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Uku Suviste
Kirjeldage kõige meeldejäävamat mälestust koolist.
Neid mälestusi on nii palju...Iga
koht, kuhu ma vaatan, meenutab
mulle midagi. Kõige positiivsemad mälestused on kindlasti
seotud vahetundidega ja kehalise
kasvatusega. Eks on ka negatiivseid, mis on näiteks mõne
hindega
seotud.Ühte
kindlat
sündmust ma hetkel meenutada
ei suuda.
Ehk meenub siis midagi seoses
muusikaga?
Keskkooli ajal olin suhteliselt
vaikne, ei laulnud ega mänginud
eriti pilli. Kui ma olin kaheteistkümnendas klassis, siis korraldati
koolipidu, kus toimus mingi Eurovisioonilaadne võistlus. Panime
siis klassivennaga bändi kokku ja
võtsime kampa ka Hele-Riin Uibi,
kes mängis vahepeal Blacy’s
trumme. Igatahes tegime ühe
laheda loo. Sellest on jäänud
mulle kõige eredam mälestus.
Milline oli meelisõppeaine?
Ma arvan, et muusika ja kehaline
kasvatus. Kehaline on arvatavasti
enamus
poiste
lemmiktund.
Muusika meeldis mulle rohkem
põhikoolis, sest keskkoolis oli
muusikaajalugu.
Matemaatika
meeldis mulle ka, sest läksin
keskkoolis reaalklassigi. Füüsika
oli põnev, keemias sai lahedaid
katseid teha. Ma leidsin igast
ainest enda jaoks midagi huvitavat ning sellist ainet, mis oleks
täiesti vastumeelt olnud, mulle
meelde ei tulegi.

Serve The City - Mis see on?
Marilyn Koitnurm
Serve The City ehk lühidalt STC on abivajajatele suunatud mittetulundusühing, mis
tegeleb mitmes riigis vabatahtlike organiseerimisega inimlikku heatahtlikkust väljendavatesse
projektidesse.
STC
teeb
koostööd mitmesuguste varjupaikade,
lastening
vanadekodudega,
sotsiaaltöökeskustega ning ühendab vaba-

tahtlikke, kes tahavad pakkuda oma toetust ja
praktilist abi.

STC kutsub üles osalema 16.oktoobril toimuvas projektis „Astu Üle Joone“. Sel päeval
saab abikätt pakkuda nii hooldekodule, varjupaigale ja supiköögile ning jagada inimestele
rõõmsaid tasuta kallistusi.

Milline peaks olema hea
õpetaja?
Ma arvan, et väga tähtis on emotsionaalne itneligents ja suhtlemisoskus.Õpetaja
peab
end
kehtestama, kuna sellest sõltub,
kui tõsiselt tema ainet võetakse.

See ongi oskus, mida on raske
õppida. See kas on,või ei ole,
nagu lauljate ja artistidegi puhul.
Mõnda esinejat on laval väga hea
kuulata, aga ta ei pea tingimata
olema mingi suur virtuoos, ta
lihtsalt mõjub hästi. Ma arvan, et
õpetajatel oleks ka vaja seda
artistlikust meeldida õpilastele.
Milline õpilane sa olid?
Algkoolis olin ma väga tubli ja
vaikne poiss, aga põhikoolis
vedasin vaevalt välja. Üheksandas klassis võtsin end kokku ja
sain keskkooli sisse ning siis
keskkooli võtsin jälle natuke
vabamalt. Õppeedukus sõltus
alati sellest, kui palju ma ise tahtsin ja viitsisin, aga muidu vaatasin, kuidas sai mõnusamalt läbi
ajada.
Mida andis Sulle eluks kaasa
Tallinna 21. Kool?
Selle rohelise dokumendi, et ma
lõpetasin kooli (nerab). Koolist
õppisin kõike, mida ühiskonnas
toime tulekuks vaja on ja mida
pere keskel ei omanda. Oskus
suhteid luua on kindlasti üks
olulisemaid, mis on hilisemas elus
vajalik. Kogu minapilt ja oma koha
leidmine ühiskonnas toimub just
koolis.
Räägi tagantjärgi kooliajast
mõni saladus.
Mulle meenub juhus, kuidas
põhikooli alguses mängisime
kuttidega mingit kaklusmängu ja
lõime kogemata venekeele klassi
ukse sisse. See uks polnud
ilmselgelt tehtud nii vastupidavast
materjalist, kui praegu.
Ma mäletan seda, kuidas me
olime Õp. Toominga juures ja
vandusime, et meie ei ole midagi
teinud, aga ega midagi hullu ei
juhtunudki.

