PEATOIMETAJA VEERG
Tervist GAG’ikad!
Taas on kätte jõudnud aeg väja anda uhiuus kooliajaleht
Ausõna. Võin teile, kallid lugejad, kinnitada, et tegu ei ole
viirastuse ega unenäoga, vaid tõepoolest on tegemist lausa
teise sel õppeaastal välja antud väljaandega. Sellist nähtust
nähti viimati nende iidsete müüride vahel veel enne, kui me
sööklast kiievi kotlette ja singitaskuid juurde saime tellida.
Pärast detsembrikuu numbri väljaandmist, on meieni jõudnud
igati positiivne tagaside, aga loomulikult koos mõnede
konstruktiivse kriitika märkustega ning just seepärast
panustasime koos meie imelise GAG Ausõna toimetusega sel
korral veelgi suurema osa oma ajast ajalehe lihvmisele, andes
sellele uue ja proﬀessioonaalsema välimuse ning pakkudes
laiemas ulatuses põnevaid artikleid nii noortematele kui ka
vanematele. Viimase aja sündmuste põhjal, oleme vast kõik
taasavastanud ajakirjanduse ja sõnavabaduse tähtsuse meie
elus. Loomulikult oleme kogu toimetusega Charlie’d ning
sõna võtab selles väljaandes ka 10.a klassi õpilane Anna Linda Tomp, kelle korraldatud Facebooki event
inspireeris sadu Eesti noori mälestama sündmuses hukkunud kirjanikke, joonistajaid ja politseinikke.
Minu meelest on väga tähtis, et ka praegu vestleksime sel teemal edasi, kuna mainstream meedial on
halb komme seesugune tragööda väga lühikese ajaga väga suureks puhuda, pannes sajad tuhanded,
isegi miljonid inimesed leinama ja mõtlema selliste oluliste teemade tähtsuse üle, kuid samuti üsna
kiiresti juhtida selle sama rahva tähelepanu sootuks mujale. Muidugi pole kellelgi meist aega 24/7
mõelda iga võimalikku elu valdkonna probleemide ja tragöödiate peale, aga tähtis on meeles pidada, kui
õnnelikult me tegelikult elame ja vinguda natukene vähem. Eks see viimane lause on võibolla natukene
silmakirjalikult kirjutatud, arvestades sellega, et viimasel ajal on aina kõvemini olnud koridorides kosta
stressis 9ndike ja abiturientide saginat, kuna peatselt on lähenemas igasugused katsed ja eksamid.
Eeldades, et oleme suutnud viimaste aastate jooksul oma õpingutes heal järjel püsida ja meis on
motivatsiooni ja tahet edasi õppida, ei tohiks me keegi tegelikult eriti pabistada, aga samas on see kõik
üsna hirmus küll. Siiski soovin ma kõigile edu ja jaksu tulevate katsete, arvestuste ja tasemetööde jaoks.
Praegu, aga soovitan teil kätte võtta värske Ausõna ning nautida viimaseid talvenädalaid.

AUSÕNA TOIMETUS:

Anna-Grete Aps 8.b

Rebecca Christal Õunap 10.a

Peatoimetaja: Kaja Silva Aulik
9.a

Karmen Juhkam 8.c

Signe Rebassoo 10.b

Kristel Rjabov 8.c

Kaspar Kuus 11.a

Kujundaja: Rasmus A Õisma
12.b

Rebecca Tamm 8.a

Charlotta Rebecca Zobel 11.b

Gloria Kreiger 8.a

Susann Kõomägi 12.b

Keeletoimetaja: Raul Markus
Vaiksoo 9.a

Mari Paraśin 8.a

Triinu Toomsalu 12.c

Hannariin Lamp 9.a
Marilin Moor 9.c
Gerli Parve 10.a

Tänud Anna Linda Tomp (10.a),
Ilona Troitskaja (10.d)

LAPSESUU
Kuidas olla õnnelik?- „Sul peab palju sõpru ja
arvutimänge olema.“; „Rõõmu ei saa osta. No siis
saab kui suurde Kaubamajja minna. Näiteks Kristiine
keskusest saab.“; „Siis ka ei saa õnnelik olla, kui
pesema peab.“
Kes on pensionär?- „Suurte hammastega inimene.“;
„See, kes käib kepiga.“
Kes on geenius?- „Mina!“; „See, kes vaatab ufosid ja
saab pimestuse.“

Mida tähendab väljend: „Närvid on läbi“?- „Oled
tüdinud.“; „Ajunöörid purunevad siis kui sul närvid
läbi on..“; „Nagu filmides: kujutad ette kuidas sa ta
trepist alla lükkad“
Millal sa saad aru, et oled armunud?- „Kui sa talle
kirju ja roose saadad. (Roose ei tohi unustada!!!)“;
„Armastus on pime!“
Kas on parem olla vallaline või abielus?- „Kui sa
oled vallaline ei pea koguaeg musutama.“; „Aga kui
oled abielus, teeb naine sinu eest kõik tööd ära.“;
„Kui sa abiellud saad uue liigi kasvatada.“

Mis on Euroopa Liit?- „Üks firma.“; „Ühinenud
prototüüp.“(„Mis on prototüüp?“- „Ei tea.“)

Mitut last te tahaksite kunagi saada?- „200!“„Miks?“- „Siis riigikogu määrab mulle veoauto ja kui
keegi tahab mulle kallale tulla, teeb minu lasekari
neile 1:0.“
Autorid: Mari Parašin, Rebecca Tamm (8.a)

Huvitavaid fakte

Mõista, mõista …

Inimese skeletis on 206 nimelist luud.
Tolmuimeja leiutati aastal 1901.
Euroopas on iga neljanda surma põhjus vähk.
127 aastat vana auto müüdi oksjonil maha 4,62
miljoni dollariga.
Eestis on 1355 mõisa.
Pikimad kõrvad, mis koeral on mõõdetud on
31,1 cm parem ja 34,3 cm vasak kõrv.
“Titanic” on võitnud 11 Oscarit olles selle arvuga
üks enim Oscareid võitnud linateos.
Esimesed abivahendid hammaste
puhastamiseks pärinevad aastast 3500 eKr

Palju nõelu, aga niiti ei ole.
Mis hääleta tumm, aga palju räägib?
Üks hani karjub kahte häält.
Pooleaastane poisike, must lapp otsa ees.
On kündjal ristiks ees.
Siidikeral seitse auku sees.
Heinamaa kaks korda niidetakse.
Esiteks valge kui lumi, pärast kui haljendav rohi,
viimaks punane kui veri, lapsele magus kui mesi.

Naljad

"Kus sa puhkuse veetsid?" küsib üks sõber teiselt.
"Esimese poole Šveitsi Alpides."
"Ja teise poole?"
"Kipsis."
Miks on naljapäev 1. aprillil ja blondiinide päev 31.
mail?
Vastus: Selleks ajaks jõuavad 1. aprilli naljad
blondiinidele kohale

SÜNNIPÄEVAD
8. veebruar: Kristiin Sidok
12. veebruar: Karin Käär
13. veebuar: Valdur Parašin
14. veebruar: Kristi Saarpuu
15. veebruar: Kerli Koppel

Kus esinevad Eesti parimad stand-up koomikud?
Vastus: Riigikogu kõnetoolis
Kes tunnevad alati 1. septembrist kõige suuremat
rõõmu?
Vastus: Need inimesed, kes ei pea enam kooli minem

