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LENNUK
11C ITAALIAS X UURIMUSTÖÖD X LÕPETAJAD

Peatoimetajalt

Sel korral Lennuki pardal

Mõtteid ja emotsioone reisi kohta:
Danii Uusoja (11C):

Tere, armas lugeja!
Tore, et oled selgi korral leidnud aega ja mahti avada Lennuk.
Sa hoiad käes 2015/16 õppeaasta viimast Lennuki numbrit,
mis hoiab endas palju põnevat kevadel möödunust ning suvel
tulevast.
Selle Lennuki valmimiseks kirjutasid artikleid Sandra Riiel, 10B,
Margaret Loik, 11B, Anna-Britt Pägkel, 11C, Johanna Velt,
11C, Kristel Jakobson, 12C, Joosep Heinsalu, 13B. Õigekirjaga
aitas meid alati särav õpetaja Leelo Valgma ning meie lehte
hoiavad kaunina Roland Abel, 10B, ning Markkus-Olaf Millend,
11B.
Mõnusat suve täis nalja ja naeru!
Lennake meiega ka järgmisel aastal 
Marit Kobakene, 11C
Lennuki peatoimetaja
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Oiii… Itaalia puges meile südamesse ja ma usun, et meie pundist pole kedagi, kes sinna tagasi ei igatseks kultuurijanu kustutama või niisama puhkama. Kümne päeva jooksul sai meie suurest grupist üks suur perekond. Nii tore oli näha, kuidas kõik väga kiirelt sõbrunesid ja erinevates olukordades
üksteisele toeks olid. Reisi meenutades mõjuvad isegi seal juhtunud ebaõnnestumised positiivselt, sest seltskond oli viimase peal.
Marit Kobakene (11C):
Itaaliasse minekut ootasin ma väga pikalt, sest ma olin üks neist, kes
polnud varem Itaalias käinud, aga oli alati tahtnud minna. Ma olin alati
tahtnud näha Trevi purskkaevu ning olen ülimalt õnnelik, et sain seal ära
käia ja jätta oma soovidega mündid soovide täitumist ootama. Tõenäoliselt selle nägemine oligi minu jaoks reisi tipphetk. Samas võib aga öelda, et heas seltskonnas veedetud aeg on tervenisti üks suur tipphetk.
Peale tagasitulekut ma mõtlesin kogu aeg, et tahaksin tagasi minna ja
sama reisi uuesti läbi teha, kuid siis ma mõistsin, et need mälestused,
mis veel praegugi tuju heaks teevad, peavad jääma sellisteks, nagu nad
on, puutumatuteks.
Suur aitäh tervele seltskonnale. Te olete kõik imelised!

Marten Puidak (10C):

11C käis sõpradega Itaalias
Johanna Velt, 11C
Reis Itaaliasse algas varahommikuse väljasõiduga kooli eest. Kõik olid
väsinud, kuid unistest silmadest oli näha elevust ja ärevust. Lõpuks ometi oli kätte jõudnud kauaoodatud reis Itaaliasse.

Austrias sel ajal, kui me nautisime oma lõunat. Üks vanem meesterahvas
sõitis oma autoga meie bussile tagant sisse. Pidime asendusbussi ootama päris kaua, kuid keegi ei olnud nukker ega kurb olukorra üle, kuna
ilm oli mõnus, päike paistis ja loodus oli piltilus. Nautisime lõunapoolikut Austrias, kuni saime lõpuks uue bussi, mis meid Itaaliasse viis. Bussisõidud võivad tunduda küll tüütud ja igavad, kuid üks on kindel – igav
ei hakanud meil kordagi! Just need bussisõidud liitsidki meid kokku, kuna
üksteisest pääsu meil polnud. Tegime palju nalja, naersime ja laulsime.
Kõige mõjusama emotsiooni jättis Alpides sõitmine. Pärast kolmepäevast
sõitu jõudsime lõpuks Itaaliasse.
Itaalia võlus meid kõiki oma kultuuri, looduse, inimeste ja toiduga... Käisime Milanos, Firenzes, Pisas, Roomas, Vatikanis, maailma kõige vanemas vabariigis San Marinos ning lõpetuseks erakordses Veneetsias. Uskumatu tunne oli näha kõiki neid kohti ja ehitisi, mida tavaliselt on olnud
võimalus näha ainult pildi pealt. Selline kultuurireis avab igaühe silmad.
Meil oli väga sümpaatne giid Tiiu, kes andis häid nõuandeid ja soovitusi
terve reisi vältel. Tuleb ikka kasuks, kui on kaasas keegi, kes teab täpselt
kohalike kombeid ja tavasid.
Iga päevaga muutus reis aina lõbusamaks, kuna olime saanud headeks
sõpradeks. Selline kümnepäevane bussreis tegi ühtsemaks nii 11C klassi
kui ka kõik vahvad noored, kes meiega kaasas olid. Lisaks imelisele
reisikogemusele saime kõik endale uued sõbrad, kellele kooli peal tere
öelda ja kellega puhvetis koos päevapraadi süüa.

