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TOIMETUS
Algav kooliaasta, uus toimetus
Nüüd olen endast küll paraja
sekretäri mulje jätnud, aga võin
lubada, et ma pole päriselus nii
korralik ega igav.
Sel aastal on Ausõna toimetusse oma
tee leidnud kamp väga lahedaid ja
andekaid noori. Kõigil on olnud
midagi panustada ja kohe on näha, et
nad suhtuvad sellesse kirega. Eriti
suurt tunnustust väärivad
keeletoimetaja Raul Markus Vaiksoo
ja minu kaaskirjanik Hannariin
Lamp, kes on koos minuga veetnud
pikki tunde, aidates mul ajaleht
käima saada.
Sinu käes on leht, mis on hoole ja
armastusega koostatud meie
toimetuse poolt. Loodame, et veedate
lehte lugedes hästi aega.
Foto: Kaja Silva Aulik

Tervitused!
Loodan, et teie, kallid lugejad, päris
šokki pole veel saanud, aga
tõepoolest on GAGi kooliajaleht
Ausõna taas ilmuma hakanud.
Eelmise aasta kevadel, peale
järjekordset kooliajalehe
läbikukkumisaastat, otsustas endine
peatoimetaja Eeva Aleksejev, et just
minul on potentsiaali koolileht taas
käima lükata. Olin alguses väga
üllatunud, kuid loomulikult heas
mõttes. Lõppude lõpuks on
peatoimetaja töö alati kuulunud
mõnele vanemale gümnasistile,
mitte põhikooli õpilasele, aga
vaatamata sellele olin hea meelega
nõus. Just nii sain mina, 9.a klassi
õpilane Kaja Silva
Aulik, peatoimetajaks.
Natuke endast: hetkel olen GAG
õpilasesinduse asepresident ja
aktiivne ÕE liige, aina rohkem olen
hakanud osalema Euroopa
Noorteparlamendi üritustel ja
tegelen aktiivselt ka G5 koolide
ühendusega. Lisaks pean jutu- ja
fotoblogi ning vabal ajal võibki
mind leida, kõrvaklapid peas ja
kaamera käes.
Oman nii Kanada kui ka Eesti
kodakondsust ning olen sünnist
saadik kakskeelne. See on mulle
väga kasuks tulnud, kuna mulle
meeldib hullult reisida ja teisest
rahvustest inimestega suhelda. Olen
rohkem humanitaarinimene, aga
õnneks saan ka reaalainetes
normaalselt hakkama.

Toimetus:
Peatoimetaja: Kaja Silva Aulik 9.a
Küljendaja: Paul Raatpalu 11.b
Keeletoimetaja: Raul Markus Vaiksoo 9.a
Üle vaadatud õp Anu Kella poolt.

Tekstide autorid:
Rebecca Tamm 8.a
Gloria Krieger 8.a
Mari Parašin 8.a
Karmen Juhkam 8.c
Kristel Rjabov 8.c
Hannariin Lamp 9.a
Marilin Moor 9.c
Gerli Parve 10.a
Neit-Eerik Nestor 11.a
Fotograafid:
Rebecca Christal Õunap 10.a
Matthijs Quaijtaal (NED)
GAG Erakogu
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Kooli au ja uhkus
Kaja Silva Aulik 9.a
Inimesed on harjunud kohtama
oreleid kirikutes ja lossides,
aga meile on see grandioosne
muusikariist täiesti koju toodud.
Arvatavasti ei ole ühtki GAGi
õpilast,
kelles ei tekitanud
orelite tulek palju küsimusi.
Miks meile selline pill? Kust
need üldse tulid? Kuhu me selle
mahutame? Just nendele
küsimustele läksime meie
Hannariinuga vastuseid otsima.
Mis on orel? Eesti keele
seletava sõnaraamatu järgi on
orel mängupuldist, paljudest eri
suuruses viledest ja neis heli
tekitavast õhusüsteemist
koosnev suure heliulatuse ja
rohkete kõlavärvidega
muusikariist, mida mängitakse
käsi- ja jalgklahvistikul. See on
arvatavasti siililegi selge. Aga
kuidas sellised pillid meie kooli
sattusid? Sellel on juba omaette
lugu.
Meie kool on koduks kahele
orelile, nendest suurem ja
võimsam asub Mederi saalis.
Tegemist on 1905. aastast pärit
Henry Jones ja Sonsi oreliga,
mis asus enne Edington Priory
kloostrikirikus. Henry Jonesi
orel on üldse Eestis esimene ja
siiani ainus Inglise orel. Idee
oreli hankimiseks tuli meie
kooli direktor Hendrik Agurilt,
kuna ta oli Västeråsis asuvas
sõpruskoolis Rudbecksianska
gümnaasiumi aulas näinud just
sedasama suursugust pilli.
Direktor hakkas suhtlema
paljude erinevate kirikute ja

omanikega, eriline suhe tekkis
Inglismaal Edingtoni
kloostrikiriku orelinõukogu
esimehe Brian Martiniga, kes
pakkus välja, et kirik võiks oma
vana oreli meie koolile
annetada, kuna nende kirik saab
korjanduse abil omale uue
oreli. Ligi aasta pärast sõitsid
direktor ja orelimeister Ago
Tint Edingtoni, et demonteerida
orelit ja saata see Eestisse oma
uude koju. Pill tuli ka natuke
ümber ehitada ja kohandada
Mederi saali jaoks.
Samal ajal, kui käisid
läbirääkimised ühe oreli kohta,
tuli ka teine pakkumine.
Sibeliuse Akadeemia maja
kolimisel uude hoonesse selgus,
et üks harjutusorelitest, 1957.
aastal Walkeri tehases ehitatud
pill, ei mahu uude majja. Nii
pakkuski Sibeliuse Akadeemia
annetusena oma korras ja
mängivat pilli taas meie vanale
koolile. Seda pilli
võib
näha
algklasside majas
Kapiitlisaalis.
Kapiitlisaali
oreliga toimuvad
Gustav Adolfi
Muusikakoolis
oreliõppe tunnid.

