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“Ei ole paremaid, halvemaid aegu.
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Terekest!
Taaskord on õppeaasta läbi saamas ning minu jaoks oli 
see juba teine aasta peatoimetaja ametis. 

Usun, et lehetoimetuses saame selle aasta kordaläinuks 
lugeda, sest suutsime kõik lehed välja anda, toimetuses 
ühtsemat meeleolu luua, oma veebilehte digitaliseerida 
ja veel palju muudki.

Loodame tõsiselt, et ka Sul, kallis lugeja, läks antud aasta 
kenasti ning eksamid ikka positiivselt sooritatud. 
 
Antud lehest saad lugeda päris tõsiste keskkonnateema-
de, koolisiseste ürituste ja veel palju muu kohta. Ka sellest 
lehest ei puudu traditsiooniline horoskoop! Seekord siiski 
väikese muudatusega - selle kirjutas meie verivärske liige, 
Meriliis! 

Lisaks oma horoskoobile on suur rõõm Sulle teatada, et 
koolilehte on tagasi ilmunud ka järjejutt! Seekord Heli su-
lest ja olles keskkonnasõbralikud, avaldame selle veebis :)

Viimase lehe trükki saatmisega jõudis kätte ka aeg Sul-
le, kallis ja lojaalne lugeja, teatada selleaastase annetu-
se saajast. Teist aastat annetab TG Expressi toimetus kogu 
oma aastase lehetulu heategevuseks. Eelmisel aastal oli 
sihtmärgiks seatud MTÜ LOOMUS, kuid seekordne annetus 
laekub Varjupaikade MTÜ-le. Prognoositav lehetulu on ca 
50€ ning loodame, et sellesat vaestele loomakestele natu-
kenegi kasu on...

Seega suured-suured tänud ka TG praegusele juhtkonna-
le, sest te pole meilt kunagi trükikulusidki sisse nõudnud! 
Vastasel juhul ei saaks me ka loomadele head teha. Toi-
metuse poolt suured tänusõnad teile ning loodame väga, 
et ka järgmine aasta koostöö toimuda saab!

Helger-Hans

tgexpress.weebly.com

TOIMETAJA VEERGTG

P.S. Meil on Rakvere varjupai-
gaga üks salaplaan veel, aga 
sellest juba uues lehes :)

Skänni koodi ja tšekka 
järjejutu esimest osa :) 

http://tgexpress.weebly.com/jaumlrjejutt



KESKKOND TG VEEBRUAR 2016

3

Üha enam inimesi, sealhulgas ka teismelisi noo-
ri, on otsustanud oma senises elus kannapöörde 
teha ning avastada vegan- või vegetaarmaailma. 
Kui algul tundus see suurlinna beibede trend, siis 
nüüd on ka paljud väikelinnade noored otsusta-
nud lihast ja loomsest toidust loobuda. Ülimalt 
ekslik on arvamus, et lihast loobutakse lihtsalt 
moe pärast. Kuigi leidub üksikuid inimesi, kes 
seda tõesti teevad, on enamike veganite põhjus 
elustiili muutmiseks kas laastavad keskkonna-
mõjud või eetika ehk empaatia teiste elusolendite 
vastu. Seda, et veganeid ka Eestis üha rohkem 
leidub, näitab ka fakt, et Tallinnas avati vegan-
restoran V ning enamik söögikohti on üle vaada-
nud oma menüüd, et sealt ei puuduks ka erinevad 
lihavabad salatid. Näiteks väga tuntud Ceaseri 
salat, mida juba aastaid pea igast restoranist tel-
lida saab, sisaldab ka tükeldatud kanaliha ning 
on seega taimetoitlastele sobimatu. Rõõmustava 
uudisena tasub märkida veel, et lähiajal plaani-
takse pealinna teha ka vegan-pood, kus on müü-
gil ainult lihavabad tooted ning erinevad toidu-
lisandid, mida veganid enim vajavad (nt B12, 
mille puudus ka enamikel lihasööjatel on.)

Kuna veganitest ja taimetoitlastest on meedias rää-
kima hakatud ning neile ka väljas söömise võima-
lusi loodud, on tekkinud grupp lihasööjaid, kes on 
otsustanud kuulutada veganitele sõja, sest nood 
erinevad „originaalsest eestlasest“. Üheks näiteks 
sadadest võib tuua ka jõulusöömaaja. Veganid lõid 
Facebook’is ürituse „Lihavabad jõulud 2015“, mille 
põhimõte oli jagada erinevaid lahedaid vegan-ret-
septe, mis asendaksid verivorstid ning ahjukalkuni. 
Vaid mõni tund pärast antud ürituse loomist otsusta-
sid lihasööjad luua oma liikumise: „Liharohked jõu-
lud 2015“. See on vaid üks näide paljudest, kus li-
hasööjad üritaksid justkui võistelda veganitega ning 
neid ühiskonnast välja süüa.

Kuigi taimetoitlaseks hakatakse väga erinevatel 
põhjustel, olen mina üks nende hulgast, kes on eeti-
listel põhjustel lihasöömisest loobunud. Kuigi täie-
likult loomsest toidust vabanenud veel ei ole (söön 
osasid piimatooteid), on mul lähiajal plaanis 100% 
veganiks hakata. Alustades septembri alguses taime-
toiduga, olin ma täielik võhik. Nägin lihtsalt sotsial-
meedias PETA (People for Ethical Threatiment of 

Animals – loomaõiguslaste organisatsioon) videoid 
ja mul hakkas kahju kõigist süütutest loomadest, 
kes peavad terve elu puurides elama ning kes oma 
tapmishetkel on veel poolelusad (tihitpeale hukatak-
se ajapuuduse tõttu loom hetkel, mil ta veel poole-
nisti meelemärkusel on. Osades riikides lõigatakse 
loomalt elusast peast lihatükid ära, sest nii on need 
värskemad). Hakkasin kiiruga lugema erinevaid tai-
metoitlastele pühendatud veebilehti ning avastasin, 
et kuigi ajakirjandus on jätnud mulje, nagu oleks 
liha mittesöömine raketiteadus, on see tegelikult 
imelihtne. Tuleb endale meelde jätta vaid mõned 
kindlad põhitõed ning rutiin sisse saada. Üheks suu-
reks toeks lihast loobumisel oli minu jaoks ka see, et 
minu sõprusringkonnas ning peres leidus taimetoit-
lasi, kes vajalikul hetkel abikäe ulatasid.

Kuigi tugi, mida peresiseselt nign sõprade seast leid-
sin, oli väga tugev, puutusin siiski juba esimesest 
päevast taimetoitlasena kokku ülimalt suure hulga 
negatiivsete inimestega. Paljud, keda ma sinnamaa-
ni olin pidanud oma headeks sõpradeks, olid minu-
ga suheldes ülimalt napisõnaliseks muutunud, sest 
ma ei tahtnud enam liha süüa. Esmapilgul peeti seda 
naljaks, kuid kui ma jõudsin natuke selgitada oma 
uut elustiili ja klassiga enam sõõgivahetunnil sööma 
ei läinud ning puhvetist pitsasaia ei ostnud, oli kõi-
gile asi selge – Helger oli peast soojaks läinud. Mitu 
nädalat tüüdati mind küsimusega: „Miks sa ikkagi 
liha ei söö? See on ju nii maitsev!“ ning kuigi algul 
seletasin rõõmuga oma uuest elust ning alternatiiv-
sest toidust, siis hetkel, mil üks ja seesama inimene 
minult juba kolmandat korda seda küsis, muutus asi 
ikka päris tüütuks. Samas oli väga meeldiv üllatus 
ka, et robootikavõistlustel kogu meeskonnaga poes 
käies otsustasid sõbrad, et kuna mina liha ei söö, 
ei osteta õhtuks mitte midagi liha sisaldavat. Kui-
gi püüdsin korduvalt neid ümber veenda, et küll ma 
endale ise söögipoolise muretsen ning kui mina liha 
ei söö, ei tähenda see, et keegi ei tohiks, kuid sõbrad 
jäid endale kindlaks. 

