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Peatoimetajalt
Tere, kallis lugeja,
Tänan, et oled otsustanud tulla järjekordsele lennule Tallinna
21.Koolis. Ka sel korral on leht täis palju huvitavat. Teemasid
jagub rahvusvahelistest projektidest koolipidudeni. Kõik
loomulikult meie kaante vahele ei mahu, kuid Lennuki tegus
toimetus hoiab koolis toimuval silma peal ning toob teieni
suuremate sündmuste tagamaad.
Ka sel korral on mul rõõm tutvustada meie meeskonna aktiivseid liikmeid:
Marit Kobakene, kes on kirjutanud lausa kolm artikklit (ülevaade Comeniuse projektist Eestis,
artikkel valmis koostöös Raimond Lumega, Õpilasesinduse tutvustus, Meie tore Mare), mis igal
real haaravat lugemist pakuvad.
Margaret Loik teeb lühitutvustuse sel aastal juba viiendat korda toimuvast kesklinna koolide
ühenduse G5 korraldatavast „Moelennukist“. Välja kuulutatakse ka G5 logo konkurssi võtitja.
Liza Jermakova uuris meie kooli igaaastase traditsiooni „Jõulunädala“ korraldamise ning
emotsioonide kohta 10.B klassi õpilastelt Grete Elmilt ja Markkus Millendilt.
Cassandra Henre teeb lühiülevaate populaarsest noorteromaanist „Nullpunkt“ soovitades seda
kõigil, nii keskkoolil kui ka gümnaasiumil lugeda.
Anna-Britt Pähkel tutvustab meie koolist sirguvaid õpilasfirmasid 11.klasside hulgas. Lähemalt
saab lugeda õpilasfirmadest Ringo, SafeCharge, EasyBuy ja Kooliveeb.
Sigrid Paula Pukk teeb intervjuu Austria kunstinädala korraldajatega. Küsimustele vastasid Mac
Tuvi, Mikk Tanel Oja ja Kristel Jakobson korraldajaklassist 11C.
Margaret Loik ja Sigrid Paula Pukk on ühendanud jõud ning teinud intervjuu Noortebändil
osalenud Man Made Monkey’ga.
Britta Pung jagab imelist retsepti, mida kõik kokandushuvilised proovima peaksid.
Johanna Velt valmistas sel korral nuputamiseks ristsõna, mida on huvitav nii väikestel, suurtel
kui ka kõigil koos lahendada ning end jõulumeeleollu viia.
Eliise Vasur on saanud valmis oma järjekordse joonistusega - sel korral on lugeja ülesandeks
kokku lugeda alpiümisejate arv pildil.
Lisaks on ka sellesse numbrisse kooli päkapikud pannud kirja õpetajate ja õpilaste
meeldejäävaimad ütlemised tundidest.
Ma tänan, et oled Lennuki kätte võtnud.

Kristel Jakobson, 11C
Lennuki meeskond
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Saage tuttavaks – meie kooli ÕE!
Marit Kobakene

Näiteks diskosid või stiilipidusid. Tahan, et kõik
õpilased oleksid teadlikud koolis toimuvast.

Õpilasesindus on koolilaste silmis grupp inimesi,
kes meie seas ringi käivad ning üht teist toredat
korraldavad.
Tegin
intervjuu ÕE
presidendi
Mikk Mäega,
keda toetavad
asepresidendid
Kauri Sooväli
ja
Lisanna
Männilaan.
Mis te arvate, miks just teie osutusite
valimistel valituks?
Kindlasti sellepärast, et inimesed teavad meid ja
on märganud just meid üritustel ringi jooksmas
või asju ajamas.
Kui kindlad te olite võidus?
Ei olnud üldse kindlad. Vastaskandiatuur oli
väga tugev ja võistlus oli tihe. Esimene voor ju
oli ainult nelja hääleline vahe, küll meie kasuks,
kuid see polnud piisav.
Selgitage lähemalt, miks toimus hääletusel 2
vooru?
Kaks vooru toimus, sest kumbki kandidatuur ei
saanud piisavalt hääli ehk 51% +1 hääl.
Mikk, millest tuli soov saada presidendiks?
Soov tuli puhtalt sellest, et tahtsin olla koolielus
aktiivsem ja kuna ma sain oma muusikakooli
samuti lõpetatud, siis arvasin, et mul tekib sellel
aasta palju vaba aega. Mul on raske elada, kui
mul ei ole mingeid suuremaid kohustusi ning
mõtlesin, et presidendi koht oleks ideaalne.
Millised on need iseloomujooned, mida
presidendiks olemine nõuab? - Kindlasti
enesekindlus, ausus ja juhtivus. Kindlasti võiks
natuke olla ka huumorisoont.
Miks just Kauri ja Lisanna?
Lisanna ja Kauri on mulle väga pikaajalised
sõbrad, kellega olen alati väga hästi läbi saanud.
See oli esimene asi, millest ma lähtusin, kui
asepresidente valisin. Nad on inimesed, kes on
väga otsekohesed ning kelle peale ma võin alati
loota ning kelles ma pettuma ei pea.
Kas ja mis Teie arvates vajab parandamist?
Kindlasti tahaksin veel rohkem kaasata algklasse
kooliellu ning korraldada neile erinevaid üritusi.
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Kuidas ja kui suuresti on Teile abiks kesklinna
parim huvijuht Maarika Paun?
Maarika on justkui õpetaja, kes aitab meil vahel
rohkem, kui arvatagi oskame. Ta annab meile
juhtnööre, mille järgi on lihtne teatud asi ära teha.
Maarika on kindlasti suureks abiks. Tema on ju
see isik, kelle poole me pöördume, kui oleme
omavahel nii öelda tupikusse jooksnud.
Andke kommentaar, miks Te arvate, et just meie
kooli ÕE valiti parimaks kesklinna
õpilasesinduseks?
Ma arvan, et meie ÕE valiti kesklinna parimaks
õpilasesinduseks, sest oleme olnud alati oma
tegevustega nähtaval positsioonil ja väga aktiivsed.
Meie ÕE on hästi organiseeritud ja toimib väga hästi.