Fotod: Kaja Silva Aulik
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Minu kogemused ja muljed orelivilede
maalijana
olnud. Kuid siiski oli ülesanne
meile väga uus. Esimene
värvimine läks halvasti:
värvisime liiga paksu kihina
ning see hakkas voolama ja
kuivas paberi külge kinni. Mis
siis ikka, hõõrusime värvi
vaevarikkalt liivapaberiga maha
ja asusime uuesti tööle. Peale
esimest vilet hakkas kõik
sujuma ja asi läks lihtsamaks,
kuigi apsakaid tuli ikka sisse.
Ülesanded olid jagatud grupis
vastavalt
soovile. Osad,
sealhulgas mina, tegime
alusvärvi ja teised natuke
keerulisemat ja täpsemat kätt
nõudvat mustreid. Panime kirja
ajad, millal me kohal käime
ning kohale toodi töötegijatele
kosutuseks võileibu ja puuvilju.
See oli väga meeldiv! Kuigi
vilesid oli 20, saime kamba
peale enamiku kiiresti valmis.
Kõige suuremate värvimisega
tekkis väike ajapuudus, kuna
avamine oli tulemas. Tulime
siis ka nädalavahetusteti kooli.
Ja tehtud ta saigi! Muidugi ei
teinud me kõike seda mõne
päevaga, vaid ikka mitme pika

Foto: Kaja Silva Aulik

Esimene emotsioon, kuuldes, et
meie kooli tuleb orel, oli ka
minule endale üllatav. Ei
suutnud ette kujutada, kuidas
see metallviledega muusikariist,
mida muidu mängitakse kirikus,
sobiks meie harjumuspärasesse
aulasse. Kunstiõpetajal Marju
Liidijal oli aga mõte. Kuna
oreliviled nägid enne
ülevärvimist üpriski nukrad ja
kulunud välja, tuligi ettepanek
taaselustada need, ja sobitada
Mederi saali aula värvide ja
mustritega. Õpetaja kogus
kokku grupi noori, keda see
teema huvitas ning alustasime
ajurünnakuga. Kõik esitasid
oma visiooni orelist ning
üksmeelele jõudes lõime
kavandi. Alustasime viledega
tegelemist nädal aega hiljem.
Puhastasime kõik 20 roostes
vilet tolmust ning värvisime
need üle kaitsva kihiga. Kui
need olid kuivanud, märkisime
harilikuga peale mõõtmed ja
hiljem saime juba värvima
hakata. Enne räägiti meile
muidugi natuke värvimisest,
seega täiesti teadmatuses me ei

Hannariin Lamp 9.a
nädalaga. Kogemusi sai palju
ning olen väga õnnelik, et
võtsin õpetaja esitatud
pakkumise vastu. Vaatamata
sellele, et endal olid kiired ajad
ja varasem kokkupuude sellise
suure tööga puudus. Teise oreli
saabumise ajal tuli kohe tunne,
et Ohoo!, tahaks ka seda
värvida. Sellest kõigest võib
järeldada, et kogemus oli igati
super!
Orelivärvijate hulka kuulusid
kunstiõpetaja Marju Liidja,
Hannariin Lamp (9.a),
Alexander Mihheljus (9.a),
Viktoria Berting (9.a),
Jüri-Martin Lepp (10.a),
Kadri Kuulpak (11.c),
Eva Mari Mahhov (11.d),
Hannah Segerkrantz (11.d)
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Muusika
Neit-Eerik Nestor 11.a

Neit-Eerik Nestor esitas meie kooli
melomaanist inglise keele õpetajale
ja 11.a klassijuhatajale Henrik
Salumile mõned küsimused tema
muusikaeelistuste ja muusikalise
tausta kohta.
Esimene album?
Minu muusikakuulamine jaguneb
erinevateks perioodideks. Kunagi 3.
klassis kuulasin muusikat mitmeid
kordi ümberlindistatud kassettidelt
ja ma pakun, et esimene taoline
äärmiselt kehva kvaliteediga kassett
võis olla kas Iron Maideni
"Somewhere in Time" või siis
midagi Manowarilt. Sai heavysõpradest klassivendadelt ja nende
vanemate vendade kassettidelt
igasuguseid raskema roki plaate
ümber lindistatud - väga lõbus aeg
oli. Pärast seda perioodi tegin
muusikakuulamisse pikema pausi,
kuni avastasin 9. klassis Guns n'
Roses'ise ja nende plaadid "Use
Your Illusion I" ja "Use Your
Illusion II" ja Queeni Greatest Hits
plaadid. Ka neid kuulasin veel
kassettidelt, aga juba parema
kvaliteediga väljaannetelt. Paar
aastat hiljem ehk siis, kui olin äkki
11. klassis, hakkasin ka teistsugust
muusikat kuulama - tulid Suede,
Oasis, Supergrass ja Blur ja muud

britpopi bändid ning natuke ka juba
elektroonikat. Mäletan ka oma esimest
isesoetatud CD-d ja see oli Oasise
"(What's the
Story) Morning
Glory", mille
väljaandmisest
möödus just 20
aastat. Ma arvan,
et Oasis on võib
olla üks minu muusikakuulamist enim
mõjutanud artiste ja kuulan neid ka
praegu. Olgu siinkohal ka öeldud, et kui
palju nad omavahel ka ei kakleks, siis
Gallagheri vennad on just koos ühes
bändis täiesti geniaalne tandem minu
arvates.
Viimane album?
Kuna mul on nüüd hea grammofon
kodus, siis olen formaadi poolest
vinüülidele üle läinud. Viimasena ostsin
sellise plaadi nagu "The Magic Sound
of Daniel Grau". Daniel Grau on
Venezuela muusik ja antud plaat on
tema 1974-1983 väljaantud kosmilist
diskolugude paremik. Ma olen kuidagi
nüüd disko-muusikani jõudnud, mis on
naljakas, sest kui ma kunagi olin kõva
heavy-mees, siis disko oli minu kõige
vihatum stiil. Olen viimase nädala
jooksul seda plaati väga palju kuulanud
ja meeldib ikka kohe väga-väga-väga.

