PEATOIMETAJA VEERG
Natuke uskumatu on mõelda, et ka see kooliaasta on
kahjuks või õnneks juba tõepoolest läbi saamas. Ülimalt
klišee jutt, mida kuuleb absoluutselt iga aasta, aga aeg
kohe kindlasti ei peatu ja eks enam-vähem praegu ongi
õige hetk hakata aastat kokku võtma, et saaksime
vaikselt oma mõtted juba suve poole seada. Lugesin
paar päeva tagasi eriti tarka mõttetera, mis võttis minu
meelest üsna hästi kokku praegu koolis oleva
õhkkonna: „Mai on see kuu, kus õppimist on kõige
rohkem, aga motivatsiooni kõige vähem.“ Tõepoolest
on klassiruumides tunda, kuidas eksamid ja tasemetööd
jõuavad aina lähemale ning lõpuaktus paistab juba
silmapiiril. Samal ajal pinge aina mitmekordistub.
Tegemist on tegelikult täiesti loomuliku protsessiga, kuid
meeldiv ei ole see sugugi. Praegu on kooliaasta lõpp
minule personaalselt veel eriti märkimisväärne
sündmus, kuna põhikooliaeg on otsakorral ja ka mul on
aeg suureks kasvada. Ma ootan seda kõike juba
pikkisilmi, kuid sisimas ikka käib krõks läbi, kui mõtlen
selle peale, et sügisel täitub koolimaja hulga uute nägudega - elame kõik taas läbi justkui esimese
koolipäeva. Samas tean, et järgmine aasta tuleb igati tore, täis lahedaid kogemusi ning totakaid hetki ja
seda kõike ei jõua ma kuidagi ära oodata. Olen uskumatult uhke Ausõna toimetuse üle, kellega oleme
suutnud mitu aastat tahaplaanile jäänud kooliajalehe taaselustada ning nii palju positiivset vastukaja
saada. Kogu see kogemus on olnud üks suur õppeprotsess ja olgugi, et mõni artikkel on paremini välja
kukkunud kui teine, usun siiralt, et oleme õigel teel ning jätkame sellel teekonnal järgmine aasta kindlasti
edasi. Kahjuks lahkuvad meie toimetusest nii ajalehele kui ka mulle kaks väga tähtsat inimest:
keeletoimetaja Raul Markus Vaiksoo ja kujundaja Rasmus Õisma. Kuigi jääme teid kindlasti igatsema,
soovin Teile tõepoolest edu kõigele eesootavale ja tänan teid, et aitasite mul täide viia selle hullumeelse
idee ajaleht nullist taas üles ehitada.
Kokkuvõttes tänan kõiki maagilisi inimesi, kes on selle kooliaasta mulle tohutult meeldivaks teinud ja
loodan, et paneme järgmine aasta veel vägevamalt edasi. Praeguseks aga nautigem peaaegu väga
sooja ilma koos 2014/2015 õppeaasta viimase Ausõna numbriga.
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Kaanelugu
TIIVI PIKHOF
JA MOONIKA
TOOMING
Te olete mõlemad ka õpetajad
olnud, mis on õppealajuhataja
ja õpetaja töö head ja vead?

M: Õpetajana suhtled eelkõige
õpilastega, õppejuhina teed
koostööd rohkem õpetajatega,
partnerkoolidega, ülikoolidega,
vanematega – osapooli on
rohkem ja meeskonnatööd ka.
Muidugi kaasneb sellega ka
suurem vastutus. õpetajana
töötades on vastutusvaldkond
palju kitsam. Ei saa öelda, et üks
on kergem või raskem. Mõlemal
on oma spetsiifika. Õppejuhi töö
on iga päev erinev. Iga kord
erisugune küsimus ja probleem,
millega tegeleda tuleb kohe
kohapeal. Õpetaja töö on kuidagi
rutiinsem ja turvalisem – rohkem
iseenda eest vastutamine.
Õppejuhina tuleb palju ette
planeerida ja kui kuskilt jääb üks
infokild vahelt ära, siis on kohe
jama.
T: Õpetajana vastutasin ainult
oma klassi ja oma tundide eest.
Kõik oli minu kontrolli all. Sain väga
palju positiivset vastukaja nii
vanematelt kui ka õpilastelt.
Õppejuhina ma vastutan kõikide
õpetajate eest ja minu poole
pöördutakse pigem siis, kui on
mingi probleem. Sellepärast ei saa
sellel töökohal sama palju
postiivset tagasisidet. Õpetajana
olin palju rahulikum. Saavutasin
heaolu palju kergemini. Kuna aga
õppejuhi töö on palju pingelisem,
on raskem saavutada
täiuslikku rahulolu, sest alati
3 on mõni probleem.

Õpetajana sain oma puhkuse
kätte, õppejuhina hakkan juba 1.
augustist tööle ja puhkuseks pole
just palju aega. Väga tihti teen
tööd ka nädalavahetusel, kui kõik
on vaikne. Aeg-ajalt mõtlen, kui
tore on olla õpetaja. Õppejuht olla
on teistmoodi – see on väljakutse.
Koos juhtkonnaga muutub terve
kool, olen mõjutanud kõiki ja see
on tore tunne, kui midagi on
muutunud ja paremaks läinud. Töö
pingelisusega tuleb arvestada ja
ma ei virise kohe kindlasti.

Kas on midagi, mida õpilased
teie kohta väga ei tea, aga
samas võiksid teada?
T: Ballett – see on mu salakirg!
Alati kui etendusi vaatamas käin,
tunnen, et tahaksin tegelikult ise
seal laval olla. Ma armastan veel
tohutult loomi. Lisaks on ka kodu
minu jaoks väga tähtis. Eriti tähtsal
kohal on aga kodukujundus: mõni
võib vaadata, et isegi liiga tähtsal
kohal.Mulle meeldib sisekujundusega vaeva näha (näiteks
köögirätik peab vaibaga kokku
minema).

M: Väga meeldib süüa teha,
kokata. Kui oleks ainult rohkem
aega, siis saaks rohkem toidu
tegemisega katsetada. Kui mul on
aega, siis teen alati ise süüa –
mulle meeldib olla köögis.
Väiksena tegin Lilian
Kosenkraniuse kokasaateid kodus
järele. Veel meeldib mulle aiandus.
Suvel on see nagu teraapia.
Kahjuks on mul üsna vähe sõpru,
aga need kes on, on väga head.
Südames tahaksin nendega
rohkem aega veeta, aga aega
lihtsalt pole. Aina rohkem mõtlen
sellele, kui tähtsad on sõbrad,
lähedased sõbrad.

maalitud, tekib uhke tunne küll. Ma
tean, et selle oreli ümber on käinud
palju kära, kuid kui see pill kuhugi
sobib, siis on see meie
gümnaasium. Olen kindel, et paari
aasta pärast oreliga harjutakse.
Orel tuleb meile aina lähemale ja
hiljem hakatakse seda ka hindama.
MT: Kooli kõige suurem väärtus on
muidugi meie tublid õpilased. Au
on õpetada selliseid noori. See on
privileeg ja me oleme väga
õnnelikud.

Kas
te
arvate,
et
õppealajuhatajad ei puutu
õpilastega isiklikul tasandil nii
palju kokku kui õpetajad ning
T: Moonika, mul on täpselt sama
kas te sooviksite lähedasemat
asi.
suhtlust õpilastega?
Mis on Teie arvates suurimad
k o r d a m i n e k u d s e l a a s t a l T: Esimestel aastatel tundsin väga
puudust vahetust sidemest
koolis?
õpilastega. Enne oli 32 õpilast,
MT: Juhtkonna ja õpetajate vahel nüüd on 1000 õpilast. Enne
on koostöö aina paremaks läinud. teadsin igat õpilast isiklikult, kuid
Üleriigiline mälumäng õnnestus 1000 õpilasega pole see kahjuks
tõeliselt hästi ja see põhines suurel võimalik. Nüüd on eelkõige töö
määral meeskonnatööl. Hea on t ä i s k a s v a n u d i n i m e s t e g a –
veel muidugi see, et midagi halba õpetajatega. Olen sättinud end
pole olnud, kõik on hästi sujunud. söökla korrapidajaks 5.-7. klasside
Meie jaoks tähendab „hästi“ seda, vahetundides. Mulle nii meeldib
kui oleme suutnud kõik niimoodi
ära organiseerida, et võime istuda
õpetajate toas ja vaadata, kuidas
kõik sujub – iga õpetaja ja
koolitöötaja teab, mis ta tegema
peab ning kus ja millal ta olema
peab – kõik on paigas.