G5 logo konkurssi võitja
Kristel Jakobson
Oktoobris toimus kesklinna koolide ühenduse G5
logo konkurss, mille võitja
selgitati välja üheteistkümne
laekunud kavandi hulgast
Facebooki hääletuse kaudu.
Võitjaks osutus meie kooli
õpilane Rasmus Hütt 12.C
klassist. Just tema disainitud
kavandist saab G5 logo, mis
peale
digitaliseerimist
kasutusele
ametlike
toimetuste korral võetakse.
Võidu puhul õnnitles ka meie kooli õpilasesindus
Rasmust teisipäeval, 9.45 iganädalasel koosolekul,
kus anti üle ka G5
esindajate poolt auhind.
Rasmus ütles kooliraadiole
antud intervjuus, et soovis
end lihtsalt proovile panna.
Idee leidmisega polnud
mehel samuti probleeme, „pilt lihtsalt tuli mulle
kohe pähe ja otsustasingi nõnda teha“. Tulevikus
soovib Rasmus minna õppima graafilist disaini.
Ka Lennuki toimetus soovib Rasmusele palju
õnne võidu puhul ja edu tulevikus!

Comeniuse projekt Eestis

Moelennuk

Raimond Lume
Marit Kobakene

Margaret Loik

Comeniuse projekt toimus 3.-7. novembrini, mille
käigus peatuti peamiselt Pedase puhkekeskuses.
Projektis osales sellel aastal 6 riiki: Eesti, Läti,
Rootsi, Taani, Saksamaa ja Poola.
Igat riiki esindas kuueliikmeline õpilastest
koosnev grupp, kellel olid kaasas õpetajad. Eestit
esindasid meie kooli poolt õpetajad Kadri Mägi ja
Anne-Ly Lään ning õpilastest Raimond Lume
10.A, Marit Kobakene 10.C, Sandra Riiel ja
Helena Raudsalu 9.A klassist ning Maria Lill ja
Katriin Schasmin 8.A klassist.
Sel aastal oli projekti teemadeks migratsioon ja
transport. Enamasti toimuski kogu tegevus
töötubades nende teemadega seotult.
Raimond: „Enda poolt võin öelda, et terve nädal
oli väga tore, kohtasin palju toredaid inimesi
välismaalt, kellest osadega suhtlen tänaseni.
Kindlasti sain ka väga palju inglise keele
praktikat, kuna kõik suhtlemine toimus inglise
keeles. Arvan kindlasti, et nädal oli kõike väärt
ning soovitaksin sellist kogemust kõikidele, kel
selleks võimalus.”

Juba traditsiooniks kujunenud Moelennuk tõuseb
taas lendu 2015. aasta märtsis. Vestlesin Tallinna
21. kooli õpilaste Kristina Mägi ning Liisa
Martsepaga, et üritusest veidi rohkem teada saada.
Mõlema sõnul olid nad juba aastaid unistanud
Moelennuki meeskonda kuulumisest ning kui
lõpuks võimalus avanes ja tiimi inimesi otsiti,
haarati võimalusest kinni.
Selle aasta teema on Connectivity: Underground
+ High Fashion. Mõte seisneb selles, et nii
undergroundis kui ka kõrgustes lennukis pole levi.
Põhivärvid on beež ja kastanipruun ning
eelistatakse brünette ja blonde modelle. Kavandite
esitamise tähtaeg on 1.jaanuar ja nagu eelnevatel
aastatelgi, oodatakse ka sellele lennukile 7-12
komplekti. Sellel aastal on soov ühendada rohkem
publikut disaineritega ja ehk ka korraldajatega.

