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Vabandame küljendamisega 
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Terve aprillikuu on neli Tapa 
valla vabatahtlikku konna-
kaitsjat: Heli Kukk, Brigitta-
Maria Vakaljuk, Aita Erik ja 
Helger-Hans Külmallik tegele-
nud konnade üle tee aitamise-
ga. Tapa ümbruses on konnad 
liikvel Tapa-Loobu maanteel.

 "Iga päev püüab teed ületada um 
bes 400 kuni 450 konna, aga tei-
sele poole teed jõuab neist vaid 
umbes 100. Tänu konnakaitsele 
on see arv tõusnud ligi 200-ni, 
kuid liikudes iga päev Tapa-
Loobu maanteel, on täiesti kohu-
tav vaadata ka kõiki neid laipu. 
Sellistel hetkedel tundub, nagu 
oleks inimene täiesti unustanud, 
et ta PEAB loodusest hoolima 
ja seda kaitsma," väitis Brigitta.
Konnakaitsjad lausuvad kui 
ühest suust, et kõige rohkem 

motiveerivad neid konni kaits-
ma autojuhid, kes võtavad hoo 
maha, lehvitavad neile või pea-
tuvad ja lasevad signaali ko-
has, kus konn teele astub, et me 
ikka ka tema ära päästaksime.

 Konnakaitsjad peavad väga 
rangelt kinni pidama ka liiklus-
ohutuse reeglitest. Kui auto il-
mub kaitsja vaateulatusse, peab 
konnakaitsja kiiresti tee äärde 
liikuma. Juhul, kui samaaegselt 
on ka konn tee peal, peab ta pi-
medal ajal konna taskulambival-
gusega valgustama ja valgel ajal 
käega konna poole viibutama. 
Muidugi on ka juhte, kes sellele 
vaatamata konnast üle sõidavad, 
aga konnakaitsja, kes soovis jää-
da anonüümseks, ütles, et selli-
sel juhul suunatakse tavaliselt 
autojuhi poole keskmine sõrm. 

 Maikuus on konnade liikumis-
aeg küll möödas, aga see ei tähen-
da, et noored keskkonnakaitsjad, 
jalad seinal, puhkama jäävad. 
Suveks on plaani võetud maan-
teekraavide, seal kõrval oleva 
oja ja endise prügimäe puhastus. 
Konni aga plaanitakse kindlasti 
uuel kevadel jälle aidata, ja kes 
tunneb, et ka tema peaks VA-
BATAHTLIKU konnapäästega 
ühinema, saab ennast registree-
rida, võttes ühendust Aita Eriku-
ga facebookis või telefoni teel:
 +372 56207453 (konnakaits-
ja varustuse annab keskkonna-
kaitse ja seda ei pea ise ostma).
Keskkonnaalastest rikku-
mistest saab teada anda te-
lefoninumbril: 1313 . 

KONNAD TEELT!!!
Helger-Hans Külmallik

Tere!
Kevad on viimaks käes, kuid 
ilmad kahjuks taas jahedad.
Õnneks on siiski kohe-kohe 
kätte jõudmas kooliaasta lõpp 
ning siis saab puhata. Sellel 
kiirel ajal tegid sa õige valiku, 
et kooli ajalehte lugeda. Siit 
leiad sa nii jutte õpilaste tege-
mistest kui ka arvustusi põ-
nevstest filmidest, etendustest. 

Head puhkust!!!
Helger-Hans
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3.B KLASSI TÜDRUKUD OTSUSTASID TEHA ÕPETAJALE SÜNNIPÄE-
VAKINGI. SÜNNIPÄEVAKINK OLI ILUSALONG. ILUSALONGIS TEGIME 
ÕPETAJALE MANIKÜÜRI, MASSAŽI JA KERGE JUMESTUSE. SALONGI 
NIMEKS SAI PILVI. ÕPETAJALE MEELDIS KINK VÄGA. KUI ME OLI-
ME TA ILUSAKS TEINUD, TAHTSIME TEMA ILU KÕIGILE NÄIDATA.
KÄISIME MÖÖDA KOOLIMAJA ÕPETAJAT KÕIGILE NÄITAMAS, LÄK-
SIME SEKRETÄRI JUURDE. SEKRETÄR PAKKUS VÄLJA, ET VÕIKSI-
ME TEHA ÕPILASFIRMA. SEE TUNDUS HEA IDEE JA OLIME NÕUS.

