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värske pedagoogiga.
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Koos sügisega on saabunud aeg välja anda selle kooliaasta esimene (ja ühtlasi neljakümne esimene) Lennuk. Vaatamata pidevale
vihmale hoiavad viimased kangekaelsed lehed veel visalt okstest
kinni, tihe pilvekate justkui varjaks maailmalõpu saabumist ning
rõske tuul kannab meieni juba vaikselt talveks valmistuva looduse lõhnad. Aeg, mil nii kooli minnes kui kui ka koolist tulles
pimedust saab nautida, ei ole enam kaugel, kuid ärgem laskem
end sellest heidutada, vaid suunakem järjest rohkem tähelepanu
iseenda sees toimuvale ning meenutagem, et kuigi me ei saa
ümbritsevat kontrollida, siis oma reaktsioonide eest vastutame
vaid ise. It’s all in your mind.

Ka mina olen viimastel päevadel juba korralikult küünlaid põletanud, kõlareid kulutanud ning end tassi tee ja hea raamatuga
teki sisse tahtnud mässida, kuid seda soovin kõigi eelduste kohaselt ka järgnevad pool aastat teha, seega sunnin end ning ärgitan
ka Sind (pärast seekordse väljaande läbi lugemist) kummikuid
jalga ja vihmajopet selga panema ning õue veel selle sügise viimaseid värve imetlema minema!
Olgem iga aastaaja eest tänulikud, hoidkem iseennast ja ümbritsevat (eriti praegusel haiguste perioodil!) ning üritagem alati
kõiges midagi head leida. Järgmise korrani!
– Marie Valdes, 11.B
Lennuki peatoimetaja 17/18
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Meie kooli sakslased Ungarit ja Austriat avastamas
A

MARIA GOLDRIN, XI B

Pärast nädalast kooliskäimist otsustasime
meie kooli gümnasistidest koosneva saksa
keele oskajate grupiga suunduda neljaks
päevaks vahetusõpilasteks Ungarisse,
väiksesse linna nimega Györ, mis asub
Viinist vaid 1,5h bussisõidu kaugusel.

Doonau jõeharu. Oli leitud aega, et sõita
lähedalasuvasse Pannonhalmasse, kus
saime käia väga auväärses ja kuulsas
kloostrikompleksis. Peale kõigi nende
tegevuste saime küllalt praktiseerida
saksa keelt ja mängida igasuguseid
sportmänge.

Ungari on lavendli, päevalillede ja sooja
päikse maa, kus ei räägita absoluutselt
inglise keelt, kuid mis on sellegipoolest
sõbralik ja külalislahke.

Huvitav fakt: ungarlastel on olemas
täitsa enda ‘kohuke’- magus, sokolaadiglasuuriga kaetud toorjuustu pulgake
- ning nad olid väga üllatunud, saades
teada, et ka meil Eestis on see unikaalne
maius olemas.

Ungarlased võtsid meid vastu väga soojalt ning näitasid linna igatpidi: käisime
raekojas ja kirikutes, külastasime noorte
olümpiaks ehitatud spordikompleksi ja
sõitsime paatide ning kanuudega mööda

Reede varahommikul startisime Viini,
kus juba kell 10 vaatasime Hispaania
ratsakooli treeningut. Need Lipitsa tõugu
hobused on tõesti väga suursugused ja
graatsilised, nii et hing jäi kinni neid

ilusaid loomi vaadates. Pärast seda käisid
enamus Lilblikamajas ja Rahvusraamatukogus ning Albertiina kunstimuuseumis,
kus meile tutvustati Monet’st Picassoni
kunstnikke, kunstiliike ja teoseid. Pärast
seda oli vaba aeg, kuid alguses majutasime
ennast hotellis ära ja siis läksime juba
väiksemate gruppidena linna uudistama.
Viini tasub tulla puhtalt juba arhitektuuri pärast, sest nii grandioosseid
barokkmaju vaevalt kuskil veel saab
kohata. Päev lõppeb selles linnas kell
kuus, kui pannakse kinni kõik muuseumid
ja enamik Viini kohvikutest. Sellegipoolest jõudsime veel ära käia püha Stefani
kirikus, mis on ühtlasi ka Viini toomkirik,
mis juba esimesest pilgust võttis sõnatuks
oma suursuguse ja uhke gooti stiiliga.
Hilisõhtuks olid kõik tagasi oma tubades,
väsinud, kuid õnnelikud.
Laupäeva hommikul olime juba lennukis
ja lõunaks Eestis tagasi- tulvil rõõmsaid
hetki ja häid mälestusi.
Suur tänu loomulikult Maarika Paunale,
Goethe instituudile ja Pasch projektile, et
nad võimaldasid meil niivõrd toredast ja
kasulikust reisist osa võtta.

X X I
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Võõrkeelte päevad 25.-27. septembril
Oligi kätte jõudnud aeg võtta meil, selle
aasta 11.B klassil, üle teatepulk korraldada võõrkeeltepäevad. Kui eelmise
aasta üheteistkümnendikud said ülesandeks täita kaks päeva, siis meile anti
võimalus sisustada kolm päeva erinevate sündmuste, töötubade ja loengutega,
millest siin artiklis nüüd juttu tuleb.
Tegevusi sai korraldatud nii põhikooli
kui ka gümnaasiumi klassidele. Tähtsaimat keelelist osa - etteütlust (mõistagi
inglise keeles) - said sel aastal teha kõik
viiendikud ja kuuendikud. Väikestele kolmandikele käisid kaks meie klassi neiut
rääkimas oma eelmise aasta kogemusest Hollandi õpilasvahetuse projektis
ja tutvustasid Waalwjikis asuvat võlulist
muinasjutuparki - Eftelingi. Veel tehti
„Tweenie põngerjate“ laulude saatel
hommikuvõimlemist.

David Truusa avatud gastronoomiatunnist
„French Cuisine“. Mõistagi oli ka meie
„cuisine“- küll rahvusvahelisem - esindatud aatriumis asuvas võõrkeelte päevade
kohvikus. Esindatud olid inglaste kahte eri
sorti scone’id, sakslaste õunakook, churro
cupcakes, pretzel’id, lihapirukad, isuäratavalt suures koguses eesti laste lemmikud
- viineripirukad ja paljud teised.
Märkamatult jõudis kätte kolmapäev ja
nädala tähtsündmus - filmiõhtu, mille
avasime ehtsa Brasiilia samba saatel.

