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Tere!

Sügis on käes, puud lähevad raagu, 
ilmad külmemaks ja  meil, suurematel ja 

väiksematel  kooliskäijatel, on käes ka esimesed 
kontrolltööde hinded, selja taga on mõned teatris-
käigud, ekskursioonid, kas või spordivõistlusedki. 
Tegelikult on ikka tore koolis  käia  küll  ja aeg 
voolab  vahel isegi liiga  kiiresti, tahaks,  et seda 
oleks rohkem. Meie koolis  käivad aga tublid 
inimesed ja igaühes on midagi, mida arendades 
võib meid saata suur  edu. Olime  ju  nüüdsama 
tunnistajateks  saatevõtetele  meie  koolis, kus 
näitas oma oskusi Keity, keda  on  juba saatnud 
suur edu ka rahvusvahelistel traielivõistlustel. 
Praegu hoiame kindlasti pöialt  Elinale,  kes     
osaleb  üha  pingeid  koguvas telesaates 
"Eesti otsib superstaari”. Loodame  kõige  pare-
mat, meie siin aga hoiame ikka oma kooliasjad 
kombes ja tuju hea, et sügismasendus peale ei 
tuleks. Vaevalt ta aga jõuabki tulla, sest ainult 
nädal on veel puhkuseni. Soovin teile põnevat   
sügist  ja  head lehelugemist! 

                                         

                                        Mai-Liis
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Sellel aastal toimus 05.10.2012 meie 

koolis õpetajate päev. Juba hommik 
algas väga ootusärevalt ja mitte keegi 
ei teadnud veel, mida päevalt tegelikult 
oodata. Mulle tundus lausa kummaline, 
et see päev ongi lõpuks kätte jõudnud. 
Nimelt olin ma  alati   mõelnud,  mil-
lal  meie  kätte jõuab päev, kui saame 
teisi õpetada ja tunda, mis töö siis see 
õpetaja amet tegelikult on, ning lõpuks 
see oligi käes. Kooli jõudnuna seadsime 
sammud õpetajate tuppa ja püüdsime 
rolli sisse elada ning kui siis kell lõpuks 
helises, jooksiski igaüks ruttu-ruttu 
tundi andma.

  Mina olin kaks esimest tundi sekretär. 
Sain ka seda ametit näha natukene 
lähemalt. Kolmas ja neljas tund olin ma 
juba eesti keele  ja kirjanduse õpetaja. 

  Kolmas tund oli mul 11. klassiga. 
Natuke  imelik  oli  küll  alguses        
endast ainult aasta noorematele tundi 
anda, kuid siiski läks kõik hästi ja klas-
sis valitses vaikus.

   Neljandal ehk siis viimasel tunnil olin 
ma õpetajaks viiendale klassile, 
kellel oli sel päeval ka kontrolltöö.

Alguses ma küll kartsin, et äkki ma 
ei suuda tagada ca 30 õpilasega klas-
sis rahu, kuid kohe, kui ma tööd kätte  
andsin ja sõnad peale lugesin, oli klas-
sis täielik rahu. Niisiis jällegi olin ma 
uue kogemuse võrra rikkamaks saanud.

  Pärast tunde õpetajate toas jagasime 
meie, värsked pedagoogid omavahel 
muljeid ning lõpuks seadsime sammud  
korvpallimängule, kus mõõtu võtsid 
omavahel abituuriumipoisid ja mees-
õpetajad. Mäng oli väga pinev, kuid 
lõpuks pidi abituurium siiski leppima 
kaotusega. 
Kui  suur  korvpallimäng   lõppes,      
ootas meid kõiki, nii abituriente kui ka 
õpetajaid, koolibaaris ühine laud, jagati 
tänukirju ja vahetati kogemusi, mis oli 
saadud õpetajate päeval. Võisime hinge 
tõmmata ja tõdeda, et päev oli korda 
läinud.

  Minule isiklikult  see   päev   väga      
meeldis.   Ma ei tea,  kas  ma  näen      
ennast  tulevikus  õpetajana, kuid    
kaaluda   võib   seda   varianti  küll.

