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TOIMETAJAD JA ILLUSTRAATORID
te juurde naasmiseks
sest klassist, kui ühel
Maria Grünberg, Maare Karmen Oras, Mia Pakkanen, Raili Randmäe, Maarja Kask,
või vähemasti nende üle
päeval
koputasid klassi
Ita Lillo, Jana Sirli Suur, Hugo Cheetham, Ilanit Stern
mõtisklemiseks. Meie koo
uksele kaks-kolm vanemat
li väärtustena on koolipere
õpilast, kes tutvustasid kooli
KEELETOIMETAJA
sõnastanud harituse, vastutuse
lehte
ning pakkusid meilegi
Õpetaja Jana Kübar
ja meie-tunde. Praegu oleme oma
võimalust üks number soetada.
väärtusi kaasajastamas. Kas ole
Ja
kuigi hiljem selgus, et ega minu
KÜLJENDAS
masolevate kõrvale või asemele võiks
vanustel sealt midagi eriti lugeda pol
Liisa Oks
astuda veel midagi? Avatus? Hoolivus?
nudki, oli lehte osta ikka eriline ja põnev
Või hoopis julgus?
tunne.
KAANEPILT
Käesoleva aasta oktoobris, kui olime val
Mia Pakkanen
Julgus on IB õppija profiili kümne omaduse
mis saanud esimese numbri, mõtlesime tradit
hulgas ja tähistab enesekindlust võtta vastu otsu
siooni jätkates ka ise külastada nooremaid
seid ja tegutseda läbimõeldult eesmärkide nimel.
õpilasi ja neile koolilehte tutvustada. Kohe esi
See on julgus mõelda, öelda ja mis veel olulisem, jul
mesena käisime minu kunagises koduklassis. Sama
gus tegutseda. Meie õpilastel võiks olla ettevõtlikkust
õpetaja, kes meid lahkelt vastu võttis, uued, ent sama
ja julgust pakkuda uusi ideid, teha kriitikat, aga julgust
nutikad ja rõõmsameelsed õpilased, kes ehk kunagi ise
ka asjade lõpule viimiseks. Juba kümme aastat on meie
lehetraditsiooni edasi kannavad. Nüüd teavad nad, mida
tagasisideküsitlused olnud nimelised. Me ei taha kasvatada
tähendab tabula rasa. Tühi tahvel, puhas leht.
anonüümsete netikommentaatorite põlvkonda, vaid julgeid
Seekordne Tabula Rasa on mõneti pühade-eri, kusjuures
noori inimesi, kes vastutavad oma sõnade ja tegude eest. Jah, meie
pühade alla liigituvad lisaks jõuludele ka kadri- ja mardipäev ning
õpilased julgevad üldjuhul öelda, kui neile tundub, et õpetajal ei
uustulnukast halloween. Läbivaks teemaks on aga hoopis meie koo
ole õigus. Meie õpilased julgevad teha asju, mida paljud täiskasvanud
li inimesed: noored ja vanemad õpilased, õpetajad ja teisedki kooli
naeruvääristavad (kliimastreik!). Lapsevanemad hindavad kõige rohkem
töötajad. Üks toimetuse eesmärke on see, et lehes leiduks midagi hu
seda, et meie koolis on julge olla (turvalisus!). Meie kooliperel on olnud
vitavat igaühele. And that, of course, includes our international students as
julgust ujuda vastuvoolu, asuda keeruliste asjade kallale (IB-kooliks saamise
well - from now on, we will have an English section in our newspaper so that
lugu!). Erinevad küsitlused näitavad, et meie õpilaste meelest hoolivad õpeta
everyone can be engaged.
jad nende käekäigust. See on ülioluline, kuna nagu on öelnud prantsuse kirjanik
Nimevalik Tabula Rasa pole mitte juhuslik. Meie leht on tühi seni, kuniks kooli
Anatole France, moodustab üheksa kümnendikku haridusest julgustamine.
pere pole seda oma loominguga täitnud (olgu, päris tühi nüüd pole, toimetus
panustab ikka, aga saate aru küll). Kui Sul niikuinii juba jõuluvanale kirjutamisest
Natuke nägime julgust ka juhtkonna pressikonverentsidel, aga silma torkas see, et mida
käsi soe on, siis pane ühe jutiga midagi ka Tabula Rasa jaoks paberile!
väiksem laps, seda julgem. Soovin, et julgust küsida ja uurida jaguks rohkem ka meie
Ilusat pühadeaega soovides
koolipere vanematele liikmetele. Et julgus ei oleks midagi sellist, mis kasvades kahaneks.
Maailm vajab julgeid inimesi ja julgeid otsuseid!

