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Tere,
lehed kolletuvad puudel ja tormid mühisevad. 
Palju tegemisi ja toimetusi on koolirahval juba 
seljataga ja suur osa neist veel ees. Aga kes ütles-
ki, et kõik peab olema kerge. Kes toimetab ja ta-
hab toimetada, see ka jaksab.  
Meil on juba seljataga üks mõnus vaheaeg. Ala-
nud veerand aga ei ole teadupoolest eriti pikk, 
nii et võib oma  ootused juba talverõõmude poole 
suunata. Jõuluveeerandil toimub ka koolis alati 
palju põnevat, alates jõululaatadest ja lõpetades 
abiturientide jõulunäidendiga. Koolielu on täis 
igasuguseid põnevaid sündmusi, meie kool on 
nendega suisa väga hästi varustatud, võrreldes 
mõne teise kooliga. Alati on palju lõbusat, mida 
koos oma klassiga ja kooliga teha.
Eelmine veerandki oli täis põnevaid traditsioone 
ja loodetavasti oli teil sellele eelnenud suvigi põ-
nev, et oleks jõudu koolis käia. Sellest, mis eel-
misel veerandil põnevat tehti, meie ajaleht enam-
jaolt räägibki, vahele ka veidi uudiseid ja midagi 
silmaringi arendavat.
Ei maksa  tähele panemata jätta, et meil on sel 
aastal toimetuses palju uusi liikmeid, mõned 
neist põhikoolist ja mõned algklassidest. Nii on 
kenasti kajastatud kõigi vanuseastmete tege-
mised-toimetused nende endi silme läbi.

                   Jõudu-jaksu, 
                       
                            Mai-Liis
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Vabandame küljendamisega 
tekkinud poolitusvigade                                                                                                                                   

       pärast!

TG Expressi toimetus 2013/2014

Peatoimetaja
Mai-Liis Volmar 12.R

Toimetus
Grete Kirpu 3.B

Eleri Afanasjev 4.B
Laura Roodvee 6.B

Aneta Šumljanski 6.B
Helger - Hans Külmallik 6. B

Airi Võsuri 7.B
Kertu Allik 7. B
Heli Kukk 8. B

Marie - Johanna Kippar 9. C
Kristi Vooglaid 10. klass

Marleen Vainjärv 10. klass
Olari Pipenberg 12. R              Küljendaja

Mai-Liis Volmar

Keeleline korrektuur
Sirje Sell 
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11.oktoobril  toimus uue diiselrongi esitlus Tapal. Oodatud olid kõik hu-
vilised. Kohal olid Potsataja ja krokodill Gena. Jagati uue rongi märke ja 
kommi. Iga kohalolija sai õhupalli ning osaleda õnneloosis. Soovijad  said 
uudistada rongi ka seestpoolt. Piiluda sai ka rongijuhi ruumi. Õnneloosi 
auhinnaks oli kuu aega tasuta sõitu uues rongis. Õnn naeratas ka ühele 
3.B klassi õpilasele. Oli igati tore kohtumine. Ootame uut rongi, mis hak-
kab  reisijaid sõidutama alates jaanuarist 2014. 

Uus Diiselrong 

Grete Kirpu 
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Sellest aastast tuli meie-
kooli õpilaste soovil uus 
meloodiline koolikell. On 
kujunenud palju arvamusi, 
enamus nendest negati-
ivsed. Ivary (6. A), Perit 
(9. klass) ja Ailar (10. H) 
on arvamusel, et kell võiks 
kõvemini kosta. Ivary (6.A) 
lisab veel, et meloodia on 
tüütu, kuid Perit on muidu 
rahul. Eve (11R) ja Karin 
(12H) arvasid mõlemad, et 
meloodia võiks teine olla. 
"Mõte on hea: tekitada 
õpilastele  motivatsiooni ja 
tuju tundi minna. Meloodia 
on aga liiga ühetaktiline 
ning võiks olla lõbusam, 
hetkel tekib vanglatunne 
ja heli on liiga masendav," 
arvas Karin. Kirill (11.R) 
aga ei nõustunud Kariniga: 
"Praegune koolikell on 
palju positiivsem võrreldes 
eelmisega, kuuldes seda 
muutub vahetund positi-
ivsemaks ja  kui heliseb 
uuesti, siis on aega mõned 
sekundid, sest see heliseb  
teist korda veel." Ka Liisa 
(11.R) on heal arvamusel 
uuest kellast: "Mina arvan 
nii, et inimene harjub 
peaaegu iga asjaga ära, kui 

