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JUHTKIRI - KURIKUULUS ÕPILASE TAOTLUS

Uus õppeaasta on hoo sisse saanud - ongi paras aeg Lennuki 
ilmumiseks. Sellest aastast on Lennukil uus keeletoimetaja, õpetaja 
Anneliis Terep. Lennukiga on nüüd lisaks tavatoimetusele seotud ka 
valikaine “Praktiline kirjutamine” õpilased. Tänu juhtkonna usal-
dusele on mul suur õnn kirjutamishuvilisi ise õpetada, olles sunnitud 
koolile mõtlema korraga nii õpilase kui ka õpetajana.

Lisaks Lennuki laienemisele on sellest aastast meie koolis üks veelgi 
põnevam uuendus - täisealised õpilased tohivad oma puudumisi ise 
parandada. Minule valmistas see muudatus suurt rõõmu. Kuna ma 
pole kummagi oma vanemaga kaks aastat isegi mitte samas linnas 
elanud, on kergendav emale info edastamise asemel puudumistega 
ise tegeleda. Õpetajad seda õpilaste isevabandamist aga nii soojalt 
vastu ei võtnud. Osa sõnul pole õpilastel enam üldse mahti tundides 
nägu näidata, kuigi statistika mul kahjuks puudub. Õpilase taotlus 
eeldab gümnasistidelt mõistmist, et gümnaasium on vabatahtlik ning 
ega nad siin varemgi olema ei pidanud.

Koolimajas abiturientide näoilmeid analüüsides vaatavad vastu 
küllaltki tüdinenud näod. 12. klassiks on suurem osa õpilastest suut-
nud välja mõelda, millises suunas nende elud liiguvad. Tunnid, mis 
nende tulevast elukutset otseselt ei toeta, magatakse kas kodus või 
pea laual maha. Neil, kelle eksamivalikuks on kitsas matemaatika, 
laiub reaalainetes märkus “õt”. Samuti tundub mõttetuna käia ajaloos 
või kirjanduses, kui lai silmaring ega kirjutamisoskus tulevases elus 
prioriteet pole. 

Kasutan siinkohal meelega sõna “prioriteet”, sest poleks korrektne 
väita, et need teadmised mitte kunagi kasuks ei tule. Minagi võiksin 
ühel päeval oma oletatavate aatomiteadmistega tuumajaama ehitama 
asuda, kuid paraku olen valinud oma tähelepanu millelegi muule suu-
nata. Ööpäevas on endiselt vaid 24 tundi. Tuleb valida. Oma tulevikule 
mõeldes rändaksin pigem ajas tagasi Kahruti-aegsetesse Tiina Meeri 
tundidesse või kuulaksin paar korda nädalas Jaanus Adamsoni loen-
gut inimese alateadvusest.

Probleem on selles, et pannes ritta oma prioriteedid, võib mõni aine 
umbes kahesajandale kohale langeda. See on jällegi paratamatu, sest 
õpilasel, kellel tulevikusuund selginemas, ongi olulisem tegutseda selle 
huvides. Lõpuklassi õpetajatele tähendab see umbes poolt alamo-
tiveeritud klassi. 11 aastat laiapõhjalist haridust on käes ning paljudes 
riikides õpivad meie eakaaslased juba ülikoolis. Ehk tuleks lasta 
õpilastel viimase aasta puhul kindel suund valida, andes neile enne 
ülikooli astumist põhjalikumad teadmised oma meelisvaldkonnast?

Praegu tuleb prioriteedid ise paika panna, olgu selleks siis viieline 
tunnistus või areng mõnes kindlas valdkonnas. Edu!

Lennuki peatoimetaja, täiskasvanud õpilane ja abiturient 
Heneliis Notton (12C)

LENNUK 47

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 ühendust peatoimetaja Heneliis Nottoniga, heneliisnotton@gmail.com

X X I
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tohutu kiirusega. Seesugune faktipõhine 
mõtteviis annab inimestele tuleviku osas 
lootust ja veel enam motivatsiooni olu-
korda parandada, samuti annab see meile 
tagasisidet probleemi lahendamiseks 
kasutusel olevate meetmete efektiivsuse 
kohta. Roslingu sõnul aitaks seesugune 
faktipõhisus oluliselt vähendada nii radi-
kaalset kui ka negatiivset ja lootusetut 
mõtteviisi ning suunata inimeste fookuse 
tõeliselt olulistele probleemidele.

Rosling ei süüdista kedagi nende 
väärarusaamade pärast, selle asemel illust- 
reerivad mitut peatükki õpetlikud lood 
autori enda eksimustest. Ta hoidub ka 
meedia süüdistamisest – kuigi meedial on 
kindlasti üledramatiseeritud maailmapildi 
levikus suur roll, tuletab autor meelde, et 
süü ei lasu ei üksikutel ajakirjanikel, fir-
majuhtidel ega ka meediakontsernidel 
tervikuna. Maailm on liiga kompleksne, 
et seesugustele probleemidele otse-
seid ja selgeid süüdlasi otsida. Sellele 
on teoses pühendatud terve peatükk. 
Väärarusaamad maailma kohta on osa 
inimeseks olemisest ja neist ei pääse ka 
Rosling ise, küll aga saab neid süsteem-
selt vähendada ja asendada faktipõhise 
mõtteviisiga.

Heast suurepäraseks muudavad raamatu 
just eelmainitud lood autori enda elust. 
Rosling veetis väga suure osa oma elust 
reisides, eriti Aafrikas. Reisikogemused 
on andnud talle iga instinkti illust- 
reerimiseks hindamatult unikaalseid 
lugusid. Non-fiction raamatu puhul on 
minu hinnangul ülimalt oluline, et autor 
suudab lisaks faktidele pakkuda ka tee-
makohast põnevust ja vaheldusrikkust. 
Roslingu lood erinevatest juhtumitest 
Aafrikas on selleks ideaalsed. Lisaks kaasa- 
haaravatele lugudele annavad raamatule 
olulist lisaväärtust ka autori hulgalised 
praktilised nõuanded. Iga instinkti puudu-
tava peatüki lõpus on selge kokkuvõte, 
mis aitab inimestel seda instinkti kontrol-
lida, ning raamatu lõpus annab Rosling 
oma konkreetsed soovitused maailma 
faktipõhisemaks käsitlemiseks koolidele 
ja õpetajatele, nii ettevõtjatele ja organi- 
satsioonidele kui ka ajakirjanikele, polii-
tikutele ja aktivistidele.

Arvan, et teos on väga oluline nii kooli- 
noorte kui ka nende vanemate ja 

vanavanemate jaoks. Just koolinoortel 
oleks eriti oluline lugeda ka non-fiction 
raamatuid, mis üldiselt ilukirjanduse varju 
kipuvad jääma. Lugedes Roslingu, samuti 
näiteks ajaloolase Yuval Noah Harari ja 
psühholoogi Steven Pinkeri populaartea-
duslikke teoseid, saaksid õpilased olulisi 
ühiskonnaalaseid teadmisi ja selgust 
maailmapildis, mis on hädavajalikud nii 
gümnaasiumi lõpueksamitel kui loomu-
likult ka terves edasises elus, samuti 
paraneks õpilaste kriitiline ja faktipõhine 
mõtlemine. Täpselt samadel põhjustel 
soovitan raamatut ka kõikidele kooli 
juba lõpetanud inimestele. Usun, et olu-
kordade kaine ja rahulik hindamine ning 
seejärel faktipõhine otsuste langetamine 
on üks olulisemaid oskusi igas vanuses ja 
igal elualal. Teosest on kindlasti õppida 
ka neil, kes oma ühiskonnateadmisi juba 
praegu väga heaks peavad. Arvan, et minu 
mõtlemises toimub raamatu lugemise 
tulemusena kõige suurem muutus just 
selles, et hakkan otsuseid rahuliku-
malt läbi mõtlema ning kindlasti püüan 
edaspidi tähele panna olukordi, kus mõne 
dramaatilise instinkti ohvriks langen.

Teose autor on küll nüüdseks meie seast 
lahkunud, kuid oma elutöö kokkuvõtva 
raamatu jõudis ta õnneks hiilgavalt 
lõpetada. Rosling lõpetas teose sõnadega: 
“Kui meie maailmapilt tugineb faktidele, 
näeme, et maailm ei ole nii halb kui 
tundub - samuti mõistame, mida saame 
teha selle üha paremaks muutmiseks.” 
Tänu tema raamatule on meil kõigil 
varasemast veelgi parem võimalus fak-
tipõhine maailmavaade kasutusele võtta, 
seda levitada ja maailma paremaks muuta. 
Kasutagem seda võimalust.

HANS ROSLINGU “FAKTITÄIUS” - 
SOOVITUSI MAAILMAPILDI
PARNADAMISEKS

Maailm on muutumas paremaks. Just 
selle lihtsa faktiga seotud elementaarse-
tele faktiküsimustele vastavad inimesed 
üle kogu maailma reeglina kehvemini, 
kui vastuseid juhuslikult valivad šim-
pansid. Enamik inimesi näib endiselt 
uskuvat, et maailm muutub halvemaks. 
Selle fenomeni uurimisele pühendas 
rahvusvahelise tervishoiu professor Hans 
Rosling oma elutöö ja raamat “Faktitäius” 
on tema töö suurepärane kulminatsioon.

Lõviosa teosest analüüsib kümmet 
dramaatilist instinkti, mis ei lase neil 
maailma faktipõhiselt käsitleda. Nendeks 
instinktideks on näiteks negatiivsusins-
tinkt, hirmuinstinkt, süüinstinkt ja 
tungiva vajaduse instinkt, mis on evo-
lutsiooniliselt välja kujunenud ajal, kui 
inimesed olid veel kütid-korilased. Sel-
lised instinktid aitasid inimestel tol ajal 
efektiivselt hoiduda kiskjatest, haigustest 
ja paljudest muudest ohtudest, kuid mo-
dernses maailmas, kus vägivalda, haigu-
seid ja nälga on vähem kui kunagi varem, 
ei vaja me üldjuhul neid instinkte enam 
ellujäämiseks. Instinktid töötavad selle-
gipoolest samamoodi kui varem ja selle 
tulemusena kujuneb enamikel inimestel 
välja liiga dramaatiline maailmavaade, 
mis suunab inimeste fookuse vähetäht-
satele probleemidele ning muudab meie 
maailmapildi reaalsusest negatiivsemaks.

Eelkirjutatu ei tähenda, et oleme inimkon-
nana kõik suuremad raskused ületanud 
ja peaksime nüüd lihtsalt edu nautima. 
Autor toonitab igas peatükis oma loo-
tust, et progress kiireneb tulevikus veelgi, 
kuid sellegipoolest ei tohi unustada, kuhu 
juba jõudnud oleme. Maailm saab ühe-
aegselt olla halb ja muutuda paremaks. 
Hea näide sellest on vaesus. 9% maailma 
rahvastikust elab äärmises vaesuses, mis 
tundub esmapilgul hiiglaslik hulk, kuid 
veel aastal 1800 oli selle probleemi all 
kannatavate inimeste kogus 85% ja aastal 
1966 50%. Olukord on endiselt halb ja 
peame andma endast kõik, et ka viimase 
9% põhivajadused saaksid võimalikult 
kiiresti täidetud, kuid peame seejuures 
ka meeles pidama, et olukord paraneb 

Allikas: Apollo.ee

RAUNO ARIKE 11A
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Noorte huvi ühiskonnas toimuva vastu 
on suur. Nad tegelevad poliitikaga, 
aga nimetavad seda veidi  teisiti. Tei-
sisõnu peavad noored poliitikaks ainult 
riigikogus hääletamist, ministeeriu-
mides istumist, eelnõude vastuvõtmist 
ning suurte ninameeste omavahelisi 
diskussioone. 

Noorte huvi ühiskonnas toimuva vastu 
on kasvamas

Euroopa sotsiaaluuringu andmetel on 
Eesti noored küll vähem ühiskondli-
kult aktiivsed kui nende eakaaslased 
Lääne-Euroopas, kuid endiste Nõukogude 
Liidu riikide eakaaslastega võrreldes 
räägivad Eesti noored oluliselt rohkem 
kaasa poliitika ja kodanikuühiskonna 
teemadel. Poliitikas osalemine ei tähenda 
ainult valimistel osalemist. Üha enam 
noori võtab osa mitte-poliitiliste organi-
satsioonide tegevustest. Käiakse valimas, 
nii riigikogu kui kohalike omavalitsuste 
valimistel,  jagatakse sotsiaalmeedias 
poliitilise sisuga postitusi ning lüüakse 
kaasa noortevolikogudes ja õpilasesin-
dustes. Seega ei saa väita, et noored ei 
osale poliitikas. Sellest võetakse osa 
lihtsalt tänapäevasel moel. 

Milline teema noorte hulgas hetkel 
aktuaalne on? 

Oma planeeti tuleb hoida! Just sellise 
mõttelaadiga kogunevad miljonid noored 
üle maailma, et avaldada meelt planeet 
Maa kaitseks ning mõjutada poliitikute 
seisukohti otsuste tegemistel. Sellise 
mõtteviisi algatajaks on 16-aastane rootsi 
tüdruk Greta Thunberg, kes on oma pro-
testide ja avalike kõnedega mõjutanud 
väga suurel hulgal inimesi, eelkõige 
noori. Thunberg keskendub globaalse 
soojenemise vastasele võitlusele. Viimane 
ülemaailmne kliimastreik toimus 20. 
septembril. Kokku võttis sellest osa ligi 4 
miljonit inimest. 

Eestis toimus streik 27. septembril 
Riigikogu ees, kus osales paarsada ini-
mest. Minu arvates on oluline, et ka Eestis 
teadvustatakse olukorra tõsidust. Jah, me 
ei ole maailma juhtiv tööstusriik, kuid ka 
meil on omad probleemid. Põlevkivi kae-
vandamisel ning põletamisel
paiskub õhku suurel määral  CO2 gaasi. 
Selle vähendamiseks tuleb igal riigil oma 
keskkonnasaaste probleemidega tegeleda 
ning noorte omapoolne panus annab selle- 
le veel suurema tõuke. 

Minu arvamus poliitikast
Olen 16-aastane noor, kes õppimise ning 

NOORED JA POLIITIKA

IGA VÄIKSEMGI LIIGUTUS VÕIB 
MAAILMA MUUTA

Selle aasta 15. märtsil toimus Tallinnas 
Toompeal Riigikogu ees suur kliima- 
streik, millest võtsid osa paljud kooliõpi-
lased. Mina nende seas ei olnud. Mäletan, 
et mu endine kliimaaktivistist klassiõde 
küsis, kas olen ka ikka tulemas. Vastasin 
siis, et ei, sinna tuleb ju niigi palju inime-
si ja ega minu tulemine ju midagi ei muu-
da. Kui kõik aga nii mõtleksid, ei toimuks 
maailmas ju mitte mingisuguseid muu-
tusi. Mul on üks mõte: teeme inimestele 
selgeks, et iga nende õigesti tehtud lii-
gutus võib maailma suuresti parandada.

Esimeseks näiteks tooksin prügi – selle 

sorteerimise ja mitte maha viskamise. 
Sorteerimine ei ole raske ega ressursi- 
mahukas, vaja on vaid kolme paken-
di-, biojäätmete- ja tavaprügikasti. 
Eraldi kott võiks olla ka pudelitele ja 
paberile-papile. Kui sina sorteerid ja 
räägid oma sõbrale, kui tore ning liht- 
ne see on, hakkab ka tema sorteerima, 
sõber räägib omakorda oma sõbrale 
ja nii see ring käibki. Nii et kui sa täna 
veel prügi ei sorteeri, siis alusta selle-
ga! Prügi maha loopimisega on sama-
moodi: kui väike laps näeb, et sina, oi kui 
tark noor, viskad prügi maha, lendab ka 
poisikese kommipaber järgmisel korral 
kergemini tänavale. Jälgi enda tegemisi, 
sest teised võivad sinust eeskuju võtta!

Teine võimalus, kuidas maailma muuta, 

on oma väljaütlemisi kontrollida. Mõt- 
le, kui palju võib sinu vihahoos öeldud 
solvang teise inimese enesekindlust kõi-
gutada. Võibolla ei julge ta selle pärast 
oma geniaalset vähiravimi retsepti väl-
ja öelda ning seetõttu võib surra palju 
inimesi. Ja vastupidi, kui näed midagi 
kiita ja kiidadki, võid korda saata suure 
heateo: tark, kuid tagasihoidlik isik saab 
enesekindluse laksu, mille tõttu peab 
suurepärase ja veenva kõne ning ta val-
itakse presidendiks. Oma tarkusega suu-
dab ta konfliktid rahulikult lahendada. 
Seega, kui näed midagi kiita, siis igal ju-
hul kiida, aga kui tahad laita, siis mõtle 
läbi, kas sinu kriitika aitab teist edasi. 
Kui ei aita, siis jäta see parem ütlemata.

Kokkuvõtteks ütleksin ühe sõna: liblika- 

sportimise kõrvalt huvitub ka poliiti-
kast. Hetke poliitolukorda meie riigis on 
põnev jälgida ning sõprade ja pere selt-
sis arutada. Hetkel ei näe ma poliitikas 
oma tulevast töökohta. Mul on plaanis 
minna õppima Euroopasse ning alustada 
oma töökarjääri üldse välismaal. Kaldun 
arvama, et poliitika jääbki minu hobiks. 
Aga see on hobi, mis arendab, teeb targe-
maks ning on iseenesest väga kasulik. 
Kutsun kõiki noori üles tundma natuke 
rohkem huvi poliitika vastu ja olema ka 
aktiivne valija.

Miks on oluline käia valimas?

Demokraatlikus riigis kuulub võim rah-
vale. Rahvas teostab oma võimu läbi 
valimiste ning valib rahvaesindajad 
esinduskokku. Seega on oluline ka noor-
tel teadvustada, et nende arvamus saab 
väljenduda ainult siis, kui nad käivad 
valimas. Täpselt sellises olukorras on 
hetkel Suurbritannia Euroopa Liidust 
lahkumise leppega. Pärast referendu-
mit selgus, et noorte valimisprotsent 
oli madal ning valimas käisid pigem 
vanemaealised inimesed, kelle tuleviku 
jaoks ei ole Euroopa Liit oluline. Noorte 
osalemine poliitikas ning roll avaliku elu 
kujundamisel on äärmiselt oluline. Meil, 
noortel, on suurem mõjuvõim, kui me 
arvatagi oskame!

ARTUR SEPP 10C

ELIISE TUULEMÄE 11A
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efekt. Lähtuvalt sellest on selgitus kao-
seteooriast järgmine: väikesed muutused 
dünaamilise süsteemi algolekus võivad 
pikemas plaanis põhjustada prognoosi- 
matuid muutusi. Kes teab, mis oleks 
juhtunud, kui mina oleksin kliimas-
treigile läinud. Prognoosimatu. Aga iga 
väike õige liigutus võib maailma paran-
dada. Mõtle sinagi, mida väikest saak-
sid korda saata, et maailma paremaks 
muuta, ja tee see väike lisapingutus!

ma majanduses. Näiteks kui Lähis-Ida 
riikides peaks toimuma suur maavärin, 
mis võiks rängalt kahjustada toornafta 
jaamu, jõuaks ettenägematud tagajär-
jed kiiresti Euroopasse ja sealt edasi. 

