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Hei!
Sel korral vastutasin selle eest, et Lennuk ikka ilusti Sinuni
jõuaks, mina, Marie Valdes 10.B klassist. Hoiad käes 2017. aasta
esimest Lennukit, mis kannab ühtlasi ka auväärset (ümmargust)
numbrit 40.

Traditsioonid, mida selles numbris kajastame, on kestnud juba
aastakümneid. Need on see miski, mis muudab meie kooli eriliseks. See miski, mille üle me kõik võime uhked olla. Seega astu
pardale (ehk sea end mugavalt sisse) ja valmistu õhkutõusuks.
Kes teab, võib-olla lahkud seekordselt reisilt targemana, kui tulid,
ning hea õnne korral kohtad tee peal ehk lausa iseennast (shoutout kõikidele meie kooli toredatele fotograafidele). Õnn kaasa!

Nüüd, mil päevad on juba natukene pikemad ning päike vaikselt
kardinate vahelt piilub, on Sul, armas lugeja, võimalus söösta
koos meiega läbi viimase paari kuu põneva sündmustekarusselli.

Seniks aga jõudu ja jaksu ning hoidkem üksteist (ja iseend!!), küll
see suvi ka ükskord kätte jõuab!

Sel korral Lennuki pardal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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KoKoKo meie koolis
Liisa Jõerüüt, 11.A

11. ja 12. novembril tähistasime KoKoKo
ehk Kolme Kooli Kohtumise humanitaarprojekti 15. sünnipäeva. Selle aasta teemaks oli „Apteeker Melchiori jälgedes“.
Üritus toimus koostöös Tallinna 21. Kooli, Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Pärnu
Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahel.
Osalejad said osa võtta tõeliselt omapärasest üritusest, kus kolm kooli panid
proovile oma teadmised Indrek Hargla „Apteeker Melchiori“ raamatuseeria
kohta, oskused keskaegses kokanduses,
tiimitöö, sportlikud võimed viievõistluses ja veel muudki. Huvilised said osa
võtta ekskursioonist vanalinnas, mida
viis läbi tunnustatud kunstiajaloolane Jüri
Kuuskemaa, või jalga proovida Kristine
Esko keskaja tantsustiilide lühikoolitusel.
Loodame, et kõikidele osalejatele selle
aasta KoKoKo meeldis, ning jääme huviga
ootama juba järgmise aasta kokkutulekut,
mis toimub Hugo Treffneri Gümnaasiumis.
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Võõrkeeltepäevad
Engel-Mari Mölder, 11.B
Bienvenidos a los días de las
lenguas extranjeras! (Tere tulemast võõrkeeltepäevadele!)
Meie kooli gümnaasiumisse õppima
tulemise üheks hästi toredaks boonuseks on võimalus valida kolme erineva
C-võõrkeele vahel. Nendeks on hispaania, prantsuse ja saksa keel. Tänu sellele leiavad siin aset ka võõrkeeltepäevad,
mis on kujunenud omaette traditsiooniks. Tava kohaselt antakse teatepulk
igal aastal üle uue 11.B klassi kätte.
Niisiis ajasimegi oma klassi aktiivsed
hinged kokku ja asusime tegutsema.
Võõrkeeltepäevad toimusid 23.−24. novembril. Sel aastal tahtsime tuua koolipereni õpitavate keelte kasutuse teisteski maades ning meie ürituse osaks said
ka Tšiili, Belgia, Argentiina ja Šveits.
Võõrkeeltepäevade avamisel oli võimalus näha vingeid võistlustantsijaid
ja õpilastelegi anti võimalus paar sammu selgeks saada ning jalga keerutada.
Kahe päeva jooksul toimus mitmeid
loenguid ja tegevusi. Autohuvilised said

osaleda mõlemal päeval toimunud õppekäikudel Volkswageni esindusse, kus
neile tutvustati uusimaid disaini- ja tootearendusi. Registreerinutel oli võimalus kuulata loengut eutanaasiast, millest
rääkis meile pikemalt dr Mari Liis Ilmoja. Kes varem ei teadnud, teab nüüd,
et Šveits on üks väheseid riike, kus on
lubatud eutanaasia ehk abistatud enesetapp. Kutsusime ka praegu Eestis vahetusaastal viibivaid YFU vahetusõpilasi
tutvustama oma kodumaad ning nende
koolisüsteemi. Rääkimas käisid noored
Belgiast, Argentiinast ja Šveitsist. Samuti
jagasid kogemusi ning tutvustasid Belgia
elu ka vahetusaastal käinud eesti neiud.
Aatriumis oli avatud kohvik Maailma Maitsed, kus kooliperel oli võimalus maitsemeeli avardada, nautides erinevate maade rahvustoite.
Võõrkeeltepäevi oli väga vahva korraldada, saime omalt poolt jagada uusi
teadmisi ning ise ka kogemuse võrra rikkamaks. Loodan, et koolipere nautis üritust ning järgmiste võõrkeeltepäevadeni!
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Retseptinurk David Truusaga
Parimad kalakuklid püreestatud
herneste ja tartara kastmega
Need krõbedad kalakuklid on tükikesed taevast, eriti koos
piparmündihõnguliste püreestatud hernestega.
MUGANDATUD RETSEPT JAMIE OLIVERI 15 MINUTI
ROOGADEST