talle natuke aega anda. 
Kindlasti ei ole see kõige 
parem variant, aga het-
kel pole energiat, et sell-
ega intensiivselt tegeleda. 
Samuti arvan, et kõik 
vigisejad võiksid ise härjal 
sarvist haarata ja ise mi-
dagi   muuta - panna kokku 
uus koolikell. Pakkumised 
on ju kõik teretulnud!" ja 
lisab, et tema on koolikella-
ga harjunud.  Eliisa (12.H) 
arvamus kellast on muidu 
positiivne ning tema ütleb, 
et  see on palju parem, kui 
eelmine, kuna eelmine  
"lõhkus" kõrva, aga tema 
jaoks on kell samuti vaikne 
ning igasse klassiruumi see 
ei kostu. Heidi (10.R) ütleb, 
et esimesel nädalal oli 
raske harjuda ning  kella 
kuuldes ei saanud aru, 
mis muusika käima hak-
kas, kuid nüüd, veerandi 
lõpupoole, on ta sellega ära 
harjunud ning enam ei häi-
ri see teda sugugi. Krist-
jan (11.R) :"Minu jaoks oli 
väga raske vanast kellast 
loobumine. Küsitlus, mis 
väidetavalt õpilaste seas 
läbi viidi, et kas soovime 
mingit helinat koolikellaks, 

anti arvatavasti ainult 
algklassi tohmakatele. Uus 
kell tõmbab koolis käimise 
motivatsiooni väga palju 
alla."
Agni (12.R) on kahevahel, 
kuid pigem jääks vana kel-
la juurde: "Minu arvates on 
see küll uudne ja huvitav 
ja modernne, kuid see vana 
traditsiooniline koolikell 
oli minu meelest ikkagi 
parem. Seda kella ei kuule 
tihti tunni alguses, või ma 
lihtsalt ei pane seda tähele 
nii, nagu eelmist koolikella. 
Kuigi see on tõesti huvitav, 
siis mulle samuti ei meeldi 
see meloodia, Samas ei 
oska ka öelda, milline 
sinna sobiks. Minu arvates 
on see nii kahe otsaga 
asi. Eelmine koolikell oli 
parem, see oli konkreetne 
ja selline ... äratav." Kerli 
(11.H) arvab, et uus kell on 
unikaalne ja lõbus.
Uue kellaga pole väga 
paljud veel harjunud ning 
pooled sooviksid lõbusamat 
ja ergutavamat meloodiat, 
kuid seda on võimalus 
kõigil ise muuta.

Uuest aastast      uue koolikellaga
Marleen Vainjärv
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Muusikaõpetus on aine, 
millega võib noori inimesi 
edukalt köita, kui otsida 
selleks sobivaid vahendeid. 
Õpetaja Madis Kivisild on 
juba mitmendat korda või-
maldanud meie kooli laste-
le sümfooniaorkestri  kül-
astusi. Niisiis käisid meie 
noored seegi kord, täpse-
malt reedel, 11. oktoobril 
Estonia kontrserdisaalis 
kuulamas Põhjamaade 
Sümfooniaorkestri 16- dale 
sünnipäevale pühendatud 
kontserti. Nende  kontser-
tide raames on käivitatud 
programm, mis võimaldab 
just noortel inimestel 
erinevatest koolidest käia 
sümfooniaorkestri kont-
serdil. Selle programmi 
raames tehakse üks kont-
sert päevasel ajal ning 
spetsiaalselt noortele. See 
kontsert on ka veidi lüh-
endatud kavaga. Meiegi 
käisime seekord päevasel 
kontserdil. 

