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Tervitused!

Oleme sammumas muutuste rajal. Meie enda valik 
on, kas lasta end muutustel edasi kanda, või ühe 
koha peale tammuma jääda. 

Kogunemistel oleme kuulnud, et meie koolisüstee-
mis on toimumas rohkelt muutusi ja koolisiseselt 
on käimas ”muutuste aasta”. 

Seega mõtlesime ka toimetusega, et avame muu-
tustele ukse ja anname aasta jooksul välja kolm 
lehte - sarnaselt koolis kehtivale trimestersüstee-
mile. Järgnevad ilmumiskuupäevad on veel 27. 
jaanuar ja 20. aprill. 

Püüame aega-mööda kaasajastada ka oma lehe 
väljanägemist ning kajastada teemasid, mis siia-
ni varjus püsinud. 

Ühes sellega on toimetuse poolt kõigile lugejatele 
suur palve: 
Kui ka Sina märkad mingisugust probleemi ja ta-
had, et TG Expressi toimetus selle põhjuse ja võima-
liku lahendi leiaks ning kõigelõpuks sellest ka loo 
kirjutaks, anna aga julgelt teada. Ükskõik, kas 
kooli peal, e-posti teel või mugavalt meie kodule-
hel oleva tagasiside vormi kaudu.
Kui Sa aga oled hea kirjutamisstiiliga ning ta-
haksid ise meie kooli elu ja infovahetust paranda-
da, astu aga julgelt kellelegi toimetuse liikmetest 
ligi ja ütle, et Sa tahad ka toimetusse astuda. Usu 
mind, see on seda väärt...

Mõnusat olemist
Helger-Hans

Mälestame Pariisis ja ka kõikides teistes terrorirünnakutes hukkunuid...
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Pagulased - aidata või mitte?
Helger-Hans Külmallik

 Juba tükk aega on Euroopa vaevelnud pagulaskriisi käes. Eelmisel aastal nägi-
me me „Pealtnägijas” lõiku, mis rääkis Eestist Hispaaniasse saadetud politseia-
metnikust, kelle tööülesanne oli pagulaste kontrollimine ja vastuvõtmine. Ilmselt 
ei suutnud tol hetkel meist keegi aimata, et sellest paarist tuhandest pagulasest, 
kellega tol ajal tegemist tuli teha, võib välja kasvada paarisaja tuhande pagulase 
paigutamise kriis, mille tõttu tekib selline pinge kõikide Euroopa riikide vahel, 
nagu see praegu, vaid aasta hiljem on.   

Suur enamik Eestis elavatest inimestest ei poolda pagulaste riiki lubamist. Vähemalt 
on jäänud selline mulje Facebook’i postituste ja üldise tänavapildi järgi. Et aga teada 
saada, kui salliv on meie kool, siis tegin ma üheksandast kuni kaheteistkümnenda 
klassini lühiküsitluse pagulasteemal. Järgnevalt on näha protsentuaalne ülevaade sel-
lest:      
 

 

    
 

 
 
 Müts maha 10. klassi ees. Nagu diagrammilt näha, siis neil toetab pagulaste vastuvõt-
mist üle kolmandiku klassi õpilastest. Kahjuks võib aga näha, et enamikes klassides 
on pagulaste vastu üle poolte õpilaste. 9. klassides 64%, 11. klassis 55%, ja 12. klassis 
63%. Mõtlemisainet on siin paljudele. Kas see ühiskond, mille meie, praegu koolis 
õppijad, kümne aasta pärast üles ehitame, peabki siis nii vaenulik olema?

 Kindlasti kaasnevad pagulastega teatud ohud ja nendega tuleb arvestada, aga meil, 
eestlastel, ei ole veel mingisuguseid sellealaseid kogemusi. Targem oleks rahus edasi 
elada ja jätta ohtude ennetamine inimestele, kes on selleks välja õppinud. Toon siiski 
välja väikese koondi ohtudest, mida meie õpilased pagulasteemal kõige enam karda-
vad:

 

Lisaks tõid õpilased ohtudena välja veel ka Eesti riigi, keele ja kultuuri hävingu (5 
õpilast), haiguste leviku (5 õpilast), kodusõja (5), rassismi suurenemise (4), pagulaste 
diskrimineerimise (2) ning üksikud inimesed tunnevad hirmu ka Euroopa ülerahvastu-
mise, toidupuuduse, Nõukogude Liidu taastekkimise, riigi füüsilise julgeoleku, prügi, 
eestlastepoolse tõrjutuse ja identiteedi vähendamise ees. 

Algselt taheti Eestisse saata kvoodi alusel 1064 pagulast. Hetkel on see arv kahanenud 
373-le. Mina tahtsin aga teada, mida meie kool arvab, mitu pagulast Eesti Vabariik 
siiski mahutab. Allpool ongi iga klassi kohta eraldi välja toodud ringdiagramm pagu-
laste mahutuvuse kohta. Vastused koondasin vahemikkudesse 0-50, 51-100, 101-200, 
201-300, 301-400, 401-500, 501-750, 751-1000, 1001-1500, 1501-2000, 2001-2500, 
2501-3000, 3001-3500, 3501-4000, 4001-4500, 4501-5000 ja üle viie tuhande.
  
   
 
 
 

MAAILM
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Uurisin ka, kas meie õpilased pooldavad Euroopa Liidu hiljutist otsust inimkaubitse-
jatele sõjaliste meetmetega vastu astuda. Selles osas pooldame aga meie – tuleviku-
ühiskond - poliitilisi lahendusi ja pea igas küsitletud klassis ollakse sõjalise lahendi 
vastu.

 Siinkohal on aga huvitav ära märkida, et 10. klass, kes kõige enam pagulaste riiki 
paigutamist toetas, toetab ka kõige enam sõjalist sekkumist. Vastavalt 11 poolthäält ja 
8 vastu. Erapooletuid oli 5.

Enamik inimesi tõi otsuse pooldamise põhjuseks selle, et inimkaubandus on ebasea-
duslik. Otsuse vastu olijad põhjendasid oma arvamust väitega, et me elame 21. sajan-
dil ja võiksime piisavalt targad olla, et sõjalisi meetmeid vältida.

Lõpetuseks: meil on veel, mille suunas liikuda, ning kõige targem oleks lasta elul 
samaviisi edasi minna, nagu see oli varem, enne pagulaste jagamist. Kui ka mõni 
probleem peaks üles kerkima hetkel, mil pagulaspered lõpuks kohale jõuavad, tuleb 
see kiiremas korras lahendada. Hetkel on aga meie suurimaks probleemiks see, et 
me leiame igalt poolt probleeme, teadmata, kas need ka tõesti tekkida võivad. Seega 
kasutame levinud eestlaste ütlust „Ela ise ja lase teistel ka elada.“

MAAILM    KOOLIELU

Hõimupäev

16.oktoobril, enne vaheajale minekut, toimus Tapa Gümnaasiumis hõimu-
päev, kus jätkus tegevust  igale õpilasele. 

Päeva alguseks olid gümnasistid algklassidele ette valmistanud  põnevaid ette-
kandeid, mille käigus anti teadmisi erinevate hõimude ajaloost ja olemasolust. 
Mängiti mänge, kuulati muusikat ja veedeti koos toredalt aega.