Kas majanduskriis on tegelikult halb?
Jah ja ei. Kuigi majanduskriis toob kaasa 
rasked tagajärjed pankadele, riigile ja et-
tevõtetele, on tal ka positiivne tagajärg. 
20. sajandi alguses töötas Vene teadlane 
Nikolai Kondratjev välja kapitalistliku 
maailmamajanduse kasvuperioodide ehk 
Kondratjevi lainete teooria. Kondratje-
vi teooria kohaselt tekib kapitalistlikus 
ühiskonnas uus areng kriiside kaudu.
Paljud valdkonnad haistavad 
ärivõimalust tänu majanduskriisile. Kriis 
oleks kasulik just ökoloogilistele firma-
dele, sest kliima soojenemisest tingitu-
na kipuvad ostjaid olema loodussõbra-
likumad. Merit Tarkvara finantsjuht 
Kaja Kert ütleb, et ootab majanduse ja-
henemisega pigem ettevõttele kasvu.

Kuidas ennetada majanduskriisi?
Majanduskriisi ei ole lihtne enneta-
da, kuna Eesti majandus on seotud 
ülemaailmse majandusega. Need ette-
võtted, mis näevad, et majanduslangus 
neid kõige rohkem näpust näpistab, 
teevad praegu ettevalmistusi ma-
janduslangusega toime tulemiseks. 

Kuidas  ettevõtted valmistuvad ma-
janduskriisiks?
R-kioski finantsjuht ütleb, et nad on kon-
servatiivsemad poodide avamisega ja 
proovivad praeguste poodide kvaliteedi 

Kas    ja    millal   on   oodata   majanduskriisi?
Tallinna Tehnikaülikooli panganduse ja 
rahanduse õppetooli lektor Kristjan Lii-
vamägi leiab, et majanduse tõusufaas 
võib kesta oodatust kauem, aga see ei 
saa lõputult kesta.  Seega oleme jõud-
nud majandustsükli lõppu ja nurga taga 
varitseb ülemaailmne majanduskriis.

Mis võiks põhjustada majanduskriisi?
Majandus võngub mitmel põhjusel: 
poliitika, sõjad ja looduskatastroofid.
Valitsused on alati püüdnud majan-
duskriisi riske vähendada. Selleks keh- 
testatakse teatud regulatsioonid tur-
gudele ja pankadele. Ka valitsus võib 
alustada kriisiolukorda, näiteks Do- 
nald Trump, kes tekitab pingeid USA 
ja Hiina kaubandussõjas. USA suur-
panga Morgan Stanley peaökonomisti 
Chetan Ahya sõnul võib uus majan-
duskriis saabuda juba üheksa kuu jook-
sul, sest Trump kehtestas 25-protsen-
dise tolli täiendavatele Hiina kaupadele 
300 miljardi dollari väärtuses. USA ja 
Euroopa Liidu vahel on pingeline seisu-
kord, kus Ameerika on ähvardanud keh- 
testada tollid Euroopa autotoodangule.

Sõjad võivad mõjutada logistikat ja toor-
aine saadavust, mis võivad omakorda 
põhjustada kriisiolukorra. 19. juulil toi-
munud Suurbritannia tankeri hõiva- 
mine Iraani poolt tõstis Eestis rekordil-
iselt kütusehinda. Looduskatastroofide 
mõju võib tingida suure languse maail-

parandamisega tegeleda. Majanduskrii-
si ärahoidmiseks on loodud pankadesse 
krediidiriski osakonnad, mis analüüsivad 
laenuvõtjate potentsiaali laen tagasi 
maksta. Merko Ehituse finantsüksuse 
juhi Priit Roosimäe sõnul ehitusak-
tiivsus väheneb. Bret Metsküla sõnul on 
mitmes sektoris äritegevuse kasv pea-
tunud ja valmistutakse kahanemiseks, 
vahendab 10. oktoobri Äripäeva küsitlus.

Delfi andmetel pakkus Bigbank ASi nõu-
kogu esimees Parvel Pruunsild järgmise 
majanduskriisi alguseks 2020. või 2021. 
aasta. „Kriisi tunneb tavaliselt ära sellest, 
et rahapakkumine hakkab vähenema, eriti 
nii-öelda rumala raha pakkumine,“ ütles 
ta ja lisas, et praegu seda veel näha ei ole.

Majanduskriis on majanduse aren-
gu etapp. Kunagi ei tea, millal kriis 
tuleb, aga riigil ja pankadel on soo-
vituslik ette valmistuda, kogudes ra-
halist reservi, et üle elada põuaaeg.

MAJANDUSKRIIS
VILLEM JONATHAN OLONEN 10C
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Lugenud erinevaid feminismi käsitle-
vaid raamatuid, hakkasin tähelepanu 
pöörama aina sagedamini esine- 
vale probleemile: kõikjal räägiti naiste 
oludest, kuid kuskil polnud maini-
tud meeste ebavõrdset kohtlemist 
ühiskonnas. Olen teemat vaaginud 
piisavalt kaua, et väita täna täie ene- 
sekindlusega järgmist: “Ühiskond vajab 
hädasti “feminismi” asemele uut sõna.”

Nagu iga teinegi noor, armastan ka mina 
oma soovide eest tulihingeliselt võidel-
da. Protestida ja oma õigusi taga nõuda, 
seda ju need noored tänapäeval ainult 
teevadki, eks?  Mille eest mina võitlen? 
Küllap mulle siis kõige südamelähe-
dasem teema ongi võrdõiguslikkus. “Mis  
tüdruk see selline on, kes ennast femi-
nistiks ei nimeta?” tihkasin ikka mõel-
da. Nüüd vanemana, kuid mitte väga 
palju targemana, on “feminist” viimane 
sõna, millega ennast kunagi kirjeldaksin. 

Ärge saage minust valesti aru, põhimõt-
teid, mis selle sõna taga peituvad, hindan 
endiselt, kuid just sõna “feminist” ei tule 
enam mingi hinna eest üle mu huulte. 

Kui prantsuse filosoof Charles Fourier 
(just nimelt meessoost isik) aastal 1837 
terminiga “féminisme” välja tuli, oli naiste 
roll ühiskonnas tõepoolest allapoole 
igasugust arvestust ning seega oli sõna, 
mis seostub otseselt naistega, kasutuse-
levõtt igati õigustatud. Tegemist oli ter-
miniga, mis andis naissoole jõudu enda 
eest võidelda, kuid ajad on muutunud 
ning nüüd, poolteist sajandit hiljem on 
sõna “feminism” ületanud tugevalt oma 
“parim enne” kuupäeva ning läheneb 
ohtlikul kiirusel fraasini “kõlblik kuni”. 

Ei saa ümber lükata fakti, et naiste roll 
ühiskonnas on tugevalt paranenud, see 
pole veel täiuslik, kuid tõepoolest palju 
parem kui aastakümneid tagasi. Kasuta-
ma on hakatud uut sõna “võrdõiguslik-
kus”, mis ei too esile enam ainult naisi, 
vaid ka mehi. Meedias levivad laiaula-
tuslikud loosungid, mis pööravad rõhku 
soorollidele nii naiste kui meeste seas 

nast hetkel riivatult, sest kuidas saavad-
ki mõlemad osapooled olla võrdsed, kui 
“feminism” võib tunduda märgina naiste 
soovist seada ennast teistest kõrgemale. 

Selle sama küsimuse esitas mulle kord 
ka minu kunagine klassivend. Kui-
das saavad inimesed väita feminis-
mist rääkides, et soovivad võrdsust? 
Vastus on minu arvates lihtne: ei saa-
gi. Vajame selle jaoks täiesti uut sõna. 

Jah, olen nagu iga teinegi noor - täis teo-
tahet ja indu võidelda. Olen aga õppinud, 
et pole mõtet kinnisilmi sõdida või niisa-
ma mõõgaga lahmida. Tuleb osata sõnas-
tada enda eesmärk ning seejärel tunda 
ka oma vastast, kelle vastu võideldak-
se, et aru saada,  mis on tema eesmärk. 
Kui see on selge, siis on juba tükk 
maad lihtsam jõuda ühise kompromis-
sini, mis rahuldaks mõlemaid osapooli 
ning ennetaks suuremat verevalamist. 

Ideaalühiskonnas võiksime kõik jõu-
da kompromissini, et võidelda tuleb 
võrdõiguslikkuse eest, mis keskenduks 
mitte ainult naiste, vaid ka meeste olu-
korra parandamisele ühiskonnas. Kui 
võtaksime kampa ja moodustaksime 
liidu, siis polekski meil enam kelle-
gi vastu sõdida, sest mehed ja naised 
seisaksid ühe ja sama põhimõtte eest.

ning see on inimajaloos midagi täiesti 
uut. Poolteist sajandit tagasi ei nõutud 
isaduspuhkust, nagu ei viidud läbi ka sot-
siaalseid reklaame, mis propageerinuks 
meessoost isikute tööd sajandeid naiste-
ga seostatud töökohtadel (nagu näiteks 
lasteaiaõpetaja või medõde). Aga nagu 
öeldud, on nüüd ajad teised, sest naiste-
ga kõrvuti nõuavad oma õigusi täna ka 
mehed - mõlemad soovivad olla võrdsed. 

Ehk tuleks siis feministidelgi lõpetada 
sõdimine ning alustada läbirääkimiste-
ga, et ei võideldaks enam ainult enda 
õiguste, vaid kõigi õiguste nimel. 
Võrdõiguslikkuse mõte peitubki ju sel- 
les, et mitte mina pole võrdne sinu-
ga, vaid meie oleme omavahel võrdsed.  

Et seista ühiste põhimõtete eest, on vaja 
ka ühist sõna. Niisiis võib lugeda aegu-
nuks mõiste “feminism” ning otsima tul-
eks hakata uut terminit, mis väljendaks 
nii meeste kui naiste võrdset positsiooni 
ühiskonnas. “Võrdõiguslikkus” on juba 
päris hea sõna, kuid vaja läheks mida-
gi rahvusvahelisemat, mis jõuaks mas-
sidesse. Võib-olla kutsuks uus sõna, mis 
on mõeldud nii mees- kui naissoole, kaa-
sa mõtlema ka noormehi, kes toetavad 
küll üleüldiseid põhimõtteid, et kõik pea-
vad olema võrdsed, kuid tunnevad en-

VAJAME SÕNALE “FEMINISM”
UUT TERMINIT
MOON LOKK 12C
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See artikkel on pühendatud geeniustele. 
Suurvaimudele, kes on meile pärandanud 
leiutisi, milleta me nüüd enam elada ei 
oskaks, või suurteoseid, mis mitmeid 
põlvkondi ilmestavad. Üritan anda põgusa 
ülevaate mõnest, kelle teod minule silma 
on jäänud ja kes on üksteisest väga erine-
vad. Võiks ju mõelda, et neid saab teatud 
tunnuste põhjal muust massist eristada, 
kuid minu arvates ei ole kindlat mustrit 
tekkinud, kuidas geeniused käituvad või 
millised nad välja näevad. Kes on need 
minu silmis mainimist väärt geeniused 
ja miks?

Iga laps on kunagi kuulnud nime Da Vinci. 
Vahel küll ei teata, milline inimene selle 
nime taga peitus, kuid vähemalt on see 
kõigi kõrvu kostunud: Leonardo di ser 
Piero da Vinci ci (1452–1519), tuntud 
kui Leonardo da Vinci. Mees, kelle sur-
mast möödus tänavu 500 aastat ja kes 
oli uskumatult viljakas paljudes vald-
kondades. Tal oli annet nii kunsti kui 
ka kirjanduse vallas, ta leiutas masinaid 
või kavandas esemeid, mis tema eluajal 
olid teostamatud ning uuris muuhulgas 
ka anatoomiat ja optikat. Mida enam ma 
tema saavutuste või tegevuse kohta loen, 
seda suuremaks kasvab mu imetlus. Teda 
siiralt huvitas elu, teda paelus ümbritsev 
maailm ja ta uuris seda päevast päeva. 
Kuid nähtavasti polnud tema mõistus 
kaugeltki ainuke põhjus, mille pärast 
teda austati. Da Vinci oli ka väga hea ja 
avameelne suhtleja. Minu jaoks oli see 
ootamatu, sest olen harjunud arvama, et 

geeniused on introvertsed ja omamoodi 
inimesed, kellest teised eemale hoiavad 
või kes ise teistest eralduvad.

Üks sellistest, kes eelistas üksildust, oli 
Jerome David Salinger (1919–2010), 
eelmise sajandi Ameerika kirjanik. Kas 
teda just geeniuseks saab hüüda, on vaiel-
dav, kuid tema romaan „Kuristik rukkis“ 
on üle maailma kuulus ja kuulub paljudes 
paikades kohustusliku kirjanduse hulka. 
Salinger oli ise oma andes veendunud ega 
lasknud teistel ennast õõnestada. Tänu 
oma südikusele suutis ta läbi suruda oma 
loomingu avaldamise peaaegu sisu muut-
mata,  tegemata kirjastajate soovituslikke 
muudatusi. Ta saavutas juba oma elu-
ajal suure edu, kuid tuntus ja tunnustus, 
mida ta oli kaua ihaldanud, mõjusid talle 
laastavalt. Niivõrd raske oli tal hullunud 
austajatega toime tulla, et ta otsustas õige 
pea maale kolida ja oma elu teise poole 
avalikkuse eest peidus olles mööda saata. 
Ta tahtis rahu, et keskenduda sellele, 
mida ta oskas – kirjutamine.

Vahel on nii, et geenius ei püüdle heale 
tasemele igas valdkonnas, vaid on väl-
japaistvalt andekas omal alal. Nii olid 
ka 20. sajandi suurimaks teadlaseks 
peetaval Albert Einsteinil (1879–1955) 
omad nõrkused. Kuigi tema panus 
füüsika arendamisse oli niivõrd suur, et ta 
pälvis Nobeli preemia, kukkus ta Zürichi 
Polütehnikumi sisseastumiskatsetel läbi 
nii kirjanduse, poliitika kui ka prantsuse 
keele eksamitel. Samas võib uskuda, et ta 
lihtsalt ei pidanud vajalikuks igal alal läbi 

lüüa ega arvanud, et üks inimene suudaks 
kõike hoomata. Lõppude lõpuks on ka 
nemad, geeniused, ainult inimesed.

Olgugi et nende mõistus on kaaslaste 
omast üle, surma ees on kõik sama 
kaitsetud. Nii lõppes Kataloonia moder- 
nistliku arhitektuuri ühe tähtsaima 
esindaja, Antoni Gaudí (1852–1926), 
elu täiesti ootamatult, kui mees oli teel 
pihtima (nagu tal kombeks oli) ning jäi 
trammi alla. Ilma igasuguse eelteadmi-
seta, et inimkond jääb temast varsti ilma, 
lahkus elavate hulgast väga omapärase 
käekirjaga arhitekt. Muude Gaudí 
hoonete hulka kuulub näiteks Sagrada 
Família, suursugune katoliiklik kirik Bar-
celonas, mida on ehitatud aastast 1882 
ning mis peaks eeldatavasti valmima 
2026. aastal. Suur osa tema loomingust 
asubki Barcelonas, mehe sünnilinnas. 
Tema stiil on midagi enneolematut, ta 
tõestas oma värvikirevate ja omapärase 
vormiga hoonetega, et majad ei ole pel-
galt neli seina, millel on katus pea kohal, 
vaid nendest võivad saada lõuendid 
suurepäraste kunstiteoste loomiseks.

Meie hulgas on alati olnud ja on ka praegu 
hulganisti andekaid indiviide, keda saab 
teistest säravamateks pidada, kuid sellele 
küsimusele, kes nende hulgast geeniused 
on, ei suudeta siiani vastata. Prantsuse 
esimese entsüklopeedia artikkel geeniuse 
kohta kirjeldab teda isikuna, kelle hing on 
laiem ja omab kõigi ülejäänute tundeid; 
keda huvitab kõik, mis on looduses; kes 
iialgi ei võta vastu ideed ilma, et see ära-
taks edasist huvi. Kõik huvitab teda ja 
miski pole tema jaoks kadunud. 

KES ON GEENIUS?
TUULE KANGUR 11A

Allikas: thoughtco.com

Allikas: Wikimedia Commons Allikas: lameva.barcelona.cat
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Selle aasta juunis algatas haridusmin-
isteerium põhikooli lõpueksamite kao-
tamise. Õpilastel ja usun ka, et paljudel 
õpetajatel on selle üle hea meel. Juba 
eelneva õppeaasta alguses välja paku-
tud idee sai ühiskonnalt pigem positiivse 
vastukaja.

Haridus- ja Teadusministeerium ning eri-
nevad huvigrupid leiavad, et aeg on muu-
ta õpitulemuste välishindamise süsteemi 
ja kaotada põhikooli lõpueksamid. Mini- 
steerium väidab, et paljud gümnaasiu-
mid korraldavad oma sisseastumiskatsed 
enne lõpueksameid, mistõttu põhikoo-
li eksamite tulemustel pole otsustavat 
tähtsust gümnaasiumisse sisseastumisel. 
Plaani kohaselt saab edaspidi iga kool ise 
otsustada selle üle, kas õpilane on põhi-
hariduse omandanud. 

Peamine argument eksamite kao-
tamiseks on lõpuklassi õpilastele langev 
topeltkoormus - gümnaasiumid korral-
davad niikuinii eraldi sisseastumiskat-
sed ning eksamitulemustel puudub ot-
sene mõju keskkooli pääsemisele. See ei 
tohiks aga olla argument eksamite ära 
jätmiseks. Arvan, et põhikooli eksamid ei 

ole probleemi juurpõhjuseks. Nende kao-
tamine oleks Kätlin Kuldmaa sõnul vaid 
kosmeetiline lahendus.

Põhikooli eksamite kaotamise pooldajate 
suurimaks probleemiks tundub olevat, 
et keskkoolid valivad endale ise õpilas-
ed, kasutades selleks katseid ja vestlusi, 
mitte põhikoolieksamite tulemusi. Sa- 
muti ei ole tunnistusel ja veerandi hin-
netel keskkooli pääsemisel nõnda tuge-
vat kaalu. Olles selle perioodi oma elus 
läbinud, võin öelda, et koolid, eriti “eliit- 
koolid”, võtavad semestrihindeid üsna-
gi tõsiselt, arutades gümnaasiumikan-
didaadi hindeid näiteks vestlustel. Siiski 
on levinud arvamus, et erinevate koolide 
semestrihinnete väärtus väga erinev.

Kiputakse ütlema, et “maakooli 5 ei saa 
ju ometi olla sama kaaluga kui eliit-
kooli 5”. Lõpueksamite kaotamine seda 
stereotüüpidest tingitud probleemi ei 
lahenda. Haridusminister Mailis Reps 
on öelnud, et enamik üheksanda klassi 
õpilastest teavad juba õppeaasta algu- 
ses, kuhu nad edasi õppima asuvad. 
See väide on minu jaoks täiesti arusaa- 
matu, sest õpilasele ei saa enne katsete 
tulemuste teada saamist ning vestlusel 
käimist kuidagi garanteerida gümnaa-
siumi-kohta, kui välja arvata korrupt-
sioonist tingitud võimalused. Mulle jättis 

see pigem mitteteadliku ja ebaprofesio-
naalse mulje haridusministrist. Usun, 
et õpilastele tekitavad rohkem pingeid 
gümnaasiumi katsed, mis ei pruugi olla 
negatiivne, sest kõike ei kantagi elus 
kandikul ette.

