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2 TOIMETUS

Lennuki toimetus

Maria Olmann – Omapärane unistaja
Sigrid Pukk - Sihikindel ja müstiline tüdruk, kes ei kohku
takistuste ees.
Meeri-Ann Ostrov - Kui ööbik laksutab: „Laisk tüdruk, laisk
tüdruk !“, siis see käib vist minu kohta.
Markus Puidak - Kärsitu romantikuhing, reisihimuline ja
adrenaliinisõltlane.
Epp Valdaru - Tore ja sõbralik neiu, kes komistab võimalikult
palju.
Britta Pung - Raamatukoi, kes armastab raamatuid ja kellele
meeldib lugeda!
Mairika Kõlvart - Mairika on elus GPS ja muidu täitsa sõbralik.
Airika Harrik - Kunstnik, kelle peateoseks on naervad
ja naeratavad inimesed.
Anett Roosa - Anett on pikkade kiharatega hiidlane, kes
armastab sarkasmi ja räägib nii kiiresti, et võiks olla räppar.
Mari Stepanjan - Väike armeenlasest terrorist, ja mis veel hullem,
peatoimetaja ka!
Getter Vader - Rõõmsameelne ning kindla sihiga.
Täname

Brenda Tamm
Anny Urm
Kristin Ehala
(Illustratsioonid: Airika Harrik)

Sõnum pilootidelt!
Tahaks öelda, et suvi on juba läbi ja sügis jälle käes, aga kardan, et olete praeguseks juba ise selle
järelduseni jõudnud. Kooliaasta on juba täies hoos ning sügisvaheaegki juba läbi. Praeguseks
toimunud sündmustest saate nüüd ja kohe meie lehes lugeda.
Mis seal siis ikka, kinnitage turvavööd ning tere tulemast Lennuki pardale. Pilootideks on endiselt
Mari Stepanjan ja Britta Pung koos oma vapustava ekipaažiga, millega saate lähimatel lehekülgedel
tutvuda.
Lennuk peatub korraks eelmise aasta kevades, et oma reisijatele meenutada vinget tutipidu ning
pingerikast ÕE presidendi valimist. Järgmiseks punktiks meie marsruudis on reisi kulminatsioon –
Tallinna 21. Kooli sünnipäeva nädal. Lend lõpeb õpetajate vürtsikate ütlustega ning saatust
otsustava horoskoobiga. Meelelahutajateks on stjuardesside asemel uued ja põnevad rubriigid.
Loodan, et märkate ka Lennuki värskenduskuuri läbinud interjööri, mis sündis tänu peakujundaja
Getterile.
Aitäh, et valisite just meie lennundusteenuseid!
Head reisi!
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Meie kooli sünnipäev
MeeriAnn Ostrov

2.oktoobril 2013. aastal sai meie kallis kool 110 aastaseks.
Toimus mitmeid huvitavaid sündmusi, näiteks avati vilistlaste
fotogalerii, mida võivad kõik meie kooli õpilased imetleda
vana maja treppide ääres olevatel seintel. Aset leidis
gümnaasiumi õpilastele mõeldud õpilaskonverents, kus
keskenduti meie kooli ajaloole. Toimus valitud seltskonnale
pidulik aktus ja vilistlaste päev. Ja mis kõige tähtsam, peeti
maha ühislaulmine, mis toimus kõigile teada-tuntud
Laulukaare all ja millest võttis osa üle 1500 inimese.
Laulukaare alt võis leida meie kooli praeguseid õpilasi kui ka
vilistlasi, õpetajaid, lapsevanemaid, G-5 ja Tallinna Tõnismäe
Reaalkoori koorilauljaid ning isegi Sidepataljoni ajateenijaid
olid kohal. Kuid mida arvasid sellest üritusest õpilased?

Gustav Adolfi õpilane: „Üritus oli loomulikult väga suurelt
ette võetud. Varem pole ma kuulnud, et keegi kooli sünnipäeva
Lauluväljakul peaks. Tohutult armas, et lisaks enda kooli
koorile kutsuti esinema ka teiste koolide koorid. Väga tore
ettevõtmine oli ning kui üritus oleks toimunud paar tundi
hiljem, oleks ka suurem publik olnud nautimas ilusat ilma ja
head muusikat 21.Kooli õpilaste seltsis.“
Gustav Adolfi õpilane: „Mulle meeldis selline kooslaulmine,
ainult et repertuaar oleks võinud olla nooremapoolsem, üks
suur miinus oli see, et ehkki oli vägagi külm, ei pakutud isegi
sooja teed. Muidu ettevõtmine on tore ja koole ühendav. Iga
hea asi ei ole ilma halvata.“

Tallinna 21.Kooli õpilane: „See oli midagi hoopis teistsugust
ja oli tunda ühtsust. Üldiselt päris tore sündmus.“
Tallinna 21.Kooli õpilane: „Noh... tore mõte iseenesest. Idee
ju on, et tekib ühtsem tunne 'n' stuff, aga selle idee teostamine
on teine asi. Probleem on see, et suurem osa ei võta seda
tegemist tõsidusega, vaid pigem mingisuguse asjana, mis laseb
koolis tunde üle lasta.“
Tallinna 21.Kooli õpilane: „Minu arvates oli ühislaulmine
väga tore kooli sünnipäeva tähistamiseks. Vahva oli see, et
laulsid kõik klassid, mitte ainult muusikakallakuga klassid ja et
oli noori ka teistest koolidest. Üldiselt oli ühislaulmine uhke
sündmus ja nalja sai ka. Mulle ühislaulmine väga meeldis.“
Anny Urm

Mis seal on?

Kus on lauad? Kus on esemed? Kus on üldse põrand ise?!?
Põranda asemel oli klaasvill, mõned plangud ühendasid ruumi
eri osi. Igal pool olid palgid või torud või korstnad.