Ekslik arvamus on, et taimetoitlus on väga kallis 
trend. Tegelikult teeb see lisaks sinu südamele ja 
südametunnistusele head ka rahakotile. Kuigi üksi-
kud tooted, nagu näiteks soya piim, mille saab Tapa 
Säästumarketist 1.89€ eest, on suhteliselt kallid, 
teeb hinnavahe tasa roheliste taimede ja juurviljade 

hind. Suvisel grillihooajal maksab kilo šašlõkki um-
bes 6 eurot, kuid mõnusa  ja toitva salati saab kok-
ku segada ligi poole odavamalt ning hiljem ei kulu 
suuri summasid kolesterooli- ja südameravimitele. 

Lisaks eetilisele kaalutlusele, mille pärast mina 
vegetaarlaseks hakkasin, on paljud oma vegan-elu 
alustanud keskkonnaprobleemide tõttu. Loodeta-
vasti pole hetkel kedagi, kes ei usuks globaalsesse 
soojenemisse ning kes ei saaks aru kasvuhoonegaa-
side kahjulikkusest loodusele, kuid enamik inimesi 
ei tea, mis CO2 tõusu tegelik suurim tegur on. Ini-
mesed mõistavad küll, et autod, lennukid ja teised 
liikumisvahendid tekitavad suurt kahju keskkonna-
le, kuid vähetuntud on fakt, et tegelikult on suurim 
kasvuhoonegaaside tootja lihatööstus. Erinevate 
uuringute andmetel moodustab see kogu CO2 tase-
mest tervelt 31%-50%. Lisaks sellele kulutatakse ka 
ülisuurtes kogustes vett ja maismaad. Näiteks kulub 
ühe kilogrammi veiseliha tootmiseks 15 tonni vett. 
Samas kilo kartulitele kulub vaid 900 liitrit. 

Enamik veganeid, eriti just eetilised, väldivad ka 
erinevate loomaasutuste külastamist. Sinna alla 
kuuluvad nii loomaaiad, tsirkused kui ka erinevad 
loomanäitused. Kuigi on olemas ka loomaparke, 
kus loomadele on loodud peaaegu humaansed elu-
tingimused, välditakse neid siiski selle tõttu, et pargi 
tegelik eesmärk pole mitte loomade aitamine, vaid 
nende pealt raha teenimine, ning ehkki loomade elu-
tingimused on seal tõesti üle keskmise, ei saa nad 
siiski vabalt liikuda ja asukad on pidevalt stressis, 
sest neid ümbritseb ligi viiskümmend inimest, kes 
kõik jaapani turisti kombel oma peegelkaameratega 
neist pilte tahavad teha. 

Kokkuvõte: vegan on inimene nagu iga teinegi. 
Tema silmaring võib olla teatud valdkondades liht-
salt lihasööja omast suurem, tal on suur süda ning 
enamasti on ta ka vähemuste suhtes tolerantsem kui 
lihasööja, sest on pidanud ka ise ühiskonna kriitikat 
tajuma. Vegan teab, et tema üksinda ei suuda maail-
ma päästa, kuid ta saab elada vähemalt puhta süda-
metunnistusega. Ta on rahumeelne ning ootab, et ka 
Eesti ühiskond teda aktsepteeriks (selles osas on ta 
pagulasega suhteliselt ühte mõõtu).

Veganlus – kas uudne suurlinna trend või elustiil

Helger-Hans Külmallik
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Kui ka sinul tekkis huvi veganismi ning taimetoitluse osas, otsi vegan.ee vee-
bisaidilt rohkem infot või küsi meie kooli taimetoitlastelt (andmed võid saada 
toimetuselt või õpilasesinduselt). 

Meie planeet on ohus!

Heli Kukk

Päevast päeva tunneme me aina rohkem suuri muutusi atmosfääris ja 
maa kliimas. Maa atmosfäär soojeneb tasapisi, aga protsess on muutunud 
viimastel aastatel märgatavalt kiiremaks, tuues meie ellu väga palju eri-
nevaid probleeme. Loodusõnnetused, nagu maavärinad, tsunamid, tsük-
lonid, tormid, äike jne, millega me iga päev silmitsi seisame, on tingitud 
globaalsest soojenemisest. Samuti näeme me suuri muutsusi aastaaega-
des: talvehooaeg muutub  aina lühemaks ja suvehooaeg pikemaks. 
Mõnedes piirkondades on muutunud lumesaju hulk; kevadhooaeg tuleb tun-
duvalt varem ja lilled õitsevad enne õiget aega. Polaarjää ja liustikud sulavad 
massiliselt. Suured kliimamuutused on märked meile, näitamaks globaalse 
soojenemise halba mõju. Linnud rändavad kuumematelt aladelt külmematele, 
merevee tase tõuseb pidevalt, inimeste tervis halveneb - kliima muutub. Ilmas-
tikuolud muutuvad. Elu maal muutub. 
Maa pinnal asuv atmosfäär kasvab pidevalt ühe esmase globaalse soojenemise 
põhjuse tõttu: kasvuhoonegaaside atmosfääri kogunenud kasvuhoonegaasid, 
nagu süsinikdioksiid, püüavad ohtllikke UV-kiiri, mis muudavad keskkonna 
kuumemaks. 
Seetõttu esineb sagedamini põua- ja üleujutusperioode. Ülemaailmne kõrgem 
maakera temperatuur põhjustab rohkem niiskuse imendumist ja seega põuda-
sid. Sellepärast ei saa põllud piisavalt niiskust, mis toob põllumajandustoot-
jatele palju rahalisi raskusi. Inimeste nõudlus puuviljade, köögiviljade, ja te-
raviljade järele jääb põua tõttu täitmata. Seega toob globaalne soojenemine 
ülemaailmse toidupuuduse.
Atmosfääri soojem õhk omab palju rohkem niiskust kui külm õhk, mis põhjus-
tab üleujutusi paljudes piirkondades. Mõlemad, nii põuad kui ka üleujutused, 
kahjustavad taimekasvatust. Need looduskatastroofid mõjutavad inimeste, loo-
made ja taimede elu palju. 
Korallriffe peetakse kõige olulisemaks vee-elu kohaks, sest nad pakuvad toitu 
ja peavarju kaladele, krabidele, merikilpkonnadele ja muudele veeloomadele. 
Ent siiski jääb õhku rippuma üks küsimus – mida me saame teha? Kuidas me 
saame oma planeeti päästa?

Probleem tundub nii suur, et võib raske olla ette kujutada, kuidas me aidata 
saame. Aga saame siiski. Siin on mõned muudatused, mida igaüks võiks teha, 
et aidata vältida globaalset soojenemist:
•	 Istuta mõni puu
•	 Vaheta oma maja lambipirnid energiasäästlike LED-pirnide vastu
•	 Vähenda prügi ja proovi seda taaskäidelda
•	 Kanna soojemaid riideid, kui on külm, maja kütmise asemel
•	 Kanna õhemaid riided, kui on kuum, ventilaatori sisselülitamise ase-

mel
•	 Lülita välja tuled, arvutid ja kõik muud 

elektroonilised seadmed, kui need ei ole 
parasjagu kasutuses

•	 Käige kiiremini duši all – see aitab vett 
säästa

•	 Sõida oma rattaga, kõnni või liigu bussiga
•	 Ära osta pudelivett; joo kraanivett ning 

filtreeri	see,	kui	soovid
•	 Söö vähem töödeldud toiduaineid
•	 Vali taimne toit
Teadmistel on võim. Muutused saavad toimuda ainult siis, kui me kõik loeme, 
kuulame ja arutame, mis toimub maailmas tänapäeval.
Niisiis, globaalne soojenemine on suur oht maailma tulevikule. Me peame 
tegutsema kiiresti, et inimeste õnnelik ja terve elu maal saaks jätkuda.