Järgmisena algas algklassidele meisterdamistegevus. Tublid gümnaasiumi- ja 
põhikooliõpilased meisterdasid algklasside õpilastega sõlgi. Samuti õpiti koos 
ka sõle ajalugu ja erinevaid rahvamustreid tundma.

Aulasse olid end sisse seadnud külalised. Nendeks olid Setumaalt pärit Õie 
Sarv ja tema nii-öelda maaletooja Pille Malkov, Tapa Gümnaasiumi vilistlane. 
Külaline näitas  huvilistele kaardilt, kus Setumaa asub, tutvustas oma rahva 
tavasid ja proovis ka seto keelt õpetada. Loengu põnevaim osa oli Õie Sarve 
setokeelne laulmine. See oli lõbusaks vahelduseks ja tõmbas koolirahva kaasa 
elama.

Hõimupäev oli kindlasti üks järjekordne edukas ja tore vaheldus tavalisetele 
õppetundidele.

Kristel Külmallik

Õie Sarv TapaGümnaasiumi aulas
Foto: TG Sõlm

10. oktoobril, Soome rahvuskirjaniku 
Aleksis Kivi sünnipäeval, tähistatakse 
soome kirjanduse päeva. Eestis oleme 
oma põhjanaabrite püha meeles pi-
danud, kutsudes kokku paljud soome 
keele õpetajad ja õppijad Eestis, et 
koos veeta tore soome keele teemaline 
päev. Sel aastal anti naaberkeele päe-
va korraldamise au Tapa Gümnaasiu-
mile.

Meie kool eesotsas soome keele õpe-
taja Katri Lehtsalu ja kooliõpilastega 
võõrustas 9. oktoobril umbes 50 soome 
keele huvilist erinevatest koolidest üle 
Eesti. Tapa Gümnaasium võttis ürituse 
korraldamise suurelt ette ning etteval-
mistused algasid juba mitu nädalat va-
rem. Ootasime ju siiski väga tähtsaid 
külalisi, sealhulgas Hannele Valkeenie-
mit Soome suursaatkonnast ja Juhani 
Koivuviitat Soome Instituudist.

Kui kõik külalised olid end registreeri-
nud ja ka sõõmu hommikukohvi võtnud, 
alustasime Aleksis Kivi päeva avava 
kontserdiga. Aktus algas Hannele Val-
keeniemi ja Juhani Koivuviita kõnedega, 
milles nad rõhutasid naaberkeelte õppi-
mise tähtsust ja sõprussuhete hoidmise 
vajadust. Koivuviita tuletas meelde ka 
esimest Eestis korraldatud soome keele 
päeva, mis toimus 2001. aastal ning tut-
vustas ka Soome Instituudi uusi plaane 
soomlaste ja eestlaste lähendamiseks. 
Tapa Gümnaasiumi esindasid tervitus-

kõnedega Sirje Sell ja Katri Lehtsalu. 

Õpilased esinesid kontserdil pillimängu, 
laulu ja eesti rahvatantsuga. Meeliköitva 
vahepalana näidati ka Aleksis Kivi teose 
„Seitse venda“ katkendi põhjal loodud 
lühifilmi, mis valmis 11. ja 12 klassi õpi-
laste koostööl. Meeleolukat videoklippi 
saavad kõik huvilised eesti keelsete sub-
tiitritega Tapa Gümnaasiumi YouTube’i 
kanalilt ka praegu vaadata. 

Pärast kontserti avati õpilastele neli eri-
nevat töötuba, mille teemadeks olid ma-
jandus, meisterdamine, tõlkimine ning 
seitsme venna joonistamine. Seega lei-
dus tegevust igale maitsele. Külastasime 
ka kõiki töötubasid ja uurisime õpilaste 
muljeid soome keele päevast. 

Tallinna õpilasele, kes toimetas ma-
jandusteemalises klassis, meeldisid sel 
päeval kõige enam kontserdil esinenud 
poiste rahvatantsurühmad. Tütarlaps ei 
kahetsenud enda sõnul soome keele õp-
pimise valimist, sest tänu keeleoskusele 
sai ta käia Soomes vahetusõpilaseks. 

Viljandist kohale sõitnud noormees, kes 
tegeles parasjagu tõlketööga, arvas, et 
soome keele õppimine on väga tähtis, 
sest Soome on meie naaberriik. Enim 
köitis külalise meeli päeva avakontsert.

Käsitööteemalises töötoas osalenud said 
põnevaks ülesandeks valmistada raa-

Kristjan Kurg

Aleksis Kivi päev Tapa Gümnaasiumis
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matust hoiukarp. Töökäsku täitnud Piri-
ta Majandusgümnaasiumi õpilase jaoks 
oligi päeva põnevaim osa käsitööklassis 
osalemine. Tüdruku arvates on naaber-
keele õppimine eestlastele väga tähtis.

Soome keele õpetajale, kes jagab keele-
tarkust Kiviõli I Keskkoolis ja Kohtla- 
Järve Järve Gümnaasiumis, meeldis väga 
avakontsert. Oma ameti juurde jõudis ta 
sugulaste mõjutusel. Nimelt oli pedagoo-
gi vanaisa ingerisoomlane.

Esitasime paar küsimust ka Soome suur-
saatkonna esindajale Hannele Valkeenie-
mile. Austatud külalise arvates oli päev 
väga huvitav ning tore oli kuulda noorte 
õpilaste suust soome keelt. Hannele tõ-
des, et kahjuks pole Soomes eesti keele 
õppimine nii populaarne kui eestlaste 
seas soome keele õppimine, sest põhja-
naabrite juures on selleks võimalusi palju  
vähem. Samas sõnas Valkeeniemi uhku-
sega, et eestlased ja soomlased on kõige 

lähedasemad rahvad.

Paarist küsimusest ei pääsenud ka Juha-
ni Koivuviita. Soome Instituudi esindaja 
kiitis nii head aktuse korraldust kui ka 
tublisid õpilasi. Juhani leidis, et Eestis 
võiks olla rohkem soome keele õppijaid, 
kuid tugev põhi õppe edasiarendamiseks 
on loodud. Koivuviita sõnas veel, et prae-
gused soome keele õpetajad teevad Eestis 
väga head tööd, kuid alati võiks pedagoo-
ge juurde koolitada ning õppevõimalusi 
laiendada.

Võime öelda, et Tapa Gümnaasiumis kor-
raldatud soome keele päev õnnestus, sest 
nagu selgus, jäid külalised üritusega ra-
hule, paljud leidsid enda jaoks põnevaid 
tegevusi ja kindlasti ka uusi tuttavaid. 
Selliste suursündmuste korraldamine ku-
jundab alati kooli mainet ja seekord isegi 
rahvusvaheliselt. Tänu usinale ja koos-
tööaltile kooliperele jätsime seekordse 
üritusega endast hea mulje. Kauniit mar-
raskuu jatkaminen kaikkille!