Mariann Arengu, kes meid pööningule saatis, selgitas, et
paljud korstnad pärinesid 1923. aastast, mil kooli esimest
korda renoveeriti. Sellest ajast pärinesid ka mõned plangud,
mida tõestas nende kulunud ja katkine seisund. Suur osa seal
leiduvast oli pärit siiski hilisemast ajast, näiteks 2001. aasta
remondist. Aknad olid võrdlemisi väikesed, poolringikujulised. Aga vaade oli kaunis – pilk Tallinna katusepealsetele.
Seal on pööning.
Õpilasi küsitledes selgus, et paljudel pole pööningu olemasolust aimugi. Niisiis jäi Lennuki meeskonna ülesandeks seal
leiduv lugejateni tuua.
Pööningule saamiseks peab end üles vedama vana maja
tuletõrjetreppidest. Lennuki ootustest niipalju, et arvasime, et
leiame sealt vanamoodsad kahe poolega puust uksed (nagu
vana maja klassiruumidel) ja pööningult kasutamata
laudu/toole, võib-olla ka kappe ja taolist.
Arvasime valesti. Esimeseks üllatuseks oli uks. See oli üsna
tavaline, võib-olla veidi väiksemapoolne. Järgmine üllatus
ootas uksest teisele poole astudes.
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Rebased! rebased!
Helena Karu
Klass: 10.A
Eelmine kool: Nõmme Erakool
Mida arvan 21. Koolist: Tallinna 21. Koolist arvan hästi,
õppetöö on üsna samal tasemel vana kooliga võrreldes. Koolimaja on ilus, kuigi suurema kooliga harjumine võttis veidi
aega. Koolikaaslaste ja õpetajate kohta pole midagi halba öelda.
Klassijuhataja ja arvamus temast: Klassijuhataja nimi on Tiia
Valdmets - "Olen temaga rahul." Lisaks heale matemaatikaõpetajale on ta tore klassijuhataja.
Kristjan Erik Liive
Klass: 10.A
Eelmine kool: Tallinn Kivimäe Põhikool
Mida arvan 21. Koolist: 21. Kool on võrreldes minu eelmise
kooliga nii õpilaste arvu kui ka maja enda poolest mitu korda
suurem. Mõnusa keskkonna loob avar siseõu, kus vaikselt
niriseb ojake ning selgel päeval võib ka mõnda päikesekiirt
kohata. Õpilased on üksteise suhtes toetavad ja õpetajadki on
sõbralikud.
Klassijuhataja ja arvamus temast: Minu klassijuhataja on
matemaatikaõpetaja Tiia Valdmets. Ta on väga põhjalik ning
abivalmis. Õpetaja Valdmets suudab õpilastesse süstida
entusiasmi ja himu teadmiste järele. Samuti hoiab ta meid kursis
koolis toimuvaga ning jagab kasulikke soovitusi selle kohta,
kuidas toime tulla.
Sandra Ruul
Klass: 10.B
Eelmine kool: Viimsi Keskkool
Mida arvan 21. Koolist: Mulle meeldib mu kool sellepärast, et
siin on kõik väga korrektne ja kõik toimib plaanipäraselt, ning
tunnid lõppevad ilusti kellaga. Veel on siin õpetajad väga
mõistvad ning enamik seletavad, et õpilased ikka mõistaksid.
Lisaks sellele on kool väga ilus ja siin on väga sõbralik
õhkkond.
Klassijuhataja ja arvamus temast: Meie klassijuhataja Ruth
Kallas on jätnud väga hea mulje, sest ta muretseb pidevalt, et
meil kõik ikka hästi ja korras oleks, ning samuti on ta väga
organiseeritud inimene.

Huvitavad hobid

Airika Harrik

Tristan Mooney
Klass: 10.B
Eelmine kool: Tallinna Inglise Kolledž
Mida arvan 21. Koolist: Uus kool tundub väga sõbralik ja
kokkuhoidev. Väga lahe rahvas tundub. Eriti hea on B-suund.
Eriti lahe tundus selle aasta rets. Ka õpetajad tunduvad head
(mõne erandiga muidugi).
Klassijuhataja ja arvamus temast: Klassijuhataja Ruth Kallas
tundub autoriteetne ja hoolitseb oma klassi eest. Üpris karm,
aga ilmselt tuleb see kasuks. Üldiselt positiivne arvamus.
Maia-Triin Melsas
Klass: 10.C
Eelmine kool: Rocca al Mare Kool
Mida arvan 21. Koolist: Mulle meeldib tunniplaan, kuna sa tead
väga täpselt, millal tundi minna. Õpetajad on üllatavalt toredad.
Aatrium on väga ilus ja avatud. Veel on siin palju traditsioone,
mida minu endises koolis polnud.
Klassijuhataja ja arvamus temast: Kauksi on sõbralik ja
omamoodi range. Hoiab meid hästi kõigega kursis.
Mikk Tanel Oja
Klass: 10.C
Eelmine kool: Aruküla Põhikool
Mida arvan 21. Koolist: Tallinna 21. Kool on suur maja, kus
õpib palju lapsi ning on toredad õpetajad. Koolimaja ise on väga
avar, ning mis mulle endale väga meeldib, on see, et paljud
seinad on täis kunsti. Siin tunduvad olevat väga abivalmid ning
mõistvad õpetajad ning töötajad. Kooli valikainete rohkus on
rõõmustav. Oleks veel toredam, kui rühmad nii ruttu täis ei
saaks! Koolipäevad on see-eest pikad ning juba tundub, nagu
elaks pigem koolis kui kodus.
Klassijuhataja ja arvamus temast: Ma pole 10.C
klassijuhatajast veel täit pilti saanud, kuid pealtnäha on ta väga
abivalmis ning mõistev. Samuti on meie klassijuhataja avatud
igasugustele klassiüritustele.

Britta Pung

Tuleb nii välja, et meie koolis pole küll huvitavatest inimestest vähimatki puudust. Isiksusi ja hobisid on absoluutselt
seinast seina, kuigi see ehk kooli peal ringi kiigates kohe silma ei paista. Laulmine, tantsimine, jalgpall - need on vaid
jäämäe tipp.
Teise tütarlapse nimi on Meeri-Ann Ostrov ning tema hobiks
linnuvaatlus. Tegelikult ütleb ta, et ta pole kunagi sellega
Sellel nädalal rääkisin kahe 10C klassi tüdrukuga. Esimene on
nii
tegelenud ja et see on pigem lihtsalt loomulik osa
neist on Melissa Mühlberg, kelle vaba aja tegevuseks on Muay temaväga
igapäevaelust.
Sellest ajast kui ta sündis, on talle
Thai e Tai poks. Tema arvates on see samasugune trenn nagu meeldinud loomad, linnud,
aga eelkõige muidugi
paljudele tantsimine või jalgpall. "Sealt saab kaasa väga suure linnud. Võin isiklikult öelda, etloodus...
ta
tunneb
valdava enamuse
füüsilise koormuse, peale igat trenni käed ja jalad reaalselt lindudest, keda Eestimaal kohata võibäraning
et ta võib
värisevad." Erinevalt teistest tüdrukutest, kes selliste aladega käigupealt öelda, et 2012. a Aasta Lind oli tüll. Lisaks
teeb ta
tegelevad, pole tema eesmärk enesekaitse, vaid lihtsalt hea ka (minu arvates) imeilusaid ehteid oma väga isikupärases
füüsiline trenn, peale mida võib tunda end täiesti lõõgastanult. stiilis, kus figureerivad linnud. Võib öelda, et ta teab lindudest
"Sellist hullu karikatega poksitüdrukut minust kindlasti ei saa, ikka nii mõndagi.
aga kui mõni kord juba kas või sõpradega sidemed ja kindad Kui võin kasutada siinkohal ilmset klišeed - siis tuult
kätte saab, on küll hea tunne."
tiibadesse!
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Meie andekad muusikud

