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Lisaks kevadega saabunud soojadele suveilmadele, linnulaulule ja
naeratavate eestlaste osakaalu tõusule on kätte jõudnud aeg ka selle
kooliaasta viimase Lennuki maandumiseks.

teadmised ja kogemused, millele tuginedes peaks õpilasel välja
kujunema iseseisev mõtlemisvõime, maailmataju ja minapilt.

Veendusin taaskord, et aeg tõepoolest lendab. Klišee, kuid tõsi. Kui
palju mahub ühte kooliaastasse ületamatuna tunduvaid hetki või
ajaperioode? Kindlasti rohkem, kui arvame end taluda suutvat, kuid
kas see polegi mitte see, mis elu niivõrd eriliseks muudab? Kuna
enamikul juhtudel avastame ikkagi alati, et järjekordne mägi on
kuidagimoodi siiski ületatud ja elu läheb edasi. Maailm on pidevas
muutumises ning elu on justkui vesi - pidevas liikumises.
Möödunud kooliaastale tagasi vaadates võib tegelikult ju rahule
jääda. Ma ei väsi kordamast ja uskumast, et kõigel on põhjus. Kui see
ei ilmne praegu, siis paarikümne aasta pärast kindlasti. Me ei saa
muuta minevikku, kuid tulevik ja isegi olevik on veel meie mõjuvallas
ning täis kõiksuguseid käimata radu.
Usun, et ma ei liialda, kui nimetan kooli arengukiirendiks. Keegi meist
pole kooliaasta lõpus enam täpselt see sama inimene, kellena ta 1.
septembril koolimaja uksest sisse astus. Kindlasti võib sama öelda veel
paljude muude eluetappide läbimise kohta, küll aga on haridus tähtis
(kui mitte tähtsaim) osa inimese elus ja parim vahend eesmärkide
saavutamiseks. Ning mõõdupuuks pole isegi mitte tingimata riikliku
õppekava edukas läbimine või keskmine hinne, vaid koolist saadavad

Kindlasti aitavad inimesel elus hästi hakkama saada ka teadmistejanu
ja sisemine soov areneda. Harjumus pidevalt midagi uut omandada
ja lahtiste silmadega ringi käia peaks samuti koolist alguse saama.
Nende väidete põhjal võib nõustuda haridusreformi vajalikkusega,
just nimelt selle mõttega, et meil oleks jätkusuutlik süsteem, mis ei
kaotaks õpilaste silmist sära. Küll aga meie koolis õpilastega suheldes
tunnen, et Tallinna 21. Kool on teinud võimalikult head tööd. Meie
õpilased on ettevõtlikud ja motiveeritud, ning nad ei peagi seda olema
igas õppeaines või üldse koolisüsteemikeskselt. Meil on toetav õpikeskkond, tänu millele ei sunnita gümnaaisumis enam kedagi millekski
(“Gümnaasium on vabatahtlik.”), kuid kui meile pakutakse haridust
käsikäes haritusega lausa hõbekandikul, siis oleks veidi mõtlematu
sellest kõigest täielikult keelduda.
Seepärast mõelgem korraks oma valikute üle järele, tegutsegem
eesmärkide saavutamise nimel ebaõnnestumiste pärast liigselt pead
vaevamata, ning viies õpikud 1. juuniks raamatukokku tagasi ärgem
unustagem sinna oma haritust.
Usaldage, uskuge ja ärge unustage - suvi on käeulatuses!
– Marie Valdes, 11B
Lennuki peatoimetaja 17/18
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Sõbrapäev 2018
A

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

Sõbrapäev toimus Tallinna 21. Koolis
14. veebruaril. Kahtlemata oli see päev
täis naeru ja kallistusi, südamekujulisi
šokolaade ja punaseid õhupalle, ootusärevaid tüdrukuid ja häbelikke noormehi
roosidega, kuid 10A klassi jaoks oli sõbrapäev vähemalt sel aastal veel väga palju
enamat.v
Ettevalmistused meie seas palju elevust
(ja ka kerget paanikat) tekitava päeva
planeerimiseks algasid juba varakult.
Kogu korraldamine sai võimalikuks tänu
huvijuht Maarika Paunale ning klassijuhataja Ingrid Paggile, kellega koos panime
esimese asjana paika üldise teema. Selleks
kujunes kodumaa tähtsa juubeli puhul
“EV 100”. Kõige esimene idee oli küll
organiseerida sõbrapäeva prantsusepärase armastuse lainel, ent peagi mõistsime, et Eesti sajandast sünnipäevast
juba niisama lihtsalt mööda vaadata
ei saa.

X X I

Edasine korralduslik ja üldse mitte
romantiline töö nägi välja nii: moodustasime tegevusgrupid, et igalühel oleks
omad väed juhatada ja valdkonnad vastutada. Minu põhiliseks ülesandeks
kujunes koos oma grupiga sponsorite
otsimine. Sisuliselt tähendas see süütu
sõnapaar kuudepikkust kõikvõimalike
firmade mangumist ja mitmeid tosinaid
vastamata meile. Meie ürituse sponsoriteks kujunesid Loverte, Megazone
Seikluskeskus, Exit Room Põgenemistuba, XS Mänguasjad, Äsk kaardid, Boft
Eesti, Nurri Kassikohvik, Vahvlikohvik Mrs
Waffle, Pom´bel Smuutid ja Stockmann,
kellele kõigile oleme toetuse eest tohutult
tänulikud!
Mida lähemale jõudis valentinipäev, seda
kõrgemaks ülesannete kuhi näis kasvavat. Olen enam kui kindel, et armas roosa
süda oli vahepeal nii mõnegi klassiõe
või -venna õudusunenägude keskseks
tegelaseks. Imestasime, kuidas küll suudetakse korraldada terveid (kunsti)nädalaid,
kui juba ühe päeva korraldamisele tuleb
pühendada nii palju energiat. Siiski keegi
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meist jäädavalt aru ei kaotanud ning
arvestamata tillukesi inimlikke viperusi
sujus kõik üle ootuste hästi.
Et kõik üritused siia artiklisse kindlasti ei mahu, toon neist välja vaid
põnevaimad. Näiteks toimus koolis
iga-aastane sõbrapäevakohvik ja -laat,
sõbrapost, pimekiirkohting, Eesti (armastus)duettide esitamine, mänguvahetunnid,
auhinnaloos, käepaelte meisterdamise
töötuba, Instagrami võistlus, rammukatsumine naistekandmises, Kahoot’id,
numbripaarilise otsimine ja palju muud

imetoredat. Kooliperel oli võimalus teha
pilti fotoseina ees, kallistada maskotte
ning soetada endale, sõpradele või silmarõõmule roose ja šokolaade.
Kõik näisid sõbrapäeva nautivat ning
seda enam oli meie klassil põhjust tehtud
tööga rahule jääda. Kuigi valentinipäev
pole tegelikult Eesti tava ja oma sõpru
võiks tunnustada ja armastada iga päev,
olen mina kahe käega valmis järgmistelgi aastatel 14. veebruaril punaste
südamekeste üledoosi saama.