28.-29. aprillil toimus Tallinnas Õpilaste Teadusfestival 2016. Tegu oli üli-
laheda üritusega, mis oli suunatud teaduse populariseerimisele. TG-st sai 
seal oma loovtööd kõigile huvilistele esitleda Brigitta-Maria Vakaljuk 8.b 
klassist, kes uuris e-ainete sisaldust erinevates jookides. Lisaks Brigittale 
esitles erinevaid uurimustöid veel 100 noort ning teemad olid seinast-
seina: alustades Saaremaa pliitide võrdlusega ning lõpetades bensoe- ja 
sorbiinhappe määramisega mõnedes mahlades ja karastusjookides kõrg-
rõhuvedelikkromotograafilisel	meetodil.

Tapalt saatis keemiaõpetaja lisaks Brigittale, kes oma tööd esitles, veel kaks-
teist noort festivali vaatama ja uurima, et leida võimalusi teaduse popularisee-
rimiseks TG-s ja õppetöös. Ka mina olin üks nendest õnnelikest, kellele see 
võimalus anti. Tallinna sõitsime rongiga ning Balti jaamas ootas meid juba 
õpetaja, kes teed Kultuurikatlasse juhatas. Katlas sees jagati meile kõigile 
päevakava, käepael, mille ettenäitamisel ka Energia Avastuskeskusesse sood-
samalt pääses, ning lisaks kõiksugu erinevat nänni. Esimesel korrusel asusid 
erinevad töötoad, tehnoloogiaala, kus oli võimalik näha tudengivormelit ning 
valmis ehitada ka NXT baasil töötav robot, ning teaduse populariseerimise 
ala, kuhu olid tulnud Tartu Observatoorium, Eesti Tervishoiumuuseum, TTÜ 
Mektory Teaduskool ja paljud-paljud teised asutused. Teisele korrusele min-
nes sai näha saja ühe õpilase stendi tema teadustöö kohta ja lisaks veel 16 alg-
kooliõpilase teadusprojekti ning uurimustööd. Viimaste seas olid näiteks lõ-
busad plakatid haidest, siilidest, ahvenatest, kuid ka päris põhjalikke uurimusi 
selle kohta, kuidas arvutimäng lapse osavust ning reaktsioonivõimet arendab.

Kuna õpilaste töid oli palju ning aeg piiratud, oli tohutult kasu hommikul 
saadud kavast, sest selle tagaküljel olid kirjas kõigi teadustööde pealkirjad ja 
stendi numbrid ning nende hulgast saime välja valida need kümmekond, mida 
kindlasti uurima tahtsime minna. Iga tunni aja tagant toimus Katelde saali 
laval ka teadusteatri etendus, kahekõne esitlus robotiga, „Rakett 69“ show 
ja palju muud põnevat. Seega jagasime aja niimoodi, et jõuaksime vaadata 
võimalikult mitmeid teadusteatreid ning nende vahepauside ajal ka vähemalt 
kahte-kolme stendi teiselt korruselt uurida. Kõige tipuks tuli ka kella kaheks 

Vinge loodusfestival Tallinnas
Helger-Hans Külmallik
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kiirustada põnevasse töötuppa, kus saime oma kätega kokku panna morse-
masina ning seejärel sissekodeeritud koodi dekodeerima hakata. Algselt pea 
võimatuna tundunud ülesanne sai tänu suurepärasele koostööle lõpuks siiski 
lahendatud. 

Meie, vaatlejate jaoks oli päev töötoaga lõppenud, sest pikast treppidest üles-
alla jooksmisest olime juba üpriski väsinud, kuid Brigitta ja õpetaja Tõiv jäid 
Tallinna, sest Brigittal tuli veel õhtuni stendi juures seista ja kõigile huvilis-
tele seletada, mida kasulikku ta uuris. Poole kuueks oli siiski päeva amet-
lik osa lõppenud ning kõiki osalejaid oodati Energia Avastuskeskusesse nö 
„afterparty’le“. Tapakas siiski sellest osa ei võtnud ning sõitis esimese rongi-
ga koju puhkama, et järgmisel päeval kell kümme hommikul juba tagasi oma 
stendi juures olla. Pärast pikka päeva kirjeldas üks osalejatest, Romet Matsi-
selts (7.b), üritust järgnevate viie sõnaga: lahe, huvitav, tore, teadmisterikas ja 
teaduslik.

Festivali teine päev algas taas stendiesitlustega, kuid seekord kestsid need vaid 
kaheni. Selleks ajaks jõudis žürii kokkuleppele võitjate osas ning kell 14:15 
algas autasustamistseremoonia. Sealt noppis II koha Brigitta-Maria ning ühes 
sellega ka 550-eurose stipendiumi oma järgmiste teadustööde rahastamiseks. 

Palju-palju õnne talle ning loodetavasti tekkis mõnel lugejal huvi ka järgmisel 
aastal festivalist osa võtta...

Tore laupäev koolis

Kristel Külmallik
Teisel aprillil toimus Tapa Gümnaasiumis juba kolmas Tapa Valla Noor-
tekogu poolt korraldatud Wörkshop. Ehkki neid kordi võrreldes on 
noorte huvi ja osalus märgatavalt vähenenud, leidub siiski Tapa vallas 
veel toredaid aktiivsusepomme, kes tahavad oma vaba aja kasulikult si-
sustada.

Wörkshoppi reklaamides tekkis noorte seas esiteks küsimus, mis  see wörks-
hop selline üldse on, ning teiseks, kas üritus toimub koolitundide arvelt. Sel-
gitades, et pakume noortekoguga nelja erinevat kursust, millest iga noor saab 
valida kolm, mis talle enim huvi pakub, ning lisaks võimalust ka maitsvat 
koolipuhveti  lõunat nautida, lõid noorte näod särama. Kuuldes, et seda kõike 
ainult ühe euro eest, oli pea igaüks valmis end kirja panema. Selline võimalus 
esineb ju harva. Kui aga selgus, et üritus toimub laupäevasel päeval, hüppas 
üle poolte õpilastest alt. Sest kes ikka oma laupäeva koolis veeta tahaks!?

Töötubasid oli seinast seina:  uudishimu pakkuv Isvara Jooga lühikursus, 
meigitöötuba, mida viis läbi kuulus meikar Liisa Leetma, hip-hopi tantsutund 
koos Tallinna JJ-Street tantsijatega ning põnevate katsetega keemiatöötuba. 
Mitte ühtegi sellist kursust ei saa mitte kuskilt mujalt ühe euro eest. Wörksho-
pilasel oli võimalus tervelt pool päeva veeta erinevate oma ala professionaali-
de käe all toimetades. Kuigi ajad on muutunud ja enam pole populaarne oma 
vaba aega uusi teadmisi omandades ja kogemusi saades veeta, pakub mulle 
siirast rõõmu, et veel on olemas noori, kes oma teadmisi arendada tahavad.

Iga osaleja jäi oma päevaga väga rahule ning olen täiesti kindel, et näen neid 
ka järgmisel wörkshopil.

Üritustest osavõtmine annab elule juurde palju rohkem, kui noored arvata-
gi oskavad. Tuleks vaid kordki endale võimalus anda. Väikese koha kohta 
on Tapa linnal pakkuda väga palju võimalusi, mida mujalt on raske saada. 
Siinsed organisatsioonid ja Tapa Gümnaasium toovad õpilastele üritused otse 
kätte, kuid suur osa noortest lihtsalt ei haara võimalustest kinni. Oleks aeg ha-
kata mõtlema, kas nii on üldse midagi toredat tulevikus meenutada. Toome 
üritustel osalemise taas moodi!

http://www.kultuur.info/syndmus/opilaste-teadusfestival-2016/

Fotod: Eva Klaas (Virumaa Teataja) 
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Kõik õpilased, kes koolis käivad, hakkavad mingil ajal vaimselt väsima 
või energiast tühjaks saama. Samuti hakkab teatud aja vältel aju väsima 
ja nõudma organismilt  energiat, et edasi töötada. Sellepärast ongi riigi 
poolt kõigile õpilastele tagatud tasuta söögivahetund, kus kõik õpilased 
võivad süüa, mida pakutakse. Koolitoidul on väga oluline roll õpilase 
päevas, sest vaja on oma „akusid“ laadida, et vastu pidada. Igal koolil on 
aga erinev toitlustussüsteem. Kugi kogu raha saadakse vallavalitsuselt, 
on toidu kvaliteet vallasiselt erinev. Mõned koolid valmistavad toidu ko-
hapeal, aga teised ostavad mõnelt suurköögilt toidu sissem et oleks oda-
vam ja ei peaks kokkasid palkama.