Koostisosad
Kuklite tegemiseks läheb vaja:
• 4 pehmet täisterakuklit
• 4 suurt või 8 väikest (~480g kokku) lamekala fileed (nt.
lest, väikesuulest, megrem, soomuslest jne.)
• Näputäis Cayenne’i pipart
• ½ kruusi nisujahu
• Oliiviõli
• 25 g parmesani juustu
• 1 pakk kress-salatit
• 1 sidrun

Kogus:
Valmistusaeg:
Tase:

Hernepüree valmistamiseks:
• 1 keskmine kartul
• 500 g külmutatud herneid
• ½ peotäit värsket piparmünti

4 inimesele
15 minutit
lihtne

Valmistamine

Kastme valmistamiseks:
• 6 hapukurki
• 1 spl noori kappareid
• 1 väike Little Gem salat
• 250 g rasvavaba maitsestamata jogurtit
• ¼ peotäit värsket aedpeterselli
• 1 sidrun

1.
2.

Enne valmistamist:
• Tõsta kõik koostisosad juba eelnevalt välja valmis
• Pane vesi kannuga keema
• Kuumuta ahi 130°C /250°F
• Pane väikse kaanega pann kõrgele tulele
• Suur praepann kõrgele tulele
• Tõsta välja köögikombain/saumikser

5.

3.
4.

6.
7.
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Pane kuklid ahju.
Viiluta kartul 0,5 cm paksuselt. Pane see väiksele pannile
ja kata keeva vee ning kaanega. Kuumuta keemiseni.
Maitsesta kala meresoola, musta pipra ja Cayenne’i pipraga rasvakindlal paberil. Seejärel puista sellele jahukiht.
Vala 2 spl õli suurele pannile ja lisa kala. Küpseta, kuni
kala on kuldpruun, pärast ümber pööramist riivi peale
parmesani juustu.
Pane hapukurgid, kapparid, salat ja jogurt köögikombaini.
Lisa petersell ja sidrunimahl, purusta kõik köögikombainis,
maitsesta ja vala kaussi.
Nõruta herned ja kartulid, püreesta köögikombainis ja
maitsesta.
Kui kala on täiuslik, võta kuklid ahjust välja ja serveeri
koos herneste, tartar kastme, kressi ja sidrunilõikudega.

Jõululaat Raua tänaval
Johanna Velt, 12.C
Aasta on küll uus ning jõulutrall on ametlikult läbi saanud, kuid heategusid pole kunagi vale aeg meelde tuletada. 26. detsembril toimus Tallinna 21. Koolis esimene suur heategevuslik jõululaat, mida korraldasid
üheskoos Õpilasesindus, Inspitsiendigrupp ning KultuuriGild.
Jõululaadast sai osa terve koolipere – kohal olid igas vanuses
õpilased, vilistlased, lapsevanemad, õpetajad ning külla jõudis ka jõuluvana. Aulas müüdi maitsvaid küpsetisi, hoidiseid,
imeilusaid käsitöökaupu ning vahetundides oli võimalik nautida kooliõpilaste laulmist, pillimängu ning tantsimist. Aatriumis tutvustasid ja müüsid oma tooteid mini- ning õpilasfirmad.
Müügitulu – 700€ – kanti projekti “Märka ja aita” heategevusfondi. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja abilisi oma panuse eest. Jõulud on siiski andmise aeg ning üheskoos tulekski aidata neid peresid, kes on raskustes ning vajavad abikätt.
Kohtume 2017. aasta jõululaadal, et tunda taaskord rõõmu
pühadest, üksteise seltskonnast ning heategude tegemisest.
“Kui tahad elus edasi jõuda, siis aita kõigepealt teisi.”
Jaapani vanasõna
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Noor ja särav Tiina Meeri tantsupartneriga jalga keerutamas.
Nääripidu 1984
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Jõululugu
Marie Valdes, 10.B
On iseenesestmõistetav, et Jõulunädalat
korraldab igal aastal 10.B klass. Nii on see
ju alati olnud ning loodetavasti on ka edaspidi. Kuid kuidas ikkagi sai alguse igal talvel koolimaja jõuluehteisse seadmine, koolipäevast koolipäeva kanduv ühtsustunne
ning jalakeerutamine parima helikunsti
saatel nädalat kokkuvõtval Jõulupeol?
Alustame algusest
Aasta oli 1984. Tolleaegsetele võimudele olid pinnuks silmas Tallinna 21.
Keskkooli inglise keele klassid, mis
ei olnud kooskõlas Nõukogude Liidu
veendumustega. Nõuti nende asendamist vene keele süvaõppeklassidega,
kuid kui juhtkond keeldus, esitati ultimaatum - kas loobub kool inglise keele
klassidest või direktor oma ametikohast.

