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Me kipume migratsioone kujutama ülearu modernselt, 
sihipärase liikumisena ühest paigast teise, pakitud kohver 
käes. Muinasaegseid rändeid oleks sobivam võrrelda 
põllu vaikse sirutamisega värskete muldade poole, millest 
põld ise on niisama vähe teadlik kui meie metsade muist-
ne asukas.

-- Lennart Meri
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Terekest!
Kätte on jõudnud veebruar ning veel ei ole hil-
ja kõiki oma kahtesid parandama minna, sest 
trimestri lõpuni on jäänud veel kolm nädalat 
ja vaheajale saame üle minna juba 18. märt-
sil.

Seega ongi väga õige aeg, et natuke puhata 
ja oma rahakoti vahelt need 20 eurosenti ära 
anda ning rahus ja vaikuses TG häälekand-
jat lugeda.

Käesolevast lehest leiad sa nii arutlevaid 
artikleid mõnest kooli probleemist, rohkelt 
arvustusi teatrietendustele ja filmile ning 
rohkelt lugusid meie õpilaste tegemistest-toi-
metustest.

Meeldetuletuseks veel niipalju, et kui sa va-
rem pole meie üleskutseid märganud või oled 
veel kahelnud, et kas toimetusega liituda või 
mitte, siis tee seda kindlasti. Astu julgelt mõ-
nele meie toimetuse liikmele (nimed ja klas-
si leiad ülalt paremast nurgast) ligi või otsi 
toimetuse kontaktandmeid netist skännides 
paremal asuvat QR koodi või lihtsalt netileh-
te vaadates. Laupäevaks tekib meie veebilehe-
le ka eraldi link, kus on meie toimetusega lii-
tumise eeelised põhjalikumalt välja toodud.

Helger-Hans

NB!Vabandame toimetuse sisetööst tingitud 
lehe ilmumise edasilükkumise pärast!

tgexpress.weebly.com

TOIMETAJA VEERGTG

PALJU, PALJU, PALJU ÕNNE TG UUELE 
MEEDIAKANALILE: TGTV-LE! 
PIKKA JA EDUKAT TULEVIKKU MEIE 
OMA TELEVISIOONILE NING LOODE-
TAVASTI ON VÕIMALIK JUBA JÄRGMI-
SEST LEHEST ESIMESTE SAADETE JA 
NENDE LINDISTUSTE KOHTA LUGEDA!



KOOL

Õpilaste käitumine Tapa Gümnaasiumis on 
muutunud suureks probleemiks. Pealtnäha ei 
tundugi asjad võib-olla nii hullud, kuid kui pi-
kemalt mõtlema jääda, on lood ikka päris kää-
rima läinud...

Igal hommikul sammub koolimaja peauksest sis-
se enam kui 500 noort, kellest umbes pooled on 
naisterahvad. Kuid kahjuks ei tule paljud noorme-
hed selle peale, et uksest võiks siiski tüdruku enne 
sisse lasta ning alles siis ise minna. Poisid, uskuge 
mind, see naeratus, mis teile saadetakse, kui neiu-
le ust avate, hoiab teid terve hommiku heas tujus. 

Kui noorhärra juba uksest sisse on saanud, võtab 
ta mütsi peast ära. See on elementaarne viisakus 
nii hoone kui ka selles viibijate vastu. Kuigi poodi 
sisenemisel mütsi peast võtmist eriti vajalikuks ei 
peeta, olen mina arvamusel, et peakatte eemalda-
mine majja sisenedes näitab austust hoone vastu. 
Seega tõesti – kes austab poodi, kes mitte. Mina 
ise võtan aga mütsi peast pea igasse hoonesse si-
senedes. Vaid puukuuris jääb müts pähe.

Edasi suundub õpilane enamasti garderoobi poo-
le, kus ootavad teda ees toredad garderoobitädid 
ning korrapidajaõpetajad. Ka neid võiks tähele 
panna ja rõõmsalt naeratades „Tere hommikust!“ 
öelda. Tihti jäävad nad märkamata „halbadel päe-
vadel“, aga kallis õpilane, kas sa  t õ s i m e e l i  
arvad, et sa oled ainus, kellel mõnikord halb tuju 
on? Kas tõesti mõtled, et ühelgi õpetajal ei ole ku-
nagi hommikuti halb tuju olnud? Ning miks neil 
peakski rõõmus meel olema, kui keegi neid tähe-
le ei pane ning neist lihtsalt mornilt, müts peas, 
mööda kõnnib nagu tänavalaternast? Öeldakse, et 
positiivsus on nakkav, aga kahjuks ka negatiiv-
sus. Kui sa päevast päeva ikka kellegi nimel tööd 
rügad ning sulle isegi tere vastu ei öelda, rääki-

matagi tänamisest, siis arvatavasti viib ikka tuju 
nulli küll. Enamik meie kooli õpetajatest on väga 
toredad, rõõmsameelsed ning ülimalt südamlikud. 
Võta siis kas või üks proovipäev, kus teretad kõiki 
neid inimesi, kes sinu heaolu eest seisavad. Tõe-
näoliselt tunned end õhtul palju paremini.