Kui ma algklassides käisin, siis tehti ka meie koolis koolitoitu kohapeal. Mä-
letan, kui hea sel ajal toit oli. Kõik oli väga värske, soe ja hõrgutav. Siis viis 
toit lausa keele alla. Ajad on aga kahjuks muutunud. Lähiaastatel on koolitoit 
muutunud päris vastikuks. Sellele on olemas kindel selgitus. Enam ei tehta 
meie koolis toitu kohapeal. Tellitakse Virumaa Suurköögist, mida on viimasel 
ajal palju kritiseeritud. Selles asjas pole süüdi aga kool, vaid vallavalitsus. 
Seoses majanduslangusega on kaotatud kokakohad ka teistest Tapa valla ha-
ridusasutustes. Näiteks võib tuula Tapa lasteaiad „Pisipõnn“ ja „Vikerkaar“, 
koolidest Tapa Gümnaasiumi ja Tapa vene gümnaasiumi. Kõik kraanid on 
kinni keeratud, ainuke valik ongi tellida toit sisse ja seda vallavalitsus tahab

ki, et rohkem raha jääks teistele valdkondadele. Asi oli algul selline, et iga 
gümnaasiumis õppiv õpilane pidi ise toidu kinni maksma. Tänu riig isea-
dusemuutusele saab iga kooliõpilane nüüd tasuta süüa. Samuti on hakatud 
Tapa Gümnaasiumis populariseerima programmi, mis käsitleb tasuta pudru 

söömisvõimalust, et mõni kaugemalt tulev või vaesuses olev õpilane ka sppa 
saaks ega peaks nälgas olema. Bussiga tuli-
jad ei jõua kodus hommikuti süüa ja selline 
võimalus on neile vägagi teretulnud. Samuti 
lapsed, kes võib-olla ei saagi kodus süüa, ne-
madki saaksid vajaliku võimaluse. Vahel on 
näha last, kes ei pruugi kodus süüa saadagi, 
sest ta sööb mitu portsu järjest.

Nüüd aga probleemidest, mis on seotud toidukvaliteediga. Enamikel päevadel 
on toit jahtunud ja hangunud. Selline toit ei kutsu just sööma. Samuti võib lei-
da toidu seest  väga huvitavaid asju, näiteks juuksekarvu ja erinevaid tükikesi. 
Kui tahad hakata pärast söömist jooma, siis pärast piima valamist näed, et seal 
on juuksekarvad. On olemas ka näiteid, kus saiavormist või piimakannust leiti 
taskurätikuid. Samuti on tihti kartul toores, oleks justkui rasva sees leotatud, 
ja supis on näha ka suuri rasvarõngaid. See muudab toidu söömiseks kõlbma-
tuks. Aga kuna midagi on vaja süüa, siis kuidagi läheb see alla. Ainuke päev, 
kus saab normaalselt süüa, on reede. Siis on toit kuidagi parem ja maitsvam, 
aga seda ei juhtu igal reedel. Mõnel reedel on toit nagu teistelgi koolipäevadel.

Lähiajal on olnud mõni positiivne muutus. Koolil on olnud oma puhvet juba 
pikka aega, aga just viimastel aastatel on seal hakatud müüma tervislikumaid 
tooteid. Seda tänu lapsevanematele, sest nad näitasid üles tahet pakkuda õpi-
lastele rohkem tervislikke tooteid. Lapsevanmad tulid kooli, et konkurentsi 
tekitada endise firmaga, ja nad löödi TG-st välja. Lapsevanemate mõte oli ka 
hommikupuder, mida eespool kirjeldasin. Nagu näha, siis on koolitoit Tapa 
Gümnaasiumis praegu suur probleem, aga son ka olemas külgi, mis seda na-
tuke tasandavad. Laps peab saama koolis süüa normaalset toitu, sest aju peab 
saama energiat, et edasi töötada. Miks muidu kurdetakse õpitulemuste pärast? 
Aga siin see iva ongi. Kui pärast söögivahetundi on mõni hindeline ülesan-
ne, siis on raske seda teha heale hindele, sest ajul pole energiat, et töötada 
piisaval määral. Minu arust võiksid lapsevanemad mingil määral sekkuda ka 
kooli toitlustamisesse, sest senised pingutused on olnud suurepärased. Nad on 
loonud lastele alternatiivi, et hoiduda koolitoidust ja saada vähemalt mingigi 
alternatiiv, et hoiduda koolitoidust ja saada vähemalt mingigi tervislik ja mait-
sev toit, et päev jõuaks eduka lõpuni.

(Praeguseks on ÕE palvel suudetud piim panna originaalpakendis kannu. Sel 
viisil on välistatud võimalus, et seda solgutatakse kümme korda ühest anu-
mast teise ning ühtlasi on piim ka palju hügieenilisemalt hoitud. --toimetus)http://sonumitooja.ee/arukula-ja-kuusalu-koolide-laste-lemmiksoogid-on-kalapulgad-ja-

makaronid/

Koolitoit Tapa Gümnaasiumis

Sander Serbin

Jälgides iga päev õpilase, kohtame tihti noori, kes on mornid ja nutused. Nad 
kurdavad, et neil on liiga vähe vaba aega, neilt nõutakse liiga palju ja neil 
pole enam motivatsiooni ega tahtmist pingutada. Kuid kedagi ei huvita nende 
heaolu ega soovid.

Stress võib tekkida halbadest hinnetest, väsimusest, vähesest enda ajast vüi isegi 
perekonnaprobleemidest. Haridusega tegelevad inimesed ei mõtle sellele, mida 
halba võib tuua suurem koormus, väsimus ja haigused, millega kaasnevad puudu-
mised. Kuid õpetajad ei küsi isegi, milles probleem oli, vaid ütlevad kohe enda ar-
vamuse, sellega võib süveneda õpilase stress. Kuid siiski tuleb mõelda õpilase ter-
visele, kui ikka esimese 12 aastaga tervis hakkab alt vedama, kas siis üleõppimise 
tulemusel või tugevate ja krooniliste peavalude pärast, jääb haidustee katki ning 
sel juhul pole hariduse tase just eriti kõrge. Vähesed peavad suurele koormusele 
vastu ja ei murdu, kuid kahjuks on neid murdujaid palju rohkem kui vastupidajaid, 
sellega langeb ka nn tase. Pikaaegne stress võib kujuneda haiguseks ja lõppeda 
traumaatiliselt, halvemal juhul isegi surmaga. Sellepärast peaksid hardustaseme 
loojad arvestama ja jälgima noori, kas nad ikka peavad sellele raskusele vastu, kas 
nad on üldse võimelised, ja selle kaudu ennetama stressi. 
Kuidas saab õpilane stressi ennetada:
•Pead panema kirja oma tunded ja meeleolu, mida koged päeva jooksul. 

Koolistress

Sigrit Karm Võid need saata oma väljamõeldud sõbrale. See on võimalus kuhjunud pinge-
tega hakkama saada.

•Kunagi pole mõtet võrrelda oma hindeid ja tulemusi teistega, parem võrdle 
oma tulemusi enda arenguga, näiteks eelmise kuu või eelmise aasta omadega.

•Tuleb leida õppeaine ja enda eesmärgi vahel seos (mida soovid edaspidi saa-
vutada). Haridusega võib saada elus seda, mida tõeliselt soovid.