Maria: „Seal oli palju vahvaid inimesi ning
huvitavaid tegevusi, igatsen kõiki väga.”
Katriin: „Projekt oli tore ning huvitav. Mulle
meeldis teiste inimestega suhelda ja sõbruneda. ”
Marit: „Tänu projektile sain endale sõpru ja
tuttavaid erinevatest riikidest, kellest osad on
mulle nüüdeks juba väga südamesse pugenud. ”
Maargaret Loik

Lisaks,
Moelennuki 5.sünnipäeva ja väikese juubeli puhul,
üritatakse sisse tuua ka möödunud aastate teemasid,
korraldajaid ning kollektsioone.
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10B ja jõulunädal
Liza Jermakova
Meie koolis toimus 12.detsembril jõulupidu väga
huvitava programmiga. Kogu jõulunädala ning
peo korraldas 10B koos nooremate abilistega.
Valisin kaks õpilast 10B klassist, et ise teada
saada ning ka teistega jagada, kuidas suure
kooliürituse korraldamine korda läks. Mind väga
huvitab, mis võis B klassile raskusi pakkuda või
vastupidi.
Küsimustele vastavad Markkus
Millend ning Grete Elmi (10B):

Nii suure kooliürituse korraldamine on kogu
klassile esmakordne, kas jäite tulemusega
rahule?
Oleme loomulikult väga rahul. See on kindlasti
uus ja esmakordne kogemus terve klassile.
Alguses ei osanud arvatagi, et millegi nii lahedaga
hakkama same, sest klassi koostöö alguses polnud
kõige parem.
Loodame, et ka kõik teised klassid ning külastajad
jäid meie peoga rahule. Tulevikus tahaksime veel
kõiki üllatada erinevate üritustega, oleks selleks
vaid võimalust!

Kui palju teil võttis võttis maja kaunistamine
aega ning millal alustasite?
Põhiline kooli kaunistamine algas reedel, peale
tunde ning lõppes hilja, kell 20.00.
Jõulupeol toimus võistlus "Su nägu kõlab
tuttavalt" nagu ka eelmisel aastal. Kui kiiresti
leidsite osalejaid?
Osalejad leidsime üsna kiiresti ja raskusi see õnneks
ei valmistanud. Küll aga muutus algne osalejate
nimekiri
veel
viimasel
nädalal.
Artistide leidmisega meie küll otseselt ei tegelenud,
kuid nii palju kui teame, siis Alar-Kaspar tuli selle
ülesandega ideaalselt toime.
Kuidas suhtus Uku Suviste meie kooli jõulupeol
osalemisse?
Uku oli nõus hea meelega meie jõulupeol esinema,
sest ta on meie kooli vilistlane. Kahju oli muidugi
sellest, et Uku tervet jõulupidu jälgida ei saanud,
kuna ajakava oli tal sel päeval üprisiki tihe.
Kas sponsorite otsimine oli keeruline? Kuidas
saite sellega hakkama?
Sponsorite otsimine on mingil määral keeruline,
kuna nendest, kellega ühendust võetakse, vastab
vaid väike osa nii et kirju tuli saata paljudele
firmadele.

Kas küsisite eelmise aasta 10B-lt ehk praeguse
11B käest abi või nõu, mida oleks võinud teha
paremini kui eelmine aasta?
Meie isiklikult 11B klassi õpilastega ei
konsulteerinud, kuid meid aitas 12B.
Mitu kuud, nädalat või päeva ette hakkasite
planeerima?
Pidu hakkasime plaanerima umbes oktoobri
keskel.
Samuti Teile oli abiks ka 8c klass - mida pidid
just kaheksandikud tegema?
Suur kiitus kindlasti ka 8.C-le, kes said imehästi
uue maja kaunistamisega hakkama (10b kaunistas
vana maja).

Mis võib olla kõige raskem kooliürituse
korraldamisel?
Raskeimaks osaks kujunes minu (Grete) arvates
koostöö, sest klass on suur ja ilma kellegi
juhtimiseta see nädal tehtud ei saaks. Positiivne on
aga see, et sellise töö käigus saab oma klassikaaslasi
hästi tundma õppida.
Soovitus tulevasele 10B-le:
Vähem möla, rohkem tööd!
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Meie kooli õpilasfirmad
Anna-Britt Pähkel
On kättejõudnud talv ning õpilasfirmad meie koolis
on täies hoos. Otsustasingi teha intervjuu mõne
meie kooli õpilasfirmaga. Vastajateks olid seekord
õpilasfirmad Ringo, SaveCharge, EasyBuy ja
Kooliveeb.
ÕF
Ringo:
usaldusväärsus.

