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Vari turvatundel
Alan Paas
Kool on asutus, mis pakub õpilastele kaitset ja peab tagama nendele
turvatunde. Koolilehel korraldatava
küsitluse vastuste põhjal tunnistab
viiskümmend kuus protsenti vastanutest, et nad tunnevad end koolis
turvaliselt ning rahulikult. Samas on
aga ilmselt olemas kindel probleem,
mis hoiab peaaegu poole õpilaskonnast ärevuses.
Meie kool asub linna ühes turvalisimas piirkonnas ning valve viib
„välise ohu“ nulli, mis paneb ebakindluse tekitajat otsima koolist
endast. Kuigi kõik õpilased moodustavad koos ühe suure perekonna,
ei tunne iga õpilane end selles
koduselt. Igas klassis on vähemalt
üks inimene, keda tõrjutakse või kes
tunneb, et ta jääb kaaslaste tähelepanuta, mis põhjustab temas
ärevust. Sellele lisaks esineb
kahjuks ka tõelist kiusamist, mis
muudab selle all kannatavate
õpilaste jaoks kooli äärmiselt ebameeldivaks paigaks, mida nad heameelega väldiksid. Antud teemal
vastab küsimustele meie kooli
direktor Naida Toomingas:
Kas turvalisuse puudumist ja
kiusamist võib lugeda probleemideks meie koolis? Miks?
Kui jälgida küsitlust kooli koduleheküljel ja võtta arvesse klassides
läbi-viidud uuringuid, võib väita, et
osade õpilaste jaoks on turvalisus ja
rahulik koolipäev ka meie koolis
probleem. Põhjuseid selleks on
päris mitmeid: Meid on lihtsalt väga
palju ja juba see tingib ülemäärase
kära, tohutu sagina vaheaegadel ja
koolipäeva alguses ning lõpus.
Majas ei jätku rahulikke nurki, kus
oleks võimalik vaikselt vestelda,
lugeda või lihtsalt puhata. Ilmselgelt
vajab enamat käsitlemist turvalisuse kaaslastega arvestamise ja
kooli-kiusamise teema nii klassijuhatajate tundides, õpilasomavalitsuses kui ka koolikogunemistel.

Kuidas saab praegust olukorda
lahendada?
Meie kooli õpilaste üldarv väheneb
küll iga aastaga, kuid see ei too märkimisväärset
lahendust
eelpool
mainitule. Küll aga loodan olukorra
märkimisväärset paranemist läbi
projekti "Turvaline koolipäev", mille
raames kogu koolipere mitte ainult ei
saa välja tulla

omapoolsete ettepanekutega, vaid saab ka
osaleda huvitavate ürituste korraldamises
ja koolipäeva turvalisemaks muutvate
tegevuste väljamõtlemises.
Mida soovitate kooliperel teha, et iga
õpilane tunneks ennast turvalisemalt?
Kõigist kõige olulisem on siiski, et iga meie
koolipere liige jõuaks koolis kehtivate
oluliste

Kõnevõistlus „Minu Eesti“

25. veebruaril toimus 7. - 12. klassidele
kõnevõistlus teemal „Minu Eesti“, kus esinejad
pidid kolme minuti jooksul haarama žürii täiesti
vaba suunitlusega kõnega Eestist. Kuigi osalejaid oli vaid 13, oli võimalik kuulda väga erinevaid vaateid ja lähenemisnurki teemale, rääkimata varieeruvates esitamisviisidest. Hinnati
nii esinemist (häälega mängimine, selgus,
kehakeel), kui ka kõne sisukust ja kaasahaaravaust. Auväärt žürii moodustasid eesotsas
Kultuuriminis-teeriumi
arendusosakonna
juhataja ja meie kooli väitlusõpetaja Ragnar

märksõnadeni: MÄRKA, MÕISTA,
MÕJUTA ja oskaks olla ja käituda nii, et
tema oma kool oleks turvaline nii talle
endale kui ka tema sõpradele ja
koolikaaslastele.

Siiliga veel Eesti Väitlusseltsi juhatuse liige Karl Läll, Eestit 2009.
aastal väitluse MM-l esindanud 12.A
klassi õpilane Kaspar Kelder ja
õpetaja Külliki Kaju.
Põhikooli
arvestuses tuli esimeseks Kertu
Rohumägi, 9B ja gümnaasiumis
Karoliina Kull, 10C. Loodetavasti
tehakse järgmisel aastal sellisele
värskendavale üritusele ka reklaami
ja publiku arv ei jää enam kordades
alla osalejate arvule.