Mina olen õppinud elektri-kitarri kaks aastat, kuid erilist arengut mus märgata pole, niisiis otsustasin pöörduda
andekamate inimeste poole.
Henri Tammai 10A
Jaanika Malla 12B
Henri mängib klaverit, kitarri ja Praegu mängib Jaanika trumme
trumme. Eelistust tal pillide iseseisvalt ning tegeleb bändiga
suhtes pole, kõik on südame- Mürk, kellega on koos oldud
lähedased. Kõige kauem on umbes eelmise aasta novemHenri mänginud aga trumme. brist. Varem õppis ta trumme
Kitarri ja klaverit on ta õppinud Saku muusikakoolis kuus aasomal käel, kuid muusikakooli tat. Jaanika valis just trummid,
lõpetas poiss löökpilli erialal. kuna enda arust pole tal
Praegu õpib ta trumme G. Otsa meloodia alal eriti oskusi.
nim. Tallinna Muusikakoolis Samas juba väiksest peale tagus
edasi. Motivatsiooni saab Henri ta alatasa kahvlite, nugade ja
elust enesest. Eeskujusid tal kätega ning talle öeldi, et
otseselt pole, austab kõiki, tüdrukul on hea rütmitunnetus.
kellelt midagi on õppida. Miskipärast hakkasid trummid
Tulevikus tahab ta kindlasti lihtsalt väga meeldima, kui ta
tegeleda muusikaga ning olla vaatas erinevaid bände kindlasti ka tulevikus muusi- aastat klaveriga seotud, võib ta
kaasatud paljudes projektides. esinemas, ning hetkel on ta vali- kaga tegeleda. Hetke unistus öelda, et kõla poolest meeldiks
ongi saada kunagi professio- talle isegi pigem tšellot või
naalseks trummariks mõnes kontrabassi mängida, kuid
huvitavas rockbändis, kuid selle klaver võimaldab enamat ning
jaoks peab veel kindlasti on temale ajaga üha südamekõvasti tööd tegema.
lähedasemaks muutunud. Gertat
motiveerib tavaliselt mõne hea
Gerta Raidma 12C
loo kuulamine, sest see tekitab
Gerta hakkas klaverit mängima koheselt tahtmise lugu ise
juba lasteaiaealisena, kuna tema klaveril järgi mängida.
perekonnas on muusika väga
olulisel kohal juba mitmendat
põlvkonda. 2009. aastal lõpetas
ta klaveriga Tallinna Muusikaning õppis ühe aasta Saue
kuga väga rahul. Inspiratsiooni kooli
Olari Verev 11B
Muusikakoolis
Ta
Jaanika bändikaaslastelt ja mängis vahepealjazzklaverit.
Olari on mänginud trumme saab
kaks
aastat
kelle lugusid kitarri, kuid mõistis, et see kaei
kaks ja pool aastat. Muusika- lemmikbändidelt,
kuulab ja järele mängib. ole ikkagi tema jaoks. Juba 6kooli ei tahtnud ta minna, kuna taSamuti
saab ta motivatsiooni aastaselt oli Gertal kindel
alustas mängimist suhteliselt lihtsalt heast
tujust, mis tekib, visioon, et viiulit ta õppida ei Üksi kodus olles istub Gerta
hilja ning kahte kooli korraga kui ta jälle trummide
taha saab. taha ning muud pillid "pole alati pikalt klaveri taga, kuna
läbida oleks liiga raskeks osu- Enim inspireerivad vahest
Led ikka see", niisiis klaver oli tema talle meeldib improviseerida ja
tunud. Niisiis võttis ta era- Zeppelini ja Marilyn Mansoni
õpetaja, Dmitri Nikolaevski. trummibiidid.
ainuõige valik. Nüüd, erinevaid asju katsetada, kui
Eeskujudeks jaoks
Ideaalis näeks ta oma tulevikku peab ta sõpru. Jaanika
olles
olnud
umbes kümme
parajasti keegi pealt ei kuula.
soovib
ette töötades sellises kohas, mis
Otseselt eeskujusid Gertal ei
tooks head raha sisse ja aega
ole, kuid teda inspireerivad
saaks ise planeerida. Nii jäeks
näiteks Olav Ehala, jazzka töö kõrvalt aega bändi teha.
pianistid Herbie Hancock, Duke
Olarile on väiksest peale
Ellington ja Chick Corea ning
trummid meeldinud. Emagi on
klassikaline pianist Jevgeni
talle rääkinud, et väiksena võttis
Kissin Gerta leiab, et tegelikult
ta puust lusikad ja tagus neid
on klaverit mängivad sõbrad ja
vastu potte. Motivatsioon tuleb
tuttavad tema jaoks isegi
iseenesest, kuna see pill sai ju
suuremad eeskujud kui tuntud
ise valitud. Eeskujuks on talle
nimed. Tuleviku suhtes pole
oma trummiõpetaja, kuid leiab,
Gerta eriti kindel, kuna tema
et igaüks peaks olema täpselt
soovid muutuvad kiiresti, kuid
selline, nagu ta on, ning leidma
ta on mõelnud heliloomingu
enda stiili.
õppimise peale.
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Intervjuu Õv presidendi ja
asepresidentidega
Nüüd, kus olete ametlikult valitud kooli n-ö juhtivaks
kolmikuks, rääkige, millised on esmased
muudatused, mis koolirahvast ees ootavad?
Olari: Palun preili president.
Gethel: Suuri muudatusi arvatavasti ei tule, me püüame
jätkata seda, mida oleme varem teinud ja nagu me oleme seda
juba varem öelnud, siis põhiline on koostöö, mida jätkame.
Võib-olla siis püüame rohkem arendada meie traditsioone.