Rahvusvahelisus,

visioon,

Eesmärgiks
on lahendada
pudeliavamis
probleem
erinevates
olukordades.
Sellepärast otsustasime luua toote, mis mugavdab
pudeli avamist ja on ka moodne aksessuaar, mida
on võimalik oma maitse järgi lasta graveerida. Meie
toodet on võimalik tellida Facebookis, meili kaudu,
laatadel ja ka küsides firma liikmetelt koolis. Eri
värvides ilma graveeringuta
sõrmus 5 eurot/ Isikupärase
graveeringuga sõrmus 7 eurot.
(Keerulisim:) Idee väljatöötamine,
toote turule toomine. (Õpilasfirmaga) Loodame viia
Eesti viie rikkama Euroopa riigi hulka (kihistavad
naerda).
ÕF Safecharge:
koostööaldis.

Innovaatiline,

töökas

ja

Meie tooteks on laadimistasku
telefonile, mis väldib telefoni maas
vedelemist. Toode on kergesti
kaasaskantav
ning
mugavalt
kasutatav. Meie tooteid on võimalik
osta meie Facebooki leheküljelt (ÕF
SafeCharge), e-maili aadressilt:
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safecharge21@gmail.com,õpilasfirmade
jõululaatadelt. Toote hinnaks 21. Kooli õpilasele on
6.90 eurot.
Idee tuli meilt endilt, märkasime, et telefon vedeleb
laadimise ajal maas ning sellel puudub turvaline
koht, nägime teisigi sama murega ja otsustasime
oma ideed ka teistega jagada.
Kõige keerulisem osa firma loomisel on õige toote
leidmine ja ajaplaneerimine. Kogu protsess on
aeganõudev, seega tuleks kindlasti arvestada et
firmaga tegelemine nõuab palju koolivälist aega.
Kindlaid tulevikuplaane ja ootusi veel õpilasfirma
suhtes ei ole, elame-näeme! Siiski püüame anda
endast parima.
Plaanime kindlasti ka tulevikus äri ning
ettevõtlusega tegelda ja/või ärindusega seonduvat
ülikooli õppima minna.

ÕF
EasyBuy:
aktiivne.

Mitmekülgne,

optimistlik,

Meie õpilasfirma nimi on EasyBuy ning oleme
loonud tootekataloogi erinevate õpilasfirmade
toodetest. Eesmärgiks on teadvustada inimesi
rohkem õpilasfirmadest ning teha nende toodete
soetamine võimalikult kiireks ning mugavaks. Meie
tooteid saab soetada nii meie Facebooki lehelt
(https://www.facebook.com/easybuyest) kui ka
õpilasfirmade laatadelt, millest anname samuti
teada FB lehel, seetõttu võiks igaüks meie lehele
pilgu peale vista.
Idee sündis ühises arutelus firma liikmete ning
juhendajaga. Otsustasime just sellise firma luua,
kuna kataloogfirmat pole enne õpilasfirmana tehtud
ning see on päris suur katsumus. Tuleb väga palju
suhelda teiste firmadega ning nendega heale
kokkuleppele jõuda. Samuti tuleb olla väga hea
müügitöös, mis on meie peamine ülesanne. Nende
kogemuste nimel tegime otsuse.
Tundub, et kõige raskem on teiste firmadega
kokkuleppele jõudmine, millel on meie ettevõttes
väga suur roll ning millest sõltub kogu meie edu.
Kuid eks erinevate valdkondade ettevõtetel on

erinevad raskuskohad. Kindlasti tuleks arvestada
kõigi liikmete arvamusega, millest me ka kinni
peame. Seetõttu tuleb sageli ette ka konflikte, kus
parima lahenduse leidmine tundub keeruline, kuid

õpetab arvestama teiste arvamusega ning õigete
valikute tegemist.
Õpilasfirmast soovime me lihtsalt kogemust saada
ning
eelkõige
aimu
ettevõtte
loomisest.
Loodetavasti on meil tulevikus seetõttu lihtsam,
kuna on olemas juba algteadmised ning ka oskus
tagasilöökidega toime tulla.
Me kõik oleme huvitatud ettevõtlusest ja meil on
tulevikus soov äriga tegeleda ning oma ettevõte
luua. Just seetõttu me kaõpilasfirmade valikkursuse
valisime.
ÕF Kooliveeb:
järjekindel.

