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Uus aasta, sama vana hea Ausõna. 
Oleme kuidagi salapäraselt juba 
viienda järjestikuse Ausõnani jõudnud, 
mis võib Teile tunduda erakordselt 
väikse numbrina, aga toimetusele juba 
i k ka pa ra j a l t p i r akas . Vä i kese 
meeldetuletusena ei saa ma üle ega 
ümber sellest, et kõik imearmsad 
GAGikad, kellele pähe midagi vaimukat 
torkab, võivad julgelt mulle oma 
vaimusünnitisi saata. Nii mõnigi artikkel 
on viimase 1,5 aasta jooksul tulnud 
peaaegu sõna otseses mõttes lambist, 
k u i d k o g u n u d s i i s k i t ä i e s t i 
märkimisväärsel hulgal populaarsust. 
Ühesõnaga jään teie kirgi kütvaid arutlusi ja humoorikaid palakesi ootama, aitäh :)


Natukese teisel teemal, tahaks korraks võtta hetke, et rääkida oma kogemusest aastaraamatu 
koostamisel. Jube veider on ikka mõelda, et vaatamata sellele, et me kõnnime mõnest 
inimesest lausa mitu korda päevas 3 aastat järjest mööda, ei pruugi me neid kohe üldse 
tähelegi panna. Pidime klassiõdedega pildistama 413 gümnasisti nägu, millest järeldasime, et 
GAGis on tegelikult ikka tohutult palju väga kenasid inimesi nii seest, kui väljast, kelle 
olemasolust meil polnud aimugi. Ainuüksi sellest kogemusest tundub meie vana koolikene juba 
grammi võrra väiksem, sest leidub aina rohkem inimesi, kellele maja peal tere öelda või kellega 
isegi päris vestlust pidama hakata. Kuigi see on vastuolus sterotüüpilise eestlasliku 
käitumisega, soovitan ma siiralt leida kooli pealt keegi, keda te poleks justkui varem näinud ning 
suruda end korraks oma mugavustsoonist välja ja julguse olemasolu korral midagi toredat  talle 
öelda. Kui see tundub natukene liiga muinasjutulik või ekstreemne siis uuri kasvõi enda semult 
midagi uut ja huvitavat. Pole midagi paremat, kui avastad, et keegi kes tundub natukene üleolev  
tegelikult armastab nt Jüri Pootsmanni sama palju kui sina või kui sa polegi enda koolis ainuke, 
kellel on juba muret tekitav sõltuvus Kirju Koera vastu. Praegu on koolis tõesti sutsu masendav 
ja stressirikas, aga üritagem kuidagi kõik koos sellest suvel poole vaadates elusalt välja tulla.  
Me saame hakkama - ausõna! ;)        
                                                                                                                                       - Kaja 
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Mis tundega te hommikul kooli tulete? Ma 
tulen alati hea tundega. Jah, ma võin olla 
mõnikord küll väsinud või  lihtsalt natuke tujust 
ära, aga  koolimajja jõudes ja  laste rõõmsaid 
silmi nähes ununeb kõik muu.  

T e õ p e t a t e p e a a e g u k õ i k i 
gümnaasiumiklasse. Kuidas te sellele 
koormusele vastu peate ja kuidas oma 
patareisid laete, uueks koolinädalaks taas 
energiat kogute?                    Kuidas ma vastu 
pean? Asi on tegelikult õpilastega vastastikune. 
Näiteks, kui  ma ei jõua töid kohe järgmiseks 
korraks ära parandada, siis õpilased suhtuvad 
mõistvalt. Jõudu annab ka õpilaste särasilmsus. 
Meil kõigil on vahel päevi, mil tahaks lihtsalt 
magada, aga siis viskab keegi vahel jälle nalja. 
Elu tuleb võtta ikkagi huumoriga. Aga patareisid 
laen ma üksinda, vaikuses, klassikalise muusika 
saatel. Või kui õnnestub, siis käin koeraga 
looduses jalutamas. Kuna ma pole ise Tallinnast 
pärit, siis tavaliselt sõidan ma oma päriskoju, mis 
asub linnast väljas. Kui on võimalus, siis olen 
täiesti üksi.  

Kas selle suure koormuse kõrvalt jääb teil 
ka näiteks raamatute lugemise jaoks aega?                                       
Sellega on kehv lugu. Ka praegu on mul üks 
raamat pooleli. Aga lugemisega on nii, et ma loen 
kaks lõiku ja magan.  

Mis raamat teil pooleli on? 

„Minu tuba”. Autorit ei mäleta. Jõuluvana tõi.  

Te olete jäänud kooliperele meelde oma 
värvika ja sageli vahelduva juuksestiiliga. 
Miks selline valik? Kust see alguse sai? 

Põnev oli. Punased toonid juustes on mulle alati 
meeldinud. Ühel hetkel mulle aitas tavalisest 
tumedamast punasest. Klassikalise eesti juukse 
peale ei jää ükski erk värv ja seega sai ainult 
tumedamaks värvida. Või siis tol ajal ei jäänud,

Värvikas õpetaja Virgi Värvikas õpetaja Virgi
Füüsikaõpetaja Virgi Roop jagab oma mõtteid õpetajatööst, 
akude laadimisest ja hiljutistest juuksestiilidest. 

nüüd on juba ka juuksevärvimaailm edasi 
arenenud. Ühel korral sai lihtsalt natuke eredamaks 
punaseks tehtud. Peale seda pakkus üks juuksur 
välja, et paneks oranži ka juurde -  talle endale 
meeldis väga oranž. Mina ei olnud alguses väga 
kindel, aga ta ikka pani. Ütles, et see ei paista 
väga välja, samas pärast oli päris äge. Neil on 
silma selle asja peale. Sellest ajast jäidki sellised 
punased toonid. Eks iga juuksur värvib erinevalt ja 
sealt hakkaski kõik vaikselt muutuma, toonid 
hakkasid varieeruma. Ma ei käi ka alati sama 
juuksuri juures.  Sinise värvi juurde jõudsin tänu 
ühele oma viimastest juuksuritest. Kord viskas ta 
nalja, et järgmisel korral värvime siniseks. Ma olin 
mõelnud selle peale, aga siiski kartsin. Et kas tõesti 
sinine? Kui ta selle välja ütles, siis otsustasin 
katsetada ning järgmisel korral aega kinni pannes 
ütlesingi, et proovime siis sinist. Ta kokutas natuke 
aega, aga tegimegi ära. 

Kes on teie suurim eeskuju? 

Mingil hetkel  oli selleks minu enda vanaisa. Ta on 
terve oma elu olnud  füüsik-tööõpetuse õpetaja. 
Sealt  hakkaski see kõik pihta. Samas oli suureks 
eeskujuks ka mu enda õpetaja keskkoolis, kellega 
sai  vahel mõningatel teemadel arutletud. Rohkem 
ühtegi otsest iidolit mul pole.  

Kas füüsikapisik tuligi siis vanaisalt? Või 
millal tuli soov saada füüsikuks? 

Selge mõte minna Tallinna Pedagoogilisse Instituuti 
õppima oli mul olemas juba 11. klassi keskel. 
Füüsika on minu jaoks olnud alati loogiline. Näiteks, 
kui temperatuur tõuseb, siis pudel paisub – ma ei 
pidanud väga palju mõtlema, sest sain aru, et 
mingisugune põhjendus oli olemas. Koolis paluti 
minult pidevalt, et ma selgitaksin kellelegi midagi.	  
Lõpuks ma enam füüsika kontrolltöödeks ei 
õppinud, sest ma teadsin, et kui ma lähen kooli, 
siis enne kontrolltööd hakkavad kõik minu käest 
selgitusi küsima. Selgitad ühele, selgitad teisele, 
kolmandale ja siis pead ka ise seda juba oskama. 	  
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“FÜÜSIKA OLI MINU JAOKS LOOGILINE VALIK, SEST REAALAINED SOBISID MULLE  ÜLDSE VÄGA HÄSTI.”

