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Tere! 

See pikk väsitav periood hakkab läbi saama. Päeval on 
kaua valge ja hommikul ärgates pole enam pime. Kolmas 
veerand on lõppemas ja oleme jälle sammukese 
suvepuhkusele lähemal. 

Hetkel veel kevad ei paista, tuiskab hirmsasti ja lund on 
kõik kohad täis, aga ehk selleks hetkeks, kui leht teieni 
jõuab, on juba kevadet märgata. Veerandi alguses loot-
sid vist kõik, et lumi maha ei tuleks – mina küll lootsin. 
Jõuludeajal lund veel polnud, aga uue aasta alguses tuli 
siiski. Nüüd saab aga suusad koju viia, kuid kindlasti 
leidub ka neid, kes alles kevadel T-särgi väel suusad 
kaenlas, kodu poole lähevad. 

See veerand on läinud kuidagi aeglaselt, aga selle-
gipoolest ei ole ma oma asjadega valmis saanud. Õnneks 
uurimistöö sain kaelast ära. Enam ei ole pooled ööd 
magamata ja 
silmad Wordi-dokumendis kinni. Kümnes klass; olge

tublid ja tehke oma tööd õigeks ajaks ära, siis ei tule 
hiljem
ebameeldivaid üllatusi. 

Ainult see viimane IV veerand lahutab meid soojast 
suvevaheajast, pidage vastu! 
Lõbusat vaheaega! 

Eliisa.
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Lumelauasõit muutub järjest populaarsemaks
Sander Kents

Lumelauatamine on 
suhteliselt uus peale tulnud 
spordiala, mis kogub enda 
populaarsusega üha enam 
tuure. Huvitav, mis teeb 
selle nii võluvaks? Kui mõni 
aasta tagasi oli suusamägedel 
ainult mõned üksikud lume-
laudurid, siis nüüd on see 
arv märgatavalt kasvanud. 
Paljud inimesed, noored ja 
vanad, on leidnud endale uue 
hobi – lumelauatamine.

Nii noored kui vanad on 
enda jaoks 
leidnud lume-
laua. Harrastan 
ka ise seda 

sõita ning tean,et kui esimest 
korda selle juba ära proovid, 
ega siis teine ja kolmaski 
tulemata jää. Selle asja teeb 
lihtsamaks see, et lumelauda 
saab suurematel mägedel 
laenutada. Näiteks Tapa 
lähedal, Valgehobusemäe 
puhke- ja suusakeskuses, 
käib üha enam rahvast. Kui 
umbes 2 aastat tagasi hakati 
seal lumelaudu välja laenu-
tama, kogunes mäele üha 
enam rahvast. Nüüdseks on 
juba mäge laiemaks ehitatud, 

tehtud suusalift, ning ostetud 
rohkem lumelaudu, see koht 
on kõvasti populaarsemaks 
saanud ja teenib talvehooajal 
kindlasti hästi. Tund aega 
lumelauarenti maksab 4€, 
päev aga 16€. Keskus on 
avatud esmaspäevast püh-
apäevani 10.00 – 20.00.

Seda talvehooaega pole 
enam kaua jäänud. Nii, et 
kõik kes veel vähegi saavad, 
mäele lumelauaga sõitma.
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Mõtisklusi sõbrapäevast
Alles hiljuti oli 14. veebruar, mis on meile ilmselgelt teada-tuntud valentinipäeva või 
sõbrapäevana. See on päev, mil peame meeles meile kalleid inimesi ning armsaid sõpru, 
vahetame kingitusi, soovime häid soove ning mõtleme võib-olla rohkem sellel päeval 
sõpruse tähtsusele jne.
 Selle kõigega seoses mõtlesin uurida ka meie noorematelt koolikaaslastelt, palju nemad 
teavad valentinipäevast ning on see ka nende jaoks erinev teistest päevadest või sarnaneb 
päev kõigi teistega.
Vastajateks olid: 
Hulda-Fiona (3.C); Gerlin (3.C); Rosanna (3.C); Riivo (4.B); Helger-Hans (4.B)   

♥  Kas sa tead, miks tähistatakse sõbrapäeva?
Hulda-Fiona (3.C): „Ei tea.“ 
Gerlin (3.C): „Ei tea.“ 
Rosanna (3.C):  „Päev, mil saab sõpru meeles pidada ning saab teistelt kingitusi.“
Riivo (4.B): „Ei tea.“
Helger-Hans (4.B):  „Et sõpru meeles pidada..ja nii.“