KUI KA SINA TAHAD TULLA MEIE ILUSALONGI, SIIS OOTAME SIND 
REEDEL PÄRAST 5 TUNDI 3B KLASSIS.

Ilusalong 
Pilvi

Grete Kirpu

18. - 20. aprillil toimus Kilingi-
Nõmme Gümnaasiumis Noorte 
Meediaklubi multimeedialaager. 
Meie kooliraadiot esindasid laag-
ris Taavi Tuoppi, Peeter Vettik, 
Aleksander Šumljanski, Kristel 
Külmallik ja mina, Marie-Johan-
na. Laagrilised jaotati gruppides-
se: raadiogrupid ja televisooni-
grupid. Meie, Tapa gümnaasiumi 
õpilased, olime raadiogruppides. 

Laagrit käisid külastamas kolm 
külalist: poliitik ja endine aja-
kirjanik Anvar Samost ning 
ajakirjanikud Ester Vilgats ja 
Urmas Vaino. Külalised andsid 
oma tööst põhjaliku ülevaate 
ja rääkisid meediamaailmast. 
Laagrilistele anti võimalus kü-
simusi esitada ning ajakirja-
nikke intervjueerida. Ka Taavi 
tegi Urmas Vainoga intervjuu 
saate "Terevisoon" teemal. 
Kõikidele laagrilistele anti üles-

andeks lindistada mõni saade 
või videoklipp. Mina tegin tä-
navaküstluse ehk vox-populi. 
Kuna sel ajal olid munadepü-
had, siis otsustasin küsida väi-
kestelt lastelt lihavõttejäneste 
kohta. Lapsed vastasid armsalt 
ja toredalt ning saade tuli lõ-
puks välja väga huvitav ja lahe. 

Peeter tegi samuti vox-popu-
lit ning rääkis ühe kohalikuga 
Kilingi-Nõmme elust ja või-
malustest. Saade tuli põnev 
ning saime teada palju erine-
vaid asju kohaliku elu kohta. 
Kristel intervjueeris laagrilisi 
kummituste teemal, kuna sel-
les koolimajas pidavat kum-
mitama. Palju saime kuul-
da lugusid kohtadest, kus 
vaime oli kuuldud või nähtud.  
Aleksander valmistas Katy Per-
ry loost Dark Horse eestikeel-
se variandi, mis pakkus nalja 

meile kõigile. Seda lugu saab 
kuulata ka meie kooli eetris.  

Meediaklubi laagris toimusid 
õhtuti ka ühisüritused. Esime-
sel õhtul toimus improteater, 
kus pidi osalema enda raadio-
grupiga. Kõigi etendused olid 
hästi humoorikad ja rahvast 
kaasakiskuvad. Mängiti erine-
vaid tutvumismänge ning oli ka 
lauluvõistlus rühmade vahel. 
Meedialaager andis meile juur-
de palju uusi teadmiseid, sõpru 
ja vahvaid kogemusi. Ootame 
juba järgmist aastat, et taas laag-
rit külastada ning saada juurde 
palju unustamatuid mälestusi.

Multimeedialaager 
Kilingi-Nõmmel

Marie-Johanna Kippar
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Lumivalguke ja seitse 
pöialpoissi

Käisime 17. märtsil Estonias 
balletti vaatamas. See ballett oli 
rohkem mõeldud väiksematele 
lastele, kuna seal näideldi roh-
kem kui tantsiti. Saal oli täis 
ja balleti ajal kostis kogu aeg 
mingi sagin. Siis, kui etendus 

lõppes, läksid mõned orkestri-
auku uurima. See oli tohutult 
suur. Pärast balletti oli garde-
roobis väga palju rahvast. Õn-
neks need, kes andsid riideid, 
olid väga tragid ja kiired. Pärast 
seda kogunesime Estonia ette, 

et minna Solarisse sööma. So-
larises saime olla umbes tund 
aega. Selle ajaga jõudsime pool 
tundi seista järjekorras ja üle-
jäänud pool tundi süüa. Üldiselt 
oli päev väga tore ja kultuurne.