söökla korrapidamine, sest saan
õpilastega suhelda. Lähengi sinna
lastega kontakti otsima. Hea, et
ma tean vähemalt kõiki
probleemseid lapsi koolis isiklikult.
Kahju muidugi, et tublimaid tean
vähem.
M: Oleme saanud tagasisidet, et
juhtkond on õpilastest kaugeks
jäänud. Võimalus on muidugi käia
klassijuhatajatunnis ja kuulata,
arutada nende muresid. Ma ei taha
olla lihtsalt infokandja seal klassi
ees. Tahaks, et tekiks mingi
diskussioon. Arvan, et see meeldib
õpilastele ka ja et see toobki meid
neile lähemale. Olen sel aastal
käinud kolmekümnes klassijuhatajatunnis ja kahjuks on sedagi
vähe.
Kas te koolist väljas kannate
kapuutsi?
M: Jah, väljaspool ikka. Vabadel
päevadel käime perega vabas
õhus sportimas. Kuna olen suur
külmavares, pean kandma korraga
isegi mitut kapuutsiga dressipluusi.
T: Mul pole küll ühtegi kapuutsiga
dressikat, aga nädalavahetusel
kannan

T: Naudin väga septembri esimest
nädalat. Tunniplaan valmis, kõik
1000 last ja 70 õpetajat lähevad
õigesse kohta ja kui nädalaga
pole tunniplaanis ühtegi apsakat
juhtunud, siis on hea tunne.
M: Tiivi teeb tunniplaani pool
aastat. Juba suvel hakkab
sisestama infot. Aga muidu on
veel orel ka suur kordaminek.
Seda väliskülalistele esitledes nad
alati ahhetavad ja kui saab veel
mainida, et mustrid on laste
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ikka selliseid mõnusaid vaba- päevagraafik on nii tihe, et ei jõuagi
ajariideid.
midagi teha. Esimene poolaasta
õppejuhina tegin enamasti kella
Milline näeb välja teie töö-/
üheksani tööd. Nädalavahetustel
koolipäev?
töötasin ka ja see oli meeletu. Siis
T: Tulen kodust välja 7.15. Kooli õppisin ära aja planeerimise, kõik
lähen jalgsi ning hakkan juba tööle on palju lihtsam.
tulles koolist mõtlema. Tavaliselt
olen 7.30 koolis. Vaatan, kas kool
koristatud, kui pole, jätan Andrus
Heinlale kirja. Ja siis liigun
garderoobi õpilasi vastu võtma.
Tihti teretan ka algklasside majas.
Iga päev on täiesti erinev. Alles olid
meil näidistunnid, siis käis
president ja haridusminister külas,
tuleb tutvuda uue kunstiõpetajakandidaadiga jne. Vahepeal
leiavad aset veel tasemetööd ja
erinevad koosolekud.
M: Mina kohtusin eile näiteks
Konfutsiuse instituudi direktoriga
hiina keele edaspidise õpetamise
arutamiseks. Iga päev on tõesti nii
erinev. Praegu veel aktuaalsed
teemad: ülikoolide praktikate
koordineerimine, koostöö ülikoolidega, gümnaasiumi vastuvõtt
jne. Ja kõige tipuks tuleb päeval
sisse vähemalt 50 meili, millele
kõigele tuleb vastata. Väga tihti
pole kiri ainult vastamine – tuleb
võtta mingeid tegevusi või käike
selleks veel ette. Ja muidugi
peame me veel ka ise kirju laiali
MT: Üldiselt oleme muidugi rahul
saatma.
oma tööga ja ei virise.
MT: Õppejuhina oleme õppinud
oluliselt paremini oma aega Millega te vabal ajal tegelete?
koordineerima. Tihti sajab mõni
T: Mulle meeldib hullult kinos käia.
inimene sisse ja tuleb kohe
Talveperioodil käin peaaegu igal
tegeleda uue probleemiga, pooleli
laupäeval ja vaatan kõiksugu filme.
olevast tegevusest loobuda.
Eriti meeldivad psühholoogilised/
M: Õppisin seda Tiivilt, et panen sügava või ajaloolise sisuga filmid,
märkmikusse juba augustikuus aga kahjuks pole neid väga palju
kinodes. PÖFF-il käin ka alati. Veel
tähtsamad kuupäevad kirja.
armastan kohvikus käia, mitte
T: Ma jätan kõik need märkmikud päris restoranis. Meeldib juttu
teadlikult alles, 100 aasta pärast ajada tassi kohvi ja koogi kõrvale.
hea vaadata.
Magamine ja lõunauinak on ka
M: Sageli, kui soovid aega minu jaoks olulised. Puhkama
k o k k u l e p p i d a m i n g i k s peab! Suvel veedan palju aega
5 toiminguks, siis ei saa, sest suvekodus Pärnumaal. Kasvatan

oma maitserohelist ja mul on ka
paar kartulivagu. Talveperioodil
käin pühapäeviti ujumas, tihti satun
koos Koidula ja Ülle Salumäega
Kalev SPA-sse. Teen iga kord
edasi-tagasi 10 ringi, 45 min. See
on norm, millest ma ei tagane,

enne välja ei tule. Mullivanni ja
torudesse mul asja pole.
M: Looduses käin nädalvahetustel
perega jalutamas. Trenni meeldib
teha – jooksen või käin jõusaalis.
Praegu võimlen kodus. Mees
tuletab iga päev meelde: „Millal sa
viimati trennis käisid, Moonika?“
Võtsin ette, et kui jõusaali ja
jooksma ei jõua, siis jõuan
vähemalt võimelda. Mulle meeldib
s a m u t i fi l m e v a a d a t a , e r i t i
dokumentaale. Iseäranis, kui need
on muusikutega seotud või ajaloolised. Raamatuid jõuan vähem
lugeda.

Mis on teie lemmikraamat?
T: Hakkasin mälus allapoole
sobrama, peaaegu lapsepõlve, ja
tõesti, oma lemmikraamatu sarja
olen 3-4 korda läbi lugenud –
Doctor Dolittle lood. Kui olin

sõltu rahast ega positsioonist, see
on sisemine rahu. Ma olen õnnelik,
kui ma ärkan puhanuna ja ma
tahan tulla tööle. Ootan tööd
põnevusega ja õhtul tahan sama
innuga koju minna oma pere ja
lähedaste juurde. Alati ei ole kõik

M: Minu oma koer, Tiibeti mastif
Isabella. Üldiselt mulle meeldivad
kõik loomad, kes on väikesed.
Koduloomi on mul alati olnud –
kasse ja koeri. Elukaaslane käib
iga päev Isabellaga jalutamas,
mina käin nädalavahetustel.
Masseerin ja paitan teda – keegi
peab hingelähedust ka pakkuma.
Kelleks te väiksena saada
tahtsite?
T: Kõigepealt 100% baleriiniks.
Käisin balletiringis isegi. Tegelikult
on siiamaani see mu salajane
unistus, mis kunagi ei täitu –
minna lavale ja tantsida nii nagu
nemad. Balletietendustel olen alati
südamest lummatud. Mu hing
läheb lavale ja tantsib kaasa.
Kodus lummusest lahti saamiseks
isegi järele proovitud. Aga noh ega
seal suuremat välja ei tulnud.
Teiseks valikuks oli loomaarst, sest
kõik loomad on mulle armsad ja
mitte ainult koduloomad. Kui
vanemaks sain, siis leidsin
õpetajakutse ja nüüd olen väga
rahul, ei tahagi muud tööd teha.
Loomaarsti töö oleks minu jaoks
liiga raske. Kannatavaid loomi on
nii jube vaadata.

algklassiõpetaja, siis võtsin kohe
kohustuslikku kirjandusse need.
Absoluutselt kõik osad olen
äärmiselt suure põnevusega läbi
lugenud.

nii lihtne, aga ma vähemalt
püüdlen selle poole.

M: Usk iseendasse on kõige
tähtsam, see on see, mis elus
edasi viib. Olen pikalt jälginud
M: Ayn Rand – „Allikas”. See on seda, üliõpilaspõlvest saadik.
alates 2004. aastast lemmik olnud.
Lemmik loom?
Romaan, mis räägib kahest
arhitektist. Kaks korda lugesin läbi. T: Ääretult sümpaatsed on mulle
Sellist emotsiooni pole ühestki hülged. Kui ma neid loomaaias
teisest raamatust saanud.
näen ja loodusfilmides, siis nad
lausa lummavad mind. Animal
Elu moto?
Planeti kanal on mul tihti taustaks,
T: Püüan olla õnnelik. Õnn ja kui ma puhkan, või midagi muud
rahulolu on see, mida iga inimene teen. Koduloomana olen pidanud
peab leidma enda seest. Seda ei kassi ja koera. Üldiselt meeldivad
saa keegi teine hinnata. See ei mulle absoluutselt kõik loomad.