Mairika Kõlvart

hääletamisel ja seda oli nagu mõlemal kindlasti mingil määral.
Olari: Jah. Mina teadsin algusest peale, et vastaskanditatuuril
on väga suur toetajaskond ja just täpselt niimoodi, et meie
koolis ei hääletata presidendiks enamasti päris selle järgi, kes
midagi teeb, või noh, on selliseid õpilasi ka, kuid paljud
hääletavad lihtsalt enda sõbra poolt.
Te tahate sellega öelda, et teie konkurendid tegelikult ei
teinud midagi?
Gethel: Ei, kui mõtled nüüd, et kui nad oleks võitnud, siis nad
oleks võitnud ainult sellepärast, et neil on palju sõpru, siis see
on vale. Lihtsalt see oleks aidanud kaasa võib-olla.
Olari: Kindlasti oleks aidanud kaasa. Mina tegelikult ei leia
üldse või noh ei kiida heaks seda, et õpilasesinduse juhtkonna
liige on enda ametioleku aastal esimest aastat õpilasesinduses
üldse, kui ta ei ole näiteks õpilasesindusega üldse kokku
puutunud.

Kas ja mis teie arvates vajab parandamist?
Olari: Vajab küll parandamist. Sellest tuli juttu ka debatil.
Võib-olla paljudele, kes õpilasesindusse ei kuulu, ei ütle see
midagi, kuid õpilasesinduses moodustusid alates sellest aastast
töörühmad ja igal rühmal on juht. Ühiselt olnuks vaja, et
viidaks läbi ka kitsamaid ehk rühmasiseseid koosolekuid, et
arutada just neid teemasid, mis neid kõige otsesemalt
puudutavad. Ma leian, et järgmisel aastal peaks sellistel
koosolekutel viibima ka keegi õpilasesinduse juhtkonnast, sest
nüüd, esimesel aastal, jäid kindlate huvigruppide koosolekud Mis te arvate, miks just teie osutusite valituks?
tagaplaanile ja tegeleti Õpilasesinduse igapäevatööga Olari: Ma arvan, et just sellepärast, et kolmas voor oli
üldisemalt. Samas, liikmed on meil tublid kõik!
õpilasesinduse sisene ja õpilasesinduse liikmed, kes
hääletavad, nemad ju tegelikult teavad, kes õpilasesinduses
Millised emotsioonid teid valdasid kui tulemused
midagi teeb.
teatavaks tehti?
Joosep: Pluss, nad on tööga kõige rohkem seotud ja
Gethel: Me ootasime neid vist väga sellepärast, et toimisid probleemidega kursis, et jah soosingusse sattusime sellepärast,
kolmed valimised.
et kolmas voor oli õpilasesinduse hääletusvoor ja
Olari: Ei, ühed valimised toimusid, aga kolm vooru.
õpilasesinduse arvates olime meie paremad konkurentidest.
Gethel: Nojah, just nii, aga... et jess lõpuks ometi!
Joosep: Pärast esimest vooru oli veel selline tunne, et noh jah,
eks võis arvata, et ikka ei lasta... et noh läheb põnevaks. Peale
teist vooru oli nagu jah... jälle või? (tülpinult) Kas tuleb tõesti
kolmas voor ka või? Peale kolmandat vooru oli võidurõõm "...populaarsusel on hästi suur roll
juba.
meie koolis hääletamisel..." – Gethel
Gethel: Jah.
Selgitage lähemalt, miks toimus kolm vooru?
Olari: Selle üle on pidevalt arutatud. Ma tean, et meil on hästi
palju vastaseid. Nii, ma räägin siis, et valimise esimeses ja
teises voorus on valimiskünnis 50% pluss üks hääl ja...
Joosep: Ilusalt öeldes, kuna oli palju rikutud sedeleid, siis
seda künnist kummaski voorus ei ületatud ja õpilasesinduse
põhimääruse järgi toimus kolmas voor. Kogu tegevus oli
kooskõlas õpilasesinduse põhimäärusega ja sellest tulenevalt
siis ka oli kolm vooru.
Gethel: Me ei saa süüdistada vist otseselt kedagi.
Joosep: See ei ole meie otsustada. Me ei mõelnud... mitte
nüüd otseselt meie, aga neid asju ei mõeldud välja, et see kõik
on kirjas ja nende järgi tegutseti.
Olari: Vandeadvokaat vaatas ka seaduse üle.

Rääkige pisut endast ka ja enda tegemistest.
Joosep: Daamid enne!
Gethel: Tere, mina olen Gethel Burlaka, agaa hmm... ma ei
teagi.. .
Joosep: Nüüd tuleb see jutt, et romantilised jalutuskäigud
rannal ja...
Gethel: Äkki kõige olulisem, mis ma saan öelda, on see, et
ma mulle meeldib väga heategevusega tegeleda või siis nii
palju, kui mul kooli õpingute kõrvalt jagub aega, nii palju ma
ka sellega tegelen.
Joosep: Sellest ka kõik need projektid, millega sa oled
tegelenud ja...
Gehtel: Jah, just! Alustades lihtsalt õpilasesinduse käikudega
loomade varjupaika, lõpetades UNICEF’ga ja kõik need
Kui kindlad te olite võidus?
sellised väiksemad projektid, mis meil siin koolis on, et mulle
Olari: Ei olnud kindlad.
lähevad need korda. Aga jah, mulle meeldib lihtsalt võtta
Joosep: Ei olnud üldse, sest mõlemad kanditatuurid olid ülesandeid ja teha midagi ja korraldada ja ma arvan, et see on
tugevad, et populaarsusel on hästi suur roll meie koolis kõik.

INTERVJUU 7
Olari: Tere, mina olen Olari Verev. Mina olen meie koolis
õppinud esimesest klassist. Õpilasesinduses
olen olnud 4 aastat. Kuulun ka meie koolis intspitsendigruppi.
Vabal ajal või siis väljaspool kooli mängin trummi. Käisin
korvpallitrennis, kuid enam selle jaoks aega ei jäänud, sest
kool on minu jaoks ikkagi prioriteet number üks. Ma arvan, et
sellega on kõik .
Joosep: Mina olen Joosep Heinsalu, 16-aastane ja ka siin
koolis esimest klassist. Kuulun samuti intspitsendigruppi ja
õpilasesinduses olen olnud alates 8. klassist. Vabal ajal, suur
osa vabast ajast kulub õppimisele ja koolile, aga näiteks
looduses meeldib väga olla ja jalgrattasõiduga meeldib väga
tegeleda.