A

PILLERIN KIVIPÕLD, XI B

Toimus meie klassifilmi „EGE- Europe
gone evil“ esilinastus ning näitasime ka
teiste klasside meistriteoseid, mida olime
palunud just selleks sündmuseks filmida.
Ingliskeelsete filmide kategoorias saavutas esikoha 8. klasside film “British stuff”.
C-keelte kategooria võitis 12. klasside
hispaaniakeelne film peaosades Marten
Puidaku, Caroly Leppiksoni ja Ott Kanguriga. Publiku lemmikuks osutus aga 10.
klasside film “The Basics Of The Student”.
Õppisime võõrkeeltepäevade korraldamisest palju uut ja huvitavat ning
loodetavasti saime ka teile, head lugejad,
pakkuda palju rõõmu ja uusi teadmisi
võõrkeeltest. Auf Wiedersehen - järgmiste
kohtumisteni!

Gümnaasiumiklasside jaoks algas
esmaspäev subtiitrite tõlkimise ABC
loenguga. Järgmised kolm tundi olid
pühendatud sündmusele „Brazilian
Rythms“, millest võtsid osa kõik 6.-12.
klassid. Päeva lõpus toimus tõlkimisvõistlus 7.-9. klassidele.
Teisipäeval toimus suur tõlkimisvõistlus, kus tõlgiti lühifilme inglise keelest
hispaania, prantsuse, saksa, vene ja eesti
keelde. Päeva lõpus oli võimalik võtta osa

X X I

FILMIÕHTU ZÜRII
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Noore vere jumalikud katsumused
A

M E E R I E L I S A B E T H P A LT M A N N , X A

Esimesed päikesekiired piitsutasid
halastamatult üha rohkem kössi tõmbuvaid varje. Ligikaudu sajas kodus üle
Harjumaa hakkasid ärkama Tallinna
21. Kooli verivärsked rebased, minagi
nende seas.
Erinevalt teistest esmaspäevadest pidi
sel korral juhtuma midagi erakordset.
Sel korral, täpsemalt pärast esmaspäevaste koolitundide lõppu, pidi määratud
saama meie kõigi saatus. Ees ootas
kohtumine Jumalatega. Seda meeles
pidades lohistasime end tunnist tundi
ja kuidagi läbi piinarikka esmaspäeva.
Koolipäeva lõpus aeti meid kõiki aulasse,
mis oli (arvestamata ühtainsat valgust
andvat prožektorit) kottpimedaks tehtud.
Jumalad lasid meil end kaua oodata, ent

nende saabudes oli elevus seda suurem.
Rebasenirud kutsuti ükshaaval ette, kästi
vastata paarile küsimusele ning seejärel
pani iga abiturient oma rebasele pidulikult passi kaela. Esmaspäev lõppes
enamikele üsna ruttu, väga palju kauem
mind kinni ei hoitud.
Järgnevatel päevadel võis koridorides tihti
näha napakalt riietatud kümnendikke.
Paljud noorhärrad ja -preilid olid sunnitud oma Armani teksad, Adidase jalanõud
ning kallid käekellad välja vahetama
suurte lilleliste või väikeste sädelevate
kleitide, ehitustööliste tunkede (millega
olid loomulikult komplektis ka telliskivi
ning kellu) või muu ebatavalise vastu.
Mitmed koolikotid asendusid pottide
või ämbritega ning peakatted tühjade
arbuusikoortega. Mis puutub sügismoodi,
mõtlesid meie Jumalad ühel päeval
hoida ka ühtset joont. Sestap toimus

retsinädala kolmapäeval kohustuslik
hommikumantlipäev, mil saime oma
oskused proovile panna uutmoodi hommikuvõimlemises ja –tantsimises. Harvad
polnud rebastele korrad, kui vahetunnis
pidi vastuvaidlemata mekkima sinepit,
ingverikomme, sibulat, sprotte, vürtsikat
tomatimahla või smuutisid, mille koostisosi oleks parem mitte teada.
Väiksemastki valest sammust või sõnast
tasus hoiduda, sest nii üks kui teine tõi
endaga tavaliselt kaasa lugematul hulgal
prääksuga kükke või „isuäratavaid” palu
eelnevalt mainitud nimekirjast. Et iga
abituriendi sõna on rebasele seaduseks,
pidi nii mõnigi reinuvader aeg-ajalt
täitma nii suuri kui väikeseid ülesandeid,
neist leebemad olid Jumalale toiduvarude
kogumine või tunniplaani kirjutamine.
Tuleb tunnistada, et kõigist rebastenädala
katsumustest oli ilmselgelt kõrge kaarega üle neljapäevane linnarets, kus
kümnendikel tuli proovile panna oma
stressitaluvus, kiire mõtlemine ja kõik
loomalikud instinktid. Linnaretsi esimene pool toimus klasside kaupa, mina kui
A-klassi õpilane suundusin koos saatusekaaslastega vanalinna, kus meid ootas ees
tõeline häda ja viletsuse retk.
B-klassi retsimuljeid kirjeldab lühidalt
kümnendik Siim Vaher:
„Retsinädalal pidime me igasugust pulli
tegema: üks inimene pidi terve päev niimoodi ringi käima, et tal oli ühe jala põlv
kinni teibitud sellisesse asendisse, et ta
ei saanud põlve liigutada; minul kammiti
juuksed märja kammiga kahte lehte nagu
mingil Mozartil ja paarile klassivennale
tehti maniküür ja meik. Linnaretsil olime
Šnelli pargi ja vanalinna kandis. Kui linna
peal marssisime, pidime kõik laulma, et
Maa on lapik. See ,,sügav mõttetera”
tegigi just meie klassi retsi huvitavaks ja
omanäoliseks.

X X I

Üldiselt mulle rebaste rets väga meeldis.
Selle käigus muutusime klassiga ühtsemaks ja õppisime ka abituriente paremini
tundma. Ma loodan, et see traditsioon
jätkub jõudsalt.”

6

o k t o o ber 2 0 1 7

C-klassi linnarets toimus Linnahalli
kandis. Kui lõpuks terve lennuga kokku
saime, oli kindel – humanitaarklassi
piinad olid olnud selgelt kõige hullemad!
Õnneks sadas terve linnaretsi aja kerget
uduvihma, muidu oleks enamik värskeid
gümnasiste pidanud oma juustes leiduvatest õudustest lahti saamiseks pea
kiilaks ajama.
Lõpuks said kõik klassid Vabaduse platsil
kokku, et täita ühiseid ülesandeid eri klassidest kombineeritud meeskondadega. Et
tulevatel generatsioonidel oleks põnevam, ei hakka ma kõiki linnaretsil aset
leidnud sündmusi avaldama. Küll jõuab
igaüks neid saladusi ise avastada!

