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Tere,
See kõige viimane veerand, mis algul ülipikk 
tundus, hakkab juba lõppema. Nüüd, kus 
tunnistused juba ukse ees ja lõpuaktused 
ka kohe käes, on aeg lõõgastumiseks. Loo-
dan väga, et meil kõigil on palju värvikaid 
sündmusi tekkinud, mida meenutada annab. 
Mõned meenutused jõuludest, Vabariigi aas-
tapäevast ja muust sellisest leiavad ka selles 
lehes kajastust.

Ilmad soojenevad, stress ja pinge on kadu-
nud. Õnneks leidub veel neid vihmaseid ilmu, 
millal lehte lugeda. Seega tegidki sa suure-
pärase valiku, et nende 20 eurosendi eest 
TG häälekandja ostsid, sest lisaks oma lu-
gemisvajaduse rahuldamiseks oled sa teinud 
suure heateo, kuna toimetus annetab lehe 
tulust 80% heategevuseks - seekord Varju-
paikade MTÜ-le.

Lõbusat suvepuhkust!!! 

Helger-Hans

NB!
Vabandame eelmise lehe ilmumata jäämise pä-
rast. 

Vabandame küljendamisel 
tekkinud võimalike pooli-
tusvigade pärast!
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“First Lego Legue” on vaatamata oma 
vähesele reklaamimisele üks maailma 

suurimaid legovõistlusi, mis sel aastal toi-
mus ligi 80 riigis ning millest võttis osa um-
bes 265 000 noort. Eesti Vabariigis toimusid 
võistlused kahes erinevas regioonis. 10. jaa-
nuaril peeti Tartus AHHAA Teaduskeskuses 
Lõuna-Eesti osa ja nädal aega hiljem, 17. 
jaanuaril võistlesid Põhja-Eesti robootikud 
Tallinnas Energia Avastuskeskuses. Nende 
seas ka Tapa võistkond “TG NXT”. 

 Arusaadavalt tähendavad meie võistkonna-
nime esimesed tähed Tapa Gümnaasiumi, 
aga “NXT” on üks roboti operatsioonisüs-
teemidest. Hiljem jõudis küll Tapale ka EV3 
varustus, mille kasuks me pärast mõningat 
mõtlemisaega otsustasime, aga meeskonna-
nime ei saanud siis enam vahetada. Võist-
konda kuulusid Aigi Einmaa, Maarja Väll-
mann, Romet Matsiselts, Robert Vilms, Heli 
Kukk, Carlos Kroon ja mina, Helger-Hans 
Külmallik. Meid juhendas õpetaja Villu 
Varblane.

 Võistlused toimusid neljas erinevas etapis: 
roboti disain, robotimäng, projekt ja selle 
kaitsmine ning põhiväärtused.
 
 Roboti disaini osas pidime tutvustama oma 
programmi ja roboti juures kasutatavaid jup-
pe ning näitama paari robotimängu ülesan-
net. 

 Robotimängus tuli lahendada spetsiaalsel 
võistlusplatsil (mille harjutusala võis kooli 
3. korruse arvutiklassis näha) 15 keerukat 
ülesannet. Meil õnnestus loosi teel saada 
esimesteks võistlejateks. Võisteldes võis 
laua ümber olla maksimaalselt kaks võistle-
jat. Meid esindasid seal Heli Kukk ja Romet 
Matsiselts, kes teenisid meile esimeses voo-
rus  15, teises 80 ja kolmandas 60 punkti.

 Projekt tuli meil eelnevalt valmis teha ja 
selle kaitsmine toimus eraldatud alas, kus 
pealtvaatajad olid rangelt keelatud. Projekti 
teema oli “Tuleviku klassiruum” ning meie 
uurimisküsimus oli “Kuidas saaksime pa-
remaks muuta tunnis kuulatu kordamist?”.  
Koostasime selle kohta tutvustava video, 
mida saab vaadata järgneval veebiaadressil: 
https://vimeo.com/116891486. Lisaks taheti 
kontrollida ka meie meeskonnatööd. Pidime 

jagunema kahte rühma. Esimene rühm saa-
deti legoklotsidest ükskõik mida ehitama ja 
teine rühm pidi ootama. Ühe minuti pärast 
pidid esimese rühma liikmed teisele rühma-
le suuliselt selgitama, mille nad ehitasid, ja 
teisel rühmal tuli täpne koopia teha. Selle 
ülesandega saime me üsnagi hästi hakkama.

 Samale žüriile tuli ka selgitada oma mees-
konna põhiväärtusi ehk seda, mis meile 
kogu FLL võistluseks ettevalmistuse juures 
kõige tähtsam oli. Meie jaoks olid need lõbu 
ja ühtne meeskond. 
 