Loe lisainfot veebiaadressil
www.servethecity.ee ning leia
endas heasüdamlikkus, et
aidata abivajaid väikeste ja
lihtsate tegudega!
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Juhtkiri

Manfred
Kyber
on
öelnud: “Aeg ei loe
midagi. Üks päev võib
tähendada palju ja hulk
aastaid mitte midagi.
Ainult seal, kus seisavad
arengu viidapostid, on
toimunud midagi, mis
jääb.” Arengu teadlik
märkamine,
teekond
tulemuseni
motiveerib
ning
annab
juurde
enesekindlust, et edukalt
edasi liikuda. Seda võib
tähendada ka Lennuki
puhul. Nagu kirjud sügislehed on ka Lennuk
saanud uuest kooliaastast jõudu ning muutunud palju värvilisemaks
ning seda nii sisu kui ka
välimuse poolest. Uus
kooliaasta on toonud
muutuseid, millest annab
käesolev lehe number
väga hea ülevaate. Kui
ka Sinul on mõningaid
mõtteid,
mida
võiks
lehes rakendada, on
need oodatud aadressile
lennuk@21k.ee .
Edukat kooliaastat,
Lennuki peatoimetaja
Kadi Hainas
Toimetuse koosseis:
Peatoimetaja: Kadi Hainas
Kujundajad: Tuule Kivihall,
Andrea Tamm
Toimetus: Kadi Viigi, Karoliina
Kull, Helen Mägi, Ann Kase,
Marie Lisette Luha, Jaanika
Jõe, Mark Antonius Puhkan,
Anna Tamm, Katriin Mangus
Fotograafid: Jaanika Jõe,
Mariel Luuk, Ats Tani, Johanna
Maria Paukson, Liisi Hint
Täname: Oskar Viires, Marilyn
Koitnurm, Doris Pops, Külliki
Kaju

Tähelepanu!
Nüüd on aeg oma sahtlinurgas
tolmukoguvad kirjutised,
joonistused avaldada! Ootame
teie omaloomingut, ideid ning
samuti ka tundidest meelde
jäänud värvikaid õpetajate
ütlemisi aadressile
lennuk@21k.ee.
Parimatele on välja pandud ka
auhinnad!

Kool ja kodu ühisrindel
Helen Mägi
Kooliaasta on juba hoo sisse
saanud ja koos sügisega puhuvad uued tuuled ka seadusandluses . Nimelt võeti 9. juunil 2010
vastu uus paljudes inimestes
ärevust tekitav Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.
Palju kõneainet on pakkunud
lõige, mis käsitleb õpilase koolitegevuses osalemist ehk õppest
puudumisi ja puudumistest teavitamist, ning peatükk, mille järgi
lasub vanemal suur vastutus, kui
tema
koolikohustuslik
laps
puudub põhjendamata.
Järgmised punktid on olulised nii
õpilastele kui ka nende vanematele.
Õppest puudumine on lubatud
üksnes mõjuvatel põhjustel. Mida
selleks loetakse ning kuidas seda
hinnatakse? Näiteks on selleks
õpilase haigestumine või temale
tervishoiuteenuste osutamine või
olulised perekondlikud põhjused.
Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda
mõjuvateks. Õpilase puudumisest
peab vanem teavitama esimesel
puudumise päeval. Kooli kodukorda on võimalik täpselt uurida
kooli koduleheküljel.

kaasab ka lapsevanema. Kodu ja
kooli koostöö puudumiste vastu
võitlemises on väga tähtis ja nüüd
nõuab seda ka seadus.“ Ja lisab
veel, et põhjuseta puudumine on
koolides väga suur probleem.
Kooli
õppealajuhataja
Ave
Kallase sõnu esineb põhjuseta
puudumist vähe. „Klassijuhatajani
ei jõua alati õigeaegselt lapsevanema info puudumise kohta ja
seetõttu on e-koolis peaaegu igas
klssis hulk põhjuseta puudumisi,
mis hiljem muutuvad põhjendatuks.“
Murelikuks teeb suur põhjendatud
puudumiste arv, mis jätab lüngad
sisse puuduja teadmistesse.
Probleemiks on tundide hilinemised, mitte ainult esimestesse
tundidesse, vaid ka keset päeva.
Väga hea kooli ja kodu koostöö
on I ja II kooliastmes.