Kristjan Õmblus – muusika, kokandus ja roosiaiad
K R I S T I I N - H E L E E N T O OV I S , X I C

A

lõpetamist juhtus nii, et avanes võimalus
erialasele tööle tulla Tallinna 21. Kooli,
olen selle võimaluse ja valikuga väga
rahul.
Miks on Teie kui muusikaõpetaja
arvates noortel vaja õppida muusikat?

Mille eest ja millise tunnustuse pälvisite Vabariigi juubeliaastapäeva
nädalal?
Pälvisin Tallinna 21. Kooli Aasta Inimese
tiitli, mis anti üle Tallinna Kesklinna
Valitsuse korraldatud haridustöötajate
vastuvõtul. Kahjuks ei oska öelda, mille
eest tunnustuse pälvisin. Sain üllatusena
teate, et olen kutsutud vastuvõtule, ja
veel suurema üllatuse osaliseks sain siis,
kui tunnustus Lauluväljaku klaassaalis
üle anti. Olen tänulik kolleegidele, kes
on minu lühikest töötatud aega tähele
pannud.
Mille põhjal otsustasite oma elukutse
siduda muusikaga? Millal selle otsuse
langetasite?

Kuidas jõudis Teie karjääri teekond
meie koolini?
Olen pärit Viljandist aga ülikooliõpingud
Tartu Ülikooli ja Muusika- ja Teatriakadeemia ühismagistri õppekaval tõid mind
väga tihti Tallinnasse, nii oli võrdlus
olemas väiksema ja suurema koha vahel
haridus- ja kultuurielust. Ülikooli lõpusirgel mõlgutasin mõtteid - kui õpetajaks
siis Tartusse või Tallinnasse. Pärast kooli

Millised on Teie tuleviku eesmärgid ja
soovid?
Lähitulevikus näen ennast õpetajana
ning tegevana haridus- ja kultuurivallas. Soovin, et ka kaugemas tulevikus
muusikatunnid üldhariduskooli õppekavasse jääksid. On olnud erinevaid
diskussioone kunstiainete liitmisest jms.
Muusika on seda väärt, et sellega tegeleda.
Kas ja millised on Teie teised kired
muusika kõrval?
Kasutan nädalas mitu õhtut spordiga
tegelemiseks. Pere ja sõpradega meeldib
ette võtta ühistegevusi, nagu rabas matkamine, jalgrattaga sõitmine, uisutamine,
suusatamine. Või hoopis maakodus Husky
ja Berni Alpi karjakoeraga jalutamine, mis
on äärmiselt teraapiline tegevus. Viimasel
ajal on mind paeluma hakanud kokandus,
kuid selles valdkonnas on mul veel palju
õppida. Heaks inspiratsiooniallikaks on
kontserdi- ja teatrikülastused.
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Elukutse valik on ilmselt tulnud traditsiooniliselt, nii nagu enamikul
muusikaga tegelevatel inimestel,
üsna loogilist rada pidi, õppides lastemuusikakoolis akordioni ja üldklaveri
erialal. Teadsin juba põhikooli lõpus, et
tulevase elukutse soovin siduda muusikaga. Abituriendina kaalusin juba kahe
eriala vahel, milleks oli dirigeerimine ja
muusikapedagoogika. Mõlemale erialale
oli soovitajaid: dirigeerimist soovitas

muusikaakadeemia professor Venno
Laul ja muusikapedagoogikat mitmed
teised muusikapedagoogid. Valik langes
ilmselt juhuse tahtel muusikapedagoogika radadele. Esmalt õppisin Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias
koolimuusika erialal. Seal õppides tundus
eriala olevat huvitav, mille kõrvalt proovisin katsetuseks õpetajatööd, mis tundus
samuti huvitav, ja mis seal salata, mulle
tundus juba õppides ja töötades, et
meesõpetajaid oleks koolidesse rohkem
vaja. See andis suurema tõuke õpinguid
jätkata Tartu Ülikooli ja Eesti Muusikaja Teatriakadeemia muusikapedagoogika
magistri ühisõppekaval. Senimaani ei ole
tulnud pähe, et töötaksin mõnel muul
erialal.

Arvan, et ei saa rääkida, miks oleks vaja
muusikat õppida, saame rääkida, miks
võiks muusikat õppida. Muusikaõpetus
annab hea võimaluse saada esmaseid
kogemusi praktilises musitseerimises,
nagu kooris laulmine, mõne lihtsama
instrumendi valdamine, muusikalise
kirjaoskuse arendamine. Samuti on hea
võimalus läbi muusikaajaloo avardada
kultuurilist silmaringi. Arvan, et muusikaga tegelemiseks on kõigil võimalused
olemas, nii õpilastel õppimiseks kui
õpetajatel õpetamiseks, tuleb olla järjekindel, et noortel oleks ja tekiks soov
muusikaga tegeleda erinevate võimete
piires. Kindlasti rikastab muusikaga tegelemine inimest sisemiselt.

Õpetaja veerg
A

ESTER BARKALA

Olen juba mõnda aega mõelnud sirvides meie kooli ajalehte „Lennuk“, et
lisaks õpilaste poolt kirjeldatud ja kirjutatud lugudele võiks siin olla ka Õpetaja
rubriik. Tõsi, lehe toimetajad on teinud
mõned intervjuud meie uustulnukatest
õpetajatega ja see on tore. Aga koolile
annavad kindlasti oma jume ( kui nii võib
nimetada) lisaks õpilastele ka õpetajad, kooli kokad, garderoobi tädid jne.
Seega tegin praegusele toimetajale Marie
Valdesele ettepaneku, et selline õpetaja
arvamuslugu või kolumn võiks ju meie
„Lennukis“ olla.
Ja nii läkski, et pidin olema olude sunnil
esimene õpetaja, kes avaloo kirjutab.
Nüüd siis endast.

X X I

Tulin Tallinna 21. Kooli ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetajana tööle 2004.
a. sügisel. Kuna mu elukoht on siiski
Tartus, siis olin üsna elevil ja ärevil, kas
suudan ja jaksan vähemalt aasta vastu
pidada. Jutud edukast eliitkoolist jõudsid
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minuni küllalt ruttu, kuid alguses ei
osanud selle teadmisega midagi peale
hakata. Tänaseks olen siin töötanud juba
14 aastat ja pole kordagi mõelnud, et
võiksin kusagil mujal koolis töötada. Olen
ka kolmandat korda klassijuhataja ametis.
Järelikult on midagi, mis hoiab siin koolis
kinni ja sunnib head meelt tundma. Tõsi,
töötan valdavalt põhikooli õpilastega,
kuid suhtlen ka palju gümnasistidega,
sest eks nemad on ju enamuses minu
endised õpilased. Seega õpilased on need,
kelle pärast ei tahaks kuhugi minna. Meie
koolipere on suur, kuid pean tunnistama,
et selles suures mesilassülemis sumisevad
mõnusalt targad, andekad ja edasipüüdlikud õpilased. Hea on töötada, kui
näed, et sinu poolt antavad teadmised
ei jookse liiva, vaid haaravad kaasa ja
panevad sind kui õpetajatki rohkem
pingutama. Tarkus on vara, mida peab
hoidma. Loomulikult on meil ka natuke
teistsugusemaid õpilasi ( seda näeb iga
õpetaja ja neid on igas koolis), kes võibolla ei viitsi niipalju õppimise nimel
pingutada, aga üldpilt on rõõmustav.