X X I

Nädalale punkti pannud retsipidu oli kohe
nii vägev elamus, et sellest võiks kirjutama jäädagi. Olen üsna veendunud, et
kuigi kogu nädal oli paras pähkel, on see
siiski midagi, mis jääb igale rebasele eredalt meelde kohe väga pikaks ajaks ning
aitab üle elada ees ootavat ränkrasket
gümnaasiumipõlve. Loodan, et meie endi
klass suudab kord abiturientidena latti
sama kõrgel hoida ja vääriliselt rebastenädala püha tava jätkata.
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21K gümnaasiumiklasside Instagramid
10.A klass

10.B klass

10.C klass

11.A klass

11.B klass

11.C klass

X X I

12.A klass
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12.C klass

Meie kool numbrites

1357
Õ P I L A S I KOKK U

Õ P E TA J A I D

87
I KOO L I A S T E

356

I I KOO L I A S T E

K L A S S I KO M P L E K T E

43

I I I KOO L I A S T E

364

GÜMNAASIUM

307

330

Liitu Lennuki toimetusega!
Kui soovid panustada meie koolilehe tegemistesse, sulle meeldib
kirjutada või kui oled valmis oma häid ideid ja soovitusi toimetusega jagama, siis võta meiega läbi Lennuki FB lehe ühendust
või pöördu Marie Valdese poole.
X X I

Õpetajate ütlused
Kauksi
“Tahaks rokkida.”

Kirillova
“Sjee ei olje vjene kjeel, etaa hiina keel jaapani variant.”

Sildnik
“Piimaga ei kirjutata.”
“Luik lendab tahvli ette.”
“Sa oled nagu makaron Fred, lähed krõksti pooleks.”

Kotovitš
“Tuled vilguvad, sõnad vilguvad.”
“Vilgub, vilgub.”

Valdmets
“Järgmine ülesanne on Toomase (Pool) kohta. See ütleb, et Toomas
peab eksamit kordama. Loodame, et siiski mitte.”

Paggi: “Ma saan aru, Siim (Vaher), et ma noorte tüdrukutega ei
võistle, aga vaata tunnis siiski palun mind, eksole.”
Noor neiu: “Ei, õpetaja, tegelikult vaatas siim seda puud seal.”
Paggi: “ahah, no selge, mina konkureerin siis ainult puudega...”

o k t o o ber 2 0 1 7

9

X X I

Paggi
“Ära söö seda saia, lõpetad nii nagu mina.” (osutab oma kehale)
läheb oma laua taha ja korgib rc koola pudeli lahti

Soysal: Who were below people?
11B: Slaves!
Soysal: No, that’s racist.

Intervjuud uute pedagoogidega meie koolis
A

K R I S T I I N - H E L E E N T OO V I S , X I C

Jaana Loopre
Mis pani Teid tahtma tulla meie kooli
psühholoogiks?
Mind köitis fakt, et koolil on väljakujunenud traditsioonid ning hea asukoht.
Samuti kuulsin eelmiselt psühholoogilt
häid sõnu töökeskkonna kohta. Pärast
kandideerimist ja intervjuud jäi kummitama ka kooli ilu ning suursugusus.
Miks on psühholoog koolis oluline?
Võib öelda, et aastate jooksul ei ole
vaimse tervise mured ühiskonnast kuhugi
kadunud, kuid nende märkamine ja teadvustamine on tunduvalt paranenud.
Teatavasti peegeldab kool ühiskonda
ning seetõttu on murekohtade asjus oluline sekkuda juba koolieas, et vältida või
leevendada probleeme täiskasvanuna.
Mis on koolipsühholoogi ameti juures
keeruline?
Koolipsühholoogina tuleb „kanda mitut
mütsi“ ning olla alati ootamatuteks
seikadeks valmis, mis võibki vahel keeruliseks osutuda.
Mis on üks asi, mida Te soovite, et
kooli õpilased Teie kohta teaks?
Soovin, et õpilased teaksid seda kõige
põhilisemat – olen nende jaoks murede
ja rõõmude korral olemas.

X X I

Kus ja kellena näete ennast 10 aasta
pärast?
Näen end tegelemas lisaks psühholoogiavaldkonnale ka mitmete muude
huvipakkuvate valdkondadega, millest osad on veel kujunemisjärgus.
Kindlaid plaane ma sageli ei teegi,
kunakogemused on näidanud, et vahel
juhatab elu ka ise õigele teele ja huvitavate võimaluste juurde.
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Polina Martila
Kirjeldage hetke, kui teadsite, et
Teist saab prantsuse- ja inglise keele
õpetaja. Kui saaksite oma otsust nüüd
muuta, siis kas valiksite teisiti?
Hetkel mulle meeldib minu valik. Olen
juba 3 aastat tagasi otsuse teinud, et
tahaksin õpetajana töötada. Prantsuse
keele ja kultuuri õpetamine on minu jaoks
unistuse täitumine mõnes mõttes.

Mis on keelte õpetamise juures parim
osa?
Keelte õpetamise juures parim osa on
teiste riikide kultuuri õppimine. See
avardab meie silmaringi. Mulle meeldib
ka see, et võõrkeele tunnis saab palju
suhelda erinevatel teemadel.

Kirjeldage enda jaoks musterõpilast/
millised omadused on Teie arvates
heal õpilasel?
Mingit mustrit ei ole. Minu jaoks on
kõik õpilased head. Õpilastel võivad olla
lihtsalt erinevad õpistrateegiad ja -stiilid.
Kirjeldage mõnda meeldejäävat seika
oma kooliajast.
Ma mäletan väga hästi, kui hädas ma
olin enne kooliballi. Igaüks pidi valima
endale kirjanduskangelase ja tema järgi
riietuma. Alguses kooliballi idee mulle ei

KIRKE BRITT BENJAMIN, XI A

A

meeldinud. Lõpuks sain endale mingisuguse kleidi ema sõbranna käest ja ostsin
endale kuldset värvi maski. Tuli välja,
et see oli üks parimatest kooliüritustest
üldse. Tundus, et me kõik olime sattunud
tagasi 19. sajandisse.
Kus ja kellena näete end 10 aasta
pärast?
Õnneliku inimesena meie armsal kodumaal :)

Liina Liivsoo
Miks valisite kehalise kasvatuse
õpetaja ameti? Millal teadsite, et see
on see aine, mida soovite õpetada?
Valisin selle ameti, sest ma naudin sportimist. Lisaks olen teadlik, et meie noorte
liikumisaktiivsus on madal. Madal liikumisaktiivsus võib omakorda kujutada
ohtu meie tervisele. Soovisin anda panuse
probleemi lahendamisse. Kindla otsuse
tegin õppe ajal.
Kirjeldage oma lemmikõpetajat kooliajast. Kas soovite ja proovite käia
tema jälgedes?
Mul ei olnud kooliajal kindlat lemmikõpetajat. Igal õpetajal olid omad tugevused
ja nõrkused. Hindan õpetajates individuaalset lähenemist, erialast kompetentsust
ja ka huumorimeelt. Üritan järgida eelmainitud omadusi.
Mis on kehalise õpetaja töö juures
keerulisim osa?
Kõige keerulisem on leida seda, mis erinevaid õpilasi motiveerib liikuma. Ehk
õpilaste motiveerimine võib mõnikord
olla keeruline.
Kus ja kellena näete end 10 aasta
pärast?
X X I

