“Mina ei vaata peeglisse, peegel vaatab mind!”

Tekst: Karoliina Kull Fotod: Karl Juudas

Selle noormehe kirjeldamiseks jääb igal liht-

Milline näeb välja sinu hommik?
Tõusen üles. Lähen peeglist mööda, peegel
surelikul sõnadest puudu, sest ta on lihtsalt
jumalikult kaunis, uskumatult andekas, hinge- vaatab mind ja ütleb, et ma olen nii ilus. Ta tahaks
samasugune olla nagu mina. Ta räägib mulle seda
matvalt hurmav ja vaieldamatult maailma
igal hommikul. Siis ma lähen pesema, aga vesi
parim jalgpallur. See on loomulikult ei keegi
muu kui otse Portugalist meie oma Cristiano ei pese mind, sest ma olen kogu aeg nii puhas ja
ilus. Siis ma lähen sööma ja siis jalgpalli mängima.
Ronaldo.
Selline on mu hommik.
Kui sa oleksid auto, siis milline?
Kui sa ei oleks jalgpallur, siis oleksid...
Ferrari. Selline punane, mis kõigile naistele
Jumal.
meeldib.
Mis on sinu halvim harjumus?
Kas sa oled vallaline?
Jah, alati. Oleneb muidugi, kes küsib. Kui mehed Tähtsatel mängudel nutmine.
küsivad, siis ma ei ole.
Brünett või blond?
Blond...ei, mina olen ju brünett eksju..no siis
Millised naised sulle meeldivad?
brünett.
Naiselikud, ilusad, seksikad.
Mis oli viimane raamat, mida sa lugesid?
Ma ei loe raamatuid. Raamatud loevad minu
kõhulihaseid.
Mis sind vihastab ja miks?
Teised jalgpallurid, sest nad on kõik nii koledad.
Naised või autod?
Mõlemad korraga. Naised autos, mina ka.
Lemmik riideese?
Aluspüksid.
Kas loll ja ilus või tark ja kole?
Oii...oota...see oli liiga raske küsimus. Ma ei
saanud sellest hästi aru.

“Naised autos,
mina ka.”
Põnevate mängudega sisustatud vahetunnid

Kui oleksid ühel päeval naine, mida sa teeksid?
Otsiksin üles Cristiano Ronaldo ja jumaldaksin
teda.
Kõige naljakam seik, mis sinuga juhtunud
on?
Naljakaid asju minuga ei juhtu.
Kuhu saavad fännid sulle kirjutada?
Tegelikult oleks parem, kui nad ei kirjutaks. Mu
lugemisoskus pole väga hea ja mul pole nende
kirjadega midagi peale hakata. Nad võiksid lihtsalt tulla staadionile ja karjuda, et ma olen ilus.
Mitu korda päevas sa peeglisse vaatad?
Mina ei vaata peeglisse, peegel vaatab mind.

