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Tere ! 

Soe suvi on ukse ees ja hommikud, kui saab 
kaua põõnata, pole enam kaugel. Kuigi 
praegu polegi enam hommikul just kõige 
raksem ärgata. Päike paistab tuppa, mis teeb 
olemise kohe palju paremaks. 

Hetkel ma isegi naudin veel seda kooliaastat. 
Sel aastl pole vaja teha lõpueksameid ja 
olemine on vaba. Tegelikult pole see just 
eriti lohutav mõte, et vaid aasta on jäänud ja  
siis peab juba ise aulas riigieksameid tegema. 
Mõned meist on juba praegu endale 
geograafia-või keemiaeksami valinud. 

Sel veerandil oli meie koolis Lääne-Virumaa 
abiturientide ball. See üritus on kohe 
kindlasti üks, mis on meeldejääv. Õhtu alguses 
teretasime tulijaid, õhtu lõpus saatsime heade 

soovidega koju. Hilisööni koolis olemine 
polegi kõige hullem, kui on hea seltskond.  
Ka tutipeo jaoks pidime ühe pika õhtupoo-
liku koolis olema. See veerand on tundunud 
nii pikk ja asjalik, tahaks juba puhata. 

Eksamitel head põrumist ja väga sooja 
päikselist suve ! 
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KORRAPIDAMINE KOOLIS – ÕPILASTE VAENLANE.

Peamiselt just viimasel aastal on Tapa Güm-
naasiumi vanemate õpilaste seas kooli kor-
rapidamine palju kõneainet pakkunud. Nüüd 
on õpilaste arvamused leidnud kõlapinda ka 
juba õpetajate seas.
Tapa Gümnaasiumis on korrapidamine 
õpilastele kohustuslik olnud juba mitu aastat. 
Kõik on korralikult organiseeritud: 9.-12. 
klasside vahel on see ära jaotatud, igale 
klassile nädal korraga. See, kui palju keegi 
oma korrapidamiskohustusi täidab, las jääda 
igaühe enda südametunnistusele. Sellele 
vaatamata pole senini siiski märgatavaid 
probleeme tekkinud ja ükski klass pole sel-
lele kohustusele vastu hakanud, kuid sel õp-
peaastal on teema rohkem päevakorras.
Olukord on arenenud nii kaugele, et peale 
õpilaste on oma sõna sekka öelda ka 
lapsevanematel. Õpetajate seas on 
populaarseks saanud arvamus, et õpilasi ei 
peaks rakendama korrapidajatena.

Suurim põhjus vastuhakuks on 
peakorrapidaja ülesanne: õpilane peab ühel 
päeval 7 tundi olema esimese korruse plat-
vormil ja täitma talle antud ülesandeid. See 
tähendab seda, et õpilane ei saa olla sellel 
päeval mitte üheski tunnis. Terve päev läheb 
raisku ning teadmised jäävad omandamata. 
Õpilane ei saa sellest mitte mingit kasu ning 
ainuke positiivne pool on see, et peakorra-
pidaja saab koolis toimuval mingil määral 
silma peal hoida ning korrarikkujad üles 
tähendada.

Vahetundide ajal korrapidamise üle pole nii 
palju kriitikat kuulda olnud, sest see ei sega 
õppimist nii palju, kui seda teeb peakorrapi-
dajaks olemine. Kui ainult see jääks õpilaste 
ülesandeks, täidetaks seda äkki paremini, kui 

praegu.
Korrapidamisega seotud probleemid on tõ-
sised ning kui nendega midagi ette ei võeta, 
võivad need järgneval õppeaastal suureneda 
veelgi ning sel juhul suureneks ka  õpilaste 
frustratsioon. Samuti on suurem tõenäosus 
õpetajate ja õpilaste vahelisteks konflik-
tideks.

Juhul, kui kooli juhtkond peab peakorrapi-
daja ametit tõesti nii vajalikuks, et seda peab 
säilitama, oleks ehk sel juhul targem võtta 
kindel inimene sellele kohale või jaotada 
vahetused koolitöötajate vahel ära.
Õpilaste vastumeelsust vähendaks kindlasti 
seegi, kui neile makstaks selle eest, et nad 
terve päeva seal istuvad, kuid see oleks liiga 
utoopiline. 

Kool on siiski koht, kuhu on tuldud vabataht-
likult õppima ja mitte töötama, kas siis ko-
hustuse korras või palgatöölisena.

Uku-Kaarel Vorm



TG4 

Uus vana eksam

Selle aasta gümnaasiumilõ-
petajatel on eelmiste aastat-
ega võrreldes ees midagi 
veidi teistsugust. Nimelt on 
muutunud eesti keele eksami 
süsteem, mis on tekitanud 
vastakaid arvamusi nii õpeta-
jate kui ka õpilaste seas.

Neile, kes asjaga veel väga 
kursis pole, on selgituseks 
see, et vana eksamikord – 
600-sõnaline kirjand, valik 
kümne teema hulgast asen-
dati uue komplekseksamiga. 
Nimelt antakse õpilasele 4 
erinevat lugemisülesannet, 
iga neist sisaldab 4 küsimust, 
mis eeldab 50 – 100-sõnalist 
vastust, täpselt ning vigadeta. 
Tekstideks on kas näiteks 
, ilukirjanduslikud tekstid, 
luule, intervjuud jne. Valida 
on nelja variandi vahel ja 
õige tuleb valida üsna kiires-
ti, sest aega pole just palju. 
Siiski jätkuvalt 6 tundi, kuid 
nüüd kahe ülesande lahen-
damiseks. See osa annab 40 
puntki 100-st.

Lugemisosale lisaks tuleb 
vastavalt eelnevatele ülesan-
netele neli kirjandi teemat, 
millest ühe valimisel tuleb 
kirjutada ligikaudu 400-sõna-
line lühikirjand. Teema ei pea 
olema sama, mis lugemiso-
sas, kuid pealkiri tuleb sõ-
nastada ise. Kirjand annab 60 
punkti 100-st.

Probleeme on uuendatud 
eksamiga palju

Esiteks ollake mures, et 
eksam on kiirustatult prakti-
kasse viidud ning õpetajatel 
puudub materjal, millega 

õpilastele uut osa eksamiks 
õpetada.

Selle osa parandamine muu-
tub eksamikeskusele üsna 
keeruliseks. Ka tunnis on abi-
turiendid õpetajaga vaidlema 
läinud, milline peaks olema 
õige vastus, ning õpilased 
on ka ise tulnud välja heade 
ideedega süsteemi parandam-
iseks.

Teiseks probleemiks on kind-
lasti see, et vaatamata muu-
datustele nõutakse õpilaselt 
kirjandis üpris põhjalikku ja 
teadmisi näitavat arutlust. 
Seega võib öelda, et nõuded 
kirjandi osas pole eriti muu-
tunud, kuigi sõnade arvu on 
vähendatud. Mitmed abitu-
riendid arvavad, et 400 sõna 
on liiga vähe, et näidata oma 
tõelisi teadmisi ja põhjalik-
kust valitud teemal.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
lõpetajad peavad võimalikult 
väheste sõnadega võimalikult 
palju ära ütlema ehk kirju-
tama väga sisutihedat teksti, 
mis ei ole kindlasti paljudele 
kerge.

Proovieksam on selle aasta 
abiturientide ehk katsejäneste 
jaoks läbi. Tulemuseks oli 
abiturientide sõnul manitsus 
eesti keele õpetajalt ja õpilas-
te protest uue eksamisüstee-
mi vastu.

Ainus lohutus abiturientide 
arvates on see, et eksami 
sooritavad nad siiski kõik 
koos ning tulemused peaksid 
siiski olema omavahel võr-
reldavad.

Helen Marts
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KONNAPOISID TEELT!

Taas on kätte jõudnud 
kevad, kus nii loodus kui 
ka loomad ärkavad pikast 
ja mõnusast talveunest. 
Uimastena võtavad konnad 
ette rändeid kudemisvee-
kogudesse aegade jooksul 
väljakujunenud radu 
mööda, tehes seda nii 
mitmeski kohas ristuvatel 
maanteedel.
   Kuigi tänavu on konnade 
ränne tavapärasest hajutat-
um, on kahepaiksed nüüd 
liikumistahet üles näitama 
asunud.
   Liikluskoormus kasvab 
järjepidevalt ning kahe-
paiksete hukkumine teedel 
ohustab tõsiselt konnap-
opulatsioonide tulevikku. 
Vaid mõne tunni jooksul 
hukub niimoodi tuhandeid 
konni. Hollandis tehtud 
uurimused näitavad, et 
isegi teel, kus liigub kuni 
10 masinat tunnis, võib 
rände tippajal hukkuda iga 
kolmas teele sattunud 
konn. Kui liikluskoormus 
on juba vähemalt 60 autot 
tunnis, saab surma 95 
protsenti teed ületavatest 
konnadest.
   Tundub, et inimesed 
ei pööra konnadele 
tähelepanu. Esiteks on 
konnad väikesed ning 
vähe märgatavad, eriti kui 
on pime, sest ränne to-
imub peamiselt kella 20 ja 
südaöö vahel.
   Selle raames on kor-

raldatud üleskutseid ja 
mittetulundusühendeid, mis 
aitaksid konnad üle tee. 
Tarvis oleks rajada tun-
nelid konnade turvaliseks 
liikumiseks, kuid seni, kuni 
tunneleid pole rajatud, on 
meil siiski võimalik konni 
hukkumisest päästa. Sel 
aastal on eriline see, et 
teede ääres on lisaks hoia-
tusmärkidele esmakord-
selt ka kollastes vestides 
vabatahtlikud, kes aitavad 
läbi viia Eestimaa Loo-
duse Fondi konnatalguid, 
koostöös Keskkonnainves-
teeringute Keskuse, Maan-
teeameti, Keskkonnaameti 
ning MTÜga Põhjakonn. 
Seda tehakse vabatahtlike 
abiga 
   “Konnad teel(t)” projek-
tijuhi Tanel Laane sõnul 
tähendavad konnatalgud 
seda, et vabatahtlikud 
püstitavad ajutisi konnata-
rasid, korjavad rändavad 

konnad ämbritesse ja vii-
vad teisele poole maanteed.
Konnasid aidatakse tur-
valiselt üle tee neljas tal-
gukohas: Tartumaal Ülen-
urme–Kurepalu teelõigul 
Ülenurme ja Haaslava 
vallas, Viljandimaal 
Leie–Oiu–Tänassilma 
teelõigul Kolga-Jaani val-
las ning Harjumaal Jõeläht-
me vallas Piibe maantee 
alguses.
   Kokku on Eestis 
tihedama konnarändega 
maanteelõike, mis vajaksid 
kevaditi eraldi tähelepanu, 
kahekümne ringis.
   Aita sinagi ning pööra 
väikestele tähelepanu. Au-
toga liigeldes, nähes konni, 
vähendage kiirust või jääge 
seisma, et nad üle tee lasta. 
Inimeste puhul teeme ka ju 
nii.

Elina Born
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EKSAMIPERIOOD

Nagu me kõik teame, tähendab kevade tulek alati seda, et algamas on eksamiperiood 
ning meie koolist lendab välja järjekordne lend, seekord siis 90. lend. Sellega seoses 
tuli mul mõte küsida mõnede abiturientide käest, millised tunded valitsevad enne ras-
ket eksamiperioodi. Intervjueeritavateks on Merilin Nuiamäe, Carmen Aasamets ja 
Kristjan Krall.

Lähenemas on eksamiperiood, kas oled valmis? Kui ei, siis miks Sa nii arvad?
Merilin: „Praeguse seisuga küll mitte, kuigi nii vähe on aega, aga selline tunne on, et 
võiks rohkem aega olla, et jõuaks õppida ja kõik asjad korda teha.“
Carmen: „Ei ole valmis, sest ma ei tea, selline tunne, et ei oska midagi, selline abitu 
tunne on .“
Kristjan: „Valmis võib-olla ei ole, sellepärast et see asi on lihtsalt liiga kiiresti tulnud, 
paljud õpilased arvavad, et aega on küllalt, aga tegelikult on õppimiseks aega vähe.“

Milliseid ettevalmistusi oled teinud eksamite edukaks sooritamiseks?
Merilin: „Ma ei oska öelda kohe, ma arvan, et eks ma olen nüüd rohkem mõtlema ha-
kanud, et oleks algusest peale pidanud kohe õppima hakkama, mitte alles nüüd.“
Carmen: „Konsultatsioonides hästi palju käinud, kas või lihtsalt kohal olnud, et tun-
neks ennast paremini, kodus olen ka natukene õppinud, aga vähe, võiks ikka rohkem.“
Kristjan: „Konsultatsioonid, siis internetist teen lisa, kooli proovieksamid, netist eksa-
mikeskuse kodulehelt  võtnud proovieksameid ja neid läbi teinud.“

Milliseid eksameid kardad kõige rohkem?
Merilin: „Ma arvan, et kardan kõiki, need on nii tähtsad ja kõiki peaks hästi 

Merili Kaasik
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tegema.“
Carmen: „Bioloogia riigieksamit ja muusikaajaloo koolieksamit.“
Kristjan: „Eesti keelt, need ülesanded ja kirjand koos on natuke keeruline minu jaoks 
aga bioloogia on tulemas, tegelikult on see õpitav, aga minu jaoks on kirjandit ja 
ülesandeid raskem õppida.“

Mis tunded Sind valdavad eksamite eel?
Merilin: „Ärev, selline hirmus tunne.“
Carmen: „Hirmus, kardan.“
Kristjan: „Hetkel polegi nagu sellist…, kindlasti ärevustunne ja väike stress.“

Mida oled mõelnud edasi teha pärast gümnaasiumi lõpetamist?
Merilin: „Tahaks edasi minna õppima, praegu ma mõtlen, et tahaks juuksuriks õp-
pima minna, aga ma ei tea, ma ei ole väga kindel endas.“
Carmen: „Ma ei tea veel täpselt, kuskile edasi õppima.“
Kristjan: „Ma tahtsin minna kehakultuuri õppima, aga ei saa minna, põhjus on selles, 
et ma ei valinud endale inglise keele eksamit, mida seal nõutakse. Nüüd ma plaanin 
juuksuriks minna.“

Kui oled plaaninud minna ülikooli, kas oled käinud ka ülikooli ettevalmistuskur-
sustel?
Merilin: „Ei ole käinud kuskil ettevalmistuskursustel, ja praeguse seisuga ei ole mõel-
nud ülikooli minna.“
Carmen: „Ei ole käinud, aga plaanis on küll ülikooli minna.“
Kristjan: „Ei ole käinud, aga on plaanis teha sellist asja.“

Milliseid soovitusi annad järgmise aasta abiturientidele?
Merilin: „Ma ei tea, lihtsalt aeg läheb nii kiiresti, et peaks kõike nautima ja kõigest 
osa võtma, kõik need üritused, mis koolis toimuvad.“
Carmen: „Hakake aasta alguses kohe õppima ja konsultatsioonides käima, jah, õp-
pige palju. “
Kristjan: „Hakake varem õppima ja vaadake rohkem materjale läbi, et oleks rohkem 
võimalusi, ja et te teaksite, mida vaadata, ja küsige eelnevatelt abiturientidelt nõu.“

Omalt poolt soovin kõigile abiturientidele edukat eksamiperioodi!
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Tutipäev läbi õpilaste silmade

    Mõni aeg tagasi oli järjekordselt meie koolis traditsiooniline tutipäev. Käisin uuri-
mas meie kooli natukene vanematelt õpilastelt ja ka päris väikestelt lastelt, mida 
nemad ise tutipäevast arvavad.
Minu intervjueeritavateks olid: Lisete (1.a), Pille-Riin (2.a),  Laura (2.a), Dima (5.c) ja 
Kert (5.c)

Eelmisel nädalal oli tutipäev. Kas sulle meeldis see päev ning miks?
 Lisete (1.a): Jah. Meeldis see, et me saime 12ndikke aulasse viia.
Pille-Riin (2.a):  Jah. Kuna kui ma tulin kooli, siis muusika mängis ja pärast nad 
käisid veel klassis ja   see oli hästi 
lahe.
Laura (2.a): Jah. Pritsimine oli 
kõige lahedam.
Dima (5.c): Jah, kuna siis sai mär-
jaks.
Kert (5.c): Jah, kuna siis sai pulli. 

Kas mäletad, kui läksid ise koos 
suurtega tutipäeval aulasse? Mis 
sulle sellest päevast meenub?
Lisete (1.a): Me laulsime seal.
Pille-Riin (2.a):  Noo..meie vii-
sime nad sinna ja rohkem ma ei 
mäleta eriti, aga lahe oli.
Laura (2.a): Ma lugesin seal luu-
letust. 
Dima (5.c): Ma mäletan, et me alguses kõndisime 12nda klassiga käest kinni kolman-
dale korrusele  aulasse, siis aulas oli mingi koosolek vms.
Kert (5.c): Ma ei mäleta.

Kui tutipäeval kooli tulid, kas sa siis märjaks ka said? Meeldib üldse sulle veega 
pritsimine? Miks?
Lisete (1.a):  Ei saanud ja ei oleks tahtnud ka märjaks saada.

Johanna Vooglaid
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Pille-Riin (2.a):  Jah, siis kui teisi pritsiti, siis ma sain ka natukene märjaks, aga ma 
arvan, et see veega pritsimine on lõbus.
Laura (2.a): Natukene sain, kuid see on lahe.
Dima (5.c): Jah, meeldib.
Kert (5.c): Jah, meeldib.

Kas tead, miks 12ndikud tutipäeval käituvad nagu lapsed? Mis sa arvad, kas nad 
peaksid nii käituma?
 Lisete (1.a): Kuna nad lõpetavad 12nda klassi, siis nad teevad natukene nalja.
Pille-Riin (2.a):  Sellepärast, et nad lähevad ära ja ei tule enam siia tagasi.
Laura (2.a): Sellepärast, et nad lähevad koolist ära ja  nad meenutavad oma lapse-
põlve.
Dima (5.c): Las käituvad. Normaalne nende jaoks.
Kert (5.c): Normaalne, võivad küll käituda nii.

Kas tahaksid ka olla juba suur ning ise 12ndike asemel tähelepanu keskpunktis 
olla?
Lisete (1.a):  Ei tahaks.
Pille-Riin (2.a):  Jah, tahaksin.
Laura (2.a): Jah, tahaksin viia 
väikeseid käekõrval aulasse.
Dima (5.c): Jah, tahaks küll.
Kert (5.c): Jah.

Nagu sa tead, valmistuvad abi-
turiendid igal aastal meie koolist 
pärast eksameid lahkuma? 
Soovi neile midagi omaltpoolt 
eluteele kaasa.
Lisete (1.a):  Edu! Ja soovin, et 
neil kõik hästi läheks.
Pille-Riin (2.a):  Kõike head!
Laura (2.a): Kõike head!
Dima (5.c): Edu!
Kert (5.c): Edu ja palju rõõmu!
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KODUPAIK-KULTUURIVÄÄRTUSTE KANDJA

Anette-Clarissa Juht

20. aprillil 2012. aastal 
toimus Tapa kultuuriko-
jas kultuurikonverents „ 
Kodupaik- kultuuriväär-
tuste kandja“. Päeva mo-
dereeris Aino Arro. Üri-
tus algas kell 11 ja lõppes 
15.30. Sinna olid oodatud 
kõik inimesed.

Kultuurikonverentsile 
oli tulnud inimesi nii 
kaugelt kui ka lähedalt. 
Esimesena tutvustas 
kohaletulnuid Tapa val-
lavanem härra Alari Kirt. 
Ta rääkis, et Tapa vallas 
on rikkalik kultuurielu 
ning palju tegijaid. 20-25 
kollektiivi ja 5 asutust, 
kes tegelevad kultuuriga. 
Ütles veel, et sügisel 
on plaanis Tapale tuua 
Priit Pärna animafesti-
val. 2013. aastal on veel 
plaanis Tapal korraldada 
Eesti kirjakeele konver-
ents. Tulevikus tahetakse 
Tapa ja Lehtse muuseum 
Tapa Vaksalihoonesse 
kokku kolida. Tapal on 
maakonna parim kino. 
Muusikakoolist tahetakse 
teha nö kaunite kunstide 
kool, plaan on küpsenud 
juba 4 aastat,aga raha 
pole.

Tervitama oli tulnud ka 
Lääne-Viru maavanem 
härra Einar Vallbaum, kes  
ütles, et Eestis on hea, 
sest muu maailm võitleb 
kriisidega, aga meil on 
aega isegi kultuuri peale 
veel mõelda. Veel tegi 
Lääne-Viru maavanem 
märkuse, et Tapa kultu-
urikoja kõrval on küll 4 
lipumasti, aga miks lipp 
ei lehvi, kui siin kultu-
urist räägitakse. ,,Olgem 
uhked, oleme ju väike 
rahvas,’’ütles ta, ning 
hüüdis ka välja sellise 
lause, et Eesti Vabariigi 
järgmine sünnipäev on 
pühendatud noortele!

Järgmisena sai sõna 
Marju Lauristin, kelle 
teema oli ,,Tänaste noorte 
kultuuriväärtused uues 
maailmas’’. Lauristin 
ütles, et maailmas on  
suur kultuurinihe. On 
toimunud põlvkondade 
vahetus kultuuris. Eriti 
hästi on hakanud toimima 
globaalne kultuur, mis 
tähendab, et kõik käib 
läbi arvuti, meedia, poes 
on välismaa kaup. Kõik 
asjad, mis on välismaal, 
on ka meil endil kodudes 
olemas. Kõik poed on 

igal pool ühesugused, 
see kõik tapab aga ko-
halikku kultuuri. . Meil 
pole julgust joonduda 
oma sisemise rahulduse 
järgi,  vaid teeme kõike 
ainult  teiste järgi. Me ei 
väärtusta piisavalt iseen-
nast. Eestlased lähevad 
ära, sest neid ei hin-
nata Eestis piisavalt. 
Soomes aga  hinnatakse 
ka noort arsti kui profes-
sionaali. Tuli ka välja, et 
viimase aasta jooksul ei 
ole 24% 20-29-aastast-
est lugenud mitte ühtegi 
raamatut.  Sellega seoses 
tekib küsimus, mis saab 
siis kui need, kes praegu 
ei loe, saavad kõrgetele 
kohtadele... Kultuur on 
väärtus ja iga kultuur 
nõuab kultiveerimist. 
Meil on hirm eksimise 
ees, see aga tapab usu 
endasse. Ettevõtjatel 
peaaegu puudub kriitiline 
meel, mis on masendav. 
Me peame end näoga rah-
va poole pöörama, tõstma 
inimese eneseväärikust. 
Eestlased on Euroopa 
kõige vähem usklik rah-
vas.
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Publiku ette astus In-
drek Saar, kes rääkis-
sellest, et haridus (kool) 
loob inimesi ühendavad 
väärtused. Ta ütles, et 
inimesed võiksid küsida 
iseendalt või teistelt in-
imestelt, milleks, mitte 
kuidas. Meil on suur 
hirm eksida,  tuleb anda 
inimestele luba eksida. 
Õpetajatele oleks vaja pi-
isavalt suurt palka, et neil 
oleks aega ja tahtmist ka 
kultuuri peale mõelda, 
mitte ainult sellele, kui-
das toit lauale saada ja 
lapsele riided selga.

Järgmisena tuli rääkima 
Jane Kalajärv, kelle 
teemaks oli ,,Eesti kultu-
uri hoidmine väljaspool 
Eestit’’. Eesti suuremad 
väljaränded on järgmised: 
1. Tartu ülikool talupoegi 
vastu ei võtnud, nad läk-
sid Peterburi kooli. Sel 
ajal oli 
umbes  
20% 
eestlasi 
välis-
maal. Ei 
enne ega 
pärast 
seda 
pole see 
protsent 
nii suur 
olnud. 2. 

Väljaränne oli II maail-
masõja ajal. 3. Suurim 
väljaränne on praegusel 
ajal,  minnakse  tööle ja 
õppima.Kanada-eestlased 
hoiavad eestlust enda 
jaoks üleval sellega, kui 
nad söövad verivorsti, 
sest see on nende jaoks 
eesti asi. Eestlased Kana-
das tähistavad ka jõule, 
Eesti Vabariigi aastapäe-
va. Seal on ka lastele 
mõeldud eesti kool ning 
lasteaed. Eestis toimub 
ka väliseestlaste jaoks 
suvelaager Jõekäärus,mis 
kestab 5 nädalat. Igalt 
poolt tulevad väliseest-
lased ning on need viis 
nädalat ühes laagris ja 
saavad jagada oma koge-
musi.

Mari-Ann Kelam rääkis 
oma elust. Ta  sündis põ-
genikelaagris Saksamaal. 
Tema vanemad armasta-

sid väga kodumaad. Neil 
tekkis unistus kaugest 
kättesaamatust ilusast 
väikesest muinasjutulis-
est Eestist. Põgenikelaa-
gris hakkasid eestlased 
kohe looma koore, rah-
vatantsurühmi  jne. Seal 
anti välja eesti lehte, 
arenes skautlus ja palju 
muud . 1984. aastal pidas 
Mari-Ann Kelam USA-s 
esimene kõne Eesti Va-
bariigi auks. Ta mainis 
veel, et eestlased tahavad 
praegu tarbida, mitte 
eestlust hoida. Kurb, et 
nii väike rahvas ei ole 
tänulik, vaid unustab oma 
vabaduse. 
Eesti rahvas peaks 
rohkem kokku hoidma 
ja olema üksteise suhtes 
mõistvam ja hoolivam. 
Kui meie ise ei tee seda, 
siis kes see muu ikka 
seda teeb. 
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Kuhu edasi? 
Kadi Tommula

Selle aasta kevad on kätte jõudnud linnutii-
vul, mis tähendab järjekordse lennu lahku-
mist Tapa Gümnaasiumist. Seoses sellega 
otsustasin küsida tänavuse 90.lennu õpilas-
telt, mis on nende edasised plaanid; kas nad 
jäid rahule TG-ga. Intervjueeritavad olid: 
Tiiu Tommula, Alice Müür, Aune Strauss, 
Reet Rosar, Tuuli Kristiina Saarmets ja 
Merilyn Pauming.
1.Millised on teie edasised plaanid peale 
kooli lõpetamis?
Alice:  Nagu enamik abituriente, valisin 
edasiseks sihiks ülikooli, kuid eks näis, mis 
saab. Ei ole kindlat suunda, mõtteid on, kuid 
neid teavad vaid lähedased.
Tuuli: Nii nagu paljudel teistelgi abituri-
entidel, nii ka minul on kindel plaan oma 
õpinguid jätkata ülikoolis. Mitte, et see oleks 
ainult üks elementaarne samm pärast güm-
naasiumi lõpetamist, vaid selle taga on siiski 
huvi ja tahtmine. Eriala valikul ei hakkaks 
ma siiski hetkel detailidesse laskuma, küll 
kõik tuleb omal ajal.
Merilyn: Midagi konkreetselt öelda ei oska. 
Muidugi tahaks kõrgharidust hankida, kuid 
samas köidab mõte aasta vabaksvõtmisest 
ning reisimisest. Kõigepealt tuleb muidugi 
eksamid edukalt sooritada ning seejärel edasi 

mõelda.
Tiiu: Esimesel võimalusel lähen tööle, ilm-
selt pärast eksameid. Olen mõelnud ka aastat 
vabaks võtta, aga ma kardan, et ma pärast ei 
viitsigi enam kuhugi edasi õppima minna. 
Kavatsen kandideerida Tallinna Polütehniku-
mi fotograafia erialale, iseasi, kas ma ka sisse 
saan. Kui ma õigesti aru sain, siis õpingud 
algavad jaanuarist, seega puhkamiseks aega 
on. 
Reet: Ausalt ma ei teagi mida ma pärast lõ-
petamist teen. On olnud plaane, et võtta aasta 
vabaks ja minna tööle või siis teine võimalus, 
et lähengi ,,õlinäpuks’’ õppima. Edasi tahaks 
minna õppima ametit, mis ei ole tüdrukule 
kõige kohasem. Ikka seotud tehnikaga ja 
masinatega... mis täpsemalt, ei tea veel.
Aune: Nii nagu paljudel teistelgi, on küsi-
musele „Kuhu ja mida edasi õppima lähed?“ 
väga raske vastata. Arvatavasti ikka jätkan 
oma haridusteed kas Eestis või siis välis-
maal, sest ei tea veel kindlalt mida tahan 
edasi teha. Ei ole kindlalt midagi hetkel 
otsustanud ja seega ei oska vastata. Arvata-
vasti lähen esmalt hotelliteenindust õppima, 
kuid on mitmeid ameteid, mida tahaks veel 
õppida, nt moedisainer, juuksur, kosmeetik 
jne...
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Kas jääte meeldivalt meenutama praegust 
kooliaastat või eelnevaid? Jaga mõningaid 
mälestusi seoses kooliga.

Alice: Värvikaid mälestusi on küllaga, kuid 
kahjuks või õnneks ei ole nad kõige sobili-
kumad kõigile teadmiseks. Saladuskatte all 
võin nii palju öelda, et mõned tunnid on nii 
arutelu poolest kui ka sisult äärmiselt põne-
vad olnud (loomulikult heas mõttes). Mõned 
õpetajate ütlused on samuti meelde jäänud. 
Abiturient olla on super. Kõik teised on 
nooremad ning on hea teada, et vahetundides 
pole vaja häbelikult "suurtematest klassidest" 
mööduda. Üldiselt on see aasta olnud kõige 
vägevam. Kõik üritused ning tegemised on 
olnud põnevad, kuigi alati on kuskil ajusopis 
meeldetuletus, et on vaja eksamiteks õppida. 
Soovitan soojalt võtta kõikidest üritustest 
osa, kuna ise kahetsen, et ei osalenud mõned-
es tegemistes. Kahju, et ma nii ruttu suureks 
kasvasin.
Tiiu: Igal kooliaastal on omad head ja halvad 
küljed. Eredaimalt jääb kindlasti meelde just 
see aasta. Nii palju üritusi on olnud: rebaste 
rets, õpetajate päev ja tutipidu. Gümnaasium 
on see, millest ma võin jutustada meeletult 
palju naljakaid ja imelikke lugusid. Üks asi, 
mis on mul meeles on see, et me olime vene 
keele tunnis eelmisel aastal, ma ei tea, mis 
värk oli, aga mingil hetkel ma võtsin Merka 
pinali kätte ja viskasin selle kapi otsa. Tund 
seiskus, algas päästeoperatsioon "Päästke 
Merka pinal". Kõigil oli nalja nabani. Kind-
lasti jään igatsema seda seltskonda, neid 
kummalisi ja veidraid jutte. 
Aune:  Kõik 12 aastat pluss veel eelkooliaas-
ta on olnud omamoodi huvitavad, kuid kõige 
rohkem on meeldivad olnud viimased aastad 
gümnaasiumis. Märkimata ei saa seega jätta 
10. klassi alguses rebaste ristimist, mis oli 
õudne ja samas ka lõbus. Vaieldamatult 
on parim aasta Tapa Gümnaasiumis olnud 
viimane aasta, sest meeldejäävaid hetki on 

olnud palju ning neid tuleb kindlasti veel. 
Meeldejäävaks on see aasta jäänud tänu 
klassi kokkuhoidvusele ning naljadele, mis 
on läbi aastate meid saatnud.Jään meenutama 
oma kooliaaega ja kooli kui üht suurt ja üh-
tehoidvat pere. 
Tuuli: Nüüd, kui 12 kooliaastat TG-s on selja 
taga, võib ja saab pilgu tagasi heita. Mälestu-
si on palju..Kõige eredamalt ongi ehk meeles 
viimased kolm aastat gümnaasiumiastmes. 
Viimane aasta abituriendina on kindlasti 
kõige erilisem. Õppimist on olnud küllaga 
(teoreetiliselt küll!) Tohutult palju on mee-
les igasuguseid pisiasju, mis ajavad naerma 
siiani, kui neid meenutada. Ei ole möödunud 
päevagi, kus puuduks mingi naljakas ja hu-
vitav seik. Kas või alustades õpilaste naer-
mise pärast ukse taha saatmisest ja lõpetades 
armastusega näiteks matemaatika vastu. 
Teistele tahan öelda nii palju, et nautige seda 
aega täiel rinnal, kuniks seda veel on! Igat-
sema jääme oma klassi niikuinii! Samuti üks 
suur ja konkreetne aitäh raudsete närvidega 
õpetajatele!
Reet:  Aastad siin koolis on olnud parimad 
aastad mu elus. 12 aastat selles suures pere-
konnas on suure jälje endast maha jätnud.
Eredaid mälestusi kohe nii ei olegi. Ei... ikka 
on, aga parem on, kui need jäävad headeks 
mälestusteks. On asju, mida vahel jagada ei 
ole lihtsalt hea. Mälestus kaotab oma sära. 
Praegust kooli jään ma ikka hästi mäletama. 
On olnud küll raskeid aegu, aga samas ka 
kergid. Eks sellepärast jäängi seda kohta 
mäletama kui oma teist kodu. Lemmik-
kooliaasta oli siis, kui ma läksin 10.klassi. 
See tunne, mis mind valdas, oli super. Sain 
siis gümnasistiks, nagu ma ka väiksena olla 
tahtsin... suur, tubli, tark ja väiksematele 
eeskujuks. Viimast ma loomulikult ei tea, kas 
ikka olen olnud.

Soovin kõigile abiturenditele oma unistuste 
täideviimist.
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Munadepüha meeleolus Saksamaa
Merée Marleen Ruzitš

Eelmisel sügisel võõrustasime Tapal 
õpilasi sõpruslinnast Preetz’ist. Sel 
kevadvaheajal oli meie kord neile külla 
minna. Reisi võttis ette üheksa õpilast 
ja õpetaja Tiiu Saluste, kes on ühtlasi 
ka Tapa-Preetz’i õpilasvahetuse eest-
vedaja Eestis. Seal ööbisime samade 
laste peredes, kes siin käisid. Kuna 
olime juba eelnevalt tuttavad, oli sinna 
mineku rõõm veel suurem. 
19. märtsi pärastlõunal starti-
sime Tapalt Tallinna poole. Tal-
linnast lendasime Oslosse, kus 
oli ümberistumine Hamburgi 
lennule. Kohale jõudsime alles 
hilja õhtul. Pered ootasid meid 
noortekeskuses, mis on ühtlasi 
ka sealsete evangeelsete noorte 
kohtumispaik. 
Esimesel päeval tutvustati meile 
ilusat Preetzi linna. Esimene asi, 
mis seal silma hakkas, oli see, et 
enamus maju olid eraelamud ja 
nende aiad oli väga ilusti korras. 
Lisaks rippusid paljude majade 
ees puudel väiksed värvilised 
munad. Alguses tundus see väga 
naljakas, aga hiljem saime aru, et 
sakslastel on selline komme, et 
pühade ajal kaunistatakse ka aiad 
samateemaliselt ära. 
Järgnevatel päevadel käisime 
ka ära Kielis, Laboe meres huk-
kunute memoriaalis, Haitabu 
viikingite muuseumis ja kau-

nis Schleswigi linnas. Külastasime ka 
skautide õppust, kus õppisime tegema 
erinevaid sõlmi ja osalesime ka nende 
lauluvõistlusel, kus saime esimese 
koha. Käisime ka raekojahoones, kus 
kohtusime Preetz’i linnapeaga, kes 
tutvustas meile natukene veel linna ja 
seda, kuidas Preetz alguse sai. 

Foto: Sander Elb
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Paljudel noortel oli ka võimalus kül-
astada erinevaid koole ja näha sealseid 
tunde. Kõige suurem erinevus meie 
koolidega oli see, et neil ei olnud koo-
likella, vaid igaüks ise vaatas, millal 
umbes tund lõppeb, ja neil ei olnud ka 
garderoobe – üleriideid kanti kaasas. 
Enamuse vabast ajast veetsime kõik 
koos noortekeskuses. Meil kõigil oli 
oma võti, millega sinna igal ajal sisse 
pääses, ja seal oli ainult üks reegel: 
viimane, kes sealt lahkub, paneb ukse 
lukku ja vaatab, et kõik oleks ikka kor-
ras. Noortekeskuses, mida hakkasime 
sakslaste järgi kutsuma Mitte’ks, oli 
piljardilaud, lauajalgpall, palju diiva-
neid ja arvuti. Saksamaalt ära tulles 
olid meist kõigist saanud piljardi-ja 
lauajalgpalli professionaalid. Teisel ja 
viimasel õhtul oli seal ka kõikide evan-
geelsete Preetzi noorte koosistumine, 
kus lauldi, mängiti ja söödi palju.
Nädal Saksamaal möödus kiiresti ja 
juba oligi aeg lahkuda. 
Tagasi tulles ei 
saanud õpetaja Tiiu 
meiega samale len-
nule piletit ja nii 
me pidimegi ise 
hakkama saama 
õigele lennule 
minemisega.

 Hamburgi lennujaama jõudes selgus 
aga, et meie Hamburg-Oslo-Tallinn 
lend oli tühistatud. Lootsime, et saame 
veel nädalakeseks Saksamaale jääda, 
aga siiski pärast paarikümneminutil-
ist sagimist selgus, et saame samal 
õhtul Tallinna. Meie uueks lennuks sai 
Hamburg-Viin-Tallinn, mis väljus juba 
15 minuti pärast. Nii me üheksakesi 
tormasimegi läbi turvakontrolli ja su-
ure Hamburgi lennujaama, otsides oma 
lennukit. Õnneks jõudsime kõik õigele 
lennule ja täpselt õigel ajal. Viini üm-
beristumine oli juba rahulikum, kuigi 
ka seal polnud meile palju aega antud. 
Ma ei saa ka ütlemata jätta seda, et 
meil vedas tegelikult kohutavalt, kuna 
lennuliin Viin-Tallinn avati just sel 
päeval.
Tallinnasse jõudes pidime ära ootama 
ka õpetaja, kes saabus meist kaks tundi 
hiljem, ja alles siis lõpuks saime alusta-
da teed Tapa poole. 

Kõik prügikastid olis Saksamaal remondis. Foto:Merili Kaasik.



TG16 

Ilusat suve ! 