Ent mida seal siis  see-
kord mängiti? Esitsele 
tulid Arvo Pärdi, Pjotr 
Tšaikovski ja Carl Nielseni 
teosed. Esmalt kõlaski 
Arvo Pärdi “Silhouette”, 
mille loomiseks on in-
spiratsiooni ammutatud 
Eiffeli tornist Pariisis. Teos 
kõlab veidi lummavalt ja 

kõige parem on teda 
kuulata just vahetus 
õhkkonnas. 
Sellele järgnes Carl 
Nielseni fl öödikont-
sert, solistiks  Erwin 
Klambauer Austri-
ast. Kontsert oli ka 
huvitavalt üles ehi-
tatud selle poolest,  
et  kui esimene  teos 
oli olnud pigem  vei-
di  müstiline ja lum-
mav, siis nimetatud 
fl öödikontsert oli 
rõõmus, kerge ja 
mitmekesine. Klam-
bauer suutiski seda 
just niimoodi mängida, 
mõjudes kergelt ja samas 
mahedalt. Vahelduva kont-
serdikava  lõpetas niisiis 
taas midagi  kee-rulise-
mat ja süngemat, nimelt 
Tšaikovsky 6. sümfoonia. 
Erinevalt näiteks balletti-
dele kirjutatud muusikale 
ning klaveripaladele, on 
Tšaikovksi sümfooniad 
sügavalt isiklikud ja nõua-
vad palju keskendumist. 
Võib ära mainida, et just 
selles sümfoonias kasutab 
helilooja fragmenti eesti 
rahvalaulust “Kallis Mari”, 
olnuna inspireeritud kül-
askäikudest Haapsallu. 
Niisuguseid huvitavaid 
fakte rääkis ka dirigent 
Anu Tali lugude vahepeale, 

tekitades hea ja sõbraliku 
õhkkonna. 
Seega võib tõepoolest öel-
da, et tänu meisterlikule 
interpretatsioonile ja hästi 
koostatud kavale oli kont-
sert väga nauditav. Oleme 
tänulikud Põhjamaade 
Sümfooniaorkestrile ja 
“noorte kontrsertide” eest 
ning võib tõdeda, et kõik 
meie seltskonnas oli kont-
sertdiga tõesti rahul. Su-
ured tänud õpetaja Madis-
ele, et ta meile ikka ja jälle 
selliseid huvitavaid ning 
maailma avardavaid või-
malusi pakub. 

põhjamaade sümfooniaorkester 16
Mai-Liis Volmar 
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      Rebaste ristimine 2013 
       (Ausa abituriendi silme läbi) 

Mai-Liis Volmar 

Nagu igal aastal, nii ka 
sel sügisel leidis aset 
oodatud suursündmus - 
kogenematute rebasekut-
sikate ettevalmistamine 
gümnaasiumiaastateks 
ning kõikvõimsate abi-
turientide alandlikuks 
teenimiseks.  Meie kui 
abituriendid, olime iga-
tahes põhjalikult ette 
valmistunud selleks, et 
teha rebastele nende 
tähtis päev meeldejää-
vaks. Selleks olime nad 
kokku kutsunud kella 
viieks hommikul, sest 
õige ja tubli värske güm-
naasiumiõpilane ei peaks 

ju ometi poole lõunani 
põõnama. Päeva algul 
tuleb teha ka sporti, 
näiteks hommikujo-
oksu, mida ninjasõda-
lase kombel karastunud 
abituriendid ka rebastel 
kenasti teha  palusid. 
Lisaks tuleb süüa tervis-
likku hommikusööki, mis 
peab kena välja nägema 
- sellepärast oli meil au 
pakkuda rebasekutsi-
katele muuhulgas ilusat 
sinist putru. Edasi läks 
päev hoogsas rütmis. 
Kui kõik vajalikud hom-
mikused toimetused olid 
tehtud, õpetasime re-