Nääripidu “Jõulud Eestis”, 1984.
Eesti rahvalaulude ja uskumuste järgi koostanud ja seadnud Ellen Niit.
Viisid valinud Veljo Tormis.
Liikumise seadnud Aime Leis.
Tantsud - Tõnu Lindvet.
Käsitöö jõuluööl.

Direktor Olivia Laurik läks, inglise keele
klassid jäid.

Pildil: Eerik-Niiles Kross seltskonna meeleolu üleval hoidmas

See märgiline otsus pani aluse aastatepikkusele traditsioonile. Juba sama
aasta lõpus toimus esimene nääripidu - nimelt oli tol ajal jõulupeo organiseerimine mõeldamatu. Kuid sellegi
eestvedamiseks pidi tolleaegne 10.B,
eesotsas Marju Tapferiga, palju raskeid
hetki läbi elama. Kooli esimene nääripidu korraldati vägagi rahvuslikus meeleolus - teemaks vana eesti talupere jõulud.
Rahvarõivais õpilased ja õpetajadki, nääriehteisse rüütatud koolimaja, rahvalaulud
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ja regivärsid, rahvustundest kantud meeleolu - kõik see oli kooli seinte vahel enneolematu. See oli tunnistus rahvusliku
identiteeditunde säilimisest võõrvõimu all.
Nii saigi alguse meie kooli nüüdseks tugevasti juurdunud stiilipidude traditsioon.
Sellest ühest tähendusrikkast nääriõhtust
on tänaseks välja kujunenud lausa terve
Jõulunädal.

Fast forward aastasse 2016, mil au Jõulunädalat korraldada oli 70. lennu B-klassil. 16. detsembril toimus Jõulupidu, kus
esines 2016. aasta enimkuulatud artist
Reket, keda meil on õnn ka oma kooli
vilistlaseks nimetada. Kui kell lähenes
kaheksale, oli rahvas saalis hullumas.
Kui kell sai üheksa, ähvardasid jalad
tantsupõrandalt õhku tõusta. Kui kell lõi
kümme, säras taevast vastu ilutulestik.
Õhtu oli meeleolukas ning igatpidi edukas. Järjekordselt tõestas Tallinna 21.
Kool, et meie vaim pole kuhugi kadunud ning et rahvas on endistviisi tasemel.
Meie klassi ühiseks eesmärgiks oli teha
see nädal nii hästi, kui suudame, nautida üksteise seltskonda ning samal ajal
ka lõbutseda. See oli see üks nädal meie
elus, mil igal viimsel kui inimesel 10.B
klassist oli võimalus tundidest puududa
ilma pahandustesse sattumata. See üks
nädal, mille jooksul tarbisime rohkem
(alkoholivaba) glögi kui keskmine eesti pere 15 aasta peale kokku ning see oli
see üks nädal, mil meil avanes esimene
(ning tähtsaim) võimalus end koolipere seas tõestada. Jõulunädal sisendas
meisse usku, et saame alati hakkama.
Olen kindel, et tagasi vaadates tunneb igaüks meist sügaval südames uhkust. Eriti nüüd, mil teame, kuivõrd
imetabane on meie kooli jõululugu.
Aitäh Teile, Marju Tapfer, kes Te alati
meisse rahvus- ja ühtsustunnet sisendanud olete! Teie julgus, tahtejõud ning panus meie kooli maine, õhkkonna ja traditsioonide kujunemisesse on imetlusväärne.
Kool koolipere, koolipere kooli eest
- meil oli au jätkata Jõulunädala traditsiooni ning ootame juba põnevusega,
mis tulevasel 10.B klassil varuks on.
– Teie 70. lennu 10.B klass

Kasutatud materjal:
“Sada aastat koolikella”,
“Tallinna 21. Keskkool 1903 - 1993”
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Selle aasta õpilasfirmadest
Carmen Truu, 11.C
Nagu igal aastal on ka praegu meie kooli okste vahelt võrsunud uued õpilasfirmad. Lasime igal firmal end tutvustada,
et teada saada kes, nad on ning millega täpsemalt tegelevad, et siis üks põgus ülevaade koostada.