♥  Mis on esimene asi, 
mis sulle meenub seo-
ses sõbrapäevaga?
Hulda-Fiona (3.C):  
„Meenuvad kingi-
tused.“ 
Gerlin (3.C): „Et siis 
saab kinke…sõbrapäe-
vakinke, rohkem ei tule 
meelde.“
Rosanna (3.C): „Et 
saab sõpradega olla ja 
saab kinke.“
Riivo (4.B): „Et siis 
nagu sõpru tuletatakse meelde või midagi, kingitakse midagi.“
Helger-Hans (4.B):  „Et sõpradele saadetakse postkaarte ja neid tuletatakse meelde.“

♥  Kas sulle meeldib sõbrapäev? Miks?
Hulda-Fiona (3.C):  „Jah. On lihtsalt tore päev.“
Gerlin (3.C): „Jah, Ma ei tea..on selline teistsugune päev.“
Rosanna (3.C):  „Jah, kuna see päev on teistest päevadest kuidagi erilisem.“
 Riivo (4.B):  „Jah, sellepärast et siis võib kaarte saada.“
Helger-Hans (4.B):  „Jah, sest siis ma saan oma vanadelt sõpradelt kirju.“

Johanna Vooglaid
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♥  Mis asi on sinu arvates sõprus?
Hulda-Fiona (3.C):  „Sõbrad aitavad üksteist.“
Gerlin (3.C): „Seda..ma ei tea.“
Rosanna (3.C):  „Ei tea.“
Riivo (4.B): „Sõprus on see, et kui sa näiteks mingi otsid endale kellegi, kellele sa tahaksid 
oma murest rääkida, siis ta ongi sulle nagu kõige parem sõber.“
Helger-Hans (4.B):  „Sõprus on see, et näiteks sõpru ei jäeta hätta, et minnakse alati appi.“

♥  Miks on sinuarust sõprus tähtis?
Hulda-Fiona (3.C):  „Ei tea.“
Gerlin (3.C): „Kuna sõbrad aitavad.“
Rosanna (3.C):  „Kuna sõbrad on üksteisega hoolivad ja toetavad ning kui sõpru pole siis ei 
oleks kellegagi mängida - oleksid üksi ja kurb.“
Riivo (4.B):  „Sest et sõpradega saab väljas käia jne.“
Helger-Hans (4.B):  „See on tähtis sellepärast, et muidu võib olla ma võin hätta jääda ja siis 
keegi ei tule mulle appi.“
♥  Sõbrapäeva kutsutakse ka valentinipäevaks. Kas sa tead miks?
Hulda-Fiona (3.C): „Sest see on inglise keeles…see on nagu Inglismaal Valentine`s day.“
Gerlin (3.C): „Sellepärast et inglise keeles on Happy Valentine`s day!“
Rosanna (3.C): „Kuna inglise keeles soovitakse sellel päeval Happy Valentine`s day!“
Riivo (4.B): „Ei tea.“ 
Helger-Hans (4.B): „Ei tea.“

♥  Kuna  14. veebruar on ka armunute päev, siis mis sa arvad, mis on armastus?
Hulda-Fiona (3.C): „Ei tea.“ 
Gerlin (3.C): (naer) „Ma ei tea.“
Rosanna (3.C):  „Ei tea.“
Riivo (4.B): 
„Armastus on siis, 
kui sa kedagi nagu 
sõpru või ema-isa 
armastad, nad on 
sulle tähtsad.“
Helger-Hans (4.B):  
„Armastus on väga-
väga suur sõprus
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Tapa Gümnaasiumi külastas Edinburgh'i vahetusüliõpilane

17. veebruaril külastas meie 
kooli Ameerika päritolu 
vahetusõpilane Timothy 
Anderson Suurbritannia 
Edinburgh’i ülikoolist.

Mida Sa üliskoolis õpid?
Ma õpin Edinburgh’i ül-
ikoolis geograafiat ja an-
tropoloogiat.

Milline oli Sinu varasem 
seotus ülikoolis õpitavate 
aintega?
See on tegelikult hea küsi-
mus, sest ma ei võtnud 
ühtegi kursust keskkoolis 
geograafia ja antropoloogia 
alal. Antropoloogiast ei tead-
nud ma keskkooli ajal suurt 
midagi. Ülikoolis õpingute 
vältel hakkas antropoloogia 
mind üha rohkem huvitama.

Kuidas sai Sinust 
vahetusõpilane?
Ülikoolis on meil kraadi 
omandamise vältel võimalus 
teha aastapikkune õpilas-
vahetus kuskil Euroopas. 
Vahetusüliõpilaseks saan ma 
minna nendesse riikidesse, 
kus on ülikoolis sellised 
õppeained, nagu mina õpin. 
Näiteks ei saa ma olla vahe-
tusõpilane keemias, sest mul 
pole valitud sellist kursust. 
Lisaks on mul ka väga palju 
piiranguid, sest ma valdan 
hästi ainult inglise keelt. Ma 

valisin sellise variandi, kus 
on võimalik õppida inglise 
keeles, kuid saan omandada 
teadmisi ka kohaliku keele 
kohta. Minu valikuteks jäid 
Taani, Soome või Eesti. Ma 
valisin Eesti ja nii saigi mi-
nust siin vahetusüliõpilane.