Raamatutest
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Juhtkiri
Selle kooliaasta kolmandal
veerandil, mis peatselt läbi
saab, on nii mõndagi juhtunud. Läbi sai kogetud 24.
kunstinädal, teemal Island,
koos juubelimaigulise Kahrut
Elleri 15. „Elavate piltidega“.
Aktiivsemad ja reisihimulisemad õpilased on saanud
võimaluse end saksakeelsete
projektidega
ühendada,
täiesti kontrastsetena on
erinevate
programmide
raames aktuaalsed olnud
teemad „Energeetika“ ja
„Turvalisus“. Me oleme koos
tähistanud sõbrapäeva, koos
ärivaistuga
majanduslikust
olukorrast rõhutute teletupsudega. Pidulikult võtsime vastu
Eesti Vabariigi 92. sünnipäeva mida kooli liputoimkond väärikalt ka Toompeal
24. veebruaril vastu võttis.
Meie meelt on lahutanud
andekas
puhkpilliorkester
Inglismaalt.
Kindlasti ootab meid ees
sama palju võrratuid võimalusi argise koolipäeva
rikastamiseks ainulaadsete
üritustega. On näha 11.B
klassi tegemas ettevalmistusi
oma
mitmepäevaseks
ürituseks, ruumi jääb ka
üllatusmomendile. Kuigi kord
sulada otsustav ja siis juurde
langev valge lumekate kõike
täielikult katab, on vaikselt
õpilaste südametesse kevad
pugemas ja eelkõige ootus
eelseisva vaheaja ees.
Käesolevas lehes oleme
andnud ülevaate olulisematest sündmustest, mis vahepeal aset on leidnud ning
loomulikult pakume ka kerget
pilguheitu tulevatele üritustele.
Ma soovin teile kõigile jõudu,
et kevadvaheajani vastu
pidada ja sama palju tahet
koolielu aktiivsena hoida!

“Lugeda on hirmus lahe!”
Karolina Kull

Just sellised sõnad läkitavad
lugemisaasta koduleheküljel inimesi
lugema. Jah, kallid õpilased, kätte
on jõudnud lugemisaasta ning nüüd
on igal noorel hea ettekääne oma
raamaturiiulilt tolmu pühkida ja mõnd
raamatukaant kergitada. Nagu ka
lugemisaasta projektijuht Krista
Ojasaare oma blogis kirjutab:
"Lugemisaasta
üks
peamisi
eesmärke on tuletada meelde, et
lugemine on nauding. Samasugune
kui šokolaadi söömine... " Eesti
keele õpetaja Külliki Kaju sõnul
õppekavades seoses lugemisaastaga erilisi muutusi teha ei saa, aga
emakeelepäeval
pühendatakse
suurt tähelepanu just lugemisaastale. Näiteks selgitatakse välja erinevate vanuseastmete lemmikraamatud.
Raamatupood Rahva Raamat on
oma statistika juba läbi sorteerinud
ja paika pannud enim müüdud eestikeelsete raamatud top 100, mille
esikolm jaotub nõnda:
1. Sofi Oksanen "Puhastus", 2. Sofi
Oksanen, Imbi Palju " Kõige taga oli
hirm", 3. Andrus Kivirähk “Kaka ja
kevad”. Kui välja tuues mõned uusimad Eesti autorite lastekirjanduse
teosed, jääb silma kohe kindlasti
põneva pealkirjaga Andrus Kivirähi
raamat "Kaka ja kevad", Piret Raua
"Härra Lind",
Wimbergi " Suur
pidusöök" jpm.
Hoolimata majanduse kõikuvast
olukorrast, korraldatakse lugemisaasta raames palju huvitavaid
üritusi. Üks äärmiselt armas ja tegus
asutus on Eesti Lastekirjanduse
Keskus, kus igaüks leiab endale
põnevat tegevust: 12. märtsil toimub
kohtumine eesti juurtega Rootsi
kirjaniku Lena Lillestega ja tema
raamatu "Murdvargus koolis" esitlus.
20. märtsil tervitavad Eesti Lastekirjanduse Keskuses kevadet Vanalinna

Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi, Muusikakooli ja Teatrikooli abiturientidega Tõnis
Rätsepa juhendamisel sõna ja muusika saatel
kavaga „Südametäis kevadet“ (kell 12.48 13.48). Rahvusvaheline Tolkieni - lugemispäev toimub 25. märtsil kell 15.00, kus
loetakse Eesti Lastekirjanduse Keskuse
pööningusaalis ette katkendeid "Kääbikust"
ning kuulajate vahel loositakse välja ka J.R.R

Intervjuu
kirjanik Andrus
Kivirähkiga

Tolkieni raamatuid.
Inglise antikvaar ja kirjanik on öelnud:
"Lugemine on omaette kunst nagu ka
mõtlemine ja kirjutamine." Seega ei jää
lugemisaastal muud üle, kui jalad kõhu alt
välja sirutada ja sammud raamatukapi poole
suunata, et avastada taas seda omaette
kunsti. Lennuki toimetus soovib teile ilusat ja
tegusat lugemisaastat!
Jah, arvan küll. Aga ega ma sellest
kellelegi rääkinud.
Millal kirjutasid oma esimese raamatu ja
mis oli selle pealkiri?
Esimene raamat, mille kirjutasin, oli „Ivan
Orava mälestused“. Kirjutasin selle vist
siis, kui käisin ülikoolis, 1993.

Kas olete mõelnud, et sooviks lõpetada
Miks panid oma kirjanikukarjääri?
uuele raamatule sel- Ei, kindlasti mitte.
lise pealkirja „Kaka
ja kevad“?
Miks? See on selline
lugu, et selles raamatus lihtsalt räägib
sellest ja see pealkiri
torkab
silma.
Kui
paned
raamatule
Foto: Eesti Lastekirjanduse
pealkirjaks „Väikese
Keskuse kodulehekülg
11. klasside õpilastel on käsil kahe
mõmmi
seiklused“,
kooliaasta vältel läbi töötatav teatrikas see torkab silma?
programm, mille käigus luuakse ka
Millest said inspiratsiooni kirjutada raamat
oma etendus. Töö toimub nii Poolas,
„Vargamäe
vana
ja
noored“?
Saksamaal, kui ka Eestis.
Tegelikult ma ei kirjutanud seda kui raamatut,
see ilmus ajalehes osade kaupa! Inspiratsiooni
PASCH koolileheteemaline projekt,
sain kõigest, mis Eestis sünnib.
7. - 12. märts, kaasab kaks õpilast
11ndatest klassidest, et leida ühisMis on su lemmikraamat, mille oled ise kirjuteemasid osavõtjate maade vahel,
tanud?
tutvustada lühidalt oma maad teistele
Ei saa öelda, mis on mu lemmik. Mulle meelja proovida kätt erinevate meediadivad kõik!
harudega loomulikult saksa keeles.

PASCH
kooliprojektide
jätkumine

Mis on sinu hobid?
Olen nagu täiesti tavaline inimene. Loen, käin
teatris ja vaatan jalgpalli.
Mitu raamatut oled kirjutanud?
Umbes 20, täpsemalt ma küll öelda ei oska.
Kas soovisid juba kooliajal kirjanikuks
saada?

Aksel Lõbu,
koolilehe peatoimetaja
Toimetuse koosseis:
Peatoimetaja: Aksel Lõbu
Kujundajad: Tuule Kivihall ja
Andrea Tamm
Toimetus: Kadi Hainas, Alan
Paas, Lisete Velt, Kadi Viigi,
Kristen Aigro, Karoliina Kull
Fotograaf: Karl Juudas
lennuk@21k.ee

"Kaka ja kevad" Andrus Kivirähk
Lasteraamat, kus karumõmmide ja armsate jänkude asemel on tegelasteks
romantiline kakajunn, punapäine viiner,
pissipotis elav tont ja paljud teised, kes
varem pole lasteraamatutesse pääsenud.

Sofi Oksanen "Puhastus”
Maineka Finlandia kirjanduspreemia
pälvinud raamat kinnitab pilgu Eesti lähiajaloole ühe rahvakillu ja üksikisikute
valikutele või valikute puudumisele
repressiivses ühiskonnas.