Meie kooli külastas 7.oktoobril Tartu Ülikooli õppeprorektor, Eesti tudengisatel-
liidi programmi eestvedaja ning ETV-st tuntud noortesaate „Rakett 69” kohtunik 
Mart Noorma, kes seekord rääkis raketiteaduse asemel midagi muud. Juttu tuli 
eesmärkide seadmisest oma elus, julgusest suurelt unistada, igaühe panuse olulisu-
sest ühiskonnas ja elu mõttest üldse.

Esimese asjana küsis Mart Noorma kohe: „Kas te teate, mis on teie elu mõte?“ Vaid 
vähesed arglikud käed lapsevanemate ja ka mõnede 9.-12. klasside õpilaste seast tõusid 
taeva poole. Kui järgmiseks küsiti sama küsimus negatiivses vormis tõusid mõned käed 
rohkem, seekord peamiselt õpilaste seas. Väga-väga paljud jäid lihtsalt erapooletuks 
ning ei omanud mingit erinevat arvamust.

Ka mina sulandun selle massi sisse, kes kätt üldse ei tõstnud. Minu arust on lihtsalt elus 
oluline eesmärkide seadmine ning naeratamine, mitte elu mõtte leidmine. Pole ju vahet, 
kas me otsime mitmeid aastaid taga elu mõtet või naeratame ja liigume oma eesmärkide 
suunas. Või on?

Mart Noorma rääkis ka „Rakett 69” telgitagustest, mis oli väga huvitav, hariv ning mit-
mekülgne, kuid samas kuulub ka salastatud info hulka.

Juttu tehti veel külalisesineja haridusteest ja jõudmisest sinna, kus ta praegu on. See oli 
sisukas ning andis ideid, milline peaks üks õige elu eesmärk välja nägema.

Rääkisime ka sellest, kui suur on võimalus, et maa hävineb meteoriidist tekkinud plah-
vatuse tagajärel. Muidugi 100%. Vastasid valesti? Mina tegin alguses samuti, ent hiljem 
ma mõistsin, kuulates hr. Noorma juttu, et kunagi peab ka Maa hävinema. Kõige tõe-
näolisemalt siis selle kosmilise tulekera kaudu, mis suure tõenäosusega lendab Maale 
kiiremini, kui me kõik arvata oskaksime, ning mille lööklaine kõik meie ümber hävitab.
Mina sain antud jooksul teada, et me ei peaks alati võtma asju nii, nagu me neid võtame. 

Mart Noorma esinemine lastevanemate üldkoosolekul
Heli Kukk

Kuhu on kadunud ühtsus ja osavõtlikkus?
Marie-Johanna Kippar

Vaadates tagasi koolis korraldatud üritustele, on kurb tõdeda, et meie aktiivsus on aas-
tatega järk-järgult langenud ning vaatamata suurtele pingutustele ei näi see ka muu-
tuvat.

Näiteks saab tuua septembri alguses korraldatud kooli alguse peo. Kus on inimesed, 
kellele see suunatud on ja kelle jaoks seda kõike korraldatakse? Olen küsinud seda 
mitmelt kaasõpilaselt ning vastused on suhteliselt sarnased. Põhiliseks probleemiks 
on noorte laiskus. Lihtsalt ei viitsita midagi teha ega tulla üritustele, mis ei ole tehtud 
otseselt kohustuslikuks. Kuid miks peakski meie endi jaoks organiseeritud üritused 
olema kohustuslikud? On ju loogiline, et noortel peaks olema lahe osaleda üritustel, 
mis ei ole otseselt seotud õppetööga.

Kas te tõesti tahate, et meie kool oleks igav hall maja, kuhu sisenedes leiad eest vaid 
rasket tööd rügavad lapsed ja igavad õpetajad? Ma ei usu. Arvan, et igal koolil peaks 
olema see fun pool. Tapa Gümnaasiumis on see kindlasti olemas, kuid küsimus on 
selles, kui kauaks. Näib, et õpilased ei oska seda absoluutselt hinnata.

Playboxi’d, moeshow’d, videoparoodiad on varem aulasse toonud meeletult palju ini-
mesi. Mäletan veel praegugi aegu, mil aula oli rahvast nii täis, et inimesed ei mah-
tunud isegi istuma. Need üritused tõid õpilased kokku väljaspool õppetööd ning see 
tekitas suure ühtsustunde. Kuhu see küll kadunud on?

Me peaksime väärtustama üksteist ja kooli traditsioone. Kui meie selle lõbusa poole 
oma koolis ära kaotame, siis kuidas saavad praegu veel algklassis õppivad noored 
inimesed sellest  osa?  Me ei saa kooli aktiivsena hoida, kui meie ise seda ei taha. Aga 
see, et meie põlvkond  millestki ei huvitu, ei tähenda ju, et noorem põlvkond seda ei 
vaja. Kuidas saavad aktiivsed olla nooremad, kui vanematest õpilastest pole mingisu-
gust eeskuju?

Võtame näiteks punkpäeva, mis toimus eelmise veerandi viimasel kolmapäeval. Kõi-
gepealt teen ühe suure aplausi neile õpilastele ja õpetajatele, kes hindasid seda ette-
võtmist ning osalesid selles väga ägedate punkaritena. Kuid kurvaks tegi see, et osa-
võtjaid oli siiski vähe. Soovin siinkohal ka mainida õpetajate aktiivsust õpilaste poolt 
korraldatud üritustel. Õpetajad on koolis õpilaste jaoks üheks suuremaks eeskujuks 
ning kui ka nemad ei anna oma panust tegevustele, mis ei puuduta otseselt õppetööd, 
siis kuidas peaks õpilased aru saama, et see kõik on tegelikult oluline osa koolist. 

Päevakajaliseks teemaks on hetkel ka õpeta-
jate-õpilaste suhted, mis ei ole alati kiita. Ar-
van, et kui õpilased näeksid, et õpetajad ei ole 
tegelikult töö ja õpetamise pärast, vaid ka las-
te endi pärast, siis võib muutuda ka õpilaste 
suhtumine õpetajatesse ja õppetöösse. See on 
kõik omavahel seotud. Õpetajate ja õpilaste 
omavaheline koostöö ka väljaspool õppetööd 
parandaks kindlasti nende suhteid ning võib 
tekkida ka suurem usaldus.

Tegelikult keegi ei taha, või ma vähemalt loo-
dan, et ei taha, ilma jääda meie koolidisko-
dest, playbox’idest, paroodiatest , stiilipäeva-
dest ja kõigist teistest üritustest. Kui nii edasi 
läheb, nagu praegu, siis lihtsalt pole mõtet 
korraldada üritusi, kui pole kedagi, kellele 
neid teha. 

 Kõik, mida selle artikliga öelda tahan, on 
see, et teie, õpilased, saaksite aru, kui oluline on tegelikult osaleda õppetöövälistes te-
gevustes ning kui igavaks ja tüütuks võib kool muutuda, kui aktiivsus kaob täielikult. 
Tahan veel öelda, et asi ei puuduta ainult õpilasi, vaid ka õpetajaid. Loodan järgnevatel 
üritustel näha rohkem nii õpilaste kui ka õpetajate aktiivsust ja osavõttu. Ärme lase 
kooli traditsioone käest!
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Uued
õpetajad

Laura Roodvee
Ka sel aastal on Tapa Gümnaasiumisse tööle 
asunud mitu uut õpetajat ning nii nagu alati, 
tahtis ka sel korral TG Express neilt üht-teist 
teada. Seekordseteks küsitletavateks on Tõiv 
Halliksaar (keemia), Sirli Reimets (inglise 
keel), Aivi Leimann (bioloogia) ja Kristina 
Asuküla (matemaatika).