Praegu ootan kannatamatult, millal
tellitud Aphex
Twini "Syro" ja
L e w i s e
"L'Amour"
minuni jõuavad.
E s i m e n e
kontsert?
Esimene kontsert oli ilmselt Depeche
Mode'i kontsert lauluväljakul. Täpset
aastat ei oska meenutada (2001), aga
emotsioonid olid vägevad. Ma polnud
enne seda kontserti just liiga suur
Depeche'i fänn, aga kontsert jättis
sellise mulje, et vahepeal kujunes
neist isegi üks mu lemmikuid. Olen
neid hiljem veelgi vaatamas käinud,
aga tuleb tunnistada, et see esimene
kontsert on siiani kõige tugevama
mulje jätnud.
Viimane kontsert?
Kui ma nüüd väga palju ei eksi, siis
viimane kontsert oli augustikuine
Vaiko Epliku ja Eliidi kontsert
Laulasmaal. Oli tõsiselt hea - pakun,
et parim Epliku kontsert, mida mina
olen vaatamas-kuulamas käinud.
Parim kontsert?
Esimest korda Sigur Rosi laval näha
oli väga oluline kogemus minu jaoks.
Olin nad paar aastat varem enda jaoks
avastanud ja kui kuulsin, et nad
esinevad Lätis, siis läksin kohale.

MUUSIKA
Ei pettunud. Aga neid tõsiselt häid
kontserte on kogunenud väga palju The White Stripes kindlasti (siiamaani
ei saa aru, kuidas on kitarri võimalik
niimoodi mängida), The Prodigy (täiesti
hullumeelne energia, mis sealt lavalt
tuli), Biffy Clyro (lihtsalt väga-väga
hea live-bänd), Elbow (sellesuvise
Positivuse lemmik), Animal Collective
(kuidagi ülimalt siiras kontsert) jne jne.
Parim hommikune ärataja?
Parim hommikune ärataja oli Sigur
Ros'i "Hoppipolla", aga siis tegin mõni
aeg tagasi sellise vea, et panin antud
muusikapala oma äratuse helinaks. Ma
ei oskagi enam öelda, kuidas ma
sellesse loosse nüüd suhtun. Soovitus
kõigile: palun ärge oma lemmiklugusid
äratuse helinaks pange!
Parim hea tuju laul?
Hea tujuga kuulan ma tihti Omar
Souleymani plaati „Wenu Wenu“, sest
see on lihtsalt vastupandamatult
kaasakiskuv. Aga näiteks ka AC/DC
„Thunderstruck“.
Parim halva/kurva tuju laul?
Üks selliseid on the Cure'i "Pictures of
You". Üldse on the Cure'iga minu
arvates selline lugu, et nende muusika
on enamjaolt nii kurb (heas mõttes
loomulikult), et sa saad neid kuulates
aru, et tegelikult saab ka nii palju
halvemini minna ja tuju kohe paraneb.
The Cure oli kunagi minu vaieldamatult
nr. 1 artist.
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Laul, mis alati külmavärinad üle selja ajab?
Joy Division ja "Atmosphere". Need, kes on näinud filmi
"Control", saavad minust aru (ma loodan ja arvan).
Hetke lemmiklaul?
Ma alguses arvasin, et ma ei suuda ega kavatse sellele
vastata. Aga kuna praegusel hetkel mängib juhuslikult
taustaks Prince'i "Purple Rain", siis ma valin selle.

Henrik Salumi muusikasoovitused :
1. Kolmanda klassi minu soovitus on Iron
Maiden "Wasted Years".
2. Üheksanda klassi minu soovitus on Guns n'
Roses "November Rain".
3. Britpopi ajastu minu soovitus on Oasis
"Some Might Say".
4. Just oma esimeselt kontserdilt tulnud minu
soovitus on Depeche Mode "Enjoy the
Silence" .
5. Hetke lemmikplaadi soovitus on Daniel
Grau "Atlantis".