TG-s on suuri küsimusi tekitanud õpilaste riie-
tumisstiil. Eriti kõva lärmi tõstsid õpilased kahe 
aasta eest, kui esimesest kuuenda klassini kehtes-
tati kohustuslik koolivorm. Olen aus ning ütlen, 
et ka minule see idee ei meeldinud. Koolivorm 
on küll hea mõte, aga kui kogunemistel räägitak-
se, et iga inimene on erinev, miks me siis Põhja-
Korea moodi täpselt ühesuguselt riides peaksime 
käima? Lisaks tuleks ka läbi mõelda, milline see 
vorm olema peaks, et päevast päeva sellega koo-
lis käia. Kevaditi on klassides ligi 25 soojakraadi 
ning kampsuni või villase vestiga käimine tundub 
tõelise piinamisena. 6. klass kannataks selle ilm-
selt isegi välja, aga esimest aastat koolis käivad 
juntsud kohe kindlasti mitte. Koolivorm võiks 
olla mugav polo- või triiksärk. Värvitoonid võiks 
iga õpilane ise valida ning kooli logo võiks olla 
väike ning asuda rinnataskul. Sellest õppeaastast 
on küll võimalik ka särke tellida, kuid tellimisle-
hel ei ole näha, milline see reaalselt välja näeb, on 
vaid pisike käsitsi tehtud joonistus. Ja kohe kind-
lasti võiksid õpilased ise valida, kas ta tahab koo-
livormi kanda või valib ise sobivad akadeemilised 
riided. Küll aga ei lähe dressipüksid akadeemilise 
riietuse alla, nagu seda nii mõnigi õpilane arvab. 
Dressside kandmist on põhjendatud sellega, et nii 
on mugavam. Loomulikult on mugavam, aga kui 
kooli kodukorraga on dresside kandmine koolis 
keelatud, siis järelikult endast lugupidav õpilane 
ei tule kooli dressidega, vaid valib teksapüksid 
või velvetid. 

Üheks tabuteemaks on vahetundides skate’is 
suitsul käivad õpilased. Kooli juhtkond on suitse-
tajate takistamiseks mitmeid variante proovinud, 
kuid asjata. Õpilane saadetakse direktori kabinet-
ti, kirjutab seal seletuskirja, saab võib-olla käsk-
kirja ning kõik. Ka politseile vahelejäämine ei ole 
suitsul käijaid muutnud ning probleemile lahen-
duse leidmine on pea ilmvõimatu. Mina olen ar-
vamusel, et las nad rikuvad siis oma tervist, kui 
tahavad. Suured inimesed juba ning kui see neile 
tõesti nii suurt huvi pakub, siis vabal ajal las suit-
setavad, palju tahavad, aga vahetundides suitsul 
käimine rikub tohutult meie kooli mainet. Üsna 
tihti on koolimaja külastamas kas mõni loengu-
pidaja või teiste koolide personal ning suitsuhais, 
mis mõnel õpilasel küljes on, tõmbab „vee peale“ 
kogu kooli mainele. Lisaks väliskülalistele häirib 
see ka teisi õpilasi. Väga raske on tunnis olla, kui 
kohutav suitsuhais üle pea käib. Keset talve ei saa 
ka akent pikalt lahti hoida ning nii tulebki see väl-
ja kannatada. Alalõpmata tekib küsimus, kas õpe-
tajatel tõesti ei ole õigust sellised õpilased tunnist 
kõrvaldada, kuna nad on kõikidele ruumisviibija-
tele otseselt ohtlikud? Õnneks on ka suitsetavate 
õpilaste seas levima hakanud e-sigaretid, mis pas-
siivsele suitsetajale ohutumad on ning kohutavat 
ning väljakannatamatut haisu endast järele ei jäta.
 
Kui me suudaksime nendest paarist viisakus-

punktist, mida ma selles artiklis kirjeldasin, kin-
ni pidada, oleks kõigil parem elada. Kahjuks aga 
tundub praeguse olukorra parandamine ilmvõi-
matuna ning tuleb lihtsalt loota, et küll aeg kõik 
haavad parandab ja järgmised lennud tõstavad pea 
üles ning märkavad inimesi meie ümber, suuda-
vad hoolida ja armastada nii üksteist kui ka kesk-
konda, milles me paratamatult olema peame. 

Helger-Hans Külmallik

Meie käitumine tõbab 
koolile “vee peale”

Foto: www.tapa.ee
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"Kuidas hindate õpetaja ja õpilase vahelist suhet ja koostööd?"- just selli-
sele küsimusele vastasid nii õpilased kui ka õpetajad Tapa Gümnaasiumis 
sügisesel koolitusel väga negatiivselt, hinnates saja punkti skaalal olukor-
da 30-40 punkti vahel ning mitte rohkem. Kuid mida teha, et see olukord 
muutuks?

Öeldakse ju, et laps on kodu peegel ja just seetõttu arvan, et kõige esimese 
asjana tuleks probleemile lahendust otsida kodust. Kurvaks teeb see, et halb 
käitumine õpilaste puhul tavaliselt ei muutu ning lõppeb paratamatult kas di-
rektori käskkirja või mõne muu karistusviisiga. Siin tuleb mängu juba õpilase 
enda tahtejõud muutuda ja mõelda, kas sellise probleemse käitumisviisiga on 
võimalik hea tulemusega kool lõpetada ja kui suured võimalused on tal tulevi-
kus saada positiivset tagasisidet edasiste õpingute jaoks.

Minule jääb mõneti selgusetuks see, miks mõned õpetajad jätavad õpilastele 
mulje, et nad on siin koolis vaid töö pärast. Tõsi, sellele kirjeldusele ei vasta 
suurem osa õpetajatest, kuid siiski selliseid õpetajaid eksisteerib. Õpetajatele 

tuleks selgeks teha, et on oluline tunnis olla rõõmus ja positiivne, mitte välja 
näha kui mingi hall kuju, kelle ainukene eesmärk koolis on oma töö ära teha ja 
õppekava punktid kindlasti sõna-sõnalt aasta lõpuks läbi võtta. Arvan, et pigem 
tuleks panustada rohkem sellele, kuidas tunde huvitavamaks teha ja kuidas 
nendest hallidest kujudest klassi ees saaksid naeratavad ja enda tööd armas-
tavad õpetajad ning õpilastest särasilmsed töökad noored. Siinkohal pakuks 
välja mõtlemapanevaid koolitusi, mis annaks motivatsiooni nii õpetajatele kui 
ka õpilastele.