 Küsisin ka Rometilt tema arvamust poolfi-
naali kohta: 

 Mitmendat aastat sa juba robootikaga tege-
led?
„Teist aastat.“
 Kui suure osa oma vaba aega sa robootika 
peale kulutad?
„6 tundi nädalas.“
 Mida robootika sinu jaoks tähendab?
„See on lõbus ajaviide.“
 Miks sa tahtsid robootikaga tegelema haka-
ta?
„See tundus huvitavana.“
 Kas FLL võistlus nõudis palju keskendu-
mist?
„No ega ta just vähe ei nõudnud.“
 Mis tunne oli robotimängu laua ääres võis-
telda?
„Võimas!“
 Mis tunne sul tekkis, kui finaali pääsenud 
võistkondade seas ka TG NXT välja kuulu-
tati?
„Rõõmus tunne ikka.“ 
 Mis plaanid sul tuleviku suhtes seoses ro-
bootikaga on?
„FLL finaalis peaks ära käima ja 
siis vaatame edasi, kuid robooti-
kaga jätkan ilmselt ka tulevikus.“ 

 Vaatamata robotimängu esimese vooru kesi-
sele tulemusele, pääsesime me 14. kohaga fi-
naalvõistlusele, mis toimus 14. ja 15. märtsil 
Tartus AHHAA Teaduskeskuses. Võistlema 
sõitsime hommikuse rongiga ja vaatamata 
varasele kellaajale olime me liigagi ärkvel 
ja ärevust täis. Rääkisime juttu, mängisime 
kaarte ja tegime veel kiiruga roboti program-
mis paar täiendust. Naljakas oli vaadata üli-
õpilasi, kes magasid, või poolunes tuikusid.

 AHHAA ustest sisse marssides saime me 
ootamatu üllatuse osaliseks – AHHAAs 
on WI-FI! (Just internetist me poolfinaalil 
kõige rohkem puudust tundsimegi. Mõel-
ge ise – terve päev ilma facebooki vaata-
mata!) Meeskonnalaua äärde jõudes võtsi-
me kohe oma rüperaalid ja kõikvõimalikud 
nutiseadmed välja ja asusime end uusimate 
facebook’i uudistega kurssi viima. 

 Uudised loetud, oli aeg katsetuslaua ääres 
robot üle vaadata: nagu ikka, tuli välja, et ta 
ei taha meiega koostööd teha ning me pidi-
me taaskord kõik ümberprogrammeerima. 
Õnneks oli meie jaoks juba finaali pääsemi-
ne tohutu võit ning saime natuke lõdvemalt 
võtta ja ei pidanud olema nii stressis.

 Projekti tegime me täiesti uue. Seekordseks 
teemaks sai „Hologrammid loovad tulevik-
ku”. Enda meelest läks meil kaitsmine väga 
hästi ning arvestades, et kõik muu sõltus 
juba roboti enda „tujudest”, käisime niisa-
ma AHHAAs ringi ning tutvusime erineva-
te atraktsioonidega. Ma ise suutsin näiteks 
elus esimest korda hirmudele vastu astuda 
ja teaduskeskuse lae alt jalgrattaga läbi sõi-
ta. Tegelikult ei olnudki see nii hirmus, sest 
kukkumine oli tänu raskuskeskme trossist 
allapoole toomisele välistatud.
 
 Robotimängus, ega ka üldarvestuses me 
tunnustustväärivat kohta ei saanud, kuid ra-
hule jäime siiski. FLL võistlus andis meile 
tohutult kogemusi ning me õppisime oma 
võimeid ning kogu elu õigesti hindama. Näi-
teks enam ei saaks me oma põhiväärtuste-
na mitte ainult ühtset meeskonda ja lõbu ära 
märkida, vaid ka sõprust, hoolivust ja usal-
dust. Ning need on vaid mõned kogemused, 
mis me võistlustelt kaasa tõime.

 FLL Estonia üldvõitjaks krooniti võistkond 
„Öökullid”, kes lähevad 10.-12. juulil meid 
Austraaliasse esindama. Teise koha sai Gus-
tav Adolfi Gümnaasiumi võistkond „GAG 
EV3”. Esikohtadele poleks meil aga lootust-
ki olnud saada, sest esikolmiku võistkon-
dadel olid tohutud sponsorid taga, näiteks 
Škoda, Silberauto, Kalev jne, aga peamine, 
et me ise rahule jäime.

FLL Estonia
Helger-Hans Külmallik
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E-TRENN

Airi Võsuri

E-trenn on arendatud Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede arenguprogrammi ja konkursi ENTRUM raames. E-trenni idee 
sai alguse siis, kui läksin ENTRUM-i avašõule. Sinna minnes ei olnud mul veel ideid, aga kui hakkasin mõtlema enda huvialadele, tuli 

kohe pähe teha teoks e-trenni idee. Enda üllatuseks kohtasin seal ühte tüdrukut, kellel oli minuga sarnane mõte. Leppisime kokku, et pärast 
ENTRUM-i avašoud räägime ja arutame. Kandideerisime oma ideega ega lootnud, et saame edasi, aga kui ühel õhtul meile vaatasin, olin 
nii õnnelik, sest seal seisis kiri, et pääsesime edasi. Kuid kõige hullem oli alles ees. Pidime hakkama seda arendama, endale mentori otsima, 
reklaamima, veebilehe tegema. Kõik tundus algul nii raske, aga nüüd, kui idee on peaaegu valmis, on tore tunda rõõmu nähtud vaevast. Üks 
probleem on siiski veel: nimelt ei ole meil veel kliente. Aga küll me need ka kuidagi saame! E-trenni viime läbi skype'i teel. Meie veebileht 
on www.e-trenn.wix.com/e-trenn1 ja meie meiliaadress on etrennentrum@gmail.com . Trenniaegu saab jälgida meie veebilehelt. 