Ann Kase

Vahetunni ajal koridoris ringi kõndides võib mängivate laste teele ette
jääda. Otsustasime natuke uurida, millised on praeguse aja moekad viisid
vahetundide veetmiseks.
Üheks mitmetest mängudest osutub vana hea varvas. Põhimõtteks on hüpata enda kõrval oleva kaaslase varbale, samal ajal peab tema aga oma
jala eest ära saama. Lihtne ja naljakas, kuid samas võib ka varvastele
vigastusi põhjustada. Jalanõuga just palja varba peale hüpata ei soovita.
Teiseks ajaviiteks on erinevad kullimängud. Meile selgitati ka ühe valiku
täpseid reegleid. Tegemist on joonekulliga, milles joosta võib ainult joontel
või sinisel alal (uues majas). Eesmärgiks on kulli eest ärajooksmine nagu
tavaliselt, lihtsalt ala on rohkem piiratud.
Samas võib peale tunde märgata ka aatriumis „ukakat“ mängivaid lapsi,
kes mööda põrandaid ringi roomavad või taimede tagant välja piiluvad.
Jääb lausa mulje, et laste armastus kooli vastu on niivõrd suur, et nad ei
suuda isegi peale tundide lõppu majast lahkuda.
Peale nende kolme mängu tegeletakse veel mitme erineva ajaviitega.
Hoia silmad lahti ja kirjuta meile lennuk@21k.ee, milliste huvitavate
mängudega vahetunde sisustatakse. Parim kirjutaja saab auhinnaks
Rahva Raamatu kinkekaardi 5 € väärtuses.
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Juhtkiri
Aasta algusest alates on toimunud palju
õpilastele suunatud üritusi, projekte,
võistlusi. Võimsa avalöögi andis esimesel
koolinädalal toimunud kunstinädal, millele
järgnesid filmiõhtud, moeshow, projekt
„Tibud kampa!“, lauluvõistlus Mi-Noor ning
samuti ka mitmed kõne- ja spordivõistlused. Eelpool nimetatu moodustab vaid
väikese osa toimunud üritustest. Koolitarkuste omandamisel on pearõhk, kuid
õpilane saama ka kogemusi, mis aitavad
tulevases elus paremini edasi jõuda. Väärtustan seda, et meie kool pakub rohkelt
võimalusi, et kaasa lüüa õppetöövälises
koolielus. Wilhelm Müseler on öelnud:
„Meistriks võib saada vaid see, kes aastaid
iga päev vaeva näeb, et koguda uusi kogemusi. Kuid ka meister peab ütlema: “Õpin
kuni elan!” Mida suurem on sinu kogemustepagas, seda enam avardub silmaring
ning muutub suhtumine. Märka võimalusi
enda ümber ning ära karda neis julgelt
kaasa lüüa!
Parimate soovidega
Lennuki peatoimetaja
Kadi Hainas
Peatoimetaja: Kadi Hainas
Toimetus:
Kadi Viigi, Karoliina Kull,
Kristen Aigro, Alan Paas, Ann Kase, Ats
Tani, Jaanika Jõe, Marie Lisette Luha,
Katriin Mangus, Anna Tamm, Liisi Hint,
Mark Antonius Puhkan
Kujundajad: Susanna Mildeberg,
Kätlin Robas
Täname:
Kaja Kadarik, Külliki Kaju,
Karl Juudas

Meenutusi koolipõlvest:
Maarja-Liis Ilus

1. Kirjelda kõige meeldejäävamat
mälestust koolist.
Meeldejäävaim hetk oli siis, kui saime Ivo
Linnaga Eurovisioonil viienda koha ja koolis
korraldati mulle südamlik vastuvõtt.

2. Milline oli sinu meelisõppeaine ja miks?
Tööõpetus meeldis, kuna seal meisterdasime
huvitavaid asju. Õmblesin endale kleidi.
Kunstiajalootunnid olid ka alati huvitavad.
3. Meenuta esimest koolipäeva.
See oli nii ammu, et ma ei mäleta eriti midagi.
Ema ja isa tõid mulle esimeseks septembrist
ameerikast ilusad pitsiga valged sokid.:)
4. Kes oli sinu lemmikõpetaja?
Ühte lemmikut ei olnud. Meie koolis on
õnneks palju toredaid ja häid õpetajaid. Riina
Kolk oli minu klassijuhataja ja meenuvad toredad mälestused.
5. Kelleks saamisest unistasid kooliajal?
Kuna laulsin juba varasest east, siis unistasin
kõige rohkem, et selline elu jätkuks.
Ally Mcbeali seriaali vaadates unistasin ka
advokaadi ametist.
6. Räägi tagantjärele kooliajast
mõni saladus.
Saladused jäävad ikka minu ja
mu pinginaabri vahele.
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Ragadest progreni ehk mida
kuulab õpetaja Suursaar?
Kadi Viigi