bastele ka viisakust ning 
seisime hea selle eest, et 
rebased kõiki õpetajaid 
ikka kenasti tervitaksid. 
Kuna kõige tähtsam isik 
koolis, keda tervitada, on 
ikka direktor, õpetasime 
rebastele selleks puhuks 
lausa tantsu. See hak-
kas üha paremini välja 
tulema, mida rohkem 
harjutati ning  lõpuks 
harrastati tantsu kuni 
päeva lõpuni palju-palju 
kordi. Lisaks pakkusime 
rebastele veelgi kõikvõi-
malikke kehalisi har-
jutusi, sealhulgas ka 
meeskondlikku vaimu 
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arendavaid alasid nagu 
jalgpall ja toredad teate-
jooksud. Üks kena teat-
evõistlus sisaldas endas 
ka maiuspala, mida pidi 
teisel pool ootavale võist-
konnaliikmele suu kaudu 
kätte toimetama, nimelt 
einet heeringa ja kum-
mikommidega. 
Nagu auväärne komme 
nõuab, peavad alandli-
kud rebasekutsikad and-
ma ühe või veel parem, 
mitu-mitu suurusugust 
vannet, mis peaksid 
kinnitama, et nad ikka 
oma lubadusi peavad. 
Meie seisime head selle 
eest, et rebased saaksid 
kõikide meie ühiskon-

nale ja linnale oluliste 
asutuste ees lausuda 
eraldi vande, mis kin-
nitab nende truud meelt 
ja  kohusetunnet.
Traditsiooni kohaselt 
kulmineerus rebaste 
ristimispäev kõige täht-
sama ja olulisema vande 
andmisega.  Selleks 
puhuks olime loonud või-
malikult tõsiseltvõetava 
ja samas mõningaid tar-
vilikke müstilisi assot-
siatsioone esilekutsuva 
atmosfääri küünlav-
alguse ning suure le-
hega, millelt võis lugeda 
vannet. Seda vannet 
pidid rebased abituri-
entide järel kordama, et 

kõik ikka võimalikult 
arusaadav oleks. Vähe 
sellest, kuna kirjalikud 
dokumendid on alati 
kõige veenvamad, pidid 
rebased allkirjastama 
oma vande musijäljega, 
mis jätab ainulaadse 
jälje antud vandest.
Niisiis, kuigi ühegi re-
base jaoks ei saa tema 
tähtis päev olla meelak-
kumine, oleme veendu-
nud, et see sisaldas pi-
isavalt kõike ning kogu 
oma suursuguse aatelise 
väärtuse kõrval jätsid 
rebastesse lõbusa ja 
meeldejääva emotsiooni. 
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10. klassi astusime tead-
misega, et ega see rets ka 
kaugel pole, kuid mina 
igatahes proovisin sellele 
algul võimalikult vähe 
mõelda. Nooremates 
klassides olles sai seda 
ju küllalt näha, mida 
kõike nende vaeste re-
basekutsikatega tehti. 
Teadmatus oli suur ja 
meil polnud aimugi, mis 
meid ees ootab. Lõpuks, 
kui plakatid üles pandi, 
jõudis kohale, et nüüd 
hakkabki pihta. Kõige-
pealt pidi muidugi mine-
ma kõikide vajalike riiete 
ja asjade jahile ning ega 
see väga kerge polnudki. 
Kõik Tapa riidepoed said 
meie kallite kümnendike 
poolt läbi käidud,  nii 
et kui mina poodidesse  
"vanaema aluspükse" 
küsima läksin, tundis 
müüja huvi, et kas mul 
on võrksukad juba ole-
mas.
Kui asjad koos olid, jäi 
üle vaid oodata. Siis 
jõudiski kätte see päev, 
mil pidime ennast hom-
mikul kella viieks kooli 
vedama. Rets võis alata. 
Kõigepealt toimus meil 
hommikujooks ja  pärast 