Innovaatiline,

arenev

endast pidevalt tüütute ning igavate kooliõpikute
kandmist, vihikutesse ülesannete lahendamist jne.
Koolikotid on juba esimese klassi lastel väga
pungile ja raskeks aetud. Miks peab õppima ainult
tahvli, kriidi,paberi ning sulepea meetodil? Elame
maagilise 21. sajandi ajastul, kus tehnikaareng on
toimunud hüppelise kiirusega. See pakub erinevaid
võimalusi kasutamaks neid resursse ära ka õppetöö
kasuks, mis tähendab õpilaste ja õpetajate tööde
hõlbustamist ning efektiivsemaks muutmist.
Paljusid kooliga seotud töid on võimalik ära teha
arvutitega, mis hoiab oluliselt kokku õpilaste aega.
Et aga nende abil efektiivsemalt õppida, sündiski
mõte luua veebikeskkond Kooliveeb, mis pakub
kasutajatele õppematerjalide vahendusteenust.
Olime korduvalt televisioonist ning uudistest
näinud õpilasfirmade kajastamist ning idee luua
selline veebikeskkond oli peas mõlkunud juba mitu
kuud. Kuna üheteistkümnes klass oli kätte jõudnud,
saime ideaalse võimaluse teha Kooliveebi
õpilasfirmaks.

ning

Õpilasfirma Kooliveeb arendab veebikeskkonda,
mis pakub õpilastele ja õpetajatele õppematerjalide
vahendust.
Meie
suurimaks eesmärgiks on
edendada
digiõpikute
kasutamist
Eestis
ja
muuta õpilaste tööd
efektiivsemaks
tehes
õppimise huvitavamaks,
tänu millele kaasnevad
paremad õpitulemused.
Kooliveeb
pakub
võimalust laadida üles
õppematerjale ning jagada neid teistega.Seda
saavad teha nii õpilased kui ka õpetajad. Õpilastel
on võimalik oma õppematerjalide eest teenida
punkte, mida saab kasutada teiste õppematerjalide
ostmiseks. Õpetajad saavad üles laadida enda
õppematerjale ning teenida nende müügi eest tasu.
Rohkem informatsiooni leiab meie koduleht, mis
asub
aadressil
www.kooliveeb.ee.
Hakkasime
2014.
aasta
alguses
arutama
tänapäevase õppemeetodi üle, mis valitseb nii Eestis
kui ka teistes koolides üle maailma. See kujutab
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Arvan, et kõige keerulisem osa õpilasfirma loomisel
on alustamine ehk idee teostamine. See kehtis meie
puhul, kuid teadsime seda, et aega on vähe ning
pidevalt on vaja tegutseda ja seetõttu hoidsime
üksteist koguaeg motiveerituna. Arvestada tuleks, et
õpilasfirmaga tegelemiseks peab olema selle vastu
piisavalt palju huvi. Samuti ka, et õpilasfirma tuleks
teha nende inimestega, kes on koostööaldid ning
jagavad sama eesmärki.
Kooliveebi tulevikuplaan on saada suurimaks
õppematerjalide vahendusportaaliks Eestis, kus
õpetajad, õpilased ja vabatahtlikud saaksid oma
loomingut teistega jagada. Soovime innustada
õpetajaid kirjutama oma digiõpikuid, sest usume, et
lähiaastatel võtavad enamus koole kasutusele
digiõpikud, mis parandavad õppetöö kvaliteeti ning
suurendavad õppimisvõimalusi.
Plaanime äriga tegeleda tulevikuski! Õpilasfirma
loomine annab meile kõigile kindlasti kogemused
ning julguse võtta tulevikus vastu uusi väljakutseid.
Tänusõnad Kristian Volohhonskile, Elizabeth
Truvele, Tristen Vardjale ja Marten Vainole!

Lugemissoovitus: „Nullpunkt“
Cassandra Herne
Hiljuti esilinastunud uue eesti filmi „Nullupunkt“
valguses muutus taaskord meedias aktuaalseks ka
samanimeline ja juba aastal 2010 ilmunud raamat.
Teos käsitleb endas Eesti noorte tavaelu: peod,
armastus, kiusamine ja unistused segatuna
põnevate intriigide, mahlaka keelekasutuse ja
musta huumoriga.
„Nullpunkt“ on kirjutatud raamatu peategelase
Johannese elust pärast prestiižesse linnakooli
minemist ning tema püüdlustest leida endale suures
koolis ja veel suuremas linnas oma koht kuid jääda
samas iseendaks, võideldes sealt kõrvalt oma
kehakaalu ja pereprobleemidega.