Mis meelitas Sind tulema 
just Eestisse?
Seda küsimust küsitakse mi-
nult tihti. Tegelikult meelitas 
mind siia tulema palju asju. 
Ma teadsin, et Eesti on riik 
Ida-Euroopas. Ma mõtlesin, 
et oleks väga huvitav selle 
riigi kohta veel teada saada. 
Niisama ma arvatavasti 
siia poleks sattunud ja nii 
ma haarasin võimalusest 
kinni. Edinghbourgh´i ül-
ikoolist olen mina esimene 
vahetusõpilane. Paljud britid 
kartsid siia tulla, sest Eesti 
oli endise Nõukogude Liidu 
osa. Mina aga tahan olla alati 
inimene, kes proovib midagi 
uut ja teeb asju teisiti.

Kui kaua võttis aega 
reisiks valmistumine?
Isiklikult minul see kaua 
aega ei võtnud, aga tegemist 
oli palju paberimajandusega: 
pidi kirjutama palju allkirju, 
tegema ID-kaardi, sest ma ei 
ole ju Euroopa kodanik. Ma 
pidin käima palju immigrat-
siooniametis ja veenduma, et 

kõik andmed on täpselt sises-
tatud, nii nagu koolis oli nõu-
tud. Mitu kuud läks aega, et 
saada nõustumisi erinevatest 
rahvusvahelistest asutustest, 
sest olin ma ka ju esimene, 
kes läks Edinghbourgh’i 
ülikoolist Eestisse vahe-
tusõpilaseks.

Millised on Sinu muljed 
siin?
Ma olen Eestis alates 2011.
aasta augustist ning seni on 
mu esimesed muljed siin 
väga head.Kui ma Eestisse 
saabusin, siis tundsin ma 
ennast väga ebakindlana, 
sest ma olin tulnud üksinda 
uude riiki ja mul jäi algul 
päris vähe aega Tallinnaga 
tutvumiseks. Esimesed kolm 
nädalat õpinguid olid Eestis 
küll toredad, aga uues kohas 
sisseelamine vajas aega ja 
see omakorda koormas mind 
üle. Mulle meeldisid väga ül-
ikooli õppejõud ja üliõpilas-
ed. Nad olid abivalmid ja ma 
sain neilt alati toetust. Selle 
lühikese ajaga olen ma lei-
dnud uusi eestlastest sõpru. 
Kokkuvõtlikult võin öelda, et 
siin on tore olnud.

Olari Pipenberg
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Kuidas teenid raha Suur-
britannias õppimiseks?
Ma töötan ja mul on mõned 
õppetoetused, kuid enamiku 
rahast saan ma oma vane-
matelt. USA-s on see tava-
line, et peres hakatakse vara-
kult raha koguma, et lapsed 
saaksid ülikoolis õppida..
Tuleb arvestada ka seda, et 
USA-s on madalamad mak-
sud kui Euroopas. Inimesel 
on suurem valikuvõimalus, 
kuhu oma raha paigutada. 

Millised on põhilised 
erinevused Euroopa ja USA 
vahel?
Ma arvan, et üks suuremaid 
erinevusi on kultuuriväär-
tused, individiualism, kogu-
kond ja valitsemiskorraldus. 
Ameerika elulaad on indi-
vidualistlik ja muidugi on 
seal ka üks ütlus, et kui sa 
töötad piisavalt palju, siis 
võib sinust saada see, kelleks 
sa oled unistanud saada. 
USA valitsus sekkub in-
imeste ellu suhteliselt tagasi-
hoidlikult. Ma arvan, et USA 
on üks vähestest riikidest, 
kellel pole ametlikku 
tervishoiu programmi. See 
on sellepärast, et inimesed ei 
tunne, et valitsus peaks regu-
leerima tervishoidu. See on 
midagi erakordset. Näiteks, 
kui ma räägin oma Suurbri-
tannia sõpradega, siis teeb 
see neile alati muret, miks ei 
ole USA-s tasuta tervishoidu 
ja selle toetusi. Nii arvavad 
näiteks eurooplased, et riigi 

ülesanne on pakkuda mak-
sude eest kogukonnale tasuta 
tervishoidu.

Kui oluline on monarhia 
tähtsus Suurbritannias?
Kui sa oled töölisklassist 
pärit ja eriti šotlane, siis on 
see tõesti kasutu ja mitte 
midagi. Kui sa aga kuu-
lud kõrgemasse eliitklassi 
ja oled veel inglane, siis 
on monarhia väga kodune. 
Kuninganna ühendab rohkem 
inglasi.