Brigitta-Maria Vakaljuk

Multifilm Rio 2
Käisime klassiga kinos, vaa-
tamas ,,Rio 2". See multifilm 
on väga mõnus selle poolest, et 
seal oli väga palju ja mõnusat 
muusikat. Kutsus kohe tantsi-
ma, kuid oli ka igavaid kohti.  
See multifilm jutustab sellest, 

kuidas üks linnuperekond tahtis 
leida oma sugulasi. Niisiis nad 
lendasid otsima, kuni viimaks 
leidsid koha, mida nad otsisid. 
Nad leidsid oma sugulased ning 
neil oli suur pidu. Kuid siis tu-
lid inimesed ja hakkasid metsa 

maha lõikama. See mets oli koht, 
kus linnud elasid. Lindudele see 
muidugi ei meeldinud ja nad 
hakkasid vastu. Viimaks võtsid 
end kokku ja hakkasid inime-
si ära ajama. Neil tuli see välja. 
Ja nad elasid oma metsas edasi. 

Aneta Šumljanski

2013. aasta alguses toimus vi-
deokonkurss „Põnev loodus 
minu ümber“. Ka Tapa Güm-
naasiumi kolm õpilast: Heli 
Kukk, Lauri Kukk ja Maria-
na Žurauskaite võtsid kon-
kursist osa. Meie videoklipi 
teemaks oli prügikorjandus. 
Video pälvis žürii ja Faceboo-
ki-fännide äramärkimise. Kõik 
osavõtjad kutsuti keskkonna-
laagrisse 2014 aasta märtsis.

25.-27. märtsil 2014 toi-
mus Alam-Pedja Loodus-
keskuses Kirnas keskkonna-
laager „Põnev loodus minu 
ümber“, kus osalesid video-
klippide konkursist osavõtjad.

Saabusime Kirna teisipäeva 
hommikul ning meid üllatas 
esmalt väraval silt „Seis, rel-
vastatud valve!“. Kuigi alguses 
tundus hirmutav mõte relvas-
tatud valvuritest, olid Kaitse-
liidu mehed siiski sõbralikud. 

Kompsud majja viidud, tegime 
tutvust kõigi laagrilistega. Ko-
hale oli tulnud noori nii Türilt, 
Tapalt, Otepäält kui Tartust. Ko-
hale jõudis 23 vaprat laagrilist. 
Reastasime end juuste värvuse, 
kohalesõitmise kauguse ja lõ-
puks ka sünnikuupäeva järgi, vii-
mast ilma sõnu kasutamata. Eda-
si  tutvustati pisut Alam-Pedja 
looduskaitseala ja selle keskust.

Esimese päeva läbivaks tee-
maks oli tarbimine, jäätmetek-
ke vähendamine ja taaskasu-
tus. Annelie Ehlvest viis läbi 
huvitava „Rohelise draama“ 
programmi, mis koosnes palju-
dest mängudest ja tegevustest, 
muuhulgas nakatusime šoppa-
mise viirusesse. Haigusest sai 
meid päästa vaid kahe sõbra 
abi, kes toimetasid meid poodi. 
Erinevate põnevate tegevuste 
käigus analüüsisime, milliseid 
asju meil on tegelikult vaja, et 
elus püsida, ning milliseid asju 
me ostame muudel ajenditel. 
Õhtul kuulasid laagrilised He-
len Kivisilla taasakasutusealast 
loengut ja siis saime oma mait-
se järgi kaunistada endale teks-
tiilivärvidega riidest poekoti, 
mida lubasime kindlasti kile-
koti asemel kasutama hakata.

Õhtuse tegevusena tutvustas 
Ain Laane meile erinevaid nu-
gasid, pealampe ja materjale, 
mida on vaja tule süütamiseks 
looduses. Ain jagas meile ohtralt 
looduses toimetuleku tarkusi, 
õpetas meile nippe, kuidas nuga 
õigesti kasutada ning pimedas 
siiski näha. Praktiline matk pi-
medas oli kindlasti üks laagri 
meeldejäävamaid elamusi. Põ-
nevust lisas sõdurikotikeste ot-
simine metsas ja kahe juhendaja 
„mahajäämine“ grupist. Õhtu 
lõppes tulepulkade abil üles teh-
tud lõkke peal vorstikeste ja šo-

kolaadibanaanide grillimisega. 
Kuigi öörahu pidi algama kell 
00.00, siis viimased juhendajate 
koridoris patrullimised lõpetasid 
jututamised alles kusagil 1.30.