O O O

Kooli direktor Naida Toomingas
suhtub uude seadusesse positiivselt „Enne võitles ainult kool
puudumistega, aga uus seadus

Uued gümnasistid,
rebased!
Jaanika Jõe

Tänavu kooliaasta 1. septembril
võis näha palju uusi õpilasi kooli
aulas istumas. Esimesel nädal
harjusid nad tundide ning klassiruumidega, kuid nüüdseks on
neile kool teada ning nad on
harjunud kõigega.

Kuidas oled rahul uue kooliga?
Mis on parem/halvem võrreldes
vana kooliga?
’’ Mulle meeldib, et siin koolis on
palju praktilisi töid, kus saab oma
teadmisi rakendada. Veel meeldib
mulle, et siin on võimalik õppida
hispaania keelt. Seda võimalust
mul eelmises koolis polnud.
Hispaania keele õppimise võimalust on üldse Eesti koolides
vähe. Samuti on hea, et tunnid on
sisutihedad ja huvitavad ning
mõndade õpetajate tundides ei
tule ka naerust puudust, see teeb
kohe ka ülejäänud koolipäeva
rõõmsamaks’’.
Andreas Viikvald, 10C
’’Kuidas olen rahul 21. Kooliga?
Olen oma valikuga üsna rahul, et
otsustasin just siin koolis õppida

gümnaasiumis. Eks uus algus on
alati harjumatu, aga aegapisi
läheb mööda. Inimesi on koolis
küll palju, võrreldes eelmise
kooliga, kus ma käisin, aga üldine
õhkkond tundub olevat üsna
meeldiv, samuti on uus klass
täitsa tore, mis on peamine.
Mariel Luuk, 10C
’’Keeled on kindlasti raskemad kui
reaalis. Hindamissüsteem on
erinev. Kui ma vastan jutustamist,
ei öelda mulle u hinnet. Söökla
kord on teistsugune. Kui reaalis
võisid ükskõik kellega kus istuda,
siis 21-ses istub klass koos.
Keemia meeldis mulle reaalis
palju rohkem, aga ma ei tea,
kuidas seda ilusti öelda, et see
õpetaja mind vihkama ei hakkaks.
(naerab)
Füüsika, aga see-eest on 21-ses
palju parem, tunnis vähemalt
tehakse ka midagi. Samas
õpilased on iseloomult täiesti
erinevad, aga väga toredad ning
samuti ka õpetajad. Uus klass
meeldib väga. Kõik on hästi
sõbralikud ja toredad.’’
Laura Herma, 10A