Autor Margus Karu tegi, mida paljud tänapäeva
kirjamehed, eriti just noored, teha ei julge – nimelt
pani ta ilustamata paberile kogu noorteühiskonna
mustuse, valskuse ja intriigid jätmata välja ühtegi
nüanssi ning kirjeldades olukorda nagu see
tegelikult ka on.
Johannes, veetnud eelnevad paar aastat väikses
koolis üritas suurde linna tagasi minnes end
meeleheitlikult
pinnal
hoida,
kuid
kui
sissesulamine oodatavast raskemaks kujunes ning
noormehe elu järjest allapoole veeres pidi ta
paratamatult pinnal hulpimise asemel ujuma
õppima. Võideldes nii oma kodukandi ninameeste
kui ka domineerivate ja õelate koolikaaslastega
jõudis Johannes oma eksistentsi nullpunkti, hetke,
kus tal ei olnud enam midagi ega kedagi, kellele
toetuda ja oli sunnitud kiirelt suureks kasvama.
Ometigi ei jätnud ta lootust ning haaras ohjad enda
kätte, mõeldes välja plaani uuesti pinnale
ujumiseks ning veelgi kõrgemale jõudmiseks.
Sellist meelekindlust näeb nii päriselus kui ka välja
mõeldud tegelaste puhul harva, eriti kui
kodupoolne toetus on alla nulli. Ometigi ei heitnud
Johannes meelt ja pingutas veelgi rohkem. Leidnud
endale uued sihid, ilmus noormehe ellu ka ustav
seltskond, inimesed keda ta tõesti sai sõpradeks
nimetada, ja läbi raske töö, leidis teose kangelane
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ka endas peitunud ande. Isiklik arvamus selle
raamatu kohta on mul
vaid positiivne. Noore
inimese esikteose kohta
on
„Nullpunkt“
omandanud
metsiku
populaarsuse ja kirjutatud
ilmatuma hästi. Eriti
üllatas mind nii raamatu
esmakordsel
kui
ka
järgnevatel
lugemiskordadel näkku
karjuv
tsensuurimatus.
Kust võttis Margus karu sellise julguse? Võin küll
liialdada, aga usun, et eesti kirjandusmaastikul pole
kaua kirjutatud midagi nõnda pihtapanevat ja
intrigeerivat ning panen kõigile südamele teos
kindlasti läbi lugeda!
„Nullpunkt“ ei ole vaid väljamõeldud karakteri
kannatustejada, vaid eneseavastamise teekond,
mis hõlmab endas kõiki tänapäeva noore elu
aspekte ja enamgi veel!
Hea teada! Nii Androidile kui Apple’ile on
ilmunud nullpunkti app, kust saab raamatu kohta
palju teada ja seda ka ise lugeda.

Tähelepanu, valmis olla... alata
võib 29. kunstinädal - AUSTRIA!
Sigrid Paula Pukk
Detsembrikuu on jõudnud keskpunkti, mis
tähendab, et varsti tuleb vana aastaga hüvasti jätta
ja uuega tutvust teha. Peale selle, et muutub
aastaarv, läbib totaalse muutuse ka meie kool. Sel
korral on otsustanud korraldav klass 11C võtta
kunstinädala teemaks kauni maa Austria. Millised
on organiseerijate emotsioonid ning mida oodata
uue aasta esimeselt koolinädalalt?

Olles ise täpselt aasta tagasi murdnud pead ja
näinud rohket vaeva Hollandi kunstinädala
korraldamisega, tean täpselt, kui palju läheb
kunstinädala tarbeks kreatiivsust, inimtööjõudu
ning magamata öid. Tundub, et 11C on aga
kunstinädalaks emotsionaalselt ning vaimselt hästi
ettevalmistunud ning neid ei heiduta miski.
"Korraldamine sujub väga hästi ehk siis takistusi
pole, sest suurem osa on veel tegemata," arvab üks
korraldajatest Kristel. Tema sõnul on suureks abiks
olnud eelmistel kunstinädalatel osalemine ning
vanematelt
humanitaarklassidelt
nõuannete
saamine. "11C annab endast kõik, et koolipere
reaktsioon tuleks positiivne," ütleb Kristel
rõõmsalt.
Miks just Austria?
Üks peadmurdev aspekt kunstinädala korralduses
on teema valik: maailmas on palju huvitava
kultuuriloo
ning
kunstitaustaga riike, kuid
väga raske on jõuda
ühisele arvamusele ning
valida kõigile sobiv maa.
Kuidas
küll
jõuti
Austriani? "Igaüks meist
sai välja pakkuda mõne
riigi, mida huvitavaks peeti ning seejärel hakati
hääletama," seletab Mac teema valiku käekäiku.
Mikk Tanel meenutab, et algselt oli erimeelsusi
palju: "Kui me klassiga maad valisime, siis pakuti
välja umbes 10 erinevat riiki ning lõpuks jäid
sõelale Norra ja Austria." Ta küll ei mäleta, miks
otsustati Austria kasuks, kuid usub, et üheskoos
tehti õige valik.
Talvevaheajal-koolis
Nagu kõigile teada, pole kunstinädala näol tegu
mingi käkiteoga: see nõuab suuri ettevalmistusi
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ning head teostust. Selleks, et kõik sujuks, on juba
aegade algusest teada traditsioon, mille kohaselt
veedab korraldav klass osa talvevaheaja koolis.
Kas see on kunstinädala üheks suureks miinuseks?
"Eks ta ole natuke
nutune jah, kuid samas
ega ma suusatada ka eriti
ei armasta," tunnistab
Mikk ning on kindel, et
ettevalmistused tulevad
ka üsna toredad. Ka Mac on pisut nukker selle
mõtte üle: "Eks ikka sooviks vedeleda soojas kodus
ning hullata lumes, kuid usun, et kui me
kunstinädalaga kord valmis saame, siis inimeste
emotsioonid kindlasti tasuvad selle!"
Ootused
Ilmselt ootab terve koolipere pikisilmi kunstinädala
algust, kuid millised on korraldajate endi suured
ootused?
"Kunstinädalalt ootan positiivseid
emotsioone," lausub Kristel. Klassivend Mac
nõustub ning lisab: "Mina isiklikult ootan kindlasti,
et meie kunstinädal kõigile ikka korda läheks ning
kõik näeksid, missugune uhke riik see Austria
ikkagi on!" 11C näib olevat väga enesekindel