•Tuled leida endale trenn või hobi, kus saad jätta kooliprobleemid kõrvale ning 
tegeleda ainult sellega, mis sulle meeldib, siis ei teki väsimust ka. Näiiteks 
tegele käsitööga, joonista, tantsi, kirjuta, mängi pilli, tee mida soovid ja ole 
õnnelik, et saad seda teha.

•„Kuhu sa kuulud?“ „Mis on sinul, mida teistel pole?“ Leia endale koht, kuhu 
sa kuulud, kuna kõik inimesed vajavad kuulumistunnet, neil on vaja kuhugi 
kuuluda.

•OLE ÕNNELIK SELLE ÜLE, MIS SUL ON!
Stressamine pole lahendus, leia endale sobiv lahendus, võida stress ning ole 
õnnelik.
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Jälle on algamas Eurotrall, mis sel aastal viib meid kõigest 429 km kau-
gusele - Stockholmi.  Seetõttu sai otsustatud teha väike ülevaade Eurovi-
sioonist ning uurida, mida arvavad Tapa Gümnaasiumi õpilased sellest 
lauluvõistlusest.

Eurovisioon toimub juba 61. korda ning Eesti osaleb sellel 22. korda. Aastast 
aastasse on võistluse populaarsus kasvanud ning tänaseks on see muutunud 
paljude jaoks lausa kinnisideekski. Üle Euroopa on mitmeid fänniklubisid, kes 
igal aastal, sõltumata asupaigast, võistluspaika kohale lähevad, kus tehakse 
küsitlusi ning ennustatakse võitjaid. Tegime ka meie koolis väikese küsitluse, 
et uurida noorte mõtteid ning arvamusi Eurovisiooni-teemadel.

„MIDA ARVAD EUROVISIOONIST?“

Enamik vastanuid olid väga positiivselt meelestatud ning ootusärevad.  Arvati, 
et tegemist on ühe väga laheda üritusega, mis pakub head meelelahutust, laule 
ning õpetab tundma Euroopa riike+ Austraaliat. Oli ka neid, kes ise unistavad 
seal osalemisest - ega midagi, jääme ootama. 
12 õpilast 50-st olid aga hoopis teisel arvamusel. Nimelt on mitmete arvates 
muutunud see pigem võistluseks „Võidab see, kel rohkem raha“ kui laulu-
võistluseks. Samuti arvati, et see on igav, pointless ning geiparaad.

KAS JÜRI POOTSMANN OLI ÕIGE VALIK?

Praegusel hetkel üks populaarsemaid Eesti artiste Jüri 
Pootsmann sõidab sellel aastal Eestit esindama Euro-
visioonile lauluga „Play“. Tema poolt hääletas Eesti 
Laulul 23 439 inimest, kuid mitte kõik pole selle ot-
susega päri, nii ka meie kooli noored. 20 õpilast olid 
rahul selle valikuga,  13 õpilast ei olnud rahul ning 
17-l oli ükskõik. 
 
EESTI LAUL 2016 LEMMIKUD

Kes siis olid meie õpilaste lemmikud? Vastustest käisid kõige enam läbi Meis-
terjaan, Jüri Pootsmann ning Cartoon feat.  Kristel Aaslaid. Kuid nimetati ka 
Laurat, Mick Pedajat, I Wear* Experimenti ning Go Away Birdi. Nii mõnedki 

vastanutest polnud Eesti euroloo valimist vaadanud ning mõnel ei pannud üks-
ki lugu jalga tatsuma.
 

AUSTRAALIA EUROVISIOONIL

Eelmise aasta Eurovisiooni vaieldamatult suurim uudis oli see, et esimest kor-
da ajaloos osales ka Austraalia. Selle teate järel tekkis kaks leeri: ühed, kes 
pooldasid seda, ning teised, kes olid kategooriliselt vastu.  Austraalia pääses 
otse finaali, et mitte võtta finaalikohta mõnelt Euroopa riigilt, ning kokkuvõt-
tes sai 5.koha. 
Nüüd tuli välja, et Austraalia esineb ka tänavusel aastal, kuid seekord peab 
osalema ka poolfinaalis, mis ühelt poolt on hea, teisalt jällegi halb. 
Selles küsimuses langesid arvamused jällegi kolmeks: ühed, kellel oli ükskõik 
või polnud selle teemaga kursis, teised,  kes olid poolt, ning kolmandad,  kes 
olid vastu. 
Pooldajate arvates on see õiglane, sest Austraalia on aastaid Eurovisiooni 
toetanud ning sellele kaasa elanud. Arvati, et see rikastab, kõik, kes tahavad, 
võiksid osaleda ja sellest rõõmust ning peost osa saada.
Teise poole vastustest oli näha, et õpetaja Eve Kasekamp on teinud väga head 
tööd, sest kõik tõid põhjenduseks selle, et Eurovisioon viitab Euroopale, kuid 
Austraalia ei asu Euroopas. Samuti toodi välja, et tegemist ei ole Worldvisioo-
niga, vaid Eurovisiooniga ning et esimene kord oli uus ja huvitav, kuid järgne-
vatel aastatel peaks Austraalia jääma siiski sinna, kus on ta koht - teleri taha.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 10. ja 12.mail ning finaal 14.mail. Oleme 
siis kõik omadele kaasa elamas! 

 

HUVITAVAID FAKTE:
• Esimene Eurovisiooni lauluvõistlus toimus 1956.aastal Šveitsis Luganos, 

kus osales vaid 7 riiki (Luksemburg, Itaalia, Šveits Prantsusmaa, Belgia, 
Holland ja Saksamaa). Võitjaks kuulutati šveitslased lauluga „Refrain“.

• Eesti tegi oma esimese Eurovisiooni debüüdi 1994.a lauluga „Nagu me-
relaine“, mida esitas Silvi Vrait.

• Aastatel 1956- 1998 pidi saatma kõiki esitusi orkester.
• Tarmo Leinatamm on dirigeerinud kahel korral Eurovisiooni lauluvõist-

lusel.
• Kui Ruslana 2004.a Eurovisiooni võitis, premeeris Ukraina riik teda ko-

haga parlamendis.
• Kõige rohkem punkte läbi ajaloo on saanud Alexander Rybak - 387.
• Kõige rohkem maksimumpunkte (12) on saanud Loreen - 18 riigilt. 
• Laval ei tohi olla rohkem kui kuus inimest, kuni 1971.a oli limiit kolm 

inimest.

Kelly Vildek

 

h t t p : / / w w w .
metrolyrics.com/
jueri-pootsmann-

overview.html
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• 1978- 1998 tohtis iga riik laulda vaid oma rahvuskeeles.
• Inglismaa andis 1974.a võitnud ABBA-le 0-punkti.
• Norra on jäänud viimaseks 11 korral!
• Eurovisiooni laval on elavad loomad keelatud!
• Suurimad kaotajad on portugallased, kes pole kordagi viie parima hulka 

saanud.
• Eurovisiooni lauluvõistlus on maailma suurim laulusaade.
• Läbi aegade kõige noorem laulja on 13-aastane Sandra Kim Belgiast, 

kes võitis 1986.a.
• Kõige vanem esineja Eurovisiooni laval on olnud  95 aastane.
• Eesti on andnud kõige rohkem punkte Venemaale(151p) ning Eestile on 

kõige rohkem andnud Soome(87p).
• Kõige rohkem on võitjad kandnud valget värvi riietust- 7. korral.
• Kõige rohkem on võitnud Iirimaa - seitsmel korral, nendest kolm on 

kolmel järjestikusel aastal.

http://www.sbs.com.au/programs/eurovision/party/eurovision-party-
guide

USA järgmine president

Raido Randver

USA on vaieldamatult üks maailma suurimaid ja mõjuvõimsa-
maid riike ning terve selle riigi ajaloo jooksul on kokku olnud 43 
erinevat presidenti. USA on tuntud üle maailma ning selle iigi 
uudiseid kajastatakse samuti üle maailma. Praegusel juhul on 
USA persidendivalimisel palju potentsiaalseid kandidaate ning 
alles 5 kuu pärast lähevad inimesed hääletama järgmise presi-
dendi poolt.