Tunned sa end vahel Eestis 
üksildasena?
Muidugi tunnen ma ennast 
vahel üksikuna, sest ma olen 
eemaldunud oma perest ja 
USA-s ja Suurbritannias 
elavatest sõpradest, aga seda 
leevendab asjaolu, et olen 
püünud siin leida sõpru, ja 
ma arvan, et olen sellega 
päris hästi hakkama saanud. 
Samas oli ka nii, et kui ma 
sõitsin jõuludeks tagasi 
USA-sse oma pere juurde, 
siis tundsin vahepeal igatsust 
Eestis elavate sõprade järele.
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Kelli Sitsiilias

Kus sa täpselt resideerud? 
Teen Euroopa Vabatahtlikku 
Teenistust (EVS) Sitsiilias, 
täpsemalt Palermos. 

Kuidas sa sattusid 
vabatahtlikuks? 
Juba 16. eluaastast tahtsin 
teha vabatahtlikku tööd. 
Sellel ajal oli aga takistuseks 
kool. Enne keskkooli 
lõpueksameid hakkasin 
kandideerima, sest olin endas 
jõudnud selgusele, et ma ei 
ole veel ülikooliks valmis. 
Pool aastat võttis aega, et 
mingist projektist vastust 
saada. Minu õnnepäev saabus 
14. septembril, kui sain 
teada, et koht on minu ja ma 
sõidan 9 kuuks Palermosse.

Millega sa seal tegeled? 
Hetkel töötan kolmes kes-
kuses. Põhikoht on mul 
lasteaias, kus töötan 3 korda 
nädalas, kuus tundi päevas. 
Kord nädalas töötan nii su-
piköögis kui ka immigrantide 
keskuses. Peale selle on meil 
oma aeroobikagrupp „Suveks 
bikiinivormi“. 

Kaua sa seal viibid?
Minu projekt on 9 kuud. 
Peaaegu 4 kuud on juba siin 
oldud. Aga kes teab, kui kaua 
ma Palermosse jään. Kuna 
mulle siin tohutult meeldib, 
siis olen ka mõtteid 

mõlgutanud, et ehk jään isegi 
kauemaks siia. Seda näitab 
aeg.

Mis sulle seal kõige rohkem 
meeldib? 
Mulle väga sobib itaallaste 
elustiil: nad ei muretse iga 
tühise asja pärast, võtavad 
elu palju vabamalt. Siin tun-
dub, et me teeme tegelikult 
oma elu nii palju raskemaks 
just selle pärast, et me 
muretseme liiga palju.
Mulle tohutult meeldib 
Palermo. Tegemist on 
tõeliselt ilusa linnaga, mida 
soovitan kõigil uudistama 
tulla. Ikka veel ei saa sellest 
arhitektuurist ja atmosfäärist 
isu täis.
Pean kindlasti mainima, et 
ma jumaldan siinseid 
Aafrika-pidusid, kus kõlavad 
tõelised Aafrika rütmid.

Millest tunned puudust? 
Ei saa üle ega ümber 
tõsiasjast, et igatsen pere ja 
sõpru Aga see on ka igati 
loomulik. Puudust tunnen 
saunast, Tapa kondiitriärist, 
pelmeenidest, kohukestest, 
kaltsukatest, teatrist ja vahel 
ka tõelisest 
organiseerimisoskusest.

Mis on seal sinu jaoks kõige 
veidram? 
Peamised asjad, mis itaallasi 
iseloomustavad, on „Milleks 
rääkida, kui saab karjuda?“. 
„Milleks seista korrektses 
järjekorras, kui saab üksteise 
seljas elada ja puntras ooda-
ta?“, „Milleks jõuda kohale 
õigeks ajaks, kui kõik teised 
ka hilinevad?“…
Veider on siin liiklus. Kaos, 
eluohtlik, lärmakas- need 
on ilmselt õiged sõnad kir-
jeldamaks siinset olukorda. 
Samuti bussisüsteem on 
täiesti kohutav. Bussid 
sõidavad nii, nagu jumal 
juhatab. Seega imestan alati, 
kuidas inimesed siin õigeks 
ajaks tööle jõuavad.
Minu kui eestlase jaoks on 
veider see, et siin ollakse 
väga avameelsed oma 
eraasjade koha pealt. Kuna 
nad ise oma armuelu detaile 
jagavad rõõmuga, siis nad 
ootavad seda ka meilt (
vabatahtlikelt).

Eliisa Gildemann
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Kas inimesed teavad, kus 
Eesti asub?
Suuremal osal mitte. On 
kahte sorti inimesi: need, 
kes kohe näitavad välja, 
et nad pole Eesti -nimelis-
est riigist midagi kuulnud, 
ja need, kes teevad näo, et 
teavad. Aga nii, kui mainin 
Soomet või Venemaad, siis 
neil juba midagi koidab.