Terje Hallik
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Plats puhtaks!
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Ita Lillo

Minu lapsepõlve kõige meeldejäävamad päevad möödusid metsaservas ringi keksides ja mustikaid põske toppides. Nüüd aga
näen, kuidas mu silme all saavad koduümbruse põlislaantest kände täis võsad. Raiutakse maha marju, seeni ja mutukaid

täis metsasalud, mida kasvaval lapsel oleks lausa lust vabal ajal uurida. Pole siis ime, et tänapäeva noor veedab rohkem aega
nina vastu värvilist arvutiekraani kui väljas sõpradega mängides ja onne ehitades.

Üheks Eesti sümboliks on meie maali
lised laaned ning Euroopa Liidus pai
kneme oma metsasusega ehk metsa
maa osakaaluga territooriumist lausa
kuuendal kohal. Alates Eesti iseseis
vumisest 1918. aastal on metsasuse
protsent teinud läbi mitmeid tõuse ja
languseid, kusjuures ajaloo madalaim
näitaja oli 1939. aasta põllumajandus
loendusel saadud vaid 33-34%. Met
sasuse kõikuvuse põhjusteks esimese
vabariigi ajal olid muu seas kütte
kriisid, erakorralised raied ning ka
metsasaaduste eksport, mille arvelt
noore riigi majandus üles ehitati.
Tänapäevast statistikat minevikuga
kõrvutades võime esmapilgul rõõmu
tunda: eelmise, 2018. aasta seisuga
on Eestis Keskkonnaministeeriumi
järgi metsamaad umbes 51,4% kogu
pindalast. Ent Eesti metsade tulevik

miseks on aga mitmeid varjukülgi.
Lageraie pole ökoloogiliselt ega pikas
perspektiivis mõistlik laastava mõju
tõttu floorale ja faunale. Korraga
suure metsaala mahavõtmine tähen
dab, et taastuv mets on üherindeline,
kaob metsa pakutav kaitse reostuse
eest ning raiesmiku kaudu võivad loo
dusesse siseneda võõrliigid. Lageraiet
ei saa võrrelda ka metsatulekahjuga,
sest pärast tulekahjut jääb maha põle
nud ja surnud puit, millest saab väetis
uutele taimedele elukoht putukatele,
lage
raiest tekkinud raiesmikud aga
kuivavad ja kasvavad võssa, kaotades
liigilise mitmekesisuse ja muutudes
mõnedele liikidele sootuks kõlb
matuks. Näiteks võib tuua Eestis üli
haruldaseks muutunud ja vaid Viru
maa metsades elutseva lendorava, kes
on väljasuremisele lähenemas just

ku ning jätkusuutlikkust mõjutab rohkemgi. Las kasvab suureks ürg
otseselt raiemaht, mis aastatel 2001- metsaks, kukkuvad puud las olla, kui
2008 kahanes, aga on sellest ajast saati suur torm on enamuse puid mur
mõõdukalt suurenenud. Puhtalt
dunud, las olla, küll uus loodus
metsamajanduslikust
peale kasvab.
eesmärgist pole 2017.
aastal maha võetud
Metsa on siinmail
1939. aasta
11 mln tihu
meetrit
majandatud, kasu
põllumajandusloenveel sugugi piir, ent
tatud ning müüdud
duse andmetel oli siis
paljud
teadlased
juba
aegadest
Eesti pindlast metsa
juhivad tähelepanu
ammustest
ning
vaid
33-34%.
juba praeguse raie
metsamajandamise
mahu mõjule loo
ga kaasneb muidugi
dusele ja elurikkusele.
ka raie. Tänapäevastest
Muidugi on ka metsa
raietest enamiku moodus
maad, millele harvesteri nii
tav ning ligikaudu sada aas
kergelt ligi ei lasta. 2018. aastal oli tat tagasi kasutusele tulnud lageraie
Eesti metsadest range kaitse all 305 on raieviis, mille korral raiutakse
000 ha, seal majandatakse metsa väga küps mets lühikese aja jooksul ühe
piiratult või üldse mitte. Mina arvan, raievõttega. Pealtnäha lihtsal ning
et täiesti puutumata metsa võiks olla kulutõhusal meetodil puidu hanki