Teine päev oli pühendatud vi-
deoteemale, juhendajaks üks 
,,Osoon´´ saate tegijatest, Karl-
Ander Adami. Kõigepealt rääkis 
ta oma kogemustest, millest sai-
me teada, et ära kohku raskuste 
ees ja et meil kõigil võib veda-
mist olla. Praktilise osa kallale 
asudes jagati noored nelja grup-
pi, ülesannete läbivaks teemaks 
oli päevakajaline „Suurvesi“. 
Grupitööna valmisid reklaam, 
reportaaž, looduslugu ja uu-
dis suurveest. Kõik videod olid 
loomingulised, omanäolised ja 
humoorikad! Kõige keerulisem 
oli stsenaariumi kirjutamine 
enne filmima asumist. Lõbu-
saim osa videost oli saatevead.

Õhtul pimedas saime end 
proovile panna veel fotojahil. 
Etteantud objektide otsimi-
ne toimus kaardi järgi orien-
teerudes ja must-valge pildi 
järgi õiget kohta üles otsides. 
Fotojahi korraldasid noorte-
le Margit Turb ja Tiia Trolla.

Neljaäeva hommik algas Maris 
Kivistiku juhtimisel väljas taas 
mängudega. Laagriliste lemmi-
kuks kujunes mäng „Jänes põõ-
sas“. Samuti oli huvitav hundi ja 

Videokonkurss
Heli Kukk
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Sellel õppeaastal toimus Rak-
vere raamatukogus Rohelise 
maakonnna viktoriin, millest 
võttis osa ka meie kool 2 võist-
konnaga. Üks võistkond koos-
nes 7.klassi õpilastest, aga 
teine võistkond 8.klassi ühest 
tüdrukust ja kahest poisist, kes 
pärast esimest viktoriini enam 
kohale ei ilmunud. Niisiis jäi-

gi see tüdruk üksi kuni 3 vik-
toriinini, siis ühines temaga 
üks seitsmenda klassi tüdruk.
Esimese viktoriini tulemus ei 
läinud kummalgi võistkon-
nal kirja. Teisel viktoriinil sai 
meie kooli 7.klass 11 punkti, 
aga 8.klass 20 punkti. Kolman-
dal viktoriinil sai 7.klass 13 
punkti, aga 8. klass 16 punkti. 

Neljandal viktoriinil saavutas 
7.klass 21,5 punkti, aga 8.klass 
12 punkti. Viiendal – kõige 
viimasel viktoriinil, sai 7.klass 
20 punkti ja 8.klass 14 punk-
ti. Kokkuvõtteks sai 7.klass 
20 koha ja 8.klass 17.koha. 

Rohelise maakonna 
viktoriin 2013/2014

Airi Võsuri

lammaste mäng, kus nii hunt kui 
lambad olid silmasidemetega 
ning lambaid juhendasid hundi 
eest pagemisel nende paarilised. 
Hommikupoolikul tutvustasid 
Piret Valge ja Piret Eensoo erine-
vaid Alam-Pedja loomi looman-
ahkade, koljude, tegevusjälgede 
ja ekskrementide abil. 

Enne lõunat lõpetasime oma laa-
gri videopäeviku, mis sai nimeks 
„2 magamata ööd ja 3 väsitavat 
päeva“. Kirna videopäevikus oli 
näha rõõmu, lusti, huvitavaid 
tegevusi ... Laagri lõpus toimus 
videosild Kauksi ja Silma laa-
gritega ning viimaseks ühiseks 
tegevuseks oli tordi söömine. 