Füüsika oli minu jaoks loogiline valik, sest reaalained 
sobisid mulle üldse väga hästi. Ka keemia oli minu 
jaoks huvitav, mitte küll piisavalt, et sellega ka 
tulevikus tegeleda. Füüsikat saab katsuda, aga 
molekulidega on raskem ringi käia. Siiski leian, et 
keemia on kindlasti väga paeluv ning meeldib mulle. 
Aga jäin füüsika juurde.  

Millega te tegeleksite, kui teist poleks saanud 
füüsik ja õpetaja? 

Ma ei tea. Kui minu käest on küsitud, et kas ma 
tahaksin minna ja töötada kuskil mujal, siis ma olen 
siiani öelnud ei. Ma ei ütleks, et ma tulen tööle. Kui 
keegi küsib minult, et millega ma tegelen,  siis ma 
ütlen tavaliselt, et käin koolis. Ma ei lähe tööle. Kes 
minust saanud oleks? Ma ei tea. See oli minu jaoks 
niivõrd loogiline samm. Arvatavasti siis matemaatik  

Miks on Teie arvates praegu puudus 
füüsikaõpetajatest? 

Ma ei arva, et õpetajaks ei taheta saada. Lihtsalt 
reaal- ja loodusained tahavad rohkem süvenemist. 
Ma ei taha öelda midagi halba humanitaar- või 
sotsiaalainete kohta, kindlasti on ka seal vaja 
keskendumist ja põhjalikku tööd. Aga reaal- ja 
loodusained on täppisteadused.See on võib-olla 

noorte jaoks esialgu hirmuäratav. Kui aga sinna 
maailma siseneda ning seda avastada, 

tundma õppida, siis on ta tegelikult 
ülipõnev.  

Kus te näete ennast 30 aasta pärast? 

Praeguse seisuga ikka koolis. Kas nüüd siin majas, eks 
seda näitab aeg. 

Miks just Gustav Adolfi Gümnaasium? 

Kollektiiv ja õpilased. Õpilased on need, kes mind tegelikult 
kinni hoiavad.  

Kas te ütleksite, et olete leidnud enda kutsumuse? 
Selle, mille jaoks teid on loodud? 

(väga kiire vastus) Jah. 

Mida te hindate oma õpilaste juures kõige rohkem? 

Töökust. Tahtmist ja sihikindlust. Et tahetakse saada 
tulemust kätte.  

Mis on olnud teie jaoks seni suurim väljakutse? 

Ainealaselt kindlasti põhjalikkus, millega peab käsitlema 
reaalklassidele õpetatavaid teemasid. Muidu ikkagi 
esimesed tööaastad üldse.  

Mis tegi need nii raskeks? 

Lihtsalt see, et ma ei olnud varem õpetaja rollis olnud. 
Näiteks oli minu jaoks suureks küsimuseks see, et kuidas 
materjali õpilastele edasi anda. Üks asi on see, kui ise seda 
kuskilt loed ja sellest aru saad. Teine aga see, et ka teised 
selgituste kaudu aru saavad. Jah, esimestel aastatel sai 
kodus palju ettevalmistusi tehtud. Need olidki kõige 
raskemad.




Mida olete koolis veedetud aastatega 
õppinud?  
Tohutult palju. Näiteks edasiandmisoskust, 
eneseväljendust ja samas mõnes mõttes 
ka mõistmist ja suhtlemist. Et mida ikkagi 
tähendab väga kiiresti ümber lülitumine, 
kuidas suhestuda ühel  ajal näiteks viienda 
ja kaheteistkümnenda klassiga. Ma olen 
õppinud erinevate situatsioonidega 
kohanema. Õpetades peab sageli väga 
kiiresti hüppama ühelt teemalt teisele.   

Kas teil on olnud mõni tipphetk 
õpetajaks olemise ajal, mis on eriti 
meelde jäänud? 

Klassĳuhatajana kindlasti siis, kui 2014. 
aasta kevadel lõpetas gümnaasiumi minu 
klass. Nende klassĳuhatajaks oli mul au 
olla kahjuks küll ainult abituuriumiaastal. 
Ma olin tõelises šokis, kui nad kinkisid 
mulle teleskoobi. Klassĳuhatajana oli see 
minu jaoks väga emotsionaalne hetk. 
Muidu aineõpetajana on tore, kui sind 
märgatakse. Kõige suurem tänu on see, 
kui õpilane ütleb: „Aitäh, ma sain aru.” 

Kus sooviksite näha oma õpilasi 
tulevikus või peale gümnaasiumi 
lõpetamist? Mis neist saada võiks?  

Edukad ja endaga rahulolevad ühiskonna 
liikmed. Et neil oleks paigas kriitiline 
mõtlemine ja nad teeksid seda, mida neile 
meeldib teha, olgu see siis maalimine või 
tuumafüüsika. See, et mina olen füüsik, ei 
pane mind eeldama, et kõigist saavad 
reaalaineinimesed. Kõige olulisem on aga 
s e e , e t o l e k s o l e m a s k r i i t i l i n e 
maailmavaade ja et inimene teeks seda, 
millega ta on rahul. 

- Liisa Johanna Lukk (12.a) 

_____
_
_____
____ 
_ 
___ 
____ 

__ 
_ 
_ 
_____ 

Kõige suurem tänu 
on see, kui õpilane 

ütleb: „Aitäh, ma sain 
aru.” 



Õ P E T A J A T E                              
M E E N U T U S I

TIIVI PIKHOF 
“Talv. Inimesed käivad talveriietes ja Agu Ojasoo tundi ilmuvad 

kaks tutimütsides ja jopedes hiinlast. Keegi tuleb minu juurde, 
ma ei mäleta kes, ja küsib, kas meil on täna koolis külalised, et 

Agu Ojasool on hiinlased tunnis. Mina ütlesin, et ma ei tea, aga kuna 
meil käib koolis nii palju külalisi, siis mõtlesin, et äkki jäi mul mõni 

õppetoolijuhataja infokiri lugemata. Ei julge öelda ka, et ei ole, seega 
noogutan vaikselt. Siis lähen Moonika Toomingu poole, küsin, kas meil on hiinlased külas. Tema 
ka ei tea ning samuti ei julge mulle ei öelda, mõtleb, et tal on info lugemata jäänud. Lähen Anne 
Kaljuranna juurde, äkki tal on mõni giidituur tehtud. Hiinlased on ikka veel tunnis. Ka tema ei julge 
mulle ei öelda, äkki tal on ka info lugemata jäänud. Siis ei jäänud midagi muud üle, lähen piilun 
ukse juurest, hiinlased on juba klassi ette jõudnud, mütsid peas, kummardavad, lihtsalt suvaliselt. 
Agu vaatab kohkunud näoga. Lähme vaatame Anne Kaljurannaga interneti läbi, jõuame selgusele, 
et ei ole hiinlasi koolis. Saadame ühe 12. klassi õpilase klassi, kes neile inglise keeles ütles, et 
tulge välja, lähme räägime. Selguski, et need olid suvalised turistid, kes olid õpilaste massiga sisse 
tulnud ja vaatasid ringi, nägid lahtist klassiust. Läksid suvaliselt sisse ja arvasid, et nad võivadki 
seal olla. Suvalised inimesed linna pealt tulid kooli. Tragikoomiline minu jaoks seal juures oligi see, 
et me ei saanud neid kohe ka ära saata, äkki pididki seal olema. 12. klassi poiss tegi neile siis 
kooli peal ekskursiooni ja juhatas nad välja.” 