’’ Eelmisel aastal õppisin
ma Tallinna Reaalkoolis.
Kevadel tegin ma katsed
21. Kooli ja sain sisse.
Otsustasin, et tahaks just
21.
Koolis
õppida
sellepärast, et selle kooli
õppesuund on rohkem
sobiv minu edasiõppimise
soovidega. Reaalkool on
rohkem
suunatud
reaalainete kõrgtasemele.
Ja ma leidsin, et minu
tulevane
elukutse
on
pigem seotud humanitaar-, mitte reaalainetega.
Esimesed koolipäevad
olid minu jaoks rasked,
mitte õppimise osas, vaid
pigem just kohanemise
osas: lihtsalt kulgesin
koolimaja peal ühest klassist teise ja ootasin, millal
päev läbi saab. Aga mida
aeg edasi, seda vahvamaks koolis läheb. Seda
muidugi ka tänu minu
headele klassikaaslastele,
kes võtsid mu omaks ja ei
kartnud rääkima tulla.
Nüüd ma olen paljudega
juba suhtlema hakanud,
kuigi ma veel mõne klassikaaslase
nime
päris
täpselt ei teagi, aga eks ka
need
varsti
selgeks
saavad. Tore on ka see, et
teised gümnaasiumi klasside õpilased on hakanud
minuga suhtlema.
Mind üllatas positiivselt
21. Kooli juures see, et
see on täis organiseerimisvõimelisi ja tahtelisi
inimesi. Tundub, et 21.
Koolis on üldse väga palju
huvitavaid üritusi ja ettevõtmisi,
nagu
näit.
keeltepäev,
kunstinädal
jne. Klassiekskurisoonide
korraldamisel on abiks
kogu klass. Reaalkoolis
aga toimus üritusi harva.
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Loomulikult tunnen ma
oma vanast klassist puudust, kuid üks mu uutest
klassivendadest
ütles
mulle, et meil on nüüd
väga hea klassi koosseis.
Ja tundub, et tal on õigus.
Mõnikord tunnen puudust
ka Reaalkooli väga rangest korrast, mis avaldus
nii
tundides
kui
ka
igapäevases
riietuses.
Isiklikult mulle 21. Kooli
koolivest meeldib, sest
selle all võib kanda kõike,
mida ise tahad. Seevastu
Reaalkoolis oli täpselt
määratud riietuse iga
detail.
Minu jaoks on ka harjumatud need meeletult
pikana tunduvad vahetunnid. Olin harjunud endises
koolis lühemate vaheaegadega Nüüd olen aru
saanud, et pikad vahetunnid annavad võimaluse
sõpradega suhelda, kooli
peal ringi vaadata ja isegi
koduseid töid teha.
Reaalkoolis olid meil
garderoobis garderoobitädid, kelle ülesanneteks
olid riiete ja jalanõude
vastuvõtmine ja väljaandmine. 21. Koolis on
rohkem iseteenindamine.
Tundub, et viimane on
kiirem.
Miinuseks
on
muidugi see, et seal on
suurem trügimine ja garderoobi ruumid on väiksemad.
Uus kool hakkab mulle
iga päevaga üha rohkem
ja rohkem meeldima. See
on nagu täiesti uus
maailm. Iga päev avastan
midagi uut: uusi sõpru,
uusi ruume, uusi õpetajaid
jne. Loodan, et kool ja
mina vastastikku rahule
jääme.’’
Maria Abel, 10A

Uued
näod
1
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Oma elu
soundtrack

ehk mida
kuulab õpetaja
Meeri?

Moelennuk
Jaanuari lõpus toimub meie
koolis uudne üritus
„Moelennuk“, mis annab
õpilastele võimaluse kätt
proovida moedisainis.
Võistluse sihtgrupiks on
põhikooli ning
gümnaasiumi õpilased ning
osalema on oodatud ka
noored teistest koolidest!
Wolfgang Joop on öelnud:
„Mood on põnev, üllatuslik
ja fantaasiarohke. See ei
põhine reeglitel.“ Edukat
mõttelendu!