Positiivsusest pakatavate õpilaste ja õpetajate vahelised head suhted loovad 
rõõmsa meeleolu, milles on raskused kergesti ületatavad ning usaldus suurem 
ja koostöö parem. Õpetajate ja õpilaste omavaheline koostöö ka väljaspool õp-
petööd parandaks nendevahelisi suhteid ning kindlasti tekib ka suurem usaldus 
mõlema osapoole vahel. Miks mitte kaasata õpetajaid võtma osa õpilaste kor-
raldatud üritustest ning korraldada ka kooliperele ühiseid väljasõite? See oleks 
kindlasti antud probleemi jaoks ideaalne lahendus.

Kool karjub heade suhete järele

Marie-Johanna Kippar

Foto: www.koolielu.ee

21.detsembril toimus meie koolis järjekordne jõululaat. Müüjaid jätkus 
kolmele korrusele ja ka ostjaid ning niisama uudistajaid oli palju. Valit-
ses tore pühade-eelne meeleolu ja elevus.

Suures enamuses pakuti müügiks isetehtud asju: kootud kuuseehteid, helku-
reid, karpe, salle, ehteid, küünlaaluseid. Loomulikult ei puudunud laadalt ka 
söögid-joogid. Piparkookide hinnad olid vahemikus 0,10-1 euro, sõltuvalt 
suurusest ja kaunistustest. Mõned lapsed müüsid loosipileteid. Kahjuks olid 
enamasti auhindadeks kasutatud mänguasjad, rohkem oleks meeldinud ikka 
omatehtud auhinnad.

Paljud müüjad said väga kiiresti oma kauba müüdud. Mõned kauplejad pidid 
hindasid alandama, et asjad uue omaniku leiaksid. Usun, et kõik soovijad 
leidsid laadalt meelepärase kingituse endale, kodustele või sõbrale ning said 
ka maiustada imemaitsvate vahvlite, piparkookide ja pirukatega.

Ülevaade jõululaadast
Sabrina Karajev

Foto: TG Sõlm

Mis see on?
Robotex – mis see on? Kõige lihtsa-
mas võtmes on see robotivõistlus, 
kus tuhanded eri vanuses noored 
enda teadmisi näitavad ja terve 
nädalavahetuse lõbutsevad.

Tänavu toimus 15. Robotex ja see 
tõusis oma rekordilise osalejate ar-
vuga Põhja-Euroopa suurimaks ro-
botivõistluseks. Robotexil leiavad 
aset erinevad väljapanekud, näitused 
ja noortele suunatud töötoad. Alates 
2010. aastast on võistlus mitmepäe-
vane, mis võimaldab korraldada eri-
neva raskusastmega võistlusi ning 
tuua kokku kõik robootika-, teaduse- 
ja tehnikahuvilised. Robotexi raames 
on viimasel viiel korral toimunud ka 
tehnoloogianäitus.

Miks on see oluline?
Robotexi peamine eesmärk on teki-
tada noortes huvi tehnikaerialade, 
teaduse ja robootika vastu. Just see 
võistlus võib olla väga suur teerajaja 
mitmete noorte erialavalikus.

Samuti on Robotexil suur roll koos-
töö arendamises ettevõtetega kui ka 

Eesti robotiehitajate taseme tõstmi-
ses rahvusvahelises konkurentsis.

Robotex 2015 – emotsioonid ja tu-
lemused
Neljandal detsembril 2015 pakkisid 
12 Tapa Gümnaasiumi noort oma 
asjad ja asusid Tallinna poole teele, 
et samuti näidata oma viimaste näda-
late tööd teiste robotihuviliste seas. 
Emotsioonid olid hommikul laes. 
Kes proovis bussi tagaotsas maga-
mata ööund tasa teha, kes proovisid 
tulemusi ennustada, kes lobisesid 
niisama ootuspõnevuses ja kes lasid 
hommikul jõululaule meeleolu teki-
tamiseks – igaühel oli oma roll.
 
Kuid õige emotsioon jõudis kohale 
alles siis, kui TTÜ spordihoone ette 
jõusime ja uksest sisenesime. Regist-
reerimislaua ääres oli juba järjekord, 
kaugemal oli kuulda robotite hääli 
ja lõppematut jutuvada. Mõne hetke 
pärast olid kõikidel erkkollased käe-
paelad, kleepsud võistkonna numbri-
ga varrukatel  ning robotid hakkasid 
tehnilise kontrolli lauani jõudma. Sel 
aastal oli meie robotitega kõik korras 
ning kõik pääsesid õnnelikult võist-

Õnnejoovastus ja Pettumustunne 

teadmistega käsikäes

Heli Kukk
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lema.

Järgnes nagu tavaliselt ootusärevus 
ning isegi killuke igavust. Selle põh-
juseks võisid olla meie võistkonna 
(TG NXT võistkond, mis osales lin-
naläbimises. Võistkonda kuulusid 
Helger-Hans Külmallik, Heli Kukk ja 
Romet Matsiselts) puudulikud katse-
tamisvõimalused.  Peagi aga leidsime 
ka meie endale tegevust: külastasime 
näitusi, analüüsisime loovate kon-
kursside võistlustöid ja uurisime, kust 
iga võistleja endale Robotexi särgi 
saab.

Peagi oli võistlusmöll algamas. Lin-
naläbimises oli kaks järjestikust kat-
set. Esialgu läks meie võistkonnal ül-
latavalt hästi, sest jõudsime rajal seni 
võistelnutest kõige kaugemale, kuid 
peagi meie võidurõõm kustus. Pisike-
se näpuvea tõttu sõitis meie robot ra-
jalt välja ning leppida tuli kaheksanda 
kohaga.

Edukaim oli Lego joonejälgimise 
võistlus, kus 61 võistleja seas jõudis 
poolfinaali	(4.	koht)	Kertu	Zabukas	ja	
5.-6. kohta jäid jagama Robert Vilms, 
Jako-Kaarel Härm, Maarja Vällmann. 
Ühe joonejälgimise võistkonna võist-
lemise peatas teine Tapa Gümnaasiu-
mi võistkond, kes võitis raja mitte kii-
ruse, vaid strateegiaga.
 