“Mina olen koolisööklas ja hakkab tööle evakuatsioonihäire, ma tean, et see pole õppus ja ma 
tean ka, et direktorit pole majas. See tähendab, et mina olen automaatselt evakuatsioonijuht ja 
pean vastutama selle eest, et maja saaks tühjaks. Kõik kohe püsti mina juhin välja. Tead, selline 
raske olukord, ma ei tea, äkki tõesti põleb. Olen natuke ärritunud ja pinevil. Mina pole 
informatsiooni saanud. Kõigepealt peab maja tühjaks saama, siis otsin üles Andrus Einla, 
vaatame, mis lahti on. Ja siis näen, et lapsed hakkavad sisse tagasi tulema. Mina riidlen läbi, 
kuidas te julgete, meil on häire , kohe uksest välja. Keegi ei julge vastu ka vaielda, lähevad jälle 
ära. Natukese aja pärast tulevad järgmised uuesti sisse. Mina jälle riidlen, et välja, kohe võimlasse! 
No ja tegelikult tuli välja see, et sel ajal, kui häire hakkas, oli koolimajja sisenenud direktor ja teadis, 
et tema on evakuatsioonijuht. Ise oli juba saanud Andrus Einlalt õues teada, et tegemist on 
valehäirega ja öelnud, et õpilased võivad võimlast kooli tagasi minna. Ja siis tekkiski selline 
olukord, et direktor saatis võimlast õpilasi kooli ja mina riidlesin, et kus te tulete, kohe välja. 
Lõpuks sain ma õpilaste nägudest aru, et midagi on nagu kahtlast. Siis nägin direktorit ja nii oligi, 
et tema  juhtis evakuatsiooni ühtepidi ja mina teistpidi.”                                                            
                                                                                      - Karmen Juhkam & Aurora Mikk (9.c) 
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ÕPPETOOLI JUHATAJAGA 
VESTELMA, ET UURIDA 

TEMALT 
PAARI VASTUST 

KÜSIMUSTELE,  MIDA ME 
KÕIK ISE KÜSIDA TAHTNUD  

OLEME: 



O l e t e G A G i s 
p r a e g u s e k s 

h e t k e k s o l n u d 
õpetaja veidi üle 

poole aasta. Millised 
on teie muljed? 

Väga head muljed on, õpilased on 
hästi motiveeritud ja toredad, on 
näha, et õpilased tahavad teadmisi 
ammutada ja häid hindeid saada, 
sellepärast on lastega siin väga 
meeldiv töötada.
Kas tahtsite alati saada õpetajaks 
või oli teil lapsena mõni muu 
unistus?
Ei tahtnud, see soov saada 
õ p e t a j a k s t u l i m u l a l l e s 
ülikooliõpingute ajal. Lapsena oli 
mu unistus saada võistlustantsijaks.
Kas olete ka varem kuski l 
õpetajana töötanud? Kus?
Jah, töötasin kaks aastat Tallinna 
Kuristiku Gümnaasiumis
M i s k o o l i s i s e õ p p i s i t e ? 
Lemmikõppeained, samuti mis ei 
meeldinud?
P õ l v a Ü h i s g ü m n a a s i u m i s .   
Matemaatika meeldis alati, 5.-6. 

klassis küll mitte, kuid kui 7.klassis 
õpetaja vahetus, si is hakkasin 
paremini aru saama, pea läks lahti 
nii-öelda. 

Kuidas iseloomustaksite end 
õpetajana? Kuidas suhtute õpetaja 
ametisse?
Olen õiglane, karm ja nõudlik. Mulle 
meeldib väga see lause: “Kõige 
tähtsam õppeaine koolis on õpetaja 
ise” -me peame olema eeskujuks 
õpilastele sellega, kuidas me käitume 
j a t ö ö d t e e m e , s e s t l a p s e d 
jäljendavad täiskasvanuid. Kuna 
õpilane veedab väga suure aja oma 
elust koolis, siis ongi õpetajad 
vanemate kõrval need, kes annavad 
aluse laste käitumisele  Seetõttu ongi 
õ p e t a j a k õ i g e t ä h t s a m a k s 
õppeaineks.
Mida tundsite oma esimesel päeval 
siin koolis õpetajana? 
Olin elevil, sest klassid on siin kaks 
korda suuremad, oli natuke hirm ka, 
et kas suudan suurelt klassilt nõuda 
täpselt neid samu asju, mida väikse 
klassi käest, aga siiamaani mulle 
väga meeldib.
Mis on teie moto või lause, mis teid 
inspireerib?-
 “Keep your head, heels and 
standards high!” See on minu moto 
juba pikalt-pikalt olnud.
8. Kui vaadata teid koos teiste 
õpetajatega, siis jääb silma kohe teie 
omapärane stiil… on see olnud alati 
teiega?-  Stiili all mõeldakse ilmselt mu 
kingi. See ei ole olnud alati minuga, sest 
kasvasin üles  maakohas ehk meie perel 

“Kõige tähtsam 
õppeaine koolis 
on õpetaja ise”



polnud selliseid võimalusi, millest ma lapsena alati unistasin. 
Sellest hetkest, kui ma sain iseseisvaks, 5 aastat tagasi, kui 
eraldi elama kolisin, siis sain endale sellise riide-ja 
kingakapi, millist alati olin soovinud ja nüüd see kogu 
aeg täieneb ja täieneb ja täieneb…


Hetke seisuga, mitu paari kingi teil on?

Täpset kingade arvu ei tea, võib-olla üle saja juba,  
pole viimast inventuuri teinud.


Kes on teie lemmikmoeikoon või keegi, 
kelle stiili imetlete? 
See on hea küsimus, olen alati mõelnud et 
kas mul on, aga pigem jälgin enda 
sisetunnet ja olen loominguline.


Lemmikraamat 
ja laul? 
Raamat: Lev Tolstoi “Anna Karenina”,  laulud:  
Öösorr- “Unistaja”  ja James Bondi uue filmi 
tunnusmuusika Sam Smith- “Writings On The 
Wall”.

Millega teile vabal ajal meeldib 
tegeleda?
 Olen juba 11 aastat mänginud saksofoni,   mängin kolmes orkestris ja mul 
on ka bänd ehk kontserdeid ja esinemisi on väga palju. Samuti käin 1-2 
korda nädalas ratsutamas, ka sellega olen tegelenud pool oma elu.

Mida soovite kindlasti teha enne kui saate 30?
Enne 30 pean ma kindlasti saama endale selle suure garderoobi, kuhu ma 
oma riided ja kingad ära mahutaksin. (naerab) Tegelikult ma pole isegi ausalt 
öeldes mõelnud sellele, et mis mu 
unistus on. Ma arvan et lihtsalt elu 
nautida, teha kõike mida vähegi 
annab ja reisida palju, sest elu on 
elamiseks, tuleb nautida ja kogeda 
nii palju kui vähegi võimalik.

“Keep your 
head, heels and    

standards high!”
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GAG SÖÖKLA 
PEAKS PAKKUMA 
TAIMETOITU!
Milleks selline artikkel?
Paar päeva enne vabariigi sünnipäeva 
j agas in GAG gümnas is t idega n ing 
õpetajatega küsimustikku, milles soovisin 
teada, kas taimetoitlus oleks realistlik 
ambitsioon, mida meie koolis järgida. 
Eneselegi üllatuslikult oli reaktsioon kiire, 
suurearvuline ja valdavalt positiivne ning 
näitas, et see on kindlasti teema, mis oleks 
vaja selgeks vaielda. Teema, millest oleks 
paljudele kasu, aga vähestele kahju. 
Järgnevalt kajastangi küsitluse tulemusi ja 
kaitsen taimetoitluse põhimõtteid ning 
soove. Loodan, et see artikkel suudab täita 
oma eesmärgi ja äratada inimestes 
sügavamat huvi taimetoitluse kohta.

Küsitluse tulemused*
Järjekordse söögivahetunni ajal toimunud 
samateemalise arutelu tõttu otsustasin, et 
oleks aeg välja uurida, mida koolikaaslased 
arvavad taimetoitlusest. 48 tunni jooksul 
laekus üle 300 vastuse! 64% vastajatest 
leidis, et nad sooviksid taimetoidulist valikut 
koolisööklas ja 43% soovisid vegan valikut. 
Need olid soovijad. Küsimusele, millist toitu 
peaks koolisöökla võimaldama, vastas 
lausa 85% inimestest, et kool peaks 
pakkuma erinevaid toi tumisval ikuid. 
Küsitluse vastajatest oli taimetoitlasi 
(vegetaarlasi ja veganeid) 14,1%, see aga 
tähendab, et enamik taimetoidu soovijaid 
söövad liha ning tahavad, et kool oleks 
ta imetoi t lastega sol idaarne või s i is 
tahetakse taimetoitlusega sügavamat 
kokkupuudet kogeda.