Päev õpetajana abiturientide silme läbi 

Johanna Vooglaid 

Tähtsad pedagoogid



23.09.2012  osales meie kooli esindus 
uue loodussaate salvestamisel Tallin-
nas TV3 telestuudios.  Saate nimi on 
„Loodusetark“ ja läbiviijaks on tun-
tud laulja Ivo Linna. Viktoriinisaates 
osaleb kokku 24 kooli üle kogu Eesti. 
Stuudios aset leidvas mälumängus 
küsitakse võistlejailt küsimusi loo-
duse ja sellega seotud asjade kohta. 
Küsimusi esitavad Ivo Linna, Marek 
Strandberg  ja žüriiliikmed. Loodu-
shuvilistel õpilastel on kaasas ka oma 
õpetaja, kes on vajadusel ühes voorus 
abiks. 
Meie kool võistles saates Põlva Üh-
isgümnaasiumiga. Mängijaid hin-
das žürii ja lõpliku otsuse langetas 
Tarkade Klubi liige Ivo Linna. Tapa 
Gümnaasiumi esindasid selles saates 
kolm  abiturienti: Maryliis Teinfeldt, 
Kadi Saluste , Pärja Õun ja abistava 
õpetajana Elen Kontkar. 

Igale koolile oli lisaks stuudioülesan-
netele antud kodutöö, mis pidi koosne-
ma keskkonnasõbralikust laulust ja 
tantsust. Kodutöö võis esitada nii 
eelnevalt salvestatud videona kui ka 
kohapeal otse. Meie kool tegi mõlemad 
ülesanded videona. Keskkonnateemal-
ise laulu laulsime sisse mina ja An-
nabel Piksar koos õpetaja Kai Kiviga, 
kes pani selle toreda laulu kokku. 
Keskkonnateemalise tantsu tantsisid 
Rain Randver, Rail Ageni, Kerli Uue ja 
Merili Kaasik. Mõlema video taustaks  
oli kõigile tuntud Rotimets. 
Mõlemast koolist kutsuti salvesta-
misele ka pealtvaatajaid, kes elasid 
rõõmsalt võistkondadele kaasa. 
Saadet on võimlik jälgida kanalil TV3 
igal pühapäeval kell 10:00. Vaata ja 
ela kaasa meie õpilaste püüdlustele! 

         Tapa Gümnaasiumi õpilased 
                           saates “Loodusetark”

    Marie-Johanna Kippar
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          9. klassi hirmud ja ootused
TGTG

Uus kooliaasta on alanud, seekord 
meile juba üheksandat korda. 

Koos on jälle toredad klassikaaslased 
ning  õpetajadki on enamasti samad, 
kes eelmisel õppeaastal.   
Meie klassil on väga vedanud. Oleme 
paljudega koos juba lasteaiast saati. 
Tunneme üksteist läbi ja lõhki. Meie 
klass on kokkuhoidev. Ei ole nii, et 
poisid ja tüdrukud, vaid oleme meie 
– 9. B klass. Kindlasti on seda liitu 
tugevdanud ka ühised huvid. Meie 
klassi poisid esindavad kooli edukalt 
käsipalli- ja jalgpallivõistlustel. Ja 
ega tüdrukudki lahjemad pole. Ka 
meid huvitab käsipall: käime  oma 
poistele võistlustel kaasa elamas.
Kuid üheksas aasta koolis ei tähenda 
ainult rõõme, vaid sellega kaasnevad 
ka teatud hirmud ja ootused.  
 Kindlasti on  9. klassi  õpilase        
suuremad hirmud seotud eesseisvate 
eksamitega kevadel. Tuleb teha 3 
eksamit: eesti keeles, matemaatikas 
ja valikaines. Kõik gümnasistid jul-
gustavad meid, et neid ei pea kartma, 
aga sellest hoolimata kardame ek-
sameid ikkagi. Eksamitest sõltub 
edaspidi tulevik, eriti nendel, kes 
tahavad minna mõnda teise kooli. 
Üheks põhiküsimuseks 9. klassi 
õpilase peas on ka see, mida teha, 
kuhu edasi minna. Kas jätkata samas 
koolis, minna teise gümnaasiumi või 
üldse valida kutsekool? Kahju, 
kui ei saa jätkata sama seltskon-
naga, kellega oleme veetnud koos 9 
suurepärast aastat. Mõned kardavad, 
et 9. klass on raske, on palju tunde ja 
kontrolltöid.