Lego sumos olid tulemused nõrge-

mad ning alagruppidest edasi ei jõu-
tud, kuid kõik olid ikkagi ülimalt tub-
lid ja võistlesid innukalt.

Ainukesed kohad, mis sel aastal saa-
vutati, olid Fotokonkursil „Roboti 
hingeelu“, kus Heli Kukk saavutas 
oma piltidega nii teise kui ka kolman-
da koha. Piltide põhiteema oli see, 
kuidas meie ei tea, millest robotid 
mõtlevad, kui nad seda üldse teevad, 
ja see, kuidas inimesed liiguvad nen-
dele teadmistele aina lähemale. Esin-
datud olid ka kolmas pilt, mis süm-
boliseeris korrapärast korratust roboti 
sisemuses. Seda, kuidas ühel hetkel 
võib robot teha, mida sa soovid, kuid 
teisel hetkel annab alla ja teeb, mida 
ise soovib, täpselt nii, kuidas tuju on.
Rongiga tagasi Tapa poole sõites nä-
gid kõik välja nagu laibad, kuid olid 
siiski rõõmsad ja õnnelikud. Nagu 
iga aasta oli ka seekordne üritus minu 
jaoks täiesti unustamatu. Nalja sai 
igal pool: imeliku maitsega küüslau-
guleibadest kuni heeliumi tõmbami-
seni välja.

Miks ma peaksin tulema?
Lihtne küsimus – see on äge. See on 
hea	 koht	 tutvuda	 erinevate	 firmade-
ga, ennast arendada ja täiendada ning 
kindlasti panna oma teadmised proo-
vile. See on huvitav kogemus, mis ei 
lähe kindlasti pikka aega meelest ära.
Kohtume ROBOTEX 2016!
 

Meie tulevased teadlased, programmeerijad 
Foto: Villu Varblane

Õpilasleiutajate riiklikud konkursid toimuvad 2008.aastast alates ja neid 
korraldab Eesti Teadusagentuur. Konkursile oodatakse leiutisi, mis la-
hendavad kellegi igapäevaseid probleeme ja aitavad elu paremaks muu-
ta. Ideede loomisel ja probleemide lahendamisel saab kasutada lisaks 
oma mõttele ka erinevaid koolis õpetatud teadmisi.

Igal aastal saadetakse  konkursile 600-800 tööd. Neid hinnatakse kolmes va-
nuserühmas: 1.-4.klass, 5.-9.klass, 10.-12.klass. 2015.aastal oli 775 ideed 844 
autorilt 82-st koolist. Parimatele leiutajatele on riiklikud (rahalised) preemiad 
ja need on viimasel kolmel aastal üle andnud EV president Toomas Hend-
rik Ilves. Lisaks annavad eriauhindu Eesti Ameerika suursaatkond, Kuninglik 
Taani saatkond, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium jt. 4.-9. klassi 
preemiasaajad osalevad leiutajate talvekoolis.

Mina koos Sandraga (5.a klass) olen konkursil osalenud 4 aastat ja kahel kor-
ral oleme saanud 3. koha. Eelmisel talvel võtsime osa ka Tartus toimunud tal-
vekooli tegevustest. Selleks, et võita ei pea idee olema väga keeruline,küll aga 
uudne ja huvitav. Meie 3.koha saanud leiutis oli kahepoolse teibiga köögirätik. 
2012.a võitis esikoha 1.klassi poiss, kes mõtles välja digiketta. Sellest on abi 
kettaheitjatele heite täpse pikkuse mõõtmiseks GPS abil. Eelmisel konkursil 
oli välja mõeldud vahva koerakuut, mille funktsioone (nagu temperatuur, toit, 
jook jne) saab juhtida arvuti abil. Viimasel konkursil olid nooremas vanuse-
rühmas võidutööd. „Pepulauaga jope“,  „Tark töövihik“, „Reguleeritava põh-
jaga bassein“. Vanemas vanuserühmas võitis 1.preemia ja lisaks eripreemia 
(osalemine rahvusvahelisel õpilaste teaduskonkursis Intel ISEF Ameerikas) 
Saue 12.klassi poiss oma tööga „Ekstruuder V3-Plastikute taaskasutamine läbi 
3D-printimise“. See on töötav prototüüp ja juba edukalt kasutamist leidnud.

Tuntud vanasõna ütleb, et „Vajadus on leiutiste ema“. Seepärast peab ümb-
ritsevat elu jälgima avataud meele ning silmadega. Ning kui märkad mõnda 
probleemi, siis ei peaks mõtlema, miks see asi just sedasi on, vaid kuidas saab 
seda asja paremaks muuta, probleemi lahendada.

Kasutatud allikas: www.etag.ee/teadpop/opilasleiutajate-konkurss/

Õpilasleiutajate riiklik konkurss
Sabrina Karajev

Foto: www.etag.ee
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27.novembril korraldati algklasside tantsupäev. Sellel päeval toimus disko, 
õpetati tantse ja olid võistlused. Ma küsitlesin ka paari poissi 1.B klassist. 
Nende lemmiklauluks, mis diskol mängis, oli Psy – „Gangnam Style“. Poiste 
arvates oli diskol tore ja lõbus tantsida. Ja nad arvasid veel, et diskosid alg-
klassidele võiks olla rohkem.

Sama päeva õhtul toimus ka disko 5. kuni 12. klassidele, millest võttis osa 
märgatavalt palju õpilasi ning kohalolnute üldmulje oli väga hea. Puldist kõ-
lasid ka kõik soovilood, mis facebook’i vahendusel „Sõlmele“ esitati.

Grete Kirpu

Algklasside tantsupäev
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Eelmise aasta novembri lõpus saime teada, et 9.klassidel on kohustuslik 
läbida karjäärinõustamine ja sellega kaasnevad testid. 