AUSÕNA DETSEMBER 2014

1. Millal muutuvad järjekorrad sööklas lühemaks?
Hendrik Agur: Sööklaga teeme me pidevalt koostööd ja
eelmise aasta läbirääkimiste tulemusena saab nüüd
päevapraadi kahelt poolt. Tänu sellele ei ole küll
järjekorrad lühemaks muutunud, aga nad lahenevad
tunduvalt kiiremini. Lühemaks järjekorrad arvatavasti ei
muutugi, kuna ruumiressursid on piiratud.
Tiivi Pikhof: Oleme kaalunud varianti, et tekitada veel
üks söögivahetund. Tunnid on aga niigi nihkes ja
viimased õpilased saaksid sellisel juhul liiga hilja süüa.
2. Kas peamaja välisukse mõlemat poolt ei võiks teha
lahti eesmärgiga hajutada troppi, mis tekib sinna,
kui õpilased liiguvad ühest majast teise?
Sellise ehituskonstruktsiooni juures ausalt öeldes ei
soovi, puhtalt turvalisuse huvides (avatakse seda vaid
evakuatsiooni ajal). Hetkel avaneb ja sulgub kasutatav
uks kiibi abil, aga teist ust ei suleks keegi ega miski.
Uksed oleks avatud siis kõigile. Kutsume üles
õpilasesindust arutama õpilastega, kas nad soovivad
süsteemi, kus ühest uksest toimub väljuv ja teisest
sisenev liiklus.
3. Miks päevapraed alatihti otsa saavad?
17. novembril toimus sööklaga koosolek. Palusime neil
prognoosida, kui palju mis päeval süüakse, et iga õpilane
saaks süüa. Aga kuna sööjate arv kõigub 150-250 sööja
vahel, on seda keeruline teostada. Söökla palus abi, et
toiduhindamise raamatusse pandaks kirja kõik
positiivsed ja negatiivsed kommentaarid, sest see on
tegelikult koht, mille järgi kõige rohkem söökla oma
tegevust reguleerib (samuti võib kirjutada
peakokk@gag.ee).
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4. Miks on GAG õppimisväliste teemadega
meedias?
Kui me vaatame, kui suur on konkurss kooli, siis
võime me järeldada, et koolil läheb hästi ja natuke
reklaami ei tee halba. Siiski on see, et GAG on
palju meedias, subjektiivne arvamus. Aga
vastavalt arengukavale hakkab arengujuht
koostama statistikat, palju kool meedias on.
5. Mida on koolil plaan ette võtta madala
õpimotivatsiooni ja suurte puudumistega?
Kool töötab välja uut õppekava, et õpilased oleks
motiveeritud koolis käima ja ei võtaks seda kui
tüütut kohustust, millest igal võimalusel kõrvale
nihverdatakse. Näiteks XII klassi õpilased, kes
sooritavad CAE eksami esimese poolaasta lõpus,
pole kohustatud teisel poolaastal käima inglise
keele tunnis, selle asemel saavad nad valmistuda
teisteks eksamiteks.

KOGEMUS
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Parlament
Kaja Silva Aulik 9.a
17. – 21. oktoobril 2014 toimus Tallinnas,
täpsemalt Tallinna Ühisgümnaasiumi
ruumides, 15. Eesti Euroopa
Noorteparlamendi (EYP) Valikfoorum.
Juubelifoorumit korraldas MTÜ Tegusad
Eesti Noored ning seekordseks peateemaks
oli infotehnoloogia ning selle mõju meie
igapäevases elus.
Üritusele tuli kokku üle 140 noore nii
Eestist kui ka välismaalt. Kuna tegemist oli
rahvusvahelise sündmusega, toimusid viie
päeva jooksul kõik tegevused inglise
keeles. Foorumi viie päeva jooksul arutasid
noored komiteedes erinevate aktuaalsete
Euroopa ühiskonda puudutavate
probleemide üle, mille lõpptulemusena
valmisid lahenduste kogumina
r e s o l u t s i o o n i d . Te g u o l i t õ e l i s e l t
kaasahaarava mitteformaalset haridust
pakkuva demokraatiakooliga, kus noored
said silmaringi laiendavaid kogemusi,
rahvusvahelisi tutvusi, keelepraktikat ning
uusi teadmisi ühiskonda puudutavates
küsimustes. Meil oli rõõm osaleda sellisel
üritusel esimest korda delegaatidega ja see
oli vaieldamatult üks parimaid kogemusi,
mille me elu jooksul saanud oleme.
Tutvustame teile ka meie päevaplaani ja
asju, millega me nende viie päeva jooksul
tegelesime.

15. EESTI EUROOPA
NOORTEPARLAMENDI VALIKFOORUMI
PÄEVIK
PÄEV 1
16:00 Kogunesime Ühisgümnaasiumisse, kus saime komitee
nime ja värviga kaelakaardid.
16:30 Viisime oma kola määratud klassidesse. Käis pidev teiste
kaelakaartide uurimine ja oma tiimikaaslaste otsimine.
18:07 Lõpuks algas tund aega edasi lükkunud kogunemine, kus
mängisime tutvumismänge.
19:15 Söögijärjekorras hakkasid esimesed sõbrad tekkima.
20:01 Esimene tiimitöö tund. Põhiliselt nime-mängud ja üksteise
peal roomamine.
21:00 Mahutasime tavalisse liinibussi imeväel u 100 inimest ja
sõitsime TTÜ tudengimajja, kus toimus avaõhtu tähistamine koos
bändi ja seltskonnamängudega.
23:47 Jõudsime tagasi
TÜG-sse.
01:30 Lätlased esitasid
eestlastele „Ninja“ mängu
väljakutse.
02:47 Mängisime veel
„Ninjat“.
03:30 Koguneti oma
toakaaslastega mööda
koolimaja, kus mängiti lolle mänge, õpetati üksteisele võõrkeeli ja
loodi sõprussuhteid.
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PÄEV 2
9:15 Äratus!
09:45 Me polnud ikka veel ärganud.
10:00 Spurtisime hommikusöögile.
10:46 Koguneti oma komiteega oma ruumi, kus toimus veel
tutvumismänge. Minutilise hilinemisega tuli kaasa karistus.
Kommenteerida me ei soovi.
12:30 Esimene kohvipaus. Kui delegaadid oma toolidega
söögilaua juurde kogunesid, olid võileivad juba söödud.
Õnneks jõudsid kõik vähemalt ühe tassi kohvi ära juua.
12:45 Jätkus oma komiteega töö.
14:00 Saime süüa.
14:45 VÄGA lähendavad seltskonnamängud.
17:00 Kohvipaus.
17:25 Veel VÄGA lähendavaid seltskonnamänge.
20:00 Läksime oma komiteega linna peale sööma.
20:14 Igal delegaadil lisandus ca 13 Facebooki sõpra.
22:00 Media-team korraldas meile ülesannetetäitmismängu. Sõprussuhted tugevnesid veelgi.
23:56 60 inimesega Just Dance pidu.
01:00 Koridorides peeti longboard’imise võistlusi.
02:46 Lätlased hakkasid valjult läti keeles laule laulma.
02:47 Eestlased hakkasid eesti keeles veel valjemalt laulma.
03:02 Kõik rahvused hakkasid koos laule laulma.
PÄEV 3
8:15 Äratus!
8:45 Ikka polnud ärkamise tuju.
8:58 Paanika-Jaanika! Me jääme hommikusöögile hiljaks!
10:00 Komiteetöö avapauk - dresscode: formal
11:15 Väga vajalik kohvipaus.
11:30 Ajurünnak oma rühmaga.
13:00 Lõuna. Eurokontserti proov (ka meie laulsime Eesti
tüdrukutega).
14:03 Ründame veel oma ajusid.
16:30 Kohvipaus ehk meie ajudele anti natuke aega
taastuda.
16:40 Käib komiteetöö ja vile koos...
18:00 Söök, võrratu söök!
18:45 PÄEVA VIIMANE KOMITEE KOOSOLEK!
20:30 Vaba aeg ehk krohv näkku ja lips kaela!
21:00 Jälle sajakesi bussis, suunaga Mustpeade majja.
21:23 Talendishow/ Euroconcert (lõõritasime „Kulla kutset“).
22:21 Toodi suuur kook!
22:51 Suuur kook oli otsas...
23:36 Sõltuvalt komiteest: osad võtsid vabalt, osad rügasid veel 3
tundi tööd...
02:30 Hulluks ajavad mõttemängud ehk raiskasime tunde, otsides
ilmselgeid vastuseid.
03.51Olime endiselt hullumas.
05:21 Pidžaamapidu kooli koridorides.