Kadi Hainas
Vahetund. Klassiruum 109 on täitunud lärmavate
õpilastega, kes vestlevad meeleolukalt
päevakajalistel teemadel. Ruumi tagumisest
otsast võib leida aga õpetaja Tiina Meeri, keda
õppurite muljetused ei paista üldsegi häirivat.
Stoilise rahuga, klapid peas, tegutseb ta oma laua
taga ning paneb õpilastele hindeid.
Vastus küsimusele, miks võib õpetajat väga harva
ilma muusikapleierita kohata, on tegelikult väga
lihtne. „Juba väiksest saadik olen ma olnud väga
erk ning kuulnud rohkem, kui tahaksin kuulda.
Inimene kulub müra keskkonnas ära, olgu ta 25 või
50, “ räägib Meeri. Muusika ongi tema jaoks
vahend, mis aitab lärmavast keskkonnast
isoleeruda. See peab olema võimalikult
meloodiline, mistõttu on intensiivsete rütmidega
palad tema jaoks välistatud.
Kui rääkida konkreetsetest paladest, võib tema
playlistist leida erinevat folkmuusikat: näiteks Iiri
rahvamuusika on Meeri jaoks „üleni
väljakannatatav“. Ka saksa šlagrid, mis üldjuhul
erilist muljet ei avalda, sobivad talle suurepäraselt.
Meeleldi kuulab ta ka erinevaid valsse : „Kogu aeg
on koduseks naljaks olnud, et nii palju
valsimuusikat, kui mul seda on, pole olemas.“
Samuti naudib õpetaja klassikuid, näiteks Chopin'i
ja Schubert'it. Eesti muusikast sobivad
suurepäraselt Jaan Tätte ning Marko Matvere.
Samuti on aktsepteeritav estraadimuusika, näiteks
kuulab ta Artur Rinnet, kuid kõlbab ka Vello
Orumets ning muu keskmisel tasemel muusika.
„Anne Veski ja Marju Länik mulle aga peale ei
lähe,“ lausub Meeri ning lisab, et nende puhul on
tegemist pigem agressiivse estraadiga, mis talle
erilist muljet ei avalda. Listis võib kohata ka palju
Meerile tundmatuid esitajaid, mida on tema
pleierile lisatud teiste poolt teadmisega, et sobiv
muusika peab olema piisavalt meloodiline.
„Kui klassis karjutakse ning ma pean parajasti
vaatama, kas hinne on neli pluss või viis miinus,
siis õigeid hindeid panen vaid sel juhul, kui mulle
voogab kõrva rahustav valss,“ kostab Tiina Meeri
muusika ja hindamise kooskõla kohta.

Johannes
Kristensen - uus
elanik Pauna
kabinetis
Kadi Viigi

Saksamaal on peale kooli lõpetamist noortel 2
varianti, mida edasi teha. Üks neist on minna otse
tööle ja teine sõjaväkke või selle asemel veidi aega
ühiskondlikku tööd teha. Johannes tööle minna ei
tahtnud. Sõjaväe vastu polnud tal aga midagi, kuid
nagu ta ise ütles, sinna teda ei tahetud. Seda
Johannese taani päritolu tõttu: kuigi ta on sündinud
Saksamaal, on tal oma taanlasest ema pärast vaid
Taani pass.

Kuna Johannes saabus siia alles paar nädalat
tagasi, pole ta veel päris keeletunde andnud.
Pigem on ta olnud abistaja ning seda ka meie
koolis. Mõnel päeval nädalas paari tunni kestel
peab ta siin huvilistega nö vestlusringe, kus
vesteldakse erinevatel teemadel. Lähitulevikus on
tal plaanis moodustada ka üks paraja suurusega
grupp, kes käiks koos, suhtleks, teeks muusikat ja
teatrit.

Nüüd ongi Johannes aastaks Eestis vabatahtlikuna
tööl. Seda läbi Saksamaal populaarse
organisatsiooni Kulturweit, mis muuhulgas saadab
noormehi, kes sõjaväkke kas ei taha või ei saa
minna, tööle üle terve maailma. Kuigi see riigi poolt
rahastatud programm on vaid 2 aastat vana,
saadetakse sealt igal aastal pea 300 inimest
erinevatesse riikidesse. Peamiselt tegelevad
organisatsiooni noored saksa kultuuri edendamisega
või õpetavad saksa keelt.

Lisaks meie koolile käib Johannes ka Eesti Goethe
Instituudis abiks: korraldab kultuuriüritusi ja abistab
sealseid praktikante keelekursustel. Kuna sellest
veel aega üle jääb, soovib musikaalne ja kitarri
mängida armastav noormees leida endale sobiva
bändi, kus ta oma hobiga tegeleda saaks.
Johannesel on samuti kindel eesmärk saada
selgeks eesti keel, et lisada see oma neljale juba
omandatud keelele (saksa, taani, inglise ja
prantsuse).

Johannes küll ise Eestit ei valinud: noored saavad
öelda, milline regioon või koht maailmas neid huvitab,
aga tegelikult sõltub kõik sellest, kuhu nad
pakkumise saavad. Johannes saigi ühe pakkumise
Eestisse ja on siiani meie kodumaaga rahul.