Detsembri alguses alustasime oma käiku Rakvere Rajaleidjasse, kus meid oo-
tas väga jutukas nõustaja. Ruumi sisenenud, istusime neljastesse laudadesse, 
kus pidime esimese tegevusena kirjutama paberile oma eesnime ja iseloomus-
tama end eesnime tähtedega, nt A-armas, I-ilus, R-rõõmus ja I-intelligentne. 
Edasi hakkasime arutlema selle üle, mis võimalused on meil pärast 9. klassi. 
Meile pakuti neli varianti: gümnaasium, kutsekool, kodu ja töö. Nõustaja üt-
les kohe, et koduvarianti ta ei soovita, sest hiljem on raske jälle kooli minna. 
Pärast seda pikka arutelu saime töövihikud, kus pidime täitma paar harjutust. 
Siis selgus, mis meile kõige rohkem sobib, kas gümnaasium või kutsekool. 
Tunni teises pooles anti meile kätte test, kus oli hulk ameteid. Oli antud kaks 
ametit ja tuli valida, kumba ma nendest eelistaksin, näiteks arst või õpetaja. 
Selle tulemusena punkte kokku liites saime teada, kelleks me tulevikus kõige 
paremini sobime. Nendega, kes polnud endas veel väga kindlad, lubati indivi-
duaalselt ühendust võtta. Testile järgnes „Kuldvillak“, mille läbivaks teemaks 
olid ametid. Moodustasine paarid ja hakkasime vastama. Võitjad said endale 
pastakad. Ja kuna kõik olid tublid, said kõik ka šokolaadid. Need 1,5 tundi 
möödusid väga kiiresti. Sinna minnes ei teadnud ma pooltki nii palju, kui tean 
nüüd. Pärast karjäärinõustamist oli kõigil vaba aeg. Igaüks sai teha seda, mida 
tahtis: mõned läksid ujuma, teised poodi ja kolnandad otse bussiga koju. See 
päev oli kõigi jaoks väga hariv ja ka lõbus. Oli tore veeta üks päev koos oma 
klassiga väljaspool kooli.

Karjäärinõustamine

Airi Võsuri

Foto: www.innove.ee

Igal aastal räägitakse ühes või tei-
ses kohas uusaastalubadustest ning 
nende täitmisest. Sellega seoses ot-
sustasin teha ka meie koolis selle-
teemalise lühiküsitluse, et uurida, 
kui paljud õpilased annavad uueks 
aastaks lubadusi ning miks? Vastu-
sed oli mõneti üllatavad.

Viisin küsitluse läbi gümnaasiumis 
ning tahtsin vastust kahele põhilisele 
küsimusele: mida arvate uusaastalu-
badustest ja kas annate neid? Kolme 
klassi peale vastas 35 õpilast, allole-
valt sektordiagrammilt on näha prot-
sentuaalne ülevaade küsitlusest.

Nagu diagrammilt näha, siis enamik 
gümnasiste ei anna uusaastaluba-
dusi ning nagu küsitlusest selgus ei 
näe nendel ka mõtet. Õpilased, kes 
vastasid „ei“ tõid põhjuseks, et pole 
vaja oodata aastavahetust, et ennast 
muuta, vaid iga uus päev on millegi 
uue algus. Samuti tunnistati, et neil 
ei seisa plaanitud lubadused meeles, 
vaid meenuvad alles järgmisel aastal. 
Arvati, et need on ületähtsustatud, 
kaugelt sisserännanud mõtteviis ning 

mõttetud. 

Gümnasistid, kes lubasid midagi, ar-
vasid, et need on vajalikud, sest aita-
vad õigel teel hoida, seavad eesmär-
gid, annavad kätte sihi, mille poole 
püüelda, annavad motivatsiooni, jõu-
du ning tõstavad enesehinnangut. Oli 
ka neid, kes lubadusi ei anna, kuid 
arvavad, et see on tore, kui inimesed 
endale eesmärke seavad ning neid ka 
täidavad. Kõik küsimustele vastanud 
poisid olid uusaastalubaduste vastu, 
kuid need 7 vaprat, kes andsid luba-
dusi olid kõik tüdrukud.
Olen mõlema poolega mingis osas 
ühel meelel. Nimelt arvan, et ainult 
aastavahetus ei peaks olema see aeg, 
kus ennast muuta, kuid samas imet-
len neid, kes tõesti suudavad endale 
antud lubadustest kinni pidada. Kuid 
kuna järjekordselt on aastanumber 
vahetunud võiksime me kõik mõel-
da, mida enda juures veel paremaks 
muuta. Me ei pea ennast täiesti tei-
seks inimeseks muundama, vaid liht-
salt „värskendama“.

Uus aasta, uus mina?

Kelly Vildek

Novembri lõpus esilinastunud Eesti mängufilm „Must alpinist“ on pal-
jusid köitnud oma müstika ja õudussugemetega, viies vaatajad 27 aastat 
tagasi - aega mida meenutatakse erinevate emotsioonidega.

Filmi sündmustik põhineb tõestisündinud lool, kus kuus Tartu üliõpilast ot-
sustavad minna talvematkale Burjaatia mägedesse, kõigil erinev eesmärk. Kes 
tahab leida nefriiti, kes lõbutseda ning kes läheb ainult tunnete pärast kaasa. 
Kahjuks võtab reis aga ootamatu ja õnnetu pöörde.