seda algasid erinevad 
võistlused, mille vahele 
meile natuke midagi söö-
davat, täpsemalt sinist 
putru ning soolaga kohvi 
anti, mida ma hea meele-
ga ei oleks söönud. Män-
gudest oli kõige meelde-
jäävam arvatavasti see, 
kus olid koos kilud ja 
picoballa kommid ning 
neid pidi suus kandma.
Veel õppisime selgeks 
rebaste tantsu, mida me 
algul direktorile ja hiljem 
veel lugematul korral 
isekeskis ette kandsime. 
Algul tundus see tobe, 
kuid hiljem olid  kõik 
sellest tantsust vaimus-
tuses. Teine asi, mida me 
pidime samuti selle päe-
va jooksul palju taluma, 
oli "pommirünnak". Kui 
keegi 12.- ndikest seda 
hüüdis, pidime ennast 
kõhuli maha viskama. 
Tegelikult oli see väga 
lahe mõte.
Tundidesse minnes, möö-
da koridore käies, vaata-
sid väikesed meid  ja 
itsitasid. Siis tuli meelde, 
kuidas meie veel algklas-
sides käisime ja mina 
igal aasta vaatasin neid 
rebaseid, mõeldes, et kui 

suured nemad juba 
on ja millal mina küll nii   
suureks saan. Praegu 
mul küll sellist tunnet ei 
ole, et ma oleksin suur. 
 Ega me tundides eriti 
midagi teha ei jaksanud, 
sest väsimus vähese une 
tõttu oli suur. Lihtsalt 
istusime ja valmistasime 
ennast ette järgmiseks 
vahetunniks. Pärast 
tunde läksime kõik koos 
linna vahele, kus käisime 
erinevate asutuste juures 
lubadusi andmas. Pärast 
seda oli retsi osa lõppe-
nud. Minu jaoks möödus 
see tegelikult päris ki-
iresti. 
 Enne diskot läksime 
veel kooli oma rebase-
vannet andma ja tegime 
kõik paberile, märgiks, et 
oleme gümnaasiumisse 
vastu võetud, ilusad 
peedised musid.
Abituriendid kohtlesid 
meid väga hästi ja tege-
likult, võrreldes eelmiste 
aastate retsidega, polnud 
meie oma midagi väga 
hullu. Pigem oli see päev, 
mille kohta võib tagasi 
vaadates öelda, et see oli 
lõbus ja meeldejääv.

          rebaste ristimine 2013              (rebasekutsika nägemus)
Kristi Vooglaid 
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Minu arvates oli see päev väga tore. Vahepeal 
poisid lollitasid aga see ei häirinud meid. 
Esimese tunni ajal me sõime kooki, mille oli 
teinud meie asendusõpetaja. Teine tund oli 
eesti keel. Kolmas oli matemaatika, me te-
gime töölehti ja korrutasime. Viimane tund 
oli tööõpetus ja see tund oli kõige toredam, 
sest me joonistasime meie päris õpetajat. Pil-
did olid ilusad ja õpetaja oli rahul.

õpetajate päev

Eleri Afanasjev 

algklasside 
             spordipäev

Algklassi spordipäev toimus 24.09. Vihmase 
ilma tõttu oli meil spordipäev koolimajas sees 
Mängiti jalgpalli, käsipalli ja oli pendelteate-
jooks. Tantsiti jenkat ja tibutantsu. Autasus-
tamised toimusid kõigil oma klassis, seal 
jagati diplomeid ja söödi maitsvat kringlit. 
Algklasside spordipäev oli üks tore sportimise 
päev.

Grete Kirpu 
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Suvi täis palju eri-
nevaid ja huvitavaid 
üritusi. Üks toredaim-
atest suvel oli Karepa 
keele- ja kunstilaager, 
kuhu tulid kohale ka-
hest erinevast koolist 
pärit lapsed, kellele 
meeldib tegeleda kun-
stiga, omandada uusi 
tarkusi ja tutvuda uute 
inimestega.