"...õpilasesinduse arvates olime meie
paremad konkurentidest." – Joosep
Gethel, millest tuli soov saada presidendiks?
Gethel: No eks see soov on natukene ikka mõttes olnud kogu
aeg ja mulle on seda pakutud, et miks sa ei võiks ja siis ma
olen kaalunud seda mõtet ja see aasta ma mõtlesingi, et
prooviks. Esiteks sellepärast, et ennast proovile panna ja
teiseks usun, et minu isiksus – energilisus ja positiivsus, tuleb
kasuks presidendina.

meie koolis õppinud alates 7. klassist ja kohe, kui ma siia
tulin, siis nad jäid mulle silma, sest nad toimetvad alati koolis
ringi ja neil on käed-jalad tööd täis ja nad on lihtsalt
koolieluga niivõrd hästi kursis. Ma arvan, et sellepärast
valisingi.
Millised on need iseloomujooned, mida presidendiks
olemine nõuab ja mis sul ka olemas on?
Gethel: Kõige raskem on ise ennast iseloomustada. Ma arvan,
et enesekindlust peaks olema. See kas mul on enesekindlust,
ma arvan, et on. Ma ei tea, kuidas see väljendub ja kuidas see
teistele paistab. Ma ei tea.. (naljatades) range käsi ja ...
Joosep: Eks tal ole selline ettevõtlikkus ja...
Olari: Kindlasti usaldusväärsus ja enesekindlus on ka täiesti
olemas, kuigi sa ütlesid, et sa ei tea, kuidas see välja paistab.
Joosep: Mingil määral ka otsekohesus. President ei saa ju
umbmääraseid asju rääkida või niimoodi. Mina arvan, et üks
hea omadus, mis tal on, on otsekohesus.
Gethel: Palju parem. Ma oskaks ka poisse paremini
iseloomustada kui ennast.

Valijatega kohtumisel mainisid, seoses sõbrapäevapeo
korraldamisega, et poisid olevat veel puberteedieas.
Millega sa seda põhjendad?
Gethel: Ma ei tahtnud kindlasti midagi halvasti öelda, see
lihtsalt juhtus nii, aga ma pidasin silmas seda, et nemad võibolla ei pea nii tähtsaks, võtame konkreetselt, ei pidanud nii
tähtsaks seda sõbrapäeva korraldamist. Kui mina midagi ette
võtan, siis ma tahan, et see kõik perfektselt hiljem välja tuleks,
aga nemad ei aidanud kaasa ja kõik tööd, mis me neile
Miks just Olari ja Joosep?
Gethel: Ma olen seda mitu korda maininud, et minu arust jagasime, jätsid nad viimasele hetkele. Võibolla siis
nemad on kõige aktiivsemad meie koolist ja, noh, ma olen sellepärast nagu jah... nad ei võtnud asja tõsiselt.
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Tutipäev

Epp Valdaru

Lumi on sulanud ja akna taga tervendab päike. Tundub, et
viimaks on ka meile kätte jõudnud KEVAD! Aga nii nagu iga
aasta saabub kevad, saabub iga kevadega ka üks kibe-magus
uudis: abituriendid hakkavad kooli lõpetama. Aga enne kui
algavad peadmurdvad eksamid ja unetud ööd ning viimaks
kättevõidetud lõputunnistuse saamine, tuleb maha pidada
tutipäev. Ja sel tutipäeval käis Lennuki toimetus ringi tabamas
emotsioone, arvamusi ja nõuandeid meie kallitelt 12ndikelt.
12C
Mis on Teie kõige
Ats ja Liivia: "Sildnikut ja
meeldejäävam sündmus
tema igat tundi."
kooliajast ja mida jääte
Anna: "Kunstinädal."
igatsema?
12A
Merylin ja Laura: "Jääme
kindlasti igatsema filmi
gaalat ja oma klassi ning
kõiki neid üritusi, mis me
oleme koos teinud. Me oleme
alati kõike koos teinud ja see
on tore. Väiksematele nõuanne, et tehte pigem koos
kõike. Vahet pole, mis on
tulemus, see on seda väärt.
Me panime isegi poisid
tantsima!"
12B
Dagmar ja Mari-Ann:
"Inimesi kindlasti. Ja see kui
me olime jumalad ja lõpetamine."
Marii ja Karmen:
"Rebaste retsimine. Ise rebane olemine. Sildniku
tunnid ka."

Kes on Teie jaoks
unustamatuim õpetaja?
12A
Merylin ja Laura:
"Valdmets - ta on lihtsalt
parim, kõige lahedam
klassijuhataja. Ja tema
ütlused meie kohta, et meie
pead on nagu sõelad, mis
midagi kinni ei pea. Annab
piitsa ja präänikut võrdselt.
Armastame
teda
vägavägaväga!"
Artur ja Henry:
"Joogakuningas Ivo. Ütles, et
ilusad naised on nagu
trammid - tulevad harvema
vahega, aga koledad naised
on nagu bussid, tulevad
tihedamini. Aga vahet ei ole,
millise trammi peale lähed."

12B
Dagmar ja Mari-Ann:
"Sildnik ja Tapfer. Kotovitš
ja Kirillova ka."
Marii ja Karmen:
"SILDNIK."

12A
Merylin ja Laura: "Ikka hea
tundega! Mõnes mõttes on
hea, sest kohustuslik osa on
läbitud, aga samas on kurb
ka, sest meil oli hästi tore
koolis."
12C
Artur ja Henry: "Mõnus on
Ats ja Liivia: "Kotovitš ja ära minna, aga tore on ka
Sildnik. Kirillova - Te olete olla."
tore õpetaja!"
Anna: "Tiina Meeri."
12B
Dagmar ja Mari-Ann:
Mida soovitate järgmistele "Bitter-sweet on. Mõnes
põlvedele?
mõttes on ülihea, aga samas,
et kas päriselt nüüd ongi
12A
meie või? Terve elu oleme
Artur ja Henry: "Õppimine oodanud ja nüüd on käes."
on ebavajalik, saab ka ilma Marii ja Karmen: "Kurvalt.
selleta. Meie oleme elav Eufoorias."
tõestus."
12C
12B
Ats ja Liivia: "Lõpuks sai
Dagmar ja Mari-Ann:
läbi!"
"Vastupidavust
ja Anna: "Väga hea tundega."
järjepidavust. Ja võtke viimast ja täiega kõigest osa,
millest võimalik. See on üks
kõige lahedamaid perioode
teie elus."
Marii ja Karmen:
"Ärge rapsige nii palju.
Rohkem kahtesid."
12C
Ats ja Liivia: "Ärge võtke
kõike nii tõsiselt. Jõudu!"
Anna: "Jätke SWAG ja
YOLO koju."
Millise tundega lahkute
koolist?
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10 Arvamus ja järjejutt

Kes on vabatahtlik?