KOGEMUS

Foto: European Youth Parliament Facebooki leht
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PÄEV 4
8:45 Äratus neile, kes suutsid kusagilt mõne unetunni
leida.
9:00 Mõttetu hommikusöök, sest kohvi ei pakutud.
09:46 Üritasime komiteetööd tehes silmi lahti hoida.
11:15 Kohvipaus ehk keskmine delegaat jõi ära 4 tassi
kohvi.
11:30 Võitlesime une vastu (samal ajal komiteetööd
tehes).
13:01 Lõunasöök ehk veel kohvi!
13:45 Resolutsioonide väga formaalne sõnastamine.
16:30 Kohvipaus ja Nutella saiad!
17:01 Erinevad õpitoad.
18:30 Õhtusöök ehk tüdrukud kütsid lokitangid kuumaks.
19:16 Viimane komiteetöö enne suurt päeva!
20:48 Välkkiirusel huuled punaseks, kontsad alla ja
püssid valmis.
21:15 NYC Piano Lounge’is “Maffia”-teemaline lõpupidu.
23:01 REIV!
02:57 Koridorid olid täis kõnesid kirjutavaid ja seaduseid
tuupivaid uniseid delegaate.
PÄEV 5
08:00 Kohe eriti varajane äratus.
08:43 Hommikusöök jäi vahele, sest prioriteetideks olid
pakkimine ja viimased tuupimised.
09:34 Mahutasime bussi peale lisaks sajale inimesele ka
100 kohvrit.
10:15 Peaassamblee avapauk.
14:00 Puhkasime ajusid ja käisime söömas.
17:14 Viimane komitee lõpetas oma esitluse.
18:01 Sellest sessioonist valminud filmi vaatamine.
19:00 Suur kalli- ja lauluring.
20:01 Viimased hüvastijätud.
Nutmine.

AUSÕNA DETSEMBER 2014
Küsisime paarilt delegaadilt, mis nende lemmikmälestus sellest sessioonist oli:
Ausma Cīrulniece (LV)
Alexander läks Kārlisele suure hüppega kalli
tegema ja Kārlise püksid läksid katki.
Piia Väljataga (EE)
Parim mälestus on ajast, mil me hakkasime laulma
„Don’t Worry, Be Happy“’t ja me lihtsalt jäimegi
seda laulma. See oli tiba imelik, aga samas
uskumatult lahe!
Andre Kees (EE)
Kahtlemata see öö, kui ma Kaja, Sanderi, Marite,
Raimundi ja Geitrudiga magama ei läinudki, vaid
veetsime terve öö suures saalis „The Fellowship of
the Bottle’iga“ (Kaja pani mult tekki kogu aeg
pihta).
Rūdolfs Oto Selga (LV)
Ilusad Eesti naised (lugeda läti/inglise aktsendiga.
Toim.).
Deimantė Rimkutė (LT)
Meie komiteesisesed naljad on parimad! Eriti kui
me „Rio“ (hispaania aktsendi seltskonnamäng –
toim.) mängu mängisime kell 4 öösel.
Ian Lagner (AT)
Sain nii palju uusi sõpru üle Euroopa, eriti Eestist.
Uskumatu kogemus, ei oska üldse ühte konkreetset
sündmust esile tuua, aga lõpupeo reiv oli päris
kõva, pean tunnistama.

Omalt poolt lisame ka veel lemmikmälestusi, üleüldisi muljeid ja lahedaimad õpitud asjad.
Hannariin Lamp (EE) Delegaat
Lemmikmälestus oli eelviimasel päeval „Don’t Worry, Be Happy“ laulmine ringis ja peaassambleel „Train of
Love’i“ esitamine kõigi ees. Muidugi ka eelnõu vastuvõtmine! Mulje oli super! Kartsin alguses, et teema osutub
liiga keeruliseks, aga koos toetava tiimiga oli see väga arusaadav ning koos veedetud aega ei vahetaks millegi vastu!
Lõbus, lõbus, lõbus! Teada sain palju Euroopa e-tuleviku kohta.
Kaja Aulik (EE) Delegaat
Meelde jäid magamata ööd, mil me laulsime kell 4 öösel kolmekümnekesi kitarri saatel Kings of Leon’i „Use
Somebody“-t ja veetsime „Fellowship of the bottle“-ga 7 tundi pudelimängu nuputamisele. Kogemus oli IMELINE!
Isiklikult läks mul kohe eriti hästi, aga sellel sessioonil saadud sõbrad, mälestused ja kogemused on täiesti
kirjeldamatud! Ei muudaks mitte kui midagi! Õppisin ütlema nii läti kui ka leedu keeles „ossikükk“ (urla ja
tupikas).
Triin Naudi (EE) Korraldaja

