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LENNUK

KUNSTINÄDAL X ÕPILASFIRMAD X SÕBRAPÄEV

Peatoimetajalt

Sel korral Lennuki pardal:

Tere!
Mina olen Tallinna 21. Kooli koolilehe Lennuk
peatoimetaja Marit.
Mul on hea meel, et oled võtnud nõuks avada meie kooli
õpilaste poolt kirjutatud artiklitest pungil lehe, et seda
isegi uurida. Meil on huvitavat lugemist pakkuda kõigile!
Esmakordselt mitmete aastate jooksul on Lennuk oma
väljanägemist veidi muutnud ning suuremaks saanud.
Tavapärase A4 formaadi asemel oleme nüüd saadaval
A3 suuruses. Kõike selle nimel, et tekitada lugejais veelgi
suuremat isu lehte süveneda, ning näidata, et Lennuk on
tõepoolest ajaleht!
Loodan, et veedate Lennukiga meelepäraselt aega ning
loete seda rõõmuga!
Lennake meiega ka edaspidi!
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Ilus ja valus Jaapan
Anna-Britt Pähkel, 11C
Joosep Heinsalu, 13B
Oeh. Läbi, läbi, läbi – see kõik on läbi. 30. kunstinädal on lõppenud ning terve kool, eelkõige 11C klass, peab end töömeeleolusse tagasi viima ja
õpingutele gaasi andma. See on väga raske, ausalt, aga me saame hakkama! Uurime 11C klassi õpilastelt, millised mõtted ja tunded valdasid neid
Jaapani kunstinädala korraldamise ajal. Küsimustele vastavad Hanna Grete Toiger, Kristin Hint, Taavi Pleiats ja Rauno Põld.
Kuidas jäid rahule Jaapani kunstinädalaga? Kas kõik läks ootuspäraselt?

Kas klassis tekkis ka lahkarvamusi või lausa tülisid? Mille suhtes?

K: Kõik ei läinud ootuspäraselt, sest me olime vahepeal rahaliselt väga raskes seisus.
Aga muidu ma jäin küll rahule, sest meil läks paremini, kui ma arvasin, aga samas see
kõik oli ka keerulisem.
T: Mina isiklikult jäin kunstinädalaga väga rahule. Ma ütleks küll, et kõik läks ootuspäraselt. Arvata oli, et on hästi palju teha ja kõik kohustused tulid viimasel hetkel
kaela, kuid ma arvan, et me klassi kui ühtse tervikuna saime kõik takistused ületatud
ja andsime endast parima.
R: Jäin vägagi rahule. Mul olid väga suured ootused selle suhtes ja me kõik olime
valmis kõvasti pingutama selle nimel. Ma arvan, et see tuli väga hästi välja.

H: Tülisid ei olnud, aga võib-olla natuke inimesed nägelesid, sest pinged olid nii suured
ja lõpuks ei osanud keegi suhelda korralikult.
K: Ei olnud olukorda, kus inimesed oleksid olnud hästi vihased üksteise peale, aga
mingeid väiksemaid kokkupõrkeid ikka oli.
T: Tekkis küll erimeelsusi, aga samas need erimeelsused ühendavad just klassi.
R: Minu meelest ei olnud. Arvestades meie klassi, siis ma eeldasin, et neid tuleb kindlasti. Kõigil oli oma visioon, aga see visioon oli suhteliselt samasugune.

Kui kaua võttis ettevalmistus aega? Mis kellast mis kellani koolis olite? Jne
H: Me olime koolis ikka väga palju. Me tulime hiljemalt kella 10ks kooli ja lõpetasime
22.00. Osadel päevadel olid mõned ka peale südaööd koolis… nii, et kõik oli väga tore!
K: Kõik laekusid kooli umbes 9-11ks. See tugevam punt oli umbes kella 21ni kindlasti.
Nii, et 12h at least, aga mõned olid ühel päeval mingi kella 01.00ni, kui nad seda mäge
tegid.
R: Kellel oli varem vaja ära minna, see läks varem. Ma isiklikult üritasin olla võimalikult
kaua.

H: Mina tegin fuajeesse torii ja koostasin koos Kristiniga infostendid.
T: Meie Anna-Britiga tegime 2. korruse tekstid ja mannekeenid. Ma andsin tegelikult ideid. Ma mäletan, et minu mõtted oli suurlinn ja kirsipuudeallee. Ma ei
teostanud kõike, aga ma olin rohkem nagu töödejuhataja (naerab). Samuti olin ma
hästi aktiivne meilide kirjutaja ja telefoniga rääkija. Alatihti palus keegi mul näiteks
Maxima-tädiga või vilistlastega ühendust võtta jne.
R: Ma üritasin aidata võimalikult palju kõigega, millega ma sain. Ma aitasin panna
üles monitorid 4. korrusele, mis kandsid edasi ühtlast videopilti.

Mida te sõite koolis ettevalmistusi tehes?

Kuidas oli õpetajatega läbisaamine?

H: Söödi seda, mis kaasas oli või käidi burksi ostmas.
Reedel tegid David Truusa ja Kristel Jakobson meile
pastat, mis oli väga hea ja maitsev. Aga ühel õhtul sõi pool
klassi koos pizzat.
K: Ühel päeval me võtsime kätte ja tellisime mingi 14
pizzat ja siis me saime tasuta Coca ja tasuta kojutoomise!
Aga muidu kõik käisid väljas söömas. Ma käisin kodus
magamas vahepeal, I don’t know.
T: Mul olid kaasas võileivad, kommid, banaanid ja teised
puuviljad.
R: Igasuguseid asju. Kurb oli see, et nii palju raha läks
tervel nädalal toidu peale. Mõnikord, kui ma hommikul
jõudsin varem, siis hüppasin Rimist läbi ja ostsin värskelt
tehtud toitu. Sõime ka kiirtoitu või mingit salatit… nagu
oleks spordilaagris olnud.

K: Ei olnud kõige parem. See oli üsna keeruline, sest kõik tahavad oma
ainetunde anda, aga meie ei tahtnud neis väga olla
T: Meil tuli pahandusi, kuidagi ilma põhjuseta. Me saime puudumisi, aga
minu meelest polnud palju puudumised põhjendatud. Inimene ei saa
olla kahes kohas korraga – üks õpetaja ootab, et sa oled kunstinädala
korraldajana üritusel ja teine õpetaja loodab, et sa oled tema tunnis. Siin
tulevadki prioriteetide valikud. Aga õpetajad olid enamasti siiski mõistvad
ja elasid meie tegemistele kaasa. See oli väga tore, et nad isegi tantsisid
koos meiega lõpupeol!
R: Mulle väga meeldis see, et õpetajad mõistavad selle ürituse tähtsust ja
paljud läksid isegi kaasa sellega, kandes jaapanipärast riietust. Eriti lahe
oli näha inglise keele õpetajaid, kes tõepoolest üritasid oma kambaga
kimonosid tellida, aga vist kahjuks ei õnnestunud.

Millise panuse konkreetselt SINA andsid?
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Soovitused järgmistele korraldajatele

Milline oli kõige meeldejäävam või naljakam hetk?