    Karepa keele- ja kuns-
tilaager kestis 7.- ndast 
augutist kuni 13.- nda  
augustini. Soe suveilm 
pakkus igapäevast 
ujumise võimalust ja 
õues joonistamist ning 
mängimist. Me saime 
värvida vesivärvidega 
merd ja päikeseloojan-
gut ning  voolisime 
savist kausse ja anu-
maid, kuhu sai puule-
htede abil mustri peale 
kujundada. Meie tehtud 
kunstiteoseid  saab 
imetleda Tapa linna 
raamatukogus.

    Koos kõndisime 
Toolsesse, et uurida 
linnust ning seda en-
dale meelepäraste va-
henditega joonistada. 

Valminud tööd  
olid suurt 
vaeva väärt. 
Õhtul mängi-
sime lõbusaid 
meeskon-
namänge  ja 
öösel sai taht-
mise korral 
minna mere  
äärde öiseid 
hääli kuulama ja mere-
pealseid tulesid vaata-
ma. Väga huvitav oli 
vaikselt kuulata mere-
hääli ja koos arutada 
rannaäärsete tulede  
tähendusest.

   Koha peal selgus, et  
Karepal Sagritsa maja-
muuseumis toimub per-
fomance' i ja installant-
siooni etendus ''Torm'', 
kuhu otsustasime meie-
gi minna. Etendus oli 
väga omapärane ning 
andis kindlasti kõigile 
uue ja huvitava koge-
muse. See oli midagi 
sellist, mida ma varem 
polnud näinud ja mille 
nägemist ma ei osanud 
isegi oodata. Inimesed 
olid huvitavad ja nende 
loomingu teostus oli 

veel 
huvitavam. Mulle see 
etendus väga meeldis 
ja loodan, et kunagi 
avaneb võimalus sellist 
etendust uuesti näha.

    Laagris oli väga palju 
väikseid armsaid lapsi, 
kes andsid meile igasse 
päeva rõõmu juurde. 
Nooremate laagri-
kaaslastega tegelem-
ine ja nende aitamine 
oli väga vahva ja tore. 
Kõigile laagrilistele 
meeldis Karepa laager 
väga ja me kõik looda-
me ka järgmisel aastal 
kohtuda ning koos joon-
istada, voolida, ujuda, 
mängida ja kõike muud 
huvitavat teha. 

karepa keele- ja 
            kunstilaager

Marie-Johanna Kippar 
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Me kõik kasutame 
tänapäeval arvuteid, nu-
titelefone ja internetitee-
nuseid. Enamik meist ei 
pane tähele, et puutume 
tihti kokku vaba tark-
varaga. Olgu selleks siis 
veebibrauser Firefox; 
kontoritarkvara OpenOf-
fi ce, Libreoffi ce; Medi-
aWiki, mille abil töötab 
veebileht Wikipedia  või 
mõni äpp nuti -või tahve-
larvutis.

Vaba tarkvara va-
standiks on kommert-
starkvara, näiteks 
Microsoft Word, Adobe 
Photoshop jne. Kui 

kommertstarkvara on 
enamjaolt kinnise lähte-
koodiga, siis võib vaba 
tarkvara piiranguteta 
kasutada, kopeerida, 
uurida, muuta ning levi-
tada. Kõigil on võimalus 
uurida programmi lähte-
koodi. Seetõttu tuleks va-
bast tarkvarast rääkides 
keskenduda eelkõige 
sõnale „vabadus“, mitte 
„tasuta“. 

Tänapäeval, 21. sajandil, 
austatakse sõnavaba-
dust ja privaatsust 
ning seetõttu peaksid 
inimesed rohkem eelis-
tama ka vaba tarkvara. 

Hiljutised USA luurea-
gentuuri NSA skandaalid 
on tõestuseks sellele, 
kui lihtsalt suudavad 
võimuorganid hankida 
inimeste isiklikke and-
meid. Kui lihtne oleks 
seda teha kurjategijatel? 
Paljud vandenõuteoree-
tikud ei usalda kinnise 
lähtekoodiga tarkvara, 
sest sinna saab suure 
tõenäosusega paigal-
dada mõne „tagaukse“, 
mis kogub lubamatult 
andmeid lõppkasutajalt. 
Vaba tarkvaraga see aga 
võimalik ei ole, sest selle 
fundamentaalseks eel-
iseks ongi läbipaistvus.