USA praegused potentsiaalsed kandidaadid jagunevad kahte 
ossa. Esimeses osas on vabariiklased, sinna hulka kuuluvad pal-
ju kõmu tekitanud Donald Trump, Ted Cruz ning Marco Rubio. 
Teises osas on demokraadid ning sinna kuuluvad Hillary Clinton 
ning Bernie Sanders. Vaieldamatult kõikide kandidaatide hulgas 
on kõige popuaarsemad Donald Trump ja Hillary Clinton. Per-
sonaalselt arvan, et Ted Cruz, Marco Rubio ning Bernie Sanders 
ei saa presidendiks, sest nemad pole nii tuntud ja ei kogu niivõrd 
palju tähelepanu kui Trump ja Clinton. Riiklikus hääletamises 
on Hillary Clinton suutnud alati Donald Trumpist saada natuke 
rohkem hääli. Kuigi see ei tähenda tingimata, et Hillary Clinton 
juba istuks Valges Majas. Vaatamata sellele, et Donald Trump 
saab vähem hääli, kui Clinton, on järgmine president otsustatud 
lähtuvalt sellest, kes saab rohkem vaijameeste hääli. Presiden-
diks saamiseks on vaja vähemalt 270 või enama vaijamehe häält. 

Kui nüüd sellest aspektist võrrelda Donald Trumpi ja Hillary 
Clintonit, siis on näha, et Trump on märkimisvärselt lähedamal 
sellele sihtpunktile kui Clinton. Kuigi Hillary’l on ka soliidne 
võimalus saada järgmiseks presidendiks. See on tingitud sellest, 
eet USA-l pole kunagi olnud naispresidenti. See faktor mõjutab 
inimeste mõttelaadi mitmel erineval moel ning mõnd inimesed 
on veendunud, et on aeg naispresidendiks. Inimesed tahavad 
näha seda, kuidas suudab naispresident juhtida riiki erinavalt 
meespresidedist. Veelgi enam, Ameerika poliitika toimib väga 
sarnaselt Yin-Yani filosoofia järgi. Riik vajab muutust, kuna rii-
ki on juhitud demokraatlikul viisil juba kaheksa aastat järrjest. 
Selle tõttu võibki olla Clintonil veel endiselt väga suur võimalus 
saada esimeseks naispresidendiks Ameerika Ühendriikides.

Sellest saab järeldada järgnevat: kõik muud kandidaadid peale 
Clintoni ja Trumpi on ebaolulised, kuna statistiliselt ei ole neil 
võimalus võita, kuna Hillary ja Donald saavad enamuse toetu-
sest endale. Minu soovitus USA elanikele oleks, et algul proo-
vida oma parim anda, et kohanda uue presidendiga ning mitte 
rutata järelduusi tegema sellest, mida inimesed on öelnud, vaid 
sellest, mida inimesed teevad.

Kokkuvõtvalt olen veendunud, et suurriigi USA järgmiseks pre-
sidendiks on kas Trump või Clin-
ton, ning statistiliselt kumbki 
neist tõenäoliselt peakski saama 
järgmiseks presidendiks. Kõik 
muud kandidaadid tunduvad 
väga ebaolulised, kuna nemad ei 
saa võrreles Hillary ja Donaldiga 
sama palju hääli ning neil lihtsalt 
ei ole võimalust.

Donald Trmp
 
http://www.powerlineblog .com/ar-
chives/2016/01/donald-trump-win-
ning-ugly.php

http://wonderfulengineering.com/free-hd-usa-wall-
papers-the-beauty-of-diversity-in-usa/
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Asotsiaalid ja noored Grossis
Arvamuslugu 11. klassi õpilaselt

Olen täiesti nõus sellega, et toidupoes veedavad aega ilma mõjuva põhjuseta 
noored ning eluga hammasrataste vahele jäänud inimesed. Nad segavad ostjaid 
ja võivad tekitada hirmu inimestes, kes näiteks pangaautomaati kasutavad, eriti 
suurteks segajateks on noorukid. Üheks põhjuseks võib olla see, et külmal ajal 
pole noortel eriti kusagil mujal viibida. Olemas on küll noortekeskus, kuid kuna 
noorukite sõpruskond on erinev, ei pruugita ega taheta võõra seltskonnaga kokku 
puutuda. Selle asemel veedavad nad koos aega Grossi poe trepiastmetel. Ostjate-
le ja töötajatele on see ebameeldiv, sest noored lärmavad ja loobivad prahti laiali.

Asotsiaalidd aga tulevad poodide lähedale, lootes leida süüa, taarat või midagi 
muud vajalikku. Eriti mõne nädala eest, kui väljas oli külm, tulid nad veel poo-
di sisse end soojendama. See tekitas poodlejatele ja kassapidajatele ebamugava 
tunda, kuna nad lekitavad halba haisu. Müüjatel ei õnnestunud neid omal jõul 
välja ajada, sest asotsiaalid hakkasid kõva häälega vastu.

Pakuksin välja idee, et Grossi kaubanduskeskusesse paigaldada turvateenistus, 
kes peab korda majas. Selline tegutsemine toob juurde ka paar töökohta Tapa 
linna. Järeldan, et poes puudub otsene kord, mistõttu on hetkel selline halb seis.

(praeguseks on Grossi Toidukaubad avalikult teatanud Tapa Vallavalitsusele, et 
nemad turvateenust kinni maksma ei plaani hakata ning vald paigaldas kauban-
duskeskuse lähistele turvakaamera, mille pilti saavad ka kõik politseipatrullid 
jälgida. –toimetus)
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Grete Kirpu
Kuna õppeaasta viimasel diskol käisid vanad sõlme-
kad, otsustasin paari vana sõlmekat küsitleda.

1. Palju käis õpilasi teie ajal diskol?
2.Kas mäletate mõnda laulu, mis kutsus kõiki dis-
kol olijaid tantsima?
3.Kas mäletate mõnda apsu või naljakat lugu sel-
lest ajast, kui sõlmekas olid?
4.Kas olite diskodel suur tantsulõvi?
5.Kui vana te olite, kui sõlmekaks saite?

Rail Ageni:
1. Kindlat numbrit ei oska ette anda, aga nii palju 

kui piletite müügi pealt mäletan, siis keskmiselt 
võis läbi käia kuskil 150-250 inimest. Mäletan, 
et sõitsime isegi Tapa valla vahel ringi ja panime 
väljaspool Tapat plakateid üles, et teistest koo-
lidest inimesed kohale tuleks, ja see töö kandis 
vilja. Youtube’is peaks isegi promovideo ühest 
diskost olema, mille Rainiga kokku panime. Sel-
le lükkasime samuti Facebook’i share´iks ja nii 
see rahvas tuli.

2. Traditsiooniks sai ikka "palmisaar." Seda suurt 
taime seal aulas pidi ju kuidagi kasulikul viisil 
ära kasutama.

3. Apsudest võiks lühiraamatu kokku panna. Eks 
ikka algusajad olid need kõige hullemad, kus 
sai nii eetris, diskodel kui ka aktustel erinevaid 
jamasid kokku keeratud. Kõige eredamalt on 
meelde jäänud üks lõpuaktus, kus Eesti hümni 
ajal arvuti kokku jooksis ja fono katkendlikult 
edasi käis. Need pilgud, mis meie poole tol het-
kel tulid, ei lähe kunagi meelest, grin emoticon. 
Õnneks ei olnud mina puldis, seega kõige hul-
lem läks minust väikse ringiga mööda. Aga pääs-
tis Kai Kivi ja tema klaver.

4. Kas nüüd tantsulõvi, aga tantsida meeldis igal 
juhul. Eks palju aega möödus ka DJ puldi taga.

5. Kui ma ei eksi, siis tegemist oli 7. klassi alguse-
ga. Olin tol hetkel alles 12-aastane, kuna alusta-
sin oma kooliteed kuueaastaselt.