 

Kõige suurem ootus seoses 9. klassiga 
on kindlasti põhikooli lõpetamine. 
Eriti see hetk, kui hoiame käes lõpu-
tunnistust hinnetega, millega ka ise 
rahul oleme. 
9. klassi lõpetamisega on meie elus 
üks suur, raske ning oluline etapp 
läbi saanud. Ootame, et ehk nüüd 
võime juba ise oma valikuid teha, 
keegi ei vingu, meid usaldatakse võib-
olla   rohkem ja me peame vastutama 
ise oma tegude eest. Aga see ei ole 
päris nii.
Üheks väga oodatud hetkeks  on  ka 
lõpureis, kus saame olla viimast 
korda koos veel selle seltskonnaga, 
kellega harjunud oleme. Loome  veel 
viimaseid mälestusi, sest gümnaasiu-
mis ei pruugi me jätkata sama koos-
seisuga. Mõnes mõttes on see kurb, 
aga  kõik   ei  soovi gümnaasiumis 
jätkata oma haridusteed. Selleks 
on  kindlasti iga-ühel oma põhjused. 
Seepärast võtame sellest aastast veel 
viimast,  oleme  võimalikult palju 
koos ka väljaspool kooli.
Kõik koos saame edukalt hakkama.                       
Jõudu sulle,             
             üheksanda klassi õpilane!

Marili Belitšev 
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Nagu traditsiooniks on 
saanud, tuleb igal aastal 
kümnendasse  tulnud      
rebasekutsikad ära  
ristida. Usun, et räägin 
enamike eest, kui ütlen, 
et see oli oodatud päev, 
kus  sai   lõpuks    
rebasekutsikatele käed 
külge panna. 
Igal aastal  üritust 
kõrvalt vaadates tundus  
see  ettevõtmine  kuidagi    
lihtne ja  stressivaba, 
aga pole see üldse mitte 
nii kerge, kui paistab. 
Kõigepealt hankisime 
need ilusad sinised 
maalrikostüümid ja 
respiraatorid, mis meile  
kõigile  väga meeldisid.  
Olime alguses  täiesti 
veendunud, et ei tunne 
üleni nendesse kaetult 
üks-teist äragi.  Kuna 
nüüd oleme käinud koos 
juba kaheteistkümnen-
dat aastat, siis äratund-
mine praktikas nii raske 
ei olnudki. 
Ettevalmistusi ret-
sipäevaks hakkasime 
tegema neljapäeval, 
sellele eelnes muidugi  
nädalatepikkune planee-
rimine.  Kõigepealt tuli 

leida Männikumäel koht, 
kuhu rebastele seiklusra
da üles panna.  Olime 
väga õnnelikud selle üle, 
et oleme piisavalt vanad: 
meie seas on  inimesi, 
kes juhilube omavad, 
sest ilma autodeta oleks 
saepuru, jahu ja  õunte  
tassimine Männikusse  
tohutu aja ja jõu võtnud. 
Rebasekutsikate jalg-
palli mängimise prillid 
teipisime  õhtul kokku. 
Hilja õhtul rebasepasse 
täita oli päris raske tege-
vus. Ilmselt on  passidel  
näha käekirja kvaliteedi 
langust ja ideede mage-
sust. Sellel ööl magasin 
ma kokku kaks tundi, 
mõned meist ei
maganud silmatäitki. 
Hommikul kella neljast  
ärgata  oli  väga raske. 
Kaasa tuli võtta asju 
retsi jaoks  ja muidugi 
ka õpikud, mis mõnel 
üldse meelest läksid.
Kella viiest hommikul 
toimetasime me juba 
koolis.  Valmis tuli keeta 
rebasebeebide hommi-
kusöök. Puder polnud 
tegelikult mitte midagi 
vastikut, täiesti 