Millega plaanid tegeleda 
peale vabatahtlikuks ol-
emist? 
Pean ausalt tunnistama, et 
veel ei tea. Olen nüüd selle 
„välismaa elu“ maitse suhu 
saanud, nii et on tekkinud 
täitsa mõte veel üks aasta 
vabaks võtta ja valida järg-
mine riik, kuhu pikemaks 
ajaks jääda. Kuna ma olen 
nii noor inimene ja ülikoolid 

ei jookse eest ära, siis võin 
seda endale lubada. Tahaks 
veel selle aasta numbri sees 
Indiasse jõuda.
Kui nüüd elukutse peale 
mõelda, siis see last-
ega tegelemine on mulle 
tõeliselt meeldima hakanud. 
Kes teab, äkki lähen hoopis 
midagi selles vallas õppima.

,,Ela suurelt, mõtle suurelt, ainult taha, soovi ning 
unista ja kõik on võimalik!’’
                                                                                                        Kelli. 
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Kui Tapa linn jääb väikseks…

Rakvere Linnanoorte Näitetrupp

Näitetrupp alustas oma te-
gevust juba 1988. aastal 
Tiina Rummi juhendamisel. 
Tiina Rumm on lõpetanud 
Viljandi Kultuurikooli klubi-
töö isetegevusliku näiteringi 
juhendamise eriala, mille 
järel ta suunati tööle Rakvere 
Kultuurimaja, kus tal tekkis 
mõte alustada oma kooli-
noorte näitetruppi. Trupp 
tegutses alguses kultuurimaja 
näiteringi nime all ja koosnes 
umbes viieteistkümnest 
õpilasest. Nende esimeseks 
etenduseks oli „Bullerby 
lapsed”. 
Alles 1993. aastal nimetati 
kultuurimaja näitering üm-
ber Rakvere Linnanoorte 
Näitetrupiks.   
1997. aastal asutati ka 
mittetulundusühing Rakvere 
Linnanoorte Proovilava, mis 
tegeleb trupi finantsasjadega. 
Nende kodulehelt võib 
leida, et Rakvere Linnanoo-
rte Näitetrupp on osalenud 
mitmel rahvusvahelisel ja 
ka Eesti-sisesel teatrifesti-
valil. Lisaks on paljudel trupi 
liikmetel olnud võimalus 
osaleda Rakvere Teatri lavas-
tustes. 
Meie kooli 9. klassi õpilane 
Kätlin Palmsalu käib juba 
alates seitsmendast klas-
sist Rakvere Linnanoorte 
Näitetrupis. 

Miks otsustasid minna 
Rakvere Linnanoorte 
Näitetruppi?
Läksin, sest mulle meeldib 
näidelda ja näitering võimal-
das teha seda, mida armas-
tan, ja just nii, nagu mulle 
see meeldib.

Millal hakkasid tegelema 
näitlemisega?
Natuke nakatas mind teatrip-
isik juba lasteaias, kuid süv-
endunultt hakkasin tegelema 
teatriga Tapa Gümnaasiumi 
algklasside laulu- ja mängur-
ingis.

Miks tegeled näitlemisega?
Näitlen, sest see meeldib 
mulle. Näitlemine annab või-
maluse kehastuda kellekski 
kes sa pole, see on just kui 
põgenemine reaalsuse eest. 
Olla või mitte olla- kes oled 
sina ? Eks elu olegi üks suur 
näitemäng, kus lavastajaks 
saatus ja näitlejateks meie ise 
- inimmass.

Kas tegeled näitlemisega ka 
edaspidises elus?
Soovin tõesti, et mul oleks ka 
tulevikus võimalus näidelda, 
kui aga pole, siis teatrit ma ei 
unusta.

Kas ka sinul on olnud 
võimalus osaleda teatrifes-
tivalidel?
Olen nii osalenud kui ka kor-
raldanud. Tavaliselt on kolm 
festivali, millest osa võtame, 
kuid see on suhteline. Kor-
raldanud olen üht kooliteat-
rite riiklikku juubelifestivali 
ja harrastusteatrite festivali. 

Mida oled juurde saanud 
seal käimisest?
Kohutavalt palju kogemusi ja 
palju uusi sõpru.

Kas tekstide pähe õppimine 
on raske? Kaua võtab aega 
oma rolli sisseelamine?
Üldiselt on mind õnnistatud 
helge peaga ja mul jäävad 
tekstid ja asjad kiiresti pähe, 
kuid kinnistamine võtab 
kõigil aega. Rolli sissee-
lamisega on selline asi, et 
kõik sõltub sellest, kuidas 
selle rolliga ühendud või 
midagi sellist.