Sofi Oksanen, Imbi Palju "Kõige taga
oli hirm"
Artiklikogumikus kirjutavad Eesti ja
Soome asjatundjad Nõukogude Liidu
hirmutusvõtete
mõjust
Eestile
ja
eestlastele.
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Solistide
konkurss
“MI-NOOR
2010”
Lisete Velt

Juba teist aastat järjest said omavahel jõudu proovida
meie kooli parimad lauljad solistide konkursil “MI-NOOR
2010”. Võistluse eelvoorus osales rohkem kui 50 tugeva
tasemega lauljat. “Finaali pääsemiseks tuleb tihe
rebimine, kuid mina hindan esinemisel eelkõige
vabadust,” ütles pärast konkursi eelvooru žüriiliige
Marten Kuningas. Žürii, millesse kuulusid oma ala
parimad Priit Pajusaar, Alar Haak, Marten Kuningas,
Janno Trump, Kadi-Linda Kiisa, valisid finaaliks välja 16
vokalisti. Lõppvooru oli kaasa elama tulnud palju fänne,
õpetajaid ja ka lihtsalt muusikaarmastajaid. Esinejaid
saatis professionaalne bänd koosseisus Andrus
Rannaääre, Toomas Vanem, Kalle Tetsman, Indrek
Tetsman. “Konkurss õnnestus igati,” sõnas ansambli
klaverimängija Andrus Rannamäe, kes tegeva
muusikuna tavaliselt koolivõistustel musitseerimas ei
käi. Peale igas vanuserühmas välja antud auhinnalise
esikolmiku, said eripreemiad Auguste Victoria Schule ja
Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse lemmikud. Lennuki
toimetus soovib omalt poolt palju õnne võitjatele ning
jääb ootama järgmist solistide konkurssi!
1. - 3. klassid I koht Cecilia-Martina Mägi 3A, õp Ene
Uibo
4. - 6. klassid I koht Ats-Anton Varustin 4A, õp. Lydia
Rahula
7. - 9. klassid I koht Laura Hirvoja 9B
10. - 12. klassid I koht Liis Hirvoja 12C
Auguste Victoria Schule õpilasesinduse preemia - Luisa
Susanna Kütson 2A
Tallinna 21.Kooli õpilasesinduse preemia – Ats-Anton
Varustin 4A

Olemus

Aktiivõppepäev
Millal toimub?
18.märtsil 2010
Üritust korraldatakse kaks korda kooliaasta
jooksul: III ja IV veerandi lõpus
Kes võtavad osa?
Aktiivõppepäev on mõeldud 1.-8. klassidele
Eesmärgid
Põhieesmärgiks on muuta veerandi lõpp
õpilaste jaoks huvitavamaks, lõbusamaks
ning samas ka efektiivsemaks (vähem filmide
vaatamist jms). Tähelepanu pööratakse
eelkõige aktiiv- ja õuesõppele, erinevate
ainete lõimumisele, ühisväärtuste leidmisele.
Läbivaks teemaks on sel korral turvalisus.
Mida kujutab endast aktiivõppepäev?
Koolipäev kestab tavapäraselt 6 tundi (klassiti
võib see varieeruda), kuid nimetatud ajal
tegeletakse ainult kolme erineva õppeainega.
Õppetöö ei toimu klassides, võimaluse ja hea
ilma korral minnakse koolimajast välja ning
veedetakse päev värskes õhus. Mõeldakse
välja erinevaid ülesandeid, rühmatöid, esitlusi
jms vastava õppeainega seoses, mis on hea
vaheldus laua taga istumisele ja tahvlilt
mahakirjutamisele.

Moenurk
Kadi Hainas

Kuidas sai projekt alguse?
Aktiivõppepäeva korraldati esmakordselt
eelmise aasta III veerandil ning idee pärineb
erinevatelt aineõpetajatelt ja kooli juhtkonnalt.
Õppijaskonna tagasiside oli positiivne.
Aktiivõppepäeva õppeained erinevatele
klassidele
1. - 4. klassid : aktiivõppepäev toimub
ainetundide kaudu
5. klassid : matemaatika, kehaline kasvatus,
inglise keel
6. klassid : vene keel, eesti keel, kunstiõpetus
ja loodusõpetus
7. klassid : inglise keel, matemaatika,
loodusõpetus
8. klassid: eesti keel, füüsika, ajalugu