tavaline neljaviljapu-
der erinevate vürtsiste 
maitseainetega, kuigi 
vabatahtlikult ma seda 
söönud ei oleks. 
Hommikul oli meil 
aega rohkem  kui küll, 
rohkem, kui asju plaani-
tud. Pole kunagi varem 
oodanud nii väga, et kell 
kaheksa saaks ja võik-
sime juba tundi minna. 
Vahet polnud, kas oli 
inglise keel,  eesti keel 
või muu tund,  üldpilt 
oli sama: pead laudadel 
või siis lihtsalt kinni-
silmi eeskujuliku õpilase 
moodi istudes magasime 
meie, abituriendid, kõik 
tunnid rahulikus unes. 
Linnas kõndides polnud 
meil enam jaksu, taht-
sime vaid Männikusse 
ja  koju saada. Me olime 
kindlasti rohkem väsi-
nud ja räsitud kui meie 
rebasekutsikad. Männi-
kus aitas meil  rebaseid 
retsida vihm ja  kogu 
ürituse lõpuks oli mul 
tunne, nagu oleks ma 
ise selle seiklusraja läbi 
pidanud tegema. 

Rebaste ristimine 2012
                 Eliisa Gildemann 



Ja rebasedkutsikad, 
pidage meeles oma   

vanne ja täitke seda! 

Ja kõige tähtsam meele-
spea: meie oleme isan-

dad!  
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Klaire Uustalu - 1.c klassijuhataja

*Sündinud ja kasvanud Lõuna-Eestis.

*Praeguseks elukohaks on Türi.

*Ei ole kunagi soovinud saada õpetajaks, kuid vaatamata sellele õppis ta 
Tartu Pedagoogilises Koolis muusikaõpetajaks. Hiljem  omandas ta         

     kaugõppes eripedagoogi kutse.                                            

* 30 - aastase tööstaažiga õpetaja.

*Vabal ajal meeldib käia teatris ja lugeda. Palju aastaid on ta juhendanud 
näiteringi.

*Iseloomustab end sõnaga “tähenärija”, sest tema   lisaerialaks on eesti keel  
ja  kirjandus.

Elen Kontkar - bioloogiaõpetaja

*Sündinud ja  kasvanud  Saaremaal.

*Talle meeldivad rohkem väikelinnad ning seetõttu 
otsustas ta ka kolida Tallinna asemel Tapale.

*Lõpetas 2011.aasta kevadel Tartu Ülikooli bioloogia erialal.

*Noore pedagoogi eesmärgiks on leida vastus küsimusele “ Mis tunne on olla 
õpetaja?”

*Noor ja roheline, positiivse ellusuhtumisega õpetaja.

*Armastab kuulata muusikat, matkata looduses  ning mängib bridži.

* “ Mulle meeldib nautida elu, panna tähele kõiki ilusaid pisiasju. Vahel 
näed, kui fantastiliselt ilus on maailm sinu ümber. See teeb mul meele  

rõõmsaks, kui seda tähele panen.”

Uued õpetajad TG-s aastal 2012
Olari Pipenberg 
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Sigurd Fohs- inglise keele õpetaja

* Rahvuselt sakslane.

* Sündinud ja kasvanud Lõuna-Saksamaal.

* Õppis ülikoolis filoloogiat.

* Oskab rääkida saksa, inglise, prantuse, vene ja eesti keeles.

* Võõras keskkond ei valmista talle raskusi.

* Arvab, et ta sarnaneb oma esimesele inglise keele õpetajale õppe-
metoodikate poolest.

*   Talle meeldib vabal ajal 
kirjutada ja lugeda. 

* Jalgpalliklubide FC      
Manchester United ja FC  

     Barcelona fänn.            

*     ”Selleks, et saada edukaks, 
pead sa kuskilt alustama.”
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Praegu on käimas 
kõige tihedam kooli-

aeg ja arvatavasti on sel 
kuul päris-päris kõigil 
üsna palju teha. Kind-
lasti   on  vaja raamatuid 
lugeda ja kirjatöid teha,  
võib-olla uurimustöö kal-
lal vaeva näha,siis ta-
haksime ju veel trennis 
ja muusikakoolis käia 
või mõnes muus huvi-
ringis kaasa lüüa.  Vahel 
kipub see kõik lausa üle 
pea kasvama. Teata-
vasti põhjustab see palju 
stressi, kui meil  on sada 
asja teha, ja tekib veel 
mure, et  ega midagi ei 
ole kahe silma vahele 
jäänud.  
Seepärast on väga 
tähtis olla organiseeri-
tud. Isegi kui  igaüks 
meist ei ole ses  vallas 
ülimalt silmapaistev, 
pea  kaob  vahepeal 
pilvedesse ja  tuba on 
nädala lõpuks üsnagi 
sassis , peaks   ikkagi 
püüdma hoida oma elu 
organiseeritud. See loob 
tunde, et kõik on korras 
ja rahulik ning  miski 
ei lähe meelest. Samuti 
on see oluline  mitte 
ainult selleks  puhuks, 
kui meil on hetkel palju 
teha, vaid organiseeritus 
aitab meil ka paremini 

püüelda oma unistuste 
ja eesmärkide poole. 