H: Mõelge kindlasti läbi enne korraldusnädalalt, mida te teha tahate
maja peal, sest muidu te satute paanikasse või lähete tülli, kuna teil
pole lihtsalt aega. Ja saage alati läbi üksteisega ja suhelge omavahel.
K: Mõelge rahaliselt läbi, mida ta tegema hakkate. Otsige ja vaadake,
kust te saate raha, et te ei peaks hakkama ise väga palju panustama.
Rääkige õpetajatega. Ärge puuduge tundidest!
T: Ärge üritage uut jalgratast leiutada – see praegune formaat on
suhteliselt ideaalne. Ma võrdleks kunstinädalat Eurovisiooniga, kus
iga aasta üritatakse midagi uut, aga lõppformaat on ikkagi sama, mis
on tegelikult väga tugev. Tehke nii nagu teete ja oluline on seda nautida! Ja nii nagu meil vedas, siis mõelge läbi hea esineja peole ning ürituste aktuaalsus ja huvitavus. Valige huvitav riik ka, midagi eksootilist.
R: (Mõtleb ja naerab) Pange hullu! Üritage nii palju teha, kui te saate.
Ärge laske koolimaja seintel enda üritust piirata.

H: Kõige meeldejäävam hetk oli vist lõpupeol meie klassivideo vaatamine, mille pani
kokku Kretel Kuusk. See tõi kõigile pisarad silma.
K: Kõige meeldejäävam hetk oli see, kui nädal oli läbi ja me seisime kõik koos aula ees.
Kogu publik oli juba majas. Oomer kutsus meid just enne etendust punti ja ütles, et
see on elus üks kord ja tehke see ära.
T: Üks naljakamaid hetki oli see, kui me otsisime kedagi, kes tassiks mannekeene ilma
transpordita kooli, aga keegi ei tahtnud teha seda. Ma mäletan seda ka, kui Kristi-Rebeka tuli hommikul kooli ja hüüdis üle aatriumi: “Ma ei jaksa enam neid punaseid asju
värvida!” Ja siis ta läks trenni. Kõige meeldejäävamad hetked olid klassiga väljaspool
kooli – kõik näidendiproovid jne. Näiteks etendusest, mis peaks olema kõige eredam
mälestus, ma ei mäleta mitte midagi. Ma andsin endast kõik ja ma ei mäleta sellest
midagi. See oli ka naljakas, kuidas üks klassiõde oli väga plahvatusohtlik.
R: Kõige naljakam hetk oli siis, kui Kaspar Oskar ja mina otsustasime õhtuni olla koolis.
Ta ei lubanud mul koju minna enam ja hakkas minuga maadlema. Ja siis hakkasin mina
temaga maadlema. Oli hästi tore näha, et terve nädal tõi sellised tunded ja küljed
inimestest välja, mida polnud varem näinud. Kõige meeldejäävam hetk oli see, kui me
kõik koos pizzat sõime. Kogu aeg oli jutt olnud, et tellime ja lõpuks selle ärategemine
oli väga lahe ja nii paljud olid laua taga ja munchisid lihtsalt.

Kas nüüd tunned pigem kergendust, et see läbi sai, või kurbust, et
pole midagi, mida oodata enam?
H: Kui me seda tegime, siis oli tunne, et nii suur üritus on ees, aga
nüüd, kui see on läbi, on väga kurb. See ei tundu üldse enam nii suur.
K: Mingil määral on see kindlasti kergendus, sest see on väga
stressirohke nädal, mil sa ei saa mitte millegi muuga tegeleda. Teisest
küljest on see kurb, sest see on midagi, mida me ei saa enam mitte
kunagi teha ja klassiga sellist sidet, nagu oli selle ajal, enam kunagi ei
teki. Nüüd on lihtsalt kool, kool ja kool.
T: Mina tunnen kergendust, to be honest. Kõik räägivad, et see on nii
suur ja üle jõu käiv töö, aga tegelikult pole asi üldse nii hull, kui teha
ilusti koostööd ja organiseerida õigeaegselt. Mul on hea meel, et meie
üritus oli talvel. Kui mõelda 11.a peale, kes peab hakkama balli korraldama, siis ma küll ei jaksaks seda kevadel teha.
R: Ma olen mega õnnelik, et see läbi on! See vaev, ületunnid,
ettevalmistus, mis me sinna sisse valasime… . Ma ei suudaks seda
enam teha.

Meie kooli vilistlane ning kunstinädalal suuresti abiks olnud Joosep Heinsalu tegi juttu meie kooli vilistlase kunstniku Jüri Arrakuga, kes meenutas oma koolipõlve ning jagas
muljeid seoses kunstinädalaga. Lisame siia omaltpoolt härra Arraku emotsioone täis jutu
Käisin siin koolis 2 aastat, mäletan teise kooli õpilastega
sõja mängimist, koolis ulakuste tegemist ja hiljem ka vägevaid koolipidusid. Hiljem käisime ANK 64 grupiga siin
koolis näidendeid tegemas. Olen seotud selle maailma ja
kooliga siin natuke, aga need on kõik astmed selleks, et
inimene kasvab, kasvab ja kasvab. See kõik on inimese
maailmapildi muutmine ajas. Elu on nagu üks joon – sünd
alguses, surm lõpus. Aga elades joone otsad tõusevad
ja lõpuks saavad kokku ning tekib ilus ümmargune
ring. Samamoodi on kunstiga. See on kultuuriti erinev
ja ajalõigus erinev – muutub koos sisemise inimkonna
struktuurimuutusega, koos teadmiste ja tarkusega. Kui
mina oleks kunstiõpetaja, siis pool minu jutust seisneks
kunstivälistes probleemides - näiteks millest koosneb
maailm kui selline - religioon, universum, galaktika

jne. Me oleme pisikene puru siin, seda peaks seletama
inimestele rohkem. Õnneks on praeguseks aru saadud,
et pole oluline, mis vormis sa kunsti teed, vaid oluline
on see, miks sa seda teed. Koolis ringkäiku tehes ütlesin
direktorile, et minul on kahju, et ma pole sellist haridust
lapsepõlves saanud. Tiina Meeri on fantastiline naine,
kes oskab serveerida õpilastele kultuuri pealispinna. Aga
seal sees on kultuuriti väga erinevad seosed ja asjad, mis
vajavad kultuuriarheoloogiat ja üleüldist mõistmist, mis asi elu on ja mis
asi loomariik on ja mõistusega loom… Võrreldes kunstinädala algusaega praegusega... Siis oli vene aeg, muutuste aeg. Kuidas seda võrrelda praegusega? Väga suure
ja hea mõttega – võtta üks riik korraga ja see on fantastiline! Midagi jääb ikka külge! Kui sind vette lükatakse,
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märjaks saad ikka… Esimene moment on kindlasti informatsiooni andmine – nagu iga riigiga. Maailmakultuuri
tutvustamine on väga tähtis. Kui seda efektselt teha nii,
nagu seda siin on tehtud, ja rõhutades seda, et on väga
vajalik see, et iga inimene teeks midagigi. Joonistamine
näiteks on kui enesemärkimine kuskile – väga vajalik.
Kunstinädal on noorele inimesele algtõukeks, lävepakuks
teise tuppa. Kuidas kujundada noorele inimesele maailmapilti, seda ma olen palju mõelnud… Päris segi ajada
õppimise süsteemi ja mängimist ei saa, aga vältida nende
põimumist ka ei tohiks. Tulevik on kui horisont – see
järjest kaugeneb ja säilub. Samamoodi on kunstinädalaga! Teadmised kultuurist ja kultuur ei kao kuskile ning
sellega säilub ka soov ja tahe traditsiooni jätkata!