Kes veel pole kooli peal üht võõrast nägu
märganud, see hoidku silmad lahti, sest siin on ta
kuni järgmise aasta augustini. Võimalus Johannest
silmata on ka Kumus, vanalinnas või hoopis
Kadriorus, kus noormees jooksmas ning vanu ja
ilusaid puitmaju vaatamas käib.

Varia

Süvenev
lauamängunakkus
koolis
Marie Lisette Luha
„Meie koolis on 5000 krooni väärtuses
lauamänge, sellepärast ma hoiangi neid
oma kabinetis ,“ ütles Kristiina Tiits
vastuseks minu küsimusele, miks
lauamänge klassides pole.

Praegu mängitakse kõige rohkem lauamänge
pikapäevarühmas ja algklassides, aga see ei tähenda,
et teised neid mängida ei saa. Tuleb lihtsalt minna
arstiruumi kõrval asuvasse kabinetti ja küsida endale
sobivat mängu. Ruumis nr 122 on mitmeid lõbusaid ja
põnevaid mänge, näiteks Alias Junior, Eesti
Mälumäng Junior, Doomino, aga suurematele ka
Qatro ja Inside. Need viimased on loogikamängud.
Noorematele koolikaaslastele meeldib kõige rohkem
mängida ikkagi lõbusaid ja kergeid mänge, kõige
populaarsemad on näiteks Sõpradega kooliteel, Alias
Junior ja Eesti Mälumäng Junior, mida koos
sõpradega vabal hetkel mängitakse. Kuid kahte
loogikamängu Katamino ja Winomino pusisid nad,
kuidas pusisid, selgeks seda aga eriti ei saanud. Aga
eks ka siin kehtib kuldne tõde – harjutamine teeb
meistriks!
Pole liigne väita, et esimese klassi lastele on ka
lugemine tänu lauamängude mängimisele paremini
selgeks saanud. Kristiina Tiits ütles, et II veerandil
tuleb koolis algklasside lauamänguturniir ja esimestes
klassides juba usinasti selleks valmistutaksegi.
Lõppude lõpuks pole ju vahet, kas oled suur või väike,
Aliast on alati lõbus mängida ja seda oskab ka tõesti
igaüks. Seega, armsad koolikaaslased, kui kooli ja
trenni vahel aega on ja tahtmist ka, tuleb minna
Kristiina Tiitsu juurde ja küsida endale sobiv
lauamäng.

LÕVI (23.VII - 22.VIII)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ...Fibonacci jada,
Pythagoras ja muud sellised.
Hüva nõu: Keskendu matemaatikale ka.
NEITSI (23.VIII - 22.IX)
Valged tuvid, valge maa. Millest jälle
mõtled sa?
Hüva nõu: Avalda oma mõtteid.
KAALUD (23.IX 22.X)
Kui te jälle ei suuda otsustada, millist
pastakat kasutada, siis võtke see, mis teile
rohkem meeldib.
Hüva nõu: Vähem mõtlemist, rohkem
tegusid.
SKORPION (23.X - 21.XI)
Romantikat te praegusel ajal oma elust ei
leia, see eest veab teil hullumeelselt
keemias: avastate, et sellel on mõte.

AMBUR (22.XI - 21.XII)
Te jooksete ringi ja ringi ja kohale ei jõua.
Kohale jõudmine polegi peamine, oluline
on olla teel. (Kui sa just hamster ei ole.)
Hüva nõu: Ei ole.
KALJUKITS (22.XII - 19.I)
Kaljukitsed peaksid jälle elu legaalsema
poolega tutvust tegema ja lõpetama
pettustega läbi ajamise.
Hüva nõu: Ära üle pinguta.
VEEVALAJA (20.I - 18.II)
Tulge tagasi maa peale ja liigutage ennast
natuke. Terves kehas terve vaim.
Hüva nõu: Vabanege konstantsest
päästerõngast.
KALAD (l9.II - 20.III)
Teid ootavad rasked ajad seoses
temperatuuride langusega.
Hüva nõu: Ujuge basseinis.