Chabble

Facebook
ÕF Chabble

Instagram
ofchabble

Meie õpilasfirma nimeks on Chabble. Toome esmakordselt Eestisse Taiwanist alguse
saanud bubble tea. Bubble tea on rohelise
tee baasil valmistatud karastusjook, mille teevad eriliseks naturaalsed puuviljapüreesiirupid ja huvitavad tapiokipärlid.
Bubble tea’d eristab teistest teebaasil karastusjookidest selle eriline valmistusviis,
mis hõlmab joogi jõulist raputamist. Meie
õpilasfirma koosneb viiest 11. klassi õpilasest: David Truusa, Karro Haav, Eva-Maria Ulla, Triin Alber, Susanne Ennok.

Mõte just bubble tea’d teha tuli meie firma
tegevjuhilt Davidilt, kes avastas bubble tea
võlu seda Inglismaal proovides. Kõik läksid Davidi mõttega kaasa, sest idee tundus
väga hea ja huvitav ning millegi täiesti uue
Eestisse toomine kõlas veel ahvatlevamalt.

Portwa

Facebook
ÕF Portwa

Meil
ofchabble@gmail.com

kui võimalik ja panustage sellesse nii
palju aega kui võimalik, sest firmaga
kaasneb väga palju lisakohustusi ja -kulutusi ning ettearvamatuid olukordi, mille peale me alguses mõeldagi ei osanud.

Võime öelda, et oleme end igal müügikorral toorainetest täiesti tühjaks müünud.
Nõuandeks teistele ütleme niipalju, et
hakake õpilasfirmaga tegelema nii vara
Instagram
portwa_wallet

Õpilasfirma Portwa tegeleb kompaktsete ja stiilsete rahakottide tootmisega.
Õpilasfirma koosneb viiest üheteistkümnenda klassi õpilasest: Stenist, Danielist, Roometist, Arabellast ning Liisast.
Klassi- ja eakaaslastena teame, kui olulist rolli mängivad ajaga kaasas käimine
ning lihtsus tänapäevases infoühiskonnas. Seepärast otsustasimegi muuta kõigile arusaadavat mõistet rahakotist. Me

Pildil vasakult paremale: David, Triin,
Eva-Maria ja Susanne
Meil
portwawallet@gmail.com

disainisime oma rahakoti väiksemaks,
kompaktsemaks ja mugavamaks, säilitades samas kvaliteedi ning esteetilisuse.
Juba õpilasfirma loomise hetkest oli selge, et kõigil liikmetel on sarnane visioon
ning arusaam loodavast ettevõtmisest.
Algselt oli meil mitmeid erinevaid tooteideid, mille vahel valisime, kuid lõpuks
suutsime jõuda kokkuleppele ning otsustasime just õhukeste rahakottide kasuks.

Pildil vasakult paremale: Arabella, Liisa,
Roomet, Sten ja Daniel

QPro

Heips! Meie oleme õpilasfirma QPro.
Meie meeskonda kuuluvad Ricko Tamm,
Marko Maal, Frederik Osman ning Kevin Tomingas. Meie võimas tiim tegeleb
magnetiliste laadijate müümisega. Otsisime sellist toodet, mida on igal noorel
oma elus vaja, ning otsustasime, et telefonilaadija on just see õige. Algselt oli
plaan müüa jalanõukotte, aga kuna me ei

suutnud pakkuda piisavalt kvaliteetset toodet, siis jäi see ära. Meie soovitus uutele
õpilasfirmadele oleks, et firma tegevuse
planeerimist tuleks alustada varakult. Muidu jääte ajahätta ning teil tekivad raskused
ajagraafikus püsimisega. Kindlasti ärge
unustage tellida meie juhtmeid meeskonna
liikmete käest, need on juba otsa saamas!