Tegus G5
Annaliisa Mäletjärv, 10C

Tartu rahu
2. veebruaril tähistasid G5 koolid Reaalkooli ees Tartu rahulepingu aastapäeva. Piduliku sündmuse eesmärk oli mälestada Vabadussõjas võidelnud
ja langenud õpilasi ning õpetajaid. Tseremoonia algas lippude sissetoomisega, kus oli ka esindatud meie kooli liputoimkond. Kõne pidas Tallinna
Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi. Seejärel

asetasid õpilasesinduste presidendid Reaali Poisi ette pärja. Pärg asetatakse
igal aastal just sinna, sest Reaali Poiss on Vabadussõjas langenud Tallinna
õpetajatele ja õpilastele pühendatud mälestusmärk. Ürituse lõpetas ühine
kringli söömine Reaalkoolis.

G5 Tutvumisõhtu
4. veebruari õhtupoolikul toimus Tallinna Inglise Kolledžis G5 tutvumisõhtu.
Kindlasti teavad teist paljud, millega tegu on, kuid kui mõni veel ei tea, siis
G5 Tutvumisõhtu on üritus, kus saab mõnusalt aega veeta G5 koolide õpilaste seltsis ning leida endale uusi sõpru. Tutvumisõhtu toimus eelmisel aastal
esimest korda ning kuna see ettevõtmine osutus nii menukaks, otsustati seda
ka tänavu korraldada. Ilmselt oli ürituse kõige meeleolukam osa kiirtutvumine
– istutakse kahekesi ühes lauas ning aega on rääkida 3 minutit. Aja lõppedes
heliseb kell ning liigutakse edasi. Sama kordub, kuni esimene voor läbi saab.

Laual olid olemas ka vestlusteemad, et jutt sujuvamalt jookseks. Kui aga mõne
jaoks kõlas kiirtutvumine ikkagi liiga hirmutavalt, sai osa võtta teistest tegevustest. Näiteks oli võimalik mängida pokkerit. Küll mitte raha peale, aga oma
oskused sai ikka proovile panna. Avatud oli ka kohvikunurk, kust sai osta head
ja paremat, uudistada õpilasfirma CordGuardi tooteid ning lihtsalt sõpradega vestelda. Seejärel võis külastada fotonurka ning jäädvustada ennast ning
oma kaaslaseid. Kui mingil hetkel viskasid inimesed üle, oli võimalus minna
puhkenurka ja mõnuleda kott-toolidel. Loodetavasti nautisid kõik üritust ning

G5 Vabalava
Aprillis toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumis G5 Vabalava, kuhu on oodatud kõik andekad G5 õpilased, kes tahavad maailmaga oma talenti jagada. Samuti on
oodatud ka kõik teised, kes soovivad veeta meeldiva õhtu sõprade seltsis, vaadates koolikaaslaste etteasteid. Seetõttu tule ja võta sõbrad kaasa ning täida õhtu
kaunite elamustega!
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A, B, C - milline valida?
Johanna Velt, 11C
Kätte on jõudnud aeg, millal põhikooli lõpetajatel
seisab ees suur otsus - kuhu edasi minna. Kõigile neile,
kes soovivad õpinguid meie koolis jätkata, seisab aga
suurem ülesanne ees - valida tuleb üks suund kolmest.
Tallinna 21. Koolis on reaal-loodusteaduste õppesuund,
inglise keele süvaõppe suund ja sotsiaal-humanitaarteaduste õppesuund. Tihtipeale on kooliõpilastel enne
gümnaasiumisse astumist tekkinud igast harust teiste
kaasõpilastega üsna sarnane arvamus.
Reaalklassis on ainult täielikult koolile pühendunud
matemaatika ja füüsika fännid. Inglise keele süvaõppega
klassis räägitakse ainult inglise keeles, juuakse teed
piimaga ja vaadatakse Briti filme. Humanitaarklass käib
ainult muusemist muuseumisse ja on muidu rahulikud
tegelased. Tegelikkus on aga see, et nii ei saa ühtegi
suunda lahterdada.

9. klassi lõpus olin ka mina üks nendest, kellel oli igast
klassist mingi pilt kujunenud. Olin üpriski kindel, et
humanitaarklassis on matemaatika, füüsika ja keemia
viimasel kohal, kuna need ained olid (ja on endiselt)
minu vaenlased. 10. klassis vaatas mulle otsa tõde ja ma
sain aru, et reaalainetest ei pääse ma mitte kunagi, kuna
õppekava näeb ette, et ükskõik mis suunas õpilane ka ei
käiks, tuleb teatud arv kursuseid ikka ära teha.
Kunstiajalugu saavad õppida inglise keele klass ja
reaalklass. Ei pääse ka nemad Tiina Meeri muuseumiretsensioonidest. Kõik õpivad kõike, kuid igal suunal on
teatud ainetele rohkem rõhku pandud. Nii on ka
üritustega. Reaalklass saab korraldada 10. klassis sõbrapäevanädalat ja -pidu. Inglise keele klassi üleandeks
on aga korraldada jõulunädal. Humanitaarklassi kõige
uhkemaks ürituseks on loomulikult kunstinädal, kus

tegelikult on abiks alati ka teiste õppesuundade klassid.
Igas suunas on palju põnevaid aineid ja üritusi.
Paljudele võib tunduda, et paralleelklassid on omavahel võistluses. Eks vahel ongi nii, aga gümnaasiumis
tehakse seda pigem naljaga. Mäletan, et põhikoolis oli
rivaalitsemine päris suur teema. Õnneks on meie koolis
gümnaasium väga ühtne, koos saab palju nalja ning
ühistegevusi tuleb aina juurde, tänu millele muutub
paralleelklasside omavaheline suhtlemine aina mõnusamaks.
Kõigil vahvatel põhikoolilõpetajatel soovitan ma julgelt
gümnaasiumiõpilastega rääkida ja vajadusel nõu küsida.
Meie teame, et kõigil ei ole nii kerge valida endale sobivat kohta, kuid koos kogenumate abiga on see kindlasti
kergem.

10A ja sõbrapäev
Marit Kobakene, 11C
Nagu igal aastal korraldas ka sel aastal 10A klass koolis meeleoluka sõbrapäeva, kus oli näha nii õnnelikke õpilasi kui ka neid rõõmuga kallistavaid maskotte. Möödunud
sõbrapäeva meenutab 10A klassi õpilane Liisa Jõerüüt.

Liisa nendib, et neil läks kõik hästi, isegi üllatavalt
hästi. Terve klass pingutas koos ja tulemus oli
super. Mis kõige tähtsam, neil endil oli puhas rõõm
üritust korraldada. Paljud eelnevalt meie koolis
käinud õpilased märkasid, et sel aastal ei toimunud
aga paraku sõbrapäevapidu ning kuna nende klass
pidu ei saanud korraldada, siis tunnistab Liisa, et
ka tööd oli vähem, kui oleks võinud olla. Ometigi
panustasid nad kohvikusse ja ka kaunistustesse
korralikult. Meisterdati koos isegi laupäeva õhtul, et
kõik südamed ja kaardikesed valmis saaksid. Sellest
on Liisale jäänud väga armsad mälestused ning ta
loodab, et teistele klassikaaslastelegi.
„Vähemal või suuremal määral panustasid kõik. Olin
meeldivalt üllatunud kui armas ja aktiivne klass mul
on,“ sõnas Liisa.