Rääkides pingest, panen tähele, et ül-
latava kerglusega lepitakse alternatiivi-
ga, mille kohaselt peaks edaspidi saama 
iga kool ise otsustada, kas õpilane on 
põhikooli õppekava läbinud või mitte. 
Teoorias peaks endast lugupidav kool 
korraldama õpilastele tasemetöid, sest 
muidu ei leiaks õpilased mingit mõtet 
õpitulemuste nimel pingutada. Kuid 
kui tulevad tasemetööd, siis miks üldse 
lõpueksameid kaotada? Tihedamalt esi- 
nevad tasemetööd tekitaks minu arust 
rohkem stressi, kui teadmine, et kooli- 
aasta lõpus on eksam. 

Põhikooli lõpetamine on ühe märgilise 
etapi läbimine, millele eksamid anna-
vad konkreetse lõpu. Seejärel tuleb ek-
samitega kokku puutuda nii keskkoolis 
kui ka ülikoolis. Seega täidab põhikooli 
eksam osaliselt seda ülesannet, mis on 
põhikoolile antud – õpilase ettevalmis-
tamine järgmiseks kooliastmeks. Kõige 
problemaatilisem ongi see, et eksameid 
soovitakse kaotada, teadmata, milline on 
süsteem, mis eksameid asendama hak-
kab.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID JA 
NENDE KAOTAMINE

ÕPETAJA JAANUS ADAMSONI 
TSITAAT:

“Ma räägin teile nüüd väsimuse astme 
määramisest Selveri näitel. Esimene aste 
on see, et ma võtan korvi asemel käru. 
Teine aste on see, et ma võtan oma koh-
vi, mõtlen, et hakkan kassasse minema ja 
siis ma ei leia oma käru. Kolmas aste on 

see, ma usun, et teil ei ole seda juhtunud, 
aga see on see, kui sa lähed ja võtad tei-
se käru, vale käru, teise inimese käru. 
Ja neljas aste, kõige tõsisem aste, on 
see, kui sa tegelikult lähed oma käruga, 
vaatad, võtad teise kärust mingi toote ja 
paned selle enda kärusse. Sest mõnikord 
on sellised kärud, kuhu on mingit kaupa 
pandud. See jääb alateadvusesse, vaa-
tad, mingi käru on, lähed teise inimese 

kärusse vaatama. Seda on juhtunud! Ja 
eile Torupilli Selveris oli mu väsimusaste 
selline, et ma ei teadnud, mida ma nüüd 
tegema pean. On ka selline väsimus, et 
ma ei tea, mis mu nimi on! Küsige oma 
vanematelt, või ärge küsige, ma ei tea. 
Nad ei ole eesti keele õpetajad.”

JOOSEP RALF NÕGENE 10C

Allikas: innove.ee
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Gümnaasiumis, kuid eriti 12. klassis, on 
läbivaks teemaks edasised plaanid. Mina 
olen teadnud juba aastaid, et mingisugune 
õpetaja minust saab. Tavaliselt soovita-
takse mul sellise vastuse peale natuke 
järele mõelda. Küsitakse, kas ma ikka 
tean, kui palju õpetajad keskmiselt palka 
saavad, ja öeldakse, et vaev, mida töö 
nõuab, ei ole kuu lõpus kontole laekuvat 
summat väärt. Lisaks kohe negatiivselt 
vastavatele inimestele on ka ülejäänud 
inimesed väga üllatunud, et ma vabataht-
likult sellise eneseohverduse teen. 

Miks suhtuvad gümnasistid õpetajaame-
tisse sellise vastumeelsusega, arvestades, 
kui olulist rolli õpetaja nende elus on 
mänginud? Just nemad on olnud 12 aastat 
õpetaja hoole all ning kogenud vahetult 
õpetajate vaeva neist korralikud intelli-
gentsed inimesed vormida. Suhtumine 
õpetajatesse on aga muutunud.

Oma koolitee jooksul olen tajunud pigem 

negatiivset suhtumist. Tihti kuulen kaas-
õpilasi väljendamas oma seisukohta, 
et õpetajad tahavad meid kiusata ja elu 
raskeks teha. Nende eesmärk on meile 
kehv hinne lajatada ja siis võidurõõmsalt 
klassi ees naerda. Siinkohal peaks enda 
jaoks enne selgeks tegema, mida heaks 
õpetajaks olemine endast kujutab. Tuleks 
mõista, et õpetaja eesmärk on teha enda 
tunni sisu õpilasele selgeks, samamoodi 
nagu arstil on eesmärk patsient terveks 
ravida. Hoolimata sellest, et kohati 
võivad õpetaja nõudmised puhta kiusuna 
tunduda ning võib tekkida olukordi, kus 
antud õppevorm kõigile õpilastele ei sobi, 
on siiski tööle tulles nende eesmärk anda 
noortele midagi uut -  uus vaatenurk, uus 
teadmine. Õpetajad ja haridus on igal 
juhul meie ühiskonna alustalad.

Loomulikult ei saa mainimata jätta ka 
mõningaid negatiivseimaid aspekte 
õpetajaameti juures. Õpetajaamet ei ole 
kindlasti mitte lihtne. See nõuab head 
kohanemisvõimet ja loovust. Õpetaja 
töö ei lõppe pärast tundide lõppu ja tihti 
peab probleemsemate lastega palju vaeva 

nägema.

Mina aga näen õpetaja töös midagi 
erakordset. Vastutus, mis õpetajatel lasub, 
on üüratu, kuid samas leian, et see on 
amet, mis pidevalt tagasi annab. Oluline 
pole ei palganumber ega ka tunnustus, 
mida õpetajaamet endaga kaasa võib 
tuua. Palju üllam on tunne anda kellelegi, 
keda olulised valikud veel ees ootavad, 
vajalikud vahendid otsuste rägastikus 
orienteerumiseks. Õpetajate päeval said 
kõik abituriendid võimaluse kaheks tun-
niks õpetaja rolli proovida. Minu jaoks 
oli see vaid kinnitus, et olen valinud õige 
tee. Vaadates klassi ees kolmekümnele 
särasilmsele esimese klassi lapsele otsa, 
tundsingi, et midagi muud ma edasipidi 
teha ei tahaks.

Õpetajaamet ei saa paljude arvates vääri-
list tunnustust, kuid usun, et arvestades 
ameti tähtsust, ei saagi seda vääriliselt 
tunnustada. Õpilased võiksid aga rohkem 
märgata ka õpetajapoolset pingutust, rut-
tamata neid maha tegema

ÕPETAJAAMETIST

HINDAMISSÜSTEEMI PIIRITLE-
TUS KIRJANDUSE
ÕPPEAINES

Hindamissüsteem on ajast aega osutunud 
kõneainet pakkuvaks. Seda sellepärast, 
et hindamise objektiivsuse tagamiseks 
on paika seatud kindlad kriteeriumid. 
Kindlasti on vaja, et mõõdupuu oleks 
fikseeritud ning kehtiks kõigile sama- 
viisiliselt. Kohati on aga hindamine 
liialt piiritletud. Hinne on täiesti mitte- 
midagiütlev. Vähemalt mulle. Sooviksin 
saada tagasisidet - mis hästi, mis mitte nii 
hästi. Hinnetega kaasneb tahes-tahtmata 
orienteeritus õppida hinnetele. 

Sellise tagamõttega õppimine ei ole efek-
tiivne. See on reaalsus. Raske on selgeks 
õppida midagi, mille õppimine on vas-
tumeelne ning seda tehakse vaid hinde 
saamiseks. Õppida tuleks omast huvist 
ning tahtest. Ei taha väita seda, et tunnis 
ei peaks tähele panema või kodutöid ei 

tuleks teha, vaid seda, et kodutööde liigne 
maht ning õppetöö liigne suunitlemine 
hinnetele ei ole efektiivne. On palju pare-
maid meetodeid.

Kirjandus pole midagi sellist, kus tuleks 
õppematerjali tundide viisi pähe tuu-
pida. Kirjandus näitab loovust, isikupära 
ja olemust. See näitab, kuidas keegi 
midagi tõlgendab ning väljendab. Olgu 
väljendiks keelekasutus, olgu materiaalne 
kunst. Leian, et kirjanduse kui õppeaine 
hindamisel tuleks arvesse võtta isiku 
arengut ning loovust. Ei tohiks olla nii, et 
lugemiskontrollis küsitakse vaid ükslui-
seid, igavaid faktilisi küsimusi. Ei tohiks. 
Raamatul on mõte. Hinnata tuleks seda, 
kuidas lugeja loetud tekstist aru sai ning 
seda tõlgendab. See näitab, kas ollakse 
raamatusse mõttega süvenenud või mitte. 

Lugemiskontrollis küsitakse väga üksik- 
asjalikke ning faktilisi küsimusi. Ma ei 
lugenud raamatut, et teada saada, mitu 
kala kalamees püüdis. Ei, ma lugesin 
seda selleks, et teada saada, mida autor 

raamatuga öelda tahtis. Number kui hinne 
ei ütle kirjanduse õppeaines midagi. Olen 
seisukohal, et hindega võiks kaasneda 
personaalne tagasiside. Tagasisides 
tuleks arvestada õpilase arengu ning loo-
vusega. Noori inimesi ei tohiks kasvatada 
robotiteks, kes teavad palju, aga ei oska 
nende teadmistega midagi peale hakata 
ega neid rakendada. Eesti Vabariigis on 
inimesel õigus oma arvamusele ning seda 
võimalust tuleks kasutada. Hinnata tuleb, 
kuidas enda arvamust, mõtet põhjenda-
takse ning millele arvamuse kujunemisel 
tugineti. Tagasiside annab õpilasele palju 
parema arusaama sellest, mis hästi, mis 
mitte niivõrd hästi. Konstruktiivne  
tagasiside õpetab, pakub uusi lahendusi 
ning arendab isiksust. See on see, mille 
poole püüelda võiksime. 

Olen seisukohal, et hinnetele õppimine 
on väga ebaefektiivne, seda eriti kirjan-
duses. Matemaatikas on arusaadav, et 1+1 
on kaks, seal on õiged ja valed vastused. 
Seda ei saa tõlgendada kaheti. Kirjan-
dusega on teine lugu. Tihtilugu pole n-ö 

KELLY LIIS 12B
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huvitavad hobid. Täiskasvanuna kon-
toritööd tehes sellist vabadust üldiselt 
ei saa. Kui kulutada oma teismeiga halli 
massi sulandumisele, möödub see aeg 
kordades rutem kui võiks tahta.

Konformistlikul noorel on ühiskon-
nas vägagi lihtne.  Tal on kindlustunne, 
sest teab, et on inimesed, kes temaga 
samastuvad ja seltskond, kuhu kuuluda. 
Popkultuur täidab kõiki soppe tema olmes, 
vastused elulistele küsimustele on ül- 
diselt samad nagu teistel ja koolis käimine 
on lihtne, sest ta sulandub lambakarja. 
Kas pole mitte tore? Iga väiksemgi saavu-
tus paneb sellele noorele pähe mõtte, et 
just tema on special snowflake. Teistega 
sarnanemine annab kinnitust selle kohta, 
et ta jumala eest imelik pole. See kõik ei 
soosi aga lambakese enesearengut, vaid 
muudab ta keskpäraseks kodanikuks, kes 
elab keskpärast elu ja teeb keskpäraseid 
asju.

Ka mulle meeldib elada oma mugavus- 
tsoonis, vastavuses hea tavaga, aga on 
hetki, mil mõtlen, et soovin kõike muuta. 
Imetlen inimesi, kellel on pealehakkamist 
ning piisavalt sisu, et käed rüpes istumise 

asemel ka midagi korda saata. Nende isik-
suse võlu ongi selles, et nad suudavad 
teistest erineda. On mitmeid võimalusi 
eristumiseks ja arenemiseks ning arvan, 
et kõigi jaoks leidub just neid kõnetav 
tegevus või ideoloogia. Iga huvitatu saab 
individualismi ja anarhismi teemadel 
end ise harida, kui seda vajalikuks peab, 
ning maailma muutmisega tegeleda siis, 
kui ta piisavalt intelligentne on, et oma 
seisukohti lahti seletada. Omapära aren-
gule aitab kaasa kasvõi millegi loomine. 
Eksperimentaalmuusika tegemine, tuvide 
jaoks mütside kudumine või uute ret-
septide välja mõtlemine on igati vahvad 
lahendused. Raamatute lugemist soovi-
tan ka. Tuleks lihtsalt leida midagi, mis 
kõnetab. 

Noor inimene kujuneb ja muutub pidevalt 
ning vahel tuleb oodata õiget sündmust, 
kogemust või hoopis teist inimest, et 
avastada enda omapära. Konformism ei 
ole vältimatu ja kui teismelisel tuleb taht-
mine eristuda, säilitades empaatiavõime 
ja olles heade kavatsustega, siis tuleks 
teda igati toetada. Halli massiga kaasa 
liikumine intellekti ei suurenda.

õigeid ja valesid vastuseid. Sel puhul võib 
ühel asjal olla mitu tõlgendust. Tõlgendus 
sõltub inimesest ning me ei saa inime-
sele pahaks panna tema enese arvamust. 
Arvamus ja sõna on jätkuvalt vabad. 
Arvamust ja sõna tuleks avaldada muidugi 
sündsuse piires, lihtsalt täpsustuseks. 
Kuidas hinnata ühe arvamust paremaks, 
teise oma halvemaks? Me ei saa arvamust, 
mõtteid hinnata mingisuguse fikseeritud, 
puusseraiutud süsteemi järgi.

Eelnevalt tõin välja, et hinnet võiks illust-
reerida ka personaalne tagasiside. Olen 
arvamusel, et parim oleks hinne asendada 
tagasisidega. Tagasiside annab parema 
eelduse arenguks. Tagasiside paneb 
mõtlema ning juurdlema. See on minu 
arvates kirjanduse kui õppeaine puhul 
palju efektiivsem ning ratsionaalsem. 
Me ei saa mingi fikseeritud arvusüsteemi 
järgi inimese arvamust ja eneseväljendust 
hinnata. Inimesed on erinevad. Hinnata 

Oled sa pseudohipster, isehakanud 
suunamudija, Soundcloudi räpi austaja 
või tavaline kooliõpilane - ühiskonnast 
väljaheidetu tiitlit sulle külge ei panda. 
Gruppi kuuludes järgid kriitilist taju ja 
domineerivaid arvamusi, massistan- 
dardeid ja stereotüüpe, autoriteetseid 
põhimõtteid ja hoiakuid. Ühesõnaga, oled 
sotsiaalne konformist, ja mina samuti. 
Kuhu jääb aga noorte omapära?

Praegusel infoajastul võib noor leida 
midagi kõnetavat igalt poolt meediast. 
Kergesti mõjutatavate teismeliste pealt 
on näha, milliseid käitumismustreid nad 
kas eakaaslastelt või internetiavarustest 
omandanud on. Mingissegi seltskonda 
kuuluda tahtmine on muutumas väikest 
viisi massipsühhoosiks ning toimuma 
peaks muutus. Nähes omapäraseid ini-
mesi, üritamas ennast muutes mingisse 
seltskonda kuuluda, hakkab mul neist 
kahju. Minu meelest võiks eriti noores 
eas inimeste eneseväljendus olla kor-
dades intrigeerivam, olgu selle ajendiks 
stiil, omapärane muusikamaitse või 

tuleks loovust, arengut ja edasipüüdlik-
kust. Seda personaalse tagasiside abil.

Kirjanduse hindamist ei saa suruda min-
gisse kitsasse arvuhulka. Hinne ei näita 
midagi muud, kui seda, kui hästi on suu-
detud miski pähe õppida. Tekib küsimus 
selle kohta, kas see viis tõesti väljendab 
ülimat tublidust. Kui suudad lahti ko- 
deerida selle, kuidas õpetajale meeldib, 
oled sa ka siis kõige targem? Mina arvan, 
et nii see kindlasti pole. Olen seisukohal, 

et see viis päevikus ei vii õppijat edasi. 
Rohkem tuleks keskenduda enesearengu, 
loovuse, edasipüüdlikkuse ja mõtete 
selgete väljendamise hindamisele ja aren-
damisele. Need omadused on inimesele 
kui tervikule kordades kasulikumad, kui 
üksluised faktilised teadmised. Õppijale 
tuleks vead, teised arvamused selgeks teha 
personaalse tagasisidega mitte kivisse raiu- 
tud, iganenud hindamissüsteemi toel. See 
ongi minu arvates kirjanduse mõte. Luua, 
leida isiksus ning seda arendada. 

NOOR KONFORMIST
SABINA LISELLE ZAHHAROV 11C
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Kõik teavad halloween’i. Inimesed teevad 
kõrvitsalaternaid, kaunistavad oma maju 
maitsetute plastmasskaunistustega, pa-
nevad kostüümid selga ning lähevad 
majast majja, hüüdes “komm või pomm”, 
ning saavad selle eest kommi. Juhul kui 
mõni pahur inimene ei taha kommi anda, 
siis loobitakse ta maja tooreste munade-
ga või kaetakse see vetsupaberiga. See 
püha on väga populaarne Põhja-Ameeri-
kas ning Suurbritannias, kuid viimase 
sajandi jooksul on see levinud ka mujale, 
kaasa arvatud Eestisse.

Halloween on lühenenud kuju ingliskeel-
sest nimetusest All Hallows’ Eve ehk kõigi 
pühakute õhtu. Seda tähistatakse 31. ok-
toobril halloweeni jooksmise ehk Trick or 
Treating-iga. Sõna “halloween” on kristli-
ku algupäraga, aga pühal endal arvatakse 
olevat paganlikud juured. Halloween’i seo- 
statakse keldi Samheimi festivaliga, mis 
vana-Iiri keeles tähendab suve lõppu. 

Laternate valmistamise komme on samu- 
ti pärit Iirimaalt, kus tehti laternaid 
kaalikatest, naeritest, peedist ja kartu-
list ning võeti nendes kaasa hõõguvat 
sütt Samheimi lõkkelt. Kõrvitsalater-
nate tegemine algas Põhja-Ameerikas, 
sest kõrvits on Ameerika päritolu taim. 
Laternad pandi akendele ja ustele, et 
kurje vaime eemale peletada. Samheimi- 
le minekul pani külarahvas endale sel-
ga loomanahkadest kostüümid, et kur-

ilmastuvas ühiskonnas. Halloween’i jooks- 
misega kaasnevad Eestis probleemid. Eri- 
liselt populaarne on halloween noorte 
seas. Ilmselt sellepärast, et noored ei 
tule selle peale, et hakata laule, tantse 
ja luuletusi pähe õppima ning esitama. 
Minnakse lihtsama vastupanu teed ning 
pannakse kollide kostüümid selga, käies 
majast majja ning saades lause “komm 
või pomm” eest kommi. Mida teha siis, 
kui pere pole arvestanud halloween’iga 
ning neil pole kommi pakkuda? Kas on 
õigustatud nende maja tooreste mu-
nadega loopimine või vetsupaberiga 
katmine? Mina arvan, et ei ole. Hallo- 
ween ei ole Eesti püha ning seda ei peaks 
tähistama. Kui tahetakse minna “jooks-
ma”, siis võiks seda ikka teha mardi- või 
kadrisandina. 