Tapa meeskonnad Entrum’il

Airi Võsuri

E-trenn

Mida on ENTRUM sinule ja sinu tiimile andnud?
ENTRUM on andnud meie tiimile imelise kogemuse, kuidas majandada rahaga, mida teha kriisiolukordades ja kuidas jagada tiimitööd. 
Me usume, et saime väga palju selle aja jooksul teada. 

Kuidas teil läks?
Meil läks väga hästi. Oleme otsustanud, et jätkame oma idee arendamist,  ja lubame, et jätkame senikaua, kuni aega on. Praegu ei ole 
jõudnud eriti tegeleda, sest meil mõlemal on tulekul eksamid ja uurimustöö kaitsmised. 

Mida soovitaksite teistele inimestele?
Me soovitaksime inimestele, et kui antakse võimalus enda idee elluviimiseks, siis tuleb seda võimalust kasutada, sest seda ei juhtu iga päev. 
Meie mõlemad läksime sinna ilma ideeta, kuid kui hakkasime mõtlema enda hobide peale, siis tuli kohe idee viia ellu E-trenn.
 
Mis oli/on sinu tiimi idee? 
Minu tiimi ideeks oli e-trenn, mis toimub läbi Skype’i. Selle projekti lõime sellepärast, et on olemas inimesi, kes ei saa maalt linna trenni 
minna või pole selle jaoks aega. Need saavad lihtsa klõpsuga arvuti lahti teha ja juba me ootame teda trenni. Oleme mõelnud välja eri-
nevaid kavasid. Airi tegeleb tantsuga ja Maigrit lihas- ja venitusharjutustega. Meie trenni teeb eriliseks see, et trennis on igale inimesele 
personaalne lähenemine ja sa ei pea kodust lahkuma. 

Kes kuuluvad sinu tiimi?
Tiimi kuuluvad:Airi Võsuri (Tapa Gümnaasium) ja Maigrit Arnek (Haljala Gümnaasium)
Meie mentorid olid:Jaanika Korka ja Margus Pala

(Vastajaks oli Airi Võsuri.)



TG

5

TERVISELAKS

Mida on ENTRUM sinule ja sinu tiimile andnud?
ENTRUM on minule ja minu tiimile andnud palju kogemusi, uusi sõpru.

Kuidas teil läks?
Meil läks üpris hästi, saime palju targemaks ja saime uue kogemuse.

Mida soovitaksid teistele inimestele?
Ma soovitaksin teistele inimestele, et nad võtaksid osa erinevatest programmidest, sealt saab nii häid kogemusi. 

Mis oli/on sinu tiimi idee?
Minu tiimi idee oli aidata kaaluprobleemidega alaealisi. 

Kes kuuluvad sinu tiimi?
Tiimi kuuluvad Milena Konovalova, Anete Luste-Itchev, Katrin Palmsalu, Meriliis Valdlo, Diana-Luisa Gorjuško.
Mentoriks oli Rene Poljakov.

(Vastas: Meriliis Valdlo)

BetterFuture

Mida on ENTRUM sinule ja sinu tiimile andnud?
ENTRUM on andnud meile tohutult enesekindlust ja tahet uusi asju algatada. Oleme saanud lahti esinemishirmust ning ei karda enam 
lava. Samuti oleme juurde saanud palju uusi tutvusi ja superlaheda mentori Eriku.

Kuidas teil läks?
Suuri auhindu me ei saanud, kuid arvame, et kui meie app valmis saab, siis see ongi kasu, sest rõõmsad noored on meie auhind.

Mida soovitaksite teistele inimestele?
Kindlasti haara härjal sarvist, kuna too „härg“ ei pruugi enam kunagi tagasi tulla. ENTRUM on parim koht, kus saada alus tulevikuäriks. 
Ka meie kõhklesime, kas proovida või mitte, kuid mõtlesime, et kui ei proovi, siis ei saagi me teada, mida suudame. Me ei kahetse.

Mis oli/on sinu tiimi idee?
Arendame app-i noortele, keda koolis kiusatakse, see oleks nagu virtuaalne sõber, kes aitaks jagu saada kiusamisest ja kasvataks noore 
enesekindlust. Tegelikult räägib sõbra taga psühholoog, kuid see peaks jääma noore eest varjatuks.  Turu-uuring näitas, et noored usalda-
vad rohkem omavanuseid ja ei lähe täiskasvanutele muredest rääkima. Virtuaalne sõber oleks kiusatavaga sama vana ning temaga saaks 
rääkida nii suuliselt kui ka kirjalikult. Oma app-i tahame valmis saada järgmiseks õppeaastaks.

Kes kuuluvad sinu tiimi?
Meie tiimi kuuluvad Lisbel Sebin ja Kerstin Pärtli Tapa Gümnaasiumist. 