Küsimusele milliseid probleeme esines, vastas Liisa
kindlalt ning rõõmsameelselt, et erilisi probleeme
esile ei kerkinudki. Paar tühisemat vaidlust siin ja
seal, mitu roosi tellida või mis maskotid valida, kuid
mitte midagi suurt. Kuigi neile tundus, et toitu on
liiga palju, siis tuli välja, et see sai siiski liiga kiiresti
otsa, nagu alati. Korraldamise ajal olid kõik hästi
tegusad, põhiline emotsioon oli, et tõepoolest toimub palju. Liisa arvab, et keegi 10A klassist ilmselt
väga ei mõistnud, kui palju planeerimist tegelikult
sellise asja korraldamisse läheb. Aga õnneks saadi
kõik õigeks ajaks tehtud ning klassi emotsioonid olid
laes. Mälestuseks tehti ka video tervest päevast ning
nüüd, hiljem, kui nad seda klassiga vaatavad, tuleb
mõnus muie suule.
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Siiani on kogu tagasiside olnud väga positiivne.
Sõbrapäeva on kirjeldatud kui maitsekat, kuid küllus
likku päeva. Ka algklasside lapsed on väga armsasti
koridoris õpilaste juurde läinud ja rääkinud õhinal, kui tore neil aulas mängida oli, ja uurinud, kas
maskotid ikka kooli tagasi tulevad.
Tulevasel 10A klassil soovitab Liisa heaks õnnestumiseks veeta võimalikult palju aega koolist
väljaspool koos, sest nii tulevad parimad ideed.
Sõbrakirjade sorteerimine tuleb ka enda jaoks läbi
mõelda.
Kui tulevastel korraldajatel on ükskõik milliseid küsimusi seoses sõbrapäeva korraldusega, siis 10A poole
võib alati pöörduda.

Jah, ka Veiko Tubin on meie kooli vilistlane
Margaret Loik, 11B

Käisin külas Tallinna Linnateatri näitlejal, projektijuhil ja muusikul ning teleseriaalis “Padjaklubi” Toomast kehastaval Veiko Tubinal, et rääkida tema mälestusest kunagisest kooliajast, tema teekonnast
teatrisse, lähenevast Vabariigi aastapäevast ja paljust muust.

Olete õppinud Tallinna 21. Koolis. Milline oli kool siis,
kui Teie seal õppisite? On Teil mälestusi või erilisi hetki
sellest meelde jäänud?
Mina õppisin ju veel n-ö remondieelses koolis ja kui ma
lõpetasin, siis see remont algas…jah. Mulle väga meeldis
koolitundideväline tegevus - kasutasin seda natuke ära
ka. Ma mäletan, et keskkoolis sai mitmest tunnist viilitud
tänu sellele, et oli vaja mingisugust asja organiseerida või
midagi teha. Mulle tegelikult väga meeldis see. Olid kõik
need üritused, alates kunstinädalast, lõpetades pidude
ja kooli kevadkontserdiga. Mis võiks olla mõni tore lugu?
Mäletan seda, kui me 9. klassi lõpetasime ja vene keele
õpetajaga tunnid lõppesid ning kui me siis peale vaheaega uuesti kooli läksime, selgus, et meil oli siiski see
sama õpetaja. Tema vaatas meile otsa ja ütles: “ Teie jälle
ziin” (naerab). Ta oli väga pettunud, et meid jälle õpetama
pidi. Seda mäletan ka, et kui kümme aastat lõpetamisest
möödunud oli, rääkis kokkutulekul meie tollane matemaatika õpetaja, kes oli ka meie klassisjuhataja olnud, et
ta mäletab mind kui üsna humanitaarsete kalduvustega
poissi reaalklassis. Põhiliselt seda, et lahendasin kiiresti
matemaatikaülesanded ära, et siis laua all salaja raamatut
lugeda.
Milline oli Teie teekond koolist teatrini. millal otsustasite, et tahate näitlemisega tegeleda, ja oli teil eeskujusid, kes Teid näitlemisega tegelema ajendasid?
Mul oli kooli ajal suur rõõm, et meil tegutses näitering.
Kristiina Oomer juhendas ja käisin seal terve keskkooliaja. Tegime seal igasuguseid materjale, sealt tuli kindlasti
mingisugune teatrihuvi. Kui koolipeod olid, siis ka tegime
klassiga näitemänge, ise kirjutasin ja ise ka lavastasin.
See oli ka tore traditsioon. Paljudele ei meeldinud kirjanduse tunnis klassi ees ette lugeda, aga mulle see meeldis.
Kirjanduse õpetaja julgustas ka. Ma arvan, et need kolm
asja koolist on kindlasti need, mis andsid tõuke lavakunstikooli minekuks. Kuna ma olin keskkoolis õpilasomavalitsuses ja mulle see poliitikamäng mõnes mõttes meeldis,
siis andsin algselt peale keskkooli
paberid Tartu Ülikooli avaliku halduse erialale. Siis tuli
sõjavägi vahele ja sõjaväes olles ma siis mõtlesin, et
proovin lavakasse ja kui sinna ei saa, lähen õpin ikka
avalikku haldust. Läks aga nii, et saingi lavakasse sisse ja
õpingud Tartus jäid pooleli… Praegu ma isegi mõtlen, et
pigem teater kui poliitka.
Teil on hästi lai ampluaa ja nii paljude muude asjade
kõrvalt tegelete ka muusikaga. Linnateatris teete väga
paljudele lavastustele muusikalisi kujundusi. Kas Te
enda albumit pole mõelnud välja anda?
Olen küll, mul on isegi rohkem kui plaadijagu materjali
iseenda kirjutatud lugudest. Ma võin rääkida selle loo,
kuidas ma hakkasin muusikat kirjutama. Üks tõuge on
kindlasti Lydia Rahula ja tema muusika eriklass, kus ma
kaheksa aastat käisin. Mäletan, et 11. klassis oli meil
õpilasomavalitsuse koosolek ja põhiline probleem, mida
arutati, oli see, et nooremad õpilased teevad vetsupaberist märgi nätsakaid ja viskavad tualeti lakke ja need
jäävad sinna kinni. Esimene lugu, mis ma kirjutasin, oligi
sellest teemast ajendatud ja kandis nime “Kuplee”. Selline
loll laul. Teine lugu, ma mäletan, oli lammastest ja see
oli Olav Ehala laulust “Lambalaul” inspireeritud. Praegu
on kõik jäänud aja taha, alati on nii palju teha. Aga need
laulud on mul olemas ja tulevad kindlasti lähima aasta
jooksul plaadi peale ka.