Halloween Eestis on üks üleilmastumise-
ga kaasnev nähtus. Seda võimendab ka 
inimeste laiskus, kuna halloween’i joos-
tes ei pea kommide saamiseks eriliselt 
midagi tegema. Samuti võiksid lapse- 
vanemad suunata oma lapsi halloween’i 
jooksmise asemel marti või katri jooks-
ma. Mardipäev ja kadripäev on Ees-
ti pühad ning neid tuleks tähistada, et 
kombed ja traditsioonid säiliksid.

je vaime eemale peletada. Halloween’i 
jooksmise komme hakkas tekkima kesk- 
ajal, kui inimesed riietusid kummitus-
teks, deemoniteks või muudeks kollideks 
ning lollitasid ja tegid nalja toidu ja joogi 
eest.

Eestisse on halloween jõudnud globali-
seerumise kõrvalmõjuna. Mina pole kuna- 
gi halloween’i jooksmas käinud ning ega 
mu vanemad seda mul teha ei lubanud-
ki. Väiksena olin küll kurb ja kadestasin 
teisi klassikaaslasi, kes käisid halloweeni 
jooksmas ja palju kommi said. Nüüd mõt-
len, et vanemad tegid väga õigesti. Hallo- 
ween ei ole Eesti püha. Eestis tähista-
takse mardipäeva ja kadripäeva. Marti 
olen käinud korduvalt jooksmas ning 
alati on olnud väga lõbus ja tore. Marti- 
ja katrijooksmise teevad huvitavamaks 
kombed ja traditsioonid. Lauldakse, tant-
sitakse, esitatakse luuletusi ja mõistatu-
si - ühesõnaga esinetakse perele, keda 
külastatakse, ning teenitakse selle eest 
ande, tänapäeval erinevaid maiustusi. 

Mardipäev ja kadripäev on Eesti pühad 
ning nende tähistamine on oluline Ees-
ti kultuuri säilitamiseks tänapäeva üle- 

KAS HALLOWEEN’I PEAKS 
EESTIS TÄHISTAMA

Allikas: mardipaev.com

KARL JAKOB  VIBUR 10C
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Probleemist, et lapse koolikott, eri-
ti algklassi õpilase oma, on liiga raske, 
räägivad nii lapsevanemad kui lapsed 
ise. Vastavalt sotsiaalministri 2015. aas-
ta määrusele  ,,Tervisekaitsenõuded 
kooli päevakavale ja õppekorraldusele” 
on koolikoti lubatud raskus koos sisu-
ga 1.–3. klassi õpilastel kuni 3,0 kg. 
Kaalusin ära 3. klassi õpilase koolikoti 
koos sisuga. Tulemuseks sain 4kg, mil-
lest 2,5 kg kaaluvad ainult õpikud ja töö- 
vihikud (ühe koolipäeva õppevahendid). 
See ületab lubatud koolikoti raskust. 

Rusikareegliks on, et koolikott ei tohiks 
olla raskem kui 10% lapse kehakaalust. 
Kaalutud koolikoti omanik kaalus ise 
35 kg, 10% tema kehakaalust on 3,5 kg. 
See oleks küll lubatud normist natuke 
raskem, kuid kergem kui ta praegune 
koolikott. Tallinna Haridusameti ja pal-
jude füsioterapeutide andmetel on kooli- 
koti normidele mitte vastamine tõsine 
probleem, kuna liigse raskuse kandmine 
noores eas põhjustab laste rühivigu, al-
gatab selgroo kõvera kasvu ning võib 
tulevikus hakata tunda andma seljahä-
dade, valude ja erinevate haiguste näol. 

Reio Vilipuu (Bauerfeindi ortoosi- ja 
tursekeskuse füsioterapeut) ja Tanel 
Vahopski (Ida-Tallinna Keskhaigla lüli- 
sambakirurgia keskuse ortopeed) on aval- 
danud, et koolikottide teemat uuris 
aastatel 2009-2010 ka terviseamet. Siis 
jälgiti lastel esinevaid rühihäireid ja tõ-
deti, et just algklassides, kui lapse lüli- 
sammas veel areneb, ja õiged kumerused 
ning nõgusused lõplikult fikseeruvad, 
on kaasaskantavate õppematerjalide 
kogus liiga koormav. Ranitsate arv (%), 
mille kaal ei vastanud nõuetele, oli tei-
se klassi puhul 72%, kolmandal klassil 
86% ning neljandal klassil 67%. Seega, 
õpilaste ja lapsevanemate mure raske 
koolikoti pärast on täiesti põhjendatud 
ning võib hiljem rõhuda lapse tervisele.

Mida saaks teha, et probleemi lahen-
dada?

Parimad lahendused tekiksid lap-
sevanemate ja koolide omavaheli- 
ses koostöös. Lahendus peaks kindlas-
ti sisaldama kaasaskantavate õppema-
terjalide koguse vähendamist. Siin on 
mõned viisid, kuidas seda rakendada.

1 .Koolis kantakse kaasas vaid tun-
nis vajaminevaid õppevahendeid

Selleks et vähendada kaasaskantavate 
õppematerjalide kogust, võiks õpilane 
kanda kaasas vaid järgnevas tunnis va-
jaminevaid asju. Õpetaja saaks omalt 
poolt kaasa aidata nii, et teavitab õpi-
lasi tunnis või eKooli kaudu, milliseid 
õppevahendeid (õpikud, töövihikud, 
vihikud) läheb järgmisel tunnil vaja. 
Omast käest mäletan, et pidin ala-
ti kõiki asju kaasas kandma (ühe tunni 

jaoks oli kolm kuni kuus õppevahen-
dit), kuid enamik ajast kasutasime tun-
nis neist ainult ühte-kahte. Arvan, et 
õpetajapoolne tunni ettevalmistus ei 
nõua palju vaeva, kuid tooks palju kasu 
õpilaste koolikottide kergendamisel.

2. Kasutatakse rohkem e-õppeva-
hendeid
Kuna meie koolis on võimalus õppe 
eesmärgil kasutada tahvel- ja sülear-

ÕPILASTE RASKED KOOLIKOT-
ID - PSEUDOPROBLEEM VÕI 
TERVIST KAHJUSTAV 
TEGUR?
ÕNNELIIS PAPPEL 10C

vuteid, saaks suurendada nende raken- 
damist koolitundides, kasutades õppi- 
miseks mõeldud rakendusi (Opiq; 
Foxcademy) ja õpetaja poolt üles la-
etud faile (ülesanded, küsimused, 
töölehed). See vähendaks tundidesse 
kaasa võetavate õppevahendite ko-
gust ja kergendaks õpilase koolikotti.

3. Õppevahendid jäetakse kooli

Lahendusena saaks rakendada viisi, et 
õpilased jätavad õppevahendid hoopis 
kooli. See nõuaks küll rohkem tunnitööd, 
kuid vähem kodutööd. See lahendus mo-
tiveeriks lapsi õppima ja kuulama rohkem 
tunnis, sest kui nad lõpetavad kodutöö  
koolis, on neil võimalus jätta õppe- 
vahendid kooli. Koju peaksid vajalikud 
õppevahendid kaasa võtma vaid õpilased, 
kes tunnis ei jõudnud kodutööd lõpetada.

Koolikottide raskes kaalus pole näh-

tud suurt probleemi, kuid paljud füsio- 
terapeudid ja teised meditsiinitöötajad 
on nüüdseks kindlaks teinud, et lastel 
võivad tulevikus selle tõttu esineda ras-
ked terviseprobleemid. Noorema gene- 
ratsiooni tulevikule mõeldes tuleks selle 
teemaga kiiremas korras tõsiselt tegele-
ma hakata. Minu arvates on palju viise, 
kuidas laste koolikotte kergendada, luues 
sellega õpilastele paremad tingimused 
ja lapsevanematele rahulikuma meele. 

Allikas: Ilmar Saabas
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Põhja-Korea on eelkõige tuntud kui dik-
tatuuririik ning lähiaastatel on jõudu ko-
gunud riigi arvukad tuumakatsed. Kind-
lasti on tuntud riigipea Kim Jong Un, kes 
maailmas ning eriti naaberriikides hirmu 
ja segadust külvab.

Esimene ning ka edukas Põhja-Korea tuu-
makatsetus, mis vapustas kogu maailma, 
leidis aset 2006. aasta 9. oktoobril. Korea 
Vabariigi pealinnas Seoulis, mis asub 
kõigest paarkümmend kilomeetrit Põh-
ja-Korea piirist, mõõdeti 3,58-magnituu-
dine maavärin Richteri skaala järgi. Kat-
setuse asukoht jäi pealinn Pyongyangist 
358 kilomeetri kaugusele. Lõuna-Korea 
pealinn jääb Pyongyangist omakorda 
195 kilomeetri kaugusele. See vahe-
maa pole mõõdetava koha ja mõõtmis- 
koha linnulennuline vahe, kuid annab pii- 
sava arusaama distantsist.

Kuidas sai selline riik valmistada niivõrd 
ohtliku relva? Vajaminevad oskused 
ning ained said nad vahetades või ostes 
teistelt riikidelt. Näiteks tahtis Pakistan 
osta õhutõrjerakette, mida Põhja-Korea 
neile müüma nõustus. Pange tähele - nad 
olid nõus müüma neid ulmeliselt odava 
hinnaga ja konks peitus selles, et Põh-

ja-Korea vajas Pakistani tehnoloogiat 
uraani rikastamise valdkonnas. Piisavalt 
vastupidava metalli oli neile nõus müü-
ma Vene Föderatsioon, sest kommunistid 
aitavad ikka teisi kommuniste. Mainin, 
et tuumapomm võis leppe järgi olla vaid 
loetletud riikidel: Hiinal, USA-l, Vene-
maal, Prantsusmaal, Suurbritannial. 

Relva kallal töötati ja töötati. Viimaks 
jõudsid Ameerika Ühendriigid jälile 
nende suurele huvile tuumarelva vastu 
ning ka pesa asukohale, mis asus Pyong-
yangi lähistel. Pärast korduvaid keela-
misi, et nad ei tohiks tuumarelva üldsegi 
omada, pakkusid Ühendriigid neile diili, 
et Põhja-Korea loobub tuumarelva väl-
jatöötamisest. Vastutasuks saab viimane 

enda käsutusse reaktori, mis on elektri 
tootmiseks ja sellega ei saa tuumapom-
mi arendamiseks mitte kui midagi teha. 
Hoolimata lepingule alla kirjutamisest 
jätkas Korea Rahvademokraatlik Vabariik 
tuumarelva väljatöötamist.

Tuumakatsetus 6. septembril 2017 oli nii 
võimas, et tekitas plahvatuskoha lähedal 
maalihkeid. Plahvatuse tugevus oli ka-
heksa korda suurem kui tuumapommil, 
mille USA Hiroshimale 1945. aastal hei-
tis. Ka hilisemad uudised ei näita nende 
koostöövalmidust. Hiljuti toimuma pi-
danud tuumakõnelused Rootsis katkes-
tas just Põhja-Korea. Nende välisministri 
sõnul toimuvad need, kui Ühendriigid 
lõpetavad nende tegutsemise piiramise.

PÕHJA-KOREA KUI
TUUMARIIK

ÜHISKONNA LÕHETSUMINE

Pärast selle aasta parlamendivalimisi ja 
valitsuse moodustamist on rohkelt räägi-
tud ühiskonna lõhenemisest. Põhjuseks 
olid nii parteide radikaalsed maailma- 
vaatelised erinevused kui ka osade ini-
meste rahulolematus loodud koalitsioon- 
iga ning valimistulemustega üldiselt. 
Seetõttu nähti inimeste seas erinevate 
poliitiliste vaadete põhjustatud hõõr-
dumist. Aga kas praegu on Eesti ühiskond 
lõhestunud? Kui palju sellist olukorda 
esineb ja on ajaloos esinenud?

Definitsiooni järgi on ühiskonna 
lõhestumine (ingl political või mass po-

larization) olukord, kus inimese seisu-
koht ja hoiak on mõjutatud isiku ideo-
loogilise vaate või toetatava partei poolt. 
Kõigile on kindlasti tuttav Ameerika 
Ühendriikide olukord, kus lõhestatus on 
juba mitukümmend aastat olnud väga 
suur. Peaasjalikult on selle tinginud n-ö 
kaheparteisüsteem, mispeale kaks suuri-
mat parteid, vabariiklik ja demokraatlik, 
vastanduvad üksteisele täielikult. Seetõt-
tu on inimesed, kes poliitikaga tegele-
vad, sunnitud võtma seisukohti, mis on 
erinevad isegi nende lähedaste omadest. 
Kuna see, et USA ühiskond on poliitili-
selt lõhestatud, on kõigile teada, ürita-
vad poliitikud mitte luua olukordi, mis 
võivad seda süvendada või panna suuri 
rahvahulkki oma arvamust avaldama, 

mis võib omakorda tekitada doomino- 
efekti ja viia hullude tagajärgedeni. Kuid 
ka see on muutumas. 

Pew Research Centeri 2014. aastal läbi- 
viidud uuringu järgi on vabariiklased 
ja demokraadid ideoloogiliselt rohkem 
lõhestunud ning üksteisest rohkem 
eraldunud kui eales varem. See on põh-
justatud sellest, et on hakatud rohkem 
üksteisele vastanduma, ning ka sel-
lest, et vähemaks jääb neid, kes kahe 
leeri vahel on, ehk siis kelle vaated on 
segu mõlemast. See aga oli enne Do- 
nald J. Trumpi presidendiks valimist, 
mis põhjustas eriti suurt vastasseisu eel- 
nimetatud leeride vahel. Seega tundub, 
et poliitiline lõhestatus on Ühendriikides 

MARK SVERKER SAAR 10C

Allikas: HOGP/KCNA VIA KNS

MAGNUS TEDER 10C
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jääv nähtus ning sellega on, võib öelda, 
et juba harjutud.

Küsimusele, kas Eesti Vabariigi ühiskond 
on lõhestunud, vastatakse erinevalt. 
Näiteks praegused opositsioonierakon-
nad on järeldusel, et praeguse olukorra 
on põhjustanud värsked koalitsiooni- 
erakonnad eesotsas Eesti Konservatiivse 
Rahvaerakonnaga. Peale parteide oma- 
vahelise nääklemise on kuulda ka arva- 
musi, et Eesti on sügavalt lõhestunud 
juba taasiseseisvumise ajast, ning see 
lõhe ainult eskaleerub aja jooksul, 
tõustes vahepeal esile. 

Poliitiline lõhestumine on kogu aeg 
olemas olnud ja me võtame seda nii tõ-
siselt seetõttu, et me ei ole Eesti kon-
tekstis sellega harjunud või on see esi- 
mene kord, kui seda probleemi laiemalt 
kajastatakse. Tavaliselt tekivad seesugu- 
sed inimestevahelised poliitilised eri- 
meelsused riigivõimuga seoses, kui osad 
on pettunud seni valitsenud võimuliidus 
ja poliitilist väljundit otsivad inimesed 
hõõrduvad vana korraga rahul olevatega. 
Selline efekt on kõikjal maailmas sar-
nane ja väga harva regioonile spetsiifi- 
line. Paljud politoloogid on öelnud, et 
see on alles algus ja et meil tuleb sellise 

mastaabiga ühiskonna lõhestumisega 
ära harjuda. Nii et seda mõistet võib järg-
mise paari aasta jooksul üha rohkem vaja 
minna.

ABITURIENTIDELT PÕHIKOOLI 
LÕPETAJALE: AUSALT JA AVA-
MEELSELT TALLINNA 21. KOOLI 
KESKKOOLIELUST

Kõik üheksandikud seisavad peagi ras-
ke otsuse ees: kuhu minna gümnaasiu-
misse? Igal koolil on omad head ning 
halvad küljed, kuid mida arvavad 21. 
Kooli gümnaasiumielust meie oma abi-
turiendid?

Marten Gustav Lähker

12A klassi õpilane Marten on gümnaa-
siumi algusest peale kuulunud inspit-
siendigrupi koosseisu ning 2018/2019 
õppeaastal oli ka õpilasesinduse esi-
mene asepresident. Ta on olnud te-
gev kunstinädalatel: 10. klassis mängis 
USA kunstinädala lõpuõhtu muusikalis 
peaosa. Eelmisel aastal viis ta läbi info- 
tundi Saksamaa muusikaajaloost, esines 
Rammsteini esimehena ja tegi kaaslaste-
ga nädala lõpetuseks tuletantsu. Suuri-
maks isiklikuks võiduks peab ta veel 
õpilasfirmana asutatud bändi Bufferit, 
millega terve aasta aktiivne oldi. Marten 
on muusika- ja akrobaatikahuviline ning 
armastab väljakutseid. Ta püüab alati 
võimalustest kinni haarata ning tunneb, 
et tal on nendega väga vedanud.

Luisa Susanna Kütson

Luisa on 12C klassi abiturient ja käinud 
meie koolis esimesest klassist alates. 
Ta on lõpetanud Tallinna Muusika- 
kooli klarneti erialal ja tegeleb siiamaani 
aktiivselt muusikaga - mängib orkestri- 
tes, ansamblites ja laulab erinevates 
kollektiivides. Vabariiklikul konkursil 
“Parim noor instrumentalist” on ta ka-
hel korral võitnud esikoha. Samuti ar-
mastab Luisa väga teatrit, nii et kui on 
soovi mõne nähtud etenduse üle arut-
leda, võib julgelt tema poole pöörduda. 
Sõprade hulgas on ta tuntud kui kirglik 
sõnamängude looja ning huvi eesti keele 
vastu on toonud talle häid tulemusi nii 
emakeeleolümpiaadilt kui ka arvustuste 
kirjutamise võistlustelt.

Mark Alexander Ummelas

12C klassi õpilane Mark on praeguse õpi-
lasesinduse president ning võrdlemisi 
sotsiaalne inimene. Tema enda sõnul 
teatakse teda tõenäoliselt seetõttu, et ta 
julgeb lihtsalt suvaliste inimeste juurde 
minna ja neid oma kentsaka kõnepruugi- 
ga ehmatada. Teda huvitab põhiliselt 
kõik, mis on seotud silmaringiga - eriti 
ajalugu, poliitika ja igasugused kunstid, 
kirjandusest muusikani. Oma vaba aega 
sisustab Mark kas Vikipeediast suva- 
liste asjade kohta lugemisega või muusi-
ka kuulamisega (iga päev vähemalt üks 
album). Aga kui te tema kohta rohkem 
teada tahate, siis soovitab ta: “Tulge kori- 

doris mu juurde ja sikutage patsist, ma 
olen alati valmis kõigest rääkima.”