Edu Võti

Meil
simoonapeensalu@gmail.com

Tere, oleme õpilasfirma Edu Võti:
Maria Katariina Kuusing, Simoona
Peensalu ja Kristjan Joosep Jalakas.
Meie õpilasfirma sooviks on pakkuda üheksandate klasside õpilastele motivatsiooni
ja edu õpetuse loengut, mille eesmärk on

hoida üleval nende motivatsiooni ja anda
aimu kuidas nende tänased otsused mõjutavad neid tulevikus. Idee sündis tänu
oma kogemustele üheksandas klassis, kus
näiteks gümnaasiumi katseteks õppimine
jäi viimasele minutile vähese emotsionaalse toe, motiveerituse ja info tõttu.

Icerolls

Meil
icerollsicecream@gmail.com

Meie õpilasfirma Icerolls liikmeteks on
Kaspar Selke, Õnnela Randmaa ja Madli Kärt Ollisaar. Toodame Tai kultuurist
pärit jäätiserulle, mis valmivad -35°C

pannil. Kuna Eestis pole veel sellise ideega tegeletud, mõtlesime olla esimesed.
Meie nõuanne tulevastele õpilasfirmadele
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Pildil vasakult paremale: Marko,
Ricko ja Kevin

Peale seda mõistsime kui tähtis on teha
juba täna tuleviku jaoks õigeid valikuid.
Meie soovitus järgmistele õpilasfirmade
loojatele oleks: järgige oma vaistu, ärge
lööge kõhklema, sest ükski idee pole kunagi
liiga halb kui asja südamega ja õieti ajada.

on järgnev: ärge arvake, et õpilasfirmaga tegelemine lihtne on. Tuleb olla
järjepidev ja mitte pead norgu lasta!

Montem

Facebook
ÕF Montem

Montem on õpilasfirma, mis toodab
tellimuspõhiseid longboard’e. Longboard on üks rulaliik, kuid olemuselt
pigem transpordivahend kui ekstreemspordiriist. Kliendid saadavad meile
enda soovid: kuju, suurus, kujutis longboard’i all jne. Vastavalt kliendi soovidele paneme meie oma käed tööle. Nii
sünnibki Eesti käsitöö pärl – teie laud.

kõvasti paremad kui toona. Niisiis otsustasimegi asutada oma õpilasettevõtte.
Meie õpilasfirma koosneb neljast liikmest:
alati positiivne tegevjuht Kalev Villem, kogemustega tootmisjuht Karl Friedrich Lind,
ambitsioonikas turundusjuht Harri Rebane
ning korrektne finantsjuht Martin Sepp.

Idee asutada õpilasfirma tuli juba enne
suve – meie tootmisjuht Karl ja tegevjuht Kalev olid oma garaažides juba paar
longboard’i valmistanud ning neil oli see
väga hästi õnnestunud. Koolis on meil
kasutada töökoda, seega tingimused on

Tulevastele õpilasfirmadele soovituseks:
haarake kinni igast võimalusest, sest te
ei tea kunagi, kus võib peituda teie läbimurdevõimalus. Austage üksteist ning
töötage kui üks terviklik meeskond,
kuid ärge jääge liialt üksteisele lootma. Looge sidemeid teiste ettevõtete ja

õpilasfirmadega. Soovime ÕF Montemi
poolt tulevastele ärinoortele tuult tiibadesse!

Weiv

Facebook
Weiv

Meil
kristjan@weiv.ee

Instagram
weiv_it

Meie oleme õpilasfirma Weiv: Kristjan
Joosep Jalakas, Carmen Truu, Roland
Abel ja Rünno Tammela. Weiv toodab
disainseepe ja vannipomme. Seebid toimivad kui tavalised seebid, kuid on tarretisliku tekstuuriga. Miks just tarretisseebid? Need on huvitavamad ja kutsuvad
rohkem käsi pesema kui tavalised seebid.
Selliseid seepe Eestis palju ei leidu ning
toode sobib perfektselt nii koju, kontorisse kui ka kingikotti. Hetkel on meil

Pildil vasakult paremale: Rünno, Kristjan,
Carmen ja Roland

Minifirma Cordy

Meie oleme üheksanda klassi õpilased
Rahel Kelus, Frida Brit Noor, Victoria
Talpsepp, Tristan Filantšuk, Robert Lee
ja Katarina Stokes ning eelmisel sügisel
asutasime oma minifirma Cordy. Meie
firma tegeleb käsitööna puidust kõrvaklapihoidjate tootmisega. MF asutamine
oli tegelikult loovtöö raames, aga idee
sai alguse juba 2015. aasta sügisel, kui
osalesime Erasmus+ projektil, kus läbisime õpilasfirma simulatsiooni. Kohapeal asutasime õpilasfirma, mis tootis
alternatiivset kõrvaklapihoidjat, ja kuna