1"Vaja teha" : 
Selleks puhuks, kui 

pisiasjad  kipuvad 
meelest minema, on 
väga kasulik koostada 
liste vajalikest tegevus-
test.Niisuguse nimekirja 
võib valmis teha igal 
hommikul väikesesse 
märkmikusse või pabe-
rile ja panna sinna kirja 
kõik, mis päeva jooksul 
on vaja ära teha. Kui 
ükshaaval listis olevaid 
tegevusi maha tõmbame, 
annab see hea tunde, et 
eesmärk on saavutatud, 
ja paneb meid tundma 
end produktiivsemana. 
See aitab ühtlasi  ka 
meenutada töid, mis on 
meile vähem meeltmöö-
da, aga mis peavad siiski 
üheskoos meeldivaga 
tehtud saama. Vahel, kui 
ühe päevaga ei jõua listi 
lõpuni, võib tegevused 
üle kanda järgmisesse 
päeva. Listis  olevaid 
tegevusi võib ka jaotada 

vastavalt valdkonnale 
(nt. "Kodused toime-
tused" , "Koolitöö" jms.).  
Ning siis, kui päevas on 
vaba hetk, võib lihtsalt 
haarata oma märkmiku 
järele ja leida sealt mid-
agi, mis peab veel tehtud 
saama.

2Nädalane graafik. : 
Igapäevasteks tege-

vusteks võib kasutada 
väikeseid liste, aga alati 
on hea, kui on olemas ka 
laiem ülevaade tervest 
nädalast või kuust. 
Sellel  nädalaplaanil 
peaks olema iga päeva 
jaoks lahter, kuhu saab 
kirja panna näiteks aja, 
mille veedan koolis, siis 
kõiksuguste trennide ja 
huviringide kellaajad, 
nende järel aga ühek-
ordsete ürituste, nagu 
kontsertide ja teatrieten-
duste, pidude ja muude 
ürituste või harjutustun-
dide kellaajad, kasvõi 
raamatukogu tähtajad 
ja kõike muud vajalikku. 
Ükskõik, kas kasutad 
selleks kalendrit, päevi-
kut või märkmikku, on 
see kindlasti hea või-
malus kõik oma tegemi-
sed ja saabuvad üritused 
silme ees hoida ja nende 
põhjal moodustada ka 
igapäevaseid liste.

     Organiseeritus ennekõike!
     Mai-Liis Volmar
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3Igapäevane 
kontroll: Erinevalt 

igapäevastest listidest 
on päris kasulik koost-
ada ka meeldetuletus 
asjade tarvis, mida sa 
teed iga päev. Paljudes 
töökohtades ja firmades/
tehastes on niisugused 
meeldetuletused avamis- 
ja sulgemisprotsedu-
uride jaoks ning kui sa 
töötad kodus, pead blogi 
või lihtsalt on sul palju 
tegemist, võid sa leida 
selle nipi olevat vägagi 
kasuliku. Kõige parem 
on näiteks siis, kui 
need punktid on prindi-
tud kenale paberile ja 
riputatud/paigutatud 
kusagile, kus sa neid 
iga päev näed, näiteks 
seinale laua kohal vms. 
Koostada võib selle 
näiteks väikeste küsi-
mustena, justkui sõbra-
lik meenutus iseendale. 
Koolinoorel võib see olla 
näiteks sedasorti: "Kas 
sa oled teinud ära kõik 
kodused ülesanded?", 
"Kas oled pannud kõik 
asjad järgmiseks päe-
vaks valmis?", "Kas 
oled kontrollinud oma 
e-maili?" või kodusteks 
asjadeks ("Kas oled pu-
hastanud pliidi?" "Kas 
oled prügi välja viinud?" 
jne). 