Mustast Alpinistist
Kelly Vildek

Pärast linateose vaatamist ja sellele korduvat mõtlemist tekkis mu pea kohale 
suur küsimärk - mida tahetakse vaatajatele öelda või näidata? Kas tegemist 
on kinotükiga, kus lahatakse inimeste vahelist suhtlemist rasketes ja pinevates 
olukordades,	 õudusfilmiga,	 ellujäämispõnevikuga	 või	 hoopis	 dokfilmi	 suge-
metega teosega, kus näidatakse järjekordselt NSVL eripära? Välistasin enda 
jaoks	õudusžanri,	sest	treilerist	ja	eelnevast	kõmust	tingituna	ootasin	rohkem	
hirmuäratavamaid	olukordi.	Enne	filmiseanssi	olin	isegi	veidike	pabinas,	sest	
teades,	et	mulle	ei	meeldi	õudusfilmid	polnud	ma	vaimustuses,	et	järgmised	1h	
ja 43min iga natukese aja tagant võpatan. Kuid seda ei juhtunud, ma küll eh-
musin, kuid üksikutes kohtades. Ilmselt on üheks põhjuseks see, et olen 21.sa-
jandi	teismeline	ning	kui	räägitakse	õudusfilmist,	siis	ootan		zombisid.	Samas	
- mõeldes end nende inimeste asemele kardaksin samuti, sest kohalike ebausk 
on	tõsiselt	nakkav	ning	võib	tekitada,	nii	nagu	filmiski,	hallutsinatsioone.

Ma	ei	ole	tol	ajal	elanud	ning	ma	ei	tundnud	filmi	vaadates	situatsioonikoo-

mikat või nostalgiat. Seetõttu on mul ka raske kirjutada objektiivselt. Saan 
kommenteerida ja arvustada ainult seda, mida olen lugenud või kuulnud. Juba 
filmi	süžeele	mõeldes	tundub	mulle,	kui	tänapäeva	noorele,	keda	teavitatakse	
ohtudest igal sammul, täiesti mõeldamatu, et kuus noort lähevad raskele ja ris-
kantsele rännakule üksteist vaevalt tundes ja nii vabas meeleolus. See tundub 
juba eos läbikukkumine.
 
Minu jaoks olid enamus kohad, mis ilmselt oleksid pidanud olema hirmutavad 
või koomilised, lihtsalt jaburad ja võikad. Samas, nii mõnelegi „selle aja ini-
mesele“ tuli suule muie. 

Filmi tõsidus on kaheldav üleloomulike nähtuste ja imelike situatsioonide tõt-
tu.	Muidugi	on	mainitud,	et	90%	filmist	on	tõsi,	kuid	milline	osa	täpsemalt?	
Arvatavasti ei saagi me seda teada, kuid kas olekski vaja? See ainult vähendaks 
selle	filmi	erilisust.

6
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Lõppenud aasta novembris toimus 
19. Pimedate Ööde Filmifestival 
(PÖFF), mis on üks Põhja- Euroopa 
suurim ja omanäolisim. Tapa Güm-
naasium korraldas 20. novembril 
gümnaasiumiõpilastele väljasõidu 
Tallinnasse Solarise kinno, kus käi-
sime vaatamas kolme noortele suu-
natud	 dokumentaalfilmi.	 Linateosed	
kuulusid PÖFF-i alaprogrammi ni-
mega Just Film, mis on täpsemalt las-
te-	ja	noorsoofilmide	festival.

Viietunnine	filmimaraton	algas	Taani	
ja Poola koostöös valminud Hanna 
Polaki tööga „Midagi paremat on tu-
lekul“. Film on erakordne juba see-
tõttu, et selle ülesvõtmiseks kulus 14 
aastat. Linateose sisu on aga vägagi 
traagiline ning mõtlemapanev.

Nimelt räägib lugu elu hammasra-
taste vahele jäänud inimestest, kes 
elavad Moskva lähistel ühel suurimal 
prügimäel. Film keskendub õnnetule 
tüdrukule	nimega	Yula,	kes	on	filmi	
alguses	11-aastane.	Režissöör	Hanna	
Polak veedab väga palju aega prü-
gimäel,	 et	 filmida	Yula	 ja	 tema	 saa-
tusekaaslaste väga ebainimlikku ja 
masendavat elu. Päevad saadetakse 
õhtusse prügi sorteerides, et rauda 
leida ning selle müügi pealt teenitud 
raha eest viina ja sigarette osta. Fil-
mile lisavad õudu traagilised kaad-
rid räpastest lastest, külmunud jä-
semetest ning inimeste avameelsed 
lood nende õnnetust saatusest ning 
lootusetust olukorrast. Yula kasvab 
aga oma kohutavale olukorrale vaa-
tamata nagu iga teinegi noor. Ta ar-
mub ja saab isegi lapse, kuid otsustab 
temast loobuda, sest Yula ei soovi 

kellelegi samasugust elu, nagu ta ise 
on elanud. Kahekümne viie aastasena 
õnnestub peategelasel siiski sellest 
maapealsest põrgust põgeneda ning 
oma elu rööpasse saada. 

Tegu	on	emotsionaalselt	raske	filmi-
ga, mis avab vaatajate silmad. Usku-
matu on näha, et meie oma idanaab-
rite juures leidub noori inimesi, kes 
veedavad oma elu sõna otseses mõt-
tes prügimäel elades. Imestama pa-
neb ka see, et võimud ei võta midagi 
nende aitamiseks ette ning üritavad 
prügimäe elanike olemasolu üldse 
maha	vaikida.	Antud	filmi	loomisel	ei	
ole keskendutud tehnilisele täiuslik-
kusele, vaid loole endale, mis korvab 
oma sügavusega kõik operaatoritöö 
puudujäägid.

Teine	 film,	 mida	 vaatasime,	 kandis	
pealkirja „Mask, mille taha peitud“. 
Režissöör	 Jennifer	 Siebel	 Newsom	
sukeldus tänapäeva noormeeste ja 
poiste psüühikasse, et selgitada psüh-
holoogide tõestuste ja otseste näidete 
abil, kuidas mõjuvad ühiskonna hoia-
kud mehisuse suhtes noorte arengule.