M: Tahtsin hirmsasti õpetajaks
saada. Väiksena pärast koolipäeva
läksin koju ja hakkasin mängima
kooli. Oli klassitäis kaisuloomi ja
nukke. Selle suure klassipäeviku
ostsin isegi oma taskurahast. Tegin
ka kontrolltöid – ise täitsin ja
parandasin. Jäljendasin oma
klassijuhatajat ja tema käekirja.
Lemmik oli, kuidas ta kirjutas
hinnet „4”. Ka muusikakooli
klaveritundi mängisin. Olin kahes
isikus – õpilane ja õpetaja. Hiljem
mõtlesin arstiks või detektiiviks
hakata. Lõpuks valisin ikkagi
muusika ja õpetajaameti.
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Kuidas te GAG-i sattusite?
M: Alguses ma töötasin Kristiine Gümnaasiumis
muusikaõpetajana. Olin klassijuhataja, kooride
juhataja, Harjumaa poistekooride juhataja ja andsin
ka klaveritunde RAM koolis. 2007. aastal kutsus
Agur mu GAG-i klaveritunde andma, vestluse käigus
paluti muusikaõpetajaks. Sealt arenes välja GAG
muusikakool ja minu õpetajatöö siin koolis.

T: Enne olin Liivalaia gümnaasiumis. Nägin lehes
kuulutust, et GAG otsib algklassiõpetajat. Olin juba
ammu salamisi jälginud seda kooli ja sisimas
tundsin, et tahaksin siia kuuluda. Nägin Õpetajate
Lehes kuulutust. Kartsin, et keegi kandideerib veel.
Peitsin selle lehe teiste õpetajate eest ära isegi! Tulin
kohale ja olin väga õnnelik, kui tööle sain. Üldse ei
kahelnud uues töökohas, sest see mõte oli minu
sees juba kaua küpsenud.

Autorid Susann Kõomägi ja Rasmus Õisma

Küsisime ka õpilasesinduse presidendi Charlotta Rebecca Zobeli käest, mis
on Tema arvates suurimad kordaminekud koolis sel aastal. Siin on tema
vastus:

Taaskord on möödunud üks aasta: on aeg kokkuvõteteks. „Kodanikualgatused“
võiks olla ehk selle aasta märksõna, seda nii kooli mastaabis kui ka laiemalt.
Näiteks kutsus 10.a klassi õpilane kõiki Eesti inimesi kandma musta Prantsusmaa
massimõrva mälestuseks, millega liitus Facebookis lausa üle 800 inimese. Meie
õpilased edastasid noorte arvamust konverentsil, mille teemaks oli uue
riigigümnaasiumi loomine Tallinnas. Üldiste muudatuste kohta riigi hariduskavas
on andnud õpilasesinduse president kommentaare nii Eesti kui ka Soome
meediale. Tublid õpilased jagavad oma tarkust investeerimisringis ja olümpiaadi
ettevalmistuskursustel. Loomulikult on veel palju õpilaste isiklikke saavutusi nii
olümpiaadidel, spordis kui ka muudes valdkondades. On mille üle uhke olla! Mis
peamine: on edastatud ka õpilaste arvamus juhtkonnale ja õpetajatele, mida võiks
koolis muuta. Aina rohkem hakkab kostma noorte hääl ja meie arvamusi võetakse
7

kuulda. Haarakem härjal sarvist ja kasutagem oma võimalusi!

Muudatused õppekavas
Sellel õppeaastal on meedias räägitud palju sellest, et õpilased on kurnatud, üleväsinud ning
õnnetud. Probleem on suur ja paljud õpilased ei pea pingele vastu. Julgen isegi öelda, et see on
üks põhjuseid, miks Eestis on noorte enesetappude tase nõnda kõrge. Igavesti nii edasi ei saa, on
aeg tegutsemiseks!

Talvel külastas kooli laiendatud juhtkond koos paari
õpilasega Hugo Treﬀneri Gümnaasiumi Tartus, kus
subjektiivsel hinnangul on õpilased vägagi rahul oma
kooliga ja vaba aega kooliväliste asjade jaoks jagub
piisavalt, näiteks koduseid töid neile praktiliselt ei
antagi. Kuidas saab üks Eesti parimaid gümnaasiume
seda endale lubada? Vastus on lihtne: koolis käiakse
õppimas! Tunnid kestavad 75 minutit, mis annab
võimaluse keskenduda ühele ainele põhjalikumalt
ning õpilased töötavad intensiivselt tunnis kaasa.
Pole me ju gümnaasiumi tulnud selleks, et „instat
kerida”. Samuti on neil ka perioodõpe, mis tähendab
seda, et korraga käsitletakse vähem aineid, mis
annab võimaluse teemadega rohkem süvitsi minna.
Iga päev on viis tundi, isegi kui oleks kodutööd, oleks
ainult viis tundi milleks õppida. Meie kool plaanib
võtta perioodõppe kasutusele alates 2016/2017
õppeaastast.
Juhtkond külastas ka Soome gümnaasiume.
Suureks üllatuseks oli see, et kui Eestis tuleb riiklikult
läbida 96 kursust, et lõpetada gümnaasium, ja meie
Charlotta Rebecca Zobel
koolis 106, siis Soomes jäi see arv 70 juurde.
Õpilased, kes neil läbisid 100 kursust, olid nende
jaoks geeniused. 2015/2016 õppeaastast vähendatakse ka meie koolis kursuste arvu, igas
paralleelis erinevate tundide arvelt. Me peame jõudma selleni, et kohustuslike 96 kursuse sees
saaks iga õpilane omi valikuid teha, mitte nii, et valikained tuleks veel lisaks. Ideaalis võiks ehk
kunagi välja jõuda punkti, kus iga õpilane koostab oma õpimapi, valib ise milliseid aineid ja kui
palju ta soovib. Seda võiks siis nimetada nii-öelda klassideta gümnaasiumiks.
Kõige rohkem kirgi kütnud teema: tulevased kaheteistkümnendikud ei pea enam puudumisi
parandama. Miks? Gümnaasium on ju vabatahtlik (loe: oli)! 12. klassis õppiv inimene on
tavaliselt täisealine ja miks peab täisealise eest ta vanem aru andma, kus ja miks ta on.
Juhtkond on öelnud, et nad kasvatavad meis kohusetunnet ja valmistavad ette iseseisvaks
eluks. Gümnaasium on sissejuhatus ülikooli ja ülikoolis ei aja keegi meid piitsaga taga, miks
peaks siis ka gümnaasiumi viimases klassis.
Õpilasesinduse president Charlotta Rebecca Zobel
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25 raamatut, mida iga intelligentne
inimene peaks olema lugenud
Palusime õpetaja Anu Kellal koostada nimekirja raamatutest, mida tema arvates peaks iga
intelligentne inimene lugenud olema. Õpetaja Kell lähtus nimekirja koostades teoste
kirjanduslikust tähtsusest, ajaloolisest mõjust ning lisas ka teda ennast kõnetanud raamatuid.
Teosed on tähestikulises järjestuses vastavalt autori perekonnanimele.

1. M. Bulgakov „Meister ja
Margarita“
2. A. Christie „Mõrv
Idaekspressis“ või „Hercule
Poirot’ jõulud“
3. F. L. Doctorow „Ragtime”
4. F. Dostojevski „Idioot“
5. A. Dumas „Krahv MonteCristo“
6. J. W. Goethe „Faust“
7. I. Hargla „Apteeker Melchior ja
timuka tütar“ ja / või „Apteeker
Melchior ja Tallinna kroonika“
8. V. Hugo „Hüljatud“
9. J. Kross „Pöördtoolitund“ või
„Dr Karelli raske öö“ või „Keisri
hull“ või mis iganes muu
ajalooline tekst
10.H. Lee „Tappa laulurästast“
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11. A. Lindgren „Väike Tjorven,
Pootsman ja Mooses“
12. L. Meri „Hõbevalge“
13. G. Orwell „Loomade farm“ ja
„1984“
14. E. M. Remarque "Triumfikaar"
või "Taeval ei ole soosikuid"
15. A. de Saint-Exupery „Väike
prints” + J.-P. Davidts
„Väikese printsi tagasitulek“
16. A. Selinko „Desiree“
17. H. Tammsaare „Tõde ja õigus“
ja „Juudit“
18. L. Tolstoi „Anna Karenina“
19. M. Under „Jõulutervitus 1941“
20. S. Undset „Kristiina
Lauritsatütar“
21. J. Zamjatin „Meie“
22. vanakreeka müüdid
23. J. Viiding – luuletused, igaüks
neist on kui lihvitud pärl
24. A. Viirlaid „Ristideta hauad“
25. O. Wilde „Õnnelik
prints“ (terve kogumik)
10