1. Kust te pärit olete? 
Sirli: Tartumaalt Rõngust.
Aivi: Moelt
Kristina: Võrumaalt
Tõiv: Elvast

2. Kas õpetajaks saamine oli juba teie lapse-
põlveunistus? 
Sirli: Aeg-ajalt torkas ikka mõte pähe.
Aivi: Ei, alles kooli lõpetamisel tekkis soov saa-
da õpetajaks.
Kristina: Ei olnud.
Tõiv: Ei, mul oli palju teisi unistusi.

3. Millistes koolides, ülikoolides te õppisite? 
Sirli: Rõngu Keskkoolis, Kivilinna Gümnaa-
siumis, Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis
Aivi: Tapa Gümnaasiumis, Tallina Ülikoolis ja 
Tartu Ülikoolis
Kristina: Mõniste Põhikoolis, Võru Kreutzwal-
di Gümnaasiumis, Tallinna Ülikoolis ja Tartu 
Ülikoolis 
Tõiv: Elva Gümnaasiumis, Hugo Treffneri 
Gümnaasiumis ja Tartu Ülikoolis

4. Kus te varem õpetajana töötanud olete?
Sirli: Tapa Gümnaasiumis

Aivi: Tapa Gümnaasiumis
Kristina: TG-s
Tõiv: Koolis varem polegi, aga olen töötanud 
eraõpetajana.

5. Millised on teie tuleviku plaanid? Kas 
plaanite jätkata TG-s, minna mõnda suur-
linna või õpetajaametist loobuda? 
Sirli: Esialgu jätkan. Ei tea, iga päev toob kaasa 
uued mõtted. Õpetajaametist loobuda ei raat-
siks, plussid on siiani miinused üles kaalunud.
Aivi: Hetkel plaanin õpetada mitu aastat TG-s.
Kristina: Plaanin jätkata Tapa Gümnaasiumis.
Tõiv: Hetkel on kõik veel väga lahtine, ei oska 
täpselt öelda.

6. Milliseid murekohti Te kõige enam õpilas-
tes ja ka TG-s märganud olete? 
Sirli: Mõned õpilased ei tööta oma võimete pii-
ril, ei kasuta aega otstarbekalt, veedavad koo-
lis lihtsalt aega. Samas on mõned õpilased üle-
koormatud ja kannatavad stressi all.
Aivi: Mõned õpilased ei pea kinni lubadustest, 
ei viitsita kodutöid teha. Tapa Gümnaasiumis 
võiks rohkem naeratavaid nägusid olla.
Kristina: Ükskõiksust, kõige ja kõigi suhtes.
Tõiv: Huvipuudust õppeainete vastu.

7. Kuidas Te Tapat kõige paremini iseloo-
mustaksite? Kas rahuliku väikelinnana, dep-
ressiivse väikelinnana või raudteelinnana?
Sirli: Lemmiklinn toredate inimestega. Kahju 
oleks siit lahkuda.
Aivi: Natuke depressiivse tavalise Eesti väike-
linnana

Kristina: Rahuliku väikelinnana
Tõiv: Rahuliku väikelinnana, Tapa meenutab 
mulle natuke mu kodulinna Elvat.

8. Kui Tapa meedia tähelepanu alla satub, 
räägitakse enamasti negatiivsest. Kas teie 
tunnete ennast Tapal turvaliselt? 
Sirli: Jah
Aivi: Jah
Kristina: Jah
Tõiv: Üsna turvaliselt

9. Milliste sõnadega iseloomustaksite end 
kõige paremini? 
Sirli: Aus, tragi, suure suhtlemisvajadusega
Aivi: Abivalmis ja rõõmsameelne
Kristina: Rõõmsameelne
Tõiv: Kangekaelne ja püsimatu

10. Mida Teile vabal ajal teha meeldib?
Sirli: Lugeda, käsitööd teha ja keeli õppida.
Aivi: Magada.
Kristina: Pilli mängida, tantsida ja sporti teha.
Tõiv: Raamatuid lugeda, kitarri mängida, jalu-
tada ja muusikat kuulata.

11. Milliseid muutusi olete õpilastes märga-
nud?
Sirli: Õpilased on rahutumad, kapseldunud, va-
javad rohkem tähelepanu.
Kristina: Õpilased on kinnisemaks läinud, ei 
suhelda enam nii palju.

Ma küsitlesin 3 Tapa Gümnaasiumi vilistlast: Tiia 
Võsurit, Ando Võsurit ja Cärolin Saaremetsa.

Cärolin Saaremets, 2015. aasta lõpetaja.

Kirjelda oma praegust elu pärast gümnaasiumi lõpe-
tamist. Kus koolis hetkel käid?
Hetkel ma koolis ei käigi. Kandideerisin ühte ülikooli, 
milleks oli Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja õenduse eri-
alale, aga ei saanud suure konkurentsi tõttu sinna sisse. 
Seejärel otsustasin tööd hakata otsima ja augustis sain 
töökoha Solarise Vapianosse eesliini kokana.

Mis on eriala, millega sooviksid edasi tegeleda?
Seda ma veel ei oska öelda, kuna ma olen õenduses kaht-
lema hakanud ja täpselt ei teagi, mida tahaksin edasi õp-

pida. Eks see aasta on mul veel mõtlemiseks ja loode-
tavasti leian endale sobiva kooli ja eriala, mida õppima 
hakata.

Kes sulle meie kooli õpetajatest kõige rohkem meel-
dis?
Kõige rohkem meeldis mulle ikka meie klassijuhataja 
õp. Rita Püümann, kuna tema tunnid erinesid teistest tun-
didest. Ta muutis meie tunnid mitmekesisemaks ja puu-
dus selline tuim õppimine. Tema tundidesse läksid suure 
heameelega. Lisaks oli ta väga hooliv õpetaja.

Mida soovitaksid Sina meie kooli õpilastele, eriti lõ-
puklassidele? (9. ja 12. klass)
Üheksandale klassile soovitan kindlasti tulla gümnaasiu-
misse edasi, kuna gümnaasiumi2aastad olid ühed laheda-
mad ja teguderohkemad aastad, kus sai erinevaid üritusi 
korraldada ja sai ka väga lahedaid mälestusi koguda. Ka-

heteistkümnendal klassil soovitan kindlasti nautida seda 
viimast aastat, kuna see möödub väga kiiresti. Varsti ongi 
juba kevad ja kätte jõudnud kooli lõpp.

Kes olid õpingute jooksul sinu klassijuhatajad?
3. ja 4. klassis oli õp. Elle Kivisoo. Põhikoolis oli õp. Ene 
Kallast ja gümnaasiumis õp. Rita Püümann.

Tiia Võsuri, 1993. aasta lõpetaja.