Lemmikmälestus sessist on vaieldamatult öise toidupausi tegemine peale juubeligalat Mustpeade Majas. Öösel kell
pool 1 umbes 200 võileiva tegemine, olles ise 100% üleväsinud, osutus lõpuks jube humoorikaks. Naer on kindlasti
üks peamine asi, mis aitas nende viie päeva jooksul kainet mõistust säilitada ja mitte omadega kinni joosta.
Nii palju, kui kõigilt osalejatelt olen tagasisidet kuulnud, oli foorum märkimisväärselt edukas. Õnnepisarais
delegaadid ürituse viimasel päeval on üks parimaid komplimente, mida saada oleksime võinud! Vahest ehk kõige
huvitavam asi, mis nende päevade jooksul teada sain, oli see, et olenemata kõigist välisfaktoritest (kehv ilm,
magamatus, raske komiteetöö jne) tuli välja, et kui inimestel on süüa ja tass kohvi, on nad ikka õnnelikud.
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ÜRITUS

Spordipäev
Gerli Parve 10.a
Gloria Krieger 8.a

11. septembril 2014 toimus iga-aastane meie kooli spordipäev Snelli
staadionil ja selle ümbruses. Nimelt viis krossijooks võistlejaid ka parki
ja tiigi äärde jooksma. Ürituse korraldasid kehalise kasvatuse õpetajad
Eve Tammaru, Keiu Põlluveer, Teele Metstak, Martin Salong ja Maur
Below. Toimumisele aitasid kaasa ka kõik klassijuhatajad, Jüri Kaljurand
ja Sinikka Brügel.
Spordipäev algas suure soojendusvõimlemisega, mille viisid läbi lõbusad
kaheteistkümnendate klasside õpilased Ingrid Jakobson, Ingrid Helena
Alliksaar ja Maria Jõgi Marco Tasase uusima hiti „Spordipäev” saatel.
Järgmisena hakati võistlema pendelteatejooksus, kus osalesid klassi
peale viis poissi ja sama palju tüdrukuid, krossijooksus, kus sporditi
individuaalselt, ning kahe tüdruku ja viie poisiga klassidevahelises
jalgpallis. Viimase ala kohtunikeks olid Hans Joosep Tammerik 12.c
klassist, Hans Kristofer Eiche 12.c klassist ja Mihkel Viinalass 8.b
klassist.
Spodipäeva lõpus said kõik soovijad ka koolisööklas sooja toitu.

7.- 9. klasside spordipäev siniste vilkurite saatel?
Sel aastal oli nii Snelli staadionil kui ka selle ümbruses märgata
üllatavalt palju politseinikke. “On midagi juhtunud?” küsisid paljud
sportlased. Kui mitte enne, siis nüüd oli põhjust olla tähelepanelik, sest
kooli spordipäevale ilmus veider duo. Pealtnäha süütud poisikesed, kuid
siiski ühel kohatu joogiklaasike käes, kõndisid mehed maalähedase
sammuga mööda staadioni, kui põrkasid kokku Martin Salongiga. Kohe
hakkas supermanist Salong päevakangelasi kooli spordipäevalt välja
tõrjuma, kuid asjata, sest pudeli omanik otsustas vastu hakata. Nähes, et
sõnadest ei piisa, ähvardas kehalise õpetaja politsesse helistada. Pudeli
hoidja muutus närviliseks ning samal ajal, kui Salong hädaabi numbrit
valis, arvas mees, et teeb asja paremaks, kui joogi ära joob. Kärmelt
kulistas ta selle ja üritas siis pudeli üle aia visata, kuid õnnetuseks ei
olnud tema palliviset vist koolis harjutanud, sest üle madala aia klaas ei
lennanud, vaid põrkas sellest aia all olnud 8. a klassi tubli jooksja ja
laulja Rebecca Tamme pähe ja sealt siis edasi kõnnitee äärde. Edasi
otsustas viskaja plehku pista, kuid kiire taibuga kehalise kasvatuse
õpetaja jooksis talle järele. Halva palliviske käega, kuid väledate
jalgadega mees suutis põgeneda, jättes sõbra üksinda, kes osutus targaks
noormeheks ning nõustus politseiga koostööd tegema. Varsti olid
politseinikud sündmuskohal ning küsitlesid pealtnägijaid ja kannatanut.