pesitsemiseks sobilike suurte paksude
metsade puuduse tõttu.
Siiski ei ole lageraie ainult õela ärime
he viis raha taskusse panna. Vahepeal
on selline töö täiesti õige ja isegi loo
dusele kasulik. Nagu peab seakatku
ajal kõik sead tapamajja ajama, tuleb
mõnikord terveid metsi kooreüraski
(praegu on just selle tõttu Lõuna-Eu
roopas lageraiega maha võetud eriti
palju metsa ning puidu hind terves
maailmajaos on langenud) või mõne
muu kahjuri pärast tühjaks raiuda.
Seisma ei tohi jääda ühtegi puud, sest
ka terve väljanägemisega puu võib en
das peita haigusi. 80% Eestis raiuta
vatest metsadest ei aga ole haiged
ning pole mingit õigustust sellele, et
lageraie osakaal kõigist raietest on
nii suur. Kodumaise looduse tasakaa

lu ning mitmekesisuse nimel tasuks
kaaluda hoopis puid valikuliselt maha
võtvat püsimetsandust. Ehk aitaks
metsaomanikke sellega nõustuma
veenda suuremad toetused?
On kurb näha, kuidas auväärsetest
metsadest saavad võimalikult suure
tulu nimel võsastuvad raiesmikud seda muidugi liigi- ja elurikkuse hin
naga. Metsaomanik saab oma metsa
müüa vaid üks kord ning kui ta hoolib
lisaks kasule ka loodusest, tuleks tal
enne lageraiega nõustumist järele
mõelda. Jätkem loomadele elupaigad
ja lastele laaned, et neist kasvavad
täiskasvanud, kes platsi puhtaks ei löö.

Kasutatud allikad leiab leheküljelt 27.
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Õpetavad õpilased