Rahel Kelus

Rahel on õppinud 21. Koolis algklassi- 
dest peale ning hetkel käib 12A klassis. 
Ta on kunsti- ja tantsuhuviline. Koolis 
käidud aja jooksul on ta tegelenud väga 
erinevate projektidega. Näiteks kuulub 
ta Kultuurigildi koosseisu ning on and-
nud ka giidituure. Üritusi, kus ta kaasa on 
aidanud, on palju, näiteks heategevus- 
lik jõululaat, abiturientide ball ning 
sõbrapäev. Koolielu kõrvalt on ta kolm 
aastat tegelenud ka õpilasfirmade pro-
grammiga. Iseloomult on ta aktiivne ja 
teotahteline. Just seetõttu on ta õnne-
lik, et pisikese koolijütsina just Tallinna 
21. Kooli õppima sattus. Rahel arvab, et 
seni-ni on meie kool pakkunud talle ro-
hkem võimalusi ja õppetunde, kui ta ea- 
les oleks osanud loota.

Mis on kõige meeldejäävam juhtum 
keskkooli elust?

Marten: “Üks neist on kindlasti seotud 
10. klassis USA kunstinädalal “High 
School Musicali” etendamisega. Et uue 
stseeni jaoks käratult oma kohale jõu-
da, pidime koos teiste peaosalistega 
aula kulisside varjus kambakesi vaikselt 
ringi jooksma ning sellega kaasnes pal-
ju elevust ja jagatud rõõmu. Muidugi oli 
meeldejääv ka ülejäänud kunstinädal, 
kui iga päev sai mõnele tegemisele käed 

LIISI PERLI 10C
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külge pandud.”

Luisa: “Kõige meeldejäävamad het-
ked gümnaasiumist on ilmselt seotud 
kunstinädala korraldamisega. Kogu see 
protsess oli väga stressirohke, aga sa-
mas saime klassiga palju lähedasemaks 
ning õppisime tundma üksteise tuge-
vusi ja nõrkusi. Kõige emotsionaalsema 
kogemusena jääb ilmselt meelde reedese 
etenduse lõpp - siis oli küll metsik pinge-
langus ja lubasin endal ilmselt esimest 
korda mõelda, et saime hakkama, tegi- 
megi ära.”

Mark: “Kõigi nende hetkede seast on 
väga raske üht konkreetset momenti 
nimetada. Keskkoolis saab iga päev nal-
ja, see on kindel. Kui natuke pikemalt 
mõelda, siis kõige legendaarsem hetk 
oli tõenäoliselt siis, kui üle-eelmisel 
aastal veetoru katki läks. Ma ei kujuta 
ettegi, milline logistiline kriis seetõttu 
tekkida võis, aga ma usun, et kõigi õpi- 
laste jaoks oli see suuremat sorti “ven-
nase moment”.”

Rahel: “Eredaimad mälestused 
koolielust on kindlasti klassiga üheskoos 
korraldatud üritused: 10. klassis sõbra-
päev ja 11. klassis ball. Vahva ühistege-
vus ja magamata jäänud ööd on alati 
meie klassi puhul korraldust vürtsitanud. 
Tegutsemise kõrval jääb loomulikult 
aega ka koos natuke lollust teha, aga 
samas on nii palju, mille üle ka peale 
gümnaasiumit uhke olla ja millele ühi- 
selt tagasi vaadata. Mainimata ei saa 
jätta ka iga-aastaseid klassitantse, mis 
ilmselt kõige võimsama ühtsustunde 
südamesse on jätnud - oma klassiga 
oleme nüüd vōidukalt saanud ühiselt 
õõtsuda nii kaasahaaravas 90ndate rüt-
mis kui ka südamliku Eesti muusika saa-
tel. Üheskoos oleme kõigega suurepära-
selt hakkama saanud ja kindlasti nii 
mõnelegi silmad ette teinud! “

Mis on lemmikõppeaine gümnaasiu-
mis?

Marten: “Lemmikõppeaineks jääb 
tõenäoliselt matemaatika (eks näis, kui-
das eksamid lähevad), kuna see on ala-
ti tundunud viienda keele õppimisena, 
millest igas maailma otsas kasu võiks 
olla. Eriti lohutav on see mõte siis, kui 

vene või prantsuse keel parasjagu ei 
edene. Samuti on õpetaja Alar Pukk 
keegi, kes on suuteline oma ainet tõeli-
selt edukalt alles võhikule maha müüma, 
selgitades oskuslikult selle keerdkäike.”

Luisa: “Konkreetset lemmikõppeainet 
on väga keeruline välja tuua. Gümnaasiu-
miaastate jooksul olen aru saanud, et sot-
siaal-humanitaarklass oli minu jaoks vä- 
ga õige valik, sest naudin eelkõige 
tunde, mis jätavad ruumi arutlemisele 
ning on oma olemuselt vabama üles- 
ehitusega. Meeldivad näiteks kirjandus, 
ajalugu ja prantsuse keel.”

Mark: “Mul on hästi palju lemmik-
tunde, enamjaolt on meeldimine tingi-
tud isiklikust huvist õppeaine vastu. Esi- 
mesena oskan nimetada õpetaja Meeri 
kunstitunde, ma arvan, et mu ajumaht 
on neis viibides suurenenud täpselt 64 
kuupkilomeetrit. Teisena võiks nimetada 
ajalugu, kuna see on mu isiklik lemmik-
hobi ja kes teab, äkki on sellega seotud ka 
mu tulevane karjäärivalik. Õpetaja Adam- 
soni filmianalüüsitunnid olid ka hästi 
vahvad.”

Rahel: “Lemmikõppeaineid mul otse-
selt ei ole, sest leian igas tunnis enda 
jaoks midagi paeluvat, aga igatsen väga 
keemiatunde - kunagi polnud lihtne, aga 
igas tunnis oli midagi huvitavat ja õpeta-
ja Kippasto suutis keemia alati uskuma-
tult ägedaks teha, luues seoseid igapäeva- 
eluga.”

Milline õpetaja keskkoolist kõige 
eredamalt meelde jääb?

Marten: “Eredalt jääb meelde kirjan-
dusõpetaja Jaanus Adamson, kes litera- 
tuursete teemade varjus jagas meie klas-
siga arvukalt isiklikke kogemusi, elu- 
filosoofiat ja soovitusi. Lisaks sellele 
mängib ta väga hästi kitarri ja on üldse 
kohati teises nooruses.”

Luisa: “Kõige eredamalt jääb keskkoolist 
meelde ilmselt Tiina Meeri - ikkagi meie 
kooli legend. Väga isikupärane ja ainu-
laadne inimene.”

Mark: “Kas Meeri või Kahrut, kuigi 
viimane pole mind püsivalt õpetanud. 
Ma hindan õpetajaametit tohutult ja 

kõige rohkem respekteerin ma inime-
si, kes suudavad oma õpilastes tekitada 
põlevat huvi maailmas toimuvate asjade 
vastu. Just nemad on selle minus välja 
toonud ja tänu neile kahele uskumatult 
intelligentsele inimesele on mu silma- 
ring tohutult laienenud. Ma olen igasu- 
gustes teemades nüüd märkimisväärselt 
pädevam. Kolmandana oskan ma välja 
tuua Maarika Pauna, kelleta poleks ma 
koolielus igasuguste ürituste organi-
seerimisega algust teinudki. Maarika 
pakub absoluutselt kõigile õpilastele 
esinemiseks ja organiseerimiseks vaja- 
likke oskusi ja nõuandeid, rääkimata 
võimalustest. Need kolm väga olulist 
mentorit jäävad mulle elu lõpuni meel-
de.”

Rahel: “Lemmikõpetajat mul ka ei ole, 
aga säravaimalt ongi minu mälestus-
tes õpetaja Lilian Kippasto, loomulikult 
Eve Sildnik, õpilasfirma programmist on 
meelde jäänud alati rõõmus Epp Vodja 
ja ei saa unustada ka IT-kuningat Siim 
Luha. Kõigi nende puhul jääb meelde 
nende karismaatiline iseloom, tunnis 
valitsev mõnus ja humoorikas õhkkond, 
kaasahaarav õpetamisviis ja võimalused, 
mida nad meile kõigile lahkelt pakkunud 
on.”

Mis meeldib meie kooli juures kõige 
enam?

Marten: “Mulle meeldib, et meie kool 
annab paljudele õpilastele arvukalt väl-
jundeid enda arendamiseks tunniväliselt. 
Kultuurisündmusi on meil palju ning 
meie oma õpilased peavad need ära täit-
ma. Kõik lennukad ideed on õige inimese 
juurde jutule minnes teretulnud, olgu 
see kasvõi kaasõpilane. Kaevates meie 
koolirutiini pealispinnast sügavamale, 
on selle maja lood ja inimesed avastamist 
väärt.”

Luisa: “Meie kooli juures meeldib mulle, 
et see pakub võimalust areneda just sel-
les suunas, mis inimesele endale õige 
tundub. Lisaks kohustuslikele õppeaine-
tele saab valida väga erinevaid valik- 
aineid ning alati on ka võimalik osale-
da mitmesugustes projektides ning luua 
soovi korral ise mõni huviring. Just õpi-
laste initsiatiivil on loodud näiteks meie 
kooli kammerorkester ning gümnaasiu-
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mi segaansambel. Pole vahet, kas inimest 
huvitab ettevõtlus, teadus, muusika, 
ajakirjandus - meie koolis on võimalus 
kõikide nende huvialadega tegeleda.”

Mark: “Ma arvan, et olen seda erinevates 
kontekstides juba 168 korda lahti sele- 
tanud, aga mis seal ikka, võtan veel ühe 
korra lühidalt kokku - meie kool on nii 
mitmekesine ja inspireeriv, et kuku või 
pikali. Ükskõik millised on inimese hu-
vid, nendega osatakse tegeleda ja kõige 
vajaliku osas antakse asjalikku nõu. Ma 
ei tea ühtegi teist kooli, mis suudaks õpi-

lastele selliseid võimalusi pakkuda nagu 
meie kool. Igal pool mujal surutakse õpi-
lased mingisse kasti kinni ja neid suuna-
takse väga kitsastes raamides mõtlema ja 
töötama - meie kooli puhul on asi täpselt 
vastupidine.”

Rahel: “Tallinna 21. Kooli juures meel-
dib mulle kindlasti kõige rohkem see, kui 
palju võimalusi enda arendamiseks ja 
vingete kogemuste saamiseks meie koo-
lis pakutakse. Arvan, et just see teeb Tal-
linna 21. Kooli õpilased ja vilistlased nii 
eriliseks. Lai silmaring projektidest, üri-

tuskorraldusest, erilistest valikainetest 
ja keeleõppest paistab minu ja paljude 
teiste kogemuse põhjal eredalt silma ka 
koolielu väliselt. Kõigil on võimalus saa-
da osaks mõnest õpilasorganisatsioonist 
või ühineda mõne põneva projektiga ja 
tegeleda sellega, mida nende hing enim 
ihaldab.”

Üheksandikele palju jõudu ja edu otsuste 
langetamisel! Ehk aitas ülaltoodu luua 
kujutluspilti meie oma kooli gümnaasiu-
mi ainulaadsusest. Eriline tänu Marten- 
ile, Luisale, Margile ja Rahelile!

KÜÜNLAPÄEV

Kindlasti oled juba järeldanud, et sel-
les loos tuleb juttu põlemisest. Jep, pa-
nid täppi. Aga silmailuks põletavate 
küünaldega pole siin mingit pistmist, 
hoopis õpilastega. Uuringutest järeldub, 
et ligi pooled õpilased on kogenud 
koolitööga seotud ülekoormust ja ligi 
veerand läbipõlemist. 

Suurem risk läbipõlemisele on inimes-
tel, kes on osavõtlikud, kohusetundlikud 
ja idealistlikud. Näiteks õpilastel, kes on 
valmis õppima pikki tunde ja panusta-
ma sellesse rohkesti lisaaega, et saada 
võimalikult hea tulemus. Teiseks te-
guriks on püsiv stress, kui tööga kaasneb 
suur vastutus või pidev kohanemise va-
jadus, õpetajate või pereliikmete kõrged 
ootused või ebaregulaarne eluviis. Kol-
mas tegur on emotsionaalse ja praktilise 
toetuse puudumine.

Eesti inimarengu aruanne tõi esile, et 
70% Eesti õpilastest peab õppekoormust 
liiga suureks, 67% tunneb end pidevalt 
väsinuna ja 33% ei taha üldse koolis 
käia (Eesti Koostöö Kogu 2015). Eesti 
kooliõpilaste tervisekäitumise uuringud 
näitavad psüühiliste probleemide tõusu-
suunda (Eesti-Rootsi vaimse tervise ja 
suitsidoloogia instituut 2011). Samuti 
vaevavad suurt osa õpilasi ärevus, stress, 
depressioon, uneprobleemid ja kesken-
dumisraskused.

Vaimne tervis pole sugugi vähetuntud 
murekoht, ometi ei jõua selle olulisus tih- 
ti inimestele kohale. Elame ajastul, mil 
aeg on raha. Rööprähkleme end ribadeks, 
sellest algul ise aru saamata. Küllap 
mõeldakse, et natuke stressi käib asja 
juurde ega tehta sellest suurt numbrit. 
Kuid ajapikku ülesanded kuhjuvad ja see 
krutib pinget kõvasti juurde.

Kes meist poleks kogenud tunnet, et 
enam ei jaksa? Kolm päeva haiguse tõt-
tu koolist puudumist ja juba on eKool 
nii punane, et kole vaadata. Pole sugugi 
mõnus lamada palavikuga voodis ja kuu-
lata, kuidas telefoni põrin uutest X-idest 
teatab. Ainuüksi mõte järeltöödest ajab 
südame pahaks ning tervenemine ei tun-
dugi enam just eriti kutsuv. Aga kui ema 
lõpuks äsja tervenenu kooli kupatab, ei 
pruugi tagasi reele ronimine kuigi kerge 
olla, sest vahepeal on õppekavast terve 
lünk puudu jäänud. Tegemata töödele 
lisanduvad eesseisvad testid, mida igast 
august juurde tuleb ja tekib küsimus, kus 
asub lähim pilvelõhkuja. 

Just selline olukord võib viia läbi-
põlemiseni ja uuringute kohaselt on 
läbipõlemise viimase astme puhul 86% 
kattuvus depressiooniga, mis on väga 
raske ja kahjuks tänapäeval laialt levi- 
nud haigus. Siiski ei ole depressiooni ja 
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läbipõlemise vahel võrdusmärki. Läbi-
põlemisele on omane vaimne kurnatus, 
energia ja tahte alanemine ja ükskõikseks  
muutumine oma töö suhtes. Need sei-
sundid on seotud ülemäärase tööga või 
negatiivse stressiga. Depressiooni diag- 
noosimise aluseks on vastavad kriteeriu-
mid.

Paljude noorte puhul võib probleem pei-
tuda huviringide rohkuses. Ega minagi 
teistest erine: kui trennist kella kümne 
paiku õhtul koju jõuan, olen nii vaim-
selt kui füüsiliselt kurnatud ega suuda 
õppimisprotsessile 100% pühenduda. 
Gümnasistid õpivad keskmiselt 46 tundi 
nädalas, mis on suurem kui täiskasvanute 
nädalane maksimaalne lubatud töökoor-
mus. Lisaks õpitakse puhkepäevadel, 
kodutööde maht on suur ja nende sisu-
kus vahel küsitav. Keegi pole ju huvitatud 
faktide ja valemite tuupimisest, mida 
suure tõenäosusega hilisemas elus eales 
vaja ei lähe. Huvi nappuse tõttu on end 
raske keskenduma sundida, seda eriti 
südaöösel. Kohustus kodutööd ära teha 
või järgmise päeva ajaloo kontrolltööks 
korrata varastab noore väärtuslikku une- 

aega. Põgusa viietunnise unega aga pi-
kalt vastu ei pea ning väike tukk on tun-
nis varmas peale tulema.

Läbipõlemine on teadupärast pikaajalise 
ning ülemäärase stressi tulemus ja ses-
tap ei ohusta see ainult õpilasi, vaid ka 
õpetajaid. Neil on kohustusi riigi ja lap-
sevanemate ees ning töötunnid ei piirdu 
samuti koolimajas veedetud ajaga. Kon-
trolltöödel, mis põhjustavad õpilastele 
ebameeldivusi, on sarnane efekt ka õpeta-
jatele, sest nemad peavad ju vigu kon-
trollima ja seda paljuski oma vabast ajast. 
2017. aasta Missouri ülikooli teadlaste 
uuringu järgi hindas ligi 93% õpetaja- 
test oma stressitaset kõrgeks. Stressis 
õpetaja puhul kannatavad aga õpilaste 
heaolu ja saavutused. Tundub, et see on 
siis midagi lõppematu nõiaringi sarnast.

Kuna läbipõlemine pole naljaasi, kasu-
tatakse selle ravis nii ravimeid kui psüh-
holoogilist nõustamist. Tuleb eraldada 
oluline ebaolulisest ja vähendada oma 
koormat. Õpilane oma kodutööde mahtu 
küll kontrollida ei saa, aga aja planeeri- 
mise oskuse arendamine oleks abiks. Ko-

hustuste pühapäeva hilisõhtule veereta-
mist ja homse varna viskamist kahetse-
takse hiljem või varem. Läbipõlemiseni 
kulub keskeltläbi kuni kaks aastat. Seda 
on raske märgata ja ennetada, aga min-
gil hetkel tajub lisaks lähedastele ka ini-
mene ise, et midagi on valesti. Siis tuleb-
ki aeg maha võtta ja pere või sõpradega 
murest rääkida.

Nii, et mida see siis ikkagi tähendab? Iga-
üks meist jookseb aeg-ajalt tupikusse, 
aga mõni jääbki sinna. Pikaaegse töö-
ga seotud stressi ja kurnatuse tagajärjel 
pole inimene enam endine ning tema elu 
võib tahtmatult allamäge veerema haka-
ta. Kui tunned, et hakkad läbi põlema, 
tuleb vajutada puldist “stop” nupule. See 
võib tunduda ebareaalne, sest nii palju 
on teha. Kuid aega pole kunagi liiga pal-
ju, seda lihtsalt tuleb võtta. Kusagilt.

Miks siis ikkagi küünlapäev? Seesmiselt 
oleme me kõik küünlad, põleme leegitult, 
kuid järjepidevalt. Kui leek kustuma hak-
kab, tuleb seda iga hinna eest tuule eest 
kaitsta… sest tikke rohkem ei ole.

KOOLILÕUNA VS PÄEVAPRAAD

Iga päev seisan söögivahetunnil tohutu 
dilemma ees: kas valida koolilõuna või 
päevapraad? Vaatan kordamööda puhveti 
seinal olevat tahvlit ja koolilõuna isetee-
nindusletti ning mõtlen. Kas päevapraad 
on täna 2€ väärt? Äkki mulle täna kooli- 
lõuna ei maitse? Päevapraad on alati 
safe bet, aga pean raha nädalavahetuseks 
säästma. Nii ma siis seisan keset sööklat, 
nõutu ja abituna.