Enne Itaaliat tuli läbida 5 riiki: Läti, Leedu, Poola, Tšehhi ja Austria. Poolas ja Tšehhis ööbisime väikestes hotellides, kus telekad olid pisikesed
kastid ja duši all sai valida tulikuuma või jääkülma vee vahel. Ometigi ei
lasknud mitte keegi end segada väikestest ebameeldivustest, kuna kõik
ülejäänu oli liiga hea, et tõsi olla. Suurem õnnetus juhtus meie bussiga

gu, laulsime või lihtsalt lobisesime. Just see hommikust õhtuni ninapidi
koos olemine tegigi terve seltskonna nii lähedaseks. Me olime peaaegu
koguaeg kõik kambaga koos - enamasti olime bussis, nautisime imelist
kultuuri, laulsime isamaalisi laule kuskil kahe tärni hotellis ja tehtud sai
veel väga palju muudki.
Kodumaal tagasi olles oli sees kuidagi tühi tunne - ei olnud kedagi, kes
raputaks mind hommikul üles, et ma ikka hommikusöögile jõuaks, bussis
ei ümbritsenud mind enam rõõmsameelsed koolikaaslased, vaid tööle
kiirustavad pahurad vanurid, ja enam ei olnud võtta käeulatusest kedagi, kes viitsiks minust klõpsata mõne pildi, mida ma saaks emale saata.
Seda tühja tunnet tundes sain ma aru, kui väga see seltskond mulle
südamesse puges.
Me liikusime iga päev väga palju ringi. Tänu sellele sai käidud kohtades,
kuhu sõidaks juba homme tagasi. Kahjuks ei jõudnud me pideva liikumise tõttu olla üheski kohas piisavalt kaua. Puudusid sellised kohad, kust
oleks keegi tahtnud juba edasi minna, sest igas linnas ja peatumiskohas oli midagi väga huvitavat teha, vaadata või süüa. Rääkides söögist,
siis toitumine oli selline, mille üle ei oleks olnud uhke mitte ükski ema
- hommikusöögiks sai moosiga, hiljem bussis nuudlid, päeval ja õhtul
peamiselt pitsa.
Reisi jooksul tehtud tegevused, vaadatud vaatepildid, tuntud tunded
ja söödud söögid ei unune mul iial, sest kõik need eelnimetatud asjad,
seltskond ja paljudki muud nimetamata jäänud asjad tegid sellest reisist
ühe unustamatu seikluse.

Mul oli au olla üks väike osa sellest imelisest seltskonnast, kellega koos
me reisisime välja Lõuna-Itaaliani ja tagasi. Nende kogemusterohkete,
päiksepaisteliste ja bussisõidurohkete 10 päeva jooksul nägime vaateid,
mis võtavad jalust nõrgaks ka kõige tugevamad mehed, ajaloolisi ehitisi,
mille ehitamine jääb arusaamatuks ka kõige kõrgema palgaga ehitajatele,
ja sai tunda emotsioone, mida ei ole võimalik isegi kirjeldada.
Enne reisi kartsin ma kõige rohkem neid lugematuid tunde kestvaid
bussisõite, aga reisi ajal sain aru, et pole nad midagi nii hullud. Bussisõitude ajal me kas magasime, mängisime mõnda huvitavat seltskonnamän-

Daniel Koch (10A):
Kui tahad oma koolikaaslasi tundma õppida, siis üks parimaid viise selleks on bussisõit läbi Euroopa. Tahaks tagasi! See võtab hästi kokku.