(Vastajaks oli Lisbel Serbin.) 
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„Nullpunkt” on realistlik ja ilustamata lugu 21. sajandi 
Eesti noorte elust. See räägib unistustest ja nendeni 

jõudmisest, julgustades igaüht jääma alati iseendaks ja mitte 
kunagi alla andma. „Nullpunktist” on tänaseks valminud kaks 
varianti: raamat ja film. Kumb annab paremini edasi mõtet ja 
kumba tegelikult eelistada.
„Nullpunkti” raamat ilmus 2010. aastal ja sai peagi väga 
populaarseks. Selles tuhinas otsisin minagi raamatukogust 
üles selle väga palju kiidetud raamatu. Seda raamatut lugesin 
ma esialgu väga veidras asendis. Nimelt oli selleks kohaks 
vann, mis oli täidetud kõikvõimalike patjade ja tekkidega. 
Kohe, kui ma raamatu kätte haarasin, teadsin, et ma ei suuda 
seda enne lõppu lõpetada. Seda raamatut lugedes tekivad 
silmade ette kujutluspildid ja hetked, mis on päriselt olemas 
meie igapäevaelus.

 Film „Nullpunkt” linastus 2015. aastal ning sellest on tehtud 
ka teleseriaal. See pälvis kohe meedia suure tähelepanu ning 
filmi mainiti ka välismaa filmikriitikute blogides. Mina käisin 
filmi vaatamas niipea, kui selleks oli võimalus. Ja see film 

tõesti üllatas mind. Film oli väga hästi üles ehitatud, stseenid 
olid naljakad ning samas ka väga tõsielulised. Minu arvates 
jõudis selle teema mõte kohale paremini läbi filmi, sest seda 
vaadates eladki kõike päriselt läbi. Inimesed mõistavad vaa-
dates paremini, mis tegelikult koolides toimub ning mida 
paljud lapsed seal läbi elavad.

 Miks aga siiski lugeda raamatut? Raamatud on klassikaline 
seiklus, mis viib sind välismaailmast eemale. Seda raamatut 
tasub lugeda, sest paberil on mõned emotsioonid filmist par-
emini esitatud.

 „Nullpunkt” on kindlasti üks lugu, mis kõnetab paljusid 
inimesi. Siiski peame me ka arvestama, et see on iga inimese 
oma otsus, kas ta tahab vaadata filmi või lugeda raamatut. 
Isiklikult soovitan ma vaadata filmi, sest selle kaudu jõuab 
raamatu mõte paremini kohale.

„Nullpunkt” – Kas raamat või film?

Heli Kukk

 Sellel õppeaastal otsustas Tapa Gümnaasiumi 93.lend teha traditsioonilise jõulunäidendi asemel peaaegu tunnilise õpilasfilmi. Film 
esilinastus Tapa Kultuurikojas: 5-8.klassidele 17.detsembril ning 18.detsembril 9.-12. klassidele ning teistele huvilistele. 

 Filmis on esitletud jõule kolmel erineval ajastul: taluaeg, NSVL-aeg ning tänapäev. Ideeks oli näidata jõulude tähtsuse muutumist aja 
jooksul. Taluajal näidati, kuidas kahe talu peremeestel oli veidi vaenulik suhe, kuid jõulude ajal said kõik kokku ja istuti sõbralikult laua 
taga. Kingitusteks olid väiksed asjad: luu, vikat jms ning muuhulgas ka pross, mille sai peretütar endale vanaemalt. NSVL ajal oli elu 
vilets. Toidupoolist oli ka jõulude aegu napilt. Kuigi raha ega süüa perel palju ei olnud, siis ei olnud pererahvas kade ning pakuti ka uuele 
miilitsale söögilauas istet. Ema kinkis tütrele selle sama prossi, mis tegi tüdruku jõuluõhtu veelgi erilisemaks. Tänapäeval vanim tütar ei 
veetnud jõulude ajal perega koos aega ning isa virises ema tehtud spagettide üle. Kui lõpuks vanem tütar siiski liitus perega, otsustas ema, 
et on õige aeg anda põlvest põlve edasi antud pross talle. Tütar ei olnud aga üldse tänulik ning läks sõpradega välja. Loo moraaliks oli, et 
tänapäeval ei veedeta perega jõuludel koos aega ega väärtustata südamest tehtud kinke, vaid hoopis kingi hinda.  Abituriendid lisasid veel, 
et jõulude ajal lülitaksid inimesed ennast nutimaailmast välja, veedaksid lähedastega aega ja hoiaksid inimesi enda ümber.

 Filmist tehti artikkel ka Virumaa Teatajasse, kus lisaks lühikirjeldusele oli ka filmis kaasa löönud noormeeste Andres Kalavuse, Andres 
Alla ja Andreas Reinula kommentaar, kus nad laususid, et tahtsid tavapärast näidendit eriliselt teha, seetõttu tehti hoopis film. Samuti kii-
deti ka noorte stsenaariumi, operaatori-, režissööri-, montaaži- kui kunstnikutööd ja ka näitlemist. 

„100 aastat Eesti jõule”

Marleen Vainjärv
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Eesti Vabariigi aastapäev 

Kristi Vooglaid

Selle aasta 24.veebruaril tähistas Eesti Vabariik oma  97. aasta-
päeva. Kuigi uuele generatsioonile võib tunduda, et Eesti sel-

lisel kujul on kogu aeg olemas olnud, teavad vanemad inimesed 
väga hästi, et see ei ole nii. Kindlasti on kõigil sugulasi või tutta-
vaid, kellelt olete võinud kuulda lugusid, või olete ise olnud tun-
nistajaks  küüditamistele, vangilaagritele, sõdadele, NSV Liidule ja 
taasiseseisvumisele. Palju on juhtunud selle 97 aasta jooksul, kuid 
oleme suutnud siiski säilitada oma rahva. Riigi mõistes on 97 aastat 
suhteliselt väike aeg. Sellepärast peaksime olema väga õnnelikud, 
et meil on oma riik, rahvus ja keel, kuigi meid on nii vähe. 