16. veebruar: Hille Tamkivi

4. märts: Kati Pajo

21. veebruar: Helda

13. märts: Birgit Drenkhan

Venderström

15. märts: Ants Soosõrv

22. veebruar: Martin Salong

18. märts: Kadri Pajo

26. veebruar: Katre Pelisaar

19. märts: Merike Volar

27. veebruar: Tiina Naissoo

25. märts: Kelly Laksberg

4. märts: Elle Ronk

29. märts: Teele Metstak

TAMARA SMIRNOVA
RÄÄGIB ARMASTUSEST,
SUHETEST JA ETIKETIST
INTERVJUU JA FOTODE AUTORID SUSANN KÕOMÄGI JA RASMUS ÕISMA
Miks Te hakkasite vene keele õpetajaks?
Ma alati mõtlesin, et tahan saada õpetajaks,
kuid kunagi ei arvanud, et just vene keele
õpetajaks. Minu enda vene keele õpetaja oli
ka mu klassijuhataja. Vene keeles ja
kirjanduses olin kooliajal tugev, aga õpetaja ei
pannud mulle mitte kunagi viit. Kogu aeg oli
hinne 4. Kui õpetajaks sain, siis mõtlesin, et
ei taha olla selline õpetaja nagu tema, vaid
soovin teha midagi teisiti.
Mida Te teeksite koolis ümber või teisiti?
Ma teeksin ruume juurde. Võiks olla selline
suur ruum nagu ülikoolis - auditoorium. Vot
sellest ma unistan. Loengute pidamiseks meil
polegi midagi. Aula on küll olemas, aga see
pole päris see. Mulle meeldiks, kui lektor/
kõnepidaja/õppejõud näeks kõiki. Veel
unistan ühendusest kahe maja vahel, mida
linn vist ei luba. Meeldiks just ülekäik, mitte
maa-alune tunnel.
Mulle ei meeldi hinnete panemine
numbriliselt. Ma saan aru, et kuidagi peab
hindama, aga pigem võiks kasutada
arvestatud/mittearvestatud süsteemi. Mulle
ise meeldib hinnata sümbolitega, muidugi
mitte ekoolis vaid enda jaoks näiteks vene
keele suulise eksami ajal. Kasutan kolme
sümbolit: ring, nelinurk ja kolmnurk. Ring on
kõige kõrgem hinne, kolmnurk kõige
madalam, nelinurk keskmine hinne - ükski
neist aga poleks negatiivne hinne. See
tekitab psüholoogilise efekti, et laps ei pea
muretesema numbrite pärast, sest tal pole

võimalust saada
negatiivset tulemust.
Hüüumärgid ka mulle ei meeldi. Kodutööd
peavad olema, aga mitte väga palju.
Sooviksin enda klassi palju raamatuid ja
tahaks enda klassi seda seadeldist, millega
saan raamatust pildi kohe seinale lasta. Oleks
tund palju huvitavam ja kasulikum!
Mida Te vabal ajal armastate teha?
Naudin oma aias istumist. Veel meeldib väga
lapselastega aega veeta. Nendega
koosolemine tekitab minus palju häid
emotsioone. Iga kord üritan lastega teha
midagi põnevat või õpetlikku.
Laupäeviti käin ujulas ujumas. Püüan ikkagi
iga laupäev. Mitte suvalisel ajal, vaid hästi
vara hommikul, sest hommikuti on vesi
natukenegi puhtam kui õhtul. Kui laupäeval ei
jõua, siis pühapäeval.
Raamatut loen unerohuna. Igal õhtul mõni
peatükk või kasvõi 3-4 rida. Ei pea alati isegi
raamat olema, võivad ka ajakirjad/ajalehed
olla, kust mõni artikkel üle vaadata. Loen nii
eesti kui vene keeles, oleneb mis kätte
juhtub. Lemmikraamatut ja -autorit pole. Igal
autoril võib mõni hea teos olla! Eesti
autoritest meeldib Tammsaare filosoofiline
lühijutt armastusest. Seda on hea õpilastele
lugeda anda, kui armastusega jännis ollakse.
Puškini luuletused meeldivad ka väga! Kord
õpid ära - eluks ajaks jääb meelde. Tahan
kaheteistkümnendikele kõigile anda ühe
luuletuse, mis neile igaveseks meelde jääks.

Kuidas Te end vormis hoiate?
Mulle meeldib väga süüa ja ma ei arva, et
dieedi pidamine oleks õige. Kui meeldib siis söö. Pole midagi. Endale mulle meeldib
ujuda, nagu juba mainisin. Suvel kindlasti
teen seda just meres. Kunagi lapsepõlves
harrastasin ka iluuisutamist, mitte
professionaalselt muidugi. Meie linnas oli
igas hoovis tükike jääd ja siis käisime
sõbrannadega uisutamas. Ma mäletan seda
aega, kui sain kingituseks oma esimesed
uisud, need olid ilusad valged uisud, mida
ma väga hoidsin ja hiljem ka edasi
pärandasin.
Kust Te enda riided ostate?
Lemmikpoode mul ei ole. Pean kindlasti
riideid proovima. Kui sobib ja tunnen end
riietes hästi, siis ostan ära. Kui ei istu hästi,
siis niisama moe pärast ei osta kunagi. Käin
poodides alati suvaliselt, kui hakkab midagi
silma, siis astun sisse.

Kuidas naised trepist üles peavad
minema?
Naised lähevad alati esimesena trepist üles
ja mees peab aitama naist, ulatades talle
käe, kui trepist alla tullakse. Naise jalad
peavad olema trepi suhtes diagonaalis. Siis
tunnetate stabiilsust - on kergem. Ja naised
peavad väikeste sammudega trepist üles
minema!!
Kas Teie arvamus mehest langeb, kui tal
on spordisokid ja kingad?
Ei lange. Praegu oli paar aastat selline mood
ka - poisid kandsid kogu aeg spordisokke.
Mulle lihtsalt isiklikult ei meeldi, aga mood
on mood. Kui tal on ülikond, siis peavad
olema ikka viisakalt pikad sokid ja kingad.
Minu arvates on spordisokid ainult trenni
jaoks.

Mis on suurim stiiliviga, mida tüdruk saab
teha?
Peab ikka peeglisse vaatama enne, kui kodust
välja lähed. Ei tohi valida riideid moe järgi, vaid
tuleb vaadata, mis ikka sobib. Oluline on oma
stiili järgida.
Millal Teie esimene suudlus oli?
Koolis. Suudlemiseni läks asi vist üheksanda
klassi lõpu poole. Eks seal oli ka mingi
sümpaatia, aga pigem ikkagi segased tunded.
Esimene armastus oli mul kuuendas klassis.
Mõnel võib-olla tekkis esimene armastus juba
lasteaias, aga kuna mina lasteaias ei käinud, siis
ei saanud seda nii varakult tekkida.

kutsus mind tantsukursustele kaasa ning mina
nõustusin. Panime end kirja kursustele, mis
toimusid Telliskivis asuvas kultuurimajas.
Esimeses tunnis olid tüdrukud ühes reas ja
poisid teises reas. Õpetaja ei jõudnudki veel
öelda, et poisid valivad tüdruku, kui minu ette oli
juba ilmunud noormees, kes tahtis tantsida. Tol
hetkel oli mul ükstapuha, aga näete… siiamaani
tantsime.
Mida Te hindate suhte juures kõige rohkem?

Kus Te kohtusite enda mehega?

Ausus on väga oluline. Kui midagi juhtub, siis
peab ikkagi kohe ausalt ära rääkima. Oluline ka
austus. Kui sa kedagi tõeliselt armastad, siis ei
kao armastus kuhugi. Ta küll muutub aja jooksul,
kuid see on loomulik. Mida kauem olete koos,
seda rohkem oskate hinnata oma suhet.

Kui ma olin ülikoolis esimesel kursusel, oli mul
üks sõbranna, kes ei osanud tantsida ja ta

Kas tänapäeval on oluline, et mehed tooks
naistele lilli?

TOL HETKEL
OLI MUL
ÜKSTAPUHA,
AGA NÄETE…
SIIAMAANI
TANTSIME.