Stilist Karolin Kuusiku sõnul toob kevad 2010
moodi palju rohkem naiselikkust ning
pehmust. Kui varem olid moes hästi suured
õlad, koondub nüüd tähelepanu hoopis
puusale. Samuti tuleb palju 90ndate
minimalismi, mis annab eelise riietuda üpriski
mitmekesiselt. Võib isegi öelda, et raske on
mitte moodne olla. Kõrged kontsad
asenduvad Mary Jane’i stiilis ümara ninaga
madalate balletisusside ning puukingadega.
Suured kotid võib nüüd kapinurka heita, sest
taaskord vallutavad tänavapilti pisikesed
pikarihmalised kotikesed. Ehetest jäävad
endiselt moodi silmatorkavad kaelaehted.
Meestel soovitab Kuusik leida üles enda
värvid – katsetada erksate toonidega. See
annab välimusele hoopis teise look’i juurde.

New Energy for Europe
1.-4. märtsil leidis aset projektinädal
energeetika
ja
keskkonnasäästlikkuse
teemadel.
Eesmärgiks
oli
energeetikahuvilistele
noortele
9.-11.
klassides anda uusi teadmisi ja innustada
neid uusi lahendusi looma tuleviku jaoks.
Tööd viidi läbi ingliskeelsena gruppides,
kasutati keerukat poliitika-pressi-energeetika
sidemeid
selgitavat
rollimängu,
tehti
presentatsioone ja diskuteeriti omavahel.
Üritusest võtsid ka osa Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetika
asekantsler Einari Kisel ja Paul Taklaja
Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika
instituudist, kes andsid ülevaate Eesti
energiamajandusest tänasel päeval ja
lähitulevikus. Projekt toimus koolimaja
ruumides ja Euroopa Majas.

Lastekas
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Suuremad
inspireerivad
väiksemaid
Sellest sügisest alates on 4 c klassi neli tublit õpilast teinud
lehte, mis on nende enda klassi oma. Selle lehe nimeks on
Väike Lennuk.
Kui küsisime, kust tuli idee oma lehte teha, öeldi, et see
olevat lihtsalt tulnud. Inspiratsiooni andis ka koolileht
Lennuk. Lehe jaoks kirjutavad neli 4c klassi tüdrukut:
Anette Kuuseorg, Ellise Marie Nõgel, Greete Jakobson ja
Liisa Jõerüüt. Lehti prindivad nad kas kodus või abistavate
vanemate töö juures. Küsimusele, kust tüdrukud
kirjutamisideid saavad, vastasid nad, et lehes on sees
parasjagu aktuaalsed teemad. Number, mis neil just hiljuti
valmis, sisaldabki lugusid hiljuti olnud sõbrapäevast,
vastlapäevast ja samuti Eesti Vabariigi sünnipäevast.
Seesama valminud leht on neil juba kolmas. Väike Lennuk,
kuhu kirjutavad loodetavasti meie koolilehe tulevased
tublid toimetajad, on mõeldud eelkõige 4c klassile. Ent
kirjutajad ise ütlesid, et alati prinditakse ka rohkem
eksemplare – siis saavad ka kõik soovijad Väikest Lennukit
lugeda.

Heihei! Taaskord oleme astunud kevadele sammukese lähemale.
Varsti võib suusad-kelgud nurka visata ja pusad jopedega
asendada. Ei lähe enam kaua aega, kui võime märgata
lumikellukesi lume alt välja piilumas! Et kevade ootamine kiiremini
läheks, valmistasin teile ristsõna, mida ajaviiteks kas üksi või koos
sõpradega lahendada. Loodan, et leiate aega ka lugemiseks, sest
aasta 2010 on ju ometi lugemisaasta. Ilmunud on nii palju
huvitavaid uusi raamatuid, millega tuleks kindlasti tutvuda. Soovin
teile sisukat ning vahvat kevade ootamise aega!
Teie Tuustik.

Siin noore toimetaja Anette kirjutatud luuletus.

Ajaleht

Noored lehetegijad: Greete, Anette, Liisa ja Eliise
Marie

Meie kooli ajaleht
On üks Lennuk väga šeff!
See ilmub mitu korda aastas,
Aga loodust ta ei saasta!
Küll on kena ajaleht –
Lennuk see on tõesti šeff!
Väike Lennuk šeff on ka.
Kuid kas oled kuulnud tast?
See on 4C ajaleht!
See pole õhuke kui puuleht!
See on palju, palju parem,
Lennuk siiski oli varem!

Tuustik