Kirjelda oma praegust elu pärast gümnaasiumi lõpe-
tamist. Milliseid koole oled lõpetanud?
Pärast Tapa 1.Keskkooli lõpetamist õppisin praeguseks 
oma tegevuse lõpetanud Katastroofimeditsiini Keskuses 
parameedikuks. 2014. aastal lõpetasin Tallinna Tervis-
hoiu Kõrgkooli  õenduse eriala cum laude. Praegu olen 

Tapa Gümnaasiumi vilistlased
Airi Võsuri
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abielus ja kasvatan kahte last, kes mõlemad õpivad Tapa 
Gümnaasiumis.

Mis on sinu praegune eriala, kirjelda seda. Kus oled 
veel töötanud peale praeguse töökoha?
Praegu töötan Rakvere Haigla kirurgiaosakonnas õena. 
Õe töö tähendab patsientide tervisliku seisundi jälgimist 
ja dokumenteerimist,  arsti poolt määratud ravimite ma-
nustamist, operatsiooniks ettevalmistust ja operatsioo-
nijärgset jälgimist. Seda tööd olen teinud 2 aastat. Enne 
seda töötasin 18 aastat Rakvere Haigla kiirabis paramee-
dikuna, mis oli tõeliselt huvitav periood minu elus. Seal 
puutusin kokku inimeste elu pahupoolega. See paneb 
väärtushinnanguid ümber hindama. Kiirabitöö tähendab 
kiiret reaktsiooni ja kriitilistes situatsioonides rahulikuks 
jäämist. Soovitan kõigile, kes tahavad õppida meditsiini, 
alustada just kiirabist. Seal saab hea kogemuse ja ennast 
proovile panna.

 
Kes sulle meie kooli õpetajatest kõige rohkem meel-
dis? Miks?
Esimene õpetaja, kes kohe meelde tuleb, on praeguseks 
meie hulgast lahkunud legendaarne Kalju Kuld, kes oli 
minu klassijuhataja keskkooli  10. kuni 12. klassini. Ta 
oli range ja nõudlik, mis kooli ajal tundus liialdamisena. 
Praegu tundub, et selline rangus oli omal kohal. Hirmu-
ga ei julgenud õppimata jätta ja põhjuseta puudumised 

olid ka praktiliselt välistatud. Minu kooliajal olid üldse 
õpetajad hoopis teistsugused kui praegu. Mulle tundub, 
et õpilaste mõistmist on praegu rohkem.

Mida soovitaksid sina meie kooli lõpuklassidele? (9. 
ja 12.klass)
Pärast 9. klassi soovitan ikka gümnaasiumisse püüelda, 
sest siis on hiljem valikuid rohkem.   Püüdke rõhku pan-
na õppeedukusele, sest paljuski sõltub sellest, kuhu kooli 
pärast gümaasiumi pääsete. Samas ärge unustage vabal 
ajal ka mõnusalt sõpradega aega veeta, sest need on kõige 
ilusamad aastad ja mööduvad ruttu.

Kes olid sinu õpingute ajal sinu klassijuhatajad?
1.-3. klass Lidia Lepanen
4.-9. klass Kersti Erbsen
10.-12. klass Kalju Kuld

Ando Võsuri, 1997. aasta lõpetaja.

Mis on sinu praegune eriala? Kirjelda. Kus koolides 
oled käinud, pärast TG lõpetamist?
Pärast gümnaasiumi lõppu (aastal 1997) läksin ma õppi-
ma Tallinna Polütehnikumi telekommunikatsiooni eriala. 
Selle lõpetamise järel asusin tööle televisiooni. Alguses 

uudiste assistendina (TV1), pärast õppisin monteerijaks. 
Kui TV1 suleti, läksin kanal 2-te. Hiljem sealt ETV-sse 
(ERR), kus ma ka praegu töötan väljastusinsenerina. 
Väljastusinsener vastutab saadete eetrissemineku eest ja 
jälgib nende kvaliteeti ning planeeringust kinnipidamist, 
ühtlasi ka lülitab otsesaateid ja salvestab neid, kui vaja.

Kes sulle meie kooliõpetajatest kõige rohkem meel-
dis? Miks?
Tapa Gümnaasiumis meeldis mulle kõige rohkem meie 
klassijuhataja Sirje Sell (see oli segane värk... alguses oli 
ta paralleelklassi juhataja ja meie klassijuhataja oli Nee-
me Külmallik, aga pärast Neeme koolist lahkumist jäi 
meile ka Sirje). Sirje andis ka emakeelt ja kirjandust. Ta 
oli parimaid klassijuhatajaid, kes meil oli. Organiseeris 
kogu aeg väljasõite, teatrikülastusi ja temaga oli lihtne 
suhelda (alati võis pöörduda muredega ja küsimustega).

Mida soovitaksid Sina meie kooli õpilastele, eriti lõ-
puklassidele? (9. ja 12. klass)
Soovin TG õpilastele jõudu ja et nad pingutaksid kogu 
aeg palju, mitte ainult lõpuklassis. 9. klassil tasub kind-
lasti pürgida gümnaasiumisse (siis alles läheb koolis põ-
nevaks). Ja gümnaasiumis mõnel läheb pea lahti ning pä-
rast gümnaasiumi on maailm teie ees valla. 
Püüelge usinasti oma unistuste poole!

9. klassi kohustused

Mis kohustused 9. klassil siis on? Neid on väga palju. Esiteks tuleks ennast 
juba kooliaasta alguses kokku võtta, et klass edukalt lõpetada ja tunnistustele 
head hinded saada. See aitab õpilasel pääseda gümnaasiumi ja sealt edasi üli-
kooli.

Juba sügise hakul tuleb meil hakata mõtlema, mis eksami tahame valikeksa-
miks võtta. See otsus tuleb kinnitada hiljemalt jaanuari lõpuks. See on väga 
suur otsus, sest peab teadma, mis aines tugev oled ja kas saaksid selle eksami-
ga hakkama. Kindlasti tuleb siis ka ühendust võtta õpetajaga ja küsida temalt, 
mis tema arvab sellest otsusest.

Kõige tähtsam on säilitada külma närvi, et teha eksamid edukalt ja siis valida 
kas kutsekooli või gümnaasiumi vahel. See tuleb hoolikalt läbi kaaluda, sest 
hiljem võib juba kahetsuseks hilja olla. Kindlasti tuleb ka see oma vanematega 
läbi arutada. Ja kui otsus on tehtud, tuleb see teatada klassijuhatajale.

Lõpuks, kui see pingeline aeg läbi on, tuleb sammuda rõõmsalt lõpetamisele 
ja kuulata direktori sõnu, mis tuleks meelde jätta ka edaspidiseks eluks. Pärast 
seda on aeg puhata ja võtta suvest seda, mida võtta on.

Airi Võsuri
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12. klassi kohustused
Kristi Vooglaid

Vaadates üldisemalt lõpuklassi ees seisvaid ülesandeid, saame näha, et kohustusi 
on päris palju. Enamus suurematest sündmustest, mis koolis aset leiavad, on seo-
tud abiturientidega - alates esimese septembri aktusest ja lõpetades tutipäevaga.