Väärtustamaks meie riiki, näeme igal aastal selle aastapäeva suu-
rejoonelist tähistamist. Ka sellel aastal toimus iga-aastane presi-
dendi vastuvõtt, seekord Jõhvi kontserdimajas ning  aastapäeva 
paraad peeti Narvas. 

Ka meie koolis tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva ilusa kontserdi-
ga. Lauldi ilusaid eestimaiseid laule ja tantsiti rahvatantse.  

Iga-aastane tähistamine näitab, et peame meeles meile kallist ko-
dumaad ja oleme selle üle uhked. Tihti unustatakse ära, kui suur 
väärtus on oma riik. Kui kõik on hästi, unustatakse olla tänulik sel-
le eest,  mis on, ja mõnikord kiputakse isegi nurisema. Kuid vaa-
dates asja suuremas perspektiivis, saame kõik kindlasti aru, kui 
palju kannatusi on meie rahvas läbi ajaloo pidanud kogema ja kui 
suur ime see on, et oleme suutnud üles ehitada iseseisva ühiskonna. 

Olen väga õnnelik, et mul on olnud võimalik kasvada vabas Eestis. 
Hea, kui ei unustata, kui suur väärtus see on.
 
Kuid edasi peaksime vaatama tulevikku, püüdes teha kõik endast 

oleneva, et see võiks olla ilus. Ilma minevikuta ei saa olla olevikku 
ja ilma olevikuta ei saa olla tulevikku. Nähes, kui palju meie esi-
isad on pidanud kannatama ja ennast ohverdama, et jõuda siiamaa-
le,  kus me praegu oleme, ei tohiks lasta olevikku raisku, ja tuleks 
teha kõik endast olenev, et meie tulevik võiks olla helge. Meie eest-
lastena määramegi Eesti Vabariigi näo. Kahjuks suur hulk tänapäe-
va  noori ei väärtusta enam isamaalisust ning lahkub siit ehk liiga 
kergekäeliselt, seades elujärje sisse võõrsil. Kuid arvestades meie 
väikest rahvaarvu, võib see ühel päeval jäädavalt kahjustada meie 
rahvusriigi püsimajäämist. 

President Toomas Hendrik Ilves ütles oma aastapäeva kõnes: „Iga 
rahva saatuse, olemise ja tuleviku panevad paika väärtused, millel 
ühiskond ja riik seisavad.“ Olgem siis kindlad, et need väärtused, 
mis meil on, aitavad meid tulevikus.
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Tutipäev  

Kristi Vooglaid

Hommik algas, nagu alati sellistel päevadel, varakult, eriti kaheteistkümnendike jaoks, kes käisid juba varastel hommikutun-
didel õpetajaid tervitamas.

Kui mina hommikul koolile lähenesin, oli väga hästi aru saada, et midagi on teoksil, sest juba kaugelt võis kuulda lärmi ja kisa. 
Lähemale jõudes oli näha, et toimus, nagu igal aastal, veega pritsimine, millest minul seekord  õnnestus suuremalt jaolt kõrvale 
hiilida.

Viienda tunni ajal oli aulas tutipäeva aktus. Seekord sisenesid õpetajad kuninga ja kuningannana. Aktusel võis kuulda erinevaid 
muusikapalu üheteistkümnenda klassi esituses. Näidati videosid ja fotosid kõigist kaheteistkümnendike tegemistest nende siin 
koolis veedetud aja jooksul. Muidugi ei puudunud ka tervitused ja rohked meenutused, millega päevakangelased üle külvati. Ter-
vitajateks olid nii esimesed klassid kui ka kaheteistkümnendike esimesed klassijuhatajad, üheteistkümnes klass ja isegi praeguste 
lõpetajate kunagised vanemrebased. Sõna sai muidugi ka meie kooli direktor, kes lõbustas õpilasi humoorika videoklipiga. Samuti 
ütles kaheteistkümnes klass omalt poolt paar hüvastijätusõna ning andis tulevastele abiturientidele üle traditsioonilise kohvri. Sel-
lesse nad lisasid ka omalt poolt mõned uued esemed, mille hulgas olid näiteks paberirull matemaatikatundides valatavate pisarate 
jaoks ja  pluus juhuks, kui unustatakse hommikul enne koolitulemist riietuda. Aktuse lõppedes helistati tänavustele abiturientidele 
viimast koolikella.

Üheteistkümnendike poolt saatsime lõpuklassi teele, kinkides kummalegi klassile ühe laterna. Kuna ilm oli väga tuuline, oli neid 
raske süüdata, kuid õnneks  tõusis üks neist siiski   ka lendu.

Omalt poolt soovimegi kõikidele lõpetajatele tulevikuks kõrget lendu ja kindlat sihti!
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Üks käik, kaks lugu

Huvitav koolipäev

Sabrina Karajev

Käisime koos klassiga 04. märtsil Tallinnas.