Merike Volar
KEEP CALM AND CARRY ON

Kuidas katusekorter võrreldes võimlamaja
klassiga on? (Merikesel on sellest õppeaastast klassiruum peamaja neljandal
korrusel)
Katusekorter on tore. Erineb võimlamajas
olevast klassist – valgus on teistsugune. Sellel
on väga suur mõju õpikeskkonnale. Positiivne on
muidugi see, et saab kogu aeg neljandale
korrusele kõmpida. Natuke trenni on ka vaja
teha! Veel üks erinevus: peamajas heliseb ju kell,
võimlamajas aga mitte. See ei häiri üldse. Kuna
vahetund on nii lühike, siis jõuan
oma klassi asukoha tõttu ainult
itimeeste ja raamatukogu töötajatega
pajatada. Aga seegi ju
omamoodi kasulik!
Mis teeb õpetajast hea
õpetaja?
Eks seda ütle ikka õpilased. See
on nii individuaalne. Palju oleneb
näiteks sellest, kas inimene
saab aru minu naljadest. Kui naljasoon pole ühine, siis osad satuvad
hämmingusse ja tekivad kummalised situatsioonid. Kõige olulisem
on minu arvates siiski see, et
õpetaja oleks siin õpilase jaoks
ning tema sooviks oleks lapse
parim võimalik tulemus.
Kui ametlik peaks olema
õpetaja ja õpilase vaheline suhtlus?
See oleneb vanusegrupist. Algklassidele
sobib selline semulik ja mitte väga
ametlik lähenemine. Väiksed lapsed ei
mõtle selle peale, kas öelda sina või teie.
Aga kui hakkad õpetama näiteks 10. klassi,
siis oleks hoiak hoopis teine!
Palju ametlikum, vähemalt alguses.
Muidugi oleneb ka inimestest.
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Miks Te ainult põhikooli õpetate?
Mul on haridusdiplom, kus seisab, et ma olen
põhikooli inglise keele õpetaja. Nooremate
õpilastega tekib tohutu sünergia. Vaata kasvõi
neid toredaid pildikesi, mis nad mulle kõik
joonistasid. Suhtlemine algklassidega sobib
mulle rohkem. Ma vist ei soovikski
gümnaasiumiklasse kunagi.
Lemmik ingliskeelne väljend?
Hetkel muidugi “KEEP
CALM AND CARRY ON”.

Kas teil on olnud ka mõni lemmikklass?
No neid on ju nii palju olnud. 25 aastat saab
sügisel täis siin. Nimeliselt ja aastakäikude
kaupa ei meenu mulle üldse, aga kindlasti on
mulle osad rohkem meeldinud.
Miks Te hakkasite inglise keele õpetajaks ja
miks just Gustav Adolfi Gümnaasiumis?
Täiesti lampi! Töötasin enne ühes aiandusasutuses reklaamiosakonnas juhiabina. Tegin
sellega lõpparve, kui nende maja maha müüdi ja
tekkisid mingid jamad ning töötajaid hakati
kahtlustama. Samal ajal oli GAG-is minu endine
klassijuhataja Ain Siimann direktoriks. Ka minu
vana pinginaaber töötas koolis vene keele
õpetajana. Tema pakkuski välja, et ma võiks tulla
GAG-i tööle. Ja vot tulingi! Alguses olin
raamatukogu juhataja ja hiljem õppisin inglise
keelt juurde ning asusin õpetajana tööle.
Naljakas on see, et ma arvasin kooli lõpus, et ma
ei tule eales kooli või raamatukokku tööle.

Mis värvi on armastus?
Aknaraamide järgi otsustades valge.
Kust tuleb Teie sära?
See on minu teadlik käitumine. Kui tulen kooli, siis
ma tulen siia õpilaste pärast. Katsun unustada
muud mured ja tulla siia ning olla
teadlikult rõõmsameelne. See
nakatab õpilasi ka. Hea tuju,
positiivne õhkkond – kohe
palju parem õppida ja
ka õpetada. See
ei tule mul alati välja:
näiteks kui on olukord,
kus ma tõesti pean
riidlema. Aga ma
vähemalt püüan.

Kui ma töötasin koos USA õppejõududega, siis
ma panin tähele, et enne tunde on õpetajad
vaiksed ning enesesse tõmbunud, aga tunniks
võetakse end kokku ja luuakse teadlikult
rõõmsameelne ja energiline õhkkond. See on
nagu omamoodi mäng.
Kuidas on siis see 50?
Ei olegi väga mingit erilist tunnet. See on
mingisugune küpsus ja tasakaalukus, mis mind
vallutanud on. Paljud asjad elus on selged,
selliseid „kes ma olen?“ ja „mida ma teen?“
küsimusi pole enam, vähemalt mulle tundub nii.
See ongi hea selle 50. eluaasta juures.

Mida võiksid abituriendid koolile lõpukingiks
kinkida?
Ma olen praktilise meelega inimene. Arvan
näiteks, et sellised kingid, nagu need pingid
õues, on head. Samuti teeb mulle rõõmu
kõiksugu vanade asjade remont ja
renoveerimine. Minu klassis olev maal on näiteks
minu aastakäigu õpilaste kink. Kui sellest teada
sain, teadsin kohe, et olen õiges kohas.
Mida arvate sellest, et meie koolis on nüüd
orelid?
Mul pole oreli vastu midagi. Käisin isegi
orelifestivalil ja meistriklassis. Meistriklassis
tutvustati orelit põhjalikult ja ma sain aru, kui
raske on tegelikult seda pilli mängida. Kui nüüd
aktustel on orel kaasatud, siis tunnen, et see
sobib siia. See avab orelimuusika maailma
minule ja õpilastele. Kui meil poleks orelit, oleks
ta endiselt üks pill paljudest, nüüd aga on see
lähedasem.
Millised on teie suveplaanid?
Suve alguses lähen õpetajatega reisima ja
järgmine kord näeme alles sügisel. Sõpru peab
kindlasti olema ka väljaspool kooli, see on
oluline. Muidu on nii suvel kui ka muudel
aastaaegadel ainult üks jututeema – kool, kool,
kool. Juulikuus töötan Tallinna Ülikoolis. Seal
leiab aset nii-öelda suveülikool, kus õpetatakse
eesti keelt võõrkeelena inglise keeles ja iga aasta
on mul seal üks grupp võõramaalasi, keda ma
õpetan. See on ka minu jaoks alati väga arendav
kogemus. Siis veedan ma ka palju aega oma
maakodus Muugal. See on selline suvilalaadne
koht. Mulle väga meeldib seal aias askeldada,
sest mulle meeldib näiteks jälgida, kuidas paned
seemne mulda ja sellest areneb taim, siis õis ja
siis vili. Ma panin seemnest tomatitaimed ka
endale kasvama juba nii, et ma olen suveks
valmis! See taimede kasvuprotsess on nii tore.
Taimed on nagu õpilased. Alguses on sellised
tillukesed ja siis sa hoolitsed nende eest ning
jälgid nende arengut kuni nad lõpuks valmis on.
Selle peale tuli meelde, et kuna minu klass
lõpetab nüüd üheksanda, siis ma võtan sügisel
jälle uue 4. klassi.
Loo autorid Susann Kõomägi ja Rasmus Õisma
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Juunior vs Seenior
Hiljuti tuli meie kooli uus inglise keele
õpetaja Margit Hallmägi. Soovime kooli
poolt talle edu ja head koostööd. Kuna
meil on üks Hallmägi juba olemas,
otsustasime panna ema ja tütre vastamisi
ning vaadata kui palju nad tõesti üksteist
tunnevad.

1. Lapsepõlve sõbranna

5. Kõige kindlam keeles

Seenior: Dagmari esimesed sõbrannad olid Krõõt ja
Maili.

Seenior: Ikka eesti ja prantsuse keeles.

Vastus: Helena.

Juunior: Ehkki ta on tõeline inglise keele fänn, siis
kahtlustan, et ka tema tugevaim keel on tema
emakeel.

Juunior: Ema esimene pinginaaber, kelle nime ma ei
tea, aga kellega nad tunnis nii palju itsitasid, et neid
tuli lahku tõsta, onutütred ka.
Vastus: Polnud esimest sõbrannat.
2. Lemmiktoit
Seenior: Ma ütleks, et see on kapsa-juurikahautis.
Vastus: Söön peaaegu kõike, armastan väga kooke.
Juunior: Ta ei söö kala ja liha, armastab magusat,
meeldivad kõiksugu pirukad juurviljadest.
Vastus: Lumepallisupp on mu lemmik.
3. Lemmikvärv

Vastus: Oma emakeeles.

Vastus: Eesti ja inglise keeles.
6. Lemmiklaul/bänd
Seenior: Pole päris kindel.
Vastus: Kuulan üldiselt väga vähe muusikat, sest
koolis ja kodus on lihtsalt nii suur kisa, et üksi olles
tahan rahu ja vaikust, aga meeldib näiteks Mari
Pokinen, Hedvig Hanson.
Juunior: Margitile meeldib kindlasti keegi briti
superstaarisaate osalejaist/võitjaist.

Seenior: Punane.

Seenior: See vaheldub kogu aeg, aga alati sobivab
2Cellos - Benedictus.

Vastus: Ühte konkreetset polegi, aga natuke punast
läheb alati peale.

7. Hommiku/õhtuinimene

Juunior: Ehkki ta väidab, et talle on hakanud erksad
värvid meeldima, siis pakuksin tema värviks ikkagi
midagi tumedat, näiteks sinine.

Vastus: Kindlasti õhtuinimene.