Mis on “vaba” tarkvara ja 
miks see on meile kasulik? 

Olari Pipenberg 
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Ühtlasi hoiab vabavara 
kokku palju raha. Ka 
Eesti ametnikud on 
viimastel aastatel ha-
kanud mõistma, et vaba 
tarkvara tuleks rohkem 
toetada ning sellel on 
positiivne mõju üh-
iskonnale. Näiteks võib 
tuua Indrek Tarandi 
sõnavõtud Euroopa par-
lamendis selle kohta, 
kui palju hoiaksid riigid 
kulutustelt kokku, kui 
maailmas kasutatataks 
rohkem vaba tarkvara.

Vaba tarkvara pakub 
nii lõppkasutajale kui 
ka arendajale pare-
maid ja paindlikumaid 
võimalusi. Näiteks on 
igalühel võimalus pöör-
duda tehnilise küsi-
musega mõne spetsi-
alisti poole sõbralikus 
foorumis. Igaüks, kes 
leiab süsteemis mõne 
vea, annab sellest teada 
ja viga saab paranda-
tud koheselt. Google 
Androidi peal töötavate 
nutiseadmete müügiedu 

võib lugeda õnnestunuks 
just selletõttu, et sealne 
operatsioonisüsteem on 
avatud lähtekoodiga. 
See lihtsustab paljude 
äppide arendajate tööd. 
Nii saavad sellest kasu 
nii turustajad kui ka 
tarbijad.
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Tapa Gümnaasiumi 
staadionil toimusid 14. 
septembril Tapa Karika 
50. juubeli võistlused. 
Võistlused toimusid 
ühe päeva ning rahvast 
oli terve staadion täis. 
Hommikul pidime ärka-
ma kell 8.00, et jõuda 
õigeks ajaks staadionile. 
Kell 9.00 pidime olema 
staadionil ning hak-
kama pinke staadionile 
viima. Võistlused algasid 
kell 10.00 ning lõppesid 
umbes kell 17.00.
 Võistkondi oli kokku 15.  

* 2002. aastal sündinud 
poistest said I koha HC 
Kehra, II koha Viljandi, 
III koha SK Tapa ning 

IV koha sai HC Tallase 
käsipalliklubi. SK Tapa 
parimaks mängijaks tuli 
Markus Roosipuu.  

* 2000. aastal sündinud 
tüdrukutest sai I koha 
SK Tapa ning II koha sai 
Sõmeru/ Padise võitkond. 
SK Tapa parim mängija 
oli Betty Abel. 

* 1998. aastal sündinud 
tüdrukutest sai I koha 
SK Tapa, II koha SK Re-
val Sport/Mustamäe ning 
III koha Sõmeru/Padise 
võistkond. Tapa naiskon-
na parimaks mängijaks 
krooniti Marjette Maie 
Müntser. 

* 2000. aastal sündinud 
poistest sai I koha SK 
Tapa, II koha SK Tapa 
ning III koha Valga 
Kävala meeskond. IV 
koha Viljandi SK, V koha 
HC Viimsi ning VI koha 
HC Kehra meeskond. Ka 
nemad olid tublid aga 
esi kolmikusse nad ei 
jõudnud. SK Tapa tublim 
ning vapraim mängija oli 
Robert Hiiemaa. 

Hurraa Tapa võistkon-
dadele!!

tapa karikas 50 !
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Uudiseid 

koolielust

 LIIKLUSLOENG

Maanteeameti liiklusloeng 12. 
klassidele toimub reedel, 08.11.13.a 1. 
ja 2. tund lektooriumis.