Aastasadade jooksul pole arusaam, 
kuidas üks õige mehepoeg peaks käi-
tuma ja olema, muutunud. Noorme-
hed peavad pidevalt tõestama oma 
võimeid näiteks spordis, sõprade kes-
kel ja koolis. Juba lapsena õpetatakse 
tulevastele meestele, et ei tohi nutta 
ega oma tundeid välja näidata, sest 
see on nõrkuse ja memmekuse märk. 
Nii õpivad noored tundeid endasse 
koguma, kuid lõputult ei suuda ini-
mese psüühika seda taluda. See viib 
halva käitumise, vägivalla ja isegi 

enesetappude ja koolitulistamiseni. 
Lisaks peab enamik koolipoisse igal 
hommikul panema ette maski, sest 
ühiskonna normid ei luba noorel käi-
tuda omavanuste keskel iseendana. 

Taas kord oli tegu ühe väga süga-
vamõttelise	 filmiga,	 mis	 puudutab	
väga	paljusid.	Kuigi	film	toetus	USA	
uuringutele, arvan, et samasuguste 
probleemidega peavad inimesed rin-
da pistma ka Eestis või ükskõik milli-
ses maailma riigis. „Mask, mille taha 
peitud“ oli hästi üles ehitatud, koos-
nedes nii professionaalide arvamu-
sest kui ka abi vajavate noorte enda 
mõtetest.	 Arvan	 ka,	 et	 filmis	 toodi	
välja tõsiseltvõetavad probleemid, 
millele ühiskond peaks rohkem tähe-
lepanu pöörama.

Kolmandaks	vaatasime	režissöör	Avi	
Lewise	 filmi	 „See	 muudab	 kõik“.	
Film keskendus kliimamuutustele, 
mis on praegusel ajal väga aktuaalne 
teema. 

Film tõi välja karmi tõsiasja, et inim-
kond on oma koduplaneeti juba üle 
poole sajandi järjepidevalt ja massi-
liselt hävitanud. Loodus aga hakkab 
väsima ning kui me kohe drastilisi 
muudatusi ette ei võta, viime peagi 
Maa lihtsalt hävingusse. Kahjuks on 
meie kapitalistlik maailm seadnud 
esikohale raha teenimise ja kasumi 
ning looduse seisukord on jäänud 
tagaplaanile. Film tõi välja üle maa-
ilma kodanikuliikumised, kes võitle-
vad kapitalistlike tööstuste vastu, mis 
laiendavad piirangutele vaatamata 
oma tehaseid ja kaevandusi. Samuti 
esitati kindlad faktid, et peagi hakka-

vad taastumatud maavarad lõppema 
ning kliima soojenemine ei paista 
peatuvat. Looduskaitsjad kutsusid 
inimesi üles suurettevõtetele ja valit-
sustele vastu astuma ning kasutama 
taastuvaid loodusvarasid, sest vaid 
üheskoos suudame midagi muuta.

„See muudab kõik“ tegeles kogu 
inimkonna jaoks väga tähtsa problee-
miga. Selge on see, et kui soovime 
oma tulevastele põlvedele elamis-
väärset keskkonda, peame muutus-
tega alustama kohe. Samas tundusid 
mulle aktivistide nõuded vahepeal 
veidi naiivsed, sest päevapealt ei saa 
sulgeda ühtegi tehast ega kaevandust. 
Kõigepealt tuleb luua plaan, kuidas 
asendada praegustest tehastest saa-
dav energiahulk taastuvenergiaga. 
Tundub aga, et õnneks on valitsusju-
hid aru pähe võtnud ja tahavad klii-
maprobleemidega lõpuks tõsiselt te-
geleda. Seda näitas ka edukas Pariisi 
kliimakonverents. Filme, mis paljas-
taksid kliimamuutuste tegelikke arve 
ja ohtusid, peaks rohkem tegema ja 
propageerima, sest see aitab aina 
enam inimesi mõtlema panna. „See 
muudab kõik“ täitis selles osas minu 
arvates täielikult oma eesmärgi.

Kõikidest	filmidest,	mida	vaatasime,	
on inimkonnal midagi õppida ning 
kohe kindlasti peaksime oma igapäe-
vaelus rohkem tähelepanu pöörama 
nii „prügikollidele“, igapäevastele 
noorukitele kui ka globaalsele soo-
jenemisele. Järele mõeldes oleme 
ju meie, heaoluühiskond, kõik need 
probleemid tekitanud.

Kristjan Kurg

Intellektuaalne dokfilmimaraton

Foto: www.justfilm.ee



TGNALJA PEAB IKKA SAAMA
Juku küsib: "Miks öeldak-
se, et porgandite söömine 
parandab silmanägemist?"
Õpetaja vastab: "Kas sa oled 
näinud mõnda jänest, 

kellel on prillid?

Isa pahandab Jukuga: „Kuule, 

poiss, nii see asi ei lähe! Sul 

pole muid hindeid kui kahed ja 

ühed! Millal sa need ükskord ära 

parandad?“
„Ei tea. Klassipäevik on õpetajate 

toas ja seal on alati nii palju rah-

vast, et hindeid parandama on 

väga raske pääseda.“

Õpetaja: "Juku, mis tööd su isa 
teeb?"

Juku: "Ta on mustkunstnik. 
Tema leivanumber on inimeste 

pooleks saagimine".
Õpetaja: "Kas sul vendi-õdesid 

ka on?
Juku: "Jah , kaks poolvenda ja 

kaks poolõde."