4E-postkast:
Need ajad, kui meile 

kirjad hõbetaldrikul 
hommikulauda toodi, 
on läbi. Nüüd  ootab 
meid e-postkast, täis 
kirju, mis nõuavad meie 
tähelepanu. Arvesta-
des seda, et kirju võib 
tulla lisaks sõpradele 
või õpetajatele päris 
palju  internetilehek-
ülgedelt, kuhu oleme 
registreerides oma meili-
aadressi jätnud, kooli-
tustelt, kus oleme osale-
nud, või ükskõik kust 
mujalt, on päris vajalik 
oma postkasti tulevaid 
kirju organiseerida. Kui 
sissetulevaid kirju on 
palju ja nad on suure-
mas osas ka vajalikud 
(ebavajalikke ja häiri-
vaid kirju saab välja 
lülitada, mõna reklaami 
ja pakkumisi netilehek-
ülgedelt aga mitte), võib 
luua lausa mitu erinevat 
mailiaaddressi, muidugi 
sellised, mis ikka mee-
les püsivad. Võib olla 
näiteks privaatne e-mail, 
töötavatel inimes-
tel eraldi aadress 
töömeilide jaoks 
või ka näiteks täi-
esti eraldi aadress 
erinevatelt netile-
hekülgedelt tule-
vatelt teavitustelt. 

Oma tegevusi 
ja päevakava 

niimoodi organi-

seerides ja planeerides 
eristub selgelt aeg, mil 
peame midagi tegema, 
ning ka aeg, mil 
saame puhata, ja siis 
ei tundu kibedad kooli-
nädalad enam lõputu 
kaosena, mil tundub, 
et lihtsalt nii palju 
on kogu aeg teha, ja 
lõpuks juhtub, et asjad 
on sooritatud poolikult 
või unustatud.  Niiviisi   
asju   organiseerides 
võib kindel olla, et kõik 
vajalik saab tehtud, ja 
arvatavasti oleme ikka 
õnnelikumad ja rahu-
likumad, kui me ei pea 
muretsema selle pärast, 
et unustame midagi või 
jätame midagi tegemata. 
Need olid kõigest mõned 
näpunäited, see-eest  
alati on põnev leida ja 
proovida uusi viise, kui-
das oma elu organiseeri-
da ja lihtsustada.
(näpunäited tõlgitud inglise 
keelest ja teksti kohandatud 
leheküljelt www.princesspor-
tal.com)
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Sellest sügisest on 
võimalik ka Tapa Güm-
naasiumi õpilastel  
osaleda Eesti-siseses 
õpilasvahetuses, 
VeniVidiVici   õpilas-
vahetusprogramm 
võimaldab    Eestisisest 
õpilas-vahetust 7.-12. 
klassi õpilastel, mille 
kestvus on nädal või siis 
kaks nädalat. 

VeniVidiVici on loodud 
nelja Otepää Güm-
naasiumi õpilase poolt: 
Teele Jakobson, Iti 
Uusküla, Gerle Trifanov 
ja Kerli Suviste. 
Programm   arendab 
silmaringi, aitab teha 
tulevikuotsuseid , annab 
uusi   kogemusi/tutvusi, 
võimaldab  keeleprak-
tikat  ja    võimalusi 
külastada  uusi kohti. 
Koole, kuhu on võima-
lik minna, on palju.          

Valikus on näiteks Puhja 
Gümnaasium, Emmaste 
Põhikool, Otepää Güm-
naasium, Narva Huma-
nitaargümnaasium, 
Järva-Jaani Gümnaa-
sium, Aravete Keskkool, 
Tartu Forseliuse Güm-
naasium, Lasnamäe 
Gümnaasium, August 
Kitzbergi  nimeline 
Gümnaasium, Rakvere 
Reaalgümnaasium,  
Viljandi Paalalinna Kool, 
Võru Kesklinna Güm-
naasium ja palju muid 
huvitavaid koole.
Kuidas osaleda? 
Selleks ei pea sa muud 
tegema kui:

* Kirjutama kirja e-
mailile

* täitma ankeedi ja 
valima välja kooli, 

kuhu minna

* kui majutaja on lei-
tud, siis ongi sul või-

malik minna.