Kaheteistkümnendat klassi alustades on igal noorel  kindlasti teatud ootused ja mõtted 
seoses  nende kohustustega. Olles näinud varasematel aastatel, kuidas kõik gümnaa-
siumi lõpuklassis toimib, tundus, et tegemist on kõige lõbusama aastaga -  kogu aeg 
toimub midagi huvitavat ja tegemist on palju. Et tegemist jagub, sai selgeks kohe 
aasta algusest. Minu enda jaoks algas kogu see trall pihta juba 11. klassi lõpus, kui me 
eelmisele lennule tutipidu korraldama hakkasime. Õnneks oli vahepeal kosutav suvi, 
kuid see ei takistanud meid  aasta alguses jälle planeerimisega pihta hakata. 

Kohe esimesel septembril oli veidikene tähtsam tunne. Kõik need üritused, mis varem 
olid teiste teha, jäid nüüd meie kanda. Esimene suurem sündmus oli rebasterets, sel-
lele järgnes kohe õige pea õpetajate päev. Nüüd oleme kohe-kohe astumas jõuluaega 
ja nende kohustuste juurde, mis sellega kaasnevad. Kõrvalt vaadates tundus muidugi 
kogu korraldamine palju lihtsam, kui see tegelikult on. Kui üks sündmus on läbi, 
tuleb juba järgmisele mõelda ja ega erilist puhkusemomenti vahepeal polegi. Kõige 
selle juures võibki tekkida küsimus, kuidas siis üldse kõikide nende ürituste kõrvalt 
veel aega õppida on. Eksamid on ju midagi sellist, mida kõik kindlasti hästi sooritada 
tahavad. Ja kas siis meie põhifookus ei peakski õppimisel olema?

Tegelikult ei ole asi üldse nii hull, kui tundub. Tuleb vaadata asja positiivsest küljest. 

Kes teeb palju, see ka jõuab palju. Kui me ei taha, et need kohustused meie õppimist 
segaksid, siis ega nad ikka ei sega ka. Kõik oleneb inimesest ja sellest, kuidas ta mõt-
leb. Enda jaoks peab prioriteedid paika panema. Kui on siiamaani hakkama saadud, 
siis saadakse ka edaspidi.

Minu jaoks olid näiteks üheteistkümnenda klassi pikad ja väsitavad päevad, palju ko-
duseid ülesandeid ja uurimistöö tegemine palju raskem väljakutse kui praegused üri-
tuseterohked ajad. Ma arvan, et viimast aastat siin koolis tuleks nautida.

Me ei peakski neid organiseerimisi võtma kui kohustusi, vaid pigem kui midagi tore-
dat, mida klassiga koos teha saab. Gümnaasiumi lõpetaja ollakse vaid  üks kord elus 
ja kõiki neid üritusi korraldades tekib kindlasti palju toredaid mälestusi, mis jäävad 
elu lõpuni meelde. 

Traditsioone tuleb jätkata ja mitte ainult sellepärast, et seda on kogu aeg tehtud, vaid 
sellepärast, et see arendab palju ka abituriendi loovust, kohusetunnet ja töökust. Kok-
kuvõttes võib öelda, et koolipõlves saadud kogemused tulevad õpilastele endile ka-
suks ajal, mil nad  kord meie kodusest koolist edasi laia maailma lähevad. See val-
mistab ette tegema mitut asja korraga ja ega elu lihtsamaks ei lähe. Tulevikus tuleb 
kohustusi aina juurde ja õppida nendega toime tulema juba praegu on ainult suur pluss 
meile endile.

Õpilased tarke gümnasiste kuulamas Foto: TG Sõlm

33, 456, 750, 1926, 10234, 42425̽- kõik need arvud on 
seotud orienteerumisspordiga, alaga, mis tekitab to-
hult erinevaid emotsioone: põnevust, pettumust, äre-
vust, pisaraid, viha, rõõmuhõiskeid...

Mis on orienteerumine?
Orienteerumine on spordiala, kus võistleja läbib kaardi ja 
kompassi abil maastikul tähistatud ja kaardile märgitud 
kontrollpunktid. Võistlus käib aja peale ning eesmärgiks 
on jõuda võimalikult ruttu finišisse, võttes maastikult 
õiged punktid.  

Liiga akadeemiline? Proovin uuesti...
Orienteerumine on spordiala, millel pole raame. See on 
niivõrd mitmetahuline ning põnev. Võimalusi, millega ja 
kus orienteeruda on mitmeid: joostes, suuskadel, rattaga 
ning isegi Internetis. Ei ole kogu aeg üks ja sama paik, 
vaid pidevalt vahelduvad maastikud. Orienteerumis-
võistlused võivad toimuda nii päeval kui ka öösel ning 
nii sise- kui ka välistingimustes.

Ärevusleek ei kustu enne finišimärget
Olen orienteerumisega tegelenud 5 aastat ning mingit 
tahtmist mõne muu alaga tegelema hakata ei ole. Seda 
ühel kindlal põhjusel: mulle meeldib! Miks? Esiteks 

seetõttu, et orienteerumisel on palju erinevaid külgi: 
talvel saab suusatada, suvel joosta ja rattaga sõita ning 
kui juhtun haigeks jääma, saan seda isegi internetis män-
gida. Teine põhjus on see, et rajal on pidevalt sees ärevus 
ning mõttelõng jookseb tohutul kiirusel. „Mis nüüd saab? 
Kas sealt saab ikka läbi? Kaugel konkurendid on? Kas 
läheneda punktile paremalt või vasakult?“ Ühel võistlu-
sel võib kogeda kuu aja jagu emotsioone. Näiteks: imei-
lus vaade metsale kõrgelt künkalt, pettumus, sest leidsin 
vale punkti, rõõm, sest taipasin lõpuks, kus ma olen, viha, 
sest kukkusin mudaauku, õnnelik, sest sain ruttu välja,  
meeleheide, sest kaotasin kaardi, kergendus, sest leidsin 
selle ning rõõmupisarad, sest olen esikolmikus. Kolmas 
tegur, miks ma orienteerumisega tegelen, on see, et võist-
luskohad on „seinast-seina,“ kord Viru keskuses, kord 
Lõuna-Eestis kusagil x-kohas ehk iial ei tea, mis sind ees 
ootab.

Kellele on orienteerumine mõeldud?
Orienteerumisega võivad tegeleda igas vanuses inimesed, 
pole vahet, kas ollakse 6.-aastane või 60.-aastane. Samu-
ti pole oluline, kui vanalt sellega tegelema hakata, sest 
kõik, kellel vähegi tahtmist ja sihikindlust, saavad sellega 
hakkama. Igaüks seab võimetele vastava eesmärgi: kas 
võistelda poodiumikoha eest või lihtsalt nautida Eesti-

maa eriilmelist loodust.