Seenior: Dagmar on õhtuinimene.
Juunior: Ema ei ole kohe kindlasti hommikuinimene.

Vastus: Lemmikuks on ikkagi must värv.

Vastus: Absoluutselt õhtuinimene.

4. Kõige iseloomulikum sõna

8. Kuulsustest eeskuju:

Seenior: Sõna „kontseptsioon“.

Seenior: Selleks peab olema Lauri Leesi.

Vastus: Viimasel ajal olen liiga tihti hakanud
kasutama sõna „uskumatu“

Vastus: Kõik võimekad, ilusad ja toredad naised.

Juunior: Ema kasutab väljendit: „Ah, ma ei taha
sellest isegi rääkida!“ päris tihti.
Vastus: Ei ütleks, et mul on iseloomulikku sõna.
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Juunior: Margit on ise nii tugev isiksus, et talle
eeskuju otsima võib jäädagi.
Vastus: Eeskujuks on Alan Rickman.
Rebecca Christal Õunap ja Getlin Vain

Intervjuu Juhan
Partsiga: mälestused
koolist

Kes oli Teie lemmikõpetaja ja miks?
Õpetajatega on lugu niisugune, et mida
kaugemaks see aeg jääb, seda armsamaks nad
muutuvad. Nii et sügav kummardus neile kõigile.
Minu klassijuhatajaks oli Vilma Kukrus. Tänaseks
lahkunud.

M e k õ i k t e a m e , e t G u s t a v A d o l fi
Gümnaasiumist on tulnud tuntud inimesi:
õpetlasi, kirjanikke, sportlasi ja mitmeid teisi
avaliku elu tegelasi. Selles artiklis tutvume

Millised on Teie arvates suurimad erinevused
tänase õppesüsteemi ja Teie ajal olnud
õppesüsteemi vahel?

lähemalt riigikogu liikme Juhan Partsiga,

Tolleaegne õppekava oli ülimalt faktipõhine,

täpsemalt tema veedetud ajaga meie koolis.

kohati, nagu eelnevaltki öeldud: Nõukogude

Järgnev intervjuu on kirjapildis edasi antud

jamast pikitud. Loodan väga, et tänane

nii, nagu see tehti.

gümnaasiumiõpe on rohkem oskusi arendav,
teadmisi analüüsima õpetav, interdistsiplinaarne.

Millised olid Teie lemmikõppeained ja kas oli
mõni tund, mida Te parema meelega oleksite
vältinud?
Tolleaegne GAG oli tugev matemaatikas ja
füüsikas ning see oli ka põhjus, miks ma

Piisavalt ka iga õpilase andeid ja võimeid
arvestav.
Kas on mõni mälestus, mis Teile kooliajale
mõeldes esimesena meenub?

keskkoolis just selles koolis õppisin. Ma pean

Kooliaeg on ilus aeg. Vaatamata võimaluste

tunnistama, et need ained olid ka minu

kardinaalsele erinevusele, olime elujaatavad,

lemmikud.

Nõukogude koolid ja õppe-

õpihimulised. Aga meelde jäävad ikkagi

kavad olid koormatud

inimesed su ümber: klassikaaslased ja õpetajad.

ka ideoloogilise

Milline oli kõige suurem vemp, milles te kooli

rämpsuga – eriti
ajalugu, rääkimata
ühiskonnaõpetusest.

ajal osalesite?
Oi, neid oli palju. Üks omapärane traditsioon oli
GAG-i sõrmuste tegemine, vaatamata sellele, et
need olid keelatud.
Mida arvate sellest, et Gustav Adolfi õpilased
teevad oma algatusel kooli ajalehte?
Ma pean seda suurepäraseks.

Kristel Rjabov 8.c
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KEVADBALL
15

Umbes kaks kuud tagasi oli GAG-i
juures märgata imelikku nähtust:
õpilased hakkasid kogunema kooli
õhtul kell kuus. Tegemist ei olnud aga
illuminatimiitinguga, vaid 11.b poolt
korraldatud kevadballiga.
Ettevalmistustega alustati juba
neljapäeva õhtul, tugevamad ööbisid
koolis ja jätkasid tööga juba
varavalges. Aga pingutus oli seda
väärt. Kool nägi välja lausa maagiline:
e s i m e n e k o r r u s o l i ro m a n t i l i n e
talveaed, kus puude ja põõsaste vahel
andsid kuma laternad ja lagi oli ehitud
tähistaevaks. Saal oli tantsimisest
kuum ja täidetud ajastukohaselt
riietatud inimestega. Tulĳaid oli
rohkem, kui oleks osanud uskuda. Edu
ja jaksu ka tulevasele 11.b-le!

26. mail esitletakse juba seitsmendat
kooli CD-plaati sarjast Andebaas.
2015. aasta plaat on alapealkirjaga Gloria. Miks Gloria,
sellele annab vastuse II plaat, millelt saab kuulata kooli
koori ja sümfooniaorkestri esituses Antonio Vivaldi missat
"Gloria".
Viimastel aastatel koguneb muusikat niivõrd palju, et alla
duubelplaadi ei tule kuidagi välja. Seitsme aastaga on
salvestatud üle 150 muusikapala, mida õpilased on laulnud,
mänginud, interpreteerinud. Andebaasi väljaandmisest on
saanud traditsioon, iga-aastane muusikaline märk, mis annab
pildi ühest koolist, selle väärtustest ja võimekusest. Oleme uhked
oma andekate ja tegusate õpilaste ning nende juhendajate ja
innustajate üle ning tänulikud kõikidele neile, tänu kellele need
toredad muusikalised üllitised ilmuda on saanud. Muusika teeb maailma
ilusamaks ja kaunimaks.

Head kuulamist!

Hõbehääl
2015
Type to enter

1. aprillil leidis meie koolis aset solistide
lauluvõistlus Hõbehääl, mis toimus sel
aastal juba 23. korda. Kuigi konkurss oli
algselt mõeldud vaid algõpetuse õpilastele,
kasvas see ruttu ülekooliliseks sündmuseks.
Nagu kombeks saanud, korraldas ka sel
aastal üritust meie kooli vilistlane Grete Mai
Keert.

text

Noorimad osalejad, I ja II vanuseastme õpilased, laulsid
kolmapäevahommikusel kontserdil ning neid saatsid
klaveril Lilian Reinmets ja Ly Tammerik. Vanemate lauljate
esinemised algasid õhtul kell viis Mederi saalis õhtujuhtide
Jaagup Jaanovitsi ja Karl-Joosep Volmersoni
sissejuhatusega ning Anett Tamme avalooga. Seejärel
tutvustati žüriiliikmeid, kelleks sel aastal olid meie kooli
muusikaõpetaja Ly Tammerik, näitleja Evelin Võigemast,
räppar Jaanus Saks, klassikatäht Henri Zibo, laulja Tanja
Mihhailova ja loomulikult ka „vägede ülemjuhataja“
direktor Hendrik Agur isiklikult. Bändiliikmeteks, kes soliste
saatsid, olid Taniel Kuntu klahvpillidel, Harald Soosalu
trummidel ning Karl Tammaru basskitarril. Selgitati välja ka
publiku ja bändi lemmikud.
- Gerli Parve

17 Anna-Liisa Niinemets

Rebecca Tamm

Auhinnad ja kohad jagunesid
järgnevalt:
I kooliaste
1. koht Anna Grete Ilumets 1.b
2. koht Sebastian Salumäe 2.b
3. koht Saskia Umbleja 2.c
II kooliaste
1. koht Anna-Liisa Niinemets
6.b (Esines omaloomingulise
lauluga, mida ise klaveril saatis.)
2. koht Greta Liisa Ilus 4.b
3. Ralf Joosep Kask 5.b
III kooliaste
1. koht Rebecca Tamm 8.a
2. koht Karl Vilhelm Valter 7.c
3. koht Jaagup Tuisk 7.b (Esines
omaloomingulise lauluga, mida
ise klaveril saatis.)
Gümnaasium
1. koht Marianne Leibur 12.b
2. koht Paul-Hendrik Piho 11.a
3. koht Triina Rähn 11.c

Marianne Leibur

G5 Vabalava
17. aprillil oli nii mõnelgi meie kooli õpilasel põhjust
koguneda Tallinna Prantsuse Lütseumis, sest just seal
leidis aset tänavune G5 Vabalava. Loomulikult oli
esindatud ka meie Gustav Adolfi Gümnaasium. Seda
enam oli põhjust ise kohale minna, et omadele kaasa
elada.
Vabalava etteasted osutusid küll täielikus enamuses
muusikalisteks, kuid iga esineja puhul oli mingisugune
omapära, mis silma jäi. Näiteks elavad enesetutvustused või värvilised juuksed ja huvitavad
kostüümid, mõnel puhul ka erilised pillid – akordion
või ukulele. Ühes esituses lahkus loo lõpuks lavalt
kogu bänd peale ühe üksiku kitarristi. Teise esituse
tutvustuseks olid hoopis palavad tervitused Tallinna
Prantsuse Lütseumi direktorihärrale. Viimane esitus oli
aga sajaprotsendiliselt instrumentaallugu. Muidugi
paistis aga teiste hulgast välja luule ettekanne, mis tõi
veidi vaheldust sellesse vägagi musikaalsesse
õhtusse.
Auväärse žürii liikmeteks olid Robin Juhkental, Marie
Vaigla ja Eric Kammiste. Sel ajal, kui nemad võitjat
välja valisid, esines laval põhikooliealistest poistest
koosnev trupp, kes etendas väga hästi Winny Puhhi
lugu „Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti”.
Neil olid originaalidega peaaegu identsed punased
trikood ja karvased maskid.