Kõik see maksab 
sinule ainult transpordi-
kulu ja koolis söögiraha. 
Ma loodan väga, et kui 
Tapa Gümnaasiumi 
on tulemas keegi, siis 
on meie koolis lahkeid 
ja toredaid noori, kes 
võtaks uue õpilase enda 
juurde nädalaks või 
kaheks elama.
See on  ka  väga tore 
võimalus  saada endale 
võib-olla terveks eluks 
kusagilt  kaugemalt 
koolist mõni väga tore 
sõber  või  sõbranna, 
kellele siis ise külla 
minna. 

Lisainfot saab: http://
vvvopilasvahetus.eu 

või Tapa Gümnaasiumi 
kontaktisikult Ade 
Pihtilt. 

VeniVidiVici – Tulin, Nägin, Võitsin
Ade Piht
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Horoskoop

Jäär - See veerand paneb suurema 
rõhu tundeelule ja romantilisuse-
le. Kõik meeleolud on momendil 
hingelist laadi. Väga hea on prae-

gune aeg loominguliseks tööks - kirjandus, 
kunst.

 Sõnn-Kõik meeleolud on sellel 
veerandil hingelist laadi, seetõttu 
soovitakse vajadust rohkem loo-
duses viibida ning romantiliselt 

oma kaaslasega. Oht liigsöömisele.

Kaksikud- Sel veerandil ootab 
sind ees romantiline kohting, 
võimalik, et mõne välismaal-
asega. On oht reageerida liiga 

äkiliselt ning liigselt unistada. 

Vähk- See veerand kujuneb sinu 
jaoks üsna aktiivseks. Veeda 
enam aega oma lähedastega. 
Nendega koos oldud aeg peaks 

sulle tagama igati hea enesetunde edaspidis-
eks.

Lõvi- sulle on avanemas nii 
mõnedki uued võimalused, mill-
est sul kindlasti tasuks kinni 
haarata. Vajad praegu enam aega 

puhkamiseks ja lõõgastumiseks.

Neitsi- See veerand võib sinu jaoks 
kaasa tuua mitmesuguseid hiline-
misi, mistõttu ole kannatlik.

Kaalud- Ületad paljud sellised 
takistused, mis sinu teele viimasel 
ajal tekkinud on. Püüa praegu enam 
keskenduda olulistele asjadele.

Skorpion- Sinu jaoks on oluline 
see, et saaksid oma asjaajamistega 
praegu edasi liikuda selles suunas, 
mille enda jaoks varem paika oled 

pannud.

Ambur- See veerand kujuneb sinu 
jaoks üsna huvitavaks ja mitmeke-
siseks. Esile kerkivad nii mõnedki 
muutused, millega püüa kohaneda.

Kaljukits- Sellel veerandil on sul 
suur soov kauaoodatud plaanid ellu 
viia. Võid aga kõige selle juures 
kergesti muutuda tormakaks.

Veevalaja- Sinu isiklikud asjaajamised ee-
ldavad praegu suuremat kesken-
dumist ja tähelepanu, sest ainult 
nii oled suuteline välja jõudma 
nende tulemusteni, mille endale 
varem sihiks oled seadnud.

Kalad- Peaksid jälgima, et sa ei 
muutuks oma tegutsemise juures 
tormakaks, kuna vastasel korral on 
oht, et mõned asjad sinu kontrolli alt 

väljuvad.
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 Detektiiv Coldman vaatas pingsalt noore neiu 
surnukeha, üritades leida mingitki märki mõr-
varist. Enesetapp see ei olnud, kohe kindlasti 
mitte. Ta oli lämbunud juba enne poomist ja 
kaelal olid ka kägistamisjäljed. Keegi oli Shara 
surma lavastanud. Laip oli külm, mis tähendas 
seda, et ta oli hinge heitnud juba tunde tagasi. 
Terry ohkas süga-valt ja otsustas minna lähe-
dastega rääkima. 