Horoskoop
JÄÄR (21.III - 19.IV)
Teil tekib lähipäevade jooksul
vastupandamatu burgeri isu ja teie
vastupanu sellele kukub rahulikult
läbi.
Hüva nõu: Küsige emalt burgeri jaoks raha.
SÕNN (20.IV - 20.V)
Kolme päeva pärast juhtub su elus midagi
huvitavat ja erutavat, mis iib sind
tundmatusse.
Hüva nõu: Hoia traksid peal!
KAKSIKUD (21.V - 20.VI)
Võtke oma eelarvamusteprillid eest ja
vaadake elu avatumast perspektiivist. Kõik
ei ole nii nagu ta näib. Eriti kuu esimesest
viimase pooleni.
Hüva nõu: Mõtle ise.

Kooliarmastus
Ann Kase

Küsitlesime esimese ja teise klassi õpilasi teemal, kas
neile meeldib kool. Kõik viis vastanut olid kindlal
arvamusel, et igapäevane koolis käimine ning koolipingi
nühkimine on neile vägagi meelekohane. Sellest võib
järeldada, et meie noored koolikaaslased oskavad
koolist mõnu tunda ning teavad, et see on lisaks kõigele
ka vajalik.
Küsimusele, mis on nende lemmiktund, tuli õige mitu
vastust. “Matemaatika,” vastas I A klassi tüdruk Karoliina
kindlalt. Samas kaldusid aga poisid vähem mõtlemist
vajavate ainete poole. I B klassi poiss Siim tõi oma
lemmikuna välja kunstiõpetuse ning Greg, Rasmus ja
Oliver II B-st vasasid kui ühest suust: “Kehaline!” Ainult
Gregil oli meeles ka eesti keel, enne kui klassivennad ta
arvamust muuta suutsid.
See-eest tuli vastupidisele küsimusele, mis ained neile
ei meeldi, päris ootuspäraseid vastuseid. Karoliina ja
Oliver vastasid, et eesti keel ning Greg ja Rasmus olid
matemaatika poolt. Ainult Siim tuli esile julge
avaldusega, et ei leidu ühtki tundi, mis talle ei meeldiks.
Küsisime veel noortelt, mida nad siis tunnist ka tegelikult
ootavad. Karoliina kui korralik õpihimuline tüdruk tahtis
koolis ainult õppida. Ja eks ta õige oli – mille jaoks siis
kool ikka on? Siim, Greg ja Rasmus soovisid aga natuke
mängida ka. Gregil poleks muidugi joonistamise vastu
samuti midagi. Oliver oli see, kes oma leidlikusega
kõige enam silma paistis. Küsimuse peale, kas ta tahaks
koolis õppida või mängida, vastas poiss kindlalt, et võiks
terve koolipäeva jalgpalli taguda. Üldiselt nõustusid kõik,
et ainult õppimisega küll vastu ei peaks.
Niisiis on meie noored koolikaaslased küllaltki
õpihimulised, kuid mõistavad ka võimaluse korral ennast
vabaks lasta ning palli mängida või niisama ringi joosta.
Ja kes saakski seda mängurõõmu neile pahaks panna,
kui me kõik ka ise mõnel hetkel samamoodi käituda
tahaksime.

Kas teadsid, et...?

VÄHK (21.VI – 22.VII)
Täna peab kodus koristama, kuna Pluuto on
Merkuuris ja kõik vähid, kes ei korista,
heidetakse facebookist, orkutist, rate'st,
twitterist, e-buddyst ja yahoost välja.
Hüva nõu: Looge varjunimega kontod.
Katriin Mangus

... Egiptuse muumiad, mis on üle 3000 aasta vanad, on siiamaani säilitanud sõrmejäljed.
... ühe aasta jooksul kaotab inimene umbes 4 ja pool liitrit pisaraid, isegi siis, kui ta ei nuta.
... rikkad inimesed maksid keskajal raha selle eest, et vaesel inimesel lüüa hambad välja ja panna need oma
mädanenud hammaste asemele.
... kui nahkhiir on haige ja ei suuda jahile minna, söödavad teda naabrid.
... käsnakalles on 40 auku.
... inimene, kes suitsetab päevas terve paki, kaotab keskmiselt 2 hammast 10 aasta jooksul.
... piiblist võib leida viite, et kana oli enne muna (Genesis 1:20-22).