Laura Elise Arvisto, Artur Usk - “He Wakes Up Late”
Linda Nõmmik - “Peg Leg Speed King”
Mait Uusmäe - Chet Faker “Talk Is Cheap”
Desiree Mumm - Christina Aguilera “You Lost Me”
Lillekesed Rohus - “Lillekeste Popurii”
Order - Red Hot Chilli Peppers “Undre the Bridge”
Elis Roost ja bänd - Birdy “Wings”
Anette Kuuseorg, Kretel Kopra - Jürgen Rooste
luuletus “Kas sa armastad mind igaviku ääreni”
Slam Dunk - Radiohead “Creep”
Otto Jõeleht, Karl-Armand Kaber, Mark Emmerich,
Maarja Tosin - Red Hot Chili Peppers “Californication”
Pole Hullu - omalooming (GAG)
Elo Laura Aaspõllu, Carmen Koov - omalooming
Worn Out - Lenny Kravitz “Always On The Run”
Ouch Potato

- Gerli Parve 10.a ja
Signe Rebassoo
10.b

Publiku lemmik oli boybandilik Worn Out, kes
tõepoolest jäi silma oma elava esituse ja tulihingelise
rokiga. Žürii valikul osutusid võitjaiks Elo Laura
Aaspõllu ja Carmen Koov, kellest esimene kirjutas
võiduloole sõnad ja meloodia ning teine klaverisaate.
Mõlemad auhinnasaajad said ka võimaluse publikule
oma lugu taasesitada.
Seekordsed osalejad ja esitused olid
Vigurid - The Cranberries “Zombie”
Bunnyjuice - Chris Isaak “Wicked Game”
Ingrid Marran - Tõnis Mägi “Paat” (GAG)

Ingrid Marran

Pole Hullu
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KROSSU
KROONIKAD
Abiturient Marianne Kosenkranius on alates 8.
klassist kogunud palju erinevaid õpetajate ja
klassikaaslaste ütlusi. Toome teieni mõningad
neist ning loodame, et äratundmisrõõmu on
kõigil.

„Põhimõtteliselt…” – Anu Kell

2010/2011 õppeaasta

„Kui keegi veel ütleb, et suppi pandav sool muudab
supi aluseliseks, siis ma ausõna annan nuuti üle
küüru.” – Lilian Kippasto

„Me ei hakka siin mingit Ameerikat avastama.” – Evi
Vassil (endine käsitööõpetaja)
„Kakaosakesed hõljuvad siin linnas ringi ja ei
peegelda valgust.” – Jüri Kaljurand
„Rasmus, võta omale lutt ja lutsuta seda.” – Tiina
Naissoo
„Mis sa käid siin võõra poisiga ja tahad minu Kalevit
ka.” – Tamara Smirnova
Õpilane: „Aga kui tuleb vene naine vägistama?”,
Smirnova: „Kui tuleb vägistama, siis las tuleb.”

„Kui mina läheks neid lapsi uputama, siis ma
uputaks neid ikka korralikult.” – Anu Kell
2013/2014 õppeaasta

Kippasto Rainerile: „Ou, sa jää vait. Sa ei ole
Laanet ning ei saa selleks kunagi.”
„Noored poisid on just eriti ohtlikud.” – Lilian
Kippasto
„Kuule, mis sa nüüd vägistad mu vaipa seal.” – Anu
Kell
„Jannol ja Karl-Erikul kogu aeg pead koos ja
sussimussi käib.” – Inna Graužiniene

„Möla mölaks.” – Ott Väli

Mirski seletab kätega õhuringlust: „Ei noh, õhtul ei
pea enam trenni minema, saab selle geodance’i ära
teha.”

„See, kes valesti kirjutab, on Lilla unistus.” – Inga
Laidna

„Kulbusch, jää vait, muidu ma tutistan sind.” – Lilian
Kippasto

„Kui kommi ei ole, siis tõuse püsti.” – Tiina Naissoo
„Ära nüüd lampi ka uha.” – Inga Laidna

„Homme on siis kohal kõik idioodid ja kirjutavad
kirjandit!” – Anu Kell

„Kui inglist läbi ei mahu, siis gümnaasiumisse ei
saa.” – Rasmus Silviale

„Lähed juuksuri juurde, las tema teeb sinust
inimese.” – Tamara Smirnova

„Kui teised mängisid, siis meie õppisime. Muidu me
siin klassis ei oleks.” – Rasmus Kisel

2014/2015 õppeaasta

Inga Laidna: „Huvitav, kas kell on helisenud.”
Kosenkranius astub klassi: „Jah, on küll.”

„See on ka ikkagi traagiline, et mees on loll.” – Anu
Kell

2012/2013 õppeaasta

„Ma võiksin varsti seina tapetseerida nende
töödega, millele nad järele ei tule.” – Anu Kell

2011/2012 õppeaasta

„Muidugi tragöödia ja draama eksisteerisid, ega
nad (roomlased) nii mölakad ka ei olnud.” – Anu
Kell
„Tal on õrn põrn.” – Ülle Salumäe
„Aga päriselt! Enne tuleb ülesannet põrnitseda, küll
siis aru saad.” – Kristel Tamm
„Vot see ülesanne on monstrum.” – Kristel Tamm
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„Elu ongi õudne.” – Inna Graužiniene

„Hyphen is small, but vicious animal.” – Hendrik
Salum
„Tai on juba eestlaste rahvuspargiks kujunenud.” –
Inna Graužiniene
„Ei ole kirjandit jah? No siis laku panni!” – Anu Kell
„Elamine on sugulisel teel leviv surmaga lõppev
haigus!” – Virgi Roop

Kaheksa põnevat fakti meie kooli ajaloo kohta
Gustav Adolfi Gümnaasium on juba 383 aastat vana. Vaatamata Eesti rusuvale ajaloole, on kool
järjepidevalt harinud sadu tuhandeid eestlasi läbi sajandite. Kooli ajalugu ei olegi tegelikult nii
igav, kui arvatakse olevat.
1. 17. sajandi õpilasreeglite kohaselt võisid koolis mõõka kanda kõik abituriendid, seda aga ainult kooli
lõpuaktusel.
2. Gümnaasiumi lõpetamise kohta ei olnud küll päris kindlaid määrusi, kuid üldiselt keelati lahkuda
enne nelja aastat kestnud õpinguid.
3. 1710. aastal, kui kool hakkas olema Vene riigi ja Tallinna linna ülalpidamisel, algas õppetöö vaid
kolme õpilase ning ühe õppejõuga, kuna ülejäänud õppurid olid katku surnud.
4. 1806. aasta õpilase edukusest sõltus tema istekoht klassis: eespink oli mõeldud parimatele,
laisemad õpilased paigutati nn paranduspinki ehk klassi tagumistele istekohtadele.
5. 1920. aastal toimus esmakordselt korvpallikohtumine Reaalkooliga. Seda peetakse eesti
korvpalliajaloo alguseks.
6. 1950/1951. õppeaastast said hakata koolis käima ka tütarlapsed.
7. Johann Valentin Meder töötas meie koolis kirikumuusika õpetajana 9 aastat. Just tema järgi nimetati
ka meie kooli aula.
8. Esimene eestikeelne piibel trükiti meie kooli trükikojas 1739. aastal.
Autor: Marilin Moor (9.c klass)

Huvitavaid fakte
•
•
•
•
•
•
•

2013. aasta jaanuari seisuga on kosmoses
käinud 530 inimest, nendest 24 on lennanud
Maa orbiidilt kaugemale ja 12 on käinud Kuul.
Esimene õnnestunud kuumaõhupallilend
toimus aastal 1783.
Coca-Cola aitab hiljuti värvitud juuste tooni
pehmemaks muuta.
„Suure paugu teooria“ on Ameerika enim
vaadatud sari.
Suur osa maailma latekskinnastest tehakse
Malaisias.
Esimene emotikon on pärit Jaapanist.
„Lümbäk“ on mulgikeelne murdesõna
lombaka jaoks.