Foto: Ann Kase

India ragad, džäss-muusika ja sellele lisanduv igaaastane Jazzkaar, proge-rock oma täies hiilguses
– Led Zeppelin, Genesis, Yes jne. Ei oskakski
arvata, et selline huvitav ja mitmekülgne muusikamaitse kuulub meile kõigile tuttavale geograafia
õpetaja Ülle Suursaarele.
Kuigi sümpaatia rokkmuusika vastu jääb rohkem
70ndatesse, kust see ka pärit on, käib ettearvamatu džäss koos Brasiilia ja Kuuba rütmidega õpetaja
argipäeva juurde. Lisaks neile meeldib Üllele kurbi
lüürikuid ning vahel sekka ka maailmamuusikast
juba mainitud India ragasid kuulata. Perekond
Suursaare kodus mängib muusika suurema osa
ajast, tuttavam sageli lihtsalt taustaks, kuid uus ja
teistmoodi pala haarab kohe ka õpetaja tähelepanu. Mis aga kohe üldse ei meeldi, on tema enda
sõnade järgi „lihtsakoeline ja lärmakas disko- või
klubitümps“. Ühte lemmiklaulu Ülle nimetada ei
oska, seevastu aga saaks erinevate eluperioo
dide omi kokku lugedes enam kui 100 loo pikkuse
nimekirja.

Õp. Suursaar pole ainult suur muusika austaja,
ta on ka sage kinokülastaja, kelle filmide maitse
on sama lai nagu eeltoodud muusikaeelistusedki.
Head filmi ei käi ta otsimas aga vaid Pöffilt, neid
leiab ka Coca Cola Plazast ning samuti on abiks
kõigile tuntud andmebaasid imbd.com, allmovie.
com.
Viimase aja parimate filmielamustena toob Ülle
välja sellised filmid nagu „Atonement“, „Ghost
Writer“, „Gran Torino“ ning „Toy Story 3“. Lisaks
viimasele on õpetajale meelde jäänud teisedki
väga hea ja üllatavalt tõsise sõnumiga multikad
„Up“, „Wall-E“, „Coraline“, „Ratatouille“. Tuntud
komöödiad, nagu „Notting Hill“, „Fish Called
Wanda“ ja „Love Actually“, ei ole samuti temast
mööda läinud. Koduseks vaatamiseks paneb Ülle
ikka ja jälle peale sellised salakavalad „igavad”
filmid, mida juba palju kordi üle vaadatud on, kuid
mis ikka veel hämmastamapanevalt mõjuvad.
Seesuguse filmiklassika hulka kuuluvad näiteks
Michelangelo Antonioni „Blow Up”, Federico Fellini
„8 ½”, Woody Alleni „Annie Hall” ja Paul Thomas
Andersoni „Magnolia”.
Ma ei tea, kuidas on teiega, kuid minul tekkis lisaks
äratundmisrõõmule ka huvi nii mõnigi mainitud film
ära vaadata ning artist üle kuulata.

Mida tähendab Teie jaoks emakeelepäev?
Küsitlesime emakeeleõpetajaid, et
teada saada, mis tähtsus on nende
jaoks emakeelepäeval.
Eda Kauksi: Kui sa oled emakeele
õpetaja, siis on see päev iseenesest
mõistetav. Ma ei oska ennast kõrvalt
vaadata, mismoodi oleks see siis, kui
oleksin tavakodanik. On hea, et meie
väikeses riigis on päev, kus vähemalt
kordki mõeldakse eesti keele peale.
Emakeeleõpetajana on see mulle
mingil määral pidupäev.
Seoriin Jõgise: Emakeelepäev ei
ole kindlasti ainult emakeeleõpetajatele tähtis päev, vaid see peaks

Karoliina Kull

olema rahvale oluline, sest ta ju
mõtleb oma emakeeles. See on tore
päev, et rääkida väärtustest ja meenutada Kristjan Jaak Petersoni puhul
näidet, kus inimene, kellel ei olnud
palju mammonat, aga oli tarkust end
nimetada ja jääda maarahva laulikuks. Täna võime meiegi ju tunnistada, et neid, kellel oli mammonat, me
tollest ajast ei meenuta. Seni kuni me
oma emakeeles kestame ja mõtleme,
seni me ka rahvana püsime.
Kristel Kiigemägi: Mida tähendab?
Võib-olla saaks paremaid vastuseid
just teise valdkonna inimestelt. Minu
mõte läks hoopis keeleteo auhinnale,

mis emakeelepäeval välja kuulutatakse. Kui paljusid tänuväärseid
ettevõtmisi muidu üldse märgataks?
Me kasutame emakeelt iga päev
–mõtleme ja räägime – ja tore on,
kui üks päev aastas selle auks lipp
heisatakse.
Anu Mõttus: Mulle tähendab see
lisatööd. See on võimalus inimeste
tähelepanu emakeelele ja ühest
küljest tema probleemidele, teisest
küljest ilusale, mida emakeeles saab
väljendada, juhtida. Me ei mõtle väga
palju keelele, milles me argipäevaselt
räägime. Ma arvan, et see on väga
tore, et selline päev olemas on ja

Liisi Hint
küllap kannatan ma selle lisatöö ka
välja. Lõpuks olen ma ju millegipärast
valinud selle oma erialaks.