 Sinna sõitsime me rongiga. Rongis jätkus kohti 
kõigile. Rongis ajasime sõpradega juttu.
 
 Kui rong kohale jõudis, tulime koos klassiga ron-
gist välja ja ületasime autotee tunneli kaudu. Esi-
algu käisime vaatamas Raekoja platsi.

Kui raekoja plats oli nähtud, siis läksime Nuku-
teatrisse vaatama „Lugu kahest vereliblest”. Paljud 
näitlejad tundsin ära. Pärast etendust läksime Ter-
vishoiumuuseumi. Seal räägiti meile inimkehast, 
meeltest ja paljudest muudest asjadest. Pärast sai-
me ise uurida muuseumi ja proovida igasugu asju. 
Lõpuks käisime Toompeal ja Toomkirikus.

Päev sai läbi ja sõitsime kiirrongiga koju. Sellel 
päeval õppisime küll palju.

Tallinnas    

Mattias Roop

Meie käisime 3.b klassiga 4. märtsil Tallinnas.

Läksime Tapalt rongi peale. Seal mängisime Egerti, Mar-
kuse ja Jan-Egertiga „sõnaketti”. Kui me rongiga Tallin-
nasse jõudsime, läksime läbi jalakäijate tunneli Nuku-
teatrisse. Näidend, mida me vaatamas käisime, oli „Lugu 
kahest vereliblest”. Näidend jutustas inimeste kehaosa-
dest. Minule meeldis see etendus väga.

Kui etendus oli lõppenud, läksime Tervishoiumuuseu-
misse. Muuseumis räägiti meile, kuidas ahvist hakkas 
arenema inimene. Me saime seal proovile panna oma 
teadmisi inimese kehaosadest. Muuseumis käidud, sead-
sime sammud Toompea poole. Toompeal käisime Toom-
kirikus. Seal kohtusime kiriku pastoriga. Pastor rääkis, et 
toomkirik on väga-väga vana. Kirikust läksime me Balti 
jaama ja istusime rongi peale, millega sõitsime Tapale.

See reis oli väga huvitav, aga ka väsitav.

Kohv - juua või mitte?

Kohvist on leitud üle kahe tuhande ühendi. 
Rohkem kui sajal neist on bioaktiivne toime, 

kuid vaieldamatult kõige tuntum ja kuulsam on ko-
feiin. Kofeiin ongi põhiline alkaloid kohvis, mis an-
nab kibeda maitse. Inimese maitsemeel tajub mõru-
sid ühendeid juba küllaltki väikestes hulkades. Seda 
saab käsitleda ammuse kaitsekohastumisena, sest 
paljud looduses leiduvad mõrumaitselised ühen-
did on ka mürgised. Mõrususe varjutamiseks ongi 
hakatud kohvile lisama suhkrut, piima, koort jt li-
sandeid. Kofeiini omastamine organismis on kiire: 
kolmveerand tundi pärast kohvitassi tühjendamist 
on lõviosa kofeiinist juba imendunud ja kehas laiali 
kandunud. Kofeiinimolekul on piisavalt rasvlahus-
tuv, pugemaks läbi eriliste biobarjääride ja raku-
membraanide. Just seetõttu jõuab tarbitud kofeiin 
kiirelt nii aju närvirakkudesse kui ka läbi platsenta 
looteni. Näiteks vere ja aju vahel ühtlustub kofeiini 
tase umbes poole tunniga. Mis kiirelt tuleb, see ka 
ruttu läheb – mõne tunniga laguneb ligikaudu pool 
organismi viidud kofeiinist.

Kofeiini vägiteod
Kofeiin tugevdab ja kiirendab südame kokku-

tõmbeid ning tõstab sellega mõnevõrra vererõhku. 
Organismi tasandil ergutab see alkaloid üldist põ-
hiainevahetust, soodustades ka energia vabanemist 
toitainetest. Seetõttu on kofeiini lisatud mõningates-
se kõhnumist soodustavatesse preparaatidesse.
Samuti aitab kofeiin lühiajaliselt mõnevõrra paran-

dada kehalise suutlikkuse näite. Kofeiini manusta-
misel kiireneb neerude tegevus ja suureneb higieri-
tus – kohvil on vett eemaldav ehk diureetiline mõju. 
Seetõttu pole kohv veekaotuse korral janukustutu-
seks sobiv.
Erilist tähelepanu tasub pöörata mõjule, mida ko-

feiin avaldab inimese närvisüsteemile. Kofeiinimo-
lekulide
seostumisel peaaju teatud piirkondades esinevate 

närvirakkude retseptoritega muutuvad erksamaks 
mõned tajud ja kiireneb kesknärvisüsteemi talitlus.
Kofeiin parandab tähelepanuvõimet, aitab kesken-

duda ja unisust ületada ning suurendab mõnevõrra 
vaimse töö aktiivsust.