Seetõttu otsustasin teha katse, kus näda-
la jooksul sõin iga päev nii koolilõunat 
kui ka päevapraadi, et jõuda selgusele, 
kumb on ülim. Tuleb toonitada, et antud 
artiklis pole tegemist küsitlusega kooli- 
õpilaste seas, vaid pigem minu kui kriiti-
ku eksperthinnanguga. Tõsi, teatud het- 
kedel konsulteerisin ka teiste tunnus-
tatud kriitikutega, et võimalikult täpne 
võrdlus koostada. Igale toidule annan 
hinde viiepallisüsteemis ning hindamisel 

arvestan järgmiseid tegureid:
• Maitse (ilmselgelt)
• Tekstuur
• Lõhn/välimus
Kindlasti võtan arvesse ka innovatiivsust 
ja julgust eksperimenteerida, kuna vaid 
nii saab luua erakordseid maitseelamusi. 
Maitse on peamine mõjutegur hindami-
sel, kuid see pole ilmtingimata määrav 
faktor. Väga oluline on toidu välja- 
nägemine ja lõhn, kuna sisuliselt otsus-
tavad inimesed välimuse ja lõhna põhjal, 
mida toiduks valivad. Ei tohi unustada 
tekstuuri, mis on ülimalt oluline toidu 
nautimise eeltingimus. Iga toidu hinnet 
mõjutab ka salat. Kuna päevapraega eral-
di magustoitu kaasa ei tule, ei lähe ma-
gustoidud arvesse. Järgnevalt analüüsin 
päeva kaupa koolilõunat ja päevapraadi 
ning panen hinded.

ESMASPÄEV
Koolilõuna: koorene penneroog kanaliha 
ja aedviljadega, porgandisalat või hii-

na kapsa salat viinamarjadega. Huvitav 
kogemus oli süüa koolis mingil määral 
kvaliteetseid makarone. Tavaliselt on 
koolilõunas mingid pisikesed ja veidrad 
makaronid. Aedviljad sobisid toidu sisse 
hästi ja kanaliha oli üsna norm. Toidu väli-
mus ei olnud kahjuks kõige muljetaval- 
davam.
Hinne: 4
Päevapraad: täidetud paprika sealihaga, 
praetud kartul, toorsalat. Liha oli vähe, 
kuid oli see-eest hästi küpsetatud. Mulle 
jäi mulje, justkui oleks liha puudumist 
üritatud ühe paprikaga kompenseerida, 
mis minu arvates eriti ei toiminud. Koo-
li praetud kartulid on alati viimase peal, 
tubli töö. Ise oleksin soovinud rohkem 
liha, kuid pole hullu. 
Hinne: 4

TEISIPÄEV:
Koolilõuna: borš - üks supp, mida koolis 
enam-vähem osatakse teha. Tean, et nii 
mõnedki õpilased on kooli suppide osas 
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pessimistlikult meelestatud, kuid borši 
näen paljusid söömas. Sellegipoolest on, 
ausalt öeldes, tegemist üsna igava roaga, 
kujutamata endast maitsemeeltele mida-
gi vaimustavat.
Hinne: 4
Päevapraad: paneeritud kanafilee see-
samiseemnetega, sõmer riis, toorsalat. 
Seemned lisasid kanale maitset vaid 
vähesel määral, kuid kana ise oli hea. 
Riis on hea vaheldus pidevale  kartuli 
söömisele. Hea söök, nautisin sisuliselt 
iga sekundit ja suuri pretensioone pole.
Hinne: 5

KOLMAPÄEV:
Koolilõuna: Kurzeme strooganov sea- 
lihast, keedetud kartulid, sõmer tatrapu-
der, peedisalat või valge peakapsasalat 
porgandiga. Keedukartulid olid kohati 
kõvad ja maitsetud. Suuremad lihatükid 
olid täiesti kuivad ja nätsked ning seetõt-
tu oli neid võrdlemisi keerukas mäluda. 
Julgen öelda, et nädala jooksul söödust 
kõige suurem pettumus.
Hinne: 2
Päevapraad: hakk-kotlet šampinjonide-
ga, kartul, toorsalat. Kotlet oli hästi prae-
tud, esile pürgis nauditav struktuur, kuid 
kohati oli kahjuks tunda pisut kõrbe-
maitset. Kartulid olid üsna okeid. Päris 

decent, kuid kõrbemaitse tõmbas hinde 
veidi alla.
Hinne: 4

NELJAPÄEV:
Koolilõuna: hakklihasupp. Hea supp, mis 
minu jaoks rikuti ära hapukurgiga. Oma 
mäki juustuburgerist ma hapukurki välja 
ei kougi ja olen muidu suur hapukurgi 
fänn, kuid supi sisse minu arvates antud 
komponent ei sobinud. Kui hapukurk, 
mis minu jaoks veidi liiga esoteeriliseks 
jäi, välja jätta, oli tegemist korraliku su-
piga.
Hinne: 4
Päevapraad: kanapallid juustuga, kus-
kuss köögiviljadega, toorsalat. Kana- 
pallid olid keskpärase suurusega. Julgen 
öelda, et tibake magedad. Üsna lähedal 
maksimumile, kuid jäid sutsu maitsetuks 
ja oleks nõudnud rohkem vürtsi.
Hinne: 4

REEDE:
Koolilõuna: sardellid, kartulipüree, 
rõõsakoorekaste, hapukapsasalat või 
kõrvitsa-porgandisalat. Sardell oli üsna 
meeldiv, kartul maitsetu ja isegi leige. 
Kaste üsna norm. Teist korda viie päeva 
jooksul pidin koolilõuna kartulites pet-
tuma ja kuna see intsident juhtus juba 

teist korda, ei saa seda andeks anda.
Hinne: 3
Päevapraad: kalakotlet kartulipüree ja 
toorsalatiga. Siinkohal pean ausalt tun-
nistama, et antud toitu mina süüa ei 
jõudnud, kuna mul oli midagi pakilist 
käsil. See on ainus toit nädala jooksul, 
kus võtsin hindamisel aluseks rahva ar-
vamused ja soovid. Hinne põhineb vaid 
saadud tagasisidel.
Hinne: 2

Kokku oli päevaprael ja koolilõunal kum-
malgi nädala jooksul võimalik teenida 25 
punkti. 
Lõppskoori puhul tuleb kindlas-
ti arvestada fakti, et koolilõuna on 
tasuta ja päevapraad maksab 2€, olles 
märkimisväärselt kallim. Samuti vedas 
koolilõunal, et nädala jooksul ei paku- 
tud kordagi lasanjet, kuna see meistri- 
teos oleks üksinda kogu võistluse kin-
ni pannud. Aga pikema jututa, siin on 
lõppskoorid:

Koolilõuna: 17 punkti
Päevapraad: 19 punkti

Nagu oli juba enne katse läbiviimist veidi 
arvata, võitis päevapraad, kuid üllatus-
likult üsna väikese edumaaga. Tuntava 
põntsu päevaprae lõppskoorile pani vana 
hea kalakotlet. Muidu saadi hästi hakka-
ma, hinne oli stabiilselt kas “5” või “4”. 
Koolilõuna puhul tundub just “ebasta-
biilsus” märksõna olevat. Mõned toidud 
on tasuta toidu kohta suurepärased, 
mõned...ei ole. Nüüd siis vastus alguses 
esitatud küsimusele, kumb on parem: 
kas päevapraad või koolilõuna? Pean 
tunnistama, et kuna lõppskooride vahe 
on tõesti vaid kaks punkti, ei saa ma väi-
ta, et päevapraad oma hinda väärt oleks. 
Mõlemas valikus oli toit, mis sai hinde 
“2”, kuid sellegipoolest oleksin eeldanud 
veidi suuremat tasemevahet. Võib-ol-
la peaks päevaprae hinda alandama? 
Näiteks 1€ või 1,50€?

Kui sulle see artikkel istus ja sooviksid 
taolisi võrdlusi veel näha, anna sellest 
kindlasti märku ja võib-olla näed seda 
juba järgmises Lennuki numbris. Sam-
uti anna märku, kui antud artikkel üsna 
mõttetu ja igav tundus. Seeläbi saan 
teada, kui minu karjäär ajakirjanikuna 
läbi on.

Allikas: Hendrik Osula
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Kes meist pole muiates oma lemmikroo-
gasid nautinud? Sellises ekstaasis leidsin 
end pidevalt, elades aasta aega Itaalias. 
Lõunamaise päikese paitatud puu- ja 
juurviljad tegid oma värskuse ja mah- 
lasusega kõhule pai. Kohalikud vürtsid ja 
maitseained lõid salapäraseid ning uud-
seid maitseelamusi. Mis peamine - pasta. 
Tänas kõht, tänas hing, tänas süda. 

Lennutan teid mõtetes 3686 km kauguse-
le, teisele poole Euroopat, Sitsiiliasse. 
Saarele, kus looduses domineerivad kak-
tused ning palmid. Idakaldal võimutseb 
Etna, kivistelt randadelt avaneb vaade 
lõputule sinisele merele. Kogu selle lum-
mavuse sees pesitseb linn nimega Paler-
mo. Asub justkui kausi sees, mägede va-
hel lohus, ühelt poolt kaitstud kaljude 
võimsate seintega, teiselt poolt avatud 
Vahemerele. See on koht, mis hoiab ja ar-
mastab, elab ja särab. 

Olin õnneseen, sest sattudes Palermosse 
oli kindel, et toiduelamuseta ma tagasi ei 
tule.
Seal on rõhk toidul ja söögikorral suurem 
kui ülejäänud Itaalias. Kuulsin pidevalt 
arutelu käigus sitsiillastelt, kuidas toit 
saapasääres ja kannas on kardinaalselt 
erinev. Riik on küll sama, kuid pika, veni-
va mandri tõttu on traditsioonid laiali 
valgunud. Oma koha on kivisse raiunud 
piirkonniti omapärased toidud. Itaal-
laste kommete juures on väga huvitav 
nende seotus toiduga. Meil süüakse vast-
lapäeval vahukoorega suussulav kukkel 
ja pärast karget kelgusõitu soojendatak-
se end koduse hernesupiga. Sitsiillas-
tel on lihavõtete ajal laual martsipanist 
lammas, sees pistaatsiakreem. Surnute 
päeval näksitakse seesamiseemnetega 
küpsiseid ja ei puudu ka martsipanikuju- 
kesed, kuid siis meenutavad nad kõiksu-
gu puuviljasid. 

Palermo kaitsepühak on Santa Lucia, 
kelle luud on maetud linna vasakut külge 
piirava Monte Pellegrino mäele. 13. det-
sembril, tema päeval, süüakse ohtralt 
arancinesid (friteeritud riisipalle, kus 

sees on liha, herned, juust jpm) ja paar 
päeva ette valmistatud la cucciat (ricotta 
ja keedetud nisuga valmistatud maius). 
Isadepäeval märtsis leevendab magu-
saisu la sfincia (pagaritoode jällegi ricot-
taga). Kindlasti ei saa jätta mainimata 
suviseid lõunaid la brioche con gelatoga 
(saiakukkel jäätisega), mis palaval il-
mal oma värskusega ilusti kõhu täidab. 
Mainimist vajavad ka cannolid, mis keelt 
limpsama panevad.

Olgu pühasid nii palju kui tahes, miski 
ei ületa pühapäevasid pere seltsis. See 
on püha aeg. Kui mitte iga pühapäev, 
siis vähemalt korra kuus leiab pere tee 
vanavanemate juurde, kus on neid oota-
mas suur ports pasta al fornot. Pastakiht 
pastakihi järel liigitub kõikvõimsa pasta 
primo alla. Püksivöö veidi juba pitsitab? 
Jutupausi järel tuuakse lauda secondo, 
milleks on tavaliselt liha. Mis oleks üks 
pühapäev, kui toidulaualt puuduks des-
sert? Muidugi kaasneb kogu sööminguga 
vein ja hiljem üks lonks kanget espressot. 
Rõõm, mida toit inimesele pakkuda võib, 
on võimas. Oskus kogu protsessi nautida 
voolab itaallastel veres. 

Erakordselt erinev kahe riigi vahel on 
suhtumine toitu ja sellega seonduvasse. 
Oma küllaltki nõudliku graafikuga päe-
vas oli toidukord omandanud minu elus 
pigem energiaallika tähtsuse. Nüüd, 
elanud aasta tunniste lõunasöökide ja 
pooleteisetunniste õhtusöökidega, näen 

end kõrvalt ja mõistan, kui väikese aja 
pühendan toidule. Eriti vinge on noorte 
itaallaste osavõtlikkus. Võiks ju arvata, et 
emad kokkavad ja kogu pere tuleb kokku 
kindlal kellaajal sööma, kuid lapsed õpi-
vad oma vanematelt ja kokkamisoskused, 
salajased retseptid pärandatakse põlvest 
põlve edasi kui reliikvia. Sain humoorika 
vaatemängu osaliseks, kui olime paras-
jagu klassiga restoranis lõunatamas. Tel-
lisime pastat, nagu kombeks on. Mida 
tegid mu armsad sõbrad, kui taldrik oli 
nina ette pandud? Võeti käsile pastakon-
troll. Kas ikka on al dente? Huvitav, kas 
nad kasutasid number 5 või 6 suurusega 
spagette? Tegelikult oleks võinud minut 
vähem vees keeta. Restoranis käis tuline 
arutelu.  Itsitasin vaikselt oma toolil ja 
nautisin hetke. 

Hetk, mil tundsin ülevoolavat, sügavat 
tunnet “Jah, ma olen tõesti Itaalias”, oli 
toiduga seotud. See hetk oli oktoobrikuu 
keskpaigas, mil olin jõudnud koolipin-
gi taha ja Itaalia mandril olin viibinud 
pea kaks kuud. Algamas oli ajalootund. 
Pärast pikalt kestnud ladina keele tööd 
lonkisid ükshaaval klassiruumi tagasi 
mu klassikaaslased. Valju juttu oli palju, 
tunni aeg aina kulus. Õpetaja nokitses 
teha omi töid, õpilased nautisid puh-
kust. Ühel hetkel kella kontrollides sain 
aru, et järele on jäänud 15 minutit ja tol 
hetkel palus autoriteetse häälega tooli-
le istunud õpetaja vaikust. Suutsin vaid 
ohates sõnada: “Jess, alustame. Oli aeg.” 

LA PASTA, LA PIZZA E UN MON-
DO DOVE SI MANGIA CON IL 
CUORE
MARIA KRUUSEMENT 11C
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Viimaste aastate jooksul on üha ak- 
tuaalsemaks muutunud vaimsest tervi- 
sest avalikult rääkimine. Vaimse tervise 
probleeme analüüsitakse ajakirjanduses, 
loomekunstis ja muusikas. 
Moel, nagu ka igal teisel kunstivor-
mil, on jõud sõnumit edastada. Vajame 
oma ühiskonda tõsiseid arutelusid tee-
made üle, mis on liiga pikka aega jäänud 
tähelepanuta või aja jooksul normali-
seerunud. Peame vastu vaatama kaas-
aegsetele raskustele. Mood on vabastav, 
mõtlemapanev ja skandaalne, kajastab 
stiilitrende ning seda, mis toimub paras-
jagu ühiskonnas. 

Toon ühe lihtsa näite. 2017. aasta tei-
ses pooles levis ülemaailmselt #MeToo 
liikumine, mida peetakse ka feminismi 
viiendaks laineks. Liikumise idee raken-
dus koheselt moes. Mitmed moedisai- 
nerid, näiteks nagu Tory Burch, Prabal 
Gurung, Vivienne Westwood ja teised, 
said inspiratsiooni oma loomingu jaoks 
just sellest liikumisest. #MeToo liiku-
mise sünnist on möödunud kaks aastat -  

moes neli hooaega. Selle aja jooksul on 
mood kardinaalselt muutunud. Naiste- 
ja meesteriietel ei ole tugevaid lõikelisi 
erinevusi, naisteriiete varrukad on pike-
mad, siluetid on lõdvemad. 

Samuti on moemaailma mõjutanud 
viimastel aastatel üles kerkinud vaimse 
tervisega seotud teemade käsitlemine. 
Vaimsest tervisest rääkimine muutub 
aina vähem tabuks ning selles osas on 
toimumas revolutsioon. Seda soosib ka 
asjaolu, et 2013. aastal ilmus ,,Vaimsete 
häirete diagnostika ja statistilise kä-
siraamatu’’ viies väljaanne, mis annab 
varasemast veel täpsema ülevaate vaim-
setest haigustest. Raamatu ilmumine tõi 
endaga kaasa teadlikkuse tõusu mentaal-
sete probleemide kohta.

23. septembril toimus Milano moenädala 
raames Gucci kevadsuvise kollektsioo-
ni show. Kontrolli ja vabaduse vahelise 
konflikti näitamiseks alustas Gucci 
show´d riidekomplektidega, mis nägid 
välja nagu 19. sajandi vaimuhaigla- 
test pärit riided. Selline looming viis 
aga protestini. Modell Ayesha Tan-Jones 
näitas show ajal publikule oma käepe-
sasid, kuhu oli musta markeriga kirju-
tatud “Vaimne tervis ei ole mood”. Gucci 
pühapäevaõhtune show oli eriti sürrea- 

listlik, atmosfääri lõid haigla monitoride 
hääl, ere operatsioonisaali valgus ning 
näost kahvatud konveierilindil seisvad 
modellid.

Kunst kajastab sotsiaalseid tabusid, 
ühiskonna probleeme, vahel ka poliitilisi 
sõnumeid. Kuid kas vaimse tervise pa-
hupoolt peaks kajastatama? 

Esitledes loomingut, mis on inspireeritud 
19. sajandi hullumajade riietest, tuletame 
meelde ajalooperioodi, mil vaimse tervise 
probleeme ei mõistetud. Patsiente piina-
ti, seoti mööbli külge kinni ning mürgita-
ti. Kaldun arvama, et sellise teema kajas- 
tamine on moe jaoks liiga tundlik. Ini-
mestel, kel endal on mõni vaimne haigus, 
võib see tekitada ebamugavusi. Selliseid 
kriitilisi teemasid peaks mood käsitle-
ma väga õrnalt. Omalt poolt pakun väl-
ja kasutada loomingu jaoks innovaati- 
lisi ideid ning vältida tagasivaatamist 
hämarasse minevikuperioodi. Selline 
lähenemine ei tee kellelegi head ega tõs-
ta vajalikku teadlikkust. Looming peab 
teemale lähenema positiivsest vinklist, 
inimesi julgustama ja panema neid kaasa 
mõtlema.

KAS MOOD PEAKS SAAMA 
AINEST VAIMSE TERVISE PROB-
LEEMIDEST

Klassis oli jututeema viidud lõhele ning 
selle küpsetamisele. On ta ikka toorelt 
hea ja milliseid maitseaineid lisama 
peaks ning kui juba, siis millises järje-
korras? Kuidas küpsetada? Fooliumiga? 
Ilma? Lisada sidrunit? Järg jõudis minu-
ni. “Maria, kas te sööte Eestis lõhet?” 
uuris õpetaja. Muhe ilme mu näol püsis 
tol päeval veel kaua ja süda oli jõudnud 
lõpuks ometi õigesse kohta. Olen siin, 
Itaalias, toiduparadiisis.

Itaalia ja toit tunduvad minu jaoks 
lõputu teemana. Niisama lõputud kui 
itaallaste söömingud. Siinkohal lõpetan 
imetoreda mõttega. “Non c’è amore più 
sincero dell’amore per il cibo” ehk “Pole 
olemas siiramat armastust kui armastus 
toidu vastu”.