Kristin Ehala

Kuuldes sõna “vabatahtlik”, tuleb paljudel inimestel esimesena pähe arvamus teeääre koristamisest või niisama kellegi
võõra aitamisest, mis jätab esialgu, olgem ausad, suhteliselt haleda mulje, kuid tegelikult on sellel siiski palju laiem
tähendus.
Kas olete kunagi mõelnud, kes on need inimesed, kes
spordivõistlustel võitjatele meened staadionile viivad või kes
on suurte võistlusgruppide saatjad olümpiamängudel ning
muudel tähtsatel ja suurejoonelistel rahvusvahelistel üritustel?
Tuleb tõdeda, et enamikul juhtudel on nendeks just nimelt
vaba-tahtlikud ning peamiseks põhjuseks on see, et
vabatahtlikud ei nõua palgaks raha. Kuigi ilma rahata elus
hakkama ei saa, on mulle ajaooksul selgeks saanud, et kõik
muud asjad, mis vabatahtlikuna olles saadakse, on väärt palju
rohkem kui raha.
Esiteks on üheks boonuseks vabatahtliku töö juures
kogemused. Öeldakse ikka, et kui kogemusi pole, siis tööle ei
saa, samas kui tööd pole, ei saa ju ka kogemusi. Lihtsamatele
vabatahtlikele töödele võetakse sind kindlasti. Tallinna
vanalinnapäevadele vabatahtlikuks minemine on alustuseks
väga hea. Aja möödudes, silmad-kõrvad lahti hoides võid
märgata ka muid üritusi, kuhu tööle minna, ning samuti on
alati võiimalus saata üritusekorraldajatele kiri ning küsida, kas
neil oleks abi tarvis. CV pikeneb iga töökogemuse
kirjapanemisega. Erinevaid töid tehes hakkad varsti märkama,
et oled paljuks võimeline. 2011. a suvel ei suutnud ma seda
isegi uskuda, et vaid aasta aega õpitud hispaania keele
purssimise ning käte-jalgade vehkimise ja algelise inglise
keele abil (hispaanlased ei rääkinud inglise keelt absoluutselt)
suutsin ma lennujaamast 67 hispaanlast hotelli transportida,
saades sealjuures teate, et teivashüppajate teibad olid jäänud
Barcelonasse. Sellises olukorras, kus lennujaam on
umbkeelseid sportlasi täis ning sina oled kõigi võistlejate eest
vastutaja, on kerge paanikasse sattuda.
Vabatahtliku töö juures on suur võimalus, et sulle antakse
meeneid, kinopileteid või võimaldatakse muidu tasulistele
üritustele ning kohtadesse tasuta sissepääs, et sind su töö eest
kuidagi tänada. Võtame ühe kõige lihtsama näite, milleks on
PÖFF – Pimedate Ööde Filmifestival. Peaaegu kõik
kinokülastajate teenindajad on vabatahtlikud. See kui pikad on

su tööpäevad oleneb küll üldjuhul sellest, millisele töökohale
sa satud, kuid enamasti arvestavad graafikukoostajad sinu
soovidega. Parim PÖFFi vabatahtlikuks olemise juures on aga
imeline kaelakaart ehk võimalust käia tasuta filme vaatamas.
Ürituste lõppedes on vabatahtlikele enamasti ka tänuüritused.
Kõige paremaks vabatahtlikuks olemise juures on
ülemaailmsed tutvused. See nädal või 10 päeva, mis sa võid
veeta, olles mõne suurüritusele saabuva grupi saatja Eestis, on
küll ääretult väsitav, kuid tohutult huvitav ning meeldejääv.
Üleeelmisel suvel tutvusin Tallinn 2011 raames 5
gibraltarisportlasega. Eelmisel suvel toimunud IPhO ehk
Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi jooksul sai minu
ülesandeks olla USA füüsikute saatja Eestis. Praegu ei tähenda
see midagi, kui ma ütlen, et ma tean 5 kõige targemat
minuvanust füüsikut Ameerikast, kuid tulevikus võib üks neist
olla näiteks Nobeli preemia laureaat. Siis tuleb küll veidike
uhke tunne. Kuna tervel üritusel osales 80 riiki, polnud USA
noored ainsad, kellega suhelda sai. Rahvusvahelisi tutvusi
tekkis nii Iirimaalt, Inglismaalt, Kanadast, Austraaliast,
Kuweidist, Lõuna Aafrika Vabariigist, Pakistanist kui ka
Puerto Ricolt. Teiste riikide noortega oli huvitav suhelda ning
tunnet, et sa tegelikult tööl oled, ei teki peaaegu kunagi.
Töö käigus kujunevad ka uued arvamused inimestest. Kuigi
USA füüsikud olid targad reaalainetes, suutis üks neist siiski
küsida austraallaselt: “Is Australia where kangaroos live, or is
that Austria?” Tehke ise järeldus… Loomulikult ei suhtle ma
kõigiga pidevalt, kuid aega-ajalt ikka. Paar iirlast olid abiks ka
viimasel kunstinädalal. Vabatahtliku töö tegemisel laieneb
sotsiaalne võrgustik nii välismaal kui ka kodumaal ja
paljudega võib saada lähedasteks sõpradeks. Kogu selle pika
jutuga ei tahtnud ma teile öelda, et minge kõik kindlasti kohe
vabatahtlikuks. Selleks on siiski vaja aega ja püsivust, kuid
proovige seda, kes tahab saada mingil määral töökogemust
ning kindlasti üht unustamatut kogemust. Töö leidmiseks
tundke ise asja vastu huvi.

Järjejutt: Lubadused peeglile II osa
Vivian ärkab võpatusega ning ta käsi haarab kella järele.
Äratuseni on veel tund aega. Vastumeelselt meenutab ta
vastuolulisi tundeid tekitavat unenägu. See oli kergelt
segadusttekitav, nagu unenäole kohane, kuid siiski suudab
tüdruk sellest nii mõndagi välja lugeda. Muidugi oli Mattias
keskpunktis. Neid sinisilmi ei olnud Vivian püüdlustest
hoolimata suutnud peast välja lükata. Nad olid seisnud
tavalises liinibussis. Poiss olnud liikunud ukse suunas, pilk
küsivalt tüdrukul. Saamata vähimatki märki sellest, et Vivian
oleks kaasa minna tahtnud, muutus ta ilme paluvaks ja
kurvaks. Edasi enam ei mäleta. Kõigepealt vihastab nähtu
tüdrukut: "Ta isegi ei suudaks sellisel pilgul vaadata!"
Vihastas see aga teda vaid sellepärast, et selge eraldatus teda
kurvastas nind tal ei olnud vaja veel sel kujul meeldetuletusi.
Vannitoas sunnib Vivian end peegelpildile otsa vaatama. "Sa
räägid temaga! Täna. Ilmtingimata! Sa ei lase tal end halvasti
tundma panna enam!" sisendas ta endale nõudlikul toonil.