Väike Juku küsib emalt: „Kuidas inimesed 
maailma said?“ Ema vastab: „Aadam ja 
Eeva abiellusid ja said lapsed. Ja nende 

lapsed said lapsed. Ja nii edasi .“

Juku läheb isa juurde ja küsib: „Kuidas 
inimesed maailma said?“ Isa vastab: „In-
imesed arenesid ahvidest ja kujunesid 

järk-järgult selliseks nagu täna oleme.“

Juku läheb ema juurde tagasi ja ütleb: „Sa 
valetasid, isa ütles, et inimesed arenesid 
ahvidest“. Ema vastab: „Ei valetanud, isa 

rääkis oma suguvõsast.“

„Kas sa lõvi kardad?“ küsib 
Juku isalt.
„Ei , poeg.“

„Aga tiigrit?“
„Ei karda.“

„Aga lõvi ja tiigrit, kui nad 
koos on?“

„Ei .“
„Aga kas sa sarvedega Vanapa-

ganat kardad?“
„Üldse ei karda!“

Juku jääb mõttesse, siis ütleb:
„Nojaah , see tähendab, et ai-

nult meie ema kardadki .“

Juku seisab muusika-
tunnis tooli peal .

Õpetaja küsib: “Juku, 
miks sa tooli peal sei-

sad?”
Juku: “Ma püüan kõr-

geid noote!”

Noor pankur saab kätte oma esimese preemia ja 

otsustab minna rätsepa juurde ja lasta õmmelda 
endale uue ülikonna.Proovib ülikonda selga ja märkab, et pükstel pole 

taskuid. Mainib seda rätsepale, kes küsib: "Sa oled 

ju pankur?" Mees vastab: "Jah , olen". 
Rätsept jätkab: "Siis on ju kõik õige . Keegi pole ku-

ulnud pankurist, kes käsi  o m a  tasku paneb."

Vana mees sõidab autoga Tartust Tallinna. 

Naine helistab talle: "Kallis, sõida ettevaat-
likult, raadios räägitakse, et Tartu maan-
teel sõidab üks hull vastassuunavööndis."

Mees vastu: "Jah , ma tean , aga neid on 
kindlasti rohkem kui ÜKS. Kõik kes vastu 

tulevad on vastassuunavööndis."
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Šokolaad on üks popu-

laarsemaid valentinipäe-

va kingitusi , eriti kui va-

litakse kingitust naisele . 

Miks? Aga võib-olla selle-

pärast, et šokolaad on tea-

da-tuntud afrodisiaakum 

ehk „armurohi”. Valentinipäeva on tähistatud 

juba üsna pikka aega, aga kas 

tead, kui vana valentinipäev 

tegelikult 
on? 

Juba 
vanad 

roomlased tähistasid sarnast 

päeva naiste ja abielu kaits-

va jumalanna Juno auks. Mõ-

ned sajandid hiljem kuulutas 

Inglise kuningas Henry VII 14. 

veebruari 
ametlikult 

Püha 

Valentini päevaks.
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Igal aastal tehakse valentinipäe-
val tohutu hulk kingitusi . Aga 
kas sa tead, mis on parim kin-
gitus, mis kunagi naisele kingi-
tud? See võib tõesti üllatada – 
tegemist on kuulsa Taj Mahaliga 
Indias. Selle ehitas šahh Jahan 
oma naise mälestuseks. Eks kat-
su nüüd midagi veel paremat välja mõelda...
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http://www.dormeo.ee/artiklid-dormeo/seks-suhted-ja-ilu/lobusaid-fakte-valentinipaeva-kohta.htm?t=a



HOROSKOOP
JÄÄR

Võimalik, et ootate teiste imet-
lust ja heakskiitu, kuid selle puu-
dumisel muutute agressiivseks ja 
hakkate iga hinna eest omale tä-

helepanu püüdma.

SÕNN
Tänane päev võib tuua uut selgust 
teie mõtetes ja tunnetes. Avastate 
ootamatult, et see, mis siiani tun-
dus käsitlematu on nüüd täiesti 

mõistetav.
KAKSIKUD

Tänane päev võib ootamatult tuua 
teie ellu inimese, kellega väga lä-
hedaseks saate . Sellest võib arene-
da romantiline ja igati meeldiv 

suhe.

VÄHK
Kui teil on mingi saladus, mida 
olete teadlikult varjata püüdnud, 
siis nüüd võite sattuda situat-
siooni , kus tunnete soovi see en-

dast välja rääkida.
LÕVI

Kipute liiga jäigalt kinni hoid-
ma põhimõtetest, mis teile tegeli-
kult midagi väärtuslikku ei paku. 
Püüdke maailma avarama pilgu-

ga vaadata.

NEITSI
Võite täna kergemini , kui tavali-
selt inimestega ühist keelt leida. 
Suudate kerge vaevaga tunneta-
da teiste soove peentasandil ning 

vastavalt sellele ka käituda.
KAALUD

Kui olete omale midagi pähe võt-
nud, siis te ei lõpeta ennem, kui 
eesmärk saavutatud. Võite teistele 
inimestele mõjuda veidi ahistava 

ja pealetükkivana.

SKORPION
Avastate täna meeldivaks üllatu-
seks, et teie kaaslased mõistavad 
teid paremini , kui arvasite . Võite 
nii mõnegi segaseks jäänud suhte 

lahendada.
AMBUR

Võimalik, et puutute täna kokku 
kangekaelsete inimestega, kes kal-
duvad teisi kamandama. Sellises 
situatsioonis on aga kõige targem 

lihtsalt minema kõndida

KALJUKITS
Võite täna oma otsekohesuse ja 
rangusega inimesi ehmatada. Sa-
mas suudate kerge vaevaga oma-
le autoriteetsust ja lugupidamist 

võita. Traumade oht!
VEEVALAJA

Võimalik ebakindlustunne seo-
ses materiaalsete asjade ja tööga. 
Tunnete, et tahaksite palgakõr-
gendust, kuid ei suuda seda küsi-

da. Pidage endast lugu!

KALAD
Nüüd tuleks teie vaimsele tervise-
le suuresti kasuks väike vaheldus. 
Püüdke leida aega ja raha väikese 
väljasõidu jaoks. Soodne aeg dieedi 

alustamiseks.

Horoskoop pärit: http://publik.delfi.ee/horoskoop/