Noored tänasid Kirna laagri 
kokka maitsva toidu eest suure 
aplausiga. 
Kõik olid nõus uuesti sarnasesse 
laagrisse tulema! Omavahelist 
kokkusulamist näitas ka selline 
asjaolu, et bussid seisid tükk aega 
väljas sõitjate ootuses, aga keegi 
keskusest lahkuda ei tahtnud!
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24.aprillil toimus Tapa Güm-
naasiumis tutipidu. Tegemist 
on 92.lennuga. Kell kaks öösel 
käidi direktorit, klasssijuhata-
jaid Eevi Koppelmanni ja Lea 
Koitjärve ning vallavanemat 
üles äratamas. Edasi läksid nad 
õpetajate juurde, kes elavad Ta-

palt väljas. Umbes kell viis öö-
sel olid nad kodulinnas elavate 
õpetajate juures. Hommikul 
pritsiti vett päris palju. Käi-
di ühest klassist teise ja lauldi, 
mullitati ja pritsiti ka. Vahetun-
didel lauldi, tantsiti ja mängiti 
erinevaid mänge. Kõigil olid 

seljas väga toredad riided ja 
mõnel olid isegi mänguasjad 
kaasas. Kõik olid väga heas tu-
jus. Muidugi olid nad ka pisut 
kurvad, et lõbus kooliaeg läbi 
saab. Nüüd tuleb neil ise hak-
kama saada ja pesast välja len-
nata. Tuult tiibadesse, 92.lend!

Tutipidu

Laura Roodvee

2014

2013
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NALJA NABANI

POLITSEINIK MÕTLES, ET TEEB ÜHELE JUHILE NALJA JA KÜSIB, MIS TA TEEKS, 
KUI TA SAAKS TUHAT EUROT. PEATAB SIIS AUTO KINNI JA KÜSIB JUHILT:"MIS 
TE TEEKSITE, KUI TE SAAKSITE PRAEGU ILMA PÕHJUSETA 1000€?"
JUHT VASTAB:"ESMALT TEEKSIN IKKA JUHILOAD ÄRA"
KÕRVALISTMELT KOSTUB:"ÄRGE PANGE TÄHELE TA ON PURJUS"
TAGANT ISTMELT KOSTAB:"MA JU ÜTLESIN ET ME SELLE VARASTATUD AU-
TOGA KAUGELE EI JÕUA."
JA PAGASIRUUMIST KOSTAB HÄÄL:"KAS OLEME JUBA ÜLE PIIRI?"

MEES LÄHEB SÕBRA UUT KORTERIT VAATAMA. NAD ISTUVAD ÜLE KESKÖÖ, 
SIIS HAKKAB PEREMEES OMA KORTERIT NÄITAMA. KÜLALINE NÄEB SEINAL 
VASKTALDRIKUT JA TUNNEB HUVI, MIS SEE ON.
"RÄÄKIV KELL," VASTAB PEREMEES.
"KUIDAS - RÄÄKIV KELL?" EI SAA KÜLALINE ARU.
PEREMEES VÕTAB HAAMRIKESE JA LÖÖB SELLEGA VASTU TALDRIKUT.
"KURAT VÕTAKS, KELL KAKS ÖÖSEL HAKATAKSE TAGUMA!" KOSTAB SEINA 
TAGANT. 

SAVISAAR, LAAR JA ANSIP SÕIDAVAD LENNUKIGA.
LAAR ÜTLEB: “OH NÄETE, ELUMEHED, VISKAN SIIT PRAEGU 20 EURISE 
ALLA, ÜKS KODANIK SAAB ÕNNELIKUKS.”
ANSIP ÜTLEB: “AH, MIDA SA, MART, JURAD SIIN, VISKAN KOHE KAKS 50-EU-
RIST ALLA, KAKS INIMEST SAAVAD ÕNNELIKUKS.”
SAVISAAR: “OH, POISIKLUTID, JÄTKE JURA, MINA VISKAN SIIT PRAEGU 
VIIS VIIESOTAST ALLA, VIIS PENSIONÄRI SAAVAD VÄGA ÕNNELIKUKS.”
PILOOT KOKPITIST: “KURAT, MA VISKAN TEID KÕIKI SIIT ALLA, SAAB TER-
VE EESTI ÕNNELIKUKS!”

MEES SATUB TRAMMIS NAABRIMEHEGA KOKKU.
"TEAD SA, ME OSTSIME TÄNA ENDALE KITSE!" KIITLEB NAABRIMEES.
"KUS TE TEDA KÜLL PIDAMA HAKKATE?" KÜSIB MEES KAHTLEVALT.
"KUS SIIS MUJAL IKKA KUI OMA ELUTOAS!" SELGITAB NAABRIMEES.
"AGA SEE HAIS?"
"NOH, KÜLL TA HARJUB…"

Kõik naljad: www.anekdoodid.com
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