Muidugi ei ole ainus võimalus orienteerumisega tegeleda 
ainult võistlustel käies. Harjutamiseks ja lihtsalt harrasta-
jatele on mõeldud päevakud, mis toimuvad kõikides maa-
kondades erinevatel nädalapäevadel. Need orienteeru-
mispäevad annavad võimaluse lihvida oma oskusi või 
avastada enda jaoks orienteerumise võlumaid. Seal saab 
iga osaleja valida vastavalt enda tasemele raja ja kulgeda, 
kuidas tahab. Lääne-Virumaal on kolmapäevakud, mis 
toimuvad aprillist septembrini. 
Ega siis midagi, kaart näppu ja metsa! 
̽Fakte:
• Esimene orienteerumisvõistlus toimus 19.juunil 
1926.
• Eestis tegeleb orienteerumisega umbes 750 inim-
est, neist 456 on noored.
• Üle Eesti on kokku 33 orienteerumisklubi.
• Startide arv edetabelivõistlustel 10234
• Startide arv päevakutel 42425.

Kui sul tekkis huvi orienteerumise vastu, siis otsi mind 
kooli pealt üles või uuri lähemalt orienteerumine.ee :)

KORD NAGU PARADIISIS, KORD RINNUNI MUDAS
Kelly Vildek
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Kõige esimesena ilmselt tekib küsimus, mis või kes see Wattpad üldse on. Kõige 
lihtsamalt seletades on see internetilehekülg, kus miljonid maailma noored kui 
ka vanad erinevaid kirjutisi üles laevad.

Mina ise olen Wattpadi- maailma avastanud juba natukene üle aasta tagasi – täpsemalt 
2015. aasta augustist – ning selle ajaga olen ma üllatavalt palju arenenud.  See on va-
hel isegi üllatav, kui palju võib mingi suvaline asi inimest muuta.

Miks ma peaks Wattpadi kasutama?
Wattpad on kasulik nii kirjutajale kui ka lugejale. Oma teoseid avaldades või neid 
lihtsalt nö sahtli põhja kirjutades on kerge arendada oma kirjutamisstiili ja –oskust. 
Samuti pakub selline viis julgust teha asju, mida sa tavaliselt ei kipu tegema. Näiteks 
kas või luuletuste kirjutamine. Kas poleks mitte hea idee neid Wattpadis teiste noorte 
inimestega jagada? Lugejale pakub see veebisait aga mõnusat viisi, kuidas aega veeta, 
ning laiendab silmaringi. Kas sa näiteks teadsid, et Inglismaa ja Ameerika koolisüs-
teem on väga erinev? Samuti aitab see kaasa erinevate kultuuridega suhtlemisel.

Isegi siis, kui raamatud tunduvad igavad, võib see veebisait olla just sulle. Teemavali-
kuid on üle 30 ning asi ei piirdu sellega, kuna kasutajad leiutavad neid pidevalt juurde. 
Raamatuid on nii autohuvilisest võidusõitjale kui banaaniarmastajast minionisõbrale. 
Kõigile on ruumi!

Wattpadi on kogunenud nii paljud inimesed ja nad kõik on täielikult erinevad, välja 
arvatud ük asi, raamatud. Ma olen selle aasta jooksul suhelnud kümnete inimestega, 
nii ameeriklaste, inglaste, moslemite kui ka jaapanlastega. Ning see kõik on olnud 
üllatavalt põnev. Ma tõesti ei teadnud varem, kui erinev on indialaste ellusuhtumine 
ja elukorraldus.

Kuid nagu igal veebileheküljel, on ka Wattpadil asju, mida parandada, et keskkond 
veelgi mugavam oleks, ent selle heaks on juba palju asju ka valmis tehtud. Näiteks on 
valminud telefoniäpp, mis on saadaval Androidi ja IOS-operatioonisüsteemiga täiesti 
tasuta. 

Mina ise kasutan lugemiseks äppi, sest see on mugavam ning kiirem. Oma raamatute 
kirjutamiseks kasutan aga arvutit, sest telefonis kirjutamine on keerulisem ja ka luge-
jale on tekst ebamugavam.

Wattpadist algavad unistused, seda ma võin kindlalt väita. Minu unistus, saada raama-
tule hea tagasiside ja võib-olla tulevikus ka päriselt avaldatuks saada, on osaliselt täi-
tunud. Noorteraamat „Tüdruk ratastoolis“ või uue pealkirjaga „Tehispuur ja Rästas“ 
on pälvinud palju head tähelepanu noorte seas kui lootuse allikas.  Ma ei oleks kunagi 
midagi sellist oodanud, kuid ma ei oleks saanud seda ka teha, kui ma ei oleks Wattpadi 
kasutama hakanud.

Ärge kartke Wattpadi endale kasutajat teha. See on osaliselt eestikeelne ning ma ei 
karda selles osas nõu anda. Minu kasutajanimi on HyperionH ning ma olen meeleldi 
nõus kõigile küsimustele vastama.

Kui sul julgusest puudu tuleb, et oma raamat avaldada, võid samuti minu poole pöör-
duda. Ma usun, et Wattpadis või facebookis on suhtlemine lihtsam. EI ole mingit 
närvitsemist ega sassiläinud sõnu.
Kohtume Wattpadis! Mõnusat kirjutamist! 

Wattpad –  Sõnade algus ja lõpp

Heli Kukk

Sellel aastal korraldati PPAFF juba neljandat korda. Igal aastal on olnud festivali 
lahutamatuks osaks lastele ja noortele mõeldud töötoad. Nii ka seekord. 13.-15. 
oktoobrini õpetasid meie kooli aulas Sondra ja Erik MTÜ Nukufilmi Lastestuu-
diost huvilistele animafilmi tegemise erinevaid võimalusi. Sellel aastal oli teemaks 
eksperimentaalanimatsioon, mis tähendab, et lisaks klassikalistele multikatele 
õpetati osalejatele tahvli-ja liivaanimatsiooni.

Esimesel päeval oli joonisfilmi tegemine ning registreerijaid oli 23, aga kohale tuli 25. 
Joonisfilmi oli üpris raske teha. Ühe joonisfilmi tegemiseks pidi tegema umbes 40-50 
pilti.

Teise päeva tehnika oli lamenukk. Valik oli, kas lõigata tegelased kataloogist välja 
või joonistada ise ja lõigata need välja. Kõik jäsemed tuli eraldi välja lõigata ja pärast 
tahvlinätsuga kinnitada keha külge. Iga liigutust tuli teha kaaderhaaval.

Kolmandal päeval olid täiesti uued tehnikad: liiva-, soola- ja tahvlitehnika. Enamik 
lapsi kasutas liiva- ja soolatehnikat, need olid lihtsamad kui tahvlitehnika.
Iga päeva lõpus said soovijad oma filmile heli teha. Väga vahva taustaheli tegi Rand-
mar Tuulemäe 4.b klassist, kes mängis mandoliini ja laulis laulu „Kikilips“. Tema sai 
ka festivali lõpugalal parima filmiheli auhinna.

Kolmel päeval kokku osales töötubades ligikaudu 88 last viiest erinevast koolist ( 
Albu, Aegviidu, Tapa, Tamsalu ja Tallinna 34. kool ) ning valmis 30 multikat.

31. oktoobril toimus Tapa Kultuurikojas festivali lõpetamine, kus tunnustati parimaid 
multifilmide autoreid. Priit Pärn saatis kõigile tublidele osalejatele videotervituse.