Facebook
Cordy

Instagram
cordyfirma

Pildil vasakult paremale: Karl, Harri, Martin ja
Kalev

valikus 8 erineva lõhna ning värviga seepi
ja 5 erinevat vannipommi igale maitsele.
Soovitusi tulevastele õpilasfirmadele: mida
varem oma tegevust alustate, seda lihtsam,
ärge jätke asju viimasele hetkele ning lähenege asjale loovalt. Laatadel olge julged ja
võtke asja tõsiselt, kuid nautige protsessi.
Ükski idee pole liiga halb, kui teha asja
südamega ja uskuda iseendasse. Põnevaid ideid võib leida näiteks Youtube’ist.
“What is elegance? – Soap and water”
- Cecil Beaton
Meil
cordyfirma@gmail.com

meile kõigile idee meeldis, siis otsustasime seda edasi arendada. Oleme praeguseks saanud juba väga palju vahvaid
tutvusi ja õppetunde ning soovitame seda
kogemust ka kõikidele teistele. Minifirma/
õpilasfirma asutamine on väärt õppetund
edasiseks eluks ja kui tekib võimalus ka
ise sellises ettevõtmises osaleda, siis tuleb sellest kindlasti kinni haarata! Meie
tegemisi saab jälgida sotsiaalmeedias ja
küsimuste/soovide korral saab meiega
ühendust võtta Facebooki ja meili kaudu.
Pildil vasakult paremale: Rahel, Victoria, Tristan,
Katarina, Frida ja juhendaja Kadri Mägi
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INGLISMAA
KUNSTINÄDAL
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Welcome to England!
Agnes Värik, 11.C
Kõik 11.C klassi õpilased on aulas laval
pisarates ning kallistavad üksteist. Inimesed saalis aga on püsti ja plaksutavad.
Selline oli meie kunstinädala suurejooneline lõpp, mis kõik emotsioonid esile tõi. Eks
oli ka põhjust, sest kaks nädalat rasket tööd
hakkas ka tugevamatele lõpuks mõjuma.
Alustagem siis algusest. Juba maikuus
hakkasime süvitisi koos Tiina Meeriga
Inglismaa kunsti ja kultuuri õppima ning
see kandus sujuvalt sügisel algavale kooliaastale üle. Keegi ei osanud sellel hetkel
veel närveerida, et peaks justkui midagi tegema hakkama. Kuid järsku oktoobrikuus
jõudis kohale, et kunstinädalani pole enam
palju aega jäänud. Siis hakkas pihta sagimine ja mida lähemale oodatud nädal jõudis, seda kiiremaks klassi tegevus muutus.
Ja kätte oligi jõudnud 2. jaanuar, kus hakkas pihta praktiline osa. Enamik meist
olid veel aastavahetuse pidustustest pisut
väsinud, kuid jaks taastus töötegemise käigus kiiresti. Hommikul oli muidugi heaks

stardipauguks inglise rahvatantsu õppimine, mis keha kohe üles äratas. Peale seda
ei osanudki kuskilt kuidagi alustada, sest
teha oli nii palju ja ei osanud paika panna,
mis see kõige olulisem on. Aga töö hakkas
siiski vaikselt sujuma ja nii meie kunstinädala visuaalne pool vaikselt nädalaga
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valmiski. Seda muidugi koos paljude teiste klasside õpilastega, kes käisid maalimas ja aitasid muidu kaasa. Reede õhtul
oli küll „kerge“ paanika, et nii palju asju
on veel tegemata. Pidevalt oli kuulda: „
Me ei jõua! Jama on! Mul on veel sada
asja teha!“, aga, no näed, jõudsime küll.
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Esmaspäeva hommikul kell 7.00 astusime
koolimajja sisse ja kerge närv oli ikka sees
küll – pidime ju hakkama kooliperet trepil
tervitama ja kell 8.00 juba jooksma muid
asju korraldama. Harry Potter’i keebid
lendasid seljast ning asendusid moedemonstratsiooni kostüümidega. Esimene
vahetund catwalk’i tehes oli pisut närviline olla, ent edaspidised lavalolekud
muutusid juba omamoodi nauditavaks.
See oli tegelikult nii kõikide nädala sees
toimunud tegevustega – esimesel korral
olid „Elavad pildid“ natuke kohmakad,
kuid kuue etendusega õpib nii mõndagi, „Harry Potter’i lastenäidend“ oli esietendusel võrdne närvipuntraga, kuid lõpuks oli tegu küllaltki vahva etteastega.