Taimetoitluse eelised
A l u s t a k s i m e õ i g e ö k o l o o g i l i s t e s t 
argumentidest. Ülemaailmne lihatööstus 
toodab 14,5% kõigist kasvuhoonegaasi 
e m i s s i o o n i d e s t ( k o g u l o o m n e 
toiduainetööstus toodab 18%). See on 

-Aleksander Zahharov (12.a)

kordades rohkem autode emissioonidest - kui 
kogu inimkond loobuks lihast kasvõi üheks 
päevaks nädalas, siis oleks see võrdne aastas 
240 miljoni auto eemaldamisega maailma 
teedelt. Loomade karjatamine võtab enda alla 
tervelt 26% kogu maailma maamassiividest ja 
loomasööda kasvatamine võtab enda alla 
umbes kolmandiku kogu vi l jakandvast 
pinnasest . Samasugune ökosüsteemi 
rikkumine toimub ülepüügi näol ka meres. 
Võiks arvata, et see on majanduslikult kasulik, 
aga 2008 raporteeris ÜRO, et ülepüügist 
tingitud kalavarude vähenemine põhjustab 
maailma kalalaevastikele 50 miljardi dollari 
ulatuses kahjumit. Lihast ja muust loomsest 
loobumine aitaks toidu tootmisest tulenevaid 
kahjusid märkimisväärselt vähendada. Ning 
moraalsest küljest oleks igal aastal miljardite 
loomade tapmata jätmine õigem. 
Tehni l isel t o leks ainul t krõpsudest ja 
limonaadist toituv isik samuti taimetoitlane, mis 
pole muidugi tervislik. Tavalisi taimetoitlasi, 
eelkõige veganeid ohustab mõnede toitainete 
puudus. Puudu võib jääda mitmetest 
mineraalidest, vitamiin B12’st, oomega-3 
rasvhapetest ja vitamiin D’st. Samas saab pea 
kõiki loetletud toitaineid ka taimsest toidust, 
lihtsalt tuleb ohte tunnistada ja uurida, mida 
võib asendustoitudena kasutada. Muideks, see 
ei tähenda, et liha söömine tähendab 
automaatselt toitainete puudujäägi vältimist, 
enamik Eestimaalasi kannatab kliima tõttu 
vitamiin D puudujäägi käes. Lihast loobumisel 
on toitumuslikke eeliseidki, süüakse vähem 
küllastunud rasvu ning rohkem kiudaineid ja 
vitamiin C’d. Statistiline vegan on ka kõhnem 
kui lihasööja

Miks GAG söök la peaks pakkuma 
taimetoitu?
Iga se i t smes küs i t l use le vas ta ja o l i 
taimetoitlane, mis paneb küsima, miks kool ei 
võ ima lda se i t smend iku le koo l ipe res t 



adekvaatset toiduvalikut. Kas tõesti peavad 
kannatama inimesed, kes on lihast loobumisel 
teinud moraalse valiku, mis kellelegi kahju ei tee? 
See pole aus. Süüa soovitatakse neli korda 
päevas ja söömine on elu defineeriv toiming. 
Seega lihast loobumiseks tuleb õppida, kuidas 
leida lihale asendusi. Mis aga oleks parim koht 
õppimiseks, kui mitte kool?   

Isiklik kogemus

Liisa (12.a) - Alguses leidsin, et on 
huvitav katsetada ning vaadata, kuidas 
liha söömata ennast tunnen ja hakkama 
saan. Sellest arenes välja elustiil ja ma 
pole ennast ammu paremini tundnud kui 
praegu. Leian, et liha söömine on 
praeguses massitarbimisele orienteeritud 
maailmas mõttetu ja kasutu. Õnneks on 
mul aina rohkem ja rohkem mõttekaaslasi 
- suured muudatused saavadki alguse 
väikestest inimestest.

Anett (12.a) - Mina olen taimetoitlane, 
sest 21. Sajandi inimesel ei ole vaja liha 
s ü ü a . E r i t i k u i t a o n k u r s i s 
l o o m a k a s v a t u s e j a l i h a t o o s t u s e 
keskonnakahjulikkusega. Ja vähegi 
mõistab, et sellisel skaalal loomsete 
toiduainete tootmine ja tarbimine ei ole 
absoluutselt vajalik. Taimetoitlus või 
taimetoitluse nö eetika ja põhjuste 
mõistmine paneb maailma hoopis teisiti 
vaatama.

Hannah (12.d) - Olen vegan, sest 
ma ei leia, et ükski elusorganism peaks 
surema selleks, et mina söödud saaksin. 
Loomsed tooted ei ole eluks vajalikud 
ning nende mõju organismile on pigem 
laastav kui tervislik. Samuti on taimne 
toitumine parandanud mu tervist ning mul 
on kordades rohkem energiat. 

Arvamuslugu võid saata ka Sina aadressil 
ausona@gag.ee

mailto:ausona@gag.ee
mailto:ausona@gag.ee
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EKSPERIMENT: KAS GAG ON 
TARGEM KUI 5.b?
Seoses läheneva kooliaasta lõpuga tuli idee kontrollida 
abiturientide ja õpetajate teadmisi 5. klassi matemaatikast, eesti 

keelest, muusikast ja loodusõpetusest. Selle tarbeks viidi läbi 
eksperiment, kus erinevad õpilased kõigist kaheteistkümnendate 

klasside õppesuundadest ning õpetajad erinevatest valdkondadest 
said 5. klassi õppematerjalide põhjal koostatud töölehed, mis 

sisaldasid erineva raskusastmega küsimusi ja ülesandeid. Miks just 
kaheteistkümnendikud ja pedagoogid? Väidetavalt on inimene kõige targem, 

kui lõpetab gümnaasiumi, kuid kes muu kui just õpetajad andsid talle need teadmised. 
Sellele arvamusele püüdsimegi alust leida. Tulemused olid aga üsnagi üllatavad. 

1.Ristkülik on jaotatud kuueks 
võrdseks ruuduks. Iga ruudu 
ümbermõõt on 32 cm. Arvutage 
ristküliku pindala. 
Õige vastus antud ülesandele oli 384 
ruutsent imeet r i t . N i i õpeta jad ku i 
a b i t u r i e n d i d o l i d s e l l e ü l e s a n d e 
lahendamisega enamjaolt väga tublid - kes 
lähenes ristküliku külgede pikkuste 
leidmise kaudu ning kes lähenes ühe 
ruudu pindala leidmise kaudu. Ometi oli ka 
üks kindlameelne vastaja, kes väitis, et 
õige lahendus on 64.

2. Märgi tehete vastustes koma 
õigesse kohta. 
Kõik arvutused olid tehtud ja numbrid 
kirjas, kuid vastuses oli koma puudu ning 
selle pidi lahendaja ise lisama. 
Etteantud tehted olid:
12,7 · 8,007 = 1016889
0,052 · 47 = 2444
6,276 · 0,2 = 12552
Korrektse lahenduse korral pidid komad 
olema paigutatud järgmiselt:
12,7 · 8,007 = 101,6889
0,052 · 47 = 2,444
6,276 · 0,2 = 1,2552
See ülesanne paistis vastanutele olevat 
nagu lapsemäng - matemaatikatundidest 
on ikka külge jäänud selline lihtne seos, et 
vastuses on just nii palju komakohti, kui on 
tegurites kokku.

3. Nimeta kõik sidesõnad, mille ees 
ei käi koma.
Üles tuli tähendada järgmised sidesõnad: 
ja; ning; ega; ehk; nii; või; nii...kui ka. Tuli 
vaid meelde tuletada see pisike jada, mida 
algklassides luuletusena õpetati ning oligi 
vastus käes. Kui paljude jaoks oli see 
ülesanne üks lihtsamaid, siis neil, kes olid 
õppinud riimi komadega sõnade kohta, 
esines selles ülesandes natuke raskuseid.

4. Millised puhkpillid kuuluvad 
puupuhkpillide hulka? 
Puupuhkpillideks on teadagi oboe, klarnet, 
fagott saksofon ja flööt (er inevad 
flööditüübid andsid samuti punkti). Saime 
üllatusena vastusteks siia löökpille, 
keelpille ja neid kõiki ka segamini ning 
peab tõdema, et pille tunnevad õpilased 
paremini, kui õpetajad.