algava suurprojekti raames ning varuks on ka
mõningad uue aasta lubadused. "Ma luban ja
loodan, et 11C annab oma parima, et tervel
kooliperel oleks võimalus veeta üks meeletult tore
nädal Austria meeleolus," annab uue aasta
lubaduse Mikk Tanel ning lisab: "Ma parem ei
paljasta rohkem kunstinädala saladusi, sest muidu
poleks see enam üllatust pakkuv."

kevadel, sest me kõik saime aru, et oleme sõbrad,
kelle ühiseks kireks on muusika.
Noortebänd andis ühe väga toreda ja meeleoluka

Man Made Monkey
Margaret Loik,
Sigrid Paula Pukk
Kui vanalt alustasite
muusikaga
tegelemist?
Eks ikka siis kui
kõrvatagused enam nii
märjad ei olnud ning
kui vanemad sundisid
meid
muusikakoolis
käima ja ka muidu pilli õppima, selleks, et meil
liiga palju vaba aega ei oleks ja, et me salaja nurga
taga õlut jooma ja suitsu tegema ei hakkaks. Nii
telliski noor Dennis 12-aastaselt endale internetist
oma esimese lastebassi ja samas pandi kohe ka
kogenud õpetaja kaitsva tiiva alla sellel oma
esimesi
noodikesi
proovima.
Henrile pisteti pulgad kätte juba neljaselt, kitarr ja
muusikakool seitsmeselt. Oma esimese tamburiini
sai poiss küll ka
samuti alles 12aastaselt,
sinnamaani tuli tal
lihtsalt olla pulgad
käes.
Tänaseks päevaks juba kenaks ja elutargaks
noormeheks sirgunud Kristjan lõi esimest korda
oma häälepaelad valla 3-4 aastaselt ning
klaveriklahve nägid tema sõrmed kuueselt.
Muusikakooli uksest suruti ta sisse aga 8-aastaselt.
Võluva naeratusega Kauro leidis, et tema
tõekspidamistega ühtib just jalgpall, mida ta
harrastama
hakkas
10-aastaselt.
Jalgpalli
mängimise ajal avastati tema muusikaline talent ja
ingellik hääl, millega viivitamatult ka tegelema
hakati.
Plokkflöödi
mängimise
ja
muusikakooligaalustas Kauro aga alles 16aastaselt.
Kas panite bändi kokku vaid Noortebändi jaoks
või on teil suuremaid tulevikuplaane?
Bändi panime kokku juba 2014.aasta
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esinemise. Lisaks andis veel mõista, et kõik ei
lähe alati nii nagu peaks.
Kes on teie muusikalised eeskujud?
Eeskujudeks on kõik, kellelt on midagi õppida.
Samuti ka need, kellelt ei ole midagi õppida, sest
nende pealt saame vaadata, millised me olla ei
taha.
Meil oleks au esineda koos sellise bändiga, kes
jagab meiega ühiseid muusikalisi mõtteid, kuid
teostuselt, helipildilt on erinevad
Kes kirjutab lugusid?
Lugusid kirjutame kõik Henri abiga, kellest

vahepeal lihtsalt kuidagi iseenesest tuleb midagi
sellist välja, mis bändiliikmete südamed kiiremini
põksuma paneb. Kõik saavad partiid hästi selgeks
ja Dennis on bändi naljamees, sest ta teeb nalja.
Mis on suurimaks unistuseks?
Sooviksime jõuda inimeste südamesse ja olla ise
head inimesed, kes tegelevad meeldivaga.