Koolituse teemad: Koolitusega teavita-
takse juba hetkel riskirühmas olevaid 
ja peagi sinna jõudvaid noori ja aidata-
kse kaasa põhikooli- ja gümnaasiumi 
riikliku õppekava täitmisele.
• Enamlevinud ohud (alkohol, kiirus, 
juhtimisoskus, enesehinnang juhina);
• Üldised liiklusohutusalased teemad 
ja küsimused: kiiruse mõju reageeri-
mis-, pidurdus- ja peatumisteekon-
dadele ning jääkkiirusele;
• Kuidas on reisijana võimalik lisada 
passiivset turvalisust sõidukis ning 
millele pöörata tähelepanu liikluskeer-
ises ellujäämiseks;
• Liiklusõnnetuste analüüs, nende või-
malikud tekkepõhjused; arutelud kui-
das oleks olnud võimalik analoogseid 
õnnetusi ära hoida;
• Noortega toimuvate liiklusõnnetuste 
sagedasemad põhjused;
• Liiklusseaduse tähtsamad punktid 
noorte jaoks.

Koolitusel kasutatakse näitlikke õppe-
vahendeid – õppestendid: kaldtee, 
kaalusimulaator, peatoesimulaator ja 
inimpea näidis.

Koolituse viib läbi maanteeameti spet-
sialist.

 LASTEVANEMATE ÜLDKOOS-
OLEK

Lastevanemate üldkoosolek toimub 
neljapäeval 14. novembril 2013 kell 
18.00.

 Külalislektor: Eesti Lastevanemate 
Liidu haridus- ja teadusnõunik ning 
Helsingi ülikooli doktorant Ivar 
Tröner.

Ettekanne teemal: Sõltuvused (kui-
das varakult märgata, aidata, kooli 
ja kodu koostöö).

 TAPA GÜMNAASIUM 95

Lugupeetud vilistlased ja praegused 
õpilased!
   Tapa Gümnaasiumi 95. aastapäeva 
tähistamise plaanide hulgas on ka 
raamatu koostamine Tapa Güm-
naasiumi õpetajatest.
   Palun kirjutage oma mälestusi-
mõtteid endistest ja praegustest 
õpetajatest. Kirja võib panna ka 
lihtsalt huvitava seiga mõnest tun-
nist, ühisest väljasõidust vms. Ei pea 
olema tingimata pikk jutt.
   Praegused kooliõpilased võiks 
küsida oma vanematelt ja vanavane-
matelt mälestusi õpetajate kohta.
   Kirjapandu palun saata hiljemalt 
17.11.2013 meiliaadressile: agnes@
tapagymnaasium.ee.
    Oodatud on ka fotomaterjal! 
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Juku läheb sõbra sünnipäevale ja tee viib läbi kõhedustteki-
tava surnuaia. Õnneks märkab Juku veidi eemal üht meest 
ja palub, kas see ei võiks temaga koos läbi surnuaia minna. 
Poole tee peal teeb Juku onuga juttu ka: “Kas teie ei karda? 
Teate ju küll, luupainajad, kodukäijad...”  
Mees mõtleb natuke ja ütleb: “Kui elus olin, siis kartsin 
küll.”

   * * * 

   * * * 
Õpetaja: “Juku, nimeta üks Austraalia haruldane loom!”
Juku: “Pingviin.”
Õpetaja: “Aga pingviinid ei ela ju Austraalias!”
Juku: “Sellepärast ta seal nii haruldane ongi.”

   * * * 
Õpetaja: “Juku, kas sa usud elu pärast surma?”
Juku: “Jah, usun.”
Õpetaja: “Väga hea. Mul on sulle saadetis teispoolsusest. 
Kui sa eile olid tundide ajast vanaema matustel, käis su 
vanaema koolist läbi ja palus sulle edasi anda trennikoti, 
mis oli koju ununenud.”

Juku avab viiulitunnis oma viiulikasti ja leiab sealt au-
tomaadi. Hakkab naerma.
“Mis siin naljakat on?” , küsib õpetaja.
“Ma lihtsan kujutan ette, mida isa praegu pangasaalis viiu-
liga peale hakkab. “