            Alumisel korrusel istusid diivanil kadunukese 
ema ja vend. Nad olid näost valged ja Shara ema 
Eleni kõrval oli hunnik täis nutetud pabereid. 
Terry tervitas neid lahkelt ning hakkas küsimusi 
esitama: „Kes Shara leidis?"  
Shara vend Rob vaatas Terryt kõhklevalt. Ta hääl värises ning ta oli väga 
närvis, lausudes: „Mina. Läksin täna hommikul õe tuppa, sest tahtsin talle 
rohtusid viia ja uurida tema enesetunde kohta. Tuppa astudes leidsin Shara 
surnuna nööri küljes rippumas. Ta tegi seda arvatavasti eile õhtul pärast 
seda, kui ema oli tema juures käinud."  
Terry kuulas kogu loo hoolikalt ära ning ütles seejärel:  „Selge, aga Shara ei 
sooritanud enesetappu. Ta mõrvati." 
Seda kuuldes muutusid mõlemad näost veelgi valgemaks. 
Terry jätkas: "Ega te ei oska öelda, kas Sharal oli vaenlasi?" 
Nii Rob kui ka Shara ema Elen kohkusid.

 Naine vastas, pisarad silmis, sõnad vaevu suust välja tulemas: „Ei, minu 
arust küll mitte. Sharal oli ju vähk, miks pidanuks kellelgi olema põhjust 

teda vihata. Ta oli kõikide vastu alati hea ja hooliv." Rob pani käe ema õlale. 
"Oh mu vaene tütreke!" nuuksus Elen ja pühkis nina. 

Järjejutt “Varjatud mõrv”
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Terry Coldman vaatas neid suure kurbusega. Kuigi ta oli elu jooksul 
palju mõrvu lahendanud, oli tal alati kurb meel, nähes inimesi, kes olid 
just oma lähedase kaotanud. 
"Aitäh teile!" lausus ta õrnalt. " Ma käiksin veel korra Shara toas." 
"Jah, muidugi," sai ta Robilt vastuseks. 
Terry sammus trepist üles tagasi Shara toa poole ning avas ukse. 
Surnukeha oli juba ära viidud ja mees, lootes, et jättis enne midagi 
märkamata, otsustas veel kord toale pilgu peale heita.
Tuba oli avar ja suurte akendega, et valgust küllaldaselt sisse paistaks. 
Mr Coldman kõndis raamaturiiuli  juurde ning uuris põhjalikumalt 
selle sisu. Mehele jäid silma fotoalbumid. Ta võttis need riiulist välja. 
Korraga kukkus ühe albumi vahelt välja kokkumurtud paber. Terry 
luges sellelt: "Sa oled minu!" Teda hakkas leitud kiri huvitama ja ta 
otsustas selle koos albumitega kaasa võtta, arvates, et sellest võib juur-
dlusel abi olla. 
Järsku kuulis Terry, kuidas keegi ukselingi alla vajutas. Ta keeras ja 
nägi üht tütarlast uksest sisse piilumas. Mr Coldman kõndis temani 
ja alustas vestlust: "Tere, mina olen detektiiv Terry Coldman. Ja teie 
olete?" 
Noor naine vastas arglikult: "Mina olen Melody, Shara õde." 
"Huvitav, aga teie vend ja ema ei maininud teid," vastas Terry.  
"Jah, ega ei imesta. Minust siin majas ei räägitagi." Terry vaatas kü-
sivalt Melody`t. Too aga jätkas: "Ma lahkusin kodust juba neli aastat 
tagasi. Sellest ajast saadik ma pole eriti siin käinud. Me emaga läksime 
päris korralikult tülli ja seejärel ma lahkusingi." Ta tegi väikese pausi, 
justkui oleks jutujärge otsinud, ning jätkas: "Sharaga suhtlesin ma 
edasi. Me saime väga hästi läbi. Helistasin talle tihti." Kui ta oli lõpeta-
nud, ohkas ta sügavalt. 
"Millal sa Sharat viimast korda nägid?" uuris Terry. 
Selle küsimuse peale oli Melody silmis näha tühjust, justkui oleks talle 
õe õudne lõpp korraga uuesti meenunud ja ta reaalsusesse toonud. 
"Paar päeva tagasi. Ma mõtlesin, et oleks tore vahelduseks teda kül-
astada. Ma polnud teda pikka aega näinud," ta hääl oli sünge ja pilk 
klaasistunud.
See oli praegu kõik, mida Terry kadunukese lähedastelt teada tahtis. 
Ta lahkus Shara toast, teades, et ees ootavad töörohked päevad, kui 
mitte nädalad. 

                                                                       …jätkub juba järgmises numbris.

                      Kristi Vooglaid         