Liisa Oks

Vilistlased otsustavad tihti veel pikkadeks aastateks oma kooliga seotuks jääda ja nii ongi mitmed meie õpetajad ise Härma
lõpetanud. Ebatavalisem on lugu siis, kui viimane koolikell helises vaid aasta-paar tagasi või omandab noor pedagoog meie
koolis veel ise haridust. Seda võib Härmas aga viimastel aastatel küllaltki tihti kohata.
Teisele poole koolipinki
Kuidas üldse saab õpilasest õpetaja?
Õpilastel, kes teisi õpetama hakka
vad, on oma ainete vastu tavaliselt
süvendatud huvi ning nad tegelevad
nendega kõrgel tasemel, olles osale
nud ainevõistlustel ja olümpiaadidel.
Suurem osa noori õpetajaid tegeleb
teiste eriliselt andekate võistlusteks
ettevalmistamisega, jagades omaenda
kogemusi, mõned aga annavad vahel
tunde ka tervetele klassidele. Enamasti
teeb ettepaneku teisi õpetada mõni
teine nooremaid juhendav õpilane või
hoopis aineõpetaja. Nii juhtus 12DPs õppiva Pille-Riin Kurrikoffiga, kel
lel õpetaja Tiiu Sasi soovitas hakata
seitsmendikele matemaatikat and
ma. Kurrikoff, kes oli eelmisel aastal
näinud klassivendi nooremaid õpi
lasi olümpiaadiülesannete tegemisel
juhendamas ja kellele see väga vahva
tundus, võttis pakkumise rõõmuga
vastu. Õpetamine on tema jaoks osa
ka IB CAS-programmist (creativity-activity-service), mis kujutab endast
enese arendamist ning õppimist läbi
loovuse, kehalise tegevuse ning vaba
tahtliku töö. CAS-programmi raames
õpetab ka Pille-Riini klassikaaslane
Andres Aleksander Tammer, kes
mäletab, et tundis nooremana puu
dust olümpiaadi
matemaatika tun
didest, mida nüüd ise annab. Õpeta
mine on tema jaoks tore vaheldus ise
koolipingis olemisele, kujutades en
dast mitte liialt rasket ega kerget väl
jakutset.
Ära ole valemikretiin!
Füüsikat ja ajalugu andev vilistlane
Paul Martin Kull ütleb, et õpetatavate
teemade selgekssaamisest on tema
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jaoks eriti loodusteaduslikes aine
tes olulisemgi, et õpilased omandaks
arusaama printsiipidest valemite taga
ning oskused ülesandeid iseseisvalt la
hendada. „Kui olla n-ö valemikretiin
(inimene, kes õpib ainult valemeid
pähe), nagu ütleb minu praegune
füüsikalise maailmapildi õppejõud,
siis võib igasuguseid ülesandeid la
hendada, aga minu arvates pole sellest
väljaspool kontrolltööd suurt kasu,
kui ei teata, miks mingisugune valem
just selline on, nagu ta on,“ märgib
Kull. Noormehe sõnul talle lihtsalt
meeldib jagada oma teadmisi teema
del, mille suhtes ta kirglik on. Õpeta
mise juures on tema jaoks toredaim
tunne, mis kaasneb heatahtliku tar
gutamisega.
Et kirg ei kustuks
10.c klassis õppiv ja 3.-4. klassidele
matemaatikat õpetav Liis Siigur toob
välja, et nooremates klassides on
paljudel õpilastel huvi matemaatika
vastu, ent see kaob sageli vanemaks
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saades. „Kui anda lastele võimalus ka
väljaspool koolitundi lahendada huvi
tavaid ülesandeid, võib neil tekkida
sügavam huvi teema vastu ning just
seepärast mina õpetamisega tegelen
gi. Eriti motiveerib mind see, et eri
nevalt vanemate klasside õpilastest
tahavad sellises vanuses lapsed alati
oma lahendusi klassi ees näidata - on
näha, et neile pakub teema huvi ja nad
ei hoia end tagasi kartuses, et äkki läks
ikka valesti.“ Siiguri sõnul on omaette
kunst panna energilised 10-11-aas
tased lapsed kuulama ja tööd tegema,
säilitades samal ajal klassis lõbusa ja
positiivse atmosfääri. Enda pea
mise
motivaatorina näeb ta eesmärki, et
õpilased saaksid tema tundidest kaa
sa huvi matemaatika ja teadusega
rohkem tegeleda.
Igatpidi kasulik
Kuulus õppimise püramiid väidab,
et lausa 90% materjalist, mida õppija
kohe pärast õppimist teistele õpetab,
jääb meelde (võrreldes 10 protsendiga,

mis omandatakse passiivselt kuulates).
Kuigi viimastel aastatel on numbreid
kahtluse alla seatud, mõistab vast iga
üks, et üldine mõte peab siiski paika.
Sel kevadel kuldmedaliga lõpetanud
ja 9. ning 10. klassidele matemaatikat
andev Erki Külaots märgib samuti,
et õpilastega samade ülesannete la
hendamine hoiab mõistuse teravana.
Tema peamine soov on edasi anda
mõningaid matemaatika
nippe, mille
on ise aastatega kõrva taha pannud
ning motivaatoriteks on tal nutikad
õpilased, kes suudavad ülesandeid
lahendada paremini kui tema nen
devanuselt. Lisaks sellele aitab iga
nädalaselt trobikonna õpilaste ees
tunni andmine esinemisnärviga toime
tulla. Õpetamise positiivset mõju sot
siaalsetele oskustele on märganud ka
teised noored. Teistele millegi keeruka
seletamiseks tuleb ju end arusaada
vaks teha.