Fotod: Kretel Kuusk
#kretelkuuskphotography
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Uurimistöödest juhendaja silmade läbi
Joosep Heinsalu, 13B

Uurimistöö sai gümnaasiumi õppekava kohustuslikuks osaks 2011./12.
õppeaastast ning meie koolis on 11. klassid tänaseks kirjutanud ligi 400
uurimistööd. Selle aasta suurim muutus meie koolis on see, et uurimistööd saab asendada lisaks varasemale praktilisele tööle (näiteks õppematerjalide koostamine, videote tegemine) ka õpilasfirmaga – seda
võimalust otsustasid kasutada 29 õpilast, mis moodustab pea kolmandiku kõigist 11. klassi õpilastest.
Praegusel õppeaastal kaitsti 71 uurimistööd ning kõige populaarsemateks teemavaldkondadeks osutusid tervis ja elustiil, õppetöö, ühiskond ja sport. Kui võrrelda teemade valikut varasemate aastatega, siis
peamiseks erinevuseks on see, et varem oli rohkem töid majanduse,
reaalteaduste ning kultuuri teemadel. Hea meel on selle üle, et sel aastal
olid võrreldes varasemate aastatega populaarsemad tööd oma kooli
ajaloo teemal. Nimelt kirjutati töid nii kooli ruumide funktsioonidest
läbi eri perioodide, kooli kunstinädala traditsioonist kui ka inglise keele
eriklassi tekkest ja ajaloost.

Kõigist muudest kooliõpilase ülesannetest erineb uurimistöö küllap enim
oma mahu ning individuaalse töö ja vastutuse osas. Nimelt on selle ühe
uurimuse (keskmiselt umbes 15-25 lehekülge pikk) jaoks õpilasele ette
nähtud pea terve õppeaasta, mis algab uurimistöösse sissejuhatava kursusega ning lõppeb oma töö kaitsmisega.
Selle protsessi käigus peaks õpilane suutma lisaks vajalikus mahus lehekülgede teksti, jooniste ja diagrammidega täitmisele omandama ka palju
muudki:
• erialase kirjanduse ja andmete kogumise ning töötlemise oskuse;
• korrektse ja akadeemilise kirjaliku väljendusoskuse ning vormistamise
oskuse;
• oskuse püstitada uurimuse eesmärke/hüpoteese;
• oskuse orienteeruda erinevates uurimismeetodites ja uurimistöö
tüüpides;
•
oskuse tööd ajaliselt ja sisuliselt planeerida ning oma tööd avalikult kaitsta.

Õppeaasta 2015/16 uurimistööde jaotus teema põhjal:
Selle aasta töid lugedes ning kaitsmisi kuulates jäi silma, et kuigi kirjutatakse häid töid, kasutatakse harva ära töö käigus valmiva uurimuse
ning protsessist omandatavate kogemuste potentsiaali. Tihti minnakse
kergema vastupanu teed ning suhtutakse töösse kui asja, mille eest on
vaja ainult hinne kätte saada. Loodan, et järgnevatel aastatel mõeldakse
rohkem, miks ja millist tööd kirjutada ning mis eesmärki see võiks ka
peale kaitsmist omada. Pannes kokku hästi valitud teema ning põhjaliku
uurimise ja analüüsi ei ole üldse raske hakkama saada tööga, mis võib
olla kas edukas hilisematel konkurssidel või eeltöö õpilase enda ülikooli
lõputööks.
Edukaid kaitsmisi selle aasta uurimistööde kirjutajatele ka edaspidi ning
lennukaid mõtteid ja sihiga tööd tulevastele uurijatele!

