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Sügis on tänamise aastaaeg. Vanarahvas tänas hingi. Kõik me täname südames 
ilusaid sügislehti neist mööda käies ja maitsvaid ande neid süües ning mina 
tahaksin tänada ka kõiki, kes Ausõna taasilmumise võimalikuks on teinud.

Aitäh Riccole, kes eelmisel aastal startis ja mind piisavalt usaldas, et mulle 
teatepulk üle anda. Kõikidele metsikult andekatele ja ägedatele kirjutajatele, kun-
stnikele ja kujundajatele, tänu kellele neid pabereid katab mitte tühjus, vaid tint. 
Juhtkonnale ja kooliperele nii moraalse kui materiaalse toe eest. Ja Teile – lugem-
ise eest.

Kogu Ausõna tiimi poolt: on rõõm olla tagasi Teie käes olevatel paberilehtedel, 
mis loodetavasti, vastupidiselt langevatele puulehtedele, Teie kätes veel pikalt pü-
sivad.

Annabel Agasild
Ausõna peatoimetaja

Juhtkiri

/// Sünnipäevad ///



MEIE KOOL ///

Uus aasta - uued ägedad õpilasfirmad! Eesmärgiga toetada oma 
kooli ettevõtlikke ja tublisid üheteistkümnendikke, andis Ausõna 
verivärsketele tiimidele võimaluse end ise tutvustada. Siin on 13 

oma kooli firmat, millel aasta jooksul silm peal hoida tasub.

ÕF Flexa

Pole midagi oma ajaga teha? ÕF Flexa loob omapärase disain-
iga 3D pusle/vabaaja lelu õhukesest vineerist ja teksajääkidest, 
millega leiad tegevust ka kõige igavamas loengus. Selline pu-
sle on olemas olnud juba 80 aastat, kuid meie soov on valm-
istada vastupidavam ning kasutuskõlblikum versioon sellest, 
mis näeb hea välja ja on keskkonnasõbralikult loodud. Pusle 
ülesanne on lihtne: saa kuubiku sisemine külg väljapoole. 
Leia meid ka instagramist: @of.flexa.

ÕF Fons

Fons toob roherevolutsiooni igasse kodusse muutes totaalselt 
viisi, kuidas me täna taimi kastame. Teie istikud ei pea enam 
kannatama ala- ega ülekastmist, sest Fonsi poolautomaatsed 
linnukesed võtavad kastmiskohutuse enda peale. Alles jääb 
vaid vajadus täita ca. korra nädalas linnukese paaki ja taimed 
löövad lopsakalt särama.

ÕF HAIP

Hej! Meie oleme ÕF HAIP, suure tõenäosusega kõige vingema 
tiimiga õpilasfirma. Teeme riideid millega sa oled drippym 
kui antarktika jäämäed kliima soojenemisel. Riided tulevad 
disainiga, mille kallal töötasime pikki öötunde. Hind ime-
line, brändi visioon parim ja kvaliteet premium. Egas midagi 
muud, jälgige @of_haip ja stay tuned.

Õpilasfirmade tutvustus



ÕF Hurmur

Meie eesmärk oma õpilasfirmaga Hurmur on avastada uut maailma, kus oleks võimalik 
ka jalanõudele lisada aksessuaare ja neid personaliseerida. Selleks tuleme turule metal-
list kaunistustega, mis kinnituvad tossu viimastele paeletele. Disainid plaadikeste peal on 
minimalistlikud, kuid ägedad! Meie tooted on peagi teie ees ;)

ÕF Limonata

Meie oleme Marleen, Laura ja Liisa õpilasfirmast Limonata. Meie ÕF müüb meie poolt 
valmistatud käsitöölimonaade: mandariini-mündi ja jõhvika-apelsini. Kui soovite meie 
firmat toetada ja meie tegevustel silma peal hoida, siis saate jälgida meid instagramis @
of.limonata või facebookis ÕF Limonata. Näeme laatadel!

ÕF Mani

Hei! Oleme ÕF Mani ja tüdinesime sellest, et õpilaspilet ja muud kaardid on pidevalt 
kadunud. Toome teieni oma lahenduse - üliäge ja mega mugav telefoni tagakaanele kin-
nitatav kaarditasku koos pisikese lisataskukesega paari mündi, paberraha või hoopis peav-
alutableti jaoks. Mis saaks olla veel elegantsem ja keskkonnasõbralikum kui toode, mis on 
valmistatud kvaliteetsetest nahaülejääkidest ja lisab särtsu Sinu argipäeva! Jälgi meid ka 
Instagramis @ofmani_ !

ÕF Mis Meelel, See Keelel

Oleme ÕF Mis Meelel, See Keelel ja meie loome podcast’i, kus 
arutleme erinevatel teemadel omaalaste hinnatud spetsialistidega 
ning jagame ka oma siiraid kogemusi. Ükski teema ei ole meie 
jaoks liiga tabu ning soovime jutuaineks võtta just seda, mis on 
hetkel aktuaalne ja noorte jaoks tähtis, kuid millest ei räägita pi-
isavalt!



MEIE KOOL ///

RingaLux

R L
ÕF Ringalux

Meie oleme Uku Gross ja Emil Laanemets, G2 PR-IN 
ja G2 RO õpilased. ÕF RingaLux tähendab ladina kee-
les valguse sõrmust ja see iseloomustabki meie firmat 
ja ettevõtmisi. Hetkel leidub kõikjal palju kasutuseta 
jäänud vanu lusikaid ja meie otsustasime neile uue 
elu anda. Me võtame vanad lusikad ja teeme nendest 
sõrmused. Kuna kõik vanad lusikad on unikaalsed, 
siis võib kindel olla, et omad ainulaadset ilusat ehet, 
hoides loodust.

ÕF Seif

Hei! Kas sinu rahakott on liiga kohmakas ja 
tavapärane või otsid huvitavat kingitust? Oleme 
õpilasfirma Seif (koosseisus Joosep Lukin, Arti 
Henri Lukk ja Sten Ingerainen) ja meil on sulle 
pakkuda ideaalne lahendus. Selleks on mini-
malistlik kaarditasku, mille disainis kasutame 
naturaalset kivi. Lähemalt tutvumiseks meie 
õpilasfirmaga, külasta meie instagrami 
@of_seif.

ÕF Smuuf

Õpilasfirma Smuuf tervislikud smuutid on valmistatud natu-
raalsetest koostisosadest ning on loodud suunama inimesi 
tervislikuma eluviisi poole. Iga smuuti on valmistatud ülima 
hoole ning armastusega, et tarbija kogeks iga pudeliga pari-
maid maitseelamusi ja saaks energiat kogu päevaks. Hoidke 
silmad lahti, sest varsti alustame sotsiaalmeediakanalites ja 
veebilehel oma toodet müüma.
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ÕF Sõnausus

Tere! Meie oleme õpilasfirma Sõnausus. Meie idee tärkas sellest, kui rääkisime ingliskeel-
sete parasiitsõnade kasutamisest eesti keeles. Mõistsime, et tahame kohe olukorra paran-
damiseks midagi ette võtta.

Meie hakkame tootma igaks ürituseks sobivaid pusasid, mida ehib ununenud eestikeelne 
sõna. Pusa peal on ka selle definitsioon ja meie Liisa poolt joonistatud disain.

ÕF Tryck

Meie oleme õpilasfirma Tryck. Meeskonna moodustavad tegev- ja tootmisjuht Kerstin 
Üksvärav, finantsjuht Kristin Üksvärav ning turundus- ja müügijuht Emma Sofia Nugis. 
Toodame taaskasutatavaid keskkonnasõbralikke raamatukaasi, mis ei ole ainult kauni 
minimalistliku disainiga, vaid kaitsevad ka teost. Kaante formaati on võimalik muuta, et 
kaasi oleks võimalik igale raamatule ümber sättida.

ÕF Tulevikunoored

Loome veebilehe, kus õpilasfirmad saa-
vad oma tooteid müüa ning huvilis-
tel on võimalus neid 24 tundi ööpäevas 
soetada. Nii ei jää firmade ainsateks 
müügikanaliteks vaid tülikas sotsiaal-
meedia ja lühikesed laadad. Meie leht on 
justkui virtuaalne laat, mis on kogu aeg 
klientidele avatud. Lühidalt: paneme õpi-
lasfirmade kasumi kasvama!



MEIE KOOL ///

Õpilasesinduse juhatus - vali oma võitleja!

Ken-Erik Aus 
Õpilasesinduse president
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Vanus:
18
•

Klass:
G3 MAT-IN

•
Töö: 

Juhtida ja korraldada õpilaste, klasside ja juht-
konna vahelist suhtlust.

•
Tugevused: 

Võib silmapilgutusega teha kõik ettesöödetavad 
rehkendused ning kogu õpilasesinduse formaadi 
reformida, poliitkorrektsus on teine (keskmine) 

nimi, leiab igast olukorrast lahenduse.
•

Nõrkused: 
Puudub võime jutuvada katkestada.



Ricco Rosin 
ÕE koolielukomisjoni/aktiivi juht

MEIE KOOL ///
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Vanus:
Vana, kuna käis vahetusaastal.

•
Klass:

G3 MAT-IN 12.D
•

Töö:
jJuhtida ja korraldada kõike koolielu-

ga seonduvat ning koordineerida kõike 
koolipäevi rõõmsaks tegevat. 

•
Tugevused:

“Kreisiraadio” ja “Ärapanija” sketšide 
tsiteerimine unepealt, kuldsete käte-

ga kitarrist, õpilasmaleva au ja kuulsus, 
suudab korraldada üritusi silmad kinni 

seotult.
•

Nõrkused:
Veedab kooli territooriumil rohkem aega 

kui kodus, huvitav huumor.



Anna Milena Linder 
Õpilasesinduse asepresident

MEIE KOOL ///
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Vanus: 
17
•

Klass: 
G2 MAT-IN

•
Töö: 

Olla presidendi parem käsi, vasak käsi 
ning vajadusel kogu presidendi asen-

dus
•

Tugevused: 
Kõik

•
Nõrkused:
Puuduvad
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WildCard: 
•

Nele Niibo
 Kotzebue maja president
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Vanus:
12
•

Klass:
6.B
•

Töö:
Juhtida ja korraldada Kotzebue maja 
õpilaste ja klasside suhtlust juhtkon-

naga
•

Tugevused:
Presidendile omaselt kohusetundlik, 
hooliv ja hea suhtleja, suur korraar-

mastaja - silmapiiril pole eales ühtegi 
segadust!

•
Nõrkused:

Liiga äge stiil ja muusikamaitse



Räägime ausalt ///
1.&12. klass -- mõtteid elust ja armastusest

Mis on kõige parem asi,  mis on sinuga Mis on kõige parem asi,  mis on sinuga 
elus juhtunud?elus juhtunud?

• • “Digitund, ma arvan.” - A, 1. klass“Digitund, ma arvan.” - A, 1. klass
• • “Kooliminek.” - K, 1. klass“Kooliminek.” - K, 1. klass
• • “Pulmad. Ma olen ainult ühe korra pulmas “Pulmad. Ma olen ainult ühe korra pulmas 

käinud, aga need ei olnud minu pulmad.”  - F, käinud, aga need ei olnud minu pulmad.”  - F, 
1. klass1. klass

• • “Ma arvan, et ma olen õppinud, et asjad, mis “Ma arvan, et ma olen õppinud, et asjad, mis 
sulle alguses ei meeldi või on tüütud, kui sa sulle alguses ei meeldi või on tüütud, kui sa 
annad neile aega, võivad muutuda asjadeks, annad neile aega, võivad muutuda asjadeks, 
mis toovad elus sulle kõige rohkem rõõmu.” mis toovad elus sulle kõige rohkem rõõmu.” 
- K, 12. klass- K, 12. klass

• • “Ma ei teagi. Ma arvan, et kõige paremad “Ma ei teagi. Ma arvan, et kõige paremad 
asjad, mis minuga on juhtunud, on need asjad, mis minuga on juhtunud, on need 
väikesed asjad, et need ongi kõige paremad. väikesed asjad, et need ongi kõige paremad. 
Näiteks see tunne, kui sa oled just raamatu Näiteks see tunne, kui sa oled just raamatu 
läbi lugenud. See ei ole midagi erilist, aga see läbi lugenud. See ei ole midagi erilist, aga see 
tunne on nii hea.” - N, 12. klasstunne on nii hea.” - N, 12. klass

• • “Et ma sündisin oma vanematega perre.” - S, “Et ma sündisin oma vanematega perre.” - S, 
12. klass12. klass

• • “Et ma olen elu jooksul saanud oma perelt “Et ma olen elu jooksul saanud oma perelt 
väga palju toetust ja ma olen finantsiliselt ala-väga palju toetust ja ma olen finantsiliselt ala-
ti olnud nii-öelda kaitstud.” - R, 12. klassti olnud nii-öelda kaitstud.” - R, 12. klass

• • “Ma arvan, et see, kui ma 18 sain.” - Mhk, 12. “Ma arvan, et see, kui ma 18 sain.” - Mhk, 12. 
klassklass

Kelleks sa saada tahad?Kelleks sa saada tahad?

• • “Mina tahan saada sõdalaseks” ja 15 sekundi “Mina tahan saada sõdalaseks” ja 15 sekundi 
pärast lisatakse” ja kirikuõpetajaks! Kirikuõ-pärast lisatakse” ja kirikuõpetajaks! Kirikuõ-
petajaks ma tahan ka saada!” - F, 1. klasspetajaks ma tahan ka saada!” - F, 1. klass

• • “Mul on mitu! Mina tahan saada lauljaks, “Mul on mitu! Mina tahan saada lauljaks, 
klaverimängijaks, viiulimängijaks, kokaks ja klaverimängijaks, viiulimängijaks, kokaks ja 
tantsijaks. - A, 1. klasstantsijaks. - A, 1. klass

• • “Ma tahan saada loomaarstiks ja õpetajaks.”  “Ma tahan saada loomaarstiks ja õpetajaks.”  
K, 1. klassK, 1. klass

• • “Ma ei tea veel, see on väga raske.” - P, 1. klass“Ma ei tea veel, see on väga raske.” - P, 1. klass

• • “Ma tahan saada kellekski, kelle üle ma olen “Ma tahan saada kellekski, kelle üle ma olen 
uhke. Ma tahan, et ma ei oleks pettunud uhke. Ma tahan, et ma ei oleks pettunud 
oma valikutes, kui ma olen suurem. Ma tah-oma valikutes, kui ma olen suurem. Ma tah-
an kindlasti mingit vabadust tunda.” - K, 12. an kindlasti mingit vabadust tunda.” - K, 12. 

klassklass
• • “Ma arvan, et ma tahan tulevikus, et mul oleks “Ma arvan, et ma tahan tulevikus, et mul oleks 

stabiilne elu. Ma ei mõtle otseselt kontorielu stabiilne elu. Ma ei mõtle otseselt kontorielu 
ega midagi sellist, aga ma tahaks vist tunda ega midagi sellist, aga ma tahaks vist tunda 
ennast turvaliselt.” - N, 12. klassennast turvaliselt.” - N, 12. klass

• • “Ma kindlasti tahan saada edukaks. Ma tahak-“Ma kindlasti tahan saada edukaks. Ma tahak-
sin olla nii edukas kui ka õnnelik.” - R, 12. klasssin olla nii edukas kui ka õnnelik.” - R, 12. klass

• • “Ma tahan ka, et mu eraelu ja mu ärielu oleksid “Ma tahan ka, et mu eraelu ja mu ärielu oleksid 
perfektses tasakaalus.” - S, 12. klassperfektses tasakaalus.” - S, 12. klass

Mis on armastus?Mis on armastus?

• • “Armastus on see *teeb näppudega südeme “Armastus on see *teeb näppudega südeme 
kuju <3*” - F, 1. klasskuju <3*” - F, 1. klass

• • “Armastus on kiisu.”  - P, 1. klass“Armastus on kiisu.”  - P, 1. klass
• • “Armastus on sõprus ka!” - A, 1. klass“Armastus on sõprus ka!” - A, 1. klass
• • “Ma tahan veel öelda, et naeratus on kingitus!” “Ma tahan veel öelda, et naeratus on kingitus!” 

- F, 1. klass- F, 1. klass

• • “Okei. Ma arvan, et armastus on teise inimese “Okei. Ma arvan, et armastus on teise inimese 
austamine ja arusaamine, et teisel inimesel on austamine ja arusaamine, et teisel inimesel on 
nii halvad kui ka head päevad. Headest ja hal-nii halvad kui ka head päevad. Headest ja hal-
badest külgedest hoolimata nende valimine.” badest külgedest hoolimata nende valimine.” 
- K, 12. klass- K, 12. klass

• • “Kui sa tahad lühikest vastus, siis armastus on “Kui sa tahad lühikest vastus, siis armastus on 
keemiline reaktsioon. Pikalt ma ütleks, et ar-keemiline reaktsioon. Pikalt ma ütleks, et ar-
mastus on see, et sa pigistad inimeste vigade mastus on see, et sa pigistad inimeste vigade 
osas silma kinni, sest sa armastad neid.” - N, osas silma kinni, sest sa armastad neid.” - N, 
12. klass12. klass

• • “Ma olen nii vähe aega elanud, et ma võin öel-“Ma olen nii vähe aega elanud, et ma võin öel-
da, et armastus on lihtsalt illusioon, et need on da, et armastus on lihtsalt illusioon, et need on 
lihtsalt tunded ja emotsioonid ajutisel hetkel.” lihtsalt tunded ja emotsioonid ajutisel hetkel.” 
- R, 12. klass- R, 12. klass

• • “Ma arvan, et see on vist selline kogemus, kus “Ma arvan, et see on vist selline kogemus, kus 
sa tunned, et sa ei tahaks selles olukorras mitte sa tunned, et sa ei tahaks selles olukorras mitte 
kellegi teisega koos olla, ükskõik, kes see teine kellegi teisega koos olla, ükskõik, kes see teine 
inimene olla võiks.” - S, 12. klassinimene olla võiks.” - S, 12. klass

Kas sa kardad vanaks jäämist?Kas sa kardad vanaks jäämist?

• • “Mulle ei meeldi, et ma jään vanaks ja siis “Mulle ei meeldi, et ma jään vanaks ja siis 
hambad lähevad kõik katki.” - A, 1. klasshambad lähevad kõik katki.” - A, 1. klass

• • “Minu vanaema on üldse ilma hammasteta!” “Minu vanaema on üldse ilma hammasteta!” 
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su ellu ja nii lihtsalt on.” - R, 12. klasssu ellu ja nii lihtsalt on.” - R, 12. klass

• • “Kui me võtame, et ime on justkui see, kui sul “Kui me võtame, et ime on justkui see, kui sul 
veab mingi asjaga, siis jah, need on olemas, veab mingi asjaga, siis jah, need on olemas, 
aga see on pigem lihtsalt tõenäosuse küsimus.” aga see on pigem lihtsalt tõenäosuse küsimus.” 
- S, 12. klass- S, 12. klass

Kas elul on mõte?Kas elul on mõte?

• • “Emm, ma ei saa küsimusest aru.” - A, 1. klass“Emm, ma ei saa küsimusest aru.” - A, 1. klass
• • “See, mis sa teha tahad, see on elu mõte.” - F, “See, mis sa teha tahad, see on elu mõte.” - F, 

1. klass1. klass
• • “Jaa, loomad on ju elus. Ja taimed on ka elus, “Jaa, loomad on ju elus. Ja taimed on ka elus, 

isegi muru on elus!” - P, 1. klassisegi muru on elus!” - P, 1. klass
• • “Minu elu mõte on sõita Ameerikasse onu “Minu elu mõte on sõita Ameerikasse onu 

juurde!” - F, 1. klassjuurde!” - F, 1. klass
• • “Ja minu elu mõte on siis saada selliseks laul-“Ja minu elu mõte on siis saada selliseks laul-

jaks nagu Elina Netšajeva!” - A, 1. klassjaks nagu Elina Netšajeva!” - A, 1. klass
• • “Ja mina tahan Eurovisiooni võita. Ja teha veel “Ja mina tahan Eurovisiooni võita. Ja teha veel 

nii, et Uku Suviste saaks viimase koha!” - K, nii, et Uku Suviste saaks viimase koha!” - K, 
1. klass1. klass

• • “Ja mina tahaksin Uku Suviste endale meheks “Ja mina tahaksin Uku Suviste endale meheks 
võtta!” - F, 1. klassvõtta!” - F, 1. klass

• • “Ei ole mingit ettemääratud mõtet, ma ei usu, “Ei ole mingit ettemääratud mõtet, ma ei usu, 
aga ma arvan, et iga inimene peab otsustama aga ma arvan, et iga inimene peab otsustama 
ise, mida nad oma elult tahavad. “ - K, 12. klassise, mida nad oma elult tahavad. “ - K, 12. klass

• • “Ma arvan, et elu on lihtsalt nagu üks ühtlane “Ma arvan, et elu on lihtsalt nagu üks ühtlane 
kulgemine ja sellel ei ole mingit otsest konk-kulgemine ja sellel ei ole mingit otsest konk-
reetset mõtet, aga seal on mitmeid mõtteid, reetset mõtet, aga seal on mitmeid mõtteid, 
mis tekivad inimesel erinevatel elu faasidel ja mis tekivad inimesel erinevatel elu faasidel ja 
siis kaovad. “ - N, 12. klasssiis kaovad. “ - N, 12. klass

• • “Elada nii nagu sa tahad, et siis kui sa ära “Elada nii nagu sa tahad, et siis kui sa ära 
sured, siis sa oled rahul sellega, kuidas sa elas-sured, siis sa oled rahul sellega, kuidas sa elas-
id.” - E, 12. klassid.” - E, 12. klass

• • “Jah, elul on kindlasti mõte olemas, aga see on “Jah, elul on kindlasti mõte olemas, aga see on 
iga inimese enda asi, see mõte ülesse leida.” - iga inimese enda asi, see mõte ülesse leida.” - 
R, 12. klassR, 12. klass

• • “Elul on väga sügav mõte olemas ja see seisneb “Elul on väga sügav mõte olemas ja see seisneb 
eelkõige selles, et sa tunneksid ennast rõõmsa-eelkõige selles, et sa tunneksid ennast rõõmsa-
na, edukana ja et sa oleksid rahul sellega, mida na, edukana ja et sa oleksid rahul sellega, mida 
sa teed.” - Mhk, 12. klasssa teed.” - Mhk, 12. klass

• • “Elu mõte ongi lihtsalt olla õnnelik ja selleks, “Elu mõte ongi lihtsalt olla õnnelik ja selleks, 
et olla õnnelik, sa peadki lihtsalt tegema, mis et olla õnnelik, sa peadki lihtsalt tegema, mis 
sulle seda õnne pakub.” - S, 12. klasssulle seda õnne pakub.” - S, 12. klass

/// Elisabeth Helena Valter, G3 RO/// Elisabeth Helena Valter, G3 RO

- F, 1. klass- F, 1. klass
• • “Kui ma saan suureks, siis mulle ei meeldi “Kui ma saan suureks, siis mulle ei meeldi 

üldse sünnitada! Emme ütles, et see on väga üldse sünnitada! Emme ütles, et see on väga 
valus.” - K, 1. klassvalus.” - K, 1. klass

• • “Aga minu ema ütles, et see oli käkitegu!” - F, “Aga minu ema ütles, et see oli käkitegu!” - F, 
1. klass1. klass

• • “Ma kohutavalt kardan vanaks jääda. Ma kar-“Ma kohutavalt kardan vanaks jääda. Ma kar-
dan väga seda, et ma jään mingeid asju ka-dan väga seda, et ma jään mingeid asju ka-
hetsema või et ma vaatan tagasi ja tunnen, et hetsema või et ma vaatan tagasi ja tunnen, et 
ma jäin mingitest asjadest ilma.” - K, 12. klassma jäin mingitest asjadest ilma.” - K, 12. klass

• • “Ma ei karda vist. Ma kardan võib-olla seda “Ma ei karda vist. Ma kardan võib-olla seda 
vahepealset aega, aga ma ei karda seda, et ma vahepealset aega, aga ma ei karda seda, et ma 
olen kunagi päriselt vana.” - E, 12. klassolen kunagi päriselt vana.” - E, 12. klass

• • “Ma ei karda päriselt vanaks jäämist, aga ma “Ma ei karda päriselt vanaks jäämist, aga ma 
kardan vist seda perioodi, kui sa oled mingi kardan vist seda perioodi, kui sa oled mingi 
30 või 40 ja sa tunned, et sa hakkad vanaks 30 või 40 ja sa tunned, et sa hakkad vanaks 
jääma.” - N, 12. klassjääma.” - N, 12. klass

• • “Ma kardan küll, sellepärast et aeg on kõige “Ma kardan küll, sellepärast et aeg on kõige 
väärtuslikum asi siin maailmas ja mida väärtuslikum asi siin maailmas ja mida 
vähem aega sul alles on, seda kurvemad het-vähem aega sul alles on, seda kurvemad het-
ked saabuvad .“ - R, 12. klassked saabuvad .“ - R, 12. klass

• • “Ma arvan, et maailma kõige rikkamad “Ma arvan, et maailma kõige rikkamad 
inimesed maksaksid kõik oma raha ära, et inimesed maksaksid kõik oma raha ära, et 
nad saaksid uuesti noored olla. See aeg, kus nad saaksid uuesti noored olla. See aeg, kus 
me praegu oleme noored, ma arvan, et ongi me praegu oleme noored, ma arvan, et ongi 
see kõige parem aeg.”  - S, 12. klasssee kõige parem aeg.”  - S, 12. klass

• • “Nagu Alphaville’i  kuulsa laulu “Forever “Nagu Alphaville’i  kuulsa laulu “Forever 
Young” sõnad ütlevad, siis ka mina tahaks Young” sõnad ütlevad, siis ka mina tahaks 
olla igavesti noor.” - Mhk, 12. klassolla igavesti noor.” - Mhk, 12. klass

Kas imed on olemas?Kas imed on olemas?

• • “JA!” - P, 1. klass“JA!” - P, 1. klass
• • “Mina arvan, et ei ole ikka olemas.” - A, 1. “Mina arvan, et ei ole ikka olemas.” - A, 1. 

klassklass
• • “ Aga multikas on! Multikas võivad küll imed “ Aga multikas on! Multikas võivad küll imed 

olla!” - K, 1. klassolla!” - K, 1. klass
[kõik nõustuvad K-ga väga häälekalt][kõik nõustuvad K-ga väga häälekalt]
• • “Jaa, näiteks nagu Minionites - neil on ainult “Jaa, näiteks nagu Minionites - neil on ainult 

üks silm. Aga nad pole elus, ma tean, et nad üks silm. Aga nad pole elus, ma tean, et nad 
pole elus.” - A, 1. klasspole elus.” - A, 1. klass

• • “Minu arust ime on nagu mingi saatuse mäng “Minu arust ime on nagu mingi saatuse mäng 
ja saatus on olemas, seega imed on olemas.” - ja saatus on olemas, seega imed on olemas.” - 
E, 12. klassE, 12. klass

• • “Jaa, on küll olemas. Imed on nii-öelda en-“Jaa, on küll olemas. Imed on nii-öelda en-
netamatud, imed tulevad täiesti spontaanselt netamatud, imed tulevad täiesti spontaanselt 



Räägime ausalt ///

Me kõik oleme kunagi ilmselt kogenud seda, 
õnneks harvaesinevat lämmatavat igavust, kui 
jälgime tunni ajal kella, ning soovime eema-

lolevalt, et oleksime kaasa võtnud oma maali-
mistarbed, sest ka värvi kuivamise vaatamine 
oleks kindla peale kiiremini kulgev tegevus. 
Kuid ma avastasin, et õpetaja rollis olles see 

tund lausa kihutab mööda,

õpetama õppimisest
 Peaaegu kaksteist aastat olen ma õppinud, mida tähendab õpilaseks olemine. Olen 
ära õppinud, kuidas hommikuti kiirustada nii, et bussile jõuan minimaalse ajavaruga, kuid 
oma õppetundi siiski ei saa, ning äratuskell heliseb järgmisel päeval täpselt samal ajal. Olen 
endale selgeks teinud, kuidas vältida õpetaja pilku nii, et ta mind kunagi tahvli ette ei küsi. 
Olen õppinud, kuidas küsida küsimusi, mille sõnastust ma küsimise hetkeks nii täpselt pai-
ka pole pannud ning kuidas muretult kehitada õlgu, kui õpetaja tunnistab, et tal pole mulle 
praegu vastust. Kuid mis tunne on olla teisel pool seda vestlust? Mis tunne on otsida õpilase 
silmi, kes oleks valmis ülesande tahvli ees ette näitama? Mis tunne on seista klassi ees, vastata 
küsimustele, millest sa päris täpselt aru ei saa, ning ühel hetkel pisut ebakindlalt nentida, et 
mõned päringud peavad paraku jääma vastuseta?

 5. novembril tähistati kõikides koolides õpetajate päeva ning tänu sellele sündmusele 
sain ma vastused eelnevatele küsimustele. Gustav Adolfi Gümnaasium andis abiturientidele 
võimaluse õpetajate päeva raames asendada ühte õpetajat ja minu ülesandeks oli ühe mate-
maatikatunni jooksul teha imetoredale G2 PR-IN klassile selgeks, kes või mis on üksühene 
vastavus ja pöördfunktsioon. Samal ajal, kui üheteistkümnendikud uusi mõisteid uurisid, 
õppisin ka mina nii mõndagi, olgugi et mitte matemaatikat.

 Esiteks sain ma omal nahal tunda, kuidas õpetamine on tegelikult lihtsalt suure grupi-
ga suhtlemine. Mina küll juhin vestlust, sest mina tean seda, mida nemad veel õpivad, aga 
see pole sugugi ainult minu monoloog. Ma pidevalt küsin õpilastelt tagasisidet, kas nad said 
materjalist aru, kas neil on küsimusi ja kui on, siis ma vastan neile. Kui nad on veidi erutunud 
või väsinud, siis ma küsin nende tähelepanu endale tagasi. Suhtlus pidevalt käib ning see teeb 
hirmutavana tunduvast monoetendusest meeldiva arutelutunni, kus aeg lendab kiiremini, kui 
ma võimalikuks pidasin.

 Tegelikult oligi aja kiire kulu see, mis mind õpetaja rolli täites kindlasti kõige enam 
üllatas.



Räägime ausalt ///

vaevalt jõudsin ma kriidi tahvlile toetada, kui kel-
laosutite koor laulis mulle tunni lõpust. Oli üllatav 
kogeda, kui erinevalt üks ja seesama tund mööda 

võib minna.

Kõige raskem oli minu jaoks see, et õpilastel on väga erinev tempo, kuidas nad ülesandeid 
lahendavad. Mõne jaoks on uued ülesanded alles kaardistamata maad ja teiste jaoks on need 
juba ammu kuivanud tint unustatud vihikus. Paratamatult saavad osad õpilased kiiremini 
valmis kui teised ning seepärast saavad mõned rohkem tähelepanu. 
See kõik sõltub inimeste erinevatest tasemetest ja tempost.

Kedagi õpetades pakkus minu jaoks kindlasti kõige rohkem rõõmu selle niinimetatud Heu-
reka hetkeni jõudmine. Ma seisan tahvli ees, peaaegu tühi whiteboard marker käes, üritades 
leida järjekordset uut nurka, mille läbi antud materjali seletada küsimuse esitanud õpilasele, 
kui järsku löövad ta silmad särama, klassis kostub see tuntud kergendunud “Aa!” ning eelne-
valt segaduses olnud õpilane hakkab mõistvalt noogutama. Ja järgmisel hetkel ta naeratab ja 
mina naeratan vastu. 

Võin öelda, et õpetamine oli täpselt sama hariv kui õppimine, ning kindlasti on mul hea meel, 
et proovisin ära, kuidas on käia 45 minutit õpetaja kingades. Olen tänulik, et mul oli võimalus 
saada see vägagi positiivne kogemus. 

/// Elis Siilbek, G3 PR-IN



Kultuur ///
Kultuurisoovitused

KERSTI KUKK
//raamat//

Eia Uus “Kirjad Buenos Airesest” - “Lisaks mõnusalt kulgevale 
tekstile on raamatus ilusad fotod, viited autorit mõjutanud raa-
matutele, tsitaatidele, läbimõeldud kujundus. Lugesin selle raa-
matu endalegi üllatuseks ühe õhtuga läbi. See meenutas mulle 
seitsme aasta tagust aega, kui otsustasin oma seljakoti pakkida 
ja kaheks aastaks mööda ilma rändama minna.”

Eia uus on Eesti ajakirjanik, kelle esimene romaan ilmus aas-
tal 2005. “Kirjad Buenos Airesest” on tema seitsmes teos ning 
ilmus selle aasta septembris.

//film/sari//

“Tegelikult ei ole ma seda filmi veel näinud, aga Ausõna ilmumise 
ajaks on see kinoskäik tehtud ning loodan, et mu ennatlikult 
antud filmisoovitus end ka õigustab - Joosep Matjuse uus do-
kumentaalfilm “Pingeväljade aednik” Mehis Heinsaarest. Sama 
režissööri dokumentaal “Tuulte tahutud maa” meeldis mulle 
väga.”

Joosep Matjus on Eesti dokumentaalfilmirežissöör ja stsenarist, 
kes on töötanud mitmete Eesti linateoste filmimise juures. Es-
imene film, mille režissööriks Matjus ise oli, kandis nime “Suvine 
dokumentaal” ning esilinastus 2006. aastal.

//artist/album//

““Tuule sõnad” -  Duo Ruut (nii NOËPiga kui ka ilma). 
See lugu sobib praegusesse sügisesse ilma väga hästi.“

Duo Ruut on Eesti pärimusmuusikaansambel, mis asu-
tati 2015. aastal. Aastal 2020 pälvisid nad ka esimese 
suurema tunnustuse, võites Etnokulbil aasta debüütal-
bumi tiitli.



Kultuur ///
ANDREAS POOM
//Artist/Album//

“Olen suve lõpust saati kuulanud igapäevaselt Lorde’i 
uut albumit ,,Solar Power’’ ja iga lugu on omaette 
elamus. Lorde’il olen silma peal hoidnud aastaid ja 
selle albumi puhul võlus mind tema uus kõla ja hu-
vitavad kontseptsioonid. Kindlasti läks mul aega, et 
tema ajapikku arenenud muusikastiiliga harjuda, 
kuid sellegipoolest sobivad nii mõnedki laulud ka 
sügisese meeleoluga kokku.”

Lorde on Uus-Meremaa laulja, kelle esimene album 
“Pure Heroin” ilmus 2013. aastal ning mida saatis 
kohene tugev edu. Üks tema kõige kuulatumaid lu-
gusid “Royals” on samuti pärit sellelt albumilt.

//Film/Sari//

“Viimasel ajal ei ole ma sattunud 
vaatama mõnda eriti märkimisväär-
set filmi või sarja. Olen proovinud 
käia trendidega kaasas ja vaatasin 
Netflixi sarja ,,Squid Game’’ läbi, 
kuid see jäi pigem keskpäraseks. 
Muidu sobib kindlasti sügisesse 
minu lemmikfilm ,,Coraline’’, mis 
aitab luua mõnusat ja võluvat at-
mosfääri. Paljude jaoks on see film 
jätnud jälje oma kõheda stsenaariu-
miga, kuid filmi imelised visuaalid 
ja ägedad tegelased on seda väärt.”

“Coraline” on 2009. aasta Ameerika 
animeeritud õudusfilm. See on läbi 
ajaloo üks enimteeninud stop-mo-
tion film, mille käive oli ülemaailm-
selt 124 miljonit dollarit.

/// Elisabeth Helena Valter, G3 RO



LOOMENURK ///
pimedus pimeduses

hommikupimedus põgeneb ööpimedusest, 
su hinge pimedus sellest, mis valitseb maailmas —
hoomamatult eripärane pimedus

üks pimedus on mugav, kodune
teine aga tekitab hirmu, tahtmist süüdata tuld
kas siis pimedus polegi mitte üks ja sama?

iga kord, kui sulged silmad, võtab maailma üle pimedus
ei saa midagi teha, kui vaid avada silmad,
muidu pimedus on ja jääb

ta on meie ümber, meie sees
hingesoppideski võib leida ta killukesi
ning lõpuks hajume me kõik      p      
       i
                                                                   m
                                                                             e
                                                                                        d
                                                                                                u
                                                                                                       s
                                                                                                                s
                                                                                                                            e

Kesköö šokolaad

Ootan ma lunastust
Kuid särab keelatud unistus
Kui päike mu taevas
Ning ununevad muud vaevad

Ma ei mõtle sellele.
See piinab
Piinab
Piinab
Nagu süda oleks puudulik

Nii meeldiv ja ahvatlev
Käeulatuse kaugusel
Jõllitan nii ahnelt
Kuid kahmamises kõhklen

Ma ei mõtle sellele.
See piinab
Piinab
Piinab
Nagu süda oleks puudulik

Jõuan ikka siia

Jalad iseenesest mind viivad
Hingata ei julge
Äkki lõhn jääb meelde

Ma ei mõtle sellele. 
See piinab
Piinab
Piinab
Nagu süda oleks puudulik

Nagu kondi kohal kotkas
Mu mõte keerleb selle sirast
Varjust välja meelitab
Nagu kesköö šokolaad

Ma varastan sealt suudluse
Nii magus
Magus
Magus
Miks üldse heitlesin ma?



LOOMENURK ///
Rahu

Rahu on
nagu tass kuuma teed
nagu öö lummav kuu
nagu soe kaminaleek
nagu väike naeratus suul
nagu taevatähtedest tuhk
nagu kitarrikeele hääl
nagu vana raamatu lõhn
nagu päikseline päev
nagu rohelised nõmmed
nagu sulgpehme lumi
nagu sügav hingetõmme
nagu hellitav uni.
Rahu on.

Rasmuse kunstitipp:
Lõpeta kunstiteos isegi, kui see tuleb halvasti välja. Lõppude lõpuks on 

see parem kui sel hetkel tundub ning seda tehes õpid, mida edaspidi 
muuta.



Head ja paremat ///

Mis mind täna naeratama pani?

Ülle Salumäe

Hea tuju ja hea algusega 
hommik

Sain kaua magada ja puhkasin välja

Klassikaaslased<3

Hea hinne matemaatikas

Hommikul ütles ukse 
juures “Head aega, kallis 

koer!”

Muusika

Sööklas pakuti kakaodHommikul sai teha väikese 
jalutuskäigu kooli ja peale 
kooli saab minna trenni

Vihma sadas

Hea hommikusöök

Päevapraad + mee sinepi 
kaste<3

Jumalate nägemine kooli 
peal:)

Kenade inimeste 
nägemine, KAKAO!!!

Puhvetitädi<3

Hea-juukse-päev

Toredad sõbrad ja imelised 
inimesed mu ümber

See, et õpetaja konspekti 
ära ei võtnud

Kunst

Kommentaar, 
mille leidsin 
õpiku vahelt



Head ja paremat ///