Kas harjutad kodus?
Harjutan loomulikult. Teen 
hääleharjutusi, mis paran-
davad diktsiooni, harjutan  
teksti ja karaktereid

Meree Marleen Ruzits
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 Milliseid lavastusi paras-
jagu teete?
Hetkel valmib meil kolm 
lavastust. Ühes on suured 
ehk gümnasistid, teises on  
põhikooliõpilased ning üks 
on monotükk.

Kus teid näha võib?
Üldiselt tegutseme Rakvere 
rahvamajas, kuid meid on ka 
mujal võimalik näha. Oleme 
ka näiteks Tapal esinenud. 
Etendused on alati tasuta ja 
kõik on vaatama oodatud.

Kuidas ja millal saavad 
noored näitetruppi tulla?
Meil on katsed septembris. 
Tapa Gümnaasiumis on ka 
kuulutus alati üleval olnud 
kuskil stendil. Kui soovi 
ja huvi jätkub, siis võib ka 
keset hooaega tulla, kuid siis 
pole kindel, kas saad ka laval 
etenduses kaasa teha.

Mis vanuses noored on teie 
näitetrupis?
Vanuse vahe on suur. Meil on 
nii 5. klassi mudilasi kui ka 
abituriente.

Mida ütleksid lõpetuseks 
Rakvere Linnanoorte 
Näitetrupi kohta?
Just see näitetrupp on mulle 
andnud kohutavalt kogemusi 
ning kogu seltskond on nii 
hea ja lahe. Oleme kõik nagu 
suur pere. Hetkel on meid 
seal üle 30, kuid üle-eelmisel 
aastal oli meid 14, nii et arv 
kõigub palju. Kõik on teret-
ulnud. Just meie ,,näitekas’’ 
on sul võimalus saada alg-
põhi päris näitlemisele. 
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Huvitavad muuseumid

10.veebruaril sõitsid 10. 
klassid ja paar 11. klassi 
õpilast bussiga Tallinna 
Kadrioru Kunstimuuse-
umisse ja KUMU-sse. Meid 
ootas ees sisukas päev muu-
seumides.

Bussist väljunud suundusime 
kõik KUMU-sse. Seal sees 
olles jagasime end gruppi-
desse, mõned läksid õpetaja 
Evega ja mõned Anne Kon-
diga. Need kes olid õpetaja 
Evega suundusid esimesena 
Kadrioru  Kunstimuuse-
umisse ja teised KUMU-sse

Mina läksin kõigepealt 
Kadrioru Kunstimuuse-
umisse vaatama Bosch & 
Bruegeli näitust „Ühe maali 
neli jälge“. See on üleeuroo-
paline kunstipõnevik, mis 
uurib nelja omavahel väga 
sarnast maali 16. sajandist. 
Kõik neli Madalmaades 
valminud teost kujutavad 
uustestamentlikku lugu 
kaubitsejate ja rahavaheta-
jate templist väljaajamisest 
ning kõiki nelja on põhjust 
seostada  kuulsate kunstnike 
Hieronymus Boschi ja Pieter 
Bruegel vanema loominguga.  
Saime teada, et tänapäeval 
saab sõna otseses mõttes 
maali kihtide alla minna. 
Maale saab vaadata ultravio-
lettvalgusega , infrapunaga, 

võltsinfrapunaga ja rönt-
geniga.  Saime ise ka näha, 
millised olid maalid alguses 
ja kuidas mõned loomad olid 
üle värvitud. Saime teada 
veel, et maalide vanuse kind-
laksmääramisel võeti tööde 
aluspaneelist puiduproovid 
ning teostati nn dendrok-
ronoloogiline analüüs. Aga 
maalidelt võetud mikroproo-
vide abil määrati kindlaks ja 
võrreldi maalikihtide ülese-
hitust, pigmendikasutust ja 
–koostist. Värvipigmendid, 
mida neljal maalil kasutati, 
olid näiteks kinaverpunane, 
ookerkollane, vaseroheline, 
asuriitsinine ning seatinav-
alge ja –kollane. 

Kui olime seal oma ring-
käigu ära teinud, läksime 
ühte ruumi, kus saime kop-
eerida „Ühe maali neli jälge“ 
tegelasi. Olime ära kopeeri-
nud, siis jäi veel värvida ning 
hiljem kleepisime need ühele 
kindlale taustale. Kõikidele 
meeldis seda teha, see oli hea 
vaheldus kuulamisele.

Kui kõk oli tehtud, tänasime 
giidi, panime riidesse ning 
läksime Kadrioru parki 
draakoni jääskulptuuri 
vaatama. See vaadatud, 
sammusime KUMU-sse. 
Sinna sisse astunud, nägime 
inimese pikkust roosat tel-

efoni, millega sai päriselt 
ka helistada. Õpetaja ostis 
jälle piletid, panime riided 
garderoobi ja asjad kappi, 
siis tuli meie juurde üks 
mees, kes osutus meie gi-
idiks. Meile jagati laiali 
alused töölehtedega, mida 
näituse vaatlemise käigus 
pidime täitma. 