Kust tõuseb 67. lend õhku, lendab, lahkub?
Kristel Jakobson, 12C

Kaheteistkümnendad klassid on XXI koolis alati erilised. Olid eelnevatel
aastatel, on ka järgnevatel. Iga lend jätab endast maha kopaga tarkust ja
kogemusi.
Tänavune õppeaasta on pakkunud närvikõdi kõigile, nii abiturientidele
kui ka kindlasti õpetajatele. Varem õpiti gümnaasiumis traditsioonilise
süsteemi järgi, kuid õppeaasta alguses tehtud uuendustega pidi minema
kaasa ka 67. lend, olgugi et ainult üheks viimaseks aastaks. Perioodsüsteemile üleminek mõjus traumeerivalt enim just abiturientidele, kes
polnud taolise süsteemiga enne kokku puutunud. Harjumine võttis aega,
kuid oleme võimelised kohastuma kõigega. Nõnda rühkis ka 67. lend
juba sügisest saadik visalt kevadiste eksamite suunas teistmoodi kui
tavaliselt.
Igal sügisel möödub esimene osa õppeaastast eriti suurel kiirusel - toimub rebaste retsimine. 67. lennul juhtusid olema imearmsad, üliaktiivsed, musikaalsed, teatraalsed , loomingulised ja andekad rebased,
kelle etteasted ei jäänud jumalate omadele kaugeltki alla. Retsimine on
üks närvekõditavamaid traditsioone nii juhtkonnale kui ka rebastele
endile - iial ei või teada, mida jumalad nõuavad. 67. lend oli armulik ja
kahtlemata meeldejääv. Rebastest said kiirelt inimesed, kes kannavad
tänagi sõrmes koolisõrmust au ja uhkusega.
Õpetajate päeval kehastusid kõik tulevased lõpetajad õpetajateks. Alles
sellel päeval mõisteti õpetajatöö raskust ja vajalikkust. Valati pisaraid, nii
rõõmsaid kui ka südant lõhestavalt kurbi. Nii õpihimulised kui ka energiast pahvatavad mudilased, nii entusiastlikud kui ka ängi täis teismelised,

nii innovatiivsed kui ka stabiilsust nõudvad gümnasistid on osa iga
õpetaja argipäevast. Egas enne seda mõista, kui ise kogenud pole. 67.
lend sai kõike seda ja veelgi rohkem tunda enda nahal.
Veebruaris veedeti sõbrapäeva raames lõbusalt tunnike koos esimese
klassi õpilastega. Väikeste sõpradega joonistati, tantsiti, lauldi, mängiti
ringmänge ja õpiti üksteist tundma. Suhtlus noorimatega pakkus mõnusat vaheldust igapäevasest pingelisest õppetööst. Taasavastatud sai
sisemine ja paljudel kadunud “lapsik mina”, väike uljaspea nooruk, kes
lahkus meist juba üsna mitu aastat tagasi. Ringmängud nagu “Kes aias?”
tõid sisemise põnni kõigis taas välja.
Teine poolaasta algas Jaapani rütmis Meisterjaani pilli järgi tantsu lüües,
kuid lõppes mõistmisega, et aprillis ja mais ei lähe keegi tantsupõrandale enne 19. maid . Eesti keele eksam on oluline paljudele, inglise keele
eksam osadele, kuid matemaatika kõigile. Kui eesti keele eksam tähistas eksami perioodi algust, siis matemaatika selle lõppu. Iga viimne kui
kaheteistkümnendik lootis ühel hetkel ärgata 20. mai hommikul, ilma
et oleks teinud pave varem eksamit. Eksamitega tuli silmitsi seista siiski
kõigil. Õnneks suutis 67. lend lennata eksamitel kõrgelt.
Öeldakse, et iga lõpp on millegi uue algus. See aasta on olnud pikima
jõupingutuse väärikas lõpp 67. lennule. Jääme kaheteistkümnele veedetud aastale koolipingis tagasi vaatama kui kirevale sagimisele, mis ei
kordu enam kunagi. XXI koolis veedetud aastad on harukordsed - teisi
selliseid ei tule enam kunagi!

