tegutsemine 
muudetud kiiremaks, efektiivsemaks ja 
mugavamaks. Sellega on aga kaasnenud 
peaaegu täielik privaatsuse ja sõnavaba-
duse kadumine. Millist elu peaks sellises 
keskkonnas elama kodanik, kes suudab 
veel pea ainukesena kainelt ja loogiliselt 
mõelda ning saab tehisintellekti toimi-
mise saladusele jälile? Selline inimene 
oleks tulevikumaailma juhtidele suureks 
ohuks ning tuleks kiiremas korras kõr-
valdada. Teose põhitegevus kirjeldabki 
meeleheitlikku kassi ja hiire mängu ühe 
pealtnäha tavalise mõtleva inimese ja 
maailma võimsaimat tulevikuriiki valit-
sevate jõudude vahel.

Teosest ei puudu huumor, tragöödia, 
üks krüptogramm ja, mis seal salata, 
armastus.

Soovitaksin teost kõigile noortele ja 
vanematelegi, kuid eelkõige neile, keda 
paeluvad erinevad vandenõu-ja alterna-
tiivteooriad. Väga võimalik, et üsna pea 
pole selline, praegu uskumatuna näiv 
maailm enam kujutlus, vaid reaalsus.
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Filmiarvustus

Teatriarvustus

“Sõnad ja pildid” Words and Pictures
(Ameerika Ühendriigid 2013) 12+

Režissöör: Fred Schepisi
Stsenaarium: Gerald Di Pego
Osatäitjad: Juliette Binoche, Clive Owen, 
Bruce Davison jt

Kumb on olulisem, sõna või pilt? Kumb 
läheb inimesele rohkem korda, puu-
dutab tema hinge sügavamalt, lõikab 
teadvusesse valusamalt? Nendele ja veel 
paljudele küsimustele antud film vastu-
seid otsibki. Ja ehk ka leiab.

Ühe Ameerika keskkooli karismaatiline 
inglise keele ja kirjanduse õpetaja on 
üdini veendunud sõnade vankumatus 
jõus. Kui kooli saabub edasijõudnute 
klassi õpetama kunagine menukas kunst-
nik, üritab mees temalegi oma vaateid 
kangekaelselt selgeks teha ja seda mitte 
ainult platoonilisel tasandil. Kahe õppe-
jõu omavahelisest teravmeelitsemisest
kujuneb peagi sõnade ja piltide võistluslik 
vastasseis. See kasvab lausa ülekooli-
liseks sõjaks, millele elavad kaasa kõik 
õpilased. Kas võidab visuaalne või sõna-
line kunst, ei ole sugugi kindel, sest 
armastuses ja sõjas on kõik lubatud.

Filmi vaatama asudes ei tohiks end lasta 
eksitada asjaolust, et tegu on romantilise 
draamaga, sest linateos puudutab osavalt 
filosoofilisi küsimusi ja teemasid, mis on 
olulised ka suuremas pildis.

“Timm Thaler ehk Müüdud naer”
(Nukuteater, 2017) 7+

Autor: James Krüss
Dramatiseerija: Urmas Lennuk
Lavastaja: Taavi Tõnisson
Osatäitjad: Mihkel Vendel, Riho Rosberg, 
Mihkel Tikerpalu, Liivika Hanstin jt

Lavastuse näol on tegu lummava vaa-
temänguga, mis põhineb samanimelisel 
raamatul. Timm Thaleri ema on juba 
aastaid tagasi surnud ning isagi lahkub 
pea elavate seast, jättes poisi ahne võõ-
rasema ja kasuvennaga üksi. Timmi 
rasket saatust on aga alati leevendanud 
tema helisev, kaasahaarav naer, mis on 
ta igast elu keerdkäigust ja käänakust üle 
aidanud. Mis juhtub siis, kui poiss mõt-
lematult sõlmitud kokkuleppe läbi oma 
naeru kaotab?

Lavastuses on kasutatud põnevaid 
visuaalseid elemente, mis loovad müs-
tilise, lausa maagilise õhkkonna. 
Verdtarretavalt põnev kriminull sunnib 
vaatajat samuti kuritegelikke plaane läbi
mõtlema ning kogu hingest etendusele 
kaasa elama. Loo põhiolemus jääb ometi 
lihtsaks ja siiraks, mispärast ongi lavas-
tus nii petlikult tõeline ja ilus.
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Loomenurk

Enne veel...
Getter Mägi, 11C

Pihlapuu mu akna taga
kõrgub üle katuse.
Ta oranžid marjad langend maha
ning sügislehed naerused.

Ometi ta nukralt seisab,
väetid lehed, oksad raagus.
Kas keegi talle pilgu heidaks,
enne veel kui lumi saabub?

Enne veel kui pihlapuust
saab külmas talves väeti roots.
Enne veel kui naer ta suul,
muutub taevas kaugeks kuuks.

Enne veel kui vanaks jääb
ja ununeb ta sootuks.
Enne veel kui võtab külm
 ja sureb viimne lootus.

Enne veel kui liiga hilja,
kas me märkame,
pihlapuu on sulgend silmad,
suikund unele.

Mannavaht ja kohvitass
Hanna Grete Rebane, 9A

Laual seisis taldrikul
mannavahu mass,
selle kõrval kandikul
aurav kohvitass.
“Mis sa ootad, kohvitass?”
päris mannavahu mass.
“Ootan, et ma ära jahtuks,”
vaatas tass siis mannavahtu.
“Aga mida ootad sina?”
“Mitte mida, hoopis keda!”
“Keda sa siis ootad, vaht?”
küsis ärev kohvitass.
“Ootan sööjaid, keda muud!”
paotas vaht siis oma suud.
“Mina ootan joojaid hoopis,”
kohvitass tal öelda pruukis.
Aga isu polnud sööjail,
joogijanu polnud joojail.
Kohvi ja ka mannavaht
peagi olid lihtsalt praht.

Birgit Anette Bibikov, 11B

Olematu elevus kesk septembrikuu
õunetust
Juhuse hoolde tahan jätta kõik tulekud
Ootamas vaibuvat muretust
Seisan tähetekiga kaetud liivarannal
silmitsen silmapiiril olevat kuuollust
Nimetissõrmega täielikult peidetav
Lakooniliselt unustusse visatav
Leierdan vaid neid painavaid mõtteid
Homse eest sörgin lõputusse merre
Hoian end minuti allpool õhuvoole
Kuulan raamaturiiulisse kogunenud karjeid
Summutan need jääkülma, vetevaimudele
Sukeldun sügavamale. Kaugemale. Edasi
Veel paar tõmmet. Edasi
Hiirvaikusel lasen end ülekeha paitada
Korra vaim seisatab. Üks hetk sünkroonis.
Silmis veelaev, kopsudes kipitab
Aeg on tõusta, kandadele, püstijalule
Illusioonidega ei saa igaveseks jääda
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Andry Kenert Pedak, 12B
Kujundaja (2017-2018)

Marie Valdes, 12B
Peatoimetaja (2017-2018)

Liitu Lennuki toimetusega!
Kui soovid panustada oma koolilehe tegemistesse, sulle 

meeldib kirjutada või kui oled valmis oma häid ideid ja soovi-
tusi toimetusega jagama, siis kirjuta meile lennuk@21k.ee

X X I

Tuult tiibadesse järgmistele
Lennuki pilootidele!