Millist muusikat teile endale kuulata meeldib, näiteks
eesti artistidest?
See muutub ajas. Kooli ajal olin väga suur Johansonide ja
Tõnis Mägi fänn ja nüüd juba pikemat aega on Vaiko Eplik
minu jaoks suur mõjutaja, mingil määral ka Jarek Kasar ja
Jakob Juhkam uutest tegijatest. Selline hea meloodiline
ja intelligentne Eesti muusika.
Milline on Teie lemmik neist etendustest, kus ise mänginud olete?
Seda on raske öelda, kuna iga lavastus pakub midagi
mingisuguse kandi pealt. Mulle väga meeldis mängida
lavastuses “Hecuba pärast” – see oli põhimõtteliselt
komöödia, aga rääkis ka mõnes mõttes näitleja elust ja
argipäevast. See on tõesti lavastus, kus aeg-ajalt lõpus
oli tunne, nagu oleks rokk-kontserdi ära teinud, sest
inimesed naersid nii pööraselt ja emotsioonid olid nii
suured – sellise tagasiside ja energia mõttes oli väga
kihvt. Samas mulle väga meeldis mängida
“Keskööpäikeses”, mis oli väga väljakutsuv ja huvitav,
rääkis hoopis teistest teatrivormidest. Praegu mängukavas olevat “Varesele valu” ja “Harakale haigust”, mis räägivad depressioonist ja tegelevad selliste probleemidega,
millega noored inimesed tänapäeval kokku puutuvad,
soovitan väga vaatama tulla, eriti noorel inimesel. Neid
asju, mis meeldivad, on õnneks olnud mitmeid.
Kas ühe etenduse teeb eriliseks see, kuidas ise ennast
laval tunnete, või see, mis tagasidet publikult saate?
Ma arvan, et hea lavastus on see, kus on täidetud mõlemad tingimused. See, kui näitleja tunneb ennast hästi, tal
on mõnus seda mängida ja ta saab sealt midagi endale
juurde, ja lisaks publiku tagasiside ka. Ma olen ka mänginud ja mängin siiamaani lavastustes, kus mul endal ei ole
nii mõnus mängida või mul pole nii palju mängida, aga
publiku tagasiside on hea ja positiivne. See ei anna nii
palju juurde. Näiteid on ka sellest, kuidas ise saad midagi,
aga publik mitte. Publiku ja näitlejate vaheline sümbioos
on ikka kõige parem.
Milline näeb välja üks teie argipäev?
Raske argipäev näeb välja nii, et see algab hommikul
kell 10 koosolekuga, üheteistkümnest on proov, peale
seda tööülesanded, kas siis projektijuhi või muusikalise
kujundajana ja õhtul etendus. 12-tunnised tööpäevad on
täitsa argireaalsus. Kui juhtub vaba õhtu olema, siis tahad
ikka minna
kontserdile, teatrisse mõnda teist etendust vaatama või
kinno inspiratsiooni saama.
Varsti on tulekul Eesti Vabariigi aastapäev. Mis on Teie
jaoks üks tõeline eesti asi?
Koorilaul. See on mingi selline fenomenaalne asi. Ma ise
sellest hooajast liitusin segakooriga HUIK! Koorimuusika
on hämmastav jõud, mis inimesi kokku toob. Inimesed
teevad seda vabatahtlikult, pühapäeviti toimuvad neljatunnised proovid. Eesti inimesi on laul mingil moel kogu
aeg saatnud. Laul ja muusika annavad inimesele nii palju
juurde, kui sa tegeled heade tekstide ja helikõlaliste
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maailmadega. Mina arvan jah, et koorilaulud ja laulupeod
on üdini Eesti asi.
Kas Vabariigi aastapäeva tähistate ise ka?
Jah, oleme tähistanud sõpradega juba viimased kümme
aastat. Me nimetame seda alati alternatiivseks vabariigi
aastapäevapeoks. Saame kokku, vaatame Vabariigi aastapäeva kontserti, tavaliselt suurelt ekraanilt ja
projektoriga. Kõik toovad kõvasti süüa kaasa ja
viktoriini korraldame ka. Sellised toredad õhtud on
viimased kümme aastat olnud. Väga tihti olen sattunud
varahommikul ka Toompeale, kus toimub lipu heiskamine. See on suur eneseületus, et nii vara sinna kohale
saada, aga meie teatri muusikaala juhendaja Riina Roose
korraldab kõikidele tublidele, kes seal kohal on käinud,
pärast enda juures hommikusöögi pudru ja isamaaliste
lauludega. Jah, Vabariigi aastapäevad on minu jaoks väga
suure tähtsusega päevad.
On Teie jaoks müüte või väärarusaamasid kas teatri või
näitlejate kohta, mis vääriksid ümberlükkamist?
Ma ei tea enam, millised müüdid teatri kohta käivad, aga
üks, mis nõukogude ajast kaasas käib, aga mis õnneks on
viimasel ajal hakanud kaduma, on see, et kui etendus ära
jääb, siis see on tõenäoliselt selle pärast, et keegi on jälle
ennast purju joonud. Tegelikult sellist nõukogude ajast
pärinevat fenomeni, et inimesed teevad alkoholiga teatrit, juba ammu ei eksisteeri. Linnateatriga käib muidugi
ka selline müüt kaasas, et kuna pileteid pole saada, siis
käib siin mingisugune must turg. Meil kahjuks tõesti on
nii väikesed saalid ja piletid müüakse ära juba esimesel
kuupäeval. Kes ilma jäävad, on alati väga nukrad, aga
midagi ei ole teha.
Olen seda ka kuulnud räägitavat, kuidas näitlejad muutuvad edevateks, aga see vist ei vasta tõele…
Me just siin ükspäev oma kolleegidega arutasime, et
tegelikult näitleja oma eraelus võib olla isegi selline
natuke nohik. Sellepärast võib-olla ongi hakanud teatrit
tegema, et nad tunnevad ennast laval mingis rollis palju
paremini kui iseendana. Oleme kaks hooaega teinud saadet “Kontakt” ja tegelikult on väga raske saada näitlejat
sinna diivanile rääkima. Iseendana ongi näitlejal kõige
raskem esineda – ta on harjunud mingite maskide ja
rollidega, aga eraelus näitleja pole tegelikult üldse väga
edev.
On teil kedagi, kellega tahaksite koostööd teha, kas siis
muusikas või teatris?
Päris paljudega on õnnestunud koostööd teha, viimati
tegime koos Vaiko Eplikuga “Melujanu”. Kindlasti neid
inimesi on, aga praegu on niimoodi raske öelda. Mulle
väga meeldivad Eesti ilusahäälsed naislauljad, nagu
näiteks Mari Jürjens või Liisi Koikson, nendega teeks hea
meelega midagi.

Mis on Teie jaoks teatri puhul kõige erilisem, mis teeb selle nii heaks ja nauditavaks?
Emotsioonid võib-olla – see, et sul on võimalik õhtul elada mingisse maailma sisse ja
turvalistes tingimustes elada läbi mingisuguseid elusid ja emotsioone, mida tavaelu
sulle ei paku. See mulle väga meeldib. Näitlejal on mõnel õhtul võimalus mängida
mõnda kurikaela või pätti, ka väga turvaliselt, et sa ei pea päriselus minema kuskile
varastama ja laamendama. Näeb elu erinevate inimeste silme läbi. See on teatri puhul
minu meelest see kõige suurem asi, see, et sa suudad pakkuda emotsioone ja saad
unustada argireaalsuse. Teisalt meeldivad mulle ka need inimesed ja see keskkond, mis
siin teatris on. Meil Linnateatris on hämmastavad inimesed ja majade kompleks, et see
on ka väga suur pluss.

Ma ei ütle, et ma tahaksin igapäevaselt sellist teatrit näha ja teha, aga vahelduseks on
see väga huvitav. Viimane raamat, mis mulle väga meeldis, oli Jim Ashilevi “Kehade
mets”. See on hea lugemine ja sobib noortele inimestele ka. Kindlasti võib lugeda
Eesti luuletusi – Kaur Riismaa meeldib mulle väga.
Mis soovitused oleksid Teil kellelegi, kes mõtleb lavakunstikooli õppima astuda?
Kindlasti tuleks harjutada avaliku esinemise oskust, koolis on võimalik selleks kasutada aktuseid ja üritusi. Tasub kõva häälega tekste ette lugeda ja näiteringis käia, kõik
see on ainult positiivne. Võib ka juhtuda, et saad täiesti ilma igasuguse ettevalmistuseta lavakasse sisse, aga mina soovitan panna ennast erinevates olukordades proovile.