Alati ei sobi
Et kofeiini mõju on väga individuaalne, siis erineb 

suurtes piirides ka vajatava annuse kogus ning mõju 

kestus. Nii nagu paljud teisedki alkaloidid, võib ka 
kofeiin järjepideval kasutamisel põhjustada sõltu-
vust, mis kujuneb välja eelkõige nendel, kes iga päev 
suurtes kogustes kohvi joovad. Kofeiin on tugev 
seedekulgla, eriti just mao ärriti. On inimesi, kellel 
kofeiin kutsub esile kõrvetisi ja valusid. Vastunäi-
dustatud on kohv ja kofeiin seedekulgla haavandite 
korral. Samas soodustab kofeiin söödud toidu mõ-
nevõrra kiiremat liikumist seedekulglas, soolhappe 
sünteesi maos ja sellega seoses ka seedimist. See on 
ka põhjus, miks mitmekäiguliste einete lõpuks ser-
veeritakse kohvi.

Samuti on liigne kofeiin vastunäidustatud südame-
tegevuse häirete ning kõrge vererõhu korral. Kofeii-
ni sisaldavate toodete tarbimisest tasub loobuda ka 
hõlpsalt ülierutuva närvisüsteemiga inimestel. Hea 
on teada sedagi, et ohtralt tarbitud kofeiin on ise 
organismis valuvaigistava toimega ja võimendab ka 
teiste valuvaigistite mõju. Kohvijoomist peaksid pii-
rama ka lapseootel naised. Et kofeiin soodustab urii-
nieritust, siis on sage kohvipruukimine katsumus ka 
eesnäärmeprobleemide käes vaevlevatele meestele.
Järeldus kõigest eelöeldust on ühene: kofeiin kohvis 



10

TG

s ei ole kahjulik ega ohtlik, kui seda pruu-
kida mõõdukalt ja organismi füsioloogilist 
seisundit arvestades.

Plussid ja miinused
Kohvijoomise plusspoolele saab kanda fak-
ti, et taimset päritolu joogina varustab kohv 
organismi kaaliumiga. Et kohvis on mitmeid 
orgaanilisi happeid, siis musta kohvi sage ja 
ohter pruukimine mõjub halvasti jällegi or-
ganismi kaltsiumimajandusele. Probleem ei 
tulene mitte niivõrd hapete küllusest, kui-
võrd tarbitava kohvi üldisest hulgast. Samas 
aitab piima- või koorelisand kohvi kaltsiu-
miröövi taltsutada. Kõiki kohvis leiduvaid 
orgaanilisi happeid ei saa siiski ühe mõõ-
dupuuga hinnata, sest klorogeenhappel on 
inimorganismile mitmeid soodsaid kõrval-
toimeid, näiteks vere suhkrutaseme tõusu 
aeglustamine. Naturaalne must kohv ise on 

suhteliselt kalorivaene jook, sest organismi-
le energiat andvaid põhitoitaineid on selles 
rüüpes kasinalt. Mustas kohvis kolesterooli 
pole, koorega maitsestatud kohvis aga küll. 
Naturaalses kohvijoogis leidub ka selliseid 
õlitaolisi ühendeid (kafestool ja kafeool), 
mis organismi jõudnuna soodustavad mak-
sas kolesterooli sünteesi. Paberfiltri kasuta-
mine kohvi valmistamisel püüab enamiku 
nendest siiski kinni, presskannus tehtud 
kohvisse jäävad nad alles. Kohvis on tuvas-
tatud ka
mitmeid antioksüdante. Ehkki nende sisal-
dus ühe tassi kohta pole märkimisväärne, 
annab sage kohvijoomine päevas kokku pä-
ris arvestatava hulga neid kaitseülesannet 
täitvaid ühendeid. Kohvi pluss on seegi, et 
naturaalsele töödeldud kohvile ei lisata lisa-
aineid. Küll aga ei kehti viimane väide lisan-
ditega

kiirlahustuvate kohvijoogipulbrite kohta.

Tilgake ajalugu
Arvatakse, et esimesena avastasid kohvi er-
gutava mõju Aafrika hõimud ja kohvi alg-
seks päritolupiirkonnaks peetaksegi nüüdse 
Kesk-Etioopia alasid. Esialgu ei pruugitudki 
kohvi joogina, vaid pooltahkes olekus segu-
na. Puruks tambitud kohvipuuseemnetest 
(kohviubadest) ja loomarasvast segati kuu-
likesed, mida neelati enne jõudu nõudvaid 
katsumusi – sõja- ja jahiretki ning pikki ri-
tuaalseid pidustusi. Pärast esimest aastatu-
handet hakkas kohvijoomine just araabia 
kultuurisfääris suhteliselt kiiresti levima. 
Euroopast pärit reisimehed tutvusid kohvi 
joomisega Damaskuse, Kairo ja Konstanti-
noopoli kohvimajades 16. sajandi lõpul.

http://toidutare.ee/toidust/toit_kui_ravim/1886F/

Kui paned suhu veidi mett, ära neela seda kohe alla. Lase süljel 
viia kõikide oma rakkudeni info kõige paremini toimiva ühis-

konna – mesilaspere – energiast. See annab sinu kehale võimaluse 
korrastada oma toimimist.
Mesi on ürgne energiaallikas, mida organism omastab täielikult. 

Juba Vana- Egiptuse koolides teati, et need, kes söövad mett, on füü-
siliselt ja vaimselt paremini arenenud, andekamad ja julgemad.

Mett on peetud küll taevatähtede mahlaks, küll maa peale langenud 
jumalate nektariks, mida on eriti rikkalikult siis, kui paistab viker-
kaar. Mee väärtus, värvus, tihedus, lõhn, maitse jm omadused olene-
vad taimedest, millelt nektar on kogutud.