800m noormeeste krossijooksu
tulemused:
5.-6. klass:
1. koht Ekke Kõu Leitham 5.b
2. koht Mait Filipozzi 6.b
3.koht Janar Lepikson 5.b
7.-9. klass:
1. koht Ralf Stiven Viru 7.c
2. koht Nils Holger Kõomägi 7.c
3. koht Hendrik Laaneots 9.c
10.-12. klass:
1. koht Rasmus Kisel 12.b
2. koht Karel Meriste 12.a
3. koht Otto- Valter Väinaste 10.a
800m neidude krossijooksu tulemused:
5.-6. klass:
1. koht Sofia Marlene Haug 6.a
2. koht Hiie- Hann Leitham 6.b
3. koht Pauline Elisabeth Nurmoja 6.a
7.-9. klass:
1. koht Marilin Moor 9.c
2. koht Brita Paula Põder 9.a
3. koht Rebecca Tamm 8.a
10.-12. klass:
1. koht Kaari Kink 12.b
2. koht Käroliis Lutsar 12.a
3. koht Laura Jaansen 10.c
Teatejooksude ja jalgpalli tulemused:
5.-6. klass:
teatejooksu võitja 6.a
jalgpalli võitja 6.a
7-9. klass:
teatejooksu võitja 8.a
jalgpalli võitja 8.b
10.-12. klass:
teatejooksu võitja 12.c
jalgpalli võitja 10.b
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Õpetaja vs õpetaja
Küsisime GAG kehalise kasvatuse õpetajatelt Keiu Põlluveerilt ja Martin Salongilt 10
küsimust. Loe, kes paremini vastas ja pane ka enda teadmised proovile!
Teemad ja küsimused
1.Ajalugu - mis aastal algas esimene maailmasõda? (+/- 2 aastat)
Keiu (edaspidi K): 1917
Martin (edaspidi M): 1914
2.Matemaatika - millised numbrid on kõige kauem kasutusel olnud?
K: Rooma numbrid
M: Rooma numbrid
3.Sport - kes on Eesti esimene olümpiavõitja?
K: Alfred Neuland
M: Ants Antson
4.Geograafia - nimeta maailma väikseim riik pindala poolest.
K:Vatikan
M: Vatikan
5.Bioloogia - kes on Eesti vanim loom ja kui vana ta on?
K: M: 6.Keemia - mis elemendist on jutt? Pärast avastamist oli tegu kalleima metalliga- Napoleoni
korraldatud banketil sõi ainult kuninglik perekond sellest valmistatud söögiriistadega,
külalised pidid leppima hõbedast ja kullast lauatarvetega. See on levinum metall maakoores.
K: Raud
M: Raud
7.Varia - 1948 a. Londoni OM-il said soomlased Paavo Altonen, Veikko Huhtanen ja
Heikki Savolainen hakkama meeldejääva saavutusega. Omavahel jagati individuaalal
kuldmedalit. Kolme mehe tulemuseks oli 38.70. Mis spordialal nad sellise tembuga
hakkama said?
K: M: 4x100m
8.Eesti kultuur - mitmes laulupidu toimus sel suvel?
K: 20.
M: 30.
9.Eesti keel - mis sõna on infrastruktuuri asemele tulnud?
K: Taristu
M: Taristu
10.Poliitika - mitu ministrit on Eestis?
K: 11
M: 12
Lisaküsimus - 30. septembril 2014 püstitas Hiina politseinik hullumeelse maailmarekordi
toenglamangus. Kui kaua oli hiinlane toenglamangus? (+/- 0,5 h)
K: 3h

Vastused: 1. 1914, 2. Rooma numbrid, 3. Alfred Neuland, 4. Vatikan, 5. Ebapärlikarp, 134-aastane, 6.
Alumiinium, 7. Sport- e. riistvõimlemine hobusel, 8. 26. laulupidu, 9. Taristu, 10. 14 ministrit Lisa. 4h 26 min

Marilin Moor 9.c
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Lapsesuu

LAPSESUU
Rebecca Tamm 8.a
Mari Parašin 8.a

Meie kooli kaheksanda klassi õpilased Rebecca Tamm ja Mari Parašin võtsid taas kätte ja käisid ära meie armsas
algklasside majas. Kaasas olid neil mõningad küsimused, mida hea väikestelt lastelt küsida. Sest lapsesuu ei
valeta! Küsimustik esitati esimese ja teise klassi juntsidele ning privaatsuse huvides me nende nimesid ei maini. Ja
lähebki lahti:
1. Mis on armastus?
Kui mees näeb naist, siis armub ja kingib talle lilled.
Ilus...
Kui 2 inimest meeldivad üksteisele ...mulle meeldib ka juba keegi!
2. Millal on õige aeg abiellumiseks?
27 on õige vanus.
12 aastaselt võib ka, aga ise otsustad.
Liiga noorelt ei tohi, muidu tuleb südamesse auk.
3. Mis on Facebook?
Mingist vanusest lapsed hakkavad suhtlema.
Seal on rumalad inimesed, kes panevad endast pilte ka üles.
Kui filmid maja ja paned selle üles, tuleb varas, võtab su kinni ja raha ka ära...
Tegelikult Google+ tahab olla sama võimas kui Facebook.
4. Mis on meie kooli moto?
Mmm.. GAG?
5. Kes on meie kooli direktor ja mida ta teeb?
Hindrek Hagur..? Ei..oot..Hendrik Agur??
Ta korraldab tuletõrjeõppuseid, istub oma kabinetis ja käib meid vahepeal sööklas vaatamas.
6. Kelleks sa saada tahad?
Kokaks, sest see on rahulik, ja salaagendiks, sest see oleks täiesti teine elu.
Oma emaks, lauljaks, näitlejaks.
Mina tahan jalgpalluriks ka saada, aga kohe, kui lähed mängima, ei saa Neymariks.
7. Kas sa tahad juba suur olla?
Mmmm... pigem ei.
Ma ei taha kepiga käia.
Vanaks ei taha ka saada.
8. Aga kui vana on siis vana?
Kui kellelgi on habe ja hallid juuksed.
Umbes 100.
9. Mis on sinu suurim soov?
Et Putin lõpetaks propaganda ja et ukrainlastel oleks ka õigused.
Mina tahaks olla kuulus, rikas ja maailm võiks olla kommidest, vee asemel oleks šokolaad.
Ma tahaksin endale hobust, kilpkonna, kääbusküülikut, õde, Rapuntsli juukseid, maa-alust basseini ja hamstrit.