5. Mis on õlikook?
Sellele küsimusele oskavad hetkel 
kindlasti vastata 6. klassi lapsed, kuid 
enamus küsitletutest jäid vastuse võlgu. 
Õpetajate vastustest võis aga õigemaid 
vastuseid rohkem leida. Nimelt on õlikook 
kariloomade sööt, mis saadakse õli 
tootmisel kõrvalproduktina. Vahvad 
vastused olid ka “Maherapsikook.” ja 
“Midagi, mis söödedakse loomadele, et 
nad oleks mingi buff ja elujõulised.”, mis 
lugesime õigeks. Huvitav vastus, mis 
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kahjuks polnud see, mida silmas pidamine, 
oli “õlist vastik kook”.

6 . Joonis ta su lgudes o levad 
noodivältused (ti-ti, tai-ri, ti-ti-ri, ta-a-
a-a, ta-a).
Ka selle ülesandega leidus üksikuid 
raskusi ning neid peamiselt just nimelt tai-ri 
ja ti-tiri joonistamisel. Neid aeti segamini 
näiteks ta-i-ti noodiga või tehti seal hoopis 
omaloomingut kombineerides erinevaid 
viise pidi ta ja ti noote. Muusikaalase 
noodiuuendusega saaksid vastanud 
vägagi suurepäraselt hakkama.

7. Kolmnurga sisenurkade summa 
on alati…
See oli üks küsimus millele vastasid kõik 
õigesti. Ühe õpilase vastuse juurde oli ka 
lisatud “tänks, Timmu :)”, mis näitab, et 
õpetaja Timmermannist on jäänud oma 
jälg. Ainus erand oli üks vastus, mis väitis 
veendunult 180° asemel 360°.

8. Nimeta eesti keele viimased 5 
käänet õiges järjestuses. 
Eesti keele viis viimast käänet on saav, 
rajav, olev, ilmaütlev ja kaasaütlev. 
Siinkohal tuli suuresti appi vana hea “ni-
na-ta-ga” väljend viimase nelja käände 
kohta ning üle jäi vaid jõuda selgusele, mis 
nende nelja lõpuga käändele eelnes. 
Enamusele see ülesanne väga raskeks ei 
osutunud. P ikemat aega nõudisk i 
käändelõppude kokkuviimine käände 
nimetustega ning viimasele neljale “ni-na-
t a -ga ” käände le ee lneva käände 
meeldetuletamine.

9. Ümarda…
Sajalisteni: 2543,9781
Kümnendikeni: 129,564
Esimese ümardamise vastuseks ootasime 
ilusat arvu 2500 ning teine vastus omas 
väärtust 129,6. Põhiliseks komistuskiviks 
oli kõigil segadus sõnadega kümnendikud 
või kümnelised ja sajandikud või sajalised. 
Sellest segadusest tulenevalt ümardasid 
nii mõnedki vastajad arvud valelt poolt 
koma.

1 0 . M i d a t ä h e n d a v a d 
dünaamikaväljendid poco a poco 
diminuendo ja decrescendo?
Saime teada, et muusikas kasutatavad 
terminid võivad olla hoopis Sigatüükast 
pärinevad Wingardium Leviosa sarnased 
loitsud. Õigeks lugesime kahjuks ainult 
selle, et poco a poco diminuendo on järk-
järgult kahanema ja decrecendo on 
kahanema, mitte “aeglustus” nagu mõni 
pakkus. Tegu oli tõepoolest raskema 
astme küsimusega, sest rohkem oleme 
harjunud kasutama decrescendo asemel 
diminuendo, kuid sellest hoolimata ei olnud 
õigeid vastuseid just väga vähe. 

11. Kas jäätudes vesi paisub või 
tõmbub kokku?
See küsimus ei valmistanud mitte kellelegi 
raskusi. Ammugi teada, et klaasist 
anumaid veega ei tohi talvel õue jätta, 
kuna jäätudes vesi paisub ning tagajärjed 
ei ole just rõõmustavad. Siinkohal said 
küsijad ise targemaks lugedes vastuseid, 
nimelt teadis üks õpilane kirjutada, et vesi 
on 4 kraadi juures kõige raskem ja siis 
läheb kergemaks “:O”.

12. Millised neli sõnaliiki kuuluvad 
muutumatute sõnade hulka?
Kõige raskemaks osutus just see küsimus. 
See oli ainus ülesanne, kus ei saanud 
keegi maksimumpunkte. Sidesõnad ja 
määrsõnad oskasid enamus ära nimetada 
ning päris korralik hulk oli ära nimetanud 
ka kaassõnad. Selle asemel aga, et 
n i m e t a d a n e l j a n d a k s s õ n a l i i g i k s 
hüüdsõnad, tulid peaaegu kõigil pähe 
hoopis küsisõnad.

Kokkuvõttes oli vastanute keskmine hinne 
koolipoisi kolm ning viite ei saanud mitte 
keegi, ei abiturient ega õpetaja. Nii tekib 
kahtlus arvamuse “Inimene on kõige 
targem gümnaasiumit lõpetades” kohta. 
Tundub, et viienda klassi junsudel on 
samuti palju tähtsaid teadmiseid.

Millistele küsimustele oleks 
Sina vastata osanud ja 
m i l l i s e d o n t ä i e s t i 
ununenud teadmised?

Gerli Parve (11.a) & Signe Rebassoo (11.b)
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INVESTEERIMISE 
AABITS

Mis? 
Investeerimine on raha paigutamine lootusega, et see kasvatab väärtust. 
Raha töötab sinu eest. Tihtipeale aetakse investeerimist 
hasartmängurlusega segamini. Risk on küll alles, aga analüüsi tehes ei 
viska investor enda raha mõtlematult tulle. 
Miks? 
Õigem oleks küsida „Miks mitte investeerida?“. Keskmine iga-aastane 
inflatsioon on 2%. Raha väärtus langeb päev päeva järel ja ega seda 
polegi võimalik muuta. Lahenduseks on investeerimine. 

Enamjaolt püütakse jõuda sellisesse olukorda, kus passiivne sissetulek 
katab kuised kulutused. Seda nimetatakse finantsiliseks vabaduseks. Head 
aega 9-17 tööelu. 
Kuidas? 
Kõike kindlam on hoida portfell võimalikult lai: aktsiad, laenud, 
valuuta, ühisrahastused, fondid. Kes ei riski, see ei teeni. 

-Kaspar Kuus (12.a)

MINNA BALLILE VÕI MITTE MINNA BALLILE - 
SELLES ON KÜSIMUS…

#1 Lihtsat mine! Kui Sind 
kutsuti - otsi kohe ballikleit välja 
ja läksime! Kutsuja jaoks on 
see mõte eriline ja nii võiks see 
olla ka sulle. Juhul, kui Sind ei 
kutsutud - tantsukingad välja! 
Kindlasti üks vahva viis reede 
õhtut veeta. Löö end üles ja 
astu tantsusaali haarates kaasa 
paar julget üksikut sõbra ja lõbu 
on garanteeritud. PS: Sa ei tea 
kunagi, mis võib juhtuda ;)

#2 Ära karda välja paista. 
Teemaks on se l l e l aas ta l 
muinasjutumaa ehk on aeg ellu 
äratada vanad armsaks saanud 
muinaslood! Printsid - hüpakem 
valge le hobusele (võ i s i is 
trol l ibussile) ja sõitke oma 
südamedaami juurde. Riietugem 
oma parimasse ballikleiti või 
pintsakusse. Olgem see õhtu 
kõik koos positiivsed!

#3 Sellel õhtul jäta mobiiltelefon 
teisejärguliseks. Keskendu 
atmosfäärile ja inimestele oma 
ümber. Mida rohkem sa 
telefonile pilgu heidad, 
seda igavam sul tundub. 
Kohtume juba 11.03!