Äsjavalminud mesi on alati vedel, mõnikord veidi viskoosne. Aja 
jooksul mesi kristalliseerub ehk muutub kõvaks, see on mee loomu-
lik protsess. Enamik Eesti loodusest kogutud meest kristalliseerub 
hilissügiseks.

Üldiselt loetakse maitseomadustelt paremaks heledat, läbipaist-
vat ja aromaatset mett. Selline on näiteks pärnaõiemesi ja pärna-
õie-ristikumesi. Tume mesi, näiteks kanarbiku- ja lehemesi, on aga 
tervislikum, sest selles on rikkalikumalt bioaktiivseid aineid. Kõige 
tugevatoimelisemaks ja väärtuslikumaks peetakse tatraõitelt ja ra-
vimtaimedelt kogutud mett.

Mesi sisaldab süsivesikuid, fermente, mineraalaineid, vitamiine, 

aminohappeid, alkaloide, hormoone, eeterlikke õlisid. Üks teelusi-
katäis mett annab umbes 64 kilokalorit (suhkur 50 kcal).

Iga inimene peaks aastas tarvitama vähemalt viis kilo kvaliteetset 
mett. Mett tuleb hoida kuivas ja jahedas ruumis. Õigel hoidmisel 
säilitab mesi oma omadused ka tuhandete aastate jooksul. 

Õietolm
Kollakas õietolm on õie keskel asuvatelt tolmukatelt pärinev imepeen 

pulber, millega saab ravida kroonilist väsimust ja kurnatust, samu-
ti toitumishäireid, bakteriaalseid nakkusi, astmat, aneemiatpõiepõ-
letikku, muid kuseteedehaigusi, eesnäärmehäireid ja impotentsust. 
Õietolm aitab viljastumishäirete korral ja soodustab eostumist. Te-
mast saab abi südame-, veresoonte-, neeru-, maksaja maohädade, 
närvilisuse ja depressiooni korral. Õietolm on tugev antibiootikum, 
alandab vererõhku, tugevdab kapillaaride seinu, leevendab menst-
ruatsioonivalusid ja menopausivaevusi. Ka noorendab ta organismi, 
parandab elundite ja näärmete tööd ning aju verevarustust, suu-
rendab töövõimet, annab energiat, turgutab pärast raskeid haigusi, 
tugevdab immuunsüsteemi ja ergutab ainevahetust. Kuid õietolmu 
bioloogiline aktiivsus väheneb väga kiiresti. Juba kaks kuud pärast 
korjet on sealt oluline osa vitamiine ja fermente hävinud. Meega se-
gatuna säilib õietolm kuni aasta, pärast seda tal enam toimet ei ole.

Loe pikemalt: http://toidutare.ee/toidust/toit_kui_ravim/19CBB/

Mesi: lihtsalt jumalik nektar
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Blondiin jääb miljonimängus juba teise küsimusega jänni. Võrno soovitab tal valida ühe kolmest õlekõrrest: 50-50, publiku 
arvamuse või kõne sõbrale.

Blondiin otsustab helistada sõbrale:

"Kuule, ütle siva, kumma ma valin: kas 50-50 või publiku arvamuse?"

Blondiin miljonimängus

Blondiin ja 500€

Blond ootab lennujaamas lennuki saabumist ja loeb Cosmopolitani.

Tema kõrval istuv mees teeb ettepaneku: „Mängime ühte mängu. Ma küsin sinult ühe küsimuse. Kui sa vastust EI tea, maksad 
sina mulle 5€, ja sama vastupidi: sina küsid ja kui mina vastust ei tea, maksan sulle 5€.

Blond mõtleb endamisi, et sellist repliiki pole tema peal veel kasutatud aga keeldub viisakalt ja loeb edasi.

Mees tõstab panuseid. „Teeme siis nii, et kui sina vastust ei tea, maksad mulle 5€, Kui mina vastust ei tea, maksan sulle 500€, 
sobib?“

Blond nõustub, sest ilmselt mees teda muidu rahule ei jäta.

Mees küsib esimese küsimuse: „Kui kaugel on Maa Päikesest?“. Naine ei tea vastust ja võtab rahakotist 5€ ning ulatab selle me-
hele.

Siis küsib blond: „Mis läheb mäest üles kolmel jalal aga tuleb mäest alla neljal jalal?“

Mees on hämmingus. Ta ei tea vastust. Googeldab. Helistab sõpradele. Ei midagi. Pärast poolt tundi ajude ragistamist mees 
loobub ja ulatab naisele 500€ ning küsib: „Mis on vastus?“

Naine võtab rahakoti ja annab mehele 5€.

Blondiin on haiglas, mõlemal näo poolel põletushaavad. Arsti pärimise peale, et kuidas see juhtus, vastab blondiin, et ta paras-
jagu triikis kui helises telefon. Ning ta ajas telefoni ja triikraua segamini. Arst küsib: "Aga teine näo pool? Kuidas see põletuse 
sai". Blond: "Ma helistasin kohe kiirabisse."

Blondiin ja triikraud
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OLE SIIS TUBLI JA PUHKA 
VÄLJA, kuid ära ohutust 

unusta!!!

KOHTUME JUBA PEALE 
Toimetus, 2015