HOROSKOOP
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HOROSKOOP

Kristel Rjabov & Karmen Juhkam 8.C
JÄÄR
Kuu algus möödub kiirelt ja enne kui märkad, on vaja
hakata jõulukingitusi ostma. Võta aeg maha ning naudi
sügist, kuni veel võimalik. Keskendu selle, mis on Sinu
jaoks tõeliselt oluline ja veeda aega lähedaste
sõpradega.
SÕNN
Pole paremat aega kui november ringi jalutamiseks ja
värske õhu nautimiseks. Ära lõdvestumisega liiale
mine, muidu leiad ennast pidevalt aega raiskamas ja
uimerdamas tähtsateks töödeks õppimise asemel.
KAKSIKUD
Kuu lõpus võivad sind kimbutada haigused ja väsimus,
seega planeeri aega hoolikalt ja igaõhtune tass teed on
kohustuslik. Aasta lõpuks laheneb siiski kõik ja Sa
leiad oma vana rütmi taas. Kuid ära karda rutiini muuta
ja midagi uut proovida.
VÄHK
Vahel on hea keskenduda tööle ja kõik muu kõrvale
jätta. Kuid ole ettevaatlik, ära karda abi küsida.
Mõnikord on kellegi teise vaatenurk asjale kasulik ning
tuleb sinu tööle hoopis kasuks. Pimedal ajal proovi
meeleolu üleval hoida huumori ja heatahtlikkusega.
LÕVI
Suure pinge all olles võivad mõne inimese naljad Sulle
solvavana tunduda. Proovi hoiduda ebavajalikest
vaidlustest ja tuleta meelde, mida Sa kompromisside
kohta õppinud oled.
NEITSI
Proovi midagi uut! Mine küpseta muffineid või vaata
uut filmi, kõnni vanalinnas ringi. Ära muretse nii palju
koolitööde pärast, tee need pigem varem ära ja hiljem
lõdvestu.
KAALUD
Proovi leida aega lihtsalt, rahulikult mõtlemiseks ja
mitte millegi tegemiseks. Vahelduse mõttes on kasulik
vältida internetti ja selle asemel loe raamatut.Võib olla
on õige aeg hilissügiseseks fotosessiooniks värskes
õhus.

SKORPION
Otsi endale juba valmis paar sooje talvesaapaid, kunagi
ei või teada, millal lund võib sadama hakata! Proovi
konflikte õpetajatega vältida, pole vaja seda rahuldavat
käitumist sinna tunnistusele!
AMBUR
Ära sel kuul sarkasmiga üle pinguta. Muidu võid leida,
et hetkel, millal sõpru vaja, on kõik hõivatud ja
hiljutised teravamad ütlused takistavad neil sinuga hästi
läbi saamast. Proovi ennast juba vaikselt pühade
meeleolusse seada.
KALJUKITS
Otsi varakult välja pühade kaunistused ning võid ka
kingitusi juba nüüd planeerima hakata. Sel aastal on
Sul inspiratsioonist puudu. Ilusad kaunistused ja
pühade meeleolu hoiab tuju üleval, kui kontrolltöid on
rohkem, kui ühel käel loendada suudad.
VEEVALAJA
Enamik inimesi keskendub hinnetele ja töödele, kuid
Sulle ei tule liigne stress kasuks ja proovi rahulik
püsida. Siiski ei tasu teisi õppimise juures segada ja
teada, millal piiri pidada. Koos sõpradega õppimine
võib olla kasulik teile mõlemale.
KALAD
November on Sinu kuu! Kõik laabub ja muretsemiseks
ei ole põhjust. Võta sellest kuust kõik, mis võtta annab.
Tee trenni värskes õhus, küpseta muffineid, külmal
õhtul joo tass kuuma teed põneva filmi kõrvale või
naudi head raamatut.
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PILDID
Vasakul: GAG segakoor
esinemas 28. oktoobril
Eestis visiidil olevale Tema
Kuninglik Kõrgus Rootsi
kroonprintsess Victoriale.
Juhendas Merle Ilus.

Paremal: GAG õpetajate ja
õpilaste delegatsioon Nordea
Kontserdimajas vahetult enne
kohtumist Ameerika
Ühendriikide presidendiga.
Foto: Kristjan Salum
All: Abituriendid etendamas
õpetajate päeval Mederi saalis
vaimukat näidendit.

VARIA
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Varia
Kristel Rjabov & Karmen Juhkam 8.c

Naljad

Mõistatused

Keemiaõpetaja küsib õpilastelt, kuidas
nimetatakse elemnti kuld. Terve klass vaatab
õpetajale otsa ja hüüab : „Auuuuuuuuuu!“
Mida ütleb James Bond jalgpalli ostes?
-Palun mulle üks pall. Jalgpall.
Majandusteadlane otsustab külastada
instituuti, mille ta 15 aastat tagasi lõpetas.
Teda huvitab, milliseid eksamiküsimusi nüüd
esitatakse. Kuuldes, et küsimused on samad
mis 15 aastat tagasi, on ta väga üllatunud.
"Küsimused on küll samad," ütleb vana
professor, "aga vastused on muutunud."

Kuhu lähevad kadunud asjad?
Ühel emal seitse last?
Paun peal, rist keskel ja kaks harki all.
Ei ole toas ega õues.
Istub kui isand, tolmab kui tont.
Üks hani, neli nina.
Kümme meest kiigutavad, mida rohkem
kiigutavad, seda rohkem laps nutab.
Mees läheb merele, sada silma seljas.

Mille poolest sarnaneb jänes elevandiga?
-Mõlemad hakkavad E-tähega, välja arvatud
jänes.

Huvitavad faktid :

PALJU ÕNNE!
5. detsember: Juta-Tiia Mägi
9. detsember: Kristjan Salum
12. detsember: Jaak Juske
13.detsember: Anu Kell
18. detsember: Anne Kaljurand
14.jaanuar: Kristel Tamm
14.jaanuar: Moonika Tooming
28.jaanuar: Katrin Soika

Kummikommid leiutati aastal 1922 Saksamaal.
Eiﬀeli torn on Tallinna Teletornist 10 meetrit kõrgem.
Missouris on keelatud sõita ringi autoga, kus on puurita karu. Kui aga karu puuri panna,
võib rahulikult edasi sõita.
Sel aastal tähistas seriaal „Sõbrad“ oma 20. juubelit.
Hipopotomonstroseskvipedaliofoobia on hirm pikkade sõnade ees.
Kõigis Harry Poeri raamatutes on nimetatud 97 hukkunut.