3 nippi jagabTuhkatriinu



IT NÕUANDED  
KOOLIPERELE 

SILVER KERA 

* Ärge kasutage identset 
parooli erinevates 

keskkondades - niiviisi 
on ühe konto 

hijack’imisega ohus ka 
kõik teised


* Tehke regulaarseid 
varukoopiad (backup) 

mitmesse keskkonda, nt 
nii välisele kõvakettale/
mälupulgale kui ka pilve 
peale (nt Google Drive, 

OneDrive jne)


KARL KINK 

*Kasutage kiirklahve 
(ausalt muudavad kogu 

arvutikasutamise 
kiiremaks. (ctrl + C, ctrl + 

V, Win+E, Alt+Tab, Ctrl
+A, Ctrl+nooled)


*Kirjuta Facebook 
Messengeri @dailycute 
ja saada see kellelegi, 

kes on nunnu :) 


HENDRIK MÖLDER 

*Igal GAG koolipere 
liikmel on võimalus 

kasutada enda isiklikus 
arvutid Microsoft Office 
programme - eriti kulub 

see võimalus ära 
uurimistööde 

kirjutajatele. Vaata 
lähemalt gag.ee/office


*Jätkuvalt tasub arvuti 
veebikaamera katta 

kleepsuga, kui te seda 
parasjagu ei kasuta, et 
keegi teie privaatsust 

koledal kombel ei rikuks.


AASTARAAMATU 
 STATISTIKAT

AASTARAAMATU TEGEMISE KÄIGUS TEHTUD PILTIDE ARV : 4134
       

           KÕIGE ESIMENE PILDISTATAV : DEMI CARLETTE EPRO (11.c)

KÕIGE VIIMANE PILDISTATAV : KEVIN NEFJODOV (11.d)

KÕIGE ESIMESENA TÄIES KOOSEISUS PILDISTATUD KLASS : 10.d 

KÕIGE ENAM PILDISTATUD ÕPILASED : 
1..KOHT : HENDRIK MÖLDER (12.b) - 121 PILTI

2..KOHT : ROBIN VAKS (10.c) - 71 PILTI 
3. KOHT : KAISA LENA JURS (10.a) - 67 PILTI
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IT-juht: Kuidas luua head 
kooliajalooteemalist 
videot?
Kui uudis kooliajaloo teemaliste 
videote ülesandest sügisel 
abituuriumini jõudis, olime kõik 
veidi mures – nii mõnigi nägi 
selles taas kord suuremahulist 
lisakohustust ning teised ehk 
järjekordset enesetõestamise 
võimalust. Nüüdseks võime 
ilmselt rahuliku südamega öelda, 
et ega muretsemiseks tegelikult 
põhjust polnud – kogu abituurium 
sai ülesandega võrdlemisi hästi 
hakkama: valmis üle kümne väga 
kvaliteetse ajaloofilmi, mida on 
võimalik kasutada nii kooliajaloo 
õppematerjalidena kui ka kooli 
tutvustavate videoklippidena 
külalistele näitamiseks. Õpilasena 
arvan, et kuna filmide hindamise 
kriteeriumid jäid abituuriumile 
põhjalikult lahti seletamata, siis 
erines ka videote tase ja sisukus 
üsna märgatavalt. Samuti oli 
hindamise protsess õpilastele 
väga kauge ning arusaamatuks jäi 
asjaolu, mille alusel filmidele 
punkte anti – aga uute asjadega 
on alati nii, et 
eksperimenteeritakse ning hiljem 
õpitakse vigadest. Kuna 
ajaloofilmidega on plaanis ka 
järgmisel aastal jätkata, siis küllap 
suudab ka järgnevatel aastatel nii 
mõnigi ajaloofilm meid väga 
positiivselt üllatada. Filmi 
tegemise protsessi võib 
põhimõtteliselt jaotada viieks: 

1. Meeskondade 
moodustamine 
Meeskondade moodustamist võib 
lugeda eduka ajaloofilmi valmimise 
esimeseks etapiks – tähtis on, et 
igasse gruppi kuuluks vähemalt 
üks hea tehnilise taibuga õpilane, 
kes oleks võimeline filmi 
salvestama ning ka hiljem 
monteerima. Samuti peaks igasse 
meeskonda kuuluma paar õpilast, 
kes ei karda kaamerat ning kes on 
võimelised mängleva kergusega 
kaamera ees näitlejateks 
kehastuma või mingi ala eksperti 
intervjueerima.

2. Video teema 
valimine 
Järgmiseks tuleb valida teema – 
on väga hea, kui see kõnetab 
grupi liikmeid – see tagab vajaliku 
motivatsiooni ja pealehakkamise, 
mis on vaieldamatult üheks hea 
filmi tegemise eelduseks. Teemade 
valik on lai ning igaüks leiab 
midagi endale sobivat. 
Paralleelselt teema valimisega 
tasuks ka mõelda, kuidas kindla 
teema korral video lahendada: kas 
viia läbi intervjuud, teha nii-öelda 
dokumentaalfilmilaadne video või 
taaslavastada mingeid sündmused 
ehk teha pisike mängufilm.


3. Stsenaariumi kirjutamine 
Järgmiseks oluliseks ja hindeliseks 
ülesandeks on stsenaariumi 
kirjutamine – filmile nii-öelda 
alusvundamendi loomine. Eduka 
filmi eelduseks on hea 
stsenaarium. Kindlasti tasuks 
otsida materjale juba stsenaariumi 

kirjutamise ajal – nii saab hea 
ülevaate, millised ajaloolised 
videokaadrid ja muud salvestised 
on säilinud ning kas neid saab ka 
filmis kasutada. Kindlasti tasub 
uurida nii Rahvusarhiivist kui ka 
muudest asjakohastest 
muuseumidest ja arhiividest.
4. Materjalide 
kogumine ja 
filmimine