Kindlasti. Lilled on parim kingitus - need on ju nii
odavad, aga ometi ilusad. Mõni mees ei too
üldse mitte kunagi ja kui ta juba suhte alguses ei
harju lilli tooma, siis ei too ta hiljem ka. Kui me
(praegune 12.b) olime kaheksandas klassis, siis
poisid korjasid mulle Saaremaal
klassiekskurssioonil lilli. Viisin Tallinnasse ja mitu
nädalat seisid - nii ilusad olid. Ei pea olema roos
või uhke kimp saja lillega, peab olema
armastusega toodud.

Kas esimese sammu peaks tegema mees või naine?
Ikkagi mehed peavad esimesed olema, muidu tulevadki sellised
argpüksid. Inimesed peaksid olema abielus, ka mina olen
ametlikus abielus. Mõni räägib, et meil pere ja lapsed, et mis
vahet sel on, et vabaabielu on sama asi. Aga ei, peab olema
ikka valge loor ja kleit, siis tekib õige tunne.
Kas mehed ja naised saavad olla sõbrad?
Muidugi! Mul endal on ka meessoost sõpru ja mitte kunagi ei
tekkinud sellist mõtet, et midagi enamat võiks ka olla. Tütrel oli
tantsimas väga hea partner noorena ja nad olid väga head
sõbrad. Praegu on juba mõlemal pered, aga suur sümpaatia on
säilinud.
Mida Te arvate kooseluseadusest?
Sellest ei saagi aru. Kui jumal lõi nii, et on mees ja naine, siis
ikkagi peab ka olema nii. Ei poolda seda. Ma arvan, et see
olukord on tekkinud kasvatuse tõttu.
Mida Te arvate sellest, kui teie klassis tekiks paar?
Peaaegu igas klassis on olnud, aga praeguses klassis ei näe.
Kõik saavad küll hästi läbi, aga nad on nii palju koos, et ei saa
tekkida, aga ma arvan, et tulevikus võib küll tekkida.

VENE
KULTUUR
JÄRGNEB
TAMARALE
KÕIKJALE
Kas Te kavatsete võtta uue
klassi järgmisel aastal?
Jah, mõtlesin küll, et võtan ühe
kümnenda klassi.
Milline on hea klassijuhataja?
Hea klassijuhataja saab aru oma
õpilastest ja usub südamest, et
neist tuleb midagi head tulevikus.
Klassijuhataja peaks suhtlema
rohkem oma õpilastega, kui
ainult õpetaja ja õppetöö
tasemel. See on tema südameasi
oma lastest hoolida.

Milles Teie töö seisneb?

Uus juhiabi- Yvonne Lagle

Peamine töö on suhtlemine kooli õpetajate ja
õpilastega. Samuti kirjutan avaldusi, kui mõni õpilane
peab älismaale võistlema minema ja ka käskkirju.
Olen kui direktor printer-skänner.
Miks Te ostustasite siia kooli tulla?
Kui käisin ametikoha vestlusel, siis direktori kõne oli
väga motiveeriv ja innustav. Tundsin, et just see on
õige koht, kuhu ma soovin tööle tulla.
Milline esmamulje Teile meie koolist jäi?
Taaskord tagasi vestluse juurde, direktori kõrval
istusid põhikooli- ja gümnaasiumiosa õppejuhid, kes
rääkisid, mida nad koolis teevad ja kui tõsiselt nad
tööd võtavad. Sellest vestlusest jäi väga positiivne
mulje koolist.
Millega Te enne tegelesite?
Tegelesin õppimisega ja selle kõrvalt igasuguste
asjade müügitööga.

KES? MIS? KUS?
Milline on Teie haridustee olnud, pean silmas
põhikooli, gümnaasiumi ja ülikooli?
Käisin kuni 5. klassini 37. keskkoolis. Pärast 5.
klassi läksin Tallinna Ühisgümnaasium, kus
keskkoolis käisin kirjanduse kallakuga klassis.
Tartu Ülikoolis õppisin 5 aastat. Bakalaureusu
kraadi tegin teoloogias. Magistris tegin töö ka
usundiõpetuse erialal.
Mis on Teie kõige eredam mälestus koolist?
Kõige eredamat mälestust on väga raske
kirjeldada, aga saan öelda, et need sõprusringid,
m i s t e k k i s i d . L o o m u l i k u l t k a t re e n i n g u d
võistlustantsus.
Millised on Teie hobid?
Tundub, et võistlustantsust on tasntsupisik sisse
jäänud, sest käin erinevatel tantsutrennides. Käin
ka fitnesstreeningutel. Reisimine, vanemad on
mind väikesest saati igale poole viinud ja
raamatute lugemine.

Kus te reisimas käinud olete?
Olen käinud väga palju erinevates kohtades. Arvan,
et kõige meeldejäävamad reisid olid Itaaliasse,
Prantsusmaale ja Kuubasse.
Ja lõpetuseks, kas Te olete rahul oma töökohaga?
Praegusel etapil saan öelda, et ma olen väga rahul
oma töökohaga.
Aitäh intervjuu eest! Loodan, et ka koolipere sai
midagi uut teada meie uuest kooli liikmest. Autor:
Marilin Moor (9.c)

TPL ootab külla 9. klasside õpilasi 25.
veebruarist kuni 3. märtsini.
Lahtiste uste päevadel saad osaleda lütseumi
gümnaasiumi tundides ning tutvuda õpilasesinduse,
direktsiooni ja üldse koolieluga.
Osalemissoovi korral saada e-mail hiljemalt
20.02.2015 õppealajuhataja Anne Küüsmaale:
anne_kyy@hotmail.com, kus annad teada, mis
päeval soovid kooli õppetöös osaleda.
Kohtumiseni lütseumis!

KARLOS KOLK
Kust tuli idee hakata räppariks?
Otseselt ei peagi ma ennast räppariks, vaid lihtsalt nooreks
poisiks, kellele meeldib erinevaid asju katsetada ja tegeleda
sellega, mis talle huvi pakub. Ja huvi hakkas see pakkuma
seetõttu, et mu parim sõber on üks Eesti tuntumaid
räppareid. Mu vend kirjutab talle laulu sõnu, teeb koos
temaga muusikat ja on ise ka räppar. Siis tuli ka minul tuju
teha oma esimene lugu…
Millest räägib "Vaata parem ette, olen Karlos Kolk"?
Kuna alguses ei olnud mul üldse ideid millest lugu teha, siis
mõtlesin, et teeks iseendast! Mind on pikka aega kiusatud
koolis. Sellist suurt plahvatust pole toimunud, et hakkaksin
vastu vägivallatsema, aga keegi tegelikult ei tea, milleks ma
võimeline olen. Mind tundmata, peavad inimesed mind
saamatuks. Sealt tuligi "Vaata parem ette...".
Kust tuli idee sellele loole ka muusikavideo teha ja kuidas
see sujus?
Kui beat oli valmis saanud, sõnad olemas ning lugu
salvestatud ja monteeritud, tundus, et sellest jäi luidagi
väheks. Alguses arvasin, et ma ei avalda seda, esimene
lugu ikkagi, kuid ma mõtlesin ümber. Siis tundus lahe, kui
oleks video ka olemas. Sõbrad tulid appi, läksime linna aga
ei osanud midagi välja mõelda. Siis leidsime lahedaid kohti
ja sealt hakkas neid erinevaid klippe tulema. Algul ei tulnud
midagi välja, ei olnud ju varem sellega tegelenud. Pärast läks
kõik väga ladusalt. See kõik käis nii kiiresti: sain sõnad
ja video valmis vaid viie tunniga.
Kas plaanite veel laule kirjutada? Või olete
seda koguni juba teinud?
Ühe laulu olen teinud, seda ei plaaninud
alguses avaldada. Selle sisu rääkis
millestki, mis lihtsalt ei sobi internetti.
Aga sõbrad arvasid, et see on veel
palju kordi parem, kui eelmine. Neile
meeldis väga. Põhimõtteliselt on
sõnad olemas, kuid väike lihv ei teeks
paha. Mul on plaanis teha midagi
suurt...
Kuidas teile meeldib see kuulsus
mille olete saavutanud?
Otseselt ei pea ma ennast kuulsaks, vaid
olen rohkem „tuntud“. Samas on mulle
juba lapsest saadik meeldinud tähelepanu