Eesti keele kirjalikust eksamist
Sandra Riiel, 10B
Jälle on käes kooliaasta lõpp ning abiturientidele tähendab see viimast pingutust gümnaasiumis, mis kulmineerub riigieksamite sooritamisega.
25.aprillil toimus esimene riigieksam, milleks oli kirjalik eesti keele eksam. Et tegemist on olulise iga-aastase sündmusega kooliperes ning ühe suure
sammuga õpilaste endi eludes, sai nende käest küsitud ka paar küsimust eksami kohta, et saada aimu, milline oli eksam nende endi arust, kuidas
selleks valmistuda jne.
Mis teema Sa valisid ja miks?
Janne Sõerd (J): “Kirjutasin aususe ja petlikkuse teemal.”
Kristian Volohhonski (K): “Mina valisin teema number 3, ehk “Haridus ja vabadus”, sest see tundus kõige huvitavam ning selline teema, mis sobiks
minu teadmistega kokku.”
Triinu Järv (T): “Lugemisülesandeks valisin hariduse teemalise artikli ning kirjutasin inimese ja keskkonna suhetest.”
Kas antud teemad olid pigem lihtsad või oodatust keerulisemad?
J: “Teemad olid oodatust keerulisemad, oli raske leida sobivaid alustekste.”
K: “Teemad olid suhteliselt laiad, aga siiski pidin kirjandi lõigud paar korda ümber kirjutama”
T: “Teemad olid päris jamad aga midagi üle jõu käivat ka otseselt polnud. Kui mõte oleks jooksnud, siis oleks vast kõigega hakkama saanud.”
Kuidas eksamiks valmistusid?
J:”Eksamiks valmistudes vaatasin üle õigekirjavead, lugesin artikleid ning õppisin paar tsitaati pähe.”
K: “Käisin üks kord eraõpetaja juures ja kordasin grammatikat, aga muidu koolis kordasime klassiga.”
T: “Sirvides vanu materjale, üritades end natukenegi motiveerida aga närv oli liiga suur, et viimastel momentidel midagi korrata.”
Mis oli esimene mõte, mis pähe tuli, kui astusid eksamiruumist välja?
J:” Koju magama.”
K: “Lõpuks tehtud!”
T:”Esimene reaktsioon oli, et issand jumal üks sai läbi ja seda ei anna enam parandada. Teiseks mõtteks oli, et 3 tükki veel vaja teha.”
Nüüd kui eksam sooritatud, pole tõesti muud, kui oodata tulemusi. Loodan kõigile kindlasti parimat. Suur aitäh intervjueeritud abiturientidele!

3

4

Uued näod vilistlaste galeriis

Kohe-kohe lõpeb õppeaasta

Marit Kobakene, 11C

Marit Kobakene, 11C

Koolis liikudes on vana maja seintel näha uhkeid portreesid Eestis erinevatel aladel tuntud tegelastest. Tavaliste kuulsuste asemel on tegemist meie
oma Tallinna 21. Kooli vilistlastega, kes on jätnud oma jälje nii meie kooli kui ka Eesti riigi ajalukku. Galerii abil soovib kool neid tänada ja tunnustada. Piltide arv suureneb pidevalt, sest nagu näha, siis just Tallinna 21. Kooli kasvandikud on „materjal tulevikuks”.
Tänavu kevadel lisandus galeriisse veel kümme pilti. Inimesi on nii kultuurimaastikult kui ka poliitikast, kuid see ei pane muidugi kedagi imestama,
sest meie kooli lõpetanud õpilased on julged ja mitmekülgsed inimesed!
Neljapäeval, 5. mail olid just need järgmised tublid vilistlased kooli palutud, et nende igapäevast tööd tunnustada:
Urve Tiidus– endine telesaadete juht, linnapea, minister ja praegune
Riigikogu liige;
Andres Anvelt– endine kriminaalpolitseinik, minister ja praegune Riigikogu liige;
Artur Talvik– filmiprodutsent, lavastaja, näitleja, praegune Riigikogu
liige;
Rainer Vakra– endine linnaosavanem, praegune Riigikogu liige;

Heiki Loot– riigisekretär;
Helen Sildna– kontserdikorraldaja, Aasta Kodanik 2015;
Ivo Felt– filmiprodutsent;
Jaak Sooäär– jazz-muusik;
Karl-Erik Taukar– laulja;
Marten Kuningas– laulja.

Palju julgeid otsuseid ja ettevõtmisi meile, tulevastele vilistlastele!

KOON KOON

KOON KOON KOON KOON

Üsna kohe lõppeva õppeaasta puhul küsitlesin meie kooli direktorit Meelis Kondi, et teada saada, kuidas tema õppeaastaga rahule jäi. Kindlati pakub tervele kooliperele huvi, kuidas direktor oma esimese aasta meie koolis kokku võtab.