Jaana Liina Viktor:
1. Kui mina alustasin, siis oli järjekord juba tund 

aega enne disko algust koolimaja ees. Nii et väga 
palju!

2. Neid on mitu, aga peamised hitid olid eestikeel-
sed.

3. Kõige pingelisemad olid aktused. Naljakad lood 
toimusid vahetundide ajal otse-eetris.

4. No vahel ikka.
5. Kui mina sõlmekaks sain, olin tol hetkel 14.

Maret Must:
1. Oi, ma numbreid enam ei mäleta, aga nii palju 

oli alati, et pool saali oli täis.
2. Mmm..põhilised kaks laulu, mis diskolt ei puu-

dunud olid "Palmisaar" ja "Nõiaelu". Viimane 
oli Reigo Tamme lemmik. No Limitsi "Öö" oli 
väga hea, kuigi juba selleks ajaks vana.

3. Sõlmekate valimised on alati olnud väga ägedad, 
alustades minu enda omast. Olin just Tapa kooli 
tulnud, 10.klassi. Olen ise Jänedalt, aga käisin 
paar aastat Tapa Muusikakoolis. Olin ühes klas-
sis koos Reigo Tamme ja Rauno Taliga - mõle-
mad olid sõlmes. Katsetele kutsuski mind Rei-
go. Ma ei olnud selles kõiges väga kindel. Pidin 
mikrofoni ilmateadet lugema. Hullult närvis 
olin. Järgmisel korral kui oli minu kord kedagi 
valida (3 aastat hiljem) tegime sama. Teadsime 
milline üks sõlmekas peab olema, aga tahtsime, 
et kandideerija teaks, mis teda ees ootab. Valisi-
me väga toreda, nüüdseks juba lõpetanud, Kül-
malliku-poisi. Ta hääl oli nagu maial karul - see 
oli väga äge ! Sõlmekad on tavaliselt erineva-
test klassidest ja täitsa erinevad inimesed, kes 
seal pisikeses ruumis ühesuguseks sulanduvad. 
Kahjuks on olnud ka n-ö kivikõvasid.Olen siiani 
kõigi omaaja sõlmekatega head sõbrad.

4. Olin omal ajal diskodel tõesti tantsulõvi.
5. 16 ehk 10.klassi alguses. Ajalooga võrreldes 

suht hilja. Aga olin esimene n-ö mitte tapakas 
sõlmekas.

Rasmus Paulus:
1. Õhtu jooksul 200 ümber.
2. Kõik lood olid sellises Aga kui kindel lugu siis 

arvan et kõige popim oli palmisaar.
3. Põhimõteliselt eks neid äppardusi ikka juhtus  

pidevalt tehnikaga seoses.
4. Algul sõlme minnes ei julgenud väga tantsida  

kui mõne kuu pärast väga suur tantsulõvi .
5. Ma olin siis 13 aga mõne nädala pärast sain 14.

Linda Tali:
1. Ei oska öelda, kui palju. Sada oli ikka ära. Käis 

erinevatest Eesti nurkadest: Haapsalust, Tartust, 
Tallinnast jne.

2. Neid oli ikka mitu: VLÜ-Nõia elu (kõik saalis-
olijad võtsid käest kinni ja     moodustasid suure 
ringi, mis ulatus ühest aula otsast teise), aRühm 
- Palmisaar - aula keskele veeti palm ja selle üm-
ber tantsiti rohkem ei meenu aga neid oli kind-
lasti veel.

3. Diskoajast meenub see, kui ise ruttasin lavalt 
tantsupõrandale tantsima, aga joostes tõmbasin 
kogemata pikendusjuhtme pistikust välja. Tu-
lemus: muusika lõppes ja kustusid diskotuled. 
Olukord lahenes 10 minutiga.

4. Ikka! Käisin diskodel alati kohal ja vedasin 
tantsima ka need, kes tantsida ei tahtnud. Mulle 
VÄGA meeldib tantsida!!!

5. Mina sain sõlmekaks 13-aastaselt, seitsmenda 
klassi lõpus. Suvel sain 14.

Ade Piht:
1. Umbes 70 -90 inimest käis ikka disko jooksul 

läbi. Võõraste dokumente vaadates oli inimesi 
nii naabervalla piires noori kui ka üle Eesti eri-
nevatest paikadest ja isegi Soomest.

2. “Palmisaar“ on olnud pikalt see traditsiooniline 
laul. Kuid palju on olnud neid tantsule kutsuvaid 
lugusid, eesti kui ka välismaa esitajatelt, kuid 
enim on meelde jäänud „Welcome to St. Tropez“ 
laul.

3. Oi, neid apse ja naljakaid lugusid on olnud palju, 
kuid nendest ju õpitakse ja meelde need jäävad-
ki. Hetkel tuleb meelde lugu sellest, kui esimest 
korda pidin olema vahetunnis puldis ja vaheta-
ma laule, siis käsi ikka värises. Panin lauluks 
"Kõik mehed on...", Teadmata, mis lugu see on. 
Ja siiis hakkkas see TV-st tuntud Eda Ines Etti 
laul peale, seoses mingi kunagise lavastusega. 
„Kõik mehed on nõmedad, s***pead, lipakad, 
sead, laiskvorstid, tahavad ainult ühte asja.." Ja 
siis astust sisse Elmu...

4. No ikka, kuidas siis muidu. Väike rahvatantsupi-
sik on ka sees. 

5. Seitsmenda klassi lōpus.

9



VEEBRUAR 2016TG

10

Õpilasesinduste Liidu projekti „Salliv kool” 
Lääne-Virumaa foorumlaud Tapa Gümnaasiumis

"Mis on sallivus?", "Mida on võimalik teha koolides, et kiusamist enneta-
da?", "Kas ja kui palju me ise julgeme märgata ja hoolida?", "Kas vane-
mad/õpetajad sekkuvad piisavalt?" ja veel paljudele teistele küsimustele 
leidsid Lääne-Virumaa noored 12. mail Tapa Gümnaasiumis vastuse. 

Eesti Õpilasesinduste Liit koostöös Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorumteatriga 
käivitas projekti „Salliv kool”, mille eesmärgiks on tõstatada koolikiusamise 
temaatika, keskendudes ideaalse koolikeskkonna loomisele. Projekti raames 
toimusid igas maakonnas foorumlauad ning Lääne-Virumaal leidis see aset 
Tapa Gümnaasiumis.

Päeva jooksul arutleti nelja eksperdiga erinevatel kiusamise ja sallivusega 
seotud teemadel. Ekpertideks olid haridus- ja sotsiaalosakonna vanemspetsia-
list Merle Maimjärv-Mirka, noorsootöötaja Mari-Liis Küüsmaa, projekti-ja 
avalike suhete juht Greete Toming ja noosoopolitseinik Sigrit Hang Rakvere 
politseijaoskonnast.

On rõõm näha, et sellised üritused toovad kokku mitmeid noori, kes tahavad 
koolikeskonda paremaks muuta ja omapoolse panuse sellesse anda. Lääne-
Virumaa foorumlaud süstis osalejatele suurel hulgal toleratsust ning muutis 
tavalise koolipäeva palju huviatavamaks. Oleme sallivamad!

Üritusele pani vägeva lõpp-punkti Tapa Gümnaasiumi koolibänd Fresh Start.

Marie-Johanna Kippar 

Fotod: TG

Käisin aprilli alguses Elvas, kus toimus kolmepäevane Õpilasesinduste Liidu üldkoos-
olek ning seda juba 34. korda! Koosolekul valiti uus juhatus ning revisjonikomisjon, 
kinnitati tegevus- ja majandusaasta aruanne ning vaadati üle rahvusvaheliste suhete 
valdkonna strateegia. 

Igast koolist oli kohustatud koosolekule minema üks esindaja, mis tähendas seda, et mul 
ei olnud võimalust ühtegi tuttavat nägu endaga kaasa haarata. Ma ei ole muidu väga arg ja 
tagasihoidlik tüdruk, kuid sellistele üritustele minek paneb mulle alati tosin küsimust pähe, 
mis muudavad mind väga närviliseks. 