Kui 
stsenaarium 

on hinnatud, on 
aeg jõudnud sinna maale, et 
tuleb asuda filmima ja 
materjale koguma. See on 
kõige raskem töö – 
intervjuude puhul tähendab 
see üsna keerukat ühiste 
aegade leidmist, mis sobiks nii 
intervjueeritavale kui ka 
kõikidele meeskonna 
liikmetele ning mängufilmi 
puhul on vaja luua või leida 
rekvisiidid ja kõik muu 
märksõnaks on siinkohal, et 
filmimisel ärge mõelge niivõrd 
video kogupikkusele – filmige 
nii palju kui võimalik. See on 
täiesti normaalne, kui filmi 
tegemisel läheb käiku 
ligikaudu 30% kogu filmitud 
materjalist ja umbes sellise 
arvestusega võikski filmida.
5. Monteerimine
Ja viimaks vaat et kõige 
olulisem – selekteerimine, 
lõikamine ja paranduste 
tegemine. Nüüd tulevad 
mängu tehnilised oskused 
ja varasemad kogemused. 
Kui siin jääb teadmistest 
vajaka, siis on alati võimalik 
küsida nõuandeid ning 
soovitusi kooli IT-
meeskonnalt, kes on alati 
valmis sääraste 
probleemidega aitama. 
Samuti on 
haridustehnoloogi poolt 
loodud mitmed õpetused ja 
juhendid 
monteerimistarkvara 
edukaks kasutamiseks – 
vajadusel tasub need 
kindlasti läbi töötada. 
Soovitan, et monteerimisest 
võtaks osa terve meeskond 
– nii saavad kõik enda 
arvamust avaldada ja lõpp-
produkti valmimisel sõna 
sekka öelda.
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MEIE FILMI LUGU - MIHKEL, OTT, KARL, RA, ROBERT
Oleme teinud ka varem kooliga seoses ja 
vabatahtlikus vormis erinevaid filmiklippe. 
Nende tegemine on olnud lõbus ja mitu aastat 
hiljem saab neid vaadates alati naerda. Seekord 
oli vaja teha ajaloofilmi. Kuna see on viimane 
aasta ja tõenäoliselt viimane ühine selline film, 
siis otsustasime teha päris mängufilmi, mitte 
slideshow. 
Kirjutasime valmis esialgse stsenaariumi. Kuid 
Helda teatas, et see on 100% vale. Tegime 
muudatusi, ning esialgne lustlik sõttamineku film 
muutus kurvemaks. 
Filmi tegemine toimus nelja liikmelisdes 
gruppides. Saime kohe aru, et neljast mehest ei 
piisa. Õnneks tuli homie Ra gruppi juurde, ehkki 
alguses mitteametlikult.  
Kaks päeva enne tähtaega saime Oti kodus 
kokku ning filmisime täiesti suvalisi asju. 
Mõtlesime, et teeme kõik kiiresti mõne päevaga 
ära. Kaugelgi sel lest... Fi lmi esitamise 
kuupäevaks olime vaevalt suutnud varustuse 
kokku laenata ja läksime alles esimesele 
võttepäevale. 
Film valmis 10 päevaga. Enamus asju toimus 
lennu pealt. Iga päev peale kooli oli kaks kolm 
tundi enne kui pimedaks läks. Selle ajaga 
pidime panema kostüümid selga, võtteplatsile 
sõitma ja filmima. Ka külm ilm ei aitanud kaasa. 
Kuna puudusid kindlad repliigid, pigime kõike 
improviseerima, mis ostuts küllaltki raskeks. 
Sama moodi läks ka kaadrite filmimisega. 
Kohe sai selgeks, et kuigi Ra oli meiega liitunud, 
oli meil ikkagi näitlejatest puudus. Seega sai 
värvatud kõik poisid, kes vähegi tundusid rolli 
sobivat ning olid nõus veetma oma pärastlõuna 
filmides. Peagi ilmnes järgmine probleem: ei 
leidunud piisavalt poisse. Kuna sõjas käisid 
ainult mehed, ei saanud kahjuks abivalmid 
tütarlased rohkem aidata, kui heli võtta või 
varustust kanda. Ometi massistseenides sattus 
filmi ikkagi 3 tüdrukut meheks riietatult. 
Tänu Karmenile tuli meil idee panna filmi 
hobune. Geniaalne - mitte kellelgi teisel ei ole 
hobust filmis! Niisiis sõitsime talli ja lükkasime 
Ra hobuse selga. Räägitakse, et ta ratsutab 
veel siiani hobusega loojangusse horisondi 
suunas.  
Järgmiseks võtsime ühendust Eesti raudtee 
ohutusnõunikuga, sest tahtsime keelatud maale 
filmima minna. Tuli välja, et ta oli päris tähtis 
tegelane. Viis meid kohe Eesti raudtee 
konverentsi saali ja kutsus meid naljaga pooleks 
“kuradi kunstnikeks, kes teeksid kõike, et saada 
kätte see üks stseen”. Saime loa, Eesti Raudtee 
vett ja kommi ning asusime filmima. 
Samuti avastasime, et helivõtmise poom annab 
avalikus linnaruumis väga palju võimu: kohe 
küsitakse filmimise loa järele ja tullakse pilte 
tegema. Näiteks osutus Balti jaama lähistel 
filmimine arvatust keerulisemaks, sest küllap 
meenutas meie helipoom mõnele pigem 
sõjalippu kui filmi tegemiseks hädavajalikku 
tarvikut. 

Eriti meeldejääv päev oli kui maha 
sai sõidetud mitukümmend 
kilomeetrit, et filmida viimased 
puudujäänud klipid. Rongi 
vagunisisene stseen tuli kohapeal 
välja mõelda. Kuna meie eelarve 
oli null, siis sõita paari minuti filmi 
jaoks kuskile Türile ei oleks olnud 
kõige optimaalsem (Yaris võtab 
küll vähe kütust, aga siiski). Nii 
sai stseen tehtud maal tallis. 
Pärast pikki raskusi oli lõpuks 
film purgis. Iseasi kui rahul me 
päriselt kõikide klippidega 
olime. Aga aeg oli otsa 
lõppemas, enam polnud 
midagi teha. Juba 20 tunni 
pärast pidid õpetajad 
ajaloofilme vaatama 
hakkama. Kuid nagu ikka, 
pidi veel midagi halvasti 
minema.  
Karl, meie monteerija, pidi 
jääma kooli tööle ja ei 
s a a n u d fi l m i k o k k u 
panna. Ülesanne lükati 
Mihkelile. Poiss istus kell 
seitse õhtul arvuti taha 
j a hakkas es imest 
k o r d a e l u s 
monteerima. Püsti sai 
ta alles järmine päev 
kell kümme kui tuli kooli 
minna. Õnneks poole öö pealt liitus ka 
Karl ja koos saadi film valmis ning laeti üles 10 minutit enne 
õpetajate filmiõhtu algust. Lõpuks oli see tehtud.  
Tagasiside oli positiivne. Kuidagimoodi sattus film ka Delfisse, 
mistõttu kogunes videole väga palju vaatamisi. Järgmised 
päevad tundsime end kui kuulsesed, kui sõbrad mööda 
läksid ja naertasid. Olime ülimalt õnnelikud, et saime 
hakkama sellise meeletu tööga. 
Ka taolise väga lihtsakoelise amatöörfilmi tegemine oli palju 
enamat kui lihtne. Pidevalt tuli ette ootamatusi, aga need 
tegid sellest protsessist väga naljaka elamuse, mida tõestab 
ka Mihkli tehtud video filmi blooperitest. Seal on ainult väike 
tükike filmitegemise rõõmust -  päriselt oli selliseid juhtumeid 
kordades rohkem. Just huumor ongi see, mis rahustas 
niimõnegi maha ja aitas meid ka kõige raskemadest 
olukordadest välja.  
Film valmis põhimõtteliselt pähklikoorest, ehk eelarve oli meil 
ümmargune null. Kõik vajalikud asjad laenasime või tegime 
ise. Ometi õnnestus filmile luua küllaltki ajastukohane 
meeleolu. Kõikide vajalike tarvete eest võlgneme muidugi 
suure tänu oma headele sõpradele ja peredele.  
Seda kõike tehes küsiti meilt korduvalt, miks me näeme 
päevade ja isegi nädalate viisi vaeva, selle asemel, et film 
mõne päevaga valmis teha. Vastus alati sama - me tegime 
filmi endi jaoks, et hiljem oleks tore vaadata ja tagasi mõelda. 
Me lõime koos mälestusi.  
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KUULUTUSED
12.b klassi nägus noormees Mihkel-
Kaarel Raidal unistab imelisest elust 
koos vallatu neiuga. Miku on 
loomult täielik romantik: talle 
meeldib päikeseloojangu taustal 
füüsikaülesandeid lahendada, lisaks 
on ta ka väga osav meisterkokk. 
Oma privaatses korteris veedab ta 
tihti aega köögis lootuses saada 
järgmiseks Jamie Oliveriks. Mihkel 
teab, mida tähendab keemia, ta on 
siiski käinud keemia olümpiaadil 
vabariiklikus voorus.

******************************
Kristo Lippur 11.a klassist arvab, et 
tal on tähtsamatki teha kui 
uurimustööd kirjutada ning on 
otsustanud otsida omale abilise. 
Jumala abiga on poiss siiski suutnud 
enamuse oma tööst valmis kirjutada, 
kuid ta ei ütle ära toredast sõbrast, 
kes oleks nõus talle alternatiivse töö 
kirjutama. Nende kahe uurimuse 
seast valiks Kristo sobiva ja esitaks 
hiljem komisjonile. Kui sul on liiga 
palju vaba aega ja käid 
11.-12.klassis, palun võtta Kristoga 
ühendust meili või Facebooki teel.

********************
Üks meie parimaid sportlasi, 
džuudokas Caris Helena Kaup 
11.klassist otsib endale 
treeningkaaslast. Kaaslane võiks 
olla meessoost, kiire ja osav ning 
peaks reageerima dünaamiliselt 
kõigile Carise liigutustele. Eriti 
tähtis oleks, et poiss ei peaks ennast 
džuudopliksist kõrgemaks ja oleks 
talle kyu (õpilane), lastes Helenal 
olla dan (meister). Samuti tulevad 
kasuks tumedad juuksed ja sinised 
silmad, sest need on Carise 
lemmikud. Kõikidel noormeestel,

kes arvavad, et jõuavad sellise võrratu 
tütarlapsega sammu pidada ja ei karda 

füüsiliselt haiget saada, palun minna 
tüdrukuga isiklikult kooli peal kontakti 

looma.