MARIA KRJUTŠKOVA 10C
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Olen siiani koolis hästi hakkama saanud 
ja ka koolikatsed läksid mul päris hästi, 
mis tähendas, et mulle jäi palju valiku-
võimalusi. Otsuse langetamine ei tekita-
nud mulle suurt piina, vaid valisin üpris 
väledalt humanitaarklassi. Kahtlema 
hakkasin alles siis, kui mõistsin, kui pal-
jusid paistis mu valik üllatavat. 

Mu naaber küsis minult, kuidas koolis 
läheb, niisiis vastasin, et ikka hästi. Järg-
misena tahtis ta kindlaks teha, et ikka 
reaalklassi sain. Selle peale ma muidugi 
natuke kohmetusin ja ütlesin, et valisin 
tegelikult ise vabatahtlikult humani-
taarklassi. Mulle kiiresti üllatunult otsa 
vaadanud, jätkas ta teed. See on ehe 
näide sellest, kuidas tihti oletatakse, 
et kõik vähegi tublid õpilased kindlasti 
matemaatikat õppida tahavad. 

Mulle on jäänud mulje, et tänapäeva 
ühiskonnas väärtustatakse reaalaineid 
ja nende oskajaid enam kui humani-
taaralade inimesi. Üks sellise mõtle-
mise põhjustest on arusaam, et täppis- 
teadused on nõudlikumad. Väidetakse, 
et humanitaaralad on õpitavamad kui 
näiteks matemaatika. Eesti kontekstis on 
kindlasti oluline ka e-riigi maine, millest 
tuleneb suur vajadus IT-erialasid õppi-
vate inimeste oskuste järele. Reaalõp-
pesuunda on koolides sageli eelmainitud 
põhjustel suurem tung. ERR-i andmetel 
on ka Eesti ülikoolides populaarsemate 
erialade hulgas informaatika ja IT-ga seo- 
tud erialad. Nendega seotud tööde eest 
makstakse üldiselt suuremat palka. See 
muudab ka gümnaasiumis reaalsuunda 
sisse saamise raskemaks, sest kõik soo-
vivad kindlat tulevikku, mida seostatakse 
sageli just reaalainete valdamisega. 

Kuigi matemaatika oskamiseks peab 
olema nuppu, saab loogilist mõtlemist 
arendada, mistõttu ongi minu arvates 
eelkõige oluline huvi aine vastu. Lapsed, 
kellele juba väiksena meeldib arvutada 
ja nuputada, arendavad paratamatult 
oma matemaatilist mõtlemist rohkem. 
Mõni siiski huvitub hoopis raamatutest 
ja kirjandusest, õppides paremini luge-

ma ja kirjutama. Omavahel neid oskusi 
võrrelda ei saa, sest need on lihtsalt liiga 
erinevad. Ainuüksi selle teadmise najal 
ei saa öelda, kumb lastest on targem. Sa-
mamoodi ei saa ka väita, et reaalained ol-
eksid kuidagi tohutult nõudlikumad. 

Reaalaineid ei saa pidada ainutähtsaks 
veel sellepärast, et tegelikult peaksid 
kõik õpilased saama koolist võimalikult 
mitmekesise teadmistepagasi. Laiem 
silmaring tagab paremad võimalused 
elus. Muidugi võivad inimeste huvid elu 
jooksul muutuda. Kui spetsialiseeruda 
rangelt ainult ühele erialale, võib hak-
kamasaamine tööturul ja tavaelus osutu-
da keeruliseks ning mõttekäik muutuda 
ühekülgseks. Õpilasel, kellel on sügavam 
huvi näiteks füüsika vastu, läheb elus 
siiski vaja ka muid aineid, kasvõi eesti 
keelt, et olla võimeline oma ideid arusaa-
davalt sõnadesse panema, ja ajalugu, et 
mõista paremini maailma enda ümber. 
Samamoodi on teadmisi reaalainetest 
tarvis muude alade tundjatel. 

Kuigi e-riigi arendus on tähtis, leidub 
siiski mitmeid põhjuseid, miks humani- 
taaralad on samuti üliolulised. Kuna 
oleme üsna pisike riik, on väga olu-
line keele, kultuuri ja ajaloo hoidmine. 

On tähtis, et ka edaspidi leiduks noori, 
keda huvitab ajalugu või kultuur, ja et 
nende huvisid toetataks. Keegi peab ka 
eesti keelt pidevalt arendama, et see ei 
hääbuks. Samuti tuleb kindlasti väärtus-
tada noori, kellele pakuvad erilist huvi 
näiteks ühiskonnaõpetus, rahvusva-
helised suhted või võõrkeeled, sest tule-
vikus on ikka vaja ka saadikuid, tõlke ja 
paljusid muid ameteid. Just sellepärast 
tuleb väärtustada ja innustada ka teiste, 
mitte ainult täppisteaduste õppijaid. 

Tundes ise tõmmet pigem muude ainete 
poole, pole tingimata tarvis üritada 
reaalaladel tippu pürgida. Kuigi nende 
oskamisega kaasnevad omad plussid, 
on siiski ka kõikvõimalike teiste alade 
valdajaid vaja. Kindlasti ei tohi soovidest 
loobuda teiste inimeste surve pärast. Sta-
biilset tulevikku ei taga mitte teadmised 
reaalainetes, vaid tahe ja oskused mista-
hes alal. Kuigi reaalainete oskajate järele 
on nõudlus, on hädasti tarvis ka kõike 
muud. Tuleb panustada võimalikult mit-
mekesisesse teadmiste omandamisse.

KAS REAALAINED ON OLULISE-
MAD KUI HUMANITAARAINED?
GRETE KUNNAS 10C
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Mina arvan, et siinkohal ei ole küsimust-
ki, kas kohustuslikku kirjandust on vaja 
või mitte. Küsimus seisneb pigem selles, 
et kas raamatuid peaks saama ise valida 
või tuleks lugeda ikka vanaviisi õpetaja 
antud nimekirja alusel.

Alustuseks peaks üldse lahti selgita-
ma, miks on kohustuslikku kirjandust 
noortele vaja. Põhjuseid on küll sadu, 
kuid toon välja enda arvates olulise-
mad. Raamatud arendavad silmaringi, 
see on ju kõigile teada. Teadmised, mida 
kirjandusteostest saab, on hindamatud 
ning kasuks terveks eluks. Raamatud tut-
vustavad noortele erinevaid inimtüüpe 
ja -omadusi ning ühiskonnaprobleeme. 
Mõne teose puhul saab tegelastega sa-
mastuda ja mõista oma probleeme või 
neid esmalt üldse märgata. Kindlasti aita-

vad kirjandusteosed kujundada noorte 
maailmavaadet. Raamat võib aidata leida 
endale elu sihi või eesmärgi, kuhu poole 
pürgida. Ka Andrus Kivirähk on öelnud, 
et lugemine on privileeg. Lugemine ei 
ole mitte kohustus, vaid hoopiski eelis, 
mida ei saa kasutada kõik. Maailmas on 
palju inimesi, kes ei oska lugeda või kel-
lele pole raamatud kättesaadavad. Seega 
tuleks ära kasutada eelist, mis meile an-
tud on, ning võtta vastu kogu raamatute 
pakutav teadmine.

Leian, et üldiselt tuleks lugeda ikkagi 
õpetaja antud nimekirja alusel. Õpetajad 
teavad, millised raamatud on vajalikud 
ning milliseid teemasid peaks käsitlema. 
Kuid kindlasti peaks lugemisnimekirja 
aastate jooksul muutma ning õpilaste-
ga konsulteerima, et millised teosed on 
väärt lugemist ning millised mitte. Tihti 
on probleemiks see, et õpetajad sunnivad 
noori lugema vana kirjandusklassikat, 
millel on kindlasti suur ajalooline väär-

tus, kuid tänapäeva kaasaaegsele noore-
le ei paku nende lugemine enamasti 
naudingut. Tavaliselt kaobki noortel 
lugemishuvi ära just selle pärast.

Siiski vahetevahel peaks õpilased ka ise 
raamatuid valida saama. Kõigil noortel 
on ju oma lugemismaitse ning žanr, mis 
neile kõige paremini sobib. Kui õpilased 
saavad vahepeal lugeda raamatuid, mis 
neile huvi pakuvad, suureneb ka luge- 
mishuvi ning ollakse vastuvõtlikumad 
õpetaja pakutud teoste suhtes. Näiteks 
võiks õpetajad aastas kaks korda teha 
nii, et õpilased valivad ise raamatu, mis 
neid huvitab, ja saavad oma valitud teost 
klassile tutvustada, et jagada oma mõt-
teid ning rääkida millestki, mis otseselt 
neid huvitab.

KAS KOHUSTUSLIK KIRJANDUS 
PEAKS OLEMA VALIKULINE?

ALAEALISTE TÄTOVEERIMINE

Tänapäeval on noorte, eriti alaealiste, 
seas muutunud väga populaarseks enda 
keha tätoveerimine. Ajaloos on tätovee- 
rimine kandnud erinevaid tähendusi: 
hirmutamine, šokeerimine, identifitsee- 
rimine või lihtsalt keha kaunistamine, 
mis on tänapäevalgi kõige tuntum põh-
jus.

Kindlasti on meie kõigi sõprus- või tut-
vusringkonnas inimesi, kes on alaea- 
lisena endale tätoveeringu lasknud teha. 
Nagu igal tegevusel, on ka tätoveerimisel 
nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi. 
Teadagi on noored ühed kangekaelsed ja 
põikpäised inimesed ning kui neil tuleb 
mõte midagi teha, siis tavaliselt tehakse 
kõik selleks, et see mõte realiseeruks.

Sellel aastal, 2019, peaks jõustuma sea- 
dus, mis ei lase isegi vanema loaga 
alaealistel tätoveeringut teha. Kuid ala-
ti on võimalik leida alternatiive. Näiteks 
minnakse kuhugi põrandaalusesse kohta 
tätoveeringut tegema, mis on teadagi 

odavam. On olnud olukordi, kus noored 
on endale ise tätoveeringu teinud, seda 
siis tätoveerimiskomplektiga või ko- 
dus leiduvate vahenditega. Nende viiside 
põhiprobleemiks on hügieeni ja ka kvali- 
teedi puudumine. Hügieeni puudumine 
tätoveerimisel võib viia nahahaigusteni, 
nahakahjustusteni või isegi veremürgi-
tuseni. Lisaks võib tulevikus noorena teh- 
tud otsuseid kahetseda.

Teisest küljest vaadates - kõigil on vaba-
dus teha oma kehaga seda, mida nad soo-
vivad. Kas otsus oli hea või mitte, on kõi- 
gil enda vastutada. Ja võib-olla peaks riik 
noortele just vastu tulema ning muutma 
seadusi nii, et noortel oleks siiski vanema 
nõusolekul võimalus teha oma kehaga 
seda, mida soovivad. Nii hoiaksime hai-
guste ja kahjustuste tekkimise võimaluse 
madalamal, sest noortele oleksid kätte-
saadavad hügieenitingimustele vastavad 
tätoveerimissalongid

LISETTE MEIER 10C

LINDA KOOBAS 10C
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Miks ma läksin tantsima? Sest kõik tüd-
rukud minu lasteaiarühmas läksid. See 
oli selline kerge ühiskondlik surve mitte 
olla teistest halvem. Kõigi sõbrannade-
ga koos läksime, kuid püsivalt jäid tant-
suga tegelema vähem kui pooled, kaasa 
arvatud mina. Üsna hiljuti sai minu tee 
tantsumaailmas otsa, kuid sellegipoo- 
lest olen just läbi tantsu saanud mitmeid 
eluõppetunde. 
 
Üks minu jaoks olulisemaid arenguid 
iseenda kui isiksuse juures, mida tants 
on aidanud saavutada, on julgus ja ene- 
sekindlus. Kuid see teekond oli üsnagi 
käänuline, kuna tantsusaal oli tegelikult 
koht, kus üks hetk sai mu enesekindlus 
tohutu löögi, mida ma hiljem üsna nullist 
üles ehitama hakkasin. Minu arvates on 
nimelt väga oluline treeneri poolt teki- 
tada turvaline keskkond, et laps tunneks 
end mugavalt. Laps peaks tahtma ennast 
ise arendada, mitte sellepärast, et keegi 
käsib. Minul oli ühel hetkel just risti vas-
tupidi: mul oli halb ja mulle ei meeldinud 
trenn. Lõpuks tundsin, et ma pole piisa- 
valt hea, et olla tantsija. 
 
Olles üheksa-aastane ei hakata süvitsi 
lahkama neid tundeid, et miks ma end 
nii tunnen ja äkki reageerin üle. Mina 
vähemalt ei teinud seda, kangekaelne 
nagu ma olen. Kui ikka on nii, siis on, ja 
jutul lõpp. Tulingi suure tuhinaga tant-
simast ära, enda arvates loomulikult 
igaveseks. Aastaks võtsin pausi, kuid 
kõik teed vii-sid ikka tantsusaali, see-
kord ühe teise tantsustuudio pere sekka. 
Mitte kunagi pole mul olnud soojemat 
vastuvõttu ja omaksvõtmist kui mi- 
nu uues stuudios. Just seal suutsin uuesti 
leida rõõmu tantsimisest, mis oli hoopis 
suurem ja siiram kui enne. Muutusin ka 
iseenda suhtes palju kindlamaks. Trenn 
muutus minu jaoks kohaks, kuhu läksin 
suurima heameelega, et muude mure-
mõtete eest põgeneda. Ei tohi alla anda, 
kui miski ikka väga paelub. Võib-olla on 
lihtsalt nende unistuste elluviimise koht 
kuskil mujal. 
 
Öeldakse vahel, et elu on nagu lill ja sel 

hetkel mõeldakse, kui hea ja suurepärane 
see elu ikka on. Mina mõtlen sellest nii: 
elu on lill, mis mingil ajal hakkab sirgu-
ma üha kaunimaks ja kaunimaks, kuni 
on saavutanud oma kõrghetke. See on 
see aeg, kui inimese elu ongi super. Siis 
hakkab lill aga närtsima. Minu elus on 
samamoodi - pärast neid imelisi hetki 
tuleb ka natuke närbunud ilmega päevi. 
Nüüd oligi järg uute takistusteni jõud-
nud, aga läbi oma vigade sain ma jällegi 
palju targemaks.  
 
Nimelt elasin ma järgmiseks läbi mit-
meid vigastusi: lihaspingetest ja selja-
valudest kuni lihaste ära tõmbamiseni. 
Esimesed probleemid tekkisid mul üle-
treenimisest, mida ma ei teinud tead-
likult. Trennide kogus suurenes, kuna 
tahtsime sõbrannaga teha võistlusteks 
duo (kahest inimesest koosnev tants). 
Valmistasime seda oma vabast ajast, te-
hes üsna pikki päevi. Me ei osanud ette 
arvata, et need lisaproovid meid kuidagi 
mõjutavad. Lõpptulemus oli see, et mu 
keha oli järsku pidanud tavalisest pal-
ju suuremale koormusele vastu pidama, 
kuni ühel hetkel oli seda liiga palju. 
 
Kui oma treeningute arvu suurendama 
hakata, tuleb seda teha mõistlikult ja ae-
gamööda, et keha harjuks. Uisapäisa üle-
treenimine, mis iganes põhjusel seda ka 
ei tehta, ei tee tantsijat pikemas perspek-
tiivis kuidagi paremaks ega tugevamaks, 
vaid lõhub lihaseid ning väsitab nii keha 
kui vaimu. Mõnikord tuleb iseendale “EI” 
öelda. Jah, väga tahaks hästi ruttu kõiges 
osavaks saada, aga mis kasu sellest on, 
kui pärast enam üldse tantsida ei saa. 
 
Üks väga oluline punkt, mi- 
da iga tantsija ilmselt teab, on see, et 
alati tuleb end soojaks teha. Loomu-

likult teadsin ka mina seda, kuid ühel 
mu viimastest võistlustest juhtus aga 
järgmine. Olime end kogu grupiga juba 
pikemat aega sättinud, teinud soenguid 
ja meiki, kuni ühel hetkel ei olnud la-
vale astumiseni enam kaua aega. Ruttu 
panime kostüümid selga ja hakkasime 
kiirelt sooja tegema. Ilmselt ei kesken- 
dunud ma sellele piisavalt, sest hetk enne 
publiku ette astumist käis reielihasest 
selline kahtlane tunne läbi. See polnud 
otseselt kohutav valusähvatus, mistõt-
tu ajasin selle närvide süüks, kuna enne 
esinemist on ikka kerge värin sees. Keset 
tantsu sain aru, et nüüd on päris pahasti, 
pidasin küll lõpuni vastu, aga edasi suun-
dusin EMO-sse. Õnneks lihas päris katki 
ei läinud, kuid taastumine võttis ikkagi 
üsna kaua aega. Kuna paranemist ei saa 
tagant kiirustada, oli tantsusaalist ee-
male hoidmine üks paras väljakutse.
 
Kõik mu tantsuaastad, mida on vähemalt 
ikka üle kümne, on andnud ja õpetanud 
mulle palju. Otseselt tantsuga seotud on 
kõiksugune loominguline liikumine ja 
emotsioonide edasiandmine läbi tantsu, 
rütmitunnetus ja samuti erilaadi stii-
lide katsetamine. See nimekiri laieneb 
veel mitmesse valdkonda, alustades 
näiteks anatoomilisemast küljest: eri-
nevate lihaste funktsioonid, kuidas need 
teineteist mõjutavad, milliste võtetega 
saab ennetada ja ravida erinevaid spordi-
vigastusi. Parajat praktikat on saanud ka 
mu suhtlemisoskused. Igas meeskonnas 
või tiimis, mis peab koos töötama, võivad 
tekkida arusaamatused ja lahkhelid. Sa-
mamoodi oli ka minu tantsurühmas, kuid 
alati said kõik probleemid lahendatud, 
oli vaja vaid üksteist kuulata. Minu enda 
jaoks on kõige olulisemaks osutunud just 
vaimne areng – iseenda usaldamine ja  
enesekindluse kasv.

MINU TANTSUTEEKOND - ÕNN 
JA ÕNNETUS TANTSUSAALIS
MARTA SAAR 10C
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FILMIARVUSTUS

“Jokker” (Joker, USA, 2019) 16+

Režissöör: Todd Phillips
Stsenaarium: Todd Phillips ja Scott Sil-
ver
Osatäitjad: Joaquin Phoenix, Robert De 
Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy jpt

Tõenäoliselt olete juba kas tänu sõbrale 
või siis hoopiski Facebooki feed’ile, 
saanud teada kirgi kütvast ”Jokkerist”. 
Millest siis täpsemalt jutt käib ning kas 
seda tasub ka ise vaatama minna, kuu-
len teid küsimas. Lubage, kohe selgitan! 
Nimelt ilmus paar nädalat tagasi ki-
noekraanidele järjekordne DC koomik-
sitel põhinev linateos, kusjuures esma-
kordselt sai endanimelise filmi nii-öelda 
pahategelane Jokker. Nagu arvata võib, 
rääkis film Arthur Flecki ehk Jokkeri tee-
konnast kuritegevusliku maailma tippu. 
Järgnevad punktid seletavad, miks filmist 
nii palju juttu on olnud.