Ilmselt kõige rohkem ajas meid endid
naerma see, et juba esmaspäeva hommikul
sai selgeks, et tundidesse pigem ei jõua,
aga ei ole hullu, sest nagu Maarika Paun
meile mainis: „Kunstinädalal tehakse asju,
mida koolis ei õpita, kuid mis tegelikult
vajalikud on,“ seega julgen väita, et õppisime ikka küllaga. Põhiline oli ilmselt ajaplaneerimine ja koostöö, mis lõpuks juba
täitsa hästi välja tuli. Tõestuseks on kindlasti meie kunstinädala lõpupidu, mis pandi kokku umbes kaks tundi enne reaalset
peo algust. Oli see vast ikka sagimine ja
närveerimine, aga tegelikult oli kõik vägagi kihvt. „Alguses ei saa vedama ja pärast
ei saa pidama,“ütleksin selle kohta. Peo algus venis pisut, kuid lõppeda see nagu ei
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tahtnudki. Oleks meil rohkem aega olnud,
siis ilmselt oleks ühe lõpuloo asemel viis
tulnud – kasvõi viis korda „Yellow Submarine’i“. Klass oli sellel hetkel ühtsem
kui kunagi varem: need pisaratevalamised ja tundepuhangud. Aga Kahrut ütles
sellepeale kuldsed sõnad: „Kui 11C klassi tüdrukud peale kunstinädalat nutavad,
siis on järelikult hea kunstinädal olnud.“
Ja tõsi ta on! Emotsioonid laes ja unustamatu kogemus saadud, pidime kuidagi koolirutiini tagasi tulema, mis
osutus raskemaks, kui arvasime, sest
seljataha jäid kaks „ülikõva“ nädalat, mis meie klassi ühendama jäävad!

Filmisoovitused
Kristiin-Heleen Toovis, 10.C

Viiking
Draama, action, ajalooline eepos
Alla 12. a mittesoovitatav

Filmi tegevus leiab aset varasel keskajal,
mil suhteid klaariti vaid teravate mõõkade
abil. Peale Kiievi-Vene suurvürstiriigi alade ühendaja Svjatoslavi surma jäävad riigi
etteotsa tema kolm poega: Jaropolk, Oleg
ja noorim vend Vladimir. Vürst Jaropolki
süüdistatakse Olegi surmas, mistõttu on
Vladimiri kohuseks venna surma eest kätte

maksma. Vladimir keeldub seda tegemast
ja suundub kaugele põhja, kus on suutelised ellu jääma vaid viikingid. Saabub aeg,
mil suurvürst Vladimir pöördub tagasi, et
asuda Kiievi-Vene suurvürstiriigi troonile. Ees ootavad teda õukonnaintriigid.

Armastus abielunaise vastu osutub aga
noorele vürstile saatuslikuks. Irina südame
võitmiseks peab ta tegema valiku tunnete
ja kohustuste vahel. Uus ajalooline draama puudutab just seda ajajärku Venemaa
ajaloos, mida katab siiani saladuseloor.

Sebastianist (Ryan Gosling, „New Yorgi varjus“, „Rumal pöörane armastus“),
kes näevad vaeva, et saada hakkama
linnas, mis on kuulus lootuste purustamise ja südamete murdmise poolest. See
tänapäeva Los Angeleses aset leidev ja

igapäevaelust pajatav originaalmuusikal
vaatleb rõõmu ja valu, mis oma unistuste poole püüdlemisega kaasas käivad.

La La Land:
California unistused
Komöödia, draama, muusikal
Alla 12. a mittesoovitatav

Oscarile kandideerinud lavastaja Damien Chazelle’i („Whiplash”) uus film „La
La maa: California unistused“ jutustab
loo algajast näitlejannast Miast (Emma
Stone, „Lindmees ehk võhiklikkuse ootamatu voorus“, „Rumal pöörane armastus“) ja pühendunud džässmuusikust

Baleriin
Animatsioon, kogupere
Perefilm

Félicie on Bretagne’ist pärit noor orb, kel
on vaid üks kirg – tantsimine. Ühes parima
sõbra Victoriga, kes ihkab suureks leiutajaks saada, kavandab ta pöörase põgenemise orbudekodust Valguse linna Pariisi,
kus Eiffeli torni alles ehitatakse! Félicie
peab nägema vaeva, nagu ei iial varem,
end ületama ja õppima vigadest, kui tahab
teha teoks oma metsikuima unistuse ja saada Pariisi ooperiteatris priimabaleriiniks.
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Film on 7 Kuldgloobuse nominent ning pärjatud 8 Critics’ Choice Awards auhinnaga.