Üheks põhiliseks küsimuseks, mis mu peas pidevalt esiplaanile tõusis, oli mõte sellest, 
mis saab siis, kui ma endale sõpru ei leia. See oli mu suurim hirm, sest sinna minnes ma ei 
teadnud kedagi. Või noh, ma arvasin, et ei tea kedagi. Enda üllatuseks leidsin mitu tuttavat, 
keda jooksin kohe kallistama, ja mitu tuttavat, kellega varem kokku olen puutunud muudel 
samalaadsetel üritustel. Uskuge mind,  sellistel üritustel te leiate endale sõpru ja rohkemgi 
veel- te leiate nad kogu eluks! 

Nende kolme päeva sisse oli mahutatud nii ametlikud osad, töötoad kui ka funfunfun. Teisel 
õhtul toimus ka pidulik gala, mida meenutades tulevad silme ette vaid vapustavalt kaunid 
tütarlapsed ja hämmastavalt viisakad noormehed. Inimesed nägid endaga nii palju vaeva 
ning nautisid õhtut täiel rinnal. Suur rõõm oli seda kõike kogeda ja näha. 

See nädalavahetus andis mulle tohutult palju motivatsiooni, eluaegseid tutvusi ja unusta-
matuid  kogemusi. Sellised üritused toovad kokku palju aktiivseid, toredaid, ettevõtlikke 
ja tahtejõulisi noori, keda seob üks suur õnne ja armastust täis organisatsioon- Eesti Õpila-
sesinduste Liit. 

Kolm päeva täis koge-
musi, elamusi ja otsus-

tamist

Marie-Johanna Kippar 



LUULEREAD

Öötaevas on pime ja pilvine
ja ühtegi tähte ei sära.

Kõik ümber on must ja somb-
une,

lootus on kadunud ära...

Seal vilgatab pisike täheke,
pilvede süngest varjust
Mu hingessopis väheke

lööb särama lootuse valgust

See valgus kiirgab, suureneb
kuldkollast, valget, sinist veel

ja sisemus lööb õitsele -
saan jõudu juurde sellel teel

Unustatud sai mu rutt,
siit algas minu muinasjutt
Sulg kiirelt paberile veab

veel juurde mõned ainsad read

Loen ette read nüüd tähele
kõik pole tühipaljas õud
ja mõistan , oota väheke-
vaid sõnades on jõud...

Heli Kukk

Sel aastal see kevad,
nii kiiresti saabus.

Ei olegi lund,
kuid seegi kord laabub.

Jäin ootama ma talve,
ei jätnud lootust ma.

Kuid seegi varsti kadus,
ei läinud valgeks maa.

Jäi järele vaid pori ,
ning lörts ja tuuleiil .
No tulgugi siis suvi ,
et oleks asjal piir.

Kevad saabub ruttu
Meil on väljas kevad,

mil linnud pesi teevad.

Ajab õue ema meid.

Kevad armastab ju teid.

Kolme kuu pärast suvi ,

siis lendab tuppa tuvi .

Praegu hea ,et kevad,

oi ajud juba keevad.

http://luuletused.score.ee/KEVAD
http://tyripk.ee/index.php/omalooming/luule/514-luu-

letused-kevadest20

KEVAD! 
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Minu päev kevadesVäsinud algul on kevad, 

aina haigutad ja ikka on ke-
vad. 

Inimesed olid uimased, aga 

nüüd kuis mina, 

rõõmsalt ärkan sära peale, mis 

silmi riivab.Mida rohkem päikest seda 

rohkem tõusen , 

lähen välja midagi tegema. 

Kell see langeb kiirelt, 

mõnus päev oli , aga veel mõ-

nusam on ka homme.Clen-Erik Mõttus
Kevade aeg

On kevad käes
ja sulavad kõik purikad.
Lapsed jooksevad väljas

ning vanematel jube kiire .
Viimane veerand,
lõpp on varsti käes.

Paksud riided nüüd nurka 
lendavad,

ja uued kohe selga.
Siis sõpradega pargi pingil 

istume
ja imetleme kaunist Türi .

Marleen Matzstein

Kevad

Kevad on väga ilus,
Lumi veel lebab vilus.

Ojadena vulisevad lumeveed,
Lõhuvad jälle ära Türi linna 

teed.
Pargis kasvama hakkavad 

lilled,
Kuulda jälle laululinnu hääled.

Fontään tööle hakkab,
Türi linn ellu ärkab.

Steven Vislapu

MELU/MAAILMTGVEEBRUAR 2016
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HOROSKOOP!Meriliis Valdlo

Jäär (21. märts-20. aprill)
Jäärale on selleks trimestriks ennustatud head ning magusat und, kuid juba ette hoiatades - olge 
enda unenägudega ettevaatlik, need kipuvad täide minema! Meeleolu on rõõmsameelne ja olete terve 

trimestri vältel välja puhanud. 

Sõnn (21. aprill- 21. mai )
Kipute olema natuke pahur ja see on ka õigustatud, viimane trimester on väga väsitav. Kuid sellegi-
poolest muutuvad teie hinded paremaks, kui ise arvatagi oskate, ning ka motivatsioonist ei jää puudu. 

Kaksikud (22. mai- 21. juuni) 
Võta elu rahulikumalt, sa oled puhkuse ära teeninud. Sel trimestril võivad just loomingulised tööd 

hästi välja tulla. Lase mõtetel lennata! 

Vähk (22. juuni- 23. juuli) 
Võta end kokku, jäänud on veel viimane trimester, valgus paistab tunneli lõpus. Käes on hea aeg spor-

timiseks. Vii enda kere kodust välja ja naudi värsket õhku! 

Lõvi (24. juuli- 23. august)
Õnn on suhtumise küsimus! Naudi seda, mis sul on , ja ole õnnelik! Su ellu võib tulla mõni uus ja hu-

vitav inimene. See trimester tõotab häid tulemusi  reaalainetes. 

Neitsi (24. august- 23. september)
Viimane trimester toob sulle rõõmu ja rahulolu. Kõik tööd on õigeks ajaks tehtud ja hinded head. Oled 

entusiastlik ning jagad enda rõõmu ka teistega. Sa taipad, et pole olemas piire . 

Kaalud (24. september- 23. oktoober) 
Elu ei ole kerge, pead tegema vaikuid. P.S. Parimad otsused langetad südame järgi . Viimasel trimestril 

läheb sul eriti hästi kehalises kasvatuses ja ka rahaõnne kipub sul olema.

Skorpion (24. oktoober- 22. november)
Kui oled midagi kaua oodanud või soovinud, siis nüüd läheb see ka korda. Viimasel trimestril leiad 

end nii mõnestki järelvastamistunnist, kuid sellegipoolest läheb õppimine sul hästi .

Ambur (23. november- 21. detsember) 
Oled nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga väsinud. Jaksu õppimiseks enam pole, aga rõõmusta end selle-
ga, et suvevaheaeg ei ole enam kaugel . Veel mõned nädalad ja ongi suvi! Ilmadki on juba üpris suvised. 

Kaljukits (23. detsember- 20. jaanuar) 
Hõljud pilvedes ning oled kaotanud igasuguse reaalsustaju. Tule tagasi , et lõpetada pooleli jäänud tööd. 

Eriti palju tähelepanu pööra matemaatikale . Viimasel trimestril oled väga abivalmis ja sõbralik. 

Veevalaja (21. jaanuar- 19. veebruar)
Söö rohkem, su toitumine on viimasel ajal väga niruks jäänud. Mida rohkem sööd, seda paremini aju 

töötab ja tulevad paremad õpitulemused. Viimasel trimestril läheb sul eriti hästi kirjanduses. 

Kalad (20. veebruar- 20. märts)
Võtad end tõsiselt kätte. Sul on veel mõned nädalad aega, et hindeid korrastada. PS! Mine kodust väl-

ja, naudi ilusat ilma ning ole ka armuasjades ettevaatlik. Kõik on mööduv!  