Kas Teil on lugejatele soovitusi mõne filmi, raamatu, muusikateose või lavastuse
osas, mis Teile endale on ka viimasel ajal meeldinud?
Teatri mõttes ma soovitaks kahte võib-olla ebaturvalist lavastust, kuhu vaatajad ei
pruugi nii sageli sattuda. Kui on juba palju sellist tavalist
teatrit nähtud, siis ma soovitan minna NO99-sse vaatama lavastusi “Kõnts” ja
“El Dorado: klounide hävitusretk”. Need on väga huvitavad kunstilised vormid teatrist.

Muutused 21. Koolis õppeaastal 2015/16
Sandra Riiel, 10B

“Meil on siin nüüd suured muutused toimunud,” ütles Märt Avandi 2012. aastal „Tujurikkujas“. See lause võtab küllaltki hästi kokku
poolelioleva kooliaasta. Need, kes käisid siin
varem, märkavad muutusi kindlasti rohkem
kui õpilased, kes sellel aastal alles alustasid
kooliteed. Nad ei saagi mäletada puhvetitädi
Marinat, eelmise direktori tervituskõnesid ning
pikka, venivat ning vaheajatut perioodi jaanuarist aprillini.
Muutuseid on minu arust nii negatiivseid kui
ka positiivseid. Väike, aga elutähtis muutus on
kaardimakse puhvetis. Appi, kuidas meil seda
vaja oli! Kui vanasti sularaha maha unustades
tuli valida tühja kõhu või ebameeldiva võla
vahel, siis nüüd toimuvad maksed aparaati
taevasse tõstes vähese vaevaga.
Kui vaadata negatiivsemaid muutusi, siis perioodõppese minek oli esialgu nagu külma vette
viskamine. Arvan, et see oli nii järsk pauk

eelkõige väga äkilise kasutuselevõtu tõttu.
Mina näiteks ei teadnud sellest kuni sügiseni. Usun, et see ei olnud kerge üleminek ka
õpetajatele, kes pidid juba harjumuseks saanud
ainekava korraldama uutmoodi. Väga keeruline
oli näiteks esimene kirjanduse periood, kus elu
eest tuli lugeda seitse raamatut seitsme nädala jooksul vabast ajast. Oeh! Et mitte valesti
aru saada, ma ei ole üldse perioodõppe vastu,
vastupidi. Saan aru, miks see kasutusele võeti. Arvan lihtsalt, et üleminek oli pisut äkiline.
Arvatavasti on kõik ikka alles algusfaasis ning
kohanemine võtabki natuke aega.
See aasta on meie koolis näha ka uusi nägusid õpetajate poole pealt. Minule on väga
positiivse mulje jätnud minu uus keemiaõpetaja, Lilian Kippasto. Tema tunnid on küll
väga intensiivsed ning peale mõnda tundi aju
lausa huugab, kuid see teeb ta tunnid õpilasele väga kasulikuks. Tema tunnid on väga
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hästi ette valmistatud ning ei puudu ka keemia
eluline osa. Veel on meil uued eesti keele
ning kirjanduse õpetajad. Minule õpetab eesti
keelt ning kirjandust Leelo Valgma, kellest on
samuti jäänud positiivne mulje. Tema tundides
on näha, et õpetaja teab, millest räägib, ning
kirjanduse tundides on väga olulisel kohal minu
jaoks ka vaba arutelu.
Väga lahe on ka lisandunud vaheaeg. Nagu
mainitud, on varem olnud maa jõuluvaheajast
kevadvaheajani nii pikk ja vaevaline. Tänavu
aga on antud võimalus veelkord akusid laadida
enne, kui loodus ärkab. Ma hindan seda uuendust väga.
Kokkuvõttes arvan, et igaühele mõjuvad need
muutused erinevalt. Osadele sobib kohe, teistel võtab harjumine aega. Usun, et ükski samm
pole aga astutud asjata ning meie koolis oligi
aeg muutusteks.

Helikopter
Nukuteatri lasteetendused, mida tasub kindlasti vaadata!

NUKU teatri publiku
lemmiklavastus 2015!

Väike Gavroche (vanusele 7+)
Esietendus 15. septembril 2013

Canterville’i lossi vaim (vanusele 9+)
Esietendus 6. septembril 2014

Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal (vanusele 12+)
Esietendus 8. märtsil 2015

Neid uusi vahvaid lasteraamatuid loe kindlasti!

Valitud 2015.
aasta 25 kauneima
raamatu hulka!

Värvi ise!

Andrus Kivirähk
“Oskar ja asjad”
Ilmumisaasta 2015

Fransesca Simon
“Hirmus Henry ja
salaselts”
Ilmumisaasta 2016

Juhani Püttsepp “Vanaema, kes muutus kutsikaks”
Ilmumisaasta 2016

Huvitavad faktid!
-

Kaelkirjakud ei ole võimelised haigutama.
Üks Kuu päev kestab keskmiselt 29,5 Maa päeva.
Inglise keelde luuakse iga 98 minuti järel uus sõna.
India ühes osariigis saavad politseinikud vuntside kandmise eest lisapalka.
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Õpilasfirmad pesapuu okste vahelt
Marit Kobakene, 11C
2015/16 õppeaastal alustati meie koolis mitmete erinevate õpilasfirmadega. Neil kõigil on erinevad mõtted, eesmärgid ning, loomulikult, tooted,
mis on ühelt poolt ainulaadsed ja huvitavad, ent panevad ka teiselt poolt mõtlema, kuidas meie õpilased nii andekad on ja nii huvitavate ideede
peale tulevad? Vaatame üheskoos üle mõnede meie koolist sündinud õpilasfirmade tausta.
ÕF De’Tee

ÕF FastFame
Meie õpilasfirma koosneb kolmest liikmest –
Mark Vaino ja Stella Marleen Mutso 11A klassist ning Merilin Saalits TÜG’ist. Õpilasfirma
eesmärk on tutvustada teiste õpilasfirmade
uudseid lahendusi ning ideid rahvale reklaamplakatite abil. Lisaks õpilasfirmadele pakume
enda teenust ka spordiklubidele ning huvialaringidele. Pakume reklaami kujundamist, printimist
ning ülespanemist nii Tallinna koolidesse kui
ka noortekeskustesse. Reklaamiteenused on
üldiselt väga kallid ning õpilasfirmad ei saa endale
lubada professionaalselt kujundatud plakateid,
ega ka plakatite ülespanemist kulukatele ning
suurtele reklaampindadele. Seetõttu lõimegi
reklaamiteenust pakkuva õpilasfirma. Loome ise

reklaamplakatid vastavalt kliendi nõudmistele
ning kasutame selleks disainiprogrammi Adobe
Illustrator. Plakateid prindime 160g paberile, mille
formaat on A4 kuni A0. Reklaamplakatid paneme
üles Tallinna koolidesse ning noortekeskustesse, kes on eelnevalt meile selleks andnud oma
nõusoleku. Õpilasfirmade kui ka spordiklubide,
huvialaringide peamised kliendid on kooliõpilased, sel põhjusel on valitud reklaamipindadeks
õpilasterohked kohad – koolid, noortekeskused.
Sel viisil on võimalik kliendi toodet/teenust tutvustada tuhandetele noortele väga lihtsalt ning
kiirelt. Samuti on see viis odav, sest ei rakendu
reklaamipinna rendimaksu.