Meie tore Mare
Marit Kobakene

Kas Teie teadsite, et puhvetis meile igapäevaselt naeratav ning kõike head ja paremat müüv tädi on Mare?
Kui vastasite endale mõttes ei, siis peaksid selle artikkli läbi lugema.
Väiksena oli ta alati väga liikuv ja aktiivne. Unistamist pole ta teps
mitte maha jätnud. Varem on ta töötanud Arte Gümnaasiumis. Meie
kooli tuligi ta just seetõttu, et talle meeldivad väga lapsed ning
nendega tegelemine. 21.Kooli on ta väga hästi sisse sulandunud ning
tema praeguseks eesmärgiks on tuua pidevalt meie puhvetisse uusi
maitsvaid asju, mis suurendaksid meie valikut ning avardaksid meie
silmaringi. Tema arvates on meie õpilased väga toredad ning loodab,
et on neile sama positiivse mulje jätnud. Ta on alati rõõmsameelne ja
teda näeb harva ilma oma laia naeratuseta.
Milline on õpilaste arvates meie Mare?
„Alati positiivne ja rõõmsameelne,sõbralik ning aitab väiksematel õpilastel puhvetis toimetada.” - Annabell
Vahtra, 8.A
„Ta on tõsiselt abivalmis ja väga hästi kohanenud meie näljaste õpilaste seltskonnas! Ma arvan, et meist
võivad head sõbrad veel saada.” - Johanna Velt, 10.C
„Üritab, saab hakkama.” - Max, 10.A
„Vahva sell ja on alati nii rõõmus, kui halvaakooki ostan.” - Margaret Loik, 10.B
„Ta on tore ja üritab alati endast parima anda. Sihuke omamoodi tore tädi,” - Renate Tolmats, 9.B
„Ta on väga tore ja väga lahke. Väga tore proua.” - Jörgen Luik, 7.A
„Ma pole kordagi teda pahas tujus näinud leti taga. Kvaliteetne tädi.” - Kadi Meressaar, 11.B
„Ta on väga abivalmis ja rõõmsameelne.” - Kristel Alman, 12.A

Marmor-juustukook (retsept raamatust „100 kooki 2“ (2004))
Britta Pung
Põhi: 150 g šokolaadiküpsiseid
50 g võid
Kate: 750 g maitsestamata toorjuustu või mascarponet
2 dl suhkrut
2½ dl hapukoort
1 spl jahu
2 tl vanillsuhkrut
2 muna
50 g šokolaadi (Bitter)

Olen seda kooki ka ise teinud korduvalt
– maitseb tõesti imeliselt!

Valmistamine:
Purusta küpsised, sega sulatatud võiga ja suru lahtikäiva koogivormi põhja. Koogivorm mähi hoolikalt
fooliumisse. Suures kausis vahusta mikseriga toorjuust suhkruga (~2 minutit). Lisa hapukoor, jahu ja
vanillsuhkur. Lisa ükshaaval ja hoolikalt segades juurde munad.
4 dl segust tõsta väiksemasse kaussi ja sega hulka sulatatud šokolaad.
Pool heledast segust määri koogipõhjale. Pane peale pool šokolaadisegust, siis jälle hele segu ja siis
šokolaadisegu. Sega kergelt noaga, nii saad kirju marmorimustrilise katte.
Aseta vorm veevanni. Küpseta 160 kraadises ahjus 1 tund ja 15 minutit. Lase jahtuda. Kata pealt ja pane
vähemalt 4 tunniks külmikusse.
Enne serveerimist riivi soovi korral peale šokolaadi.
[11]

Õpetajad ikka ütlevad, et...
Õpilane aevastab.
Klass: “Terviseks!”
Paggi: “Selles vanuses
soovitakse juba tugevat poega.”
Õpilane: “Ma usun, et keegi
meist ei soovi veel lapsi.”
Paggi: “Keegi ei küsinud ju,
mida teie soovite!”

Kaju: „Mis seal toimub?“
Õpilane: „Meil oli
lahkarvamus.“
Kaju: „Nii et virutad Gogoliga
vastu pead? Ei tohi lüüa. Naisel
on alati õigus! Elu on juba kord
nõnda ebaõiglane.“
Õpilane: „Kurb jah.“

Lille: „No ega ülikooli ajal
algaski loeng ikka nii, et pudel
pandi lauale. No eks meilgi
umbes sama, eks? Aga ilma
pudelita, vist.“

Lille: „Sina ära usu teist! Vaata
seda nägu – no palju sealt tõde
tuleb?“

Kadri Mägi: „Viin peaks alati
tagant võtta olema. Saab pille
(plokkflööte) või muud head
seal leotada.“
Lille: „Kunagi ei tea, mis sinust
saab – õpid advokaadiks, kuid
tegelikult teed lihtsalt sitta. Iga
töö on au sees.“
Sildnik: „Peale kooli peavad
saama teist ratsionaalsed
inimesed, ka baleriinid kuigi
nad on kunstiinimesed, siiski!“
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