TG saalis valmisid multifilmid

Sabrina Karajev

 5.b klassil toimus 04.09 jalgrattamatk. Jalgrattamatkal sõitsime Lehtsesse. Startisime kooli juurest. Teel oli palju allamäge sõitu. Edasi-tagasi sõit oli 16 kilo-
meetrit pikk. Teel Lehtsesse tegime ühe peatuse. Kui olime Lehtsesse jõudnud, läksime jõe äärde. Seal pidime täitma töölehe jõe ja taimede kohta. Pärast seda 
suundusime Lehtse koolimajja, kus meile tutvustati seda maja. Piilusime paari klassi sisse ka. Siis läksime kooli suurde saali sööma. Igaühel oli oma moonakott 
kaasas. Meil oli võimalus ka grillida: kellel oli soovi, võis vorste või vahukomme grillida. Kui olime söönud, oli aeg tagasi minna. Tagasi sõites pidime tegema 
peatuse, sest üks õpilane arvas, et ta on oma telefoni Lehtsesse unustanud. Õnneks oli tal telefon ikkagi kaasas, aga senikaua, kui tema oma telefoni otsis, lehvitas 
ülejäänud klass U.S.A sõjaväeautodele. Tapa poole sõites pidi palju mäest üles sõitma. Kooli tagasi jõudsime umbes 13.00 paiku. Paar last ei saanud meiega 
kaasa tulla, sest neil polnud jalgratast või siis oli mingi muu probleem. Nemad läksid 5.a klassiga ja tegid jalgsirännaku kodulinnas.

5.b klassi jalgrattamatk 

Grete Kirpu
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sudoku-by-L2G-20050714.svg

MEELELAHUTUS

LAPSESUU EI VALETA

Minu ema on väga ilus. On kohe näha, et ta kunagi noor oli.

Suleliste hulka kuuluvad kõik sulgedega elusolendid - kanad, haned, pardid,linnud ja 
indiaanlased.

Šnitsli tegemisel tuleb kõigepealt liha surnuks kloppida.

Kõige parema meelega söön ma riisipudingit õunakompostiga.

Emadega ei tohi norida, sest nad on kasulikud.

Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik toiduülejäägid ära viskama.

Trooja hobune oli ainult väljast hobune. Seest oli see vagunelamu.

Tüdrukutele on parem mitte abielluda, aga poistele on koristajat vaja.

Vanaema on pere kõige kallim osa. tal on vanakraami väärtus.

Poolsaar on saar, mis veel päris valmis pole.

Vanaema on nii paks, sest ta on headust täis.

Kui vanaemal hammas valutab, paneb ta hambad lihtsalt klaasi.

Kuu peal inimesed elada ei saa, sest poolkuuga poleks neil ruumi.
http://naljad.ee/open/100872/?show=1

Sudoku on loogikal põhinev numbrimäng. Tavaliselt 
koosneb mäng 9×9 ruudustikust, mis on jaotatud oma-
korda 3×3 ruutudeks (regioonideks). Ruudustik tuleb 
täita numbritega 1–9 nii, et üheski reas, veerus ega re-
gioonis ükski number ei kordu.

Kuigi esimene sudoku avaldati USA-s 1979. aastal, saa-
vutas see suure populaarsuse alles 1986. aastal Jaapa-
nis ja levis laialdaselt maailmas alles aastal 2005.

Sudokude levikut soodustavad rahvusvahelised ajakir-
janduskontsernid. Varem avaldati paljudes ajakirjan-
dusväljaannetes ristsõnu, kuid need on kasutatavad ai-
nult ühes keeleruumis. See-eest sudoku keeleruumist ei 
sõltu. Sudokusid on ka palju lihtsam arvutiprogrammi-
dega teha, mistõttu on sudokusid odavam koostada kui 
ristsõnu.



HOROSKOOP
Kuu ja Marsi ühenduse tõttu 
võid mõnes olukorras vindi üle 
keerata – su reaktsioon võib olla 
äkiline ja ette-arvamatu. Sind 
on kerge provotseerida ja endast 
välja viia. Ettevaatust liikluses 
ja kõrgustes!

JÄÄR

Su reaktsioon ja otsustusvõime 
on praegu igas mõttes tasemel. 
Kasutad hetke maksimaalselt. 
Oled vajaduse korral suuteli-
ne igast keerulisest olukorrast 
leidma kiire väljapääsu.

SÕNN

Päev sobib kenasti oma koduse 
majapidamise korrastamiseks, 
mingi uue süsteemi loomiseks. 
Samas ole ettevaatlik tule, gaa-
si ja ohtlike ainetega. Samuti 
ettevaatust loomadega!

KAKSIKUD

Meie mõtted ja soovid on kõr-
gemal tasandil elavad olendid 
ning võivad reaalsust muuta. 
Mõtle sellele ja hakka omi mõt-
teid ja soove teadlikumalt kujun-
dama suurema vastutustundega 
elu ees.

VÄHK

Täna võiksid suurema vaat-
luse alla võtta oma perekond-
likud kohustused. Kui sul on 
tundlikus eas laps, siis võiksid 
talle oma elutarkusi jagada. 
Õige hetk ka koduga ja maja-
pidamisega seotud muudatus-
te tegemiseks

LÕVI

Võimalus nii kirglikuks seiklu-
seks kui ka konfliktiks – põhju-
seks on su enda ego ja liiga suu-
red nõudmised. Samuti oled sa 
kannatamatu ja lood sellega 
närvilisust enda ümber.

NEITSI

Su alateadvus üritab sulle mil-
lestki olulisest märku anda. Näed 
ehk tähendusrikast unenägu või 
koged midagi endetaolist. Mär-
ke tasub kindlasti tähele panna,  
aga mitte ülemäära!

KAALUD

Suuremat rolli mängivad suh-
ted sõprade ja tuttavate, ehk 
isegi juhututtavatega. Kusjuu-
res neis suhetes on oluline just 
vaimne moment, teatud in-
tellektuaalne kokkukuuluvus-
tunne.

SKORPION

Eriti just kõikide üksühele suhete 
suhtes püüa jääda viisakaks ja 
taktitundeliseks. Samuti hoidu 
oma tahte teistele pealesurumi-
sest. Eriti just suhetes konkuren-
tide ja oponentidega kipud üle 
reageerima.

AMBUR

Valitsev planeetide seis muudab 
elu mõnusalt vaheldusrikkaks ja 
põnevaks. Nüüd on lihtne jätta 
endast huvitavat ja intrigeerivat 
muljet, mis soodustab uute tut-
vuste loomist. Üksi olles võid siis-
ki tunda kurbust.

KALJUKITS

Jätad endast vabameelse ja 
originaalse inimese mulje. 
Hakkad rohkem hallis massis 
silma. Ühtlasi võid saada tea-
da midagi uut ja põnevat kas 
siis mõne inimese või lihtsalt 
mingi olukorra kohta.

VEEVALAJA

Kui oled kunstnik või vaimuini-
mene, tunned, kuidas univer-
sum sinuga kõneleb. Kui oled 
aga tavaline kilu, tunned end 
kui räim tomatis.

KALAD

Horoskoop pärined aadressilt: http://www.ohtuleht.ee/ajaviide/horoskoop/tahemargid