ja nüüd, kus mu videot on üle 240 000
korra vaadatud, on uhke tunne küll. Kui
inimesed küsivad pilte ja autogramme...
See kõik teeb mind ainult rõõmsaks!
Kuidas tulete toime vihkamisega, mis
„tuntusega“ kaasas käib?
Algul olin ma üpris kurb nende halbade
kommentaaride pärast, mida igal pool
ikka leidus. Samas oli ka palju häid
sõnumeid ja ma mõtlesin endamisi, et
kui neile minu tegevus ei meeldi, miks
nad mind siis jälgivad? Öeldakse, et kui
tahad olla õnnelik ja positiivne, siis tuleb
mõelda nii...
Kes on teie enda iidol, keegi kellest
inspiratsiooni saate?
Algul ma vaatasin suuri staare nagu
Kanye West, Eminem, Schoolboy Q ja
muid suurema mastaabiga tüüpe, kuid
siis mõistsin, et kui tahan saavutada
kuulsust ja silma paista, siis tuleb
alustada Eestist. Nii hakkasin ma
kuulama Eesti räppi. Nüüd on mu
suurimateks iidoliteks Uku Arop (Suur
Papa), Tommy Cash, mu oma vend ja
paljud teised tuntumad ja vähem
tuntumad Eesti räpparid.
- Raul Markus Vaiksoo ja AG Aps

Teatavasti leidis 7. jaanuaril Pariisis aset tragöödia.
Rünnati prantsuse satiiriajakirja Charlie Hebdo
peakontorit, mille tagajärjel hukkus 12 inimest. Ent miks
on enam kui kuu aega tagasi aset leidnud sündmus
kajastatud Ausõnas ning milline on seos meie kooli
õpilastega? 10.a klassi õpilane Anna Linda Tomp algatas
ürituse nimega „Toetame Charlie’d“ mis kutsus üles kõiki
eesti inimesi kandma 9. jaanuaril musta värvi riideid, et
mälestada tragöödia ohvreid.

JE SUIS
CHARLIE

Mis pani sind algatama Kas üleskutset kajastati ka meedias?
sellise ürituse?
9. jaanuari õhtul võis „Aktuaalses
Esiteks puudutasid kaameras“ näha reportaaži „Toetame
mind väga
Charlie’d“ algatusest. Selleks ajaks oli
eelnevalt mainitud üritusega liitunud ligi 900 inimest.
sündmused. Olin
Milline oli tagasiside?
uudise
teadasaamisest
Tagasiside oli positiivne. Tore näide –
alates šokis.
teades, et üleskutse päeval külastavad
Samal õhtul
meid reporterid, palusin oma klassilt, et
Facebookis kutsuti
mind liituma sarnase vähemalt nemad kõik musta värvi riides
oleksid. Vastuseks sain, et nad oleks nii
üleskutsega Belgias
ning nägin, kuidas vähem või naa tulnud, ega nad ainult ETV jaoks
sellest osa ei võta. Samuti helistasid mulle
kui tunniga oli selle
algatusega liitunud sadu inimesi. inimesed küsimustega stiilis „Anna Linda,
Jõudsin
järelduseni, et ka Eestis võiks ja peaks mul ei ole musti riideid, kas see on okei
kui mul tumesinine kampsun on?“ jne.,
tõstma teadlikkust tragöödia osas, eelkõige kooliõpilaste seas.
mis näitab, et üritusest võeti osa mõttega.
Mitte ainult ei olnud tegemist tragöödiaga vaid ka otsese
rünnakuga sõnavabaduse vastu. Võtsin ühendust Belgia ürituse Kas sooviksid midagi veel lisada?
korraldajaga, küsisin luba ürituse idee kasutamiseks ning nii
saigi „Toetame Charlie’d“ alguse. Esmalt liitus ainult minu klass
Suur-suur tänu kõigile, kes algatusega
ning hommikuks oli event’il juba ligi 400 osalejat.
liitusid. Ma arvan, et ma ei ole ainus, kelle
jaoks oli niivõrd suur osavõtt (pean silmas,
Kas ka meie kooliõpilased võtsid üritusest osa?
et suur osa osalejatest olid meie kooli
õpilased) järjekordseks tõestuseks, et
Jah, kordi rohkem, kui ma oodata oleks osanud. Lisaks
meie kooli õpilased on tõesti väga-väga
meeletule positiivsele ja heakskiitvale tagasisidele, ootas mind
reedel koolis ka midagi ootamatut. Hommikul garderoobi jõudes inimlikud ja intelligentsed. Samuti tänan ka
GAG juhatust toetuse eest.
tõepoolest väga suur osa õpilastest oli musta värvi riietes, mis
oli väga liigutav.

- Anna Linda Tomp (10.a)
Moelennuk stardib 13.
märtsil juba 5. korda,
selleaastaseks teemaks on
"Connectivity" ning üles
astub 14 disainerit 11
kollektsiooniga! Tule ja saa
osa unustamatust lennust!
Asukoht: Widescreen
Studios
tumblr.com/moelennuk

The
Led
Zeppelin
Session
Jõulude eel 22. detsembril toimus Nordea
kontserdimajas suurejooneline kontsert “The Led
Zeppelin Session”, kus esitati maailmakuulsa
Suurbritanniast pärit rokkansambli Led Zeppelini
parimaid palasid. Kuna üritust korraldas Gustav
Adolfi Gümnaasium, olid meie kooli õpilased,
vilistlased ja muidugi ka direktor ise, kes oli “The
Led Zeppelin Session” idee autoriks, selle kõige
keskmes ning kaasa tegid ka mitmed tuntud
tegelased nagu Lea Dali Lion, Robert Linna, Mikk
Tammepõld, Marie Vaigla ja Indrek Patte.
Üritusel esinenud Direktori Bänd sündis
juba kaheksa aastat tagasi, selle eesotsas on
Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur,
kes täidab bändis basskitarristi osa, teisteks
liikmeteks on sama kooli endised õpilased – Jonas
Kaarnamets, Rauno Laikjõe, Martin Petermann ja
Kaspar Tambur – ning bänd toob kuulajateni rokki,
bluusi ja progerokki.
Kontserdieelselt toimus koolisolistide
konkurss, kuhu tuli kokku Led Zeppelini austajaid

kõikjalt üle Eesti, et välja selgitada, kes saavad
selle suurepärase võimaluse esitada suures
kontserdisaalis kõrgelt hinnatud Led Zeppelini
loomingut mitmete andunud fännide ees. Nii
osutusidki Krisdelle Viljak, Inda-Mirell Zeinet ja
Karmel Üksvärav nendeks õnnelikeks
kaugematest Eesti paikadest ning nendega koos
esinesid muidugi ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi
solistid Mariann Saibur, Anne Liis Puhk, Kaspar
Tambur, Loora-Eliise Kaarelson ja Khris-Marii
Palksaar.
GAG õpilased, kes olid ürituse
korraldamisse kaasatud saabusid kohale juba 22.
detsembri hommikul kella üheksaks, et Nordea
Kontserdimaja lava paika panna. Kõigile jaotati
ülesanded ning õpilased olid abiks nii enne üritust
kui ka kontserdi ajal.
Aasta aega tagasi GAG poolt korraldatud
“Pink Floyd T.R.I.B.U.T.E” kogus palju menu ning
nagu juba ette võis arvata, oli ka “The Led
Zeppelin Session” äärmiselt edukas ning
tagasiside väga meeliülendav. Hea tiimitöö, pidev
harjutamine ja suur pühendumus viivad alati
professionaalse ja nauditava tulemuseni ning seda
on ka meie kooli poolt korraldatud suurkontserdid
välja näidanud.
“
The Led Zeppelin Sessionil” esitatud lugude
hulgas olid mitmed surematud hitid, näiteks „The
Ocean", „Since I've been Loving You", „Kashmir"
ja „Stairway to Heaven". Kes pole Led Zeppelini
loominguga väga kursis, siis oleks aeg sisestada
see nimi YouTube’i otsinguribale ja avardada oma
muusikamaailma kvaliteetse hard rock’iga.
Signe Rebassoo 10.b ja Gerli Parve 10.a

Helen Truuverk,Nicole-Angel Erich,Angelika
Anette Antsmäe "In Catenis" (8.a) põhikool I koht

Hele-Riin Palumaa, Marie Mäetamm
"L'histoire de la mode" (7.a) II koht

Enelyn Vilk "Inglid ja
Deemonid" (10.c) III koht

2) Elina Salumäe "Jucundus" (10.a) gümnaasium II koht

KULDLÕIGE 2015
6.veebruaril, algusega kell 17.00 toimus Gustav Adolfi
Gümnaasiumis noorte moe-show Kuldlõige. Selle aasta teemaks oli
„Aeg pärast aega,” mis andis osalejatele üpris vabad käed. Kokku
nägi moelaval 7 kollektsiooni 11 noore disaineri poolt. Uuendusena
valmistati ka tutvustavad videoklipid, mis lõid meeleolu ja andsid
ettekujutuse moeloojate ideedest ja inspiratsioonist.
Sellel aastal oli näha heledate toonide laialdast kasutamist. Valget
kombineeriti nii musta, kui ka heleroosaga. Samuti leidus ka julgeid
värve, nagu helkurvestidele omane oranž ja erkpunane. Moe-show`lt
ei puudunud ka meeste pesukollektsioon.
Kohtunikeks olid muusik Artjom Savitski, Jaunika Jartsev ja
moelooja Ketlin Bachmann.
Õhtul esines indie-rock bänd Man Made Monkey, mis sai tuule
tiibadesse Noortebänd 2014 konkursil ning E.T.A tantsutüdrukud,
kes tõmbasid publikute pilgud suutes meetri laiusel laval tantsida
kaasaegset tantsu.

Hannariin Lamp (9.a)
„Puhas leht” eriauhind

Helen Truuverk,Nicole-Angel Erich,Angelika
Anette Antsmäe "In Catenis" (8.a) põhikool I koht
Sarah Marta Veskimägi, Aurora Mikk
"8Lõngasõlme" (8.c) põhikool III koht

Trine Tamm, Kersti Peetris, Rebecca Christal Õunap (10.a)
„Wonderwear” gümnaasium I koht

Huvitavat:
Kuldlõige toimus sellel aastal 9. korda.
Esimese moeetenduse teemaks oli "Euroopa linnade
legendid kaasajal".
2008. aastal oli teemaks "Etno-Pop", mis tõi moelavale
rahvuslike mustritega riideid.
Aasta pärast seda toodi sisse gatsby`lik teema, milleks
oli “Viru-Glam".
2010. aasta teema nimi oli "Rock-Chic".
2011. oli teemaks „La Primavera” ,milles hõngus
kevadet.
2012. oli julgete mustrite ja värvide aasta, teemaga
„HELLO, AFRICA!".
2013. aastal oli juba tegu ülelinnalise teemaga ”220
volti”.
Eelmisel aastal oli Kuldlõike teemaks „Midagi on
õhus”.
- Hannariin Lamp, Rebecca Christal Õunap

Üritus, millest sa ei taha ilma jääda!
Ball kui traditsioon, mitte tavaline koolipidu
Saja päeva ball või ka lihtsalt Kevadball on olnud aastaid Gustav Adolfi Gümnaasiumi üheks
oodatumaks suursündmuseks. Traditsioon kasvas esialgu välja lihtsast tavast, kui abituriendid
hakkasid igal kevadel, täpselt sada päeva enne suve algust, korraldama balle. Nagu võite aru
saada, tuleneb sellest ka ürituse nimi.
Nagu paljud teist juba teavad, on sellel aastal balli teemaks „The Great Gatsby“. Teema kui
selline on küll võetud viimasel ajal populaarseks muutunud filmist ning raamatust lähtudes,
kuid siiski valitseb ballil üleüldine 1920. aastate stiil ja olustik. Ball toimub sellel aastal veidi
erandlikult mitte kolmanda veerandi lõpupäeval, vaid hoopis eelviimasel reedel, 6.märtsil.
Loodame, et sellisel juhul saavad ballist osa võtta ka need, kellel on muidu koolivaheajaks
plaanid tehtud. Suurepärane võimalus võtta osa kogu gümnaasiumipere üritusest ja tunda
uhkust oma kooli üle ning hinnata 11. reaalklassi tööd!

Korraldus - polnudki nii lihtne, kui esialgu tundus
Balli korraldust alustasime ajurünnakuga. Valisime kõige suurejoonelisema ajastu ehk
kahekümnendad ja seadsime sihiks koguda eelarve, millega saame ühe korraliku ja väärika
balli korraldada. Raha teenisime peamiselt koogireedetega, müües iga reede maitsvaid ja
värskeid küpsetisi. Oli ka oluline enne balli õpetada rahvas tantsima. Meie särava
klassikaaslase Dajana ja tema partneri Kert Kevini juhendamisel said reedeti hoo sisse
tantsukursused. Täname kõiki osalejaid. Peale pikki kaalutlusi, vaidlusi ja planeerimisi saime
suures mastaabis paika ka balli. First things first ehk esmalt otsisime toitlustajat, kes
ajastukohaste suupistetega külalisi kostitaks. Peale degusteerimisi saime suurepärase uudise,
nimelt oli Selver nõus olema meie sponsor toitlustuse poolel. Joogipoolisega sponsoreerib
Saku Läte. Ehk kõige hoolsamalt valisime fotograafe. Lubame, et teie kõigi kaunid kostüümid
saavad väärikalt jäädvustatud. Tänud Sander Antoniakile ja Getter Sarvele.
Jalga saate kõik keerutada suurepärase live-bändi saatel, kes hoiab teie tuju üleval terve
ürituse jooksul. Õhtujuhiks, kes väärikalt üritust juhiks, ostutus näitleja. Milline, näete kohapeal.
Kirss tordile on paljud erinevad auhinnad, mida õhtu jooksul välja loosime, näiteks on välja
pannud Viimsi Kino piletid kahele koos popkorni ja joogiga, sushikinkekaardid ja palju muud.
Kuulutame välja ka ballikuninganna ja -kuninga, kelle kroonid kinkis Maskeraadi pood.

Miks tulla ballile?
Kui eelnev pikk nimekiri meie suurest tööst ja vaevast, mis kulus balli korraldusse, ei suutnud teid ikka
veenda kohaletulemises, siis siin on veel mõned põhjused:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ball on Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolipere ammune traditsioon ja kui meie, õpilased, sellest
osa ei võta, siis kes seda veel peaks tegema?!
Mõelge asjaolule, et üks klass on võtnud vaevaks kogu raske õppetöö kõrvalt korraldada just
Teile üks vahva üritus.
Miks mitte kasvõi ühel korral aastas panna selga kleit/ ülikond ja võtta osa meeldivast õhtust?
Tasuta söök, jook ja magus peaks ju ometigi kõigile meeldima!
Mõnus muusika, erinevad huvitavad etteasted, vestlused koolikaaslastega – kõlab just nagu
meeldiv õhtu!
Mälestuseks kaunid pildid sinust ja su kaaslasest!
Sa ei soovi ju pärast koolikaaslastelt kuulda, kui vägeva balliga tegemist oli ning siis kahetseda
tulemata jätmist, ega ju?
Kõigi osalejate vahel loositakse välja põnevaid auhindu.
Kõigil on võimalus osa võtta ballikuninga ja –kuninganna valimisest.

Korduma kippuvad küsimused ehk KKK
Kas ballile peab ilmtingimata tulema teemakohase riietusega?
Jah, muidugi oleks ilus, kui kõik tuleksid ajastukohases riietuses, samas aga ei tohiks tulek kindlasti
jääda riietuse taha. Kui ei leia vastavat kleiti/ ülikonda, tulge lihtsalt sellega, mis teil kapis juba olemas
on. Kokkuvõttes ei määra lõbusat õhtut teie riietus.
Mida teha, kui mind ei kutsuta ballile?
Ja mis siis? Ballile ei pea tulema ilmtingimata kaaslasega. Oleme üsna kindlad, et päris paljud tulevad
üksi ning see ei ole mingi probleem. Nii et, Sina, noor ja kaunis neiu, kui ükski su klassi- ega koolivend
sind ballile ei kutsu, siis haara kaasa sõbranna ja garanteerime, et tantsupartnerita te ei jää!
Mida teha, kui tahaks ballile tulla, aga ei oska tantsida?
Kindlasti ei ole tantsimisoskus tingimus ballile saamiseks. Ball ei ole ainult tantsimiseks. Meil on
programmis välja mõeldud muudki peale tantsimise ning igaüks peaks leidma endale sobiva tegevuse
ja mitte tundma ebamugavust.
Kas ma võin kaaslase võtta ka väljastpoolt kooli?
Otse loomulikult võid! Kutse, mille te kõik saate, kehtib ju ometigi kahele ning keegi pole keelanud
kaaslast võtta kaasa mujalt.
Kas ja kui palju sissepääs ballile maksab?
Meil on teile superuudis! Selle aasta kevadball on täiesti TASUTA ning seda nii sinule kui su kaaslasele.

ABIKS ÕPPESUUNA VALIMISEL
Hea üheksandik!
16. märtsil 2015. aastal kell 10.00 korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž,
Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.
Kuna paljud GAG üheksandikud pole enda õppesuuna valikus kindlad, otsustasime luua
lühitutvustused iga õppesuuna kohta, mis lisaks õppekavade erisustele kirjeldavad ka iga suuna
traditsioone, klassi õhkkonda ning positiivseid ja negatiivseid külgi. Loodame, et see artikkel aitab sul
saada selgust enda valikute osas!
Tekstide autorid: Kaspar Kuus (11.a), Rasmus Õisma (12.b), Triinu Toomsalu (12.c), Ilona Troitskaja
(10.d)
Kaasa aitasid: Karl Uibo, Hans Kristofer Eiche, Morten Sirtse, Romet Laanjärv, Elin Viisileht, Mariliis
Kolk, Deivi-Päivi Preitof (12.c)
A-klassis, prantsuse ja inglise keele
õppesuunaga üle 35-liikmelises
perekonnas, on lausa lust olla, igav
juba ei hakka. Tegu on äärmiselt
sõbraliku ja vaba õhkkonnaga.
A-klass eristub teistest õppesuundadest
mitmete kultuurilooliste ainete poolest. Henrik
Salumi Tallinna vanalinna ajalooõppe tõttu saab
igaüks omale giidindusfirma luua. Martin Saare
kaasahaarav inglise kultuuriloo tund loob mulje,
et õpetaja on ise kogu Inglismaa ajaloo vältel
elanud. Valdur Parašin käe all õppivad õpilased
saavad kõik eeldused prantsuskeelse raamatu
kirjutamiseks, Katrin Meinarti prantsuse
kultuuriloo tund õpetab kõike prantslaste ajaloo
ja päevakohaste sündmuste kohta ning EvaKaarin Otsa prantsuse keele tundide abiga saab
ka alles gümnaasiumis keeleõpinguid alustanud
õpilane olla prantslasele põnev vestluskaaslane.
A-klassi võib samastada legendaarse ARühmaga, sest iga individuaali aktiivsus
moodustab ühtse meeskonna, mis näitab, et
koos on kõik võimalik. Igaaastane “English
morning” näitab, milleks on A-klass võimeline ja
Möödunud aasta “Kultuuride nädal” on ehtne
demonstratsioon selle klassi aktiivsuse ja
ühtsuse demonstreerimiseks, iga liige andis
omapoolse panuse võidu nimel.
A-klassis õppides saavad õpilased igal
nädalapäeval vajaliku doosi prantsuse-inglise
kultuuriloost. Ühtsus ja klassivaim on kõrgel
kohal ning iga päev võib tuua uusi seiklusi.

A

B

Reaalklassi valides tuleb arvestada pisut
suurema koormusega, kui teistes
õppesuundades. Kindlasti peaks olema
sügav huvi reaalainete, eriti füüsika ja
matemaatika vastu, sest need

moodustavad tunniplaanist umbes kolmandiku.
Üks matemaatika- ja füüsikatund nädalas on ka
rühmatunnina, mis võimaldab saada õpetaja
individuaalset tähelepanu ning toimub ka palju
praktilisi katseid.
Reaalklassi huvitavate lisakursuste hulka
kuuluvad praktiline keemia ning joonestamine.
Pooled tunnid toimuvad arvutiklassis, kus
õpitakse teooriat, ja teine pool tundidest laboris,
kus kinnistatakse teadmisi praktilises töös.
Kuna b-klassi satuvad kokku pisut sarnasemad
ja ühesugusemate huvidega õpilased, kui
teistesse klassidesse, siis kipub ka klass
enamasti olema ühtsem kui teised klassid. Väga
lahe kogemus on ka kevadballi korraldamine,
mis on reaalklassi ülesandeks 11. klassis, kus
tekib võimalus koos midagi suurt ja lahedat ära
teha.
Õpimotivatsioon on ülikõrge, ning see paneb
kõiki pingutama paremate tulemuste nimel. Kuigi
kõik pole väga tugevad reaalainetes, annab see
õppesuund vägagi palju – õpilased lahendavad
näiteks teatud füüsikaülesandeid valemeid
teadmata ning täiesti loogika põhjal.
Humanitaarained pole ka reaalklassis õppides
unarusse jäänud ning õpilased saavad vabalt
tegeleda ka muude asjadega, mis neid ennast
huvitavad.

Rootsi keele õppesuunas õppides
avaneb õpilasele terve Skandinaavia,
kuna tänu rootsi keelele saab aru ka
näiteks norra ning taani keelest ning
pidades silmas Eesti suunda
Põhjamaade poole, tuleb see tulevikus kindlasti
kasuks. Loomulikult ei puudu õppekavast
giidindus, Põhjamaade kultuurilugu, rootsi
kirjandus ja Rootsi ühiskond, mis avardavad

C

silmaringi, aitavad mõista rootslaste traditsioone
ning see kõik toimub ainult rootsi keeles, mis
omakorda annab juurde hulganisti
praktiseerimisvõimalusi. Siiski ei toimu kõik vaid
koolimaja nelja seina vahel: PÖFF, purjesõidud,
filmiõhtud ja Nordplus on vaid killuke aastate
jooksul toimuvast.
Kõikidele rootsi keele klasside õpilastele on väga
südamelähedased juba kümnendas klassis
tuttavaks saanud Surströmming,
üheteistkümnendas korraldatud luciapäev, mille
Staffansvisa kummitab mitmeid õpilasi ilmselt ka
40 aasta pärast, ning kaheteistkümnendas uued
ja armsad oravad, kelle eest korralikult
hoolitsetakse ja tehakse kõik, et nad ennast
rootsi keele õppesuunas ilusti sisse seaksid.
Rootsi kroonprintsessi, suursaadiku või tavalise
kodanikuga suhtlemine pole kindlasti enam mingi
probleem, kuna juba 10. klassis pratar vi bara på
svenska! (räägitakse ainult rootsi keeles)!
Selles suunas veedatakse kolm väga
meeldejäävat aastat, kuid ka mõningate
raskustega. Kuus korda nädalas täiesti uut
keeletundi võib tunduda esmapilgul võimatu ja
kurnav, kuid ajapikku on rootsi keel lahutamatu
osa õpilase elust. Mõnikord võib tunduda, et
paralleelklassid ei väärtusta piisavalt selle klassi
ponnistusi ning neile jääb arusaamatuks see, kui
palju tegelikult õpilased püüvad ning vaeva
näevad. Siiski on kõik raskused ületatavad ning

12. klassi lõpuks tuntakse oma valiku üle vaid
rõõmu!
Matemaatika-inglise suund on parim
valik, kui inimene pole veel otsustanud
millega tahab tulevikus tegeleda ning on
huvitud nii humanitaar- kui ka
reaalainetest. Selle klassi suurimaks
plussiks on see, et peale tavalise inglise keele
õpitakse ka loodusteaduslikku inglise keelt, kus
omandatakse loodusainete põhised teemad ka
b-keeles, mis tulevikus annavad rohkem
võimalusi näiteks arstiteadust õppima minna.
Põhiline rõhk on ka matemaatikal, kus
omandatakse ka õppekavaväliseid teemasid, mis
laiendavad loogilist mõtlemist ja on kasulikud
ülikooli matemaatikavaldkonnas. Klassis on
inimesed erinevate hobide ja huvidega, mis teeb
õpikeskkonna kordades huvitavamaks.
Klassikaaslased on intelligentsed ja töökad, kuid
oskavad ka pidu panna ja nalja teha. Õpetajad
iseloomustavad meie seda klassi peamiselt kui
"humoorikad ja nutikad".
Siee õppesuund on erinev põhikoolist juba
sellepärast, et õpilaste ettepanekuid erinevate
teemade suhtes võetakse kuulda ning
austatakse rohkem. Matemaatika-inglise keele
valmistab ette ülikooliks ja tulevaseks
iseseisvaks eluks.
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ÕPETAJA KIPPASTO TEADMISTEKONTROLL
1. Nimetage keskaegse Eesti linnad.
Tallinn, Vana-Pärnu, Uus-Pärnu, Kuressaare, Otepää, Tartu, Viljandi, Paide, Narva
2. Millal võeti esimest korda kasutusele Eesti kroon? 1919

4. Millist riiki nimetati “Kalevipojas”, kui Turjamaa? Rootsit
5. Kui pikk on Pirita jõgi? 30 km
6. Millise ilmakaare suunas ehitati rehielamu sissepääs? Põhjasuunas
7. Mitmes välisriigis on Eestil saatkonnad? 100 välisriigis
8. Millise Eesti linna vapil on meie rahvuslill rukkilill? Keila
9. Kes oli esimene eestlastest olümpiamängude medalivõitja? Palusalu 1936. aastal
10. Nurk ruudus? 90kraadi
Õiged vastused
1. Tallinn, Vana-Pärnu, Uus-Pärnu, Tartu, Haapsalu, Viljandi, Paide, Rakvere, Narva;
2. 1924. aastal; 3. 7. detsembril 1972. aastal Apollo 17 pardalt; 4. Norrat; 5. 99 km; 6. Lõunasuunas; 7.
84 välisriigis; 8. Keila; 9. Martin Klein 1912. aastal kreeka-rooma maadluses hõbe; 10. 90 kraadi

Autorid: Gloria Krieger ja Kristo Lippur

3. Mis aastal tehti esimene selge pilt Maast? 60ndatel

GAGIKAD ÜLE MAAILMA LAIALI
Vahetusaasta ja vahetusõpilane on kindlasti kaks sõna, mis on oma tee meie mõtetesse leidnud ning kes
meist ei oleks vaadanud neid YFU ajakirju garderoobis natuke igatseva pilguga ja mõelnud : „Tahaksin ka…“.
Enamuse jaoks on vahetusaasta siiski jäänud ainult kaugeks unistuseks või mõtteks, mis on nüüd mattunud
kõigi nende vene keel sõnade ja füüsika valemite alla. Meie koolis on siiski palju usinaid õpilasi, kes on selle
pika protsessi ette võtnud ja läinud aastaks, pooleks või ka ainult suveks välismaale õppima. Oma kogemusi
ja ootusi jagavad nüüd meiega Elin, kes käis vahetusaastal Austrias, Elo, kes alles võtab ette selle pika
teekonna Rootsi ja Flurina, kes on hetkel Šveitsist Eestis oma vahetusaastal.

Miks Sa tahtsid vahetusaastale minna?
Flurina : Mu isa käis vahetusaastal, kui ta oli noorem ja ta alati jutustas nii lahedaid asju, et ma olen juba terve
elu tahtnud vahetusaastale minna. See tundus nii huvitav ja ma tundsin nagu ma vajasin midagi uut, kuna mu
elu oli ju alati enam-vähem sama. Ma käisin koolis iga päev ja mängisin klaverit ja kõik oli normaalne. Mulle
lihtsalt meeldib reisida ja ma mõtlesin, et oleks huvitav olla mitte turist, vaid elada kohalikus peres.
Elo : Olen terve elu olnud huvitatud teistest riikidest ja kultuuridest. Mõte minna ise elama aastaks ajaks teise
riiki on olnud mul peas juba neli aastat ja nüüd lõpuks mõtlesin, et teen selle ära.
Elin : Vajasin mingit väljakutset oma ellu ja tahtsin mugavustsoonist välja astuda.

Mis on/oli sinu arvates kõige raskem vahetusaasta juures?
Flurina : See tunne, et ma ei ole kindel kas ma tahaks tagasi Šveitsi minna või ei. Šveits oli enne ikka nagu pesa
minu jaoks, kõik oli hästi ja korras ja see meeldis mulle, aga nüüd siin Eestis olen nagu ,,maailma-inimene’’. Ma
ei ole kindel, kas ma praegu tahaks oma pessa tagasi minna või ei. Ma lihtsalt tean, et kui ma lähen tagasi, siis
mu kodu ei ole enam nii pesa kui enne ja ma näen maailma teistmoodi kui enne.
Elo : Sellele küsimusele on raske vastata. Ma proovin sellistele asjadele enne minekut mitte mõelda.
Elin: Tõsiasi, et seda aastat ei saa kunagi tagasi. See on ja jääb nii, kuidas oli. Samuti oli väga kurb lahkuda oma
rahvusvahelistest sõpradest teadmata, millal jälle kohtume.

Milline isikuomadus on vahetusõpilase juures kõige olulisem?
Flurina: Avatus, hullumeelsus, huumor, uudishimu ja kohanemisvõime
Elo: Kindlasti avatus erinevate kultuuride ja arvamuste suhtes.
Elin: Avatus, eelarvamustevaba suhtumine ja õpivõime.

Mis on senini parim mälestus vahetusaastast või mõni naljakas vahejuhtum?
Flurina : Mul ei ole otseselt parimat mälestust, kuna olen teinud nii palju lahedaid asju. Ükskord käisin Otepääl
suusatamas ja igalepoole oli kirjutatud,et see on Eesti kõige kõrgem suusamägi.See oli lihtsalt nii naljaks ja
armas, kuidas eestlased on nii uhked, et neil on nii suur „mägi“!
Elin : Üks lahedamatest mälestustest on kindlasti aastavahetus, kui vana-aasta õhtul leidsin ennast mägedes
seiklemas seltskonnaga, kust tundsin ainult oma Mehhiko sõpra, kellele olin külla sõitnud. Ja kui ma ütlen
seiklus, siis see ka tähendab seda! Kõigepealt rühkisime, reekelgud taga, mäest üles, puhkasime hütikeses ja
siis kelgutasime (=kihutasime) pilkases pimeduses pealambikestega sama teed mööda alla. Südaöö lähenedes
olime jõudnud oru nõlvale, kust avanes super vaade ilutulestikule ja täpselt kell kaksteist hakkas kuskilt välja
ilmunud auto raadiost mängima Viini valss. Aga see oli alles algus. Hakkasime jala tagasi orulinnakesse
kõndima, aga mitte mööda teed, vaid täiesti läbi metsa ja üle aasade ning väga järskudest nõlvadest alla, kõike
seda kuni kolmeni öösel inimestega, kellest enamust nägin ilmselt esimest ja viimast korda. Kui kasutada
noortepärast sõna, siis nii lambiselt (positiivses mõttes) pole ma kunagi uut aastat vastu võtnud, aga just tänu
sellele tahan igal aastavahetusel midagi põnevat ja meeldejäävat teha!
- Karmen Juhkam (8.c)

HOROSKOOP
Kaljukits: 22. detsember – 19. jaanuar

Vähk: 22. juuni – 22. juuli

Suhted head: Sõnniga, Amburiga, Skorpioniga

Suhted head: Kaljukitsega, Kaksikutega, Skorpioniga

Kaljukitse töine ja tõsine meel muutub kevade saabudes
leebemaks. Avalikuks võivad saada kaua hoitud saladused.
Püüdke jääda ausaks ning mitte tänaseid tegemisi homse varna
lükata. Armuasjades võib esineda tõrkeid just valetamise või
reetmise tõttu, kuid seegi olukord leiab lahenduse kevade
lõpuks.
Veevalaja: 20. jaanuar – 18. veebruar
Suhted head: Kaaludega, Skorpioniga, Amburiga
Kevade saabudes on oodata vanade konfliktide ning
afääride taas pinnale kerkimist. Lahendada tuleb mitmeid juba
unustatud probleeme ning rahu sõlmida eelkõige iseendaga.
Armuasjades saadab Veevalajat suur edu aprillikuus ja maikuus,
mil leitakse taas ühine keel inimesega minevikust.

Vähil tuleb varuda lisaettevaatlikkust teistega suheldes, kuna
liigne naiivsus võib kevadkuudel endaga kaasa tuua pettumusi
ning arusaamatusi. Armuasjades tuleb Vähil varuda kannatlikkust
ning olla avatud kõigele uuele. Ees ootab ka palju taaskohtumisi
vanade sõprade ja tuttavatega, mis võib endaga kaasa tuua paar
üllatust.
Lõvi: 23. juuli – 22. august
Suhted head: Veevalajaga, Sõnniga, Jääraga

Kalad: 19. veebruar – 20. märts

Kevade saabumine tõotab arengut seltskondlikus
plaanis. Soodne aeg uute hobidega tegelemiseks ning enese
arendamiseks. Minevikus olnud konfliktide ja arusaamatuste
lahenemiseks peab Lõvi kevadel tõsist tööd tegema, kuna lihtne
vabandamine võib olla raskem kui arvata võiks. Armuasjades on
oht, et tahe omada liigset kontrolli toob endaga kaasa nii mõnegi
kriitilise olukorra.

Suhted head: Vähiga, Kaaludega, Neitsiga

Neitsi: 23. august – 22. september

Kalad on kevadkuudel üpriski romantilised ja õrnad.
Armuasjades saadab Kalasid just kevadel kõige suurem edu.
Tuleb langetada mitmeid tõsiseid edasist elu puudutavaid
otsuseid, mille tõttu toob kevade tulek Kalade segasesse ellu
ainult lisasegadust. Kergemaid konflikte võib esineda töises
õhkkonnas, kus Kalade liigne rahulikkus tekitab teistes vastakaid
emotsioone.
Jäär: 21. märts – 19. aprill
Suhted head: Neitsiga, Amburiga, Kaaludega
Jäära elu vajab kevadel rohkem vabadust ning uusi
väljakutseid. Tuleb olla ettevaatlik teiste inimeste isiklike
piiridega ning varuda kannatust. Nii mõnigi uudishimutung võib
sõprussuhtele saatuslikuks saada. Armuasjades võib ees seista
konflikte ning lahkhelisid, mille tagajärjel võib suhe oma lõpu
leida.

Suhted head: Kaladega, Jääraga, Kaljukitsega
Neitsil tuleks kevade saabudes varuda kannatlikku meelt
teistega suheldes, liigne pedantsus võib olla nii mõnegi konflikti
põhjustajaks. Armuasjades säilib stabiilsus ning Neitsit ootab ees
hulganisti positiivseid üllatusi. Soodne aeg uue võõrkeele
õppimiseks või ammuste enesele antud lubaduste täitmiseks.
Kaalud: 23. september – 22. oktoober
Suhted head: Kaladega, Kaksikutega, Lõviga
Kaalude jaoks on kevade märksõnaks armastus ning
kõik sellega seonduv. Varuda tuleks kannatlikkust ja
rahulikkust ning hoiduda negatiivsest seltskonnast. Ees ootab
mitmeid tähtsaid eluvalikuid ning vaatamata sellele, et
otsustamine pole Kaalude tugevaim külg, tuleb lähiajal sellele
vastu seista.

Sõnn: 20. aprill – 20. mai

Skorpion: 23. oktoober – 21. november

Suhted head: Lõviga, Neitsiga, Kaladega

Suhted head: Sõnniga, Kaladega, Veevalajaga

Soodne aeg isiklikuks kasvuks või stiilimuutuseks.
Kevade saabudes on lihtne olla see, kes tegelikult olla tahad.
Armuasjades tunneb Sõnn end kindlalt ning on edukas seni, kuni
on ise kõigi oma otsuste eest vastutajaks. Tuleks varuda
kannatust teistega suheldes, kuna Sõnni võime kõigest kergelt
vaimustuda, võib teistele jääda arusaamatuks ning muutuda pika
peale tüütuks.
Kaksikud: 21. mai – 21. juuni
Suhted head: Veevalajaga, Vähiga, Jääraga
Kaksikuid võib armuasjades kevade saabudes saata
paar tagasilööki. Kui elu tundub rutiinne või igav, andke omalt
poolt kõik, et see olukord enam kauem ei kestaks. Inimsuhete
vallas tuleks olla julge ja avatud ning konflikte lahendada
huumori ja hea suhtlusoskuse abil.

Skorpionid on kevadel topelt armukadedad. Olgugi, et
selleks pole põhjust, otsivad rahutud Skorpionid konflikte ning
vaidlusi, mis võivad nii mõnegi hea tuttava eemale peletada.
Armuasjades on valdavaks märksõnaks uued tutvused. Otsite
sellega seonduvalt kõikvõimalikke seiklusi ja püüate oma elu
huvitavamaks teha.
Ambur: 22. november – 21. detsember
Suhted head: Lõviga, Kaljukitsega, Kaksikutega
Kevad saabub Amburi jaoks liiga kiirelt. Võib juhtuda,
et paljud asjad kogunevad üksteise otsa ning Amburil
on tükk aega tegemist, et need õlult maha raputada. Soodne aeg
vanade sõprussuhete ülessoojendamiseks. Tänu oma
otsekohesusele suudate kevadel vabaneda inimestest, kellega
teil pole huvitav või arendav suhelda.