ÕF Fresco
Tere! Meie oleme Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Fresco joogipudelid ning meie turundame
korduvkasutatavaid klaasist joogipudeleid. Meie
õpilasfirmas on 4 liiget – Johanna Velt, Liza Jermakova ja Mia Eisler ning Markus Kuris. Eestis
pole just eriti palju klaasist pudelite turundajaid, kuid viimasel ajal on nõudlus märgatavalt
suurenenud ja huvi pudelite vastu kasvanud.
Meie pudelid on peale praktilisuse ka moodsad
ja ilusad. Pudeleid on kahes erinevas
suuruses: väike (420ml) ja suur (550ml). Klaasist pudelitele müüme juurde ka värvilisi katteid
(roosa, roheline, hall ja must), mis annavad
pudelile iseloomu

ja värvi. Meie põhiliseks eesmärgiks on motiveerida inimesi rohkem vett jooma. Inimesed
ei jõua tihti ära juua vajalikud 2 liitrit vett
päevas, kuid meie üritame seda mugavaks teha
koos Fresco joogipudeliga, mida saab igal vajalikul hetkel täita.
Eriti üritame rõhku panna kraanivee joomisele,
kuna kraanivesi on pudeliveest 20 0¬10 000
korda odavam. Soovitame Fresco joogipudelit
igas vanuses naistele kui ka meestele, rohelise
eluviisi pooldajatest spordisõpradeni. Pudelit
on mugav endaga kaasa võtta ja igal vajalikul
hetkel kasutada.
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Meie oleme õpilasfirma De’Tee. Meie firmasse kuuluvad Hanna-Antheia Stern (11C), Anna-Britt Pähkel (11C) ja Margaret Loik
(11B).
De’Tee pakub võimalust kliendil oma teesegu disainida ehk valida
ise endale meelepärased komponendid meie laiast teevalikust.
Samuti saab osta ka hooajale vastavalt või tähtpäeva puhul valmistatud teesegusid (näiteks tegime valentinipäevaks valmis teesegu
“Rolling in the Rose”). Lisaks pakendame tee meie enda käsitööna valminud kotikestesse. Kui me käime laatadel oma toodet
müümas, siis saavad kliendid lugeda meie koostatud paarileheküljelisest informatiivsest raamatust erinevate teesortide mõjust
inimese tervisele.
Koostöös meie hea sõbrannaga VHK kinoklassist (Teresa Juksaar)
saime valmis õdusa reklaamklipi, mille võite leida YouTube’st ja
meie Facebooki kodulehelt.
Meie tegemistel saab silma peal hoida Facebooki lehel ÕF De’Tee,
kuhu postitame teateid ja uudiseid. Teed saab tellida kirjutades
meile Facebooki või Gmailile
(of.de.tee@gmail.com).
Armastage üksteist ja jooge teed!

ÕF TAGs
Kes me siis ikkagi oleme? Lihtsalt öeldes oleme me kolm Tallinna 21. Kooli 11B klassi
õpilast - Tristan Peterson, Arles Krämann ja Grete Elmi, kes otsustasid luua õpilasfirma, et
saada võimalikult reaalse äri lähedane kogemus firma alustamise, juhtimise ja
lõpetamise kohta. Tegelikult vaatame meie aga seda pilti palju suuremalt. Kuna idee
sündis tunduvalt varem, siis oleme algusest peale tegelenud asjaga, mis meile päriselt
huvi pakub, ja seega oli kohe selge, et meie eesmärgiks on oma firmat luues lähtuda
kvaliteedist ning mitte kiirustada.
Me tahame luua firma, mis toimib edukalt edasi ka peale kooliaasta lõppu, mis sellest,
et õpilasfirma uksed peame ametlikult kinni panema. Seega jätke TAGs’i nimi kindlasti
meelde, meil on veel palju põnevat plaanis!
Aga millega me siis tegeleme ja mis on meie eesmärgid? Kõige lühidamalt selgitades
tegeleme piletite vahendamisega eraklientide vahel. See lause võib kõlada keeruliselt,
aga põhimõte on tegelikult väga lihtne.
Kui Sul on mõnele üritusele pilet üle, kuhu Sa ei saa või soovi ise minna, siis selleks,
et Sa ei peaks piletit raisku laskma, saad registreeruda meie kodulehel www.tags.ee
kasutajaks ning panna oma pakutava pileti kohta üles kuulutuse, et soovijad saaksid
Sinuga ühendust võtta ning pileti ära osta. Nii saab pilet kasutatud ja samas ei jää Sa
ka oma rahast ilma. Meil on oma lühikese tegutsemisaja jooksul olnud juba väga häid
ning ägedaid pakkumisi, nii et kindlasti tasub kodulehte pidevalt jälgida.
Laatadel osaledes ning oma ideed tutvustades on meie ettevõtmine uskumatu
positiivsuse ning soojusega vastu võetud. Kuigi teadsime, et selline teenus on nii
Eestis kui üldse Põhja-Euroopas puudu ja ainus konkurent vaid Inglismaal, siis ootasime küll head vastukaja, aga nii erinevate laatade žüriiliikmed kui ka lihtsalt külastajad on meid
täiesti ootamatult toetavate sõnadega kiitnud ja käskinud kindlasti minna õpilasfirmast edasi osaühinguks. Nii Eesti Õpilasfirmade laadal, kus oli kokku 195 firmat, kui
ka Rapla õpilasfirmade laadal võitsime ka parima teenuse tiitli, mis andis jällegi palju
motivatsiooni edasi liikumiseks.

Selleks, et meie klientidel oleks pidevalt huvitav meie tegemisi jälgida, tegeleme ise
ka aktiivselt koostööpartnerite otsimisega, et saaksime kajastada erinevaid
meelelahutusüritusi, korraldada kampaaniaid ja loosimisi ning pakkuda palju muud
põnevat! Ka firma laiendamise plaanid on juba üldjoontes paigas, seega jätkame ka
edaspidi suure motivatsiooniga ning ootame igasugust tagasisidet, et oma teenus
veelgi kliendisõbralikumaks muuta!

ÕF tOOl
Õpilasfirma tOOl valmistab puust rattasadulaid, stiilseid puust rattatulesid ja riidest
kotte. Õpilasfirma liikmeteks on 3 õpilast - Oliver Kaljula, Mark Abner ja Eliise Vasur. Firma eesmärk on pakkuda
rattaga sõitmisele stiilsust ja unikaalsust, mida pakuvad puust tooted, ja samuti rõhutada turvalisust rattaga sõitmisel ning kottide valmistamisel üritame kasutada taaskasutatud
riiet ja rõhutada kottide lihtsust, mugavust ja disaini. Oma toodetega üritame propageerida rattakultuuri arendamist Eestis ja inimeste igapäevaellu pakkuda mugavaid ja toredaid kotte, millega igapäeva kraami kanda.