Muna õpetab kana
Teadmiste vool ei kulge sugugi aga
ainult õpetajalt õpilasele. Õpilased
võivad avardada õpetaja maailmapilti
ning panna teda asju uuest vaate
nurgast nägema. 10.c klassis õppiv
ning teise kooliastme õpilasi juhen
dav Uku Andreas Reigo märgib, et li
saks positiivsele mõjule väljendus- ja
seletus
oskusele on õpetamine pan
nud teda ammuõpitud teemasid ar
mastama: oma hoolealuseid nähes
meenub talle jälle, kui need veel uued
ja põnevad olid. „Selle meenutusega
käib kaasas ka mu isiklik arm nüüd
juba tuntud teemade vastu – alati
saab põhja
likumalt, alati on mida
gi uut, mida mõista ja hoomata ning
just sellele on mu õpilased mu silmad
avanud,“ ütleb Reigo.
Ei oska öelda
Mitmed noored õpetajad märgivad,
et tänu õpetamiskogemusele oskavad

Loodus võtab võimust

nad nüüd pedagoogide tööd paremini
hinnata. Tuleb välja, et õpetajatöö ei
tähenda vaid õpetamist, vaid ka tun
dide ette valmistamist, materjalide
otsimist ning õpilastega koos keeru
kamate ülesannete lahendamist. Aga
mis siis, kui küsitakse küsimus, mil
lele vastust öelda ei oska? Kõik noored
pedagoogid nõustuvad, et esmalt tu
leks tunnistada, et vastust ei tea, ning
siis pöörduda mõne abimehe (nagu
näiteks vana hea Google’i) poole. Kuid
vahel võib Paul Martin Kulli sõnul
juhtuda ka nii, et ainus võimalik vas
tus on „Me (kui inimkond) ei tea.“
Veel võib-olla tõesti ei tea, aga kui
noored oma oskusi teadusesse panus
tavad ning aitavad ka uut põlvkonda
teadlasi õpetada, siis ehk kunagi
teame!

Liisa Oks

Septembris kooli tulles võis märgata tavapärasest enam värvipurke ja akutrelle, ent nüüdseks on valmis saanud remont,
mille käigus teine korrus vaid loodusklassidele eraldati.
Põhjaliku uuenduskuuri läbisid neli
õpperuumi: füüsikaklassi (202) pai
galdati uued elektriseadmete õppeots
tarbel kasutamiseks (mitte telefonide
laadimiseks!) mõeldud pistikupesad,
keemiaklassis (205) asendati kolme
inimeselauad tavalistega ja kraani
kausid nihutati seina äärde ning vanast

ajalooklassist (207) sai geograafia
klass. Majandusjuhataja Eda Lember
gi sõnul viidi enim muudatusi läbi aga
modernseks bioloogiaklassiks muu
detud humanitaarainete ruumis 208.
Varasemas bioloogiaklassis (303) oli
vaid üks kraanikauss ning töötasapind
suisa puudus, mistõttu pakub 208

katsete tegemiseks kindlasti oluliselt
paremaid võimalusi. Uued, enamikes
klassides ka reguleeritava kõrgusega
lauad saavad konksud uueks aastaks.
Kuigi mõned õpilased leiavad, et lauad
on neile pisut kõrged või madalad, on
remont koolipere seas leidnud siiski
laialdaselt positiivset vastukaja.

Õppimise püramiid.
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Jõulukaardid
2019. aasta MHG esinduskaart pärineb Tabula Rasa toimetuse liikme Mia Pakkaneni sulest. 5.-7. klasside arvestuses sai
enim hääli Eliise Kolsari ja 1.-4. klasside arvestuses Herman Vinni kaart. Soovime kõigile kunstnikele palju õnne!

INTERVJUU

Tabula Rasa, detsember 2019

Noor tegija Adele M
 ikelsaar

Maria Grünberg

Kuna kõik Tabula Rasa toimetuse liikmed on ,,suured”, tekkis meil mõte piiluda ka nooremate õpilaste maailma, kust on
meist igaüks kord oma teadmiste omandamise teed alustanud. Nii otsustasingi intervjueerida ratsutamistalenti Adele Mikel
saart.
Tere, Adele! Mis klassis sa käid ja kes
on sinu klassijuhataja?
Mina käin 4.b klassis ja minu klassi
juhataja on Maie Kuusk.
Kas sinu arvates on koolis tore ja
mispärast?
Minu arvates on koolis tõesti tore, sest
esiteks on oma kooli inimesed toredad
ja teiseks tehakse Härmas õppeained
piisavalt huvitavaks.
Kui õppeained on kõik lahedad, siis
millist sa enda lemmikuks pead?
Mulle meeldib kõige rohkem
käsitöö, sest seal saab
harjutada käelist tege
vust ja ise kaasa
mõelda.
Millega sa vabal
ajal tegeled?
Vabal ajal ma rat
sutan.
Mis on sinu klassis populaarne või
n-ö must-have?
Meil on igal poi
sil kendama, aga
tüdrukutele see
väga ei meel
di, loo