Selle näituse nimi, mida 
me KUMU-s vaatasime, oli 
,,Magistraal’’, see kulges läbi 
7 erineva saali. Need pildid 
olid erinevatest sajanditest.  
Saime teada, et sajandivahe-
tuse kunstis olid teedrajava 
tähtsusega järgmised kunst-
nikud: Kristjan Raud, Ants 
Laikmaa, Paul Raud ja Oskar 
Kallis. 18.-19. sajandil sai 
kunsti õppida Peterburi Kun-
stiakadeemias ja Düsseldorfi 
Akadeemias. Iga sündmus, 
mis Eestis toimus, muutis 
kunsti selle olukorraga sar-
naseks. Näiteks, kui 1939. 
aastal Teine maailmasõda 
puhkes, andsid need sünd-
mused kunstile traagilise ja 
dramaatilise fooni. Loodi ka 
„Pallas“ 1918. aastal  ja see 
tähistab eesti kunstiajaloos 
nii Pallase kooli kui kunstni-
ke rühma ja maalikoolkonda. 
Õpetajateks olid seal eesti 
kunsti esimese põlvkonna 
modernistid Konrad Mägi, 
Nikolai Triik ja Aado Vabbe.

Anette-Clarissa Juht
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Nüüd natuke arvamusi k. 
Alvarile meeldis ning eriti jäi 
talle meelde loodusmaalid. 
Ka Sandrile meeldisid mõle-
mad muuseumid ja need olid 
huvitavad. Ja päris paljud 
veel arvasid, et väga huvita-
vad külastused olid. Muidugi 
paljud olid väsinud pärast nii 
pikka päeva ja ei suutnud 
lõpus enam kuulata, aga 
muidu oli väga 
teadmisterohke päev. 
Kui noorele pakkuda või-
malust minna muuseumisse, 
siis enamik ei viitsi ega taha 
minna. Aga see võiks ikkagi 
igas kooliprogrammis sees 

olla, sest minna vaatama nii 
huvitavaid näitusi, 
nagu meie käisime, 
ei saa iga päev ning 
sellised näitusi saab 
vaadata ainult koos 
grupiga. See laiendab 
silmaringi ning an-
nab aimu, milline oli 
meie esivanemate 
elu. Millised olid 
siis kombed, tavad ja 
kuidas kunsti kujutati 
ja kuidas mingeid 
pilte ning maale tehti. 
Sellist võimalust ei 
avane iga päev. Iga 
võimalus, mis pa-

kutakse, tuleks ära kasutada.

Fotod: Sander Elb
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Horoskoop

Jäär - Sinu suhted teiste inimeste-
ga paranevad. Koduste töödega 
tegelemine eeldab sinult suure-
mat tähelepanu ja keskendumist. 

Hoidu riskide võtmisest, kuna õnnetused 
tekivad praegu väga kergelt.

Sõnn - Sul tuleks  mõelda sellele, 
kuidas oma perekondlikud asjad 
paremini toimima saada, kuna 
selles vallas võib esile kerkida 

mõningaid probleeme. Suurt tähelepanu 
pead pöörama hetkel rahalistele probl-
eemidele, sest kipud liialt raiskama.

Kaksikud - Sind ootab ees 
seiklusrohke reis, kus võid ko-
hata oma ideaalset partnerit, ära 
mängi seda võimalust maha. Ära 

võta enda kanda suuri kohustusi, sest sa ei 
pruugi nendega toime tulla, vastasel korral 
võid oma mainele väga negatiivse jälje jätta. 

Vähk - Oled  pinges ja väsinud, 
otsid 
vaheldust, kuid ei leia seda kus-
agilt. Võta aeg mõneks ajaks 

maha, soovitav on olla mõnda aega üksi ja 
tegeleda iseendaga.

Lõvi-Soovid olla pigem omaette 
kui rahvamassides, suhtlemine 
on praegu tavalisemast raskem ja 
härivam. Tehnika võib sind mõn-

ingatel juhtudel alt vedada, mistõttu võib 
see teatud määral suurendada sinu rahalisi 
väljaminekuid

Neitsi.- Sinu lähedased inimesed 
vajavad praegu enam sinu abi ja 
tähelepanu, kuna nende jaoks on 
esile kerkinud mõningad sellised 

probleemid, millega neil on raske toime tulla. 
Praegu on suurepärane aeg selleks, et ennast 
mõningates asjades täiendaksid, kuna see 
võimaldaks sul endale mitmesuguseid eeliseid 
luua.