Naljad

Juku tuleb koolist ja küsib isalt: „Kas sa käisid samas
koolis kus mina 20 aastat tagasi?“
„Jah,“ vastab Juku isa.
„Ahsoo! Nüüd saan ma aru, mida direktor mõtles, kui
ütles, et ta pole 20 aastat sellist lolli näinud nagu
mina.”
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Suhtenurk

KUULUTUSED
Mihkel Leib 12.b klassist otsib hüppeliigese doonorit.
Võtta ühendust Faceboookis.

Tamara Smirnova otsib suveks muruniitjat. Ideaalne kandidaat on
sündinud juulikuus. Eelneval kokkuleppel saab ennast näitama minna
klassi 107.
Sportlik Erki Ojala 10.b klassist otsib lõbusat ning heade kätega neidu
9.-12. klassist, kes oleks võimeline kompressi tegema ning sinikate ja
katkiste luude eest hoolitsema. Ühendust võtta Facebookis.
Kõrgete standarditega Grete 11. klassist soovib tutvuda nägusa, vormis
ning intelligentse noormehega. Ühenduse võtmiseks peaksid välja nägema
vähemalt 9/10.
Karl Reispass 10.b klassist otsib endale südamedaami. Noormehe
ideaalnaine peaks olema silmipimestavalt kaunis ja humoorikas
nümfomaan, kes on ka tark ja silmaring peaks olema sama avar kui
dekoltee. Soovijatel otsida noormees koolis üles.
11.d klassi noormees Silver Salundo otsib sõpra kellega jagada ilusate
inimeste muresid ja vahel jalutamas käia. Ootab kirju ja ettepanekuid
Facebooki postkasti või IRL.
Oma kuulutusi saad koolilehes avaldamiseks saata ausona@gag.ee.

KOOLI KUUMAD PAARID
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Anne ja Jüri Kaljurand (õpetajad)
Linda Randpere (12.d) ja Silver Salundo (11.d)
Helena Ije (12.b) ja Georg Vooglaid (12.d)
Katrin ja Erki Soika (õpetajad)
Mart Siilsalu (11.b) ja Kaisa Lepik (11.b)
Egert Gerret Kreek (12.d) ja Regina Siniorg
(12.d)
Rasmus Liira (12.d) ja Elina Klesman (12.b)
Kadi Karro (8.c) ja Silver Toomas Ant (8.c)
Henrik Salum ja Kristi Rahn (õpetajad)
Erik Lest (12.a) ja Liisa Johanna Lukk (11.a)

Mõtteteri suveks
suhetest ja muust
M

ida soojemaks lähevad ilmad ja
lähemale tuleb suvi, seda
lühemaks muutuvad seelikud ja
vabamaks mõtted. Polegi enam palju
jäänud, kui kohal on 3 kuud vabadust ja
elu nautimist. Kuid, nagu Eleanor
Roosveltki ütles, tuleb koos vabadusega
ka vastutus. Niisiis otsustasin panna
kirja veidi elutarkusi, mis ma oma veidi
vähem kui kahe aastakümnega olen
õppinud ja millest teil kasu võib olla.
Ole sina ise. See on suhete koha pealt
vist kõige lihtsam, aga ka kõige tähtsam
nõuanne. Ma arvan, et kõigil on olnud
olukordi, kus end veidi teisest külest
näidatakse, lihtsalt selleks, et mõnele
tüdrukule või poisile silma jääda. Tihti
on need lihtsad asjad, nagu
muusikamaitse või raamatud, mida
kiidetakse rohkem kui tegelikult
tahetaks. Aga ka enda iseloomuomaduste kohta on kerged väänamised
kerged tulema. Kuid see pole kunagi
hea idee. Armutakse sel juhul valesse,
petusesse. Mida aeg edasi, seda raskem
on sul mängida seda inimest, kellena
end esitlesid ja sa ei tunne end selles
suhtes mugavalt. Kindlasti on see kutt
või neid väga hot ja sa kohe üldse ei
tahaks teda käest lasta, aga suhted ei
lähe kunagi paremaks, kui nad on
alguses, sest siis pingutatakse kõige
rohkem ja kui sa juba esimestel
nädalatel või kuudel ei saa olla sina ise,
siis ei pruugi sa seda saada kogu suhte
vältel.
Kõige tähtsam asi on maine. See võib
tunduda küll imelik, kuid maine jõuab
inimesteni enne sind ja just seetõttu
tuleks see hoida puhtana. Niisiis kui sul
on plaan moraalitult käituda, ära siis
vähemalt sellest instagrami pilte pane
või kõigile kohe messenger'is kirjuta.
Olen piisavalt kohanud tüdrukuid, kes
ei mõista miks neid lohakateks
peetakse, aga samas naudivad nad

inimeste ees eputamist oma eelmise
nädala vallutuste ja uusimate
silmarõõmudega. Isegi kui sa ei räägi
intiimsetest detailidest, levivad sellised
jutud kulutulena ja jõuavad tihti
inimeste kõrvu, keda sa ei pruugi isegi
teada. Nii see maine tekib, ja kuigi ma
olen mõtteviisi “mind ei huvita, mis
minust arvatakse” pooldaja, ei pruugi
sa kunagi teada kelle arvamust need
kuulujutud mõjutada võivad. Lihtsam
on olla nii-öelda “salalohakas” ja ajada
oma asju vaikselt ning sellest teavitada
vaid mõnda lähedasemat sõpra või
sõbrannat. Nii kuttide kui ka
tüdrukute jaoks on ekspartneritest
kuulmine suur turn-off.
Ole alati aus ja otsekohene. See
langeb mingil määral endaks olemisega
kokku, aga on veidi erinev, kuna olles
sina ise võid sa ikka keerutada ja olla
ebasiiras. Ma olen mõistnud, et
inimesed austavad väga otsekohesust ja
ausust. See ei tähenda, et pead alati
kõigile kuulutama, mida sina arvad ja
olema taktitundetu, peites seda lause
„ma olen ainult aus“ taha, vaid oskust
inimestele rääkida asjadest nii nagu
nad on. Tõde teeb tihtilugu haiget, aga
sellega viivitamine lihtsalt teeb
enamasti veel rohkem haiget ja tekitab
süütunnet. Kui sulle midagi meeldib,
ole valmis seda kiitma ja kui on midagi,
mida tuleks muuta, ole valmis seda ka
ütlema. Pole küll vaja iga asja kallal
vinguda, aga tuleb tunda ära piir ning
mitte olla passiivne. Elus kahetsetakse
ikka asju, mis jäid tegemata, mitte neid
mida tehti.
Lõpetuseks tahan öelda, et märgake
end ümbritsevat, nautige igat hetke ja
olge inimeste vastu head. Kõlab räige
klišeena, aga seda kõike tehakse
niivõrd vähe, et hakkab kohe kurb.
Võtke igast suvest, mis võtta annab ja
tehke palju suudate. Võtke kinni igast
võimalusest, olge valmis igaks
väljakutseks. Terve maailm on Teie ees
valla, tuleb vaid osata seda näha ja
hinnata.
- Aphrodite
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GAG Sotsiaalmeedias
Maria Jõgi
@MaxTaguja2

Füüsika on nagu mu
abikaasa, keda ma enam ei
armasta, aga pean
kannatama, ja petan teda
kõigiga, aga vahel on
kontrolltööd ja siis on halb.

Rasmus Kisel
@MaxTaguja1

See kui Kasahstanis
tuuakse ülemaailmse
füüsikaolümpiaadi
avamisel can you blow my
whistle baby laulu saatel
kaamel lavale

nissanAlmera
@Sussserdis

Saatsime
Tamarale
meili tunni
ajal #12klass
Hannariin
@hannariinl

HELLYEAAA SEE HETK, kui
kui referaat tuleb printerist
välja lõpuks kell 2 öösel!!!!
#joy#5h#kirjavigutäis
nissanAlmera
@Sussserdis

Ma võin olla rõivas sinu värgile
#luisataavinaljad
Kaja Aulik
@auklikauklik

Emma viskas praegu mata
õpetajale joonlaua vastu
pead

Nele Nõmm
@nelenomm

Vahelduseks on huvitav
suures spordiklubis käia.
Mõnikord oled nt trennis
koos oma raseda
geograafiaõpetajaga xd

Ausõna instanipid
#ausona

Kevade saabudes on võimalik silmata järjest lühemaid seelikuid ning parim koht nende
eksponeerimiseks sotsiaalmeedias on muidugi Instagram. Ausõna toimetus otsustas panna
kokku nimekirja parimatest instanippidest.
1. Kui sul on lahedad sõbrad, siis tag’i kindlasti nad kõik oma selfie’dele.
2. Valged ääred on nii 2014. Uusim mood on InstaSquare’i hajutavate äärte töörist. Proovige järele.
3. Tagi iseennast enda piltidele juhuks, kui su sõbrad sind läbi kõikide filtrite ära ei tunne.
4. Viinapudeliga pilti koolis ei maksa üles panna. Isegi kui pudel on tühi ja seda koolis ei tarvitatud.
Lihtsalt ei.
5. Kui kõik su 74 emoji’t pildi kirjeldusse ära ei mahu, võid alati kasutada ka asukoha kastikest.
6. Ära pane instasse ainult selfie’sid. Isegi kui sa postitad selfie iga 4 nädala tagant ja sa arvad, et
vahet pole, siis laiemas vaates on su kasutaja ikka üks selfielaut ja see näitab et sa oled korralik
eneseimetleja.
7. Eksklusiivsuse lisamiseks kasuta kõikvõimalikke naiselikke ja luksuslikke emoji-sid, nagu näiteks
✨💎🎀💞%💋🙈🙈🙉🙉✨💍👠🔞.
8. Kui nägu ei jää ilus aga pilt on swag, pane enda näole loomapilt - see on alati lahe.
9. Mida rohkem filtreid, seda uhkem. Professionaalsust lisab kindlasti Retrica watermark pildi allosas.
10. Koolis annab pildi jaoks parima tulemuse kolmanda korruse füüsika-keemia koridori või
sinise trepikoja valgus.