Arvan, et 10 aasta pärast olen ma tegus
ikka spordivaldkonnas.

o k t o o ber 2 0 1 7

11

Jörgen Ivar Sikk
Mis tõi Teid meie kooli ja just loodusõpetuse õpetaja ameti juurde?
Mis see mis oli, on keeruline öelda. Väiksemana käisin tihti 21. Kooli staadionil
jalgpalli mängimas, kuna enda koolil ei
olnud sellist võimalust. Meeldejäävad
löödud väravad ilmselt alateadlikult
suunasid mind siia õpetajaks kandideerima. Nii ta läks. Loodusõpetaja koht on
see, mis mulle kõige rohkem tausta tõttu
sobib.
Mis on loodusõpetuse õpetamise
juures kõige toredam?

X X I

Ilmselt see, et on võimalus ainele
läheneda terviklikul viisil. Loodusainetel
on potentsiaal õpetada süsteeme ning
seaduspärasusi ilma kindla ainelise raamistikuta. Kui hetkeks õppekava kõrvale
jätta, mis on loomulikult kuritegu, siis pole
midagi loodusvälist minu arvates olemas,
kaasa arvatud kultuurilised nähtused.
Need samad (keele- ja kultuurinähtused)
on seotud inimese võimega tajuda oma
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ümbruskonda (meeled) ning seda tajutut
siis ka edasi anda (suuliselt, kirjalikult,
miimikaga jne.). Inimese meeled on evolutsioonis läbinud pika arenguprotsessi.

erinevaks ning loodusest eraldiseisvaks?
Kokkuvõtlikult võib öelda, et tore on ilmselt just see, et loodusõpetuse õpetamisel
on hägused piirid ja lai vaatenurk.

Näiteks see, kuidas on tekkinud häälikud, sõltub vägagi sellest, milline on
meie kõneaparaat (häälepaelad, huuled,
keel, hingamiselundkond). See, millest me
rääkida tahame, sõltub meie keskkonnast
(geograafia) ja motivatsioonist (tungid,
kogemused, harjumused jms).

Kirjeldage oma kooliajast õpetajat, kes
Teile kõige vähem meeldis.

Kõiki neid aspekte uurivad lisaks sotsiaal- ja humanitaarteadustele ka mitmed
loodusteaduslikud distsipliinid ning kui
nii mõelda, siis nendevahelised piirid
hakkavad hägustuma. Kui uurida näiteks
inimahvide kultuurilisi nähtusi, siis
tegelikult on sarnasusi väga kerge leida.
Sotsiaalstruktuurid, majandus ning nendega seotud nähtused esinevad ka teistes
elusorganismide rühmades ning nad ei
ole just tingimata vähem keerulised. Kas
see, et meil on hästi arenenud prefrontaalne korteks, teeb meid tõesti niivõrd

Õpetaja, kes meile igal tunnil meenutas,
et küll talle ikka meeldiks, kui siiani oleks
lubatud joonlauaga tunnis korda luua.
Kirjeldage mõnda meeldejäävat seika
oma kooliajast.
Füüsikaõpetaja, kes lastega tunnis tantsis, et piltlikustada mehaanilise liikumise
suhtelisust. Ta oli auväärses eas proua,
kes naljalt oma laua tagant ei tõusnud,
kuid tantsida talle meeldis.
Kus ja kellena näete ennast 10 aasta
pärast?
Eks ikka inimesena kuskil, kuhu oli vaja
jõuda.

Alar Pukk
Mis hetkel otsustasite, et Teist saab
matemaatika õpetaja? Mis oli selle
otsuse ajendiks?
Tallinna Reaalkoolis õppides oli minu
lemmikaineks matemaatika. Ma tõepoolest nautisin selle ainega tegelemist. Mul
olid väga head matemaatikaõpetajad ja
gümnaasiumitundides kujutasin ennast
päris sageli ka ise tundi andmas. Mitmel
korral käis peast läbi mõte, et mis oleks,
kui teeksin ka tulevikus just seda tööd. 11.
klassis kirjutasin uurimistöö matemaatika
õpetamisest ja tegelikult tundsin tööd kirjutades seesmiselt, et ilmselt see ikkagi
on minu ala. Kui ma omandasin ülikoolis
oma esimest kõrgharidust, olin võlutud
teadusmaastikust ja mõtlesin siduda
oma tulevase töö pigem ülikooliga. Mul
oli võimalus seda ka proovida, töötades
noore õppejõuna majandusmatemaatika
ja füüsikaga seotud valdkondades. Magistritöö kirjutamise kõrvalt sain personaalse
pakkumise asuda osalise koormusega
tööle gümnaasiumi matemaatikaõpetajana. Otsustasin selle vastu võtta
ja ennast proovile panna, sest olin seda
varem tahtnud teha ja nüüd avanes hea
võimalus. Esialgu mõtlesin küll, et ilmselt jään edaspidi ikkagi ülikooli juurde ja
saan koolist lihtsalt uue kogemuse. Läks
aga teisiti, sest kui ma reaalselt õpetajana tööle hakkasin, äratas matemaatika
õpetamine minus mingi sädeme, mis
Reaalkooli aegadel oli südames põlenud. Ja olen siiani sellega pühendunult
tegelenud.
Kas igaühest võib saada õpetaja? Miks
nii arvate?
Ma arvan, et igaühest ei või saada õpetajat. Jättes kõrvale õpetajate vähesusega
seotud probleemid ühiskonnas, on
kindel, et õpetajatöö nõuab suurt sisemist
motivatsiooni. Et teha seda tööd pühendumuse ja rõõmuga, peab olema piisavalt
missioonitunnet ja seesmist tahet.
Millised omadused on Teie arvates
“heal õpetajal”?