ÕF CordGuard
ÕF CordGuard on Tallinna 21. Kooli nelja gümnasisti asutatud õpilasfirma. Firma tegeleb tarbetoote
CordGuard müügi ja tootmisega. ÕF CordGuard koosseisu kuuluvad 11A klassi õpilased Raimond Lume
(tegevdirektor), Ken Kiseljov (finantsjuht), Kristian Jagor (tootmisjuht) ja Marko-Raul Peetersoo (turundusjuht).
Meie firma eesmärk on parandada ja aidata ära hoida laialdaselt levinud probleemi – katki läinud laadijajuhe. Telefon on lahutamatu osa kaasaegse õpilase, õpetaja, lapsevanema, noore ja seeniori elust. Seda
frustreerivam on leida enda käte vahelt üks päev katkine laadimisjuhe, mille asendamine võib küündida
kuni €30! Peale selle on katkine juhe ka ohtlik ja kahjulik nii selle kasutajale kui ka telefonile. Meie toode
vähendab drastiliselt juhtme katki minemise võimalust ja veel madala hinna eest. Loodussõbralikust PLA
materjalist 3D prinditud toode on kvaliteetne ja peale paigaldust ei ole mingil määral jalus. CordGuarde
prindime siinsamas 21. Kooli neljandal korrusel. Kui on ostusoovi, astu kooli peal julgelt ligi või kirjuta
meile facebook.com/cordguard.
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ÕF JÄTSU
Õpilasfirma JÄTSU koosneb kolmest
ettevõtlikust sõbrast, kes otsustasid luua
õpilasfirma, mis oleks silmapaistev, eriline
ning samas pingutust nõudev. Õpilasfirmat juhivad Benedikte Petrutis ja Katarina
Kaleininkas Tallinna 21. Koolist ning Henri
Petrutis Saku Gümnaasiumist. Mõte teha
kitsepiimast jäätist tulenes sellest, et meie
õpilasfirma liikmetel on kodus olemas
kitsed ning meil oli soov teha midagi täiesti
uut.
Õpilasfirma JÄTSU toodab kitsepiimast
kodumaiste maitsetega naturaalset jäätist.
Kasutame vaid Eestist kätte saadavat toorainet, kitsepiima ostame lisaks Eesti pere/
väikeettevõtetelt ning samuti ka muid

tooraineid, mida jäätise tegemiseks vaja
võib minna. Jäätis koosneb umbes 50%
kitsepiimast, meie retseptis kasutame ka
lehmapiimast rõõskkoort ning osalise suhkruasendajana mett. Meie jäätiste maitsevalikusse kuuluvad hetkel vanilli-, õunaja aroonia-õunamaitseline jäätis. Katsetame
pidevalt ka uute maitsetega, hetkel on
arendusfaasis mustsõstar, vaarikas, jõhvikas
ja tikker. Meie põhieesmärk on jääda kodumaiseks ja eestipäraseks, kasutades just
eestlastele tuttavaid maitseid, mis oleksid
pärit puhtast loodusest. Meie jäätised on
mõeldud neile, kes soovivad traditsioonilise
lehmapiimabaasil tehtud jäätise kõrval
proovida midagi uut ja huvitavat.

ÕF Student Network
Õpilasfirma Student Network tegeleb õpiabi ja intsrumendiõpetuse andmisega gümnaasiumiõpilastelt noorematele. Tegemist on õpilasfirmaga,
kellest on kasvanud nelja aastaga bränd. Aastatega on Student Network arenenud ja kasvanud. 2016. aastast laienes õpilasfirma ka Tartusse
ning kaasas ka üliõpilasi gümnasiste aitama. Student Network on paindlik, tunnid toimuvad vastavalt kliendi soovidele aja ja koha suhtes.
Aastatega meile konkurente tekkinud pole. Firma tund (60min) maksab 6€, instrumendiõpetusetund 8€, mis on soodsam kui elukutseliste eraõpetajate hind. Meie õpetajatel on õpetamiseks omad nipid ja õpilase vaatevinkel. Õpetatakse seda, mida ise hiljuti on õpitud. Student Network
otsib ka uusi õpetajaid! Kui tunned, et oled hakkamist täis gümnasist ja tahad aidata pisikesi koolijütse, ennast proovile panna ja veidi taskuraha
teenida, siis tule meile tööle! Kontakti saad meiega võtta FB kaudu ÕF Student Network või meilitsi tunnid@studentnetwork.ee. Lisaks saad
hoida silma peal meie tegemistel Instagrami vahendusel studentnetwork5.

ÕF Lips Ette
Õpilasfirmas on viis liiget: Rauno Põld, Markkus Olaf Millend, Katrina Ahun, Ralf Aron ning Erki
Kanarbik. Õpilasfirma Lips Ette toodab erinevate sõnumitega kootud ning heegeldatud lipse.
Lips Ette loodi 2015. aastal seoses Tallinna 21. Koolis toimuva õpilasfirma programmiga. Meie
firmas on viis liiget ning see tegutseb 2015. aasta oktoobrikuust kuni 2016. aasta maikuuni.
Lips on eelkõige mõeldud kingituseks pühadeperioodil, eriliseks tähtpäevaks või sünnipäevaks
ning eelis peitub just sõnumis, mis lipsu atraktiivseks muudab. Kootud lipsu tagaküljele tikitakse
siidist riidele lause, mõte või soov, mida on võimalik kingisaajale sellisel kujul edasi saata. Lipsud
on kvaliteetsed ning vastupidavad, pakkudes kliendile vaid kõrgeimat kvaliteeti.
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Nalja- ja luulenurk
Tulevaste ÕE valimiste puhul lisame siia omalt poolt
ühe Suurpoisi kirjutatud luuletuse õpilasesindusest.

Õpilasesindus
Suurpoiss

Ühel aastal olin õpilane,
kes esindas oma klassi,
mis lõi mu teisipäeva hommikud,
hoopistükki sassi.
Paari nädalaga, ma juba harjusin,
koosolekutel aina valjemini karjusin.
Tegelt olin tasa, kuulasin pealt,
tagumisest pingist, jah just sealt!
Mõtisklesin kaasa, üritasin aidata,
andsin oma arvamuse, ilma suure naljata.
Kuskile oli vaja minna, olin madalam kui muru,
aga sellejaoks on vaja, eraldi lugu,
pidin hoidma õde, või kuskil olema,
kuid ükskord tegin plakati, kurvastuseks koleda.
Sellest hoolimata, olin ma ju olemas,
esmamulje jätsin, äkki hoopis toreda?
Seda otsustate teie, on olnud tore aeg,
õpilasesindus on koolikandev laev.

Oh teid, õpetajad!
Sildnik tahvli ees õpilasele: „Sa oled nagu Jürgen Veber – ta oskab ka
asju ära kaotada ja tagasi tuua. Nimetame selle võtte ümber Jürgen
Veberi võtteks.”
Sildnik: „Mulle toodi Mehhikost komme, väga nilbed. Ega ma neid ise
söönudki, nafta maitsega olid. Kui õpilased halvasti ülesandeid tegid,
siis andsin neid neile karistuseks.”
Õpilane: „Sellele loole võite jauramine lisada!”
Mägi: „Selleks peab täis olema!”
Õpilane: „Annab korraldada.”

Õpilane: „Kas astmed peab ka peale kirjutama?”
Lille: „Variant, nimi ja klass.”
Kippasto õpetussõnad: “See ei ole nagu rahvastepall, kus sul on kaks
elu, eksju!”
Sildnik: “Kõik õpetajad on koolis kiiksuga. Ega ükski normaalne
inimene ei tuleks kooli õpetama.”
11A arvutitund Siimuga. Sildnik tuleb klassi, vaatab ringi. Sildnik:
“Mis kell on?”

Otsus: „Ära kolista, palun. Arvate, et ainult teil on kopp ees? Hommikul kella kaheksast... Mul ka!”
Sõeroja: „Sina, kes sa karjud, ära karju enam!”
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Sildnik: “Te olete nagu päkapikud - seitsme peale üks aju.”
Õpilane: “Mis see “Spülmaschine” on?”
Männiste: “See on nõudepesumasin. Aga kui teil on naine, siis pole
vaja seda.”