Kolme klassi Instagrami kasutajad
Soika & Co - 7.c

GAG 9.A klass

Reaalklassi instakonto, mis
alles kogub hoogu. Meie jaoks
on uus algus, uus kool, uued
inimesed ja uus
sotsiaalmeediakonto. Meie
instakonto on nagu
ümberlükatud müüdi tõestus, et
reaalklassis on super lahe ning
me oskame lisaks loogikale,
keemiale ja bioloogiale
imiteerida kajakaid, treenida
lõualotte ja vahel (harva) olla ka
tõsised.

9.a Instagram sündis ühel
veebruarikuu koolipäeval, kui
mõeldi selle peale, et peagi on
käes aeg, kui klass läheb
üksteisest lahku ning otsustati
hakata jäädvustama ühiseid
hetki. @faiv_erozzz’es leidub
hulgaliselt klassiendleid
erinevates situatsioonides,
tagasiviskeid algklassidest ja
klassireisidest, naljakaid
jäädvustusi ning hulgaliselt pilte
niisama olemisest oma
klassiga.

@kemoloogilised

@faiv_erozzz

Tamara Smirnova
Brigaad - 12.b
@tamarabrigaad

Lõpp on lähedal, lollus võtab
maad. Tegu on 12.b klassi
instakontoga, kus leidub rohkelt
humoorikaid ning südantsoojendavaid pilte ning videoid
meie tegemistest viimasel
kooliaastal. Kuna
märkimisväärne osa klassist on
koos juba alates seitsmendast
klassist, on oluline koht ka pisut
piinlikel throwback postitustel.

HOROSKOOP
Kaljukits: 22. detsember – 19. jaanuar

Vähk: 22. juuni – 22. juuli

Suhted head: Kaksikutega, Lõviga, Sõnniga

Suhted head: Veevalajaga, Amburiga,
Skorpioniga

Maikuu saabudes on Kaljukitsel aina enam põhjust
keskenduda tõsiselt tööasjadele ning karjäärile. Tuleb
tegemist teha kahepalgeliste inimestega, mistõttu tunnete
end alatihti kammitsetuna. Algab soodne aeg suhtluseks
perekondlikul tasandil. On oodata rohkelt positiivseid
üllatusi ning uusi tutvusi.

Maikuu märksõnaks on Vähi jaoks uued suhted ja
väljakutsed. Inimesed justkui tõmbuksid sinu poole. Kipud
olema senisest veel õrnema meelega, mistõttu tuleb
hoolikalt vaadata, millal ja kuidas oma emotsioonidel
avalduda lased.

Veevalaja: 20. jaanuar – 18. veebruar

Lõvi: 23. juuli – 22. august

Suhted head: Vähiga, Neitsiga, Kaksikutega

Suhted head: Kaladega, Kaljukitsega, Amburiga

Veevalajat tabab maikuu saabudes suurem
kevadväsimus kui tavaliselt. Selleks, et saavutada
südamerahu, tuleks ravida vanad ning ammu unustatud
haavad. Soodne aeg muuta oma eluviisi sportlikumaks ja
tervislikumaks. Vältida tuleks negatiivse mõjuga inimesi
ning mitte raisata raha ebaolulisele.
Kalad: 19. veebruar – 20. märts
Suhted head: Lõviga, Kaaludega, Vähiga
Maikuu märksõnaks on Kalade jaoks õrnus ja
armastus. Varemalt pinnale kerkinud konfliktid leiavad
lahenduse ning ees ootab kauaigatsetud rahu. Nüüd on
lihtsam võtta vastu elumuutvaid otsuseid ning arendada
kunsti ja loovusega seotud oskuseid. Armuasjades peab
Kala end kokku võtma ning hindama kaaslast tehtud
pingutuste eest.
Jäär: 21. märts – 19. aprill
Suhted head: Neitsiga, Skorpioniga, Lõviga
Jäära rahutu loomus leiab uue kuu saabudes
endas veelgi enam energiat ning tahtejõudu. Tuleks
olla ettevaatlik kiusatustega, millele alla andes võite
kergelt oma peamistest eesmärkidest kõrvale kalduda.
Armuasjades ootavad ees konfliktid, mille lahendust peate
otsima iseendast. Kevad on sobiv aeg eneseleidmiseks.
Soovitav tegeleda jooga või meditatsiooniga.
Sõnn: 20. aprill – 20. mai
Suhted head: Kaaludega, Kaksikutega, Neitsiga
Maikuu on Sõnni jaoks ideaalne aeg uue hobiga
tegelemiseks. Tuleks hoiduda tehnikast ning
liigsest söömisest, mis võib endaga kaasa tuua
terviseprobleeme. Armuasjades saadab Teid edu juhul kui
vabanete hirmust haiget saamise ees ning näitate
maailmale oma tõelist mina. Soodne aeg ka kodust väljas
viibimiseks.
Kaksikud: 21. mai – 21. juuni
Suhted head: Kaljukitsega, Sõnniga, Kaksikutega
Maikuus tuleks Kaksikul otsida üles vanad
sõbrad, kuid selle juures olla ettevaatlik sellega, kuidas
sõbrale lähenete. Tervist võivad kimbutada mõned juba
läbipõetud probleemid. Kuu teisel poolel kohtate inimest,
kelles võite leida nii mõnedki enesele sarnanevad
omadused. Soodne aeg elukoha-, elustiili- või
hobivahetuseks.

Lõvi vajab maikuus enda ümber inimesi, kes teda
ülistaksid ning vajadusel valjuhäälselt tema vaadete eest
seisaksid. Aasta alguses alustatud visa töö leiab kevade
lõpuks tunnustust. Seni tasakaalukas elu võib kuu teisel
poolel muutuda rahutuks, kuna rutiin on pika aja peale
kerge tekkima. Soodne aeg rahaasjadega tegelemiseks.
Neitsi: 23. august – 22. september
Suhted head: Jääraga, Veevalajaga, Kaljukitsega
Neitsi korraarmastus ning rahulik meel leiavad
maikuus teiste seas tunnustust. Teie ümber võib
tiirelda negatiivseid inimesi, kellest tuleks üritada hoiduda.
Peaksite rohkelt viibima looduses või teistes hea
energiaga paikades. Samuti on käes soodne aeg perega
suhete soojendamiseks ning teistsuguse maailmavaatega
tutvumiseks.
Kaalud: 23. september – 22. oktoober
Suhted head: Sõnniga, Kaladega, Veevalajaga
Kaalude loomuses olevad hea kuulamisoskus,
kannatlikus ja vaimne tasakaal leiavad maikuu saabudes
viimaks rakendust. Kõik ees seisvad raskused tuleb sirge
seljaga ületada ning suurte unistusteni jõudmiseks vajalik
sisemine jõud ongi käeulatuses. Varemalt alustatud
suhtega seonduvad konfliktid leiavad lahenduse.
Skorpion: 23. oktoober – 21. november
Suhted head: Amburiga, Jääraga, Kaladega
Maikuu saabudes tuleb Skorpionil sõlmida rahu
kõigega, mis seni pahameelt on valmistanud.
Andestama õppimine on teie jaoks üheks kevade
märksõnaks. Praegu vastu võetud eesmärkide täitmine on
lihtne, tuleb vaid vaadata, et tänased ülesanded liigselt
homse varna ei satuks. Töö osas on maikuu täis tegevust.
Ambur: 22. november – 21. detsember
Suhted head: Neitsiga, Vähiga, Jääraga
Ambur peab maikuus hoidma oma tervist ning
hoiduma liigsete kohustuste enda õlule
võtmisest. Tuleks õppida rohkem hindama oma
lähedasi ning seda, mida nad teie heaks teevad. Soodne
aeg rahaasjadega tegelemiseks ning uute hobide
leidmiseks. Maikuu võib endaga kaasa tuua rohkeid
üllatusi ja uusi tutvusi. Seiklushimuline Ambur peab kõik
elu pakutava avatud meelega vastu võtma ning on uued
seiklused on garanteeritud.