Kirjeldage mõnda meeldejäävat seika
oma kooliajast.
Kooliaajal osalesin ma mitmete huviringide töös, peamiselt muusikalistes
kollektiivides. Teatud perioodil põhikoolis käisin aktiivselt ka näiteringis ja
mulle meenub, kuidas me etendasime
kooli aulas Jaan Rannapi „Agu Sihvka

annab aru“ lugu „Kuidas me kooli autot
käivitasime“. Selles loos on koht, kus
poisid krutivad kooli auto küljest igasugu
juppe lahti. Et meie etendus oleks tõetruu,
võtsid need, kellel võimalik, kodust etendusele „vanarauda“ kaasa. Minul oli üks
eriti kole rauast hiigelsuurte mutritega
torujupp ja ma viskasin selle keset etendust (siis kui autot „remonditi“) lava ette
saali põrandale. Käis meeletu kolakas ja
publiku esiridadest kostusid kiljatused.
Selle üle saime hiljem sõpradega pikka
aega naerda. Tegelikult on kooliajast
tõesti palju häid mälestusi.
Kus ja kellena näete ennast 10 aasta
pärast?
Ma arvan, et tööalaselt olen ma siis
endiselt fanaatiline matemaatikahariduse
edendaja. Mul on tütar, kes saab nüüd
oktoobris 2-aastaseks, mistõttu ilmselt
minu kõige olulisemaks rolliks ka siis
on isaks olemine. Tegelikult on see juba
praegu minu lemmikamet.
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Ma arvan, et õpetajat ei ole võimalik
sügavuti kirjeldada teatud universaalsete

näitajate alusel. See, millisena õpetajat
tajutakse, saab alguse tema inimlikest
omadustest, ellusuhtumisest, südamehoiakutest. Ma usun, et on oluline, et
õpetaja hooliks oma õpilastest, oleks
empaatiline ja mõistev. See loob eeldused
motiveeritud õpikeskkonna tekkeks.
Loomulikult ei tähenda see, et puuduvad
reeglid ja distsipliininõuded. Pigem peaksid õpilased tajuma, et neilt nõutakse,
sest neid väärtustatakse. Ma arvan, et kui
õpetaja töötab südamega ja usub sellesse,
mida ta teeb, võib olla kindel, et see säde
kandub edasi ka õpilastesse ning toetab
neid edasises elus.

Meie vabadus
A

M A R I E VA L D E S , X I B

Vabadus nimisõna
<vabadus, vabaduse, vabadust, vabadusse>
1. õigus või võimalus midagi teha või öelda,
ilma et keegi sind takistaks.
Riik piiras inimeste isiklikku vabadust.
2. vaba, iseseisev olek
Rahvas võitles vabaduse eest.
3. vaba, mitte vangis olek
Kurjategija pääses vabadusse.
Vabadusel on mitmeid definitsioone.
Õigemini, iga inimene omistab vabadusele erineva, enda mõttemaailmaga
sobiva tähenduse. Me võime olla vabad
millestki, kuid võime ka olla vabad millekski. Kõik on perspektiivi küsimus.

Sellest aastast on Eesti riik ka meile,
noortele, usaldanud vabaduse valida.
Andnud meile sõna otseses mõttes hääle
oma arvamuse kuuldavaks tegemiseks
praegusel poliitilisel maastikul, võimaluse
nii enda kui ka meie kodumaa tulevikku
kujundada. Usun tõsimeeli, et iga Eesti
noor peaks tundma soovi meie rahvuse
arengusse panustada ja oma kodumaa
heaks midagi
ära teha.

Seepärast ärgitan meid kõiki meie vabadust kasutama, seda laiendama, avardama,
selle piire kompama. Oleks patt prügikasti
visata midagi, millest teised unistavad.
Kui me momendil pakutavaga rahul ei ole,
siis ei tohiks unustada, et meile on antud
kõik võimalused loomaks ka uus vabadus,
läbi mille ühiskonnale ehk uus hingamine anda ja seeläbi parandada kõike, mida
praeguses süsteemis näeme valesti olevat.
Kuid ennekõike tuleb alustada iseendast.
Kui igaüks meist mõistab, et vastutab oma
elu eest ise, et koos vabadusega langetada
otsuseid on meid usaldatud langetama
neid ka laiema hüvangu nimel, meie niigi
väikese kodumaa nimel, siis saamegi koos
luua uue vabaduse. Oma vabaduse. Selle
miski, mis annaks igale eestlasele lootust
ja paneks meid tahtma oma mätta otsas
istumise ja pideva kritiseerimise asemel
olukorra muutmise nimel tegutseda. Selle
miski, mida võime igal hetkel usaldada
ja mille olemasolus saame alati kindlad
olla. Selle miski, mida tahame uhkusega
järgnevatele põlvedele
edasi pärandada. Meie
vabaduse.

X X I

Pidevalt väljendatakse soovi olla vabad,
tahetakse kõike alates finantsilisest
vabadusest kuni vabaduseni endale sugu
mitte määrata. Leidub noori, kes soovivad
olla vabad koolikohustusest, kuid leidub
küllalt neid, kes unistavad sellest, et
informatsioon oleks vabalt kättesaadav.
On ka inimesi, kelle eesmärk on vabaneda
absoluutselt kõikidest ühiskonna kammitsatest ning saavutada seeläbi sõltumatus
ja mõjutamatus. Siinkohal tekib küsimus,
kas absoluutne vabadus üldse eksisteerib.
Inimene ei saa praegusel
kujul saada vabaks ei füüsikaseadustest ega bioloogilistest
vajadustest. Me elame ikkagi maailmas,
kus kehtivad teatud tavad ja normid, kus
kõik on omavahel sõltuvad ning ellujäämiseks on ainult kindlad viisid.
Sellise definitsiooni järgi
oleks ainus tee tõelise,
absoluutse vabaduseni
surm.

Kui rääkida isikuvabadusest, sõnavabadusest, poliitilisest ja majanduslikust vabadusest, siis peaksime olema
õnnelikud, et saame elada niivõrd
demokraatlikus riigis, nagu seda on
Eesti. Me oleme maailmale avatud ning
sellega pidevas kontaktis, oma arvamuse
avaldamisele ei järgne karistus, noorem
generatsioon on vägagi tolerantne kõiksuguste eneseväljendusviiside osas ning
rahva seas on levinud arusaam, et iga
inimese elukäik on ta enda teha. Kui
küsisin ENLi suvekoolis meie praeguselt presidendilt, kas ta usub saatusesse,
siis sain vastuseks kindla ei. Iga inimese
saatus olevat täielikult ta enda kätes
ning kuigi mõnikord on asju, mida me
muuta ei saa, siis ei tohiks saatust ikkagi
kasutada ettekäände ega õigustusena alla
andmiseks.
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KOV 2017 kokkuvõtlikult noore vaatepildist
Kirjutamise hetkel ei ole ma veel valimas
käinud ja plaanin seda teha alles valimispäeval, 15. oktoobril. Põhjus on väga
lihtne: ma pole teinud veel põhjalikku
uurimust kõikide kandidaatide kohta oma
piirkonnas. Usun väga kindlameelselt ja
jäärapäiselt sellesse, et vähemalt mina
ei tee valikut ühegi valimisreklaami või
valimislubaduse põhjal. Selline uurimine on väga ajamahukas ja valitavad on
sellega arvestanud ning kasutavad seda
ära. Väga kerge on panna valijaid, eriti
noori, tegema oma valikuid emotsioonide
põhjal. Külgehakkavate loosungite, kokkuvõtlike lubaduste ja ära moosimisega
on erakondadel väga kerge mõjutada
valijaid niimoodi, et viimased täpselt aru
saaksid, miks nad just sellele erakonnale
oma hääle andsid.
Mul on hea meel öelda, et vähemalt enda
tutvusringkonnas nägin ma sellise käitumise mõju väga vähesel määral. Kõik,
kellega olen avameelselt valimistest
rääkinud, on oma valiku ära põhjendanud.
Enamasti on uuritud erinevaid erakondi