Maria Olmann

Päev möödus hirmuäratavalt kiiresti. Bussipeatusele
lähenedes silmab tüdruk vastu puud toetuvat noormeest oma
telefoni süvenenult. Vivian tunneb kuidas tal läheb südame alt
külmaks, pulss kiireneb ja peas harjutatud dialoog takerdub.
Hetkel tantsiks ta parema meelega nugadel. Siiski meenutab ta
hommikust lubadust, sunnib selja sirgu ja paanikat tekitavaid
mõtteid vaigistades sammub näiliselt rahulikult edasi. Paari
sammu kaugusel jääb ta siiski kohmetunult seisma. Nii jõuab
ta seal seista mõne hetke, kuni Mattias muiates telefoni tasku
pistab. "Sinu kohmetus on siiani meelt lahutav, pähklisilm,"
lausub ta. Vivian võitleb, et ilmet tõsisena hoida. Poiss
väljendab mõistmist ohkega. "Sa tahad vist millestki rääkida,"
puurib ta tüdrukut pilguga. "Jah," vastab too mõnevõrra
reipamalt. Ta pole kindel miks poisi kurblik ohe teda sel viisil
seest torgib. Kihelust ignoreerides teeb ta ettepaneku pargi
poole jalutada ning Mattiasel ei jää muud üle kui kaasa
kõndida.
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Miks jääkarud ei söö
pingviine?
MeeriAnn Ostrov

"Miks jääkarud ei söö pingviine?", see küsimus ei ole vist
paljusid vaevanud, aga mis siis. Sellest hoolimata
otsustasin seda meie kooli õpilastelt küsida ja siin on
saadud vastused!
- Sellepärast, et pingviinid on halvad.
- Sellepärast,et nad elavad üks ühelpool, teine teiselpool
maakera.
- Nad elavad erinevatel poolustel.
- Sest jääkarud ei söö linde.
- Sellepärast, et jääkarud on valget, pingviinid musta värvi.
- Kuna nad elavad eri mandritel.
- Sest neile ei maitse. Või äkki nad ei oska ujuda? Oot vist
ikka oskavad, oh ma ei tea.
- Sest nad ei ela samas kohas.
- Ma ei tea. Kuna nende liha ei ole söödav äkki või?
- Sest jääkarud ja pingviinid on teineteisest kõigest teisel pool
maakera.
Õige vastus: Jääkarud elavad põhjapoolusel, pingviinid
elavad lõunapoolusel.

(Illustratsioon: MeeriAnn Ostrov)

Tuleproov

Anett Roosa

Otsustasime panna kolm meie kooli inimest proovile teadmiste tuleproovis. Alguses lihtsana tunduvad küsimused aga nii
kergeks ei osutunudki ning skoorid jäid üsna kesiseks. Armastatud prantsuse keele ning uurimistööde aluste õpetaja
Merilyn Meristo (skoor 4/10) püüdis sama palju punkte kui üheksandik Johanna Velt (skoor 4/10) – tubli tulemus!
Ainus küsimus, millele kõik osalejad vastata oskasid, oli paberi leiutamise maa ning just see teadmine päästis ka
Marken Malmi (skoor 1/10) nulliringist. Palju küsimusi jäi kõigi osalejate poolt õige vastuseta, küll aga paneb nii mõnigi
vaimusünnitis kergelt muigama. Ent vahest ehk ongi naljakad vastused paremad kui õiged.
1. Mitu hammast on täiskasvanul?
5. Kui vanaks võivad elada haid?
9. Mis aastal asutati Youtube?
Merilyn Meristo: 32
Merilyn Meristo: Ma ei tea
Merilyn Meristo: Youtube... ei tea.
Johanna Velt 9C : 32
Johanna Velt 9C : 10 aastat?
Johanna Velt 9C : 1999
Marken Malm 11C: 25... 40... Ma ei tea. Marken Malm 11C: Haid? 25.
Marken Malm 11C: 2003
2. Bitt või bait – mis ühik mõõdab
netikiirust?
Merilyn Meristo: Bitid ei ole?
Johanna Velt 9C : Bitt
Marken Malm 11C: Bait

6. Mitu silma on mesilasel?
Merilyn Meristo: Mesilasel? Mis tal on
ka mingid liigsilmad? 2+...
Johanna Velt 9C : 4
Marken Malm 11C: 2

3. Mis riigis leiutati paber?
Merilyn Meristo: Hiina
Johanna Velt 9C: Hiinas
Marken Malm: Hiinas

7. Kui kaua kestis 100-aastane sõda?
Merilyn Meristo: 100
Johanna Velt 9C: 100 aastat.
Marken Malm 11 C: 98 aastat

4. Mitu keelt on viiulil?
Merilyn Meristo: Ma ei tea, 7? Ma ei tea.
Ma ei ole mänginud viiulit.
Johanna Velt 9C: 4
Marken Malm 11C: Rohkem, kui ma
mängida oskan.

8. Mis on urjukk?
Merilyn Meristo: Issand kui tuttav sõna.
Ütle mulle mingi kontekst. Toit või jook?
Ma ei tea.
Johanna Velt 9C: Pole õrna aimugi.
Marken Malm 11C : Uriiniproov

10. Mitu sammu teeb varblane päevas?
Merilyn Meristo: Pole aimugi. Ma ei tea,
kas varblane... varblane hüppab, ta ei tee
samme. Ei teegi.
Johanna Velt 9C : Öö... 2000. Ei,
rohkem! 4000.
Marken Malm 11 C: Ma ei tea. Ma arvan,
et mingi... 500.
Armas lugeja, just sina võid olla
järgmine tuleproovis osaleja – hoia
meel terav ning silmad lahti, sest mis
võiks olla parem, kui hiilata terve
Lennuki lugejaskonna ees oma nutikate
teadmistega?