Raamatusoovitused
Kristiin-Heleen Toovis, 10.C

Kus on kurja kodu
Robert Galbraith

Kus on kurja kodu” on autori kolmas
Cormoran Strike’ist kõnelev krimiromaan. Kui Robin Ellacott avab talle saadetud salapärase paki ja avastab sellest
oma õuduseks mahalõigatud naisejala,
siis pole tema boss, eradetektiiv Cormoran Strike kuigivõrd üllatunud, küll aga
väga murelik. Strike’ile tuleb minevikust
meelde neli inimest, kes võiksid süüdlastena kõne alla tulla – ja Strike teab,
et igaüks neist on võimeline panema toime kirjeldamatult võikaid kuritegusid.

Kuna politsei pöörab tähelepanu ainult
ühele kahtlusalusele, kes aga Strike’i arvates ei saaks kuidagi olla see õige, võtavad tema ja Robin juhtumi lahendamise
enda peale ja tungivad ülejäänud kolme
mehe kuritegeliku maailma varjatud koleduste keskele. Ent aset leiavad juba
järgmised roimad ja aeg loo lahendamiseks hakkab otsa saama. Kindlasti sobib
raamat meie äsja lõppenud kunstinädala
temaatikasse, lugejal on võimalus tutvuda
ka teiste maailmadega, mille Harry Potteri
looja, J. K. Rowling, on välja mõelnud.

Universum pähklikoores
Stephen Hawking

“Universum pähklikoores” on sobiv lugemisvara kõigile, kes tahavad midagi taibata Kõiksusest, milles me elame.
Raamat viib teid teoreetilise füüsika eesliinile, kus tõde on tihti väljamõeldistest
veidram. Siin selgitatakse argikeeles seadusi, millele allub Universum. Teid kutsutakse reisikaaslasteks erakordsele läbi
aegruumi kulgevale teekonnale. Rohked
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värvipildid ilmestavad seda ekskursiooni
sürrealistlikule imedemaale, kus osakesed, kiled ja niitjad stringid uitavad üheteistkümnes mõõtmes, kus mustad augud
auruvad ja kaovad, kus kosmiline algidu,
millest meie Universum sündis, on tilluke
nagu pähkliiva. Tegemist ei ole tavapärase ilukirjandustekstiga, raamatusse süvenedes saab sealt ka palju silmaringi ja
teaduslikku mõtlemist arendavat materjali.

Ristsõna
Anna-Britt Pähkel, 12.C ja Margaret Loik, 12.B

Alla
1.
2.
4.
5.
7.
9.
10.

Double-decker ehk kahekordne...
Biitlite üks tuntumaid laule “... allveelaev”.
Kuulus võluripoiss.
Millise looma aasta algas?
Mis loom on multikategelane Shaun?
... imedemaal.
Inglismaa pealinn.

Kõrvale
2.
3.
6.
8.
11.
12.

Mida kannavad inglise naised tihti peas?
Inglise krimisari, mille peategelast kehastab Benedict Cumberbatch.
Mr.Beani eestikeelne nimi ehk härra...
Üks vahva põrsas Inglismaalt.
Apelsinimarmelaadi armastav karu.
Inglismaa kuulsaim jook.
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Värvi ise!

Õpetajate ütlused
Henton Rafael Figueroa Aste:
– “Oletame, et meil on kanavajadus, me näeme, see kanajalg
seal leti peal, aga me ei saa fikseerida, kas tema oli rõõmus vōi
tema oli kurb”
– “Kui sa tunnis ei käi, siis sa võid väga vabalt olla ka šašlõkk
või surnukeha.”
Jaanus Adamson:
– “Ei ei tähenda alati ei.”
– “Üheksakümmend on sada.”
– “Võta ükskõik mis asend sisse, peaasi, et sa vait oled.”

Eve Sildnik:
– “Ega ma ei keela, minge poodi ja ostke endale mälu juurde...
Kui teil sellest puudus on.”
– “Mis te vingute, üks ving käib kogu aeg, ma saan teie pärast
vingumürgituse.”
– “Aga näete, teie klassiõde oskab vorstivõileibu ilma vorstita
teha.”
– “Mul ongi just üks Rain, kellel on Porsche, sain sellega suvel
isegi sõita.”
“Keha on tempel.” - Ivo Raenok
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