ja tehtud valikud enda väärtushinnangute
põhjal. Üks probleem, mida ma siiski olen
märganud, on valimisreklaamidele toetumine. Minu jaoks on valimisreklaam,
ükskõik kui korrektne, informatiivne või
aus, siiski ikka reklaam. See ei näita meelega erakonna halbu külgi, sest see oleks
otseselt erakonna huvide vastu. Sellepärast hoidun täielikult reklaamidest ja
loodan, et ka teised minuvanused on selle
pähkli läbi hammustanud.
Mis mind veel meeldivalt üllatab, on
see, kui palju noori on üldse huvitatud
valimistest. Ma olin pikka aega noorte
valimisõiguse vastu, sest arvasin, et noori
ei kõneta valimised piisavalt ja meid oleks
väga kerge ära kasutada ja valimislubadustega peibutada. Nagu enne mainitud,
nii see ei ole. Olen näinud meeletut valimiste jälgimist ja tegelikku huvi oma
kogukonna tuleviku vastu.
Oluline valimistega kaasnev teema, millega ma olen ka ise töötanud, on mitte
erakonna, vaid ühiskonna mõjutus.

A
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Pere ja sõprade mõju erakonna valikule
on suur, märkan seda isegi. Väga kerge
on valida kedagi, sest “autoriteetsem”
isik (kuulsus, vanem, ühiskonnategelane) ütles niimoodi. Sellepärast olen ise
hoidunud otseselt küsimast, keda keegi
valib. Samuti olen vastanud küsimusele
“Keda sa valid?” alati viisakalt: “Saladus.”
See põhineb ka sellel, et ma ei tea, keda
kirjutamise hetkel valin, ja ka sellel, et ma
ei soovi kellegi teise valikut mõjutada.
Selle artikli ilmumishetkel on valimised
möödas. Ma loodan, et sina, lugeja, oled
valimas käinud ja teinud enda valiku
võimalikult objektiivselt. Küsi endalt,
kas sa tegid oma valiku hetkeemotsiooni põhjal või kaalutletud uurimuse
ja analüüsi tulemusel. Ütlen seda sellepärast, et oma valiku tulemusi hakkad
sa varsti nägema valimistulemustes ja
kui sinu hääle saanud kandidaat osutus
valituks, siis ka tulevikus.
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Davidi retseptinurk: Insanity burger by Jamie Oliver
SERVES 4
35 MINUTES PLUS CHILLING
DIFFICULTY: SUPER EASY
694 CALORIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800g minced chuck steak
olive oil
1 large red onion
1 splash of white wine vinegar
2 large gherkins
4 sesame-topped brioche burger buns
4-8 rashers of smoked streaky bacon
4 teaspoons American mustard
Tabasco Chipotle sauce
4 thin slices of Red Leicester cheese
4 teaspoons tomato ketchup

BURGER SAUCE
•
¼ of an iceberg lettuce
•
2 heaped tablespoons mayo
•
1 heaped tablespoon tomato ketchup
•
1 teaspoon Tabasco Chipotle sauce
•
1 teaspoon Worcestershire sauce
•
optional: 1 teaspoon brandy or
bourbon

Divide it into 4 and, with wet hands, roll
each piece into a ball, then press into flat
parties roughly 12cm wide and about 2cm
wider than your buns. Place on an oiled
plate and chill in the fridge. Next, finely
slice the red onion, then dress in a bowl
with the vinegar and inch of sea salt. Slice
the gherkins and halve the buns. Finely
chop the lecruce and mix with the rest of
the burger sauce ingredients in a bowl,
then season to taste.
I like to only cook 2 burgers at a time to
achieve perfection, so get two pans on the
go — a large non-stick pan on a high heat
for your burgers and another on a medium
heat for the bacon. Pat your burgers with
oil and season them with salt and pepper.

Put 2 burgers into the first pan, pressing
down on them with a fish slice, then put
half the bacon into the other pan. After 1
minute, flip the burgers and brush each
cooked side with ½ a teaspoon of mustard and a dash of Tabasco. After another
minute, flip onto the mustard side and
brush again with another ½ teaspoon of
mustard and a second dash of Tabasco on
the other side. Cook for one more minute,
by which point you can place some crispy
bacon on top of each burger with a slice
of cheese. Add a tiny splash of water to
the pan and place a heatproof bowl over
the burgers to melt the cheese — 30 seconds should do it. At the same time, toast
2 split buns in the bacon fat in the other
pan until lightly golden. Repeat with the
remaining two burgers.
To build each burger, add a quarter of
the burger sauce to the bun base, then
top with a cheesy bacon burger, a quarter of the onions and gherkins. Rub the
bun top with a teaspoon of ketchup, then
gently press together. As the burger rests,
juices will soak into the bun, so serve right
away, which is great, or for an extra filthy
experience, wrap each one in greaseproof paper, then give it a minute to go
gorgeous and sloppy.
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Competition for the best burger in London
has gone mad. Some burgers are gourmet
and piled high with toppings, whereas
others are thinner, simpler, wrapped in
paper, steamy and sloppy. All I can say is

my insanity burger is going to be right up
there - the method is almost ritualistic in
what it requires you to do to get close to
burger perfection. I’ve also used the brilliant technique of brushing the burgers
with mustard and a dash of Tabasco Chipotle sauce as they cook to build up an
incredible gnarly layer of seasoning. For
the best burger, go to your butcher’s and
ask them to mince 800g of chuck steak for
you. This cut has a really good balance of
fat and flavoursome meat.

F O T O : D AV I D L O F T U S
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Hoopis teistmoodi koolipäev
Noortekonverents Lahe Koolipäev on
õpilasmaastikul suurim sündmus, mille
juures tegutsevad inimesed, kes tõepoolest soovivad muuta maailma.
Meie jaoks on kvaliteedimärgiks parimad
maitseelamused, graafikus bussid-rongid, kaasahaarav ja atraktiivne lavastus,
tegijad Eesti esinejad ja 1300 säravat maailmamuutvat noort saalis.
Sellel aastal harutame lahti teema “Meie
vabadus” erinevad tahud. Tule veeda 29.
november koos meiega Nordea kontserdimajas. Kindlasti lahkud õhtul täis kõhu,
uute ideede ja paljude sõpradega!
Konverentsi raames toimub ka tänuüritus “Hea Eeskuju”. Täname neid, kes on
midagi oma kodukohas korda saatnud ja
olnud Sulle eeskujuks. Kutsume teid kirjutama meile oma kodukandi tublidest,
värvikatest ning aktiivsetest 7.-12. klassis või kutsekeskkoolis õpilastest, kes
oma pealehakkamise ja pühendumisega
on muutnud kodupaiga paremaks kohaks.