Õiged vastused: 1) 32; 2) Bitt; 3) Hiina; 4) 4; 5) 100; 6) 5; 7) 116; 8) Kiviga kuivatatud aprikoos; 9) 2005; 10) 0;
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Horoskoop

VEEVALAJA (20.I-18.II)
Eile kell 16:31 said hakkama millegagi, mille
tagajärjed tervet su elu mõjutavad. Tark oleks
Saatusele mõned ajurakud ohverdada.

KAKSIKUD (21.V-20.VI)
Sinu sees kulgeb reaktsioon: õpikud +
töövihikud → igavushape + H2O ↑.
Kõrvalsaadusena sünteesid õhtuseid plaane
ja nutisõnumeid.

KAALUD (23.IX-22.X)
Midagi võib millalgi võib-olla juhtuda. Üks
on aga kindel: midagi on viimaste
aastamiljardite ajal juhtunud! Vähemalt
arvatakse, et on...

KALAD (19.II-20.III)
Su juuksed pole iialgi nii pehmed, nööbid
nii ära kukkuvad, haigutused nii musikaalsed
ja pastakad nii kaduvad olnud... Elu on
mõistatus.

VÄHK (21.VI-22.VII)
Kui tahad teada, kas inimene, kellest sa
mõtled, ka sulle mõtleb, viska kulli ja kirja.
Kull: oi, kuidas mõtleb, kiri: ta ei tea, kes sa
oled.

SKORPION (23.X-21.XI)
Saturn seitsmendas majas toob esile su küünte
kuju. Kõik vastassoolised, keda täna kohtad,
jõllitavad aga hoopis su küünealuseid.

JÄÄR (21.III-19.IV)
Tähtede seis on paari kuuga järsult muutunud.
A-täht asetseb hetkel K ja L vahel, aga Btäht abiellus kaheksaga ja teeskleb nüüd, et
on number.

LÕVI (23.VII-22.VIII)
Jäätise turuväärtus on hetkel kümne viimase
aasta lõikes kõrgeim! Kindlusta oma tulevik
Figuurisõprade liikmena juba täna ja
investeeri "Väikesesse Tomi"!

AMBUR (22.XI-21.XII)
Vaata peeglisse ja uuri, kas sealpool leidub
elu? Kui leidub, võid oma liigilist kuuluvust
Otsuse kabinetis täpsustada. Kui ei leidu,
siis proovi peeglit väljaspool kooli.

SÕNN (20.IV-20.V)
Limonaad + sina = armastus. Jäätis + sina =
armastus. Šašlõkk + sina = armastus. Hoia
oma toiduhaaremil silm peal, sest
terrorirühmitus "Sõbrad" on lahti pääsenud!

NEITSI (23.VIII-22.IX)
Veenuse kvadraat vähendab su huvi kooli
uksest sisenemise vastu hüppeliselt. Päikese
seis tõotab grillkanapäevitust ja higipilvi.

KALJUKITS (22.XII-19.I)
Aeg on soodne. Osta kohe! Esimesed 20
ostjat saavad ühe koolinädala tasuta! Ostes
nädalavahetuse, saad kaks eksamipäeva
tasuta kaasa!

Õpetajad ja õpilased on öelnud:

Sildnik: "Pange oma kassile nimeks "Millinjuuton"! Mõtle, kui tore oleks! Ja koera nimi oleks "Mikrokulon"!"
Otsus: "Kuulge, võtke nüüd tunnist osa, mitte ärge imetlege oma naba või midagi!"
Lille: "Ei räägi keegi juttu! Ma tahan ise rääkida!"
Sildnik: "Kumb sulle rohkem meeldib siin: Newton või Coulomb? See Newton on nagu mingi playboy siin... Mulle meeldib Coulomb
rohkem."
Rõigas: "Riigikord võib olla mis tahes, matemaatika jääb samaks!"
Jõgise: "Mehed on nagu toored makaronid. Krõps! ja pooleks! Naised on keedetud spagetid: nad vingerdavad elu läbi."
Sildnik: "Ütle, kes sul on seal akna all, mingi ilus poiss vä? Kui on ilus poiss, ütle meile ka, me tuleme ka kõik vaatama."
Alaver: "Jah, kartuleid kooritakse. Ja turiste ka kooritakse. Kuigi seal on teine sõna: turisti pigem lüpstakse."
Lille: "Hästi vaikselt olge! Me oleme kaks õpetajat tagaruumis ja me ei saa omavahel rääkida..."
Sildnik: "Enne teie (11C) kahte tundi on mul reedel veel ka 10C. Reedene päev tuleks ära keelata!"
Jõgise: "20 aastat tagasi oleks te kõik kas või iga päev ühed saanud, aga praegu armastan ma ennast niivõrd palju, et minu poolest olge lollid
edasi."
Paggi: "Üks klass ütles väga toredasti, et on kolm sugu: mees-, nais- ja õpetajatesugu. Kohe palju kergem hakkas, selles mõttes, et ei pea enam
konkureerima..."
Sildnik: "Ma olen küll kreemiga pead pesnud ja dušigeeli näkku määrinud."
Otsus: "On sul karkassi ja lihast või on ainult sidekude? Ära voola niimoodi."
Lille: "Tead sa, mul on taskuraha jube vähe... Mees annab vähe..."
Sildnik: "Kõik, mis mulle ei meeldi, läheb trahvi alla. Ma olen nüüd ametiisik! Mul on dokument!"
Jõgise: "Pea võtab sul ju hästi, aga see laiskus te kontides ei lase sul õppida!"
Rõigas: "Oh, eesti mehed, te ajate mu hulluks!"
Sildnik: "Ma hoiatan, et dielektrik ei tähenda kahte elektrikku, kahte ilusat meest."
Jõgise: "Pärast tunde jääd siia. Natuke riivin ja hööveldan sind."
Sildnik: "(võttis mobiili ära) Palja naise pilt on ekraanil! Pildi peal on kirjas "hädaabikõne"! See peab küll suur häda olema!"
Lille: "Halastage ja vaadake: ma olen üksi! Üksik hunt!"
Sildnik: "Mees on nagu tramm: jooksed järgi, aga ta läheb ära. Pole hullu! 10 minuti pärast tuleb uus! Ja kui see ka ära läheb...tuleb vana
tagasi."
Liisa Aavik: "Pätid ja vargad võiks ka öelda, et see on sinu süü, et sa pinget ei talu, kui nad seadusi rikuvad!"
Geir-Joonas Loit: "...troopiline vööde, lähistroopiline vööde...siis tuleb pärisvööde..."
Oliver Oja: "Tegelt lammastelt saab ka piima ju!"
Liisa Aavik: "Betoon? On betoon vä?" (jutt käib ketoonist)