dame, et see läheb pi
gem üle. Vahepeal oli
tüdrukutel scrunchie-
hullus, aga enam väga
ei ole.
Praegu serveerib meile
koolitoitu Dussmann. Kas
sinu arvates on kooli
toit
hea? Ja kui on, siis mida
sa oma lemmik
roaks pead?
K u n a
mina
ise

olen taimetoidu menüül, meeldib
mulle tõesti taimne toit rohkem kui
tavaline. Erilist lemmiktoitu mul just
pole.
Milline on kõige lahedam klassi
ruum ja mispärast?
Pole päris lemmikut vist leidnud, aga
mulle meeldib meie koduklass 116.
Kõikides klassides pole ma isegi veel
käinud.
Ütle kolm põnevat fakti enda kohta.
Ma ratsutan väga palju, mulle meeldib
väga kool ja inglise keel.
Kuidas teievanused näevad ja kutsuvad endast vanemaid õpilasi?
Tavaliselt mõõdame silmaga ära,
milli
ses klassis inimene käia võiks,
aga kui näeme mõnd välismaalast, on
klassi raskem ära arvata. Suurte õpi
laste kohta ütleme lihtsalt suured.
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Hoidkem silmad lahti - kunst!
Igapäevaselt kodust kooli ja tagasi kõndides jääb mu teele kaheksa ülekäigurada, hunnikutes maha visatud prügi ning meet
rite kaupa kunsti. Olgu siis seinad, elektrikapid või tänavalaternate postid - kõik vabad pinnad on täidetud joonistuste või

slogan’itega. Millega siis ikkagi tegu on?

Grafiti on võõrsõnade leksikoni järgi
"tänapäeval noorte subkultuuri aval
dus: müüridele, plankudele, hoonete
seintele jm värviga pihustatud (sageli
ühiskonnakriitilised) joonistused ja
tekstid". Grafitit seostatakse sage
li vandalismiga, mis on „barbaarne
kultuurivarade hävitamine“, sest ena
masti puudub kunstitööde teosta
miseks omaniku luba.

oma manifesti "Haiguste ravi. Kont liikide hulka. Nii on Tartu noore
rollitud. 1. Üksindus – magamistuba kunsti oksjonile pandud mitmete
vaikuse, pimeduse, raadioga.
tänavakunstnike teoseid ning
2. Selts – elukoht kellegi
originaalšabloone on ost
juures. 3. Priisöökla.
nud isegi Tartu kunsti
Tartus
Nendes tingimustes
muuseum.
Tartus
korraldatakse
teatud biol. ajal avas
korraldatakse 2010.
tab inimene „tee“
aastast
tänava
2010. aastast tänatervisele. Au ja rik
k
u
n
s
t
i
f
e
s
t
ivali
vakunstifestivali
kus sellele, kes aval
Stenci
bility ja Pär
Stencibility.
dab selle tõe ajaleht
nus 2013. aastast fes
edes."
tivali Sõnum Seinal.

Lihtsakujuline grafiti, näiteks oma
nimetähtede kritseldamine, aga ka
roppuste kirjutamine või karika
tuursed kujutised, pärineb juba
antiikajast. Näiteks on Antiik-Rooma
„grafitite“ põhjal tehtud järeldusi liht
rahva kirjaoskuse leviku kohta. Grafiti
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otseseks eelkäijaks neid siiski ei peeta.