X X I
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Minu Mehhiko
A
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Terve aasta jagu meeletut palavust,
vürtsikaid toite ja ladina muusika
rütme, lõputud mäed ja rõõmsameelsed
inimesed ümberringi.
Minu nimi on Renate Eensalu ja käisin
aastal 2016/17 vahetusaastal Mehhikos just seda kõike enda nahal järele
proovimas. See oli 11 kuud täis uusi ja
huvitavaid kogemusi, täiesti teistsuguses kultuuriruumis elamist, tutvumist
mitmesuguste erinevate inimestega ja
muidugi ka uue keele omandamist. Kõik
see, ja palju muudki, ei oleks saanud teoks
ilma YFU Eesti (Youth For Understanding)
abita.
Enne vahetusaastale minekut sain
palju küsimusi selle kohta, et miks just
Mehhiko? Küll rääkisid mulle minu
vanavanemad, et seal on ju ohtlik ja see
on ju nii kaugel. Võibolla see mind sinna
tõmbaski, et Mehhiko on kuidagi kauge
ja võõras maa, mille kohta me tegelikult
nii palju ei teagi. Tahtsin kogeda midagi,
mida ma Eestis mitte kunagi ei kogeks.
Veel oli otsustavaks teguriks suuresti soov
selgeks saada hispaania keel, kuna see on
mulle alati meeldinud. Mõte, et mul on nii
lihtsasti võimalik seda omandada, elades
kuskil soojal maal, tundus ju ideaalsena!
Ja ei ole see Mehhiko nii ohtlik midagi.
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Ma ei olnud varem Mehhikos reisilgi
käinud, nii et midagi väga konkreetset
ma oodata ei osanud. Olin valmis kõigeks,
kuid veidi olid ka mu mõttemaailma selle
riigi suhtes kujundanud pildid lõpututest
liivarandadest Cancunis. Elasin Mehhikos
küll lõunaosas, Chiapase osariigis, kuid
randu ega ookeani mul lähemal kui paari
tunni sõidu kaugusel ei olnud.
See oli midagi, mis mind alguses ehk
kurvaks tegi, kuid päev-päevalt rohkem
enda kogemust hindama pani. Sest vahetusaasta ei ole puhkusereis, see on aasta
täis õppimist ja kasvamist, nii sisemiselt
kui ka maailmapildi mõttes. Ja see on
ka üks suurimaid plusse, mida see aasta
mulle andnud on.
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Elades seal teisel pool maailma, tundsin ja nägin iga päev, kuivõrd erinev on
sealne elu Eesti omast. Alates peresisestest kommetest ja lõpetades poliitiliste
küsimustega, täiteks oma igast sammust
kodustele teada andmine, isegi kui hommikul kooli jõudsin ja siis, kui tunnid läbi
said. Sellega ei suutnud ma vist aasta
lõpuni ära harjuda.. Aga vahetusaasta
mõte ongi ju enda kommete ja harjumuste
kohandamine kohaliku kultuuri järgi,
mitte kohaliku kultuuri kohandamine
enda järgi, nii et igas olukorras peab
mõtlema võimalikult avaralt ja olema
avatud igasugu asjadele. Antud olukorra
lahendamiseks panin mina endale lausa

meeldetuletuse, et host-emale teada anda,
kui koolist koju hakkasin minema.
Elades kohalikus peres õppisin tundma
ka kohalikke kombeid ja nägin külgi
kultuurist, mida ma ei oleks kogenud
turistina. Mehhikos ei käi iga mees vuntside ja sombreroga ringi ega söö ainult
tacosid, nagu levinud stereotüüp on. Minu
lemmikjoogiks sai näiteks horchata - see
on tehtud mandlitest, riisist, suhkrust ja
erinevatest kõrrelistest - ja muide sisemaal kala peaaegu üldse ei sööda.
Ka pere on Mehhikos väga tähtis ning
koos veedetakse palju aega - ühised

väljasõidud pea igal nädalavahetusel ei
ole mitte midagi imelikku, vaid pigem
tore aeg vanavanemaid külastada ja koos
olla, ning mina nägin sedaviisi reisides
palju uusi paiku. Kindlasti mainiksin
siinkohal ära ka, kuivõrd hiiglaslikud
Mehhiko pered on. Iga kord tutvus isegi
minu host-õde enda peres jälle kellegi
uue “tädiga”, nagu seal igaüht kutsutakse,
isegi kui tegelikult on ta hoopis isa venna
poja naine.

Mina aga pole vist siiani hispaaniakeelset
unenägu näinud, küll aga sain kohalikelt
tugeva heakskiidu ning sellega on ka minu
süda rahul - põhimissioon sai täidetud!
Tulles tagasi MTÜ YFU juurde, siis sealne
tugi nii enne vahetusaastat, selle jooksul kui ka tagasi tulles oli mulle suureks
abiks. Vastuseta ei jäänud ükski küsimus
ega mure, alati oli olemas tugiisik ja
iga vahetusõpilase eest kanti hoolt. Ma
läksin küll Mehhikosse üksi, kuid kindla
meele ja rahuliku südamega, sest YFU oli

mind piisavalt harinud ja julgustanud nii et tunne ei olnud üksi. Nüüd olen ma
YFUs vabatahtlik ehk tegelen tulevaste
vahetusõpilastega, koolituste ja muude
abistustega. Nii tore on enda kogemust
teistega jagada ja seda pisikut edasi anda.
Kindlasti soovitan vahetusaasta kogemust
kõigile, kellel on vähegi huvi ja pealehakkamist selles osas. Omast käest võin
öelda, et isegi kui algselt huvi ei ole, siis
selle peale mõeldes ning asja uurides see
kindlasti tuleb. ¡Viva la vida!
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Mehhikosse minnes olin ma küll aastakese hispaania keelt õppinud, kuid
kohale jõudes sain aru, et ega ma tegelikult midagi oska. Pikapeale oli alguses
endal ka juba naljakas mõelda, et huvitav
kas host-pere vaikselt itsitab selle üle,
kuidas ma hispaania keelega puterdan.
Isegi kui sain juba enam vähem aru, mida
nemad rääkisid, siis minult küll ükski
sõna peale “sí ” ja “no” välja ei tulnud.
Kui aga kooliaasta algas ja iga päev
intensiivselt valjuhäälsed mehhiklased
hispaania keeles minuga rääkisid, siis
hakkas tasapisi ka minu keeleoskus
arenema. Kuidagi ma pidin nendega ju
suhtlema. Öeldakse, et kui näed enda
vahetusriigi keelset unenägu, siis see on
kindel märk, et uus keel on juba suus.