KOON

KÕIGE MÕNUSAM SUVI!

Anna-Britt Pähkel, 11C
Kas Sina teadsid, et meie kooli ühest kõige värvikamast ja omanäolisemast õpetajast on saadud insipiratsiooni ja tehtud teatrilavastus? Kellest
jutt? Loomulikult on see meie enda armas Tiina Meeri!
Vabakutselise lavastaja ja koreograafi Renate Keerdi uuslavastus
“KOON” on midagi erakordset. Lavastuse aluseks on võetud Tiina Meeri
telesaated, kus ta õpetab kuduma, kuid seejuures räägib nii kiiresti, et
algajatel on raske sammu pidada. Äratundmisrõõm on üüratu! Olles ise
käinud lavastust vaatamas, tean nüüd, milline on Tiina Meeri käte all
valminud silmuste hingeelu.
Tegelikult räägib lugu inimesest ja inimsuhetest, kuid see on toodud
publikuni kudumisvõtete kaudu ning selles on väga oluline osa näitlejate
liikumisel ja muusikal. Välja on toodud ka mitmed ühiskonda puudutavad
probleemid nagu näiteks tagakiusamine. Lavastuses on tunda irooniat ning kõiki teemasid on käsitletud läbi huumoriprisma – naerda saab
korralikult. Lavastuse “KOON” puhul on hea see, et ka vaatajale jäetakse
mõtlemisainet ja ei seletata kõike täpselt lahti. Mulle meeldib, et publik

Kas õppeaasta möödus ootuspäraselt või juhtus ka midagi ootamatut?
Ootamatut vast suuremas plaanis mitte, kuid eks mõne üksiku õpilase teod kuuluvad omaette rubriiki. Neile oli ka minu sõnum: Tallinna
21.Koolis ei pea õppima need, kes ei järgi kooli õpilasreegleid ega jaga
meie kooli väärtusi. Aga tervikuna ei ole see kindlasti probleem.
Mida ootate järgmiselt õppeaastalt?
Ootan, et kõigi koolipere liikmeteni jõuaks sügavamalt oma kooli tunne,
et õppimine ja õpetamine oleks huvitav, et kooli toredad traditsioonid
areneksid, saaksid uue ja värske näo. Loodame, et suve jooksul saab
teoks meie aatriumi katuseremont, uueneb talveaed, mille jaoks “Teeme
ära” nädala jooksul ka uusi toalilli kogusime.
Milline oleks teie soov õpilastele suveks?
Puhata aktiivselt, võimalusel teha füüsilist tööd, sportida, ujuda, matkata, reisida (mitte kooliaasta alguses kohe perega reisile minna), aga ka
lugeda, võib-olla nutiseadmetest ajutiseltki eemal olla.
Kena ja kosutavat suve ning kohtumiseni 1.septembril!

Kuidas Te varsti lõppeva õppeaastaga rahule jäite?
Arvan, et õppeaasta oli igati tegus: rakendus kenasti perioodõppe süsteem, õpilaste õppeedukus oli heal tasemel, enamik õpilastest austavad
ja peavad kinni kooli kodukorrast ja nende kodudki jagavad kooli väärtusi. Tore on see, et koolis on palju toredaid ja aktiivseid õppureid, kes
on tublid nii õppimises kui ka panustavad kooli muudesse töödesse ja
tegemistesse.
Kas on õige, et Tallinna 21. Koolis on palju häid üritusi? Milline üritus jäi
enim meelde?
Olen kindlasti seda meelt, et koolis toimub palju erinevaid ja heal tasemel korraldatud üritusi. Eriti kiiduväärt on see, et eestvedajate hulgas on
nii õpilased kui õpetajad ja et kedagi ei pea nendeks ettevõtmisteks sundima. Kindlasti on meelde jäänud nii kunstinädal, heategevuskontsert
ja meie õpilasfirmad oma laatadega, jõulu- ja kevadkontserdid, aga ka
äsja toimunud “Teeme ära” kampaania, mis oli heaks indikaatoriks selles mõttes, et oli näha kuivõrd nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad
soovivad panustada kooli keskkonna paremaks muutmisesse.