nii palju, et tekkis vajadus erineda.
See tõi kaasa uute kirjestiilide kasu
Grafiti selle tänapäevases mõttes sai tuselevõtu, näiteks throw-up ja wildalguse 1960.-1970. aastate
style. Nendest omakorda aren
Ameerika Ühendriikides,
esid välja eri grafitistiilid.
kus noored hakkasid
Tartu tänavapildis on
poliitilisi ja riigi
enimlevinud stiil stenEesti esivastaseid sõnumeid
cil ehk šablooni abil
meseks grafitiseintele kirjutama.
tehtav grafiti. Selle
kunstnikuks peeUmbes samal ajal sai
üheks
parimaks
takse Ülo Kiplet.
alguse ka tag-grafiti
näiteks on Edward
ehk mingi ala oma
von Lõnguse tööd.
nimega märgistamine
stiilis „Laura oli siin“.
Eesti esimeseks grafiti
Eriti kasutasid seda jõu
kunstnikuks peetakse Ülo
gud oma võimuterritooriumite
Kiplet, kes kaheksa
kümnendatel
tähistamiseks. Seitsmekümnendateks levitas nii Tartu ku ka Tallinna sein
aastateks oli oma nime kritseldajaid tel, plankudel ja tänavate äärekividel

ARVAMUS

Tabula Rasa, detsember 2019

Viimastel
aastakümnetel
on nii ühiskonna kui ka „amet
liku kunstikorralduse“ suhtumine
grafitisse muutu
nud ning see on
hakanud jõudma tunnustatud kunsti

Eestis on tänavakunst
seadusega keelatud, mistõttu
tegutsevad grafitikunstnikud ena
masti ööpimeduses, peituvad pseudo
nüümide taha või jäävad üldse

Maarja Kask

anonüümseteks. Üha enam võib
tänavapilti kaunistamas näha nii-öel
da ametliku grafitit ehk seinamaali,
mis on valminud koostöös objek
ti omanikuga. Tartu kesk
linnas on
tänavakunstnikega käed löönud lausa
linnavalitsus, mis on vägagi unikaalne.
Grafiti on muutunud osaks keskkon
nast, osaks linnast. Kindlasti ei saa
iga seinele veetud joont või kritsel
dust pidada tänavakunstiks. Minu
arvates aga annab grafiti linnapildile
palju juurde, eriti praegusel aastaajal,
kus kogu meie ümbrus on mattunud
hallidesse toonidesse. Nii et hoidkem
ringi liikudes silmad lahti, meie üm
ber on kunstigalerii!
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Liisa Oks

Ärge nüüd saage valesti aru, hallo
ween'i vastu ma ei võitle. On ju inim
loomusele igati omane, et aasta kõige
pimedamal ajal hakatakse mõtle
ma sellest, mida mõistusega seleta
da ei saa. Pea igas kultuuris on oma
hingede- või surnutepäev ning selle
eelööna sai alguse ka halloween. Üle
ilmastumise ning USA mõju suurene
misega kaasneb paratamatult ka see,
et võetakse üle jänkide kombeid ja
pühasid. Nii vaimustub koos Ameeri
kaga oktoob
ri viimasel päeval kur
jadest jõududest ka suur hulk ini
mesi üle terve maakera, ainult et see
vaimustus kipub jõuga välja tõrjuma
teiste kultuuride tähtpäevi, nagu ka
meie kadri- ja mardipäeva. Kui halloween’i tähistatakse Eesti koolides
ja isegi lasteaedades aina kasvava
hoolega, kipuvad kohalikud pühad
vaeslapse rolli jääma. Nende hääbu
mine tähendaks aga seda, et suur hulk
rahvalaule, salme ja kombeid jääks
igaveseks arhiividesse tukkuma. Kas
tõesti soovime iseenda kultuuri unus
tada?
Siinkohal ei taha ma väita, et kadrija mardipäev ning halloween on
sama asi. Kahtlemata on kadri- ja
mardipäev oluliselt teistsuguse
kombestikuga, ei paku
kostümeerimiseks nii
palju võimalusi ning
kipuvad aeg-ajalt
pisut kentsakad
tunduma
(linna

Tabula Rasa, detsember 2019

Laske sisse mardid-kadrid...
või hoopis halloween’itajad?

MARDI- JA
KADRIPÄEV
inimesele vist vilja- ja karjaõnne
soovida ei saa). Ent kas praegu pole
suurepärane aeg hakata tööd tegema
selle nimel, et kombestik püsiks küll
ajalooline, ent kõnetaks ka tänapäeva
lapsi?
Muidugi ei saa kellelegi keelata kõrvit