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Tere,
 Talvine aeg on läbi saanud ning kuigi aknast 
välja vaadates näeme veel maast kõrgumas lume-
hangesid, on lihavõttepühade järel ikkagi hinge 
pugenud kevadetunne. Igal aastal on just see aeg 
eriline, sest nende ilusate pühade, kella keeramise 
ja ööde valgemaks muutumisega tekib ka meis en-
dis mingi muutus. Talveaeg on läbi saanud , oota-
vad ees päikselisemad ilmad ning hinge on pugenud 
eriline tunne. Tunne, et kevad on saabunud ja su-
vigi terendab kusagil seal ees.
Koolilastel on aga kevadekuud enamasti täis töökat 
rapsimist. Ikka on kevadvaheaja järel vaja tegeleda 
õige mitmete asjadega – korraldada eelseisvaid 
kevadisi üritusi, harjutada eksamiteks, käis usinalt 
konsultatsioonides, ei ole ju abiturientidel lõpuek-
samidki kaugel.
Ent kuna hommikul ärgates on juba mõnus ja 
valge, niiet äratuskella ei olegi peaaegu tarvis ja 
ees on terendamas kõige lühem ja päikeselisem koo-
liveerand, siis on kõik meie tegutsemised kindlasti 
täis rõõmu ja ootust. 
Soovin teile edukat lõpuveerandi algust ja värskust 
ning töökust sellesse ärkavasse aega! 

Mai-Liis      
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      Elina Born - intervjuu

Tapa Gümnaasiumi abiturient Elina Born 
osales saates "Eesti otsib superstaari" 
ning saavutas seal märkimisväärse teise 
koha. Sellel aastal võttis osa ka Eesti laul 
2013 ning pääses finaali. Kooliajaleht ot-
sustas teha intervjuu Elinaga, et täpsemalt 
temast ja tema tegemistest teada saada.

Kas superstaari telgitagused olid väga 
erinevad sellega võrreldes, mid tegeli-
kult näidati?
Erisaadetes näidati ju ainult superstaaride 
ühiseid ettevõtmisi, iganädalane rutiin 
oli veidi teistsugune. Oli ikka kõva töö ja suur 
pingutus iga pühapäeva nimel. Proovid, proovid, 
proovid ja lõbu oli ausalt öeldes vähe. Õnneks 
sattusin seltskonda, mis muutis ka kõige iga-
vamad päevad lõbusaks. 
Mis Sulle kõige rohkem meeldis selle saate 
juures?
Kõlab ehk mitte nii väga originaalselt, aga mulle 
meeldis kõik! Alustades hotelliga, lõpetades 
selle pideva, kuid edasiviiva pingutuse ja pinge-
ga.
Mida Sa ootasid sellest saatest?Kas Su oo-
tused vastasid tõele?
Ma arvan, et ootasin või pigem lootsin enda 
arenemist ja kogemusi, mida ma ka sain to-
hutult!
Milliseid projekte/esinemisi on Sulle veel 
pakutud?
Alles hiljuti oli suur ettevõtmine projektis ni-
mega Eesti Laul, mis oli väga vinge ja äge 
kogemus jällegi! Nüüd ootavad mind lihtsamad 
ja pingevabamad esinemised üle Eesti.
Mis oli Sinu jaoks selle saate juures kõige 
hirmsam asi, mida Sa oodanud poleks?
Ma ei uskunud kunagi, et pühapäevase saate 
lõpp, kus väljalangeja öeldi, oli nii raske ja kur-
nav. Saata ära järjekordne sõber.. See oli väga 
kurb. Varasemaid hooaegasid jälgides ei tundu-
nud see üldsegi nii, aga eks ikka, kui ise selle 

sees oled, on kõik hoopis teistmoodi.
Millised on Su edasised plaanid pärast kooli 
lõpetamist?
Kolin pealinna ja hakkan aktiivsemalt muusika-
ga tegelema, pühendan end täielikult karjäärile, 
kuid plaan on ka kunagi ülikooli astuda. Üldiselt 
üritan pärast kooli võtta rahulikult ja leida ming-
isugune tasakaal elu ja muusika vahel.

Ajaleht loodab, et Elinal läheb edas-
pidises elus hästi ja ta jõuab veel 
kaugele!

Anette-Clarissa Juht
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Koolikiusamisest 
Tõstamaa keskkoolis

 Ma usun, et kõik meie 
kooli õpilased on kuul-
nud või lugenud  kooliki-
usamisest Tõstamaa koo-
lis. Enamusel kujunes 
välja ka isiklik arvamus 
sellest juhtumist. Kind-
lasti on koolikiusamine 
praegu  väga aktuaalne 
teema.
 Mis juhtus Tõstamaal, 
on tüüpiline kooliki-
usamine, kuid seekord 
oli ohvriks keskealine 
meesõpetaja. Ühesõnaga 
teismeeas noorukid to-
gisid, määrisid kriidiga 
ja püüdsid matemaati-
kaõpetajat igati provot-
seerida. Õpetajal ei õn-
nestunud kuidagi korda 
majja lüüa.  Peale kõige 
muu filmiti toimunut ja 
see video tehti nähtavaks 
kogu Eestile veebisaidi 
YouTube vahendusel. 
Väidetavalt kiusaja rol-
lis olevad õpilased õpi-
vad kasvatusraskustega 
õpilaste klassis. 
Antud video, mis üles 
laeti, kajastab hetke, kus 
tunnis on juba kord käest 
ära läinud. Kuid kuidas 
kõik eelnes ja arenes, 
vajab veel uurimist ning 
selleks on kriminaalpo-
litsei alustanud juurd-

lust. Tavaliselt õpivad 
kõnealused noored oma 
klassijuhataja käe all. 
Aga matemaatika eeldab 
täpsemat erialast õpeta-
mist. See õpetaja annab 
tunde ka gümnaasiumi-
astmes ja seal tuleb ta 
õpetamisega hästi toime. 
Pealegi poisid kinnitasid, 
et tavaline matemaati-
katund pole neil selline, 
nagu Internetti jõudnud 
videost näha, ja probleem 
olevat alguse saanud 
sellest, et õpetaja lõi 
töölehte võttes kogemata 
ühele poisile küünar-
nukiga vastu nägu, kes 
läks sellest närvi.

Poiste nägudest oli sel-
gelt näha, kuidas  nad 
õpetaja mõnitamist nau-
tisid. Lisaks käitusid 
teised klassis viibivad 
õpilased valesti ehk 
siis naersid ja utsitasid 
mõnitamist takka.
 Kui õpetaja märkas, 
et tunnis toimunut fil-
mitakse, üritas ta veel 
rohkem rahulikuks jää-
da. Minu arvates käitus 
õpetaja õigesti, et ta ei 
hakkanud poistele vastu 
ega loonud füüsilist kon-
takti nendega. Enesekon-
trolli kaotamine  oleks 
põhjustanud ainult prob-
leeme. Samas, miks 

(Kaader videost)

Marily Belitšev
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õpetaja üldse talus sell-
ist mõnitamist. Ta oleks 
võinud ju abi kutsuda 
või lihtsalt klassiruumist 
lahkuda. Eks seda teab 
ainult õpetaja ise.
 Arutledes klassiga seda 
teemat, tuli väga eri-
nevaid seisukohti. Kes 
ütles, et ta ei mõista 
nende poiste käitumist. 
Kes aga, et õpetaja ise 
on ka süüdi, et lasi sellel 

kõigel juhtuda.
Praeguseks on poisid 
õpetajalt ja kooli juht-
konnalt oma teo eest an-
deks palunud. Seda va-
bandamist ka filmiti ning 
lisati taaskord Internetti. 
Õpetaja kiusajad osale-
vad õppetöös edasi, kuid 
seda kõike videole jääd-
vustanud poiss visati 
koolist välja. Kas kooli 
juhtkond käitus õigesti 

filmijaga? 
Ei tea. Isiklikult arvan, 
et selles juhtumis 
olid süüdi kõik klas-
sis viibivad isikud ning 
seepärast oleks pidanud 
kõiki võrdselt karistama. 
Ka see filmija oleks või-
nud avalikult vabandada 
õpetaja ja kooli juhtkon-
na ees ning jätkata oma 
õpinguid selles koolis.

Siinkohal teen kõigile Tapa Gümnaasiumi õpilastele üleskutse – 
märkame  ja aitame koos vähendada koolivägivalda. Kui näed, et 
kedagi kiusatakse, julge vahele astuda ja lõpetada olukord. Ära 
kasuta ka ise kellegi peal füüsilist või vaimset vägivalda! Igasugune 
kiusamine peab saama õiglase karistuse.

(Pilt illustratiivne)
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Põnev projektipäev 
                        Tapa gümnaasiumis

Kolmanda veerandi viima-
sel koolipäeval, 15. märtsil 
toimus Tapa Gümnaasiu-
mis (TG) keskkonna säästu 
ja taaskasutust tutvustav 
projektipäev, mis on üks 
osa pikemat aega vältavast 
projektist. Sellest tegu-
derohkest päevast rääkis 
meile lähemalt Tapa güm-
naasiumi õpetaja Anne 
Roos, kes on ühtlasi pro-
jekti eestvedajaks.
----------------------------------
Idee projekti läbiviimiseks 
tekkis õp. Roosil vestluses 
õpetaja Malle Truuga kolm 
aastat tagasi. Arutati, et Jär-
vamaa koolides on tradit-
siooniks saanud viia läbi van-
apaberi kogumise kampaaniat 
ning ka Tapa gümnaasiumi 
õpilastel võiks olla sarnane 
võimalus. Kevadel 2012 liitus 
mõttega ka õpetaja Maris 
Urve, kes lisas veel mitmeid 
huvitavaid ideid. Projekt sai 
kirja Maris Urve, Malle Truu 
ja Agnes Jürjo koostööna 
augustis 2012.
Projekti eesmärgiks on niisiis 
õpilastele keskkonnahoiu 
põhimõtete tutvustamine eri-
nevate tegevuste kaudu. 
Seni on käesoleva projekti 
raames toimunud mitmeid 
huvitavaid üritusi. Näiteks 
novembris toimus ,,Ener-

giasäästu nädal”. V ja VI 
klassid on praeguseks kogu-
nud materjali, et teha Tapa 
linna jäätmete kogumise 
voldik, mis peaks valmima 
maikuus. 
Loodusõpetuse, ühiskonnaõ-
petuse ja majandusõpetuse 
tundides on algklasside ja 
põhikooliõpilased aktiivselt 
tegelenud säästva tarbimise, 
keskkonnahoiu jt teemadega. 
On käinud ja on veel tulemas 
ka külalisõpetajaid mitmetest 
koolidest. 
15. märtsil ehk III veerandi 
viimasel päeval toimus koo-
lis nn projektipäev. Õp.Roos 
nentis, et esinejate saamiseks 
projektipäevale esines ka 
takistusi, sest on teada, et 
inimesed kipuvad koolides 
esinemist pelgama. Selgus, 
et oli ka neid, kes teatasid 
kohe, et kooli nad esinema 
ei tule. Lõpptulemusena läks 
päev aga väga edukalt : ül-
ekooliliselt toimus 15 loen-
gut ja 15 töötuba. Loenguid 
oli mitmesuguseid, näiteks 
gümnaasiumiõpilastele tut-
vustati Toidupanga tegevust, 
keskkonnaameti tööd ning 
säästvat renoveerimist. Väga 
palju aitasid projektipäeva 
õnnestumisele kaasa kõik 
Tapa Gümnaasiumi loovain-
ete õpetajad, V ja VI klasside 

klassijuhatajad, oma oskusi 
jagasid õpetajad Aile Kippar 
ja Riina Ring. Häid mõtteid 
andis Mare Vahtramäe, päeva 
jäädvustas Villu Varblane. 
Anne Roos märkis ka, et-
konkreetne ja meeldiv on 
olnud  kootöö TG abituriendi 
Maryliis Teinfeldtiga, tema 
puhul kehtivat ütlus: ,,Kes 
teeb, see jõuab.” 
Projekti on kaasatud mitmeid 
asutusi. Tegevused  on finant-
seeritud Keskkonnainves-
teeringute Keskuse ja Tapa 
Gümnaasiumi poolt ning 
kaasatud on partnerid: Kesk-
konnainvesteeringute Keskus, 
Väätsa Prügila, Keskkon-
naamet. Lisaks on käe alla 
pannud Tapa kultuurikoda ja 
Tapa vallavalitsus. Tegevuste 
kaudu on projekti kaasatud 
kõik Tapa Gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad, kes 
osalesid 15. märtsi loengutes 
ning töötubades. Edasine 
kaasatus sõltub igaühe akti-
ivsusest ja teotahtelisusest. 
Külalised jäid Anne Roosi 
sõnul projektipäevaga väga 
rahule. 
Eiki Hansar, Väätsa Prügi-
la projektijuht, ütles, et 
väikesed lapsed olid väga 
aktiivsed. Talle meeldis, et 
teda kutsuti kooli, kuna tav-
aliselt korraldab ta loenguid 

Marie-Johanna Kippar
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kohapeal. Krista Kingumet-
sale (Keskkonnaamet) 
meeldis, et kogu koolipäev 
oli keskkonnateemaline ja 
erinevatele vanuseastmetele 
mitmete tegevustega sisus-
tatud. Väga rahule jäi Heili 
Pihlak kultuurikojast VIII B 
klassi poiste tehtud tööga. 
Loodetavasti said ka poisid 
uusi teadmisi. Õpetaja Mare 
Vahtramäe kiitis XI klassi 
noormehi matemaatikaklas-
sis tehtud tööde eest.
Ka õpilased jäid rahule. 
Näiteks mitmed tüdrukud 
VIII ja X ning XI klassist 
arvasid, et mõnus oli ni-
kerdada ja nii õpilased kui 
klassijuhatajad pidasid huvi-
tavaks meeskonnakoolitaja 
Lembit Rosinaga veedetud 
aega. Rahule jäid kindlasti 
ka õpilased, kes taaskasu-
tuslaadal oma kauba maha 
müüsid. Küsisime ka 11 

klassi õpilaselt Mai-Liis  Vol-
marilt, mida arvasid projek-
tist gümnaasiumiõpilased. 
Tema sõnul olid loengud 
huvitavad ja pakkusid vahel-
dust. Samuti on tema arvates 
tänuväärne, et sedavõrd 
aktuaalsel teemal niisuguseid 
projekte korraldatakse, sest 
on oluline, et just nooremad 
lapsed saaksid juba koolist 
innustust näha keskkon-
naprobleemide lahendamist 
kui väga tähtsat osa meie 
ühiskonnast.  Oli olnud ka 
õpilasi, kelle oli ,,suva”, 
mis toimus ja oli neid, kes 
minema läksid, sest mõnede 
vanemate õpilaste jaoks võib 
teema olla liiga uus ja ei 
pruugita aru saada teema üha 
kasvavast olulisusest. Õp. 
Roosi sõnul jäi ka tema ise 
projektipäevaga rahule. Siin-
kohal soovib Anne Roos ka 
kõiki kolleege ja õpilasi, kes 

projektipäeva õnnestumisele 
kaasa aitasid.
Projektipäeva raames on ka 
edaspidi plaanis mitmeid 
üritusi. IV veerandisse jää-
vad veel kogumise nädal, 
rändnäitus ,,Hoia mida  ar-
mastad”,  joonistusvõistlus 
ja ideekonkurss taaskasutus-
est, õppekäigud Tallinnasse, 
Ida- Virumaale, Tartusse ja 
Räpinasse ning Väätsale ja 
Raplasse. Mais valmivad 
voldikud Tapa linnas jäät-
mete ära andmise võimalus-
test. Projekti lõpetamine 
toimub mais. 
Täpsem info tegevuste kohta 
ilmub pidevalt kooli kodul-
ehel. 

Sama projekti raames on 
lisaks eelkirjutatud projek-
tipäevale tänaseks toimu-
nud ka ülekooliline vana-
paberi kogumine.

(Pildid  on illustreerivad)
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23. jaanuaril külastas meie kooli Eesti 
Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsuu, kes 
jagas oma kogemusi meediast.
--------------------------------
Olari Pipenberg 

Millised on olnud Teie varasemad 
kokkupuuted Tapa linnaga?
Olen siin paar korda käinud ajateeni-
jast sõpra vaatamas. Siin lähedal peaks 
olema Tapa väljaõppekeskus. Ega ma 
siia varem muul põhjusel ei olegi sat-
tunud.
Miks otsustasite külastada Tapa 
Gümnaasiumit?
Meediaõpetaja Madis Kivisild kutsus 
mind kooli ja ma olen avatud sellistele 
pakkumistele, et käia rääkimas, mida 
ma ajakirjanikuna teen ja miks ma 
teen. Kuigi ajakirjaniku staaži on minul 
kõigest kümme aastat.

Kuidas sai teist ajakirjanik?
Võiks öelda, et mõnevõrra juhuslikult, 
samas üsnagi suunatult. Minu ema 
Hille Tänavsuu on olnud ajakirjanik 40 
aastat või isegi rohkem. Ta on tööta-
nud Sädemes, Õhtulehes, Postimehes, 
Pärnu Postimehes. Aastal 2002 käisin 
Concordia ülikoolis. Õpisin seal elek-
troonilist meediat, aga ei teadnud küll, 
mida tahan täpselt tegema hakata. Tel-
evisioon, mis oli õppeaine järgi just-
kui eriaalaks, väga ei paelunud. Ühel 
päeval avastasin  kooli meediastudio 
seinalt sellise kuulutuse, et Eesti Päev-
aleht otsib suvereportereid.  Käisin sell-
est kuulutusest kümneid kordi mööda, 
ilma et ma seda tähele oleksin pannud. 
Aga ühel hetkel tekkis huvi, et miks 
mitte proovida. Seda enam, et ema oli 
justkui selle teeraja sisse tallanud.
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Milline näeb välja Teie argipäev?
Eks see ajakirjaniku töö ole 24/7. Kogu aeg 
jälgid meediat. Oled kursis ümberringi to-
imuvaga. Lõpuks formuleerid enda jaoks 
need teemad, millest võiks kirjutada ja käid 
nad oma kolleegidele välja. Lõpuks tekib 
selline ühine arutelu, mille tulemusena sel-
gub, mis võiks lehte minna. See on kindlasti 
müüt, et olla hea kirjutaja, pead sa koolis 
hästi kirjutama kirjatükke, kirjandeid ja es-
seesid. Ajakirjaniku elukutse on puhas koge-
mus. Suuresti tuleb kasuks lugemine, sest see 
annab vilumuse asju sõnastada.

Milliseks ajakirjanikuks Te ennast peate? 
Kas olete uuriv ajakirjanik või pigem ar-
vamusloo kirjutaja?
Ehkki mul on kümme aastat kirjutamise 
praktikat selja taga, leian et mul on veel 
palju õppida. Olen teinud arvamuslugusid 
eelkõige erinevatel teemadel, suure osa neist 
kristlikust moraalist. Samas pean ennast ik-
kagi uurivaks ajakirjanikuks, kes vähemasti 
tahaks kirjutada sisukaid uurivaid lugusid. 
Teinekord õnnestub, teinekord mitte.

Kuidas on võimalik uuriva ajakirjanikuna 
informatsiooni saada?
On mingid kogemused, kuidas tundliku 
infoga ümber käia. mingid allikad, kellega 
sa oled sõbraks saanud, usalduse võitnud, 
kes sulle head infot jagavad. Sa pead olema 
oma töös aus, ei tohi allikaid petta - siis tekib 
nendega hea usalduslik kontakt. Väga palju 
infot on internetis vabalt kättesaadav või pei-
tub erinevates avalikes andmebaasides.

Kui tekib mõni skandaal, siis kuidas rea-
geerivad sellele ajalehed?
Skandaalid on ajalehtedele kirjutamise 
aines. Aga kõigepealt tuleks küsida, mis on 
skandaal? Ilmselt tuleb esmalt kalkuleerida 
seda, et kui me ütleme, et skandaal on tund-
lik info kellegi jaoks, siis tuleb kaaluda, et 

kas see on ühiskonnale oluline. Tuleb uurida, 
kas on olemas avalik huvi selle vastu. näiteks 
ütleme, et poliitiliste parteide rahastamine on 
avalik huvi, sest me kõik tahame teada, kes 
meie poliitikutele maksavad. Kui aga näiteks 
mõnes väikeses kogukonnas, kus on kaks 
inimest omavahel tülis, siis teisi see ei pu-
uduta. Muidugi tuleb kalkuleerida üsna mit-
meid asju. Näiteks kui kiiresti peaks artikli 
avalikustama. Kui meie leht seda täna ei tee, 
siis teeb seda homme mõni teine väljaanne. 
Mõnikord võibki avaldamisega hiljaks jääda 
ja meile jääbki tõdeda, et oleme teinud pool 
mõtetut tööd, alati tuleb jälgida ka allikaid. 
Kas selle tundliku info tooja on usaldus-
väärne? Tuleb teada saada allika motiiv. 
Näiteks miks antakse vihje või kas see al-
likas nägi midagi või kuuldi seda kuskilt nel-
jandalt ja viiendalt isikult. Alati peab suutma 
allikaid ka kaitsta. Sa ei saa neid panna löögi 
alla. Nii otseselt kui kaudselt ei tohi sa panna 
allika julgeolekut ohtu. Ei tohi esile tõsta 
mõnda loo tunnistajat, sest see võib tema elu 
ohtu seada. kõiki neid asju tuleb kaaluda.

Tänapäeval on veebiväljaanded hakanud 
välja suretama trükimeediat. Kui paljud 
inimesed eelistavad veel osta paberlehte?

Fakt on see, et kui puhkes majanduskriis, siis 
kõikide lehtede reklaamitulud, loetavus ja 
üksikmüük langesid. Eks see ole langustren-
dis tänaseni. Küsimus on ka see, kas sa saad 
Delfist selle uudismüra, kus sa ei pruugi aru 
saada, mis on oluline. Kui sa aga võtad Ek-
spressi, siis sa enam ei koba pimeduses. Seal 
avatakse taustad, mis on tegelikult olulised. 
Kuna Ekspressi lugusid me valmistame ette 
nädalaid ja vahel isegi kuid, siis näeme me 
meeletult vaeva. Me ei saa lugu ära anda 
tasuta, sest oleme selle nimel vaeva näinud. 
Inimesed on valmis selle eest maksma, kui 
nad saavad kvaliteetse materjali, mitte sellist 
„kiirtoitu“.
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Kuidas te hindate Eesti ajakirjandus-
maastikku?
Ütleks, et on üsna professionaalne. Aja-
kirjandus Eestis on üsna hea tasakaaluga. 
Meil ei ole ajakirjanikke, kes teevad liiga 
palju mõttetut tööd. Kõikidel ajalehtedel on 
välja joonistunud selged konkurentsijooned. 
Näiteks ühel pool siis Delfi, Eesti Päevaleht, 
teisel pool Postimees oma nii-öelda meedi-
atoodetega. Kanal 2, siis mingis leeris TV3. 
Kõikides leerides on muidugi ERR.

Lõpetuseks, mida Te arvate „kollasest“ 
ajakirjandusest?
Mina isiklikult ei saagi aru, mida selle kol-
lase all mõistetakse. Õhtuleht on teistsu-
gusem toode kui näiteks ajaleht Sirp või 
ajakiri Akadeemia. Kõik saavad sellest aru, 

aga lõppkokkuvõttes oleme me kõik kuskilt 
otsast natuke kollased. Sellist skandaali ja 
sensatsiooni otsimist teeme me kõik, sest see 
on väga selgelt lehe müügi huvides. Leht on 
ettevõte, mis peab oma toodet müüma. Kui 
ta on liiga pehme, igav, kuiv, siis see toode 
lihtsalt ei müü. Samas ei tohi unustada, et ei 
tohi valetada, olla ebaõiglane ega avaldada 
väljamõeldisi. Kahjuks mingi vindi tõmbame 
kõik loole peale paratamatult.
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1. Mida teeb president? 
Liselle(1.B): Sööb ja magab ja valmistub 
peoks. 
Sander(2.A): President närib tähtsatel üritustel nätsu. 
Randmar(1.B): Ta juhib riiki ja käib igal pool.                                     Eliisa Gildemann
Ville(1.B): President valitseb riiki, sööb, magab, joob, naerab.
Sabrina(1.B): Ta teeb oma tööd ja kui tal on vaja kuhugi minna hommikul, siis ta ärkab vara-
hommikul. 
Kristina(1.B): Sööb. Teeb tööd. Peseb käsi. 
Lisette(2.A): President teeb presidentimatka. 
Carola(2.A): President teeb sporti. 
     2. Kust tuleb piim? 
     Grete(1.B): Eesti lehma udarast. 
     Liselle(1.B): Piim tuleb lehmast ja hobusest ja seast. 
     Karina(2.A): Piim tuleb lehma tuharatest. 
     Ville(1.B): Lehmast, lambast, kitsest läheb ta meiereisse. 
3.Mis on matemaatika?   Emil(1.B): Lehmast autosse ja poodi. 
Maksim(1.B): Loogika ja arvutamine
Kristina(1.B): Natuke raske töö. 
Madis(2.A): Matemaatika on numbriline tarkus. 
Sander(2.A): Matemaatika on peamurdmine. 
Karina(2.A): Matemaatika on raske tund. 
     4. Kes on Harry Potter ? 
     Randmar(1.B): Ta on üks poiss. Ta pole tavaline poiss. 
     Ta on võlurpoiss. 
     Kristina(1.B): Üks tark inimene, ta teab igasugust ohtu. 
     Karmen(2.A): Ta on tark poiss. 
     Markus(2.A): Harry Potter on võlur, kangelane. 
5. Kus on Eestimaa süda?    
Karina(2.A): Eestimaa süda on Tallinnas ja Tapal. 
Karmen(2.A): Eestimaa süda on Eestis. 
Arleks(2.A): Eestimaa süda on riigi keskel. 
Meriliis(2A): Eestimaa süda on Tartus. 
Randmar(1.B): See asub Kohilas. 
Grete(1.B): Seal, kus Eesti sündis. 
     6. Kes on superstaar?
     Ville(1.B): Super laulja. 
     Grete(1.B): See, kes hästi laulab.
     Arleks(2.A): Superstaar on laulja või näitleja.
     Madis(2.A): Superstaar on ilus inimene. 
     Sander(2.A): Ta on see, kes oskab hästi ilusasti laulda. 
     Karl Hendrik(2.A): Superstaar on milleski kõige parem.

                                                    Kümme last kirjutasid Elina Born! :) 

Lapsesuu
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Olla terve...
Meie muutuv maailm tekitab 
meile sageli palju stressi 
ning muudab elutempo 
vääramatult kiireks. Meil on 
ka palju huvialasid, mille 
vahel valida, ning olenemata 
sellest, kas need huvialad on 
liikumisega seotud või mitte, 
on siiski kõigil meist vaja 
tunda end hästi ja tervena. 
Kui tervis on korras, siis on 
meil rohkem energiat, meie 
mõtted on selged, silmad on 
säravad ja juuksed  tugevad. 
Ükski ilutoode ei suuda anda 
samasugust sära, mille an-
nab loomulikult terve keha. 
Kui elada tervislikult nüüd, 
noorena, on ka kindlustatud 
hea tervis ja elujõud siis, kui 
aastaid rohkem.
Kindlasti meeldivad meile 
kõigile maiustused ja muud 
head asjad, ent siiski tuleb 
oma tervise nimel ka jälgida, 
mida suhu pista. On olemas 
palju erinevaid raamatuid ja 
internetilehekülgi, mis õpeta-
vad,  kuidas tervislikult toi-
tuda, ent sageli ei ole me ka 
päris kindlad, millal ja kuidas 
antud asju süüa ning kuidas 
neid valmistada, samuti seda, 
kuidas soovitatud menüüsid 
oma elurütmiga kohandada, 
sest igaühel meist on erinev 
päevaplaan ja erinevad või-
malused, mil määral saame 
endale toidukraami varuda.
Igatahes võib olla kindel, et 

tervislik eluviis 
ei peaks olema 
üksnes tõsine 
kalorite lugem-
ine, vaid tulema 
inimesel võimali-
kult loomulikult 
välja, sest lõpuks, kui jõud 
raugeb, võib kõik vaevaga 
saavutatu ruttu ka jälle kadu-
da, sest kaalus juurde võtta 
või lihtsalt ebatervislikult 
elada on alati lihtsam. Ni-
isiis ei peaks keelama endale 
väikest maiustust ja nälgima 
terve päeva, kui oled lõunaks 
söönud ainult porgandipul-
gakesi. Ka võib olla kindel, 
et ainuüksi söömises ei peitu 
tervisliku eluviisi võti. Siin 
on kolm põhilist punkti, 
mida peaks arvesse võtma 
inimene, kes tahab end hästi 
ja tervena tunda.
* Söö korralikult ja õigesti.
Alati ei pea hakkama jälgi-
ma rangeid dieete, tihti piis-
ab sellest, kui söödava toidu 
kogust pisut kergendada või 
vaadata hoopis üle, mida 
tarbitavad toidud sisaldavad, 
kui probleem ei ole mitte 
kehakaalus, vaid näiteks 
on puudu energiast ja vi-
tamiinidest. Kui tahta oma 
menüüs ette võtta korralikke 
ja tõhusaid muutusi, tuleks 
end korralikult kurssi viia 
toitumise tagamaadega, uu-
rida erinevaid söögikultuure 

ja leida tervislikke retsepte, 
mis sisaldavad toite, mida 
armastad. Kui tõesti kusagilt 
alustada ei oska, võib abi 
leida ka loodusliku raviga 
tegelejatelt või arstidelt, kes 
aitavad kokku panna just 
sellise dieedi, mis töötab 
mulle. Ka on võimalus leida 
palju erinevaid retsepte, mis 
õpetavad tegema kas või 
tervislikke hamburgereid 
ja krõpse nii, et lemmik-
toitudest ei pea loobuma, 
vaid neid võib aeg-ajalt 
valmistada teismoodi. Oma 
toiduvalikul võib ka silmas 
pidada lihtsalt põhitõde, et 
kui süüa piisavalt ja mitte 
liiga palju (tegelikult tunneb 
iga inimene oma piiri ise) 
ning süüa normaalseid ning 
meie kultuuriruumile oma-
seid toite, siis peaks tervislik 
kehakaal ja hea enesetunne 
säilima. Kahjuks aga on 
praegusel ajal niisuguseid 
põhimõtteid sageli raske jäl-
gida, sest vähe on aega sööki 
valmistada ning meie poelet-
tidel on palju maitsvaid ja 
ahvatlevaid toiduaineid, mis 
sunnivad meid viima ennast, 
nagu eelpool öeldud, toitu-

Mai-Liis Volmar
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misega lähemalt kurssi. Kui 
siis aga leida mingi head tõo-
tav muutus oma menüüsse ja 
rakendada seda kas või nädal 
aega, ei peaks minema kaua, 
kui tunned muutust.
* Liigu.
On inimesed, kes tegelevad 
spordiga professionaalselt 
või käivad trennides. Seega 
vajavad nad toidust palju en-
ergiat ja samuti peavad nad 
vaatama, et nad ei treeniks ka 
üle.
Mõned inimesed vastupidi 
aga ei armasta spordisaali ja 
neile ei meeldi end higiseks 
ajada. Selliste inimeste jaoks 
võib liikumise idee peituda 
näiteks jalutamises. On mõ-
nus kas või teha pikki jalu-
tuskäike jõe ääres või muus 
kaunis kohas, samuti kõndida 
tempokalt näiteks poest koju. 
Väga kasulik oleks käia üks 
kord nädalas basseinis (ning 
suvekuudel muidugi vee-
kogus) ujumas ning talviti 
käia kas või kelgutamas või 
niisama lumes sumpamas kui 
ka suusatamine/kelgutamine 
välja ei tule. Kuigi on hea 
leida endale mõnus võimalus 
käia näiteks aeroobikas või 
muus taolises trennis, siis 
isegi ilma selleta leiab kül-
lalt võimalusi, kuidas end 
liigutada. Kellel ei ole just 
üüratult pikk maa kooli/
tööle kõndida, võiks alati nii 
hommikul kui ka tööpäeva 
lõppedes tempokalt oma isik-
likel jalgadel tõtata, sest see 
mõjub pikemas  perspektiivis  

väga hästi. 
* Puhka. 
Kas  oled  kunagi mõelnud,  
kuidas mõned  inimesed 
saavad  perfektselt toituda,  
käia neli korda nädalas 
trennis  ja  ikka näha tihti 
välja väsinud, korjates  sageli 
külge grippi ja külmetushai-
gusi? Stress võib põhjustada 
rohkem probleeme,  kui 
võiksid arvatagi. Meie keha 
vajab aega, et taastuda ja 
end parandada, ning see 
tähendab, et vahepeal tuleb 
peatuda ja puhata. Tee kas 
või väike jalutuskäik värskes 
õhus või pargis. Loodusega 
ühenduses olemisel on 
suurepärane mõju meie 
tervisele ja sisemisele 
rahule. Loe mõnd head 
raamatut, võta kuuma 
vanni, pikuta voodil ja 
kuula head muusikat. 
Tee ükskõik mida, mis 
aitab sul lõdvestuda. 
Päevas peaks olema 
vähemalt 30 minutit 
nii-öelda time out'i , 
mis mängib olulist rolli 
stressileveli langeta-
misel. Püüa ka kindel 
olla, et magad piisavalt, kuigi 
ka liiga palju magamist ei 
ole hea, see muudab inimese 
hoopis uimaseks. Ent vara 
voodisse ja vara üles,  see 
teeb meid terveks, kauniks ja 
targaks!
Tegelikult on ju hea tunda, et 
oled produktiivne. See paneb 
meid tundma end rohkem 
elavana,  kui saavutame mi-

dagi, mida oleme plaaninud 
saavutada, ja võtame elust 
nii palju osa, kui võimalik. 
Ent keha võib saata signaale, 
et küll on küll. Rahuliku ja 
õnnelikuna püsimiseks on 
lõdvestumine sama oluline 
kui head toitumisharjumused 
ja trenn, ehkki vahel seda 
alahinnatakse. 
Muidugi "mitte midagi 
tegemine" ei tähenda seda 
sõna otseses mõttes. Me ei 
saa ju tegelikult "mitte mi-
dagi" teha. Vähemasti me 
hingame ikka. "Mitte midagi 
tegemine" tähendab pigem 
millegi rahustava tegemist 

, mis laseb kehal ja vaimul 
puhata ega saavuta otseselt 
midagi, aga on igal juhul 
rahulduspakkuv.
Need võivad olla näiteks:
* hea raamatu lugemine
* joonistamine või vesivärvid
* vaate nautimine
* muusika kuulamine
* jalutamine
* pilvede vaatlemine
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* lemmikloomaga mäng-
imine
* sõbraga jutustamine 
* armastatuga koos 
puhkamine
* väikene uinak
* tähtede vaatamine
* filmi vaatamine

Aga kas ei ole mitte 
paha olla laisk? On nii 
palju asju, mida tuleb 
ära teha, nii palju head, 

mida saame teha, et tun-
dub raiskamisena mitte 
pakkida oma päevaka-
va nii täis, kui vähegi 
saab. Vahel  võib lausa 
tunda end veidi süüdi, 
kui on raisatud päev 
või kas või õhtupoolik, 
ent tasub meenutada, 
et kõige paremad ideed, 
arusaamised iseendast 
ja suured ideed tulevad 
meieni just siis, kui me 

oleme rahunenud ega 
paanitse millegi tegemi-
sega ja see võib olla kõi-
gist kõige olulisem .
Niisiis peaks igaüks ise 
leidma endale võimaluse, 
kuidas oma eluviisi ja 
tervist edendada, ent 
tasub meeles pidada - 
sageli piisab vähesest! 

Suuuur kevadine armuhoroskoop

Jäär - Suurepärane aeg uute suhete 
loomiseks ja uute ideede elluvi-
imiseks.

Sõnn - Kipute panema esikohale enda 
isiklikud huvid ja kipute unustama 
oma lähedasi.

Kaksikud - Rõõmsameelsus, seksi-
kus on kaks selle kevade märksõna. 
Uued seiklusrohked tutvused. 

Vähk - Peaksite võtma aja maha ar-
musuhetes.

Lõvi-Just kevad on see aeg kus 
peaksite andma võimaluse suhtele 
mis on ammu kogunud hoogu.

Veevalaja -  Teiel on aeg 
säramiseks, sest just nii jääte 
kõige enam silma.

Neitsi - P üüa oma suhtesse 
tuua veidi enam mitmeke-
sisust. See peaks praegu ka 
suhteliselt hästi õnnestuma.
Kaalud -Ära alusta enne uut, 
kui vana pole lõppenud.

Skorpion - Olete tav-
alisemast tundeküllasem.

Ambur - Minevikus tehtud vead             
kipuvad nüüd ilmsiks tulema. 

Kaljukits - Liigne armukadedus 
ei too head! 

Kalad - Olge tähelepanelikum 
oma lähedaste suhtes, sest just 
nii võite kohata ,,õiget´´ part-
nerit.

Triin Koitla 

NB! Horoskoop on fiktiivne! (Arvatavasti jõudsite muidugi juba õnnest ohata 
ning horoskoop pakkus teile lohutust, mis sageli vajalik.) 
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Detektiiv istus koos kahtlusalusega ülekuulamisruumis. Coldman  oli küsinud Carloselt 
juba mitmeid küsimusi, kuid poiss vaikis, vaatas enda ette lauale ja mudis närviliselt 

oma sõrmi. Tema näost oli näha, et ta oli väga kurb ja rusutud.  „Ma küsin veel korra,“ alustas 
Terry väga aeglaselt ja kannatlikult rääkimist, „kus sa olid sel ööl kui Shara mõrvati?“ Sellest 
polnud mingit kasu, sest Carlos Walkeril polnud plaaniski vastata. Nüüd võttis detektiiv välja 
kirja, mille ta oli Shara toast leidnud ning asetas selle Carlose ette lauale. Seda kirja nähes 
muutus poisi ilme koheselt veel  kurvemaks. Terry märkas 
seda ja küsis teravalt:  „Tundsid kirja ära? Mida see tähend-
ab?“  peale mõnda  sekundit kestnud vaikust, sai ta aru, et 
vastust ei tule ning ta jätkas, „hea küll, ma ütlen sulle ise, 
mida see tähendab.  Sa ahistasid seda vaest tüdrukut, saatsid 
talle ähvardavaid kirju, nagu näiteks see siin laual „Sa oled 
minu!“, hirmutasid teda ja kui said aru, et ta ei taha sinuga 
mitte mingit tegemist teha, mida ma ka imeks ei sa panna, 
arvestades su käitumist, otsustasid sina, et keegi teine ei tohi 
teda saada, mida me  võime ka kirjast välja lugeda ja sell-
epärast sa ka ta tapsid!" Kui Terry oli lõpetanud oma emot-
sionaalse kõne, vaatas näost valge Carlos teda kohkunult ja 
vägagi imestunult.  Nüüd avas ta suu: „Tapsid? Te arvate, et 
mina tapsin Shara?“ „Kõik tõendid viitavad sellele,“ vas-
tas Terry tüdinult, „me leidsime Shara küünte alt isegi sinu 
DNA-d.“ Seda  kuuldes kahtlusalune ohkas ja ütles: „Mui-
dugi võisite te seda sealt leida. Me Sharaga olime väga lähe-
dased, ma armastasin teda.“  „Kindlasti,“ vastas uurija Cold-
man väsinult, „oma kahtlasel viisil, võib-olla tõesti, aga kas tema ka teid armastas, vot see 
on küsimus.“ Walker hakkas kannatust kaotama, kuid sellest hoolimata püüdis ta rahulikuks 
jääda: „Hästi, ma räägin teile kõik ära. Te nagunii ei usu mind, kuid siiski, ma ei taha, et mind 
milleski süüdistatakse, mida ma ei ole teinud,“ ta hingas sügavalt ja alustas, „minul ja Sharal 
oli suhe. Me pidime seda saladuses hoidma, sest Shara ema ei lubanud Sharale ühtegi poissi. 
Ta ütles, et see koormaks tema tütart veelgi rohkem, kuid Shara tahtis mind näha ja igakord 
kui me kohtusime hakkasid ta silmad särama. Käisin tal külas tavaliselt, kui ta ema oli tööl. 
Ma isegi hakkasin tema majas aednikuks, et me saaksime rohkem koos olla. Ma teadsin, et 
ta ei ela enam kaua, aga see lõpp tuli küll mulle ootamatult.“  „Ja kiri?“ tahtis Terry teada, 
„räägi sellest.“ „Ühel suvisel päeval,“ alustas Carlos, „kui ma Shara juures muru niitsin, istus 
tema aias ja vaatas mind. Saatsime üksteisele naeratusi ja kelmikaid pilke. Korraga astus aeda 
mingi arst, koos oma noore ja ilusa meessoost praktikandiga. Shara juures käisid tihti arstid, 
teda üle vaatamas ja kontrollimas. See noor praktikant hakkas siis Sharaga flirtima. Ma sain 
muidugi aru, et Sharal oli temast suva aga ma nalja pärast võtsin ühe paberitüki ja kirjutasin 
sinna: „Sa oled minu!“ ning seejärel pistsin selle möödaminnes Sharale pihku. Nägin, kui 
ta selle teistele märkamatult avas ja seejärel luges. Sellepeale naeratas ta mulle kelmikalt 

JÄRJEJUTT...
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ja mina saatsin talle põõsaste varjust õhusuudluse. Mul polnud aimugi, et ta selle kirja alles 
hoiab.“ Seda kõike rääkides tundus Carlosele hetkeks nagu ta ei viibikski enam ülekuulamis-
ruumis, vaid nagu ta oleks tagasi selles kuumas suvepäevas, seal põõsaste varjus, saates teele 
õhusuudlusi. Kuid see tunne sai tal tõesti kesta ainult hetke, sest detektiiv Terry madal ja 
konkreetne hääl, tõi ta maa peale tagasi: „Noo see jutt on isegi päris usutavalt välja mõeldud, 
aga nii kaua, kui sa ei ole mulle oma alibid esitanud jääd sa siiski kahtlusaluseks. Niiet räägi, 
kus sa olid ööl, mil tüdruk mõrvati?“ „Nojah, ma käisin seal,“ vastas poiss kõheldes, aga 
jätkas väga entusiastlikult, „kuid minust jäi ta sinna väga elusa ja tervena. Tõesti, me isegi ei 
tülitsenud ega midagi. Ma läksin talle külla, et temaga koos aega veeta, aga kui ma lahkusin 
oli ta kindlalt elus.“ „Kas keegi saab seda tõestada?“ tahtis Coldman kohe teada. „Aga mui-
dugi,“  meenus poisile järsku, „ tema õde, Melody.  Me jäime talle vahele ja ta hakkas mu 
peale karjuma ning käskis mul lahkuda ja siis ma läksingi.“  Temagi vist teadis et Sharale 
pole poisid lubatud.“ See vastus üllatas uurijat, sest tema oli Melodylt midagi muud kuul-
nud. Väsinud pikast vestlusest, lahkus Terry ülekuulamisruumist ja ringutas. Just sel hetkel 
helises ta telefon. Helistajaks oli kolleeg, Lizzie. Seda nähes muigas mees rahulolevalt ja 
võttis vastu: „Uudist?“ „Kuule jah,“ kostis teisepool toru lahke naisehääl, „me võtsime Shara 
varba küünte alt ka DNA-d ja see ei kattu sõrmeküünte all olevaga. See on hoopis mingi 
James Schilleri oma.“ "Tänud Lizzie!" sõna Terry ja pani telefoni ära.
                                                                               

...jätkub järgmises numbris

Kristi Vooglaid

Anekdoote
                     ***
Õpetaja küsib Jukult:
"Juku, miks sul kodused ül-
esanded tegemata on?"
"Ma töötasin, õpetaja. Pesin 
Mercedeseid."
"Tunnen sulle kaasa, Juku..."
"Jah, õpetaja, kui oled endale 
ikka mersud soetanud, kus sa 
siis pääsed?"
                      ***
Õpetaja tuleb klassi:
"Juku, aga kus Peeter on?"
"Võistlesime, kes saab aknast 
kaugemale välja kõõluda. Tema 
võitis."