peab ise kaasa mõtlema ja teatud tegevused või sümbolid enda jaoks ise
lahti mõtestama.
Laval on Katrin Pärn, Piret Simson, Janek Joost ja Helgur Rosental.
Näitlejate imeline töö on selles lavastuses silmaga nähtav. Nende füüsiliste pingutuste vaatamine väsitab isegi publiku ära, kuid kõige paremas
mõttes - nagu oleks ise laval väänelnud, pöörelnud, keerelnud, hüpanud.
Müts maha näitlejate ees!
Etenduse lõppedes läheb saal kottpimedaks, kõlab ainult näitlejate itsitamine ja kihistamine ning kui tuled taas põlema pannakse, on laval valge
lina ja neli kohvitassi. Igaüks võib seda tõlgendada, kuidas tahab… .
Teatrikriitik Põim Kama on öelnud, et riiklikule tervishoiusüsteemile
tuleks kasuks, kui psühholoogid ja perearstid hakkaksid talvise kaamose
ja argiängi raviks antidepressantide asemel Renate Keerdi etendusi välja
kirjutama. Mine sa tea, äkki oleks see isegi väärt mõte…

60 tegevust ja kohta ägedaks suvevaheajaks
Margaret Loik, 11B, Anna-Britt Pähkel, 11C

Kuhu minna?
Mida teha?

Juuni:

Juuli:

Tallinna Vanalinna päevad 1.-6.juuni.
Tallinn Bicyle Week 2.-5.juuni.
Treff festival 2.-5.juuni.
Kaparock 4.juuni.
Queen+Adam Lambert 5. Juuni.
Tallinna tänavatoidufestival 11.-12.juuni.
Emajõe bluus- Tartu bluusifestival 11.-12.juuni.
Tallinna kuupidu 20.juuni.
Mändjala jaanituli 23.-24.juuni.
Suveõhtu kontsert Kõpu tuletorni jalamil
Hiiumaal 25.juuni.
Avasta endas uus anne.
Jaluta varahommikul!
Mine öösel tähti vaatama.
Tee film oma suvest.
Loe raamatut!
Osale laagris.
Leia uusi sõpru!
Avasta Eestimaad!
Mine sõpradega telkima.
Käi kontsertidel.
Püüa kala.
Pea päevikut.
Tee midagi esimest korda. Söö
maasikaid

August:

Schilling 2.juuli.
Surfilaager 7-10.juuli.
Aloha Kite Challenge Pärnus 8.-10.juuli.
Hiiu folk 14.-17.juuli.
Tallinna Merepäevad 15.-17.juuli.
Positivus 15.-17.juuli.
Saare seiklus- Teistmoodi Hiiumaa 16.juuli.
Öölaulupidu 16.juuli.
Haapsalu joogafestival 23.-24.juuli.

Üllata kedagi
Tee üks heategu päevas
Uju
Kallista puud
Kujunda oma tuba ümber
Tee endale lillepärg
Tee üks meeliülendav ja jahutav
kokteil
Kasuta kokkamisel kodumaist ja
värsket toitu Aita vanemaid ja vanavanemaid maal!
Kiigu!
Kuula muusikat!
Tee oma lemmikartistiga pilti.

Mõnule rannas
Proovi Pirita surfiklubis surfamist
Leia oma suvearmastus
Sõida jalgrattaga
Mine rabamatkale
Külasta Umami restorani
Tantsi
Räägi välismaalastega vanalinnas
Tee tööd
Aita vanemaid ja vanavanemaid
maal
Kiigu
Kuula muusikat
Tee oma lemmikartistiga pilti

Fotod: Ruudu Rahumaru
5

Linnateatri suvelavastus “Suveöö unenägu”.
Hiiumaa tantsufestival 1.-8.august.
Tartu armastusfilmide festival
tARTuFF 1.-6.august.
Leigo Järvemuusika Festival 5.-6.august.
Weekend festival 4.-6.august.
Intsikurmu 5.-6.august.
Bluusifestival “Augustibluus” 5.-6.august.
Viru folk 12.-14.august.
Tänavafestival Augustiunetus 13.-14.august.
Flow festival Soomes 12.-14.august.
Linnafestival UIT Tartus 17.-20.august.
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Üllata kedagi.
Tee üks heategu päevas.
Uju.
Kallista puud.
Kujunda oma tuba ümber.
Tee endale lillepärg.
Tee üks meeliülendav ja jahutav
kokteil.
Kasuta kokkamisel kodumaist ja
värsket toitu.