Murdunud on vaatajate rekordid, teeni-
tud on mainekaid auhindu

Kuigi film on tavainimestele nähtaval ol-
nud vaid lühikest aega, siis on 55 miljo- 
nit eurot maksnud film pea kümnekord-
selt oma eelarve tagasi teeninud ning 
kerkinud aasta kümne parima tegija sek- 
ka. Kunagi varem pole oktoobrikuus 
väljastatud film avanädalal nii palju 

vaatajaid saali meelitanud. Ka Eestis on 
teos momendil esinumber suuremates 
kinodes. Samuti pärjati “Jokker” Veneet-
sia filmifestivalil Kuldse Lõviga ehk ühe 
prestiižsema tiitliga filminduses.

Aga miks nii palju tähelepanu? Mõnel liht- 
sal põhjusel: esiteks on filmi peatege- 
lane Joaquin Phoenix oma tööga maagili-
selt hakkama saanud. Mees, kes on juba 
varem nomineeritud Oscarile, suutis va-
pustavalt matkida Jokkeri hullumeelsust 
ning eriti tema kurikuulsat naeru. Huvi-
tav fakt on ka see, et esmalt tahtis War-
ner Bros. palgata peategelaseks hoopis 
Leonardo DiCaprio, millest lõpuks aga 
asja ei saanud. Samuti võttis filmist osa 
staažikas Robert De Niro, kes küll see-
kord nii palju näidelda ei saanud, kuid 
juba tema kohalolek väärib väljatoomist.

Lisaks näitlemisele olid märkimisväärsed 
ka kaameratagused tegijad

Tuleb tunnistada, et kuigi filmi sisu pol-
nud just kõige parem, siis vähemalt ei 
märganud minu kotkasilm ühtegi filmi- 
viga. Seega on Todd Phillips juba head 
tööd teinud. Pisut üllatav on ka see, et 
režissöör, kes varem on tegutsenud pi-
gem komöödiavaldkonnas (“Borat”, 
“Pohmakas”, “Sõjakoerad”), sai oma üle-
sandega adekvaatselt hakkama. Mulle 
meeldis eriti, et lugu oli tehtud realistli-
kumaks: enam ei hullunud Jokker pärast 
happesse kukkumist, vaid tegu oli hoopis 
pikema protsessiga. 

OTTO KASE 12A

Filmis on aktuaalsed teemad

Mis juhtub siis, kui kirjandis tuleb kir-
jutada kiusamisest, aga mitte ühtegi 
ideed ei tule mõttesse? Appi tuleb “Jok-
ker”! Loost on näha, kui halvad tagajär-
jed võivad olla pideva kiusamise ning 
füüsilise vägivalla duol. Olgu, õpetajate-
le see idee ehk nii väga ei meeldiks, sest 
teos on tõepoolest täis vägivaldset käi-
tumist. Esmakordselt teenis Batmaniga 
seotud film liigse vägivaldsuse eest lausa 
R-reitingu (uskuge mind, see oli põhjuse-
ga). USA-s otsustati kinode lähistele isegi 
relvastatud mundrikandjad saata, kuna 
filmis juhtunu võivat ärgitada vaatajaid 
liiga jõuliselt meelt avaldama. 

***

Lühidalt, kui sa naudid häid filme või 
hoopis koomiksilugusid ja ei ole veel 
kinopiletit jõudnud osta, siis mida sa 
ootad? Tee seda kohe, kuna “Jokker” on 
seda väärt. Kui aga mõtled, kas minna 
hoopis “Vanamehe filmi” vaatama, siis ka 
siin on vaid üks õige vastusevariant.

Allikas: IMDb

Allikas: Vox.com



2 6 S Ü G I S  2 0 1 9

X
X

I

RAAMATUARVUSTUSED

Louis Sachar “Augud” (Holes, 1998) 
14+

Tegu on äärmiselt sisutiheda ja kaasa- 
kiskuva teosega, kust ei puudu seiklus-
ed, huumor, põnevus ega südam- 
likkus. Louis Sachari puhul on imet-
lusväärne tema kirjutamisstiil: kirjaniku 
ideed on alati originaalsed, kirjeldused 
napisõnalised, kuid täpsed. Autor on 
raamatus osavalt põiminud erinevad 
ajastud, kostitades lugejat loo jooksul 
paljude infokildudega, mis lõpuks oota-
matu tervikpildi kokku annavad. Lugemi-
sest kujuneb seetõttu niivõrd köitev 
protsess, et raamatut pole võimalik enne 
käest panna, kui ta läbi on. Niisiis pole ka 
imestada, et raamat on pälvinud mitmeid 
auhindu, märgilisemad neist on USAs 
välja antud Newbery medal ja National 
Book Award. Eestis sai raamatu tõlki-
ja, Leelo Märjamaa, 2006. aastal teose 
eestindamise eest auhinna Paabeli Torn.

Khaled Hosseini “Lohejooksja” (The 
Kite Runner, 2003) 16+

Kirjaniku esikteost on saatnud tohu-
tu menu. Raamatut on müüdud üle 10 
miljoni eksemplari ja tõlgitud enam kui 
45 keelde, selle ainetel on tehtud sa-
manimeline, ohtralt auhindu võitnud 
film, koomiks ja mitu teatrilavastust. 
Tuleb tunnistada: teos on tõepoolest 
kõike seda väärt. Minule jättis see lausa 
nii sügava mulje, et ka mitmeid aastaid 
pärast lugemist leian end ikka ja jälle 
mõtteis “Lohejooksja” radadelt.
Khaled Hosseini on kirjanik, kes suudab 
kõigest paberile kirja pandud sõnade abil 
ammu harjumuseks saanud mõtteviisi 
täielikult muuta. Ta sunnib mõtiskle-
ma selliste inimeste elude üle, kellega 
lugeja ise mitte kunagi kokku puutuda 
ei pruugi. Raamat põhineb traagilistel 
ajaloolistel sündmustel, mistõttu on tal 
kummaline võime märkamatult inimese 
empaatiavõimet arendada. Soovitan teo- 
se lugemiseks varuda piisavalt aega ja 
rohkelt nutupaberit, sest “Lohejooks-
ja” kibenukker sõnum võib pugeda isegi 
südametu inimese hinge.

MEERI PALTMANN 12A

Allikas: Rahvaraamat.ee Allikas: Apollo.ee
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“Kiskja” (VAT Teater, 2019) 15+

Autor ja lavastaja: Helen Rekkor
Osatäitjad: Maarja Tammemägi, Kaisa 
Selde, Ago Soots, Meelis Põdersoo, Liisu 
Krass

See suurepärane uuslavastus võlus mind 
juba esimestel minutitel oma värskuse ja 
otsekohesusega. Esmapilgul mitte mil-
legi erilisega silma paistev õhtupoolik 
klubis areneb pikapeale verdtarretavaks 
vaatemänguks, jahiks elu ja surma peale. 
Paratamatult kerkib esile tänapäeval 
ühiskonnas aktuaalne küsimus, kas 
lõbutsevad noored pole hoopis saaki 
jahtivad kiskjad? Ja kui ongi, siis kes on 
saak?

Minu arvates peaks teatritükk noorele 
inimesele lausa kohustuslik olema, sest 
see paneb teadvustama ja analüüsima 
teemasid, millest ühiskonnas liiga vähe 
räägitakse. Ei saa kindel olla, et etenduse 
vaatamine tulevikus mõne “alfaisase” 
käitumismustrit muudab, kuid kindlasti 
kaotab see nii mõnegi saaklooma huku-
tava kergemeelsuse.

“Apelsinitüdruk” (NUKU teater) 10+

Autor: Jostein Gaarder
Lavastaja ja dramatiseerija: Sander 
Pukk
Osatäitjad: Mart Müürisepp, Kaisa Sel-
de, Taavi Tõnisson, Liivika Hanstin, Mi-
hkel Tikerpalu

NUKU teatri värvikirev koguperelavas-
tus, mis põhineb Jostein Gaarderi sa-
manimelisel teosel (arvustus eelmises 
Lennuki väljaandes), on kindlasti üks 
siiramaid ja südamlikemaid tükke, mida 
viimasel ajal näinud olen. Soovitan soo-
jalt lisaks teatritüki vaatamisele aga ka 
raamatut lugeda, sest nii saab Gaarderi 
loodud harukordselt hea jutustus endale 
mitu erinevat lähenemispunkti. Nagu 
igal heal tõlgendusel, oli ka NUKU teat-
ri omal originaalile oma varjund lisada. 
Põhiideed perekondlikest väärtustest, 
inimese tähtsusest maailmaruumis ja elu 
suurest saladusest jäid nii raamatuleh- 
tedel kui lavalaudadel siiski samaks. 

“Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri vii-
mased päevad” (Linnateater, 2018) 
15+

Alusteose autor: Eduard Bornhöhe
Lavastaja ja dramatiseerija: Diana Lee-
salu
Osatäitjad: Priit Pius, Sandra Uusberg, 
Allan Noormets, Andero Ermel, Tõnn 
Lamp või Sander Roosimägi, Indrek Ojari 
jpt

Suvelavastused on Linnateatris teadu-
poolest alati suurejoonelised. Kuna suvi-
sel hooajal potsatavad Lavaaugu kõvale 
puitpingile ka need kodanikud, kes harili-
kult teatris ei käi ega sellest suurt midagi 
ei tea, siis peavad lavastused iseenesest 
mõistetavalt olema veidi klassikalise-
mas võtmes, tugeva visuaali ja ilusa 
suure sõnumiga. Mängu on alati pandud 
suur trupp, suured rahad ja meeletu arv 
etendusi.  Näitlejad aga püünel eheduse 
pealt kokku ei hoia ning emotsioonide 
arvelt kärpeid ei tee. Igal korral mängi-
takse nii, nagu see oleks ainus, ja ainuük-
si selline kirglik näitlejatöö ajab juba 
külmavärinad peale. Lisades juurde veel 
viimase peal dramatiseeringu, muusika, 
kostüümid, valgustuse, lavakujunduse ja 
meeleolu, ununeb plekilise pleedi pärast 
porisev mees kõrvalistmel sootuks ning 
õhus on tunda midagi täiesti müstilist.

MEERI PALTMANN 12A

Allikas: vatteater.ee

Allikas: Piletilevi.ee

Allikas: Linnateater.ee
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Riia lennujaamas jalutan sihitult ringi

Island on oma jälje jätnud - vahin sopaseid kingi

siin on päris kõle ja üldse tahaks öelda, et natuke kole

kuid kusagil mujal mul olla ka pole 

nii et kõnnin ja vaatan kuidas inimesed minuga

sünkroonis suunas liiguvad

kiirustades oma gate’ile

veel mõni ostab lõhna oma prantslasest deit’ile

jonnivale lapsele ema kommi ei luba, sest niigi neil juba

raha kulutatud piisavalt liialt

ei aita ka sellest kui paluda siiralt

ja üldsegi tänapäeval tuleb olla vegan

päästes loomi kes lõpuks ei vajagi seda

seega mürgitagem ennast vitamiinide ja muuga

kuigi iga reede end üle võlli tuleb juua

mulle naljakas tundub, et mõtleme kliimale 

kuid sellega üksteise südameid riivame

maa on ju lame, eksole? 

ja liustik sulab lihtsalt, sest on head rannailmad 

ning ilma meieta see toimuks nii või naa

see veganpüree kollase sildiga putkas on kohutav raharööv,

pealegi ei tea kes seda üldse sööb

sest välimus on ju kõige alus

sestap näljutada tuleb end, mis sest et on valus

kas varsti kõnnivad luukered minuga ühes

ja keegi ei ärkagi virtuaalreaalsusest üles

need elukutselt youtuberid ja gamerid ja teised semud

ei tea, kas neil varsti on ka mitu elu?

siis võib riskida ja saada igavene adrenaliinilaks

sest “põnev” on see Sinivaal mis kasvab aina suuremaks

või mis?

ju vahet pole, oled juudi soost või ateist

elu pole mäng - miks seda mõista on nii raske

te ärge ennast rumalustest mõjutada laske

kümme meest lasknud õlut juues jalgpallil end hüpnotiseerida

kuidas küll nad kavatsevad kalorid maha treenida

laadimispunktis joodavad aga inimesed oma lemmikloomad vinti

et neid pärast väntsutada ja teha paar ekraanipilti

sest mis muud on ühel ahvil elust tahta

ÜHE LUMEHELBEKESE LUGU
HANNA GRETE REBANE 10C

kui näidata et “laikige, mul küllaga on pahna!”

ja olla pettunud kui lahedam on teise tweet 

sest ühel päeval Marsile kõik kolime me siit

mu tähelepanu koondab üks raamatuga laps

andes lootust, et maailm läheb veel paremaks

kuid kõik on nii negatiivsed, tuimad nagu mendid

kes midagi muud oma ajaga ei teegi

kui rikuvad tulevikke, lennujaamas konfiskeerivad tuletikke

nagu kooliarst, kes on alati ära kui keegi on hädas

üks asiaadist mehike küsib kus on WC

ma mõtlen et äkki nalja ta teeb

sest silte on seintel et uputab neist

ja tuleks ju märgata ka üht-teist

kui otsitav ongi vaid kolm meetrit eemal

ajab naerma see või hoopis keema?

pisipõnn sikutab isa püksisäärest

“issi, kas näed seda legomeest?

on ju kollane just nagu nemad!”

isa noomib: ”poiss, nii pole kena.”

jättes vastuseta väikelapse küsimuse

miks on erinevat värvi osad inimesed.

ma tahaks uskuda et me ei vihka teisi rasse

kuid tundub et moodustame üha uusi kaste

kas oled liiga paks või kitsas reitest

ei selga mahu H ja Mi XS

ma tõesti arvata ei oska

miks häbenema peaks, et ostan

vahel riideid kaltsukatest

kasutatud need, ja mis sest?

oh te, kaasmaalased, alaharitud

kas te pole endilt eales küsinud

miks on meil igaühel mitu palet

ju kaasneb sellega paar süütut valet

kuid kas ikka süütut? äkki süüdi

ehk kõiki lõksu meelitada püüti

ja astusime ämbrisse, ei, tünni

see paika pandi enne meie sündi

et vajadus on meitel olla parim
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jah, maailm on üks isemoodi paik

aga ma ei taha olla see nõrgem sugu

või vaikiv lehekülg aegade raamatus, mil puudub oma lugu

lumehelbeke? no palun.

kui teil korraks aega jaguks

lugeda, mida mina arvan

ma tean, ma pole keegi, 

aga vähemalt ma ei karda

et peaks ütlema midagi, sest peab

äkki on see hoopis hea

meeldetuletus, kus me elame

planeedist, mida koristame igal kevadel

boarding algab

ma natuke salgan minna lennukisse

kus üks mees aheldatud on käeraudadesse

ja politsei talutab teda 

nagu kommimaiast lapsukest ta ema

ilmataat laseb joal taevast alla tulla

pensionär mu taga hädaldab: “ma olen liiga noor, et surra!”

noored vist ei hinda elu

nagu seda peaks

inisevad halva neti peale

ja mõtlevad end mõttetuks

kui tehnika alt veab

aga kui nad vaid teaks

et me ei pea kõik saama juristideks

ja arstideks, et ära elada

samas on ka tulutu päev läbi telos pelada

kuid olen uhke, et olen humanitaar

vahel teistest paremini aru saan 

kui saaks nad ise endast

küll veel natuke pelgan

pankurite tütrena Mina olemist

elu nägemist

nii nagu seda näen ja tunnen

kõik ühte järgivad kui lambakari

üht pilti tuunitakse just nii palju

et seda jõllitades silmad karjuks

“nüüd lõpuks on see täpipealt nii kena

et kannataks ka üles panna seda!”

kas teile see ei tundu pisut hale

ja vale

või olengi ma ainuke, kes seda õigeks ei pea

ma ei tea

aga igatahes see ei ole hea

et näeme ainult iluideaale

ning naerame, kui keegi kannab

sokke ja sandaale

ma olen nõus, et näitama peaks end parimast nurgast,

teistest eristuma ja olema üks miljoni hulgast

kuid kas sellega ei lähe me pisut kaugele?

raadiost kõlab kragisev teadaanne

“edasi lükatud on lennud Eestisse ja Soome”

nojah, nii palju siis kiirest tripist tagasi kodu poole

igatsen Eestit

nägin kraatrit ja keisrit

aga oma voodit siiski ei asenda miski

üks tibi oma sädeleva käekotiga

flirdib shortside ja plätudega kutiga

koomiline, sest mehel sõrmes kuldne sõrmus

kuid haruldane pole see ja juba on ta võrgus

vist ununend on tähendus väljendile “olen truu”

ju mõeldakse, et ongi see vaid kasutu umbluu

oh maailm, mis nii hukas

on kõik noored võtnud ühes

ja loodan vaid, et leitakse

veel kuskilt tõde üles

aga okei

ei ole see kõik nii halb midagi

vanaisa ikka ütleb, et kui sul on vähe siis hinda sedagi

ma lihtsalt vaatan seda riia lennujaama

ja ümber on nii palju valu, mis mind haavab

keegi ju ei räägi, kõik on vait
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LOOMENURK
Sügis tuli üpris äkki,
nüüd on tarvis taskurätti,
kummikud on väiksed ammu,
ei pea jalaga nad sammu.
“Jätsin vihmavarju maha!”
kirutakse alatasa.
Jope laseb läbi vihma,
keerab ilm kõik plaanid kihva,
auto rattaist pritsib pori,
külm tuul mantli alla ronib.
Vähemalt on lehed kenad
varsti neidki pole enam,
siis on lihtsalt märg ja pime -
küll on sügis imeline!

sa kiikad üle õla ja kutsud mind kaasa
ma haaran su käest, vaatan otsa ja naeran.
ma tean et see alguseks sai meie loole
kui käsikäes sammume loojangu poole...
se’st seiklusest tagasiteed enam pole
üks peatükk sai lisatud me eluloole.
istun külg külje kõrval keset niitu koos sinuga,
ei kujuta ette seda hetke ilma sinuta
ütlen kõrva ma vaikselt “aitäh, et siin oled”
hetk hiljem tunnen pehmeid huuli oma põsel.
ma kiindunud sinusse, see tundub nii õige,
et võiksidki olla just sina see õige. 
seepärast ma loodan, et hoiad sa mind,
sest süda mul ütleb, et armastan sind.

Lesin õunapuu all.
Silmatorkavalt värvilises võrkkiiges.
Päike kütab kuis jaksab,
justkui keegi tore talle maksaks.
Järsku alustab Tuul intensiivset sasimist.
Sasib õrnu lehti ning oksi.
Valmimata noored ubinad ladvast kukuvad,
rohelisse kattesse upuvad.
Nututa.
Hääletult.
Kena pilvine taevas.
Kohevad rünkpilved justkui tõttavad kuhugi,
kuhugi, kus kraadi-kahe võrra jahedam.
Mahedam, lahedam.
Tõtaku terviseks.Hanna Grete Rebane 10C

Nora Lorei Kivisaar 9B

Anonüümne

KATARIINA KUUSARU 10C
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ENLIL SONN 11B

URSULA ANTON 8A