Raamatuarvustused
A

M I R E L L L E S KO V , X B

vanemad ja muidugi poisid, sest tegu ei ole
teismeliste armastuslooga, mis meeldiks
ainult noortele tüdrukutele.

Stephenie Meyer: „Keha“
„Keha“ on Videviku saaga autori Meyeri
ulmeline romaan. Raamatu temaatikasse
on lisaks väga armsale loole sisse põimitud ka päevakajalised teemad. Näiteks
tahab Meyer edasi anda mõtet, et oma
keha omada ja seda armastada sellisena
nagu see on, on kingitus. Samuti käsitleb
autor tolerantsust, mõistmist ja andestamist. Nagu kõik Meyeri raamatud, on ka
see hästi teostatud ja kaasahaarav teos.
Seda võivad lugeda nii nooremad kui ka

S . M E Y E R , F O T O : G AG E S K I D M O R E

Dan Brown: „Inglid ja deemonid“

D. BROWN, FOTO: WEB SUMMIT
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Gayle Forman: „Kui ma jään“
See noorsooromaan on väga südamlik,
eluline ning kaasahaarav lugu tavapärastest inimestest täiesti uues võtmes. Võib
tunduda, et tegu on taaskord igava tüdrukute raamatuga, kuid nii see pole: seda
võivad kindlasti ka noormehed lugeda.
Lugu jutustab kurva, kuid tõsielulise loo
sellest, kuidas kogu elu võib ühe sündmuse tõttu täielikult muutuda. Raamat on
taas üks sellistest, mida kätte võttes seda
enam ära panna ei taha. Soovitan seda
soojalt kõigile, kes tahavad lugeda armastusest, südamevalust ja muidugi „Süü on
tähtedel“ fännidele, kelle jaoks see raamat
oleks veel üks tore lugemiskogemus.

Tegu on väga põneva ja globaalselt populaarse ning armastatud põnevikuga.
„Inglid ja deemonid“ on väga hästi
kirjutatud raamat, mis haarab kaasa
kõik lugejad. See on küll põnevik, kuid
teosesse on põimitud sisse väga palju
ajaloolisi fakte, tegelasi, rühmitusi jne.
Nii et pigem soovitan lugeda jälle veidi
vanematel, kes saavad ka sisust korralikult aru. Kui oled läbi lugenud „Inglid ja
deemonid“, siis tuleb kindlasti tahtmine
ka teisi Dan Browni raamatuid lugeda, mis
on sarnaselt „Inglitele ja deemonitele“
väga huvitavad ja kaasahaaravad. Seda
raamatut ja autorit soovitan kõigile lugejatele, aga eriti põnevike ja müsteeriumite
armastajatele.
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Teatriarvustus
Draamateater „Armunud Shakespeare”
Marc Normani ja Tom Stoppardi stsenaariumi adapteerinud Lee Hall, inglise
keelest tõlkinud Anu Lamp, lavastaja
Georg Malvius (Rootsi)
Tegu on nutikate lavakujunduslahendustega teatritükiga, kust ei puudu ka
viimase peal elav muusika, suurepärased
kostüümid ning hea huumor. Näitemäng
paneb mõtisklema tõelise sõpruse väärtuse, töökuse ja andekuse, armumise ja
armastuse ning kahetsuse teemadel. Mis
väärtuse annab inimene oma positsioonile
ühiskonnas, oma tõelisele tööalasele kutsumusele või ametivendade tunnustusele
ja kas on midagi, mis on neist kõigist
olulisem? Mis mind lavastuse juures

väga paelus, oli selle läbimõeldus ning
seotus päris ajalooliste isikute, kohtade
ning sündmustega. Osav näitlejatöö
jättis kohati mulje, nagu oleks aeg järsku
neli sajandit tagasi keeratud ning publik
viibikski ajas, mil too geniaalne näitekirjanik, William Shakespeare, veel teatris
leiba teenis ning praegu maailmakuulseid näitemänge lõi. Haarav tegevustik
ning edasiantav sõnum on nii köitvad,
et veidi liiga romantilisest pealkirjast ei
tohi lasta end eksitada ka kõige kainema
mõistusega teatrikülastaja, kuigi tuleb
möönda, et lavastusse on tõepoolest sisse
põimitud armastuse keerdkäike.

A
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Filmiarvustus
“Suletud saar” (Shutter Island)
Lavastaja: Martin Scorsese
Osatäitjad: Leonardo DiCaprio, Mark
Ruffalo, Ted Levine
Verdtarretavalt põneva thrilleri tegevus
toimub aastal 1954. Kaks politseiametnikku lähevad uurima eraldatud saarel
asuva hullumaja põgenemisjuhtumit.
Mida rohkem aega mehed aga saladusterägastikus teed leida püüavad, seda
kahtlasemaks, ohtlikumaks ja meeleheitlikumaks olukord muutub ning endale
aru andmata on peategelane end samuti
sügavale rägastikku mässinud, teadmata,
kas välja pääsemine enam kunagi võimalik on.

X X I

Mina isiklikult sain sellest filmist nii
võimsa elamuse, et tükk aega pärast
filmi lõppu keerlesid peas erinevad teooriad ning lõpplahendused, mida polnud
võimalik üheselt mõista. Seda linateost
peaks kindlasti mitu korda vaatama, sest
korraga selle kõikki nüansse tabada püüda
oleks mõttetu. Kuid just selline iseäralik
vaatajate “kiusamine” ning veidi häiriv ja
segane süžee teevadki filmi äraütlemata
põnevaks ning kaasakiskuvaks.
F O T O : A N O N Y M O U S X W R I T E S . B L O G S P O T. C O M
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Ristsõna – Sügisesed valimised
A
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Risti
1. Igal oinal oma...
3. Õunasordi nime kandev karastusjook.
4. Rahvakalendri tähtpäev 10. novembril.
6. Erakond, mille esimees on Jüri Ratas.
9. Püha, mis levis Eestisse 1980-ndate lõpus.
10. Prantsusmaa president Emmanuel ...,
kes külastas septemberi lõpul Tallinna.
11. Green day - “Wake me up when ... ends“.
12. Alates sellest vanusest saab hääletada kohalikel valimistel.
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Alla
2. KOV ehk ...
5. Jevgeni Ossinovski erakond.
7. Kirjanik, kes kirjutas romaani “Sügis” (Eesnimi).
8. Oktoober ehk ...
Kahesõnalised vastused kirjutatakse kokku!

Värvi ise – Halloweeni meeleolu
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