Kevadine nalja- ja luulenurk
Kirjandus, puhas lust ja rõõm
suurpoiss
Mida tean mina, mõnest Eesti kirjanikust,
kes pakub meie kirjandusele, puhast rõõmu - rikkust,
olgugi see mees, laps või naine,
kirjutab neid ridu nagu sillerdav laine.
Kirjandust tuleks kindlasti edendada edasi,
pole see saladus, tehakse seda sedasi:
võtavad paberi ja kasvõi pastaka,
et inimeste nõuetele peagi vastata.
Graatsiline ilu, kõlav luulemäng,
settib kirjandusse, nagu aega näinud känd,
sorav esitus, oskuslikud sõnad,
kirjanikud soovivad olla meie sõbrad.

Oh teid, õpetajad!
Õpilane: “Me pole seda teemat võtnud!”
Porn: “Te olite laua all, kui me seda võtsime.”
Paggi: “Kapitulatsioon tähendab tingimusteta allaandmist. Seda mõistet läheb teil
ilmselt pereelus vaja.”
Tüdruk paneb klassi ukse pauguga kinni.
Männiste: “See on see Frauenpower.”
Valdmets: “Kui sul järgmine kord veel telefon laua peal on, siis ma viskan selle
lihtsalt maha. Kui see on laua peal vale koha peal, siis see on varsti põrandal minu
kontsa all. Ja ühtegi telefoni pole veel õnnestunud taastada, kui ma neist korra üle
olen käinud.”
Kippasto õpilasele: “Sul on hea aju, sa lihtsalt ei kasuta seda.”

Mida kirjandus siis meile annab,
Eesti rahvast ta ju kannab,
kirjutab meid ajalukku,
vajutamata ühtegi nuppu.

Porn: “Kui te sellised arvud võtate, läheb graafik lappama.”
Õpilane: ””Lappama”?”
Porn: “Ma ei tea, mu sober ütleb vahel nii.”

Olgugi see Kristel, Mare või Margus,
lugemine pole vargus,
avardab me silmaringi,
kirjanikud teevad kingi.

HELIKOPTER
Margaret Loik, 11B

Mida teha suvel?

Lottemaa
Kõiki väikeseid ja suuri ootavad Lotte ja ta sõbrad alates 11. juunist
Lottemaale, mis asub Reiu külas Tahkuranna vallas Pärnumaal.
Moosimaja
Alates 13. juunist toimub Viimsis põnev päevalaager 7-10-aastastele
lastele, kus mängitakse, kokatakse, tegeletakse spordi ja palju muu
huvitavaga.

Kõrvemaa seikluslaager
Kõigile suurtele 9-12-aastastele spordisõpradele korraldab Kõrvemaa
matka- ja suusakeskus ägeda spordilaagri. 3. juulil alustavas laagris
minnakse matkama, käiakse Aegviidu seiklusrajal, tutvutakse erinevate
meetoditega metsas ellujäämiseks ja veedetakse sõpradega looduses
mõnusalt aega.

Elulahe kunsti- ja loovuslaager
Viimsi huvikeskus kutsub kõiki 6-12-aastaseid lapsi päevalaagrisse!
1. augustist alustab kunsti- ja loovuslaager ning 5 päeva jooksul saab
käia nii metsas kui rannas, tegeleda käsitöö ja teatriga ning osaleda
külarahvale korraldatud laadal.

Midagi värvimiseks!

Toredat lugemist suvevaheajaks

Kristi Kangilaski
“Päike läheb puhkusele”

Kristiina Kass
Ilmar Tomusk
“Kasper ja viis tarka kassi” “Tere, Volli!”

Varsti kinos

“Angry Birds”
Kinodes alates 13.maist

“Alice peeglitagusel maal”
Kinodes alates 27.maist

“Sipelgapoiss 3”
Kinodes alates 3. juunist
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