Minu arvates on ka meie kooli õpetajad
väga toetavad ja mõistvad, samuti kooli
juhtkond on avatud kõiksugustele uuendustele, mis meie kooli kenasti pildil hoiavad.
Ei saa üle ega ümber meie KUNSTINÄDALA üritustest (unikaalne ainult
meie koolis), kooli jõulu- ja kevadkontserditest nii Tallinnas kui mujal, edukatest
spordisaavutustest jne. jne. Nii et põhjust
oma kooli üle uhke olla on küll ja enamgi
veel. Sel aastal hakkas koos käima õpetajate lauluansambel, kelle esinemisi tuleb
kindlasti veel. Igati tervitatav nähtus!
Olen mõelnud ka seda, et millalgi võiksid
õpetajad ja õpilased ühe ühise lavastuse
(näitemängu) teha, näiteks õpetajate päevaks. Selline soov vaid selleks, et meie
kooliperet rohkem ühendada. Ma arvan,
et õpilastelgi on tore näha – kuulda, mida
aineõpetaja peale oma ainepädevuse veel
oskab. On ta siis hea laulja või maalib
hästi või teeb ilusat käsitööd?
Siinkohal julgustan ka teisi õpetajaid oma
lugu jagama.
Hoidkem üksteist!

Liitu Lennuki toimetusega!
Kui soovid panustada meie koolilehe tegemistesse, sulle
meeldib kirjutada või kui oled valmis oma häid ideid ja soovitusi toimetusega jagama, siis kirjuta meile lennuk@21k.ee või
pöördu Marie Valdese poole.
Kuna soovime, et koolileht ka järgmisel aastal ilmuks, siis
kuulutame välja uue küljendaja/kujundaja ja peatoimetaja
otsingud. Varasem kokkupuude veebidisaini või toimetamisega
pole vajalik - abistame väljavalituid järgmisel aastal nõu ja
jõuga. Miks kandideerida? Kuna lisaks valikainepunktile annab
niivõrd heal tasemel oleva koolilehe ilmumise eest vastutamine hulgaliselt kogemusi ning võimaldab tööandjatele ja
projektijuhtidele oma CV-ga silma paista.

X X I

Kõrget lendu meie 69. lennu lõpetajatele!

X X I
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T21K õpilasfirmad 17/18
Tallinna 21. Kool on tuntud selle poolest,
et võimaldab esitada õpilasfirma uurimistööna. Meie õpilaste ettevõtlikkust näitab
tõsiasi, et programmis osalejate arv on
aasta aastalt kasvanud.

Kui eelmisel aastal võrsus meie koolist
8 õpilasfirmat, siis sellel aastal on neid
lausa 18. Oleme Teie ette toonud mõned
tragimad:

Teised tegutsenud õpilasfirmad:
ÕF Aditum, ÕF Capelli, ÕF Cased,
ÕF COFF, ÕF Creppy & Waffy, ÕF Friizi
ÕF Jungle Beast, ÕF Kährik, ÕF Pick Cup
ÕF RainKicks, ÕF Traksitrallid, ÕF Wo

ÕF Best Ice
Meie oleme õpilasfirma Best Ice ja valmistame eestimaiste Kalevi kompvekkide
maitselisi käsitööjäätiseid! Idee tekkis,
kuna vaatamata sellele, et poest võib leida
palju välismaiste kommide maitselisi
jäätisi, ei olnud kuskilt võimalik saada
eestimaiste kommide põhjal valmistatud
käsitööjäätisi. Saime PÕF18 ehk Eesti
Parima Õpilasfirma lõppvõistluse finaalist
2 auhinda: eriauhind “Parim toiduvaldkonna õpilasfirma” ja 1000€ väärtuses

registreerimistasu Tallinn Food Fest’ile
ja võitsime ka “Eesti Parima Õpilasfirma
2. koha”.

ÕF Kräfti
Kräfti meeskond koosneb viiest entusiastlikust 11.A klassi õpilasest. Kõigile
Kräfti liikmetele on oluline esteetilisus
ja meie eesmärk on pakkuda kliendile
stiilset ja keskkonnasõbralikku sülearvutikotti, mis lisab kasutaja väljanägemisele
eripära ning pakub arvutile kaitset väliste
tegurite eest. Meie toode on valmistatud

ÕF Messing

X X I

Messingu tegevusalaks on kuulikestade
sisse ehitatud kõrvaklappide tootmine ja
müük. Rõhk on meie suurepärasel brändil,
unikaalsel tootel ja silmapaistvatel
reklaamidel. Võrreldes tavapärase plastikümbrisega annab kuulikest juurde bassi
sügavust ja parandab üleüldist helikvaliteeti. Saadaval on erinevad seeriad igas
hinnaklassis.
Instagram: @ofmessing
Facebook: ÕF Messing
Veebileht: messing.pedak.me
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korgipuu koorest saadavast materjalist cork fabric’ust. Cork fabric on parim
alternatiiv loomanahale ja sellel on palju
suurepäraseid omadusi. Iga Kräfti kott
on unikaalne nagu inimese sõrmejälg,
sest kahte identset tükki korki maailmas
ei leidu.

ÕF Notest
Hei! Meie oleme ÕF Notest ja otsustasime teha õpilaste elu mugavamaks. Meie
tiimi kuulub neli säravat neiut: Victoria,
Liisi Mari, Getlin ja Elina. Meie tooteks
on ruudu-joonelised vihikud, mille teeb
eriliseks see, et olles muidu ruudulise
sisuga, on iga teine horisontaalne joon
tumedamalt trükitud. See tekitab ruudulise vihiku kõrvalt ka joonelise vihiku
efekti. Vihik igasse tundi!

ÕF Saunakutid
Kuna oleme ise kõvad saunaskäijad,
otsustasime hakata tootma saunamütse.
Tegutsesime härra Sander Moppeli tarkade sõnade järgi “Töötame targalt, mitte
palju” ja avastasime, et saunamüts võib
olla tõeline moeaksessuaar. Lisaks õppisime, et kui toode on hea, müüb ta ennast
ise. Oleme oma aastaga väga rahul, kuna
mitteametlikult valiti meid Eesti kuumimaks õpilasfirmaks. Soovitame tulevikus
teistelgi õpilasfirma programmist osa
võtta.

ÕF Spark
Meie tooteks on isikupäraste kaanekujundustega märkmikud. Meie toote kõige
olulisemad müügiargumendid on isikupärasus ja personaalsus, mida pakume
eritellimustega. Kliendil on võimalik ise
valida oma märkmikule sisu ja kaanekujundus, mis muudab selle täpselt igale
ostjale sobivaks. Meie toodete kaanekujundused on disaininud meie kooli
õpilased ja seetõttu leidub neid kujundusi vaid ÕF Spark toodangus. Märkmike
tootmine toimub Dipri trükikojas. Meie
märkmikud on müügil 10 Apollo raamatupoes üle Eesti.
Liikmed: Mailis Pajumägi, Mairit
Pajumägi, Regina Johanson, Lii Susanna
Subatšjus ja Rebecca Marie Berting
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Instagram: @ofspark
Facebook: Õpilasfirma Spark
Meil: opilasfirmaspark@gmail.com
Veebileht: ofspark.ee
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UNITED STATES
OF AMERICA
Tallinna 21. Kooli 32. Kunstinädal

USA Kunstinädal 2018
A

E M I LY M I R E L L E V U T T , X I C

On 2. jaanuari hommik, sõidan taksoga
kooli, sest juba esimesel korralduspäeval
suutsin sisse magada. Enamus klassist
istub meie koduklassis 106, mille laudu
katavad erinevad paberid, kastid täis
kääre, vildikaid, markereid ja muud. Keegi
ei oska veel midagi teha või käiakse kooli
peal vaatamas kuhu mis tuleb.
Hetke pärast istume kõik aulas, algab
umbes 39. muusikali proov. Enamvähem
kõigil on tantsud selged, tundub, et saame
hakkama küll. Lauludest hakkab vaikselt
juba kõrini saama. Peale proovi otsivad
kõik endale ülesande, iga kooli korrus
muutub kunstiklassiks, kõik maalivad
või meisterdavad. Vabatahtlikuid tuleb
aina rohkem appi, igal ühel oma kindel
ülesanne.
Kõnnin läbi esimese korruse, imetlen
oma klassiõe Bibiana uskumatut Beyonce
maali, klassivend Robini Kolumbuse
maalist rääkimata. Minu ümber on nii
andekaid ja töökaid inimesi. Terve korraldusnädala olin hämmingus, isegi kui
vahel tundus, et muusikal ei saagi nagu
ühtseks tervikuks, isegi kui vahel ei jõudnud terve päev süüa, sest lihtsalt nii palju
oli teha, isegi kui voodisse maandusin
alles siis, kui kell oli möödunud juba keskööst. Kõik sellised momendid tegi tasa
teadmine, et me saame hakkama. Iga
päevaga said korrused aina selgemaks. Iga
tunni tagant märkasin maja peal midagi
uut. Aga eks neid apsakaid ka ikka oli.

X X I

Aatriumisse oli meil planeeritud lae alla
rippuma suur kotkas. Mõeldi siis välja, et
teha kotkas kasutades õhupalle. Niisiis
hakati aga puhuma ja puhuma, teiseks
päevaks oli terve aatrium õhupalle täis.
Õhupalle kokku liimides ei näinud see
aga välja nagu kotkas, vaid nagu lennuk.
Õnneks oli meil abivalmis Triinu ema, kes
uue lahenduse kiiresti välja käis.
Lõplikust kujundusest siis nii palju, et
kaunistasime esimese korruse vana maja
Eesti 100 stiilis ehk rahvariiete ja kuna
meile anti ainulaadne võimalus maalida
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igal korrusel ühe vana maja seina peale,
oli esimesele korrusele maalitud imeline Viiralti teostest kokku pandud maal.
Samuti rippusid seal erinevad USA lipud
läbi aegade. Sai ka vaadata pilte ning
lugeda informatsiooni USA presidentidest. Uue maja kaunistasime tuntud
Disney multifilmide ja muude tegelaskujudega, näiteks olid seal Lumivalgekese
maal, Shreki joonistus, Barbie ja Ken ja
muud toredad. Fuajees olid New Yorkile
omased kõrghooned ning näitus “Usa dollari mitu nägu”.
Teise korruse vana maja oli inspireeritud USA loodusest. Seal olid toodud
välja ühendriikidele omased linnuliigid,
samuti oli seal põnev Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna näitus “Ameerikat
kujutades”, seinamaal imearmsatest
pesukarudest ning ka veidi Hawaii kultuuri. Uue maja poolel olid toodud välja
Ameerika ajaloost eskimod, indiaanlased
ja kauboid. Seal sai näha iglu, tipit, tootemsammast ja unenäopüüdjaid.
Kolmanda korruse vana maja oli
inspireeritud kosmosest ning spordist.
Kuna Ameerika Ühendriigid on aktiivsed
kosmose uurijad, kaunistasime seinu
maalidega planeetidest. Samuti on USA-s
sport väga hinnatud ning populaarseimaks spordialaks on korvpall, seega
kaunistasime seinu ka NBA ja muude
tuntud tiimide logodega.

Kolmandal korrusel oli ka Ameerika
Ühendriikide Suursaatkonna näitus rahvusparkidest. Uus maja oli inspireeritud
Hollywoodi filmitähtedest ning populaarsetest USA muusikastaaridest. Kuna
tahtsime koolikaaslaste elu mugavamaks
teha, siis tegime uude majja ka Netflix and
chilli nurga, kus sai mõnusalt pikutada ja
avastada huvitavaid Netflixi sarju.
Neljanda korruse vanasse majja sisenedes,
sattusid kunstipärasesse Las Vegasesse.
Vana maja oli kaunistatud erinevate
ajastute parimate kunstiteostega ning
informatsiooniga erinevatest kunstistiilidest. Uues majas olid 4. juulile ehk
USA iseseisvuspäevale omased dekoratsioonid, ehk lipuvärvides raketid, lehvikud
ja muud.
Aatriumis oli terve nädal avatud USA-le
omaste toitudega Milkshake Bar, müüsime
seal näiteks juustuburgereid, erinevaid
kooke ja maiustusi. Aatriumis rippus ka
kuulus Hollywoodi silt, samuti suur maal
Rushmore’i mäest ning seisis ilmselt
kõigile tuntud New Yorkis asuv Vabadussammas. Söökla poole minnes nägid suurt
indiaanlaste tipit ning said kõndida läbi
Suure kanjoni.
Tähtsamad üritused läbi nädala olid
esmaspäeval toimunud kunstinädala
moedemonstratsioon ning avamistseremoonia, kolmapäeval etendatud elavad

pildid Ameerika ajaloost, reedel aset
leidnud esmakordne Rajalt maha võistlus ning kindlasti kunstinädalale punkti
pannud stiilipidu. Kindlasti olid kasulikud
ka uut vajalikku informatsiooni pakkuvad
loengud ning töötoad.
Kunstinädala stiilipeoks valmis meie
klassi poolt kokku pandud Keskkoolimuusikal, mis on üks tuntumaid
USA noortemuusikale. Kutsusime ka
abilisi teistest klassidest. Muusikali
hakkasime ette valmistama väga varakult, et saavutada võimalikult hea tase.
Alustasime tantsude õppimisega juba
oktoobrikuus. Meil toimusid kolme kuu
vältel eraldi tantsu- ja tekstiproovid.
Tänu raskele tööle ja nähtud vaevale tuli
muusikal imeline.
Kunstinädala peol muusikali publikule
esitades süda puperdas ning emotsioonid
olid laes. Saime peale etendust tohutult
palju positiivset tagasisidet. Muusikal
arendas palju meie koostöövõimet,
üksteise mõistmist ning saime palju uusi
kogemusi. Olen ise väga õnnelik, et sain
millestki nii suurest osa võtta ning et
meie koostöö sujus väga hästi. Midagi sellist korraldada on tohutult suur vastutus,
kuid kõik koos saime sellega hakkama.
Aitäh toeks olnud õpetajad, kallid
väikestele 1C klassist, kes kinkisid meile
imelised kaardid ja medalid ja teised
maiustusi kinkinud klassidele, aitäh
imeliselt andekad vabatahtlikud, kes
viitsisid meiega poole ööni koolis vaeva
näha, aitäh meie toetav abiline- huvijuht
Maarika Paun ning üle kõige tänan oma
ühtehoidvaid ja parimaid klassikaaslaseid!
Tsiteerides oma klassivenda Silverit meie
muusikalist “We really are all in this
together!”

X X I
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Ütle üks lause kunstinädala kohta 11C eri:
“Tore.”
“Meeldiv koosviibimine klassiga.”
“Algul töö, siis lõbu.”
“Teeks veel ühe!”
“Objektitiks.”
“Magamine on nõrkadele.”
“Kõik saab ilusaks teipida.”
“Seinale peab asjad kinnitama õhu ja
armastusega.”
“1 sekundiga on võimalik hävitada nelja
päeva töö.”
“Rest in peace pidu, homme kell 8 kooli.”
“Mälestus, mis jääb igaveseks!”
Külaliste ja koolikaaslaste muljed
kunstinädala kohta

X X I

Sarah Raud
ameeriklane, kooseluseaduse loeng
I was honored to be a part of the USA
week at the 21st school. As a US citizen and resident of Estonia, I enjoyed
the cultural references being displayed
artistically throughout the school. It was
interesting and quite humorous to see
what Estonians relate to Americans, such
as Coca-Cola, hotdogs, and different pop
culture icons. The reason for which I was
invited was to give a presentation on the
fight for marriage equality in the United
States and how that correlates with
same-sex couples’ rights here in Estonia.
I appreciated the feedback I received from
the presentation and how knowledgable
Estonian youth are about the current
and historical state of marriage equality
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within the United States, as well as the
multitude of other cultural affairs. I was
very impressed with the decorations and
the fact that I could take pictures with
the Statue of Liberty and the coat room
designated to my hometown of Atlanta,
Georgia. 10/10, would do again.”
Kristiina Raud
eestlane, kooseluseaduse loeng
Mul oli hea meel saada kutse esinema 21.
kooli kultuurinädalal, sest teema, millest rääkisin, on mulle südamelähedane
nii isiklikult kui tööalaselt. Eesti LGBT
Ühingu töötajana pean oluliseks nii
teadlikkuse parandamist kui inimestega
kohtumist, et pidada arutelusid ja vastata
küsimustele. Inimesena on see mulle aga
eluliselt tähtis, sest puudutab mind väga
otseselt, ning alati hindan avatud meele
ja kõrvadega seltskonda.
Tore oli näha, et meie ettekande kuulajaid nii palju oli, ning veelgi toredam oli
pärast ettekannet tutvuda noortega, kes
nii meile kui üldisele asjade arengule
kaasa elavad. Selline toetus on see, mis
alati motiveerib ja naeratama paneb.
Kool ise nägi võimas välja. Olles ise mitu
suuremat ja väiksemat kultuurifestivali
korraldanud, pidin tõdema, et 21. kool tegi
silmad ette nii mõnelegi korraldustiimile.
Teemade, vahendite ja eelkõige annete
mitmekesisus oli muljetavaldav. Ainult
parimad kiidusõnad kõigile, kes selle korraldamises kaasa lõid!
Nora Lorelei Kivisaar
7B klass

Rahel Kelus
10A klass
32. kunstinädal oli minu jaoks väga eriline.
Lisaks väga meeldejäävale ja üritusterohkele nädalale oli mul endal võimalus
kõige selle valmimise juures viibida ja
ka ise aidata. Nägin, kui südamega korraldaja klass asja juures oli ja kui palju
kõik pingutasid. Kunstinädal on iga aasta
oodatuim sündmus ja see aasta ei jäänud
millegi poolest alla. Kõige huvitavamad
üritused minu jaoks olid erinevad loengud
USA õppimisvõimaluste ja hariduse kohta,
mis olid väga värskendavad ja õpetlikud.
Loomulikult sai ka palju nalja ja kooli peal
oli alati kuulda naeru. Võimlas toimus
humoorikas Wipeout, oma oskused ja
fitnessi vormi sai proovile panna kaasahaaravas 60ndate võimlemise töötoas
ja imelise nädala kulminatsiooniks oli
loomulikult traditsiooniline stiilipidu.
Koolimaja ehtisid suured maalid ja loovad

kaunistused. Terve nädala jooksul oli palju
tegevust ja taaskord jäi kõigile äärmiselt
armas mälestus. Aitäh Teile, kallis 11C!
Käesoleva Lennuki esikaas on kokku pandud selleaastase Kunstinädala raames loodud teostest.
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Mulle jäi kunstinädalast meelde kooli
kujundus. Kõik need joonistused ja kaunistused koolimaja peal olid imeilusad.
Osalesin ka mitmetes loengutes ja sain
palju uut ja kasulikku Ameerika kohta
teada. Ameerika pärases kohvikus olid
väga maitsvad toidud ja joogid ning milkshake’id olid lausa sõltuvust tekitavad!
Tore oli ka vaadata, kuidas suuremad olid
riietunud Ameerika tuntud inimesteks ja
väiksed jooksid ringi indiaanlastena. Minu
jaoks kõige toredam ja kauaoodatum
üritus oli kunstinädala lõpus toimunud
stiilipidu. Kõik olid nii lahedalt riides ja
ma olin vapustatud 11.C klassi Highschool

Musical’ist. See kunstinädal oli mu kõige
lemmikum ja jäi kõige paremini meelde.

Persoonilugu: esimese korruse kunstihing ehk kuidas
koolist sai Tiina Meeri kodu pikendus
A

KIRKE BRITT BENJAMIN, XI A

„Hommikul tõusen üles sellepärast, et
mul on armas kool, mul on kenad lapsed,
mul on meeldiv ruum ja siin ma olen.“
Siin, Tallinna 21. Koolis, on ta tõesti, iga
päev, kas oma klassis lapsi õpetamas,
kuskil kooli peal kudumas või uhkusega
korruste seinu õpilastöödega ehtimas.
Tiina Meeri lõputud teadmised kunstiajaloos on kõigile teada, krõpsu tegemist
keelav vaikusepoliitika on kurikuulus ja
alati mõistev suhtumine kõikidesse oma
õpilastesse on teinud temast ühe tunnustatuma ning armsama õpetaja õpilaste
seas, kes Meeri nime ning mõtteteri
endaga kannavad veel aastaid pärast kooli
lõpetamist.

X X I

Algne plaan ei olnud õpetaja
Kui mõelda, milline võis olla Tallinna 21.
Kooli ühe kõige staažikama õpetaja teekond koolipingist klassi ette, võib tekkida
kujutluspilt noorest, kes armastas kunsti
ning kunstiajalugu nii väga, et tahtis seda
õhinal ka teistele õpetada ning läkski
õpetajaks õppima. „Ega ma ei ole tahtnud saada õpetajaks – see on püha tõde,“
nendib aga Meeri üllatuseks. Kunstiandega tahtis ta saada kas kunstnikuks
või tarbekunstnikuks, kuid nõukogude
ajal oli tolleaegsesse Kunstiinstituuti
sisse saamine paras ettevõtmine ning
võis kujuneda aastatepikkuseks. Meeri
jaoks aga oli oluline, et pärast keskkooli
saaks ta kohe edasi õppida ning seetõttu
astus ta pedagoogilisse instituuti ning
asus õppima joonistamise, joonestamise
ja tööõpetuse eriala. Pedagoogilise haridusega noorukeid aga oli vaja just selleks,
et noorel Eesti riigil oleks õpetajaid, ning
tänu tolleaegsele Tallinna 21. Keskkooli
direktorile Artur Tikile, kes mäletas Tiina
Meerit kui õpilast ja isiksust, saigi Meeri
suunatud tagasi oma algsesse kooli, kust
oli saanud alguse tema haridustee.
Elufilosoofia, kunst ja looming
Kui Tiina Meerilt küsida, kui palju ta
igapäevaselt kunstiga tegeleb, kudumise
kõrvalt, vastab ta, et eriti ei tegele. Kuigi
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maalimisest on ta taandunud, tegeleb
ta iga päev ühel või teisel viisil käsitöö
ja üleüldise loominguga, tuues üheks
näiteks enda tehtud aplikatsioontikandid. „Elus pole naljalt päeva, kus ma
loominguga ei tegele,“ räägib ta. Meeriga
vesteldes tuleb aga välja, et eluaeg tööd
tehes on tal kujunenud elufilosoofia, mis
minu silmis on parast kunst, mida igaüks
ei valda: „Kui sa saad teha seda tööd, mida
sa tahad teha, siis see on väga tore.“ See
filosoofia käib käsikäes Tiina Meeri sõnul

leierdatud, aga klassikalise ütlusega „Kui
inimese hobi ja töö on üks ja see sama asi,
siis ta on õnnetähe all sündinud“. Ja võib
öelda, et ka Tiina Meeri on õnnetähe all
sündinud. Kuigi tema unistus ei olnud olla
õpetaja, sai talle üsna ruttu selgeks tema
ameti ja tema enda asendamatus antud
valdkonnas. Ta on hinnatud ja väärtustatud igas töökohas, kus ta on olnud, ja
on praegugi, mida täna on korraga kolm,
ja kuigi selline töökohtade rohkus võib
kõrvaltvaatajale paista liigse rööp-

rähklemise ning ilmselge stressiallikana,
oskab Meeri selle peale ainult naerda.
„Vahel ma istun kodus ja mõtlen, et kuidas
inimesed selle stressi ikka saavutavad. Kui
inimene käitub normaalselt ja tal on elu
garanteeritud, siis seda ei tule kuskilt. No
kust ma selle stressi võtan?“ lõpetab ta
küsiva noodiga.
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Kunstinädal – kaua veel?
Meenutades Tallinna 21. Kooli juurdunud
traditsiooni – kunstinädalat – ühe sõnaga,
tuleb õpetaja Meerile pähe üks mõte: „Töö
ja osavõtjate küllus. Kui palju oli see aasta
inimesi, kes olid tulnud vabatahtlikult. Ja
see areng on toimunud hüppeliselt viimase kahe kunstinädala jooksul. Maja oli
täis inimesi – nad ei väsinud ära, nad ei
tüdinenud ära, nad olid varem kohal kui
korraldava klassi inimesed.“ Ta kirjeldab,
mis tunne on käia vaheajal koolimaja peal
ringi ja näha, kuidas on neli korrusetäit
lapsi, kõik neljakäpukil maas, määrivad
ja maalivad. „Ilusamat asja ei ole olemas,
kui on suudetud luua traditsioon, millest
tahetakse võtta osa,“ võtab ta oma mõtte
kokku. Kuidas kunstinädala traditsioon
alguse sai, seda hoiab Meeri saladuseloori
all ja kogu lugu ei avaldagi. Ta mainib vaid
nime Arvo Tammsaar ja situatsiooni, kus
nõukogude ajal oli levinud ühiskondlik
arvamus, et Tallinna 21. Kool on kunstivaenulik. Sellele arvamusele vastukaaluks
ühe nädala jooksul märtsis külastasid
meie kooli mitmed päris kunstnikud
ja väiksed õpilaste grupid meie koolist
käisid vaatamas kunstnike ateljeesid.
Pärast kooli imago väga kunstisõbralikuks
muutmist hakkas traditsioon arenema
ning omandas tänase kuju, hõlmates nüüd
kõiki kultuuri aspekte alustades spordi ja
lõpetades toiduga. Kunstinädala tulevik
on täielikult praeguste eestvedajate kätes
ning kes on nende mantlipärijad, ei oska
Meeri ette näha. Praegu läheb traditsioon
edasi puhtalt inertsist ning kunstinädala
juhtfiguuride jõulisusest ja jaksust ja elab
veel kindlasti edasi eeldusel, et tulevikus on keegi, kes seda traditsiooni edasi
kannab.

Loomenurk
A

B I R G I T A N E T T E B I B I K O V, X B

Raske on olla rahulik
Keset pinnapealsete inimeste saginat.
Kõik ruttavad kuhugi,
Kalk ja tühi pilk näol.
Mis juhtuks kui jääda seisma...
Keset inimeste kaost ja lihtsalt seista
Kas aeg seiskuks, kas aeg kiireneks?
Kas inimesed paneks tähele?
Või astutaks sinust üle nagu tühisest puulehest?
Puulehti ei panda tähele,
Need on tähtsusetud, lihtsalt osa elust
AGA nad on nagu inimesed
Omamoodi erilised, omamoodi värvikad.
Keegi ei pane neid nüansse tähele.
Kõik ainult jooksevad lõputut elumaratoni,
aga ei olda kunagi esimene.
See pole lihtsalt võimalik.
Keegi on alati kuidagi parem.
Pigem seisata, hinga
Nii palju ilu on meie ümber,
peidetud märkamata kihte.
Neid sa näeks, kui sa ainult vaataks.

KARL KUUSK, XII C

Vaikus
Milleks vaikus?
Puudub ju elu
Puudub infost pulbitsev inimkontakt
Ilma milleta puudutamatusse mulli
Kaob ka emotsionaalselt kriiskav meloodia
Hääbub hoiatav stabiilne signaal
Hukule määratud tulevik
Vaikimise vili
Surm

X X I

LIISBET TEEMA, X C

Ei teagi, kas peaksin puude alla varjuma,
veidi petsistuma, taas endas tolle
lillelapse hinge äratama, kelle
suurim soov oli olla vaimust vaba,
omada headust, mis kauneim lava
igast teisest teatrilavast,
imelisem veidraimast tavast,
milleks armastada ootuste ning lootusteta,
armastada kõike ja kõiki voorusteta
oma puhtas rikkumata algelises vooruses.
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LUISA SUSANNA KÜTSON, X C

Lubadus
Mina jään
siia, kus kohavad metsad
ja aiad rohtuvad,
siia, kus kõik maailma otsad
minu jaoks kohtuvad.
Mina jään
siia, kus suved kirkaks teeb laulupeo-ootus
ning südameis hõõguv jaanitulelõõm.
Sõnajalaõit leida on kõigil meil lootus,
mis siis, et välja mõeldud - tähtis on otsimisrõõm.
Mina jään
siia, kesk traditsioonide tohuvabohu kõik need süldid, kamad ja kaljad,
kevadel köha ja sügisel nohu
ja aastaläbi need eestlaste iroonilised naljad.
Mina jään
siia, kandma rahvariideid ja pastlaid,
meeles pidama kõnekäände, mõistatusi, vanasõnu,
tähistama mardipäeva ja vastlaid,
et ühendada eri põlvkondi - noori ja vanu.
Mina jään
siia, kus mu pere, mu rahvas ja juured,
rahvas küll väike, kuid südamed suured,
hingedes helkimas ühtekuuluvustunne...
Aitäh, mu Eesti, ja palju õnne!
M E E R I E L I S A B E T H P A LT M A N N , X A

Hapukurk on hea
Hapukurgimaania
Olen sõltlane

Kui tahad, et järgmises Lennukis oleks ka
Sinu looming, siis otsi üles Heneliis Notton või
saada oma kunst heneliisnotton@gmail.com

Ma tunnen Eestimaad
Kevadises lillelõhnas
tunnen Eestimaad.
Karges, värskes õhus
tunnen Eestimaad.
Suures rukkilillepõllus
tunnen Eestimaad.
Pääsukese lauluviisis
kuulen Eestimaad.
Õrnas, vaikses tuuleiilis
tunnen Eestimaad.
Päiksekiirtes harvades
tunnen Eestimaad.
Jahedas juunikuus
tunnen Eestimaad.
Lõõmavas jaanilõkkes
tunnen Eestimaad.
Tüütutes sääskedes
tunnen Eestimaad.
Mesilastes lillepeenras
tunnen Eestimaad.
Külmas sügisvihmas
tunnen Eestimaad.
Värvilistes vahtralehtedes
tunnen Eestimaad.
Punavas õhtupäikses
tunnen Eestimaad.
Esimeses lumehelbes
tunnen Eestimaad.
Külmas, jäises sulalumes
tunnen Eestimaad.
Kauneis lumikellukestes
tunnen Eestimaad.
Libedates külateedes
tunnen Eestimaad.
Jäälilledes aknaklaasil
näen Eestimaad.
Paksus roosas talvejopes
tunnen Eestimaad.
Suusasaapais jalgades
tunnen Eestimaad.
Jõuluehtes kuusepuus
tunnen Eestimaad.

Piparkoogis, jõulukingis
tunnen Eestimaad.
Nutikates inimestes
tunnen Eestimaad.
Töökas rahvas
tunnen Eestimaad.
Meie ühtehoidmises
tunnen Eestimaad.
Sihikindluses ja tarkuses
tunnen Eestimaad.
Kaunis luulesalmis
tunnen Eestimaad.
Sisukates raamatutes
loen Eestimaad.
Hiiglaslikus laulukaares
tunnen Eestimaad.
Kõlavas lauluviisis
kuulen Eestimaad.
Hoogsas rahvatantsus
tunnen Eestimaad.
Ettevõtmisjulguses
tunnen Eestimaad.
Helisevas emakeeles
kuulen Eestimaad.
Sõnades ja lausetes
tunnen Eestimaad.
Imekaunis Eesti lipus
tunnen Eestimaad.
Meie oma hümnis
kuulen Eestimaad.
Kodulinnas väikeses
tunnen Eestimaad.
Kodumaja seintes
tunnen Eestimaad.
Sõprades ja perekonnas
tunnen Eestimaad.
Sugulastes, tuttavates
tunnen Eestimaad.
Oma tuksvas’ südames
kannan Eestimaad.
Oma õrnas hinges
armastan Sind – Eestimaa!

G E T T E R M ÄG I , X C
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Raamatuarvustused
A

Dan Brown: „Da Vinci kood“

M I R E L L L E S K O V, X B

Dan Browni oskuslik kirjutamisstiil
haarab ka selles raamatus lugejad oma
kütkesse. Raamatu peategelasel Robert
Langdonil tuleb taaskord müsteerium
lahendada. Selle käigus peab ta võidujooksu läbi Euroopa katedraalide ja losside.
Ka seda raamatut soovitan põnevuseotsijatele ning ajalooarmastajatele. „Da Vinci
kood“ on sobilik vanematele lugejatele
oma keeruka süžee ning veidi vägivaldse
sisu poolest. Raamatust on valminud ka
samanimeline kaasahaarav film.

Kerstin Gier: „Rubiinpunane“
„Rubiinpunane“ on noorsoole mõeldud
fantaasiatriloogia esimene romaan ning
selle põhjal on valminud ka samanimeline
film. Raamat on filmist siiski päris erinev.
Lugu räägitakse läbi 16-aastase Gwendolyni
silmade, kes satub ootamatu üllatuse tõttu
peadpööritavasse seiklusesse. Selle käigus
kohtub ta paljude huvitavate inimestega.
Autor on suutnud teose kirjutada kaasahaaravalt ning kui oled esimese raamatu läbi
lugenud, on raske mitte edasi lugeda. Soovitan seda kõigile noortele, kes tahavad lugeda
seiklustest, suhetest ning natuke maitsta ka
erinevate ajastute moodi, kombeid ja muud.

R. J. Anderson: „Mässavad
haldjad“

X X I

Anderson on loonud ebatavalise fantaasiamaailma, kus kõrvuti tegutsevad
inimesed ja haldjad. Võite arvata, et
tegemist on tüüpilise looga haldjatest,
kuid tegelikkuses on see raamat täiesti
teistsugune. Selles on üllatavaid seiku,
adrenaliinirohkeid kokkupõrkeid ning
avastamata saladusi. Haldjatüdruk Nuga
on see, kes kõige keerises on ning lugejaid läbi põneva seikluse juhib. Raamat on
sobilik pigem noorematele ning arvatavasti istub rohkem tüdrukutele.
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Filmiarvustused
“Klaasloss”/The Glass Castle
(Ameerika Ühendriigid 2017) 13+
Režissöör: Destin Daniel Cretton
Stsenaarium: Destin Daniel Cretton,
Andrew Lanham, Marti Noxon
Osatäitjad: Brie Larson, Woody Harrelson, Max Greenfield jt
Film baseerub Jeanette Wallsi samanimelisel autobiograafial ja annab vaatajale
aimu ühe ebatavalise perekonna elust.
Üles kasvades ei olnud Jeanette’il ega
tema vennal ja kahel õel aimugi tavapärasest kindlustatud ja rutiinsest
lapsepõlvest. Võsukesed lugesid tavalise
kooliskäimise asemel kirjandusklassikat,
sest vanematel polnud piisavalt raha
ega isegi mitte sobivat ja stabiilset elukohta, et neid kooli panna. Laste ema oli
ekstsentriline kunstnik, isa aga pidevalt
tööotsi kaotav alkohoolik, kes ei kartnud
unistada suurelt ja võtta ette meeletuid
seiklusi, mõtlemata, kas see pere jaoks ka
piisavalt turvaline on.

ebapädevust lapsevanematena veel täielikult andestada, kuid on siiski loonud
oma ellu kindlustunde, mida tal väikese
tüdrukuna ei olnud. Paraku jäävad
lapsepõlves läbielatud peadpööritavad
seiklused kui ka äärmuslikud läbikukkumised ja pettumused teda kummitama.
Kas vaatamata kõigele on naisel tahtmist
ja jõudu vanemaid oma elust tervenisti
välja lõigata või kujundab ta nende suhtes
hoopis teise hoiaku?

(Von Krahli teater, esietendus 2016) 7-77
Autor: Ole Lund Kirkegaard
Lavastaja: Priit Võigemast
Osatäitjad: Kait Kall, Ott Kartau, Tõnis
Niinemets, Priit Pius (Tallinna Linnateater)

“Kirsitubakas”
(Eesti 2014) 11+
Režissöörid: Andres Maimik,
Katrin Maimik
Stsenaarium: Andres Maimik,
Katrin Maimik
Osatäitjad: Maris Nõlvak, Gert Raudsep

Just taolise eriskummalise salgaga tuleb
tegemist teha ka filmi peategelasel Laural,
kes suve lõpul sõbranna Meritiga igavuse
peletamiseks paaripäevasele loodusretkele siirdub. Mis saab aga siis, kui Laurast
märksa vanem, esmapilgul isevärki looduslähedase mõtlemisega ja tahumatu
käitumisega reisiseltskonna juht Joosep
tüdrukule hoopis rohkem meeldima
hakkab, kui too arvatagi oskab?

mis muidugi ei paranda ka Ivani klassikaaslaste suhtumist. Mis saab aga siis, kui
poisil on võimalik ime läbi üheks päevaks
olla täpselt see, kes ta ise tahab? Ja mis
saab siis, kui Ivan on jälle tavaline pisike
koolipoiss?

Kuigi linateose sündmustik võiks olla
tihedam, on tegu südamliku, humoorika ja
mõnusalt kulgeva Eesti filmiga, kus lisaks
mõtlemapanevale süžeele saab nautida ka
kaadreid imelisest Maarjamaa loodusest.
Sestap sobib see väga hästi vaatamiseks
käesoleva EV 100 raames!

Nagu kõik Von Krahli teatri etendused,
mida mul on olnud õnn külastada, oli ka
“Kummi T” hoogne, lustakas, täis pulbitsevat rõõmuenergiat ning vürtsitatud
pisteliste improvisatsioonielementidega,
mistõttu nätlejad vahel omakeskiski
naerma purskasid. Artistid võitsid kaelamurdvaid füüsilisi trikke sooritades
ja lihtsalt puhtast südamest mängides
publiku pilgud, mõtted ja südamed ning
panid saali etenduse ajaks lausa kihama.
Hoiatus: näitemäng on kohati lausa
eluohtlikke naerukrampe tekitav!

X X I

Lavastus põhineb Ole Lund Kirkegaardi
raamatul “Kummi-Tarzan”, mis annab
kurva ja mõtlemapaneva, kuid siiski värvika ülevaate ühe õnnetu väikese poisi
Ivan Olseni elust. Nagu sellest veel vähe
poleks, et Ivanit koolis julmalt kiusatakse,
pole ka poisi vanemad, eriti isa, temaga
sugugi mitte rahul. Nimelt ei ole poisiklutt
kuigi ilus, tark ega osav, ta ei oska puu
otsa ronida ega jalgpalli mängida. Selle
asemel, et poega innustada ja õpetada,
paneb isa talle hüüdnime Kummi-Tarzan,

A

Kõige lähemalt saab erinevaid inimtüüpe
vaadelda reisides. Ei pea tingimata kodust
kaugele minema - veetes juhusliku matkagrupiga paar päeva näiteks Eesti rabades,
kohtab igasugu kummalisi inimloomi oma
veidrate kommete ja tõekspidamistega.

Täiskasvanuna on Jeanette’ist saanud
edukas laitmatu meigi ja soenguga
pintsakus ja seelikus kontoritöötaja,
täpselt vastupidine inimtüüp oma
vanematele. Ta ei ole suutnud ema-isa

Teatriarvustus: “Kummi T”
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Ristsõna
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Värvimine

Sildnik
“Alkohol annab sooja, aga võtab mõistuse.”

Adamson
“Mul oli kunagi sõber, noh mitte sõber,
ta luges võõrsõnade leksikoni nagu
romaani.”

“Mind huvitavad miinus veregrupiga
inimesed.”
“Mulle ei meeldi tööõpetus, mulle
meeldib joonistada.”
“Mul on siiamaani teksapükstefetiš.”
“Mulle meeldib trammis luuletusi
lugeda. Mõni kirjutabki kohe sellist
trammiluulet.”

ke vad 2 0 1 8
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Kirillova
“Jeezuz Marija, avan eKool ja pilt on
seksprogramma!”
“Jeezuz Marija sjee on jaapani hiina keel.”
“U menja nada paljundada.”

Tamm iga happe lahuse kohta:
“Õpetaja, kas seda võib juua?”
Kippasto: “EI VÕI, mis sul viga on, mine
arsti juurde!!!”