Kaunikõlalist
emakeelepäeva!

Meie kooli tulevased maailmameistrid
Meie koolis käivad kaks poissi, Markus
Johannes III klassis ning Alex IX klassis,
kellel on suured ja julged tulevikuplaanid
seoses judoga ning kes on juba nii mõndagi
saavutanud.
Kui kaua oled juba judoga tegelenud?
Alex: Kohe saab 12 aastat.
Markus Johannes: Umbes 5 aastat.
Kuidas sa judo avastasid?
A: Ema pani mind esimest korda trenni, kui ma olin
nelja-aastane. Kui ma temalt hiljuti põhjust küsisin,
siis ta ütles, et ma olin nooremana nõrguke ja kartsin kõiki ning ta tahtis, et minust saaks tugev poiss.
M: Minu isa pani mind trenni. Ta arvas, et poiss
peab tegelema mingi kõva spordialaga. Alguses
ta tahtis mind panna jalgpalli, aga trenn ei sobinud
ning samas kõrval oli Judo trenn. Järgmisel nädalal käisin ma juba seal.
Kes on sinu kõige suuremad eeskujud?
A: Neid on palju, aga kõige põhilisemad on Aleksei
Budõlin ning Juhan Mettis.
M: Minu kõige suurem eeskuju on ikka Aleksei
Budõlin, aga kindlasti ka minu treenerid.

Alex võistlustel

Tekst: Marie Lisette Luha Fotod: erakogud

Mis on sinu kõige suuremad saavutused judos?
A: On olnud häid ja halbu aegu. Headel aegadel
on vist kõige parem saavutus välismaal rahvusvahelise turniiri teine koht. Ma ei pea võitude üle
arvet, liiga paljuks läheb.(naerab).
M: Ma sain kolmanda koha Buderus Gran Prix’il.
Käisin sel aastal ka rahvusvahelistel võistlustel,
kuid seal ma ei võitnud.
Mida sa soovid veel saavutada?
A: Eks igaühel on unistused ju, aga ma tahaks
saada endale sponsori ning pääseda Eesti
koondisesse ning saavutada oma ammust unistust: tahan pääseda euroopakatele(EM). Praegu
lähen ma MK etapile, aga mul on palju luumurde,
nii et sealt ma head tulemust ei looda ning võibolla ma ei saagi minna, sest treener ei luba, kui on
vigastused.
M: Minul on kolm soovi: võita eestikad (Eesti
Meistrivõistlused), jõuda Eesti koondisesse ning
pääseda Olümpiale.
Kas sul on praegu mingi luumurd?
Mitu luumurdu sul üldse olnud on?
A: Mul on praegu varbaluumurd, see juhtus võistlustel, siis sõrmeluumurd, mis juhtus trennis ning
põlvega on ka midagi, see juhtus ka trennis.
Kas oled juba mõelnud lõpetamisele?
Kui jah, siis miks?
A: Jah, olen küll, dieet on kõige ebameeldivam,
kuid ma olen alati järele mõelnud ning otsustanud, et jätkan. Kuna siis, kui on halvad ajad ja
teen kaasa kõik võistlused, ütlevad närvid lihtsalt
üles ja võistluspinge murrab maha. Siis ma ei saa
maadelda. Ma ei oskagi siis. Aga kui olen korralikult trenni edasi teinud, on näha edusamme ka
võistlustel.

Markus Johannes maadlemas

M: Jah, olen küll, see oli hiljuti, kui ma Lätis võistlustel olin: ma tegin ühe matši ja kaotasin selle
ning ma olin väga solvunud, et ma enam ei saanud
edasi võistelda. Siis ma mõtlesin küll, et ma ei
tegele enam judoga edasi.
Kumb tuleb enne, kas kool või trenn?
M: Kool, ikka kool. Muidu ei saa ju elus edasi.
A: Enne tuleb millegipärast trenn ja siis kool.
Trenni jaoks jätkub alati aega, pigem ei jätku kooli
jaoks, aga ikkagi peab suutma ka õppida.
Alex, sa käid praegu 9. klassis, kas sa tead,
kuhu sa tahad edasi õppima minna?
A: Ikka tahaks siia jääda, aga ma ei tea, kas ma
saan. Võib olla minna judot õppima Saksamaale,
kui ma saan, aga see on tulevikus.

Võimalus omandada oskusi,
millega tulevases elus läbi lüüa!
Kas tunned soovi ennast paremini väljendada? Kas tahaksid
kirjandis 100-punkti saada? Sellisel juhul astu läbi 21. kooli
väitlusklubist.
Erinevalt vaidlusest on väitlus argumenteeritud ning struktureeritud.
Õpid veenvalt edasi andma enda ideid ning lähenema kriitiliselt
erinevatele ideoloogiatele ning manipuleerimisvõtetele. Kahtlemata
laieneb selle käigus märgatavalt sinu silmaring ning mõttemaailm.
Paraneb kirjandi kirjutamise oskus, kuna ka see nõuab veenvat
argumentatsiooni ning eneseväljendust. Muuhulgas on võimalik ka
õpetajaid veenda sulle õiglasemaid hindeid panema.
21. kooli väitlusklubis diskuteerime erinevatel aktuaalsetel ning
filosoofilistel teemadel, mis annab oskuse probleemidele läheneda
erinevatest vaatenurkadest. Väitlusklubi mitte ainult ei suurenda
sinu teoreetiliste teadmiste pagasit, vaid pakub sulle ka võimalust
omandatut proovile panna.
Tänapäeva ühiskonnas on oluline, kuidas ennast esindada. Väitlusklubi annab sulle palju vajalikke oskusi, millega tulevases elus
läbi lüüa. Juhul kui mõte avalikust esinemisest peaks hirmutama,
siis ära karda: enne kui arugi saad, oled sinagi osav väitleja.

HAARA võimalusest!

Mis

toim

ub?
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Väitlusklubi on avatud kõigile – võid julgelt kohale tulla. Seega loodame peagi sinuga
kohtuda.
NB! alati võib kohale tulla ka niisama kuulama.
Lisainformatsioon väitlusklubi kohta on üleval facebooki grupis: 21.kooli väitlusklubi.

Kas Sa tahaksid osata žongleerida? Või tantsida? Või viipekeelt? Või…?
Sind aitab HAARA.
HAARA! on projekt millega tahame teadvustada noori nende võimalusest, et nad saaksid õppida ja tutvuda erinevate tegevusaladega, millega
neil enne pole olnud julgust või pealehakkamist tegutseda, sidumata end
erinevate kohustuste või kuumaksudega. Korraldame workshoppe, mille
käigus on noortel võimalus lühiajaliselt tegeleda
erinevate tegevustega. Nt: õmblemine, keraamika, žongleerimine, filmindus jne. Peale workshoppe on võimalik saada infot kohtadest, kus teatud
alaga tegeletakse. Oleme kui assortiikarbike,
aidates valida igale inimesele sobiva ja meeldiva
hobi. Kui on huvi ja soovi osaleda, võta ühendust
kümnenda klassi õpilaste: Liisi (10 c), Kristiniga
(10 a) või uuri meie veebilehte
haarasinanoored.tumblr.com

Lemmikloomaring lastele

Rebeka Lemmikloomakaupluses alustab kevadel lemmikloomaring
7-9-aastastele lastele.
Lemmikloomaring on vahva võimalus tundma õppida erinevaid lemmikloomi,
keda meie kodudes peetakse. Ring sobib hästi lastele, kellel kodus lemmiklooma pole, või kes soovivad looma võtta võtta, kuid ei ole veel oma valikus
kindlad. Loomulikult on oodatud ka lihtsalt loomasõbrad.
Õpitakse, kuidas loomadega suhelda, kuidas nende eest hoolitseda ja muud
põnevat.
Külla tulevad nii erinevad koerad, kassid, jänkud kui ka mitmed teised vahvad loomakesed.
Täpne aeg on hetkel veel paika panemata – see sõltub huviliste arvust ja
soovidest. Päeva ja kellaaja suhtes arvestatakse Teie soovidega.

Kontakt:

Kerli Kolberg +372 56 501 738
E-mail: rebekapood@koertehooldus.ee
Aadress: J. Kunderi 37 Tallinn

Horoskoop

JÄÄR (21.III – 19.IV)
Vaidlemine on tore, peaga vastu
seina (korduvalt) jooksmine veel
toredam.
Hüva nõu: Osta kiiver.
SÕNN (20.IV – 20.V)
Kevadeni on veel aega, aga sõnni
sõõrmetes hõljub juba värske sõnniku aroom.
Hüva nõu: Osta pesulõksud.
KAKSIKUD (21.V – 20.VI)
Topelt ei kärise, ütlevad sulle tähed.
Hüva nõu: Osta kaks vakla.

q

VÄHK (21.VI – 22.VII)
Kilpkonn ütles vähile, et kilbi suurus
pole tegelikult oluline.
Hüva nõu: Osta kilpkonna valmistamise kokaraamat.

LÕVI (23.VII – 22.VIII)
Helkiv edev lakk, nii turjal,
kui küüntel, on selle kuu moto.
Hüva nõu: Osta sädelevat liimi.
NEITSI (23.VIII – 22.IX)
Lilled inspireerivad neid, kes näevad
ilu.
Hüva nõu: Osta prillid.
KAALUD (23.IX – 22.X)
Kui sahharoos su veregrupp on, siis
mul sulle üks väike jutt on.
Hüva nõu: Osta kaal.
SKORPION (23.X – 21.XI)
Mürgine õun pani Lumivalgekes
magama pikaks ajaks ja kõik olid
väga kurvad.
Hüva nõu: Osta uus seelik.

AMBUR (22.XI – 21.XII)
Nool läbis südame, kuid, oo,
ei vajunud elutult ta diivanile:
kõigest Cupido, va võrukael, oli see.
Hüva nõu: Osta üks aabits.
KALJUKITS (22.XII – 19.I)
Parem või vasak ajupoolkera?
Selles ongi küsiumus.
Hüva nõu: Osta lumehang.

KALAD (l9.II – 20.III)
Uni on magusam, kui mesi ja tugevam kui lõvi, kuid selle vastu on abi.
Hüva nõu: Osta tikud.

Kõige rohkem filme on valmistatud ... teoste
järgi.
a) Stephen Kingi
b) William Shakespeare’i
c) Agatha Christie
d) Mark Twaini

2.

Aasias elab maailma rahvastikust:
a) üle 60%
b) 30%
c) 50%
d) 25%

3.

Täiskasvanu kehas voolab ... verd.
a) 5 liitrit
b) 8 liitrit
c) 3 liitrit
d) 40 liitrit

4.

1991. Aastal rööviti Amsterdamis Van Goghi
muuseumist 20 maali, mille väärtuseks hinnati
280 miljonit naelsterlingit. Maalid leiti ... pärast
röövi.
a) 28 aastat
b) 3 kuud
c) 35 minutit
d) 22 päeva

5.

„Portugali sõjalaevuke“ ehk
a) seepia
b) meripõis
c) jõevähk
d) koiduliblikas

6.

Jalgpalli MM 2010 võitis
a) Holland
b) Paraguay
c) Hispaania
d) Portugal

7.

8.

9.

Eesti suusakoondise peatreener:
a) Mati Alaver
b) Aivar Pohlak
c) Anatoli Šmigun
d) Kristjan Thor Vähi
Raamatu „Kunksmoor“ autor:
a) Eno Raud
b) Heljo Mänd
c) Aino Pervik
d) Astrid Lindgren
Hingedepäev on
a) 2. veebruaril
b) 6. jaanuaril
c) 2. novembril
d) 40 päeva pärast lihavõtteid

10. „Kes koera ei sööda, see
a) kolki saab.“
b) ei täna palju eest.“
c) kõik näljad näeb.“
d) söödab varast.“

NB! Kupongid tuua aatriumisse!

Nimi:...................................................
Klass:..................................................
Vastused:............................................
...........................................................

Õpilane: ”Aga õpetajad räägivad
kõige rohkem.”
Eve Sildnik: „Sa vaatad seda
telefoni nagu ilusat tüdrukut.Vaata
päris naisi!”
Siim Luha: (Kutsutab auditooriumis tule ära) „Nüüd on näha, kelle
tamagotšid laua all helendavad.“

Nagu kaks tilka vett

Koostas: Anna Tamm
1.

Tiina Pikamäe: „Tunnikontrollid
on selleks,et kiita neid, kes alati
õpivad ja laita neid, kes kunagi ei
õpi.“
Ilona Lille: „Mida rohkem suu
liigub, seda rumalam.”

VEEVALAJA (20.I – 18.II)
Hüperkommunikatsioon on kõigest
üks põnev sõna, mille tähendust sa
ei tea.
Hüva nõu: Osta vokabulaar.

Viktor, Riin ja kõik, keda me teame

Õpetajad on öelnud...

Mihkel Raud

Mihkel Ruubas

Omalooming: Kevad on käes!
Kaks erineva vanuseastme õpilast.
Üks ja sama teema.
Loe, kuidas tõlgendavad Sandra ja Ann kevade saabumist.
Kui päike asendub hallide pilvedega ja kasukad
dresside vastu vahetatakse, võib üsna kindel olla,
et käes on kevad. Inimesed on rõõmsad, linnud
laulavad ja värske rohi rohetab toredasti. Kuidas
mõjub see koolilastele?
Laste hajameelsus pahandab õpetajaid ju eriti
tasemetööde ja eksamite eel. Kuidas neile seda
pahaks saakski panna? Kuidas saaks keskenduda
matemaatikale, kui ärevus ja huvi õues naervate
laste ja üleüldse kõige vastu peale kooli on nii
suur?
Kui kuidagi ennast läbi pika ja vaevalise koolipäeva vedanud, ununeb kõik tunnis “õpitu” ja koos
joostakse minema külmast ja tüütavast koolimajast. Koolikott visatakse nurka, et minna sõpradega õue, ja võetakse üles kell üheksa, kui ema
näägutab õppimisest ja hariduse tähtsusest.
Kuid lõpuks seistakse vastamisi karmi tõega:
eksamid. Viimastel õhtutundidel õppides uitab
mõte hoopis õues puudekohinas ja ritsikasirinas.
Meenub viimane suvi: kas see oli tõesti nii lühike?
Maikellukeste lõhn saadab sind läbi kevadkuude...
Läheks see aeg vaid kiiremini..!
Sandra Riiel (5A)

Karikatuurid: M. A. Puhkan

Kell saab kaheksa ja koolikell alustab esimest
tundi. Ma istun inglise keele klassis akna all ning
silmitsen taevast. Üle mitme kuu näen jälle päikest:
suur kollane ketas laseb oma soojadel kiirtel mu
peale paista ning surub mu näole naeratuse, mis
päikese saabumist nii kaua oodanud on. Kõik tundub nii helge ja hea, kõik kisendab rõõmu järele.
Ma tean, et peaksin tähelepanu õpetajale pöörama, kuid seda on nii raske teha. Sulen silmad ja
naudin päikesevalgust, mis mu palet paitab. Kui
mõnus, kui hea, kui tore. Peagi hakkavad lumikellukesed õitsema ja linnud laulma ning õhku täidab
värske lõhn. Oh, kuidas ma seda ootan! Lõpuks
ometi pääseb kogu elu lume alt vabaks ja ärkab
taas. Milline ilu! Näen seda kõike juba silme-ees.
Äkitselt nügib keegi mind ja ma võpatan ägedalt.
Pööran oma imeilusale kevadele selja ja vaatan
pinginaabrit. Ta nõksatab peaga õpetaja poole ning
ma mõistan - minu mõttelend kevadest on lõppenud. Naeratan veel kiirelt näole paistvale päikesele
ja keskendun seejärel koolile. Minu kallis kevad
peab ootama tunni lõpuni.
Ann Kase (10C)