Kaalud- Sinu rahalised asjad peak-
sid nädala esimesel poolel kulgema 
vägagi ladusalt. Suure tõenäosusega 
suureneb Sinu sissetulek veidi, 
mistõttu saad endale lubada mõnin-

gaid asju, millest kaua unistanud oled. Suhted 
töökaaslastega muutuvad pingelisemaks, kuna 

tunned end pidevalt väsinuna.
Skorpion- Ära võta endale kanda 
liigselt kohustusi, sest nendega to-
imetulek võib osutuda oluliselt keer-
ulisemaks, kui Sa seda ehk praegu 
oleksid osanud arvata. Hea aeg on 

Sul praegu rahaasjade kordaseadmiseks.

Ambur- Oled rahutu ja soovid 
vaheldust argipäevast. Näita välja 
suuremat sihikindlust ja loovust, 
sest nii on soovitud tulemused 

kõige kergemad tulema. Püüa ennast pärast 
igapäevaseid töid-tegemisi ka korralikult välja 
puhata, et seeläbi oma energiavarud paremini 
tasakaalus hoida.

Kaljukits- Suhted perekonnaga 
muutuvad lähedasemaks. Tunned 
end rahulolevana ja soovid end 
täiendada tööalaselt. Peaksid oma 
tervisel enam silma peal hoidma, 

kuna mõned probleemid on selles vallas 
kerged tekkima.Veevalaja- Praegu tuleks Sul 

hoiduda suuremate riskide võt-
misest, kuna need võivad kerg-
esti sinu jaoks vajaliku tasakaalu 

elus kaotada. Sõbrad vajaksid ehk praegu 
enam sinu tähelepanu ja aega, mistõttu püüa 
seda nende jaoks leida.

Kalad-Kipud teisi inimesi liigselt 
idealiseerima, mistõttu on arusaama-
tused kerged tekkima. Tööalased 
asjad ei kulge praegu sinu jaoks su-

gugi nii ladusalt, kui sa seda soovinud oleksid, 
mistõttu ära endale liigselt kohustusi võta.
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                         ***
Pärnu bussijaamas ootavad kaks 
soliidses eas Muti-nimelise küla 
naist kojusõiduks bussi. Buss sõidab 
ette, vanaprouad sisenevad ja pöör-
duvad juhi poole: 
"Kaks Mutti palun!" 
"Seda küll, jah, aga kuhu sõidame?" 
küsib bussijuht.
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Alguses müüdi Colgate hambapastat purkides. 
William Colgate avas 1806. aastal New York’is tärklise, seebi ja küünla tehase. Äril läks 
hästi, kuni William sai südamerabanduse ja lahkus tööpostilt. Äri võttis üle tema poeg Sam-
uel, kes hakkas tootma lõhnavett ja hambapastat. 1873. aastal tuli välja nende esimene ham-
bapasta, mis oli purgis, mitte meile harjumuspäraseks saanud tuubis. 
Colgate oli esimene, kes hakaks oma hambapastat tuubidesse panema. 1908 a. oli Colgate 
suurim tuubides hambapasta müüja. 

Iga viie sekundi jooksul kasutatakse USAs 60 
000 kilekotti. 
Igal aastal kasutatakse ülemaailmselt igas minu-
tis 500 miljardit kuni 1 triljon kilekotti. See on 
rohkem kui miljon kotti minutis. Kilekoti kõ-
dunemine võtab aega 400 kuni 1000 aastat. 

Saudi Araabias on valentinipäev keelatud. 
Kõik selle tähtpäevaga seotu on keelatud: kom-
mid, lilled, kingid ja isegi punane värv. 
Vee all hinge kinni hoidmise rekord on 19 minu-
tit ja 21 sekundit. 
See Guinessi maailmarekord kuulub sveitslasest 
sukeldujale Peter Colat’le. Selle rekordi püstitas 
ta 2010. aastal. Enne katse sooritamst hingas 
ta 10 minutit phast hapnikku. Tema rekord on 
eelmisest 19 sekundit parem. Eelmine rekordi-
hoidja oli  itaallane Nicola Putignano.

Rahal on ajule sama efekt mis narkootikumide 
tarvitamisel. 
Sellest võib sõltuvusse jääda! 

Clive Wearing on mees, kelle mälu kestab vaid 
30 sekundit. 
30 sekundit on pikim aeg, lühim on 7 sekundit. Selles seisundis on ta olnud viimased 20 
aastat. Ta ei tunne ära oma lapsi ega kodu, ainukesena tunneb ta oma abikaasat. Oma sei-
sundi juures suudab ta siiski mängida klaverit. 

19-aastane ameeriklanna sööb nädalas 5 seepi. 
Floridast pärist naine Tempestt Hendersonil on meditsiiniline haigus ,,pica’’. Sellise haiguse 
käes kannatajad söövad imelikke asju, nagu mündid, kriit, patareid jne.