***********.

Armas paarike Eliis ja Georg otsivad 
inimest, kes oleks nende kolmas ratas. 

Ideaalis oleks kolmas ratas äärmiselt hea 
välimusega ja viisakas, käiks nendega igal 

kohtingul kaasas, aitaks mantlid seljast, 
jälgiks paari kogu date vältel ning hiljem 
kindlasti maksaks ka arve. Samuti oleks 
toeks rasketel aegadel, lohutaks, aitaks 

probleeme lahendada ja koristaks 
põrandalt kõik klaasikillud. Aga kõige 

tähtsam ülesanne oleks ikkagi suhte 
vürtsitamine. Sugu ja vanus pole olulised, 

oodatud on noored ja vanad, ilusad ja 
kaunid, rikkad ja suurepalgalised. Kui 

tunned, et just SINA vastad neile 
kriteeriumitele, siis võta kindalsti 

ühendust nende manageriga 
telefoninumbril 900 44 55.

Suhtenurk



Kuidas leida 
esimest 

soojuskiirt?
Käes on väga pime aeg – ilmad on enamasti 

kõledalt hallid ja lörtsised, aknapragudest pressivad 
end külmade tuuleiilidega sisse mitmed kurvad 
uudised ja igapäevased õnnetused tunduvad palju 
rusuvamad kui muul ajal. Seetõttu tuleb mõelda 
rõõmsaid mõtteid ning leida igast päevast midagi 
ilusat. Siinkohal tulevadki appi meie kooli Olümpose 
jumalad. 

Reisijumalanna Margit Hallmägi arvab, 
et oma huvitava ja maailmapilti avardava reisi 
sihtpunkt tuleks valida lähtudes taustsüsteemist. 
Käies koolis Hansa Liidus olnud linnas, tasubki 
uurida kõigepealt selleaegset ajalugu ja kultuuri 
ning valida külastamiseks näiteks Ojamaa ja sealse 
Visby linna. Tema meelest peaks enne retke asuma 
seisukohale, et õige hansa kultuur jõuab meieni 
eelkõige toidu kaudu, sest need tavad on kõige 
visamad säilima. Ojamaale ehk Gotlandile jõudmine 
on aga juba omamoodi seiklus, sest on keerulisem, 
kui võib arvata. Ärge unustage nn charterlennu 
võimalust. Lihtsamalt saab hansatunde kätte ka teisi 
Eesti hansalinnu külastades – sõitke rongiga 
Viljandisse, külastage Tartut või avastage talvkevadist 
Pärnut. Isegi ajalooline Läti linn Cēsis (tuntud ka 
Võnnu nime all) on hea lähedane sihtpunkt 

Ajaloojumal Jaak Juske kirjutab: „Kindlasti 
soovitan lugeda ajaloodoktor Marika Mägi "Rafalat", 
mis pakub välja uue põneva teooria Tallinna linna 
sünniloo kohta lähtudes teiste Läänemere-ääresete 
linnade tekkeloost. Teine põnev raamat on doktor 
Raul Talviku "Teekond maailma ääreni", kus ta 
tõestab, et Lennart Meril oli oma "Hõbevalges" õigus 
- kreeklane Pytheas jõudis oma 4. sajandil enne 
Kristust toimunud rännakul Saaremaale ja Kaali 
kraatri, Päikese haua servale. Ja otse loomulikult 
soovitan lugeda Valdur Mikita triloogiat, mille 
viimane osa "Lindvistika ehk metsa see lingvistika" 
ilmus aasta lõpus. Mikita kirjutab Eesti suureks. 
Selliseid tekste vajab iga rahvas. Tema triloogia aitab 
meil leida oma juuri, vaatab Eesti ajalugu uue nurga 
alt.“ Lisaks soovitab ta võtta kevadel ette sõit Keila-
Joale, külastada juga, parki ning imelise lossi 

ajaloomuuseumit.

Sportlikkuse jumalanna 
Tammaru saadab kõik õue. Tuleb 
leida omale meeldiv ala ning 
tegeleda sellega värskes õhus. Võtke 
sõbrad kaasa ning jalutage kasvõi 
niisama – vähemalt tunnikese. 
Teiseks toob ta välja, et päevas 
tasuks teha vähemalt 20 minutit nii 
intensiivset trenni, et saaks kohe 
kõik väljahigistatud jääkained dušši 
all maha pesta. Kaks korda nädalas 
võ iks seesugus t in tens i iv se t 
sportimist teha lausa tund aega. 
Peamine on siiski kevadel õues 
l i i k u d a – j a l u t a d a k o e r a g a , 
rulluisutada, jalgrattaga sõita, 
kepikõndi harrastada, metsas 
jooksmas käia. Kevadel ju loodus 
ärkab! 

Tervislikkuse jumalanna Lilian 
Kippasto manitseb looduses 
j a l u t a m i s t t e g e m a i l m a 
kõrvaklappideta – maailm laulab 
oma laule, neid tuleb kuulata. 
Samuti tasub vältida nutiseadmeid 
ning liikuda toredas seltskonnas, et 
saaks vahetult inimestega suhelda. 
Rohkem peab sööma puu- ja 
juurvilju ning puhkama peaks 
looduses toredate kaaslastega. 
Üldiselt tuleks tema sõnul vältida 
tervist kahjustavaid tegevusi. 
Loomulikult tuleb kõike seda tehes 
silmas pidada, et ilm on järsult 
soojaks muutumas. Kindlasti tekib 
tahtmine õues liikudes hõlmad lahti 
sall kaelast ringi keksida, kuid seda 
ei tohiks endale veel lubada – 
kevadine tuul on salakaval. Hoidke 
end soojas ning liikuge palju!

S o o v i t a n p ü s i d a k u r s i s 
kevadmoega ning panna rõhku 
soojadele toonidele – kirev väljast 
on õnnelik seest!

xoxo

-Aphrodite
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GAG Sotsiaalmeedias

"Mõnikord on elu 
nagu eesti keel - pole 

tulevikku" - Grete Rahi 2k15 


/peeter @kpeetris/

PÄRLEID TWITTERIST
tuletis: Võhnu+lane 


näidislause: Ma olen võhnlane, 
kui pean GAGi kolmandale 

korrusele kõndima. 

/Gerli @universiumitolm/


PÄRLEID INSTAGRAMIST



VAIMUKAID TSITAATE
“Olen tähele pannud, et kui Virgil on 
värskelt värvitud pea, on tal palju parem 
tuju” - õpilane


“Sinu jätan ma magustoiduks” - Anne 
Reinsalu


“You’re so cute!” - Inna Grauziniene


“Vahel mõtlen küll, et enda hoidmiseks 
peaks vast vähem töid tegema. Olen 
seda mõelnud korduvalt… aga läheb 
ikka, nii nagu tavaliselt” - Anu Kell


“*õpilane*, kuidas sul sõpru on?” -Henrik 
Salum


“Ei ole sellist asja nagu pool viga. Ei saa 
ju olla näiteks pool rase - sa kas oled või 
ei ole!” - Anu Kell


Virgi: “Karl Ander, mis on pinge 
mõõtühik?”

Karl : Noh… need mis kõtu peal - voldid!”


Virgi Roop: “Herbert, millal me kohtume?” 
Herbert: “Teiega võin ükskõik millal 
kohtuda.”

“Iga pidu peale kolmandat siidrit tantsid 
sina ju meill labajalga - vot tulevane 
tantsupeo tehniline juht!” - Valdur Paraśin

“Ma võiksin ju öelda, et palun jäta 
meelde, aga see ju ei toimi, nii et tambi 
see endale lihtsalt pähe! “ - Lilian 
Kippasto

“Naistel on antud elus teine ülesanne, kui 
lihtsalt juua!” - Lilian Kippasto


“Ja siis sai meist kartulirahvas…” - Jaak 
Juske

"Lapsi sünnib nii, nagu torust tuleb.” - Ele 
Pidman

“Kirjutage kindlasti Norra, sest Norra on 
Euroopas ja Euroopa on tähtis.” - Ele 
Pidman

Ütlusi võite saata meile ausona@gag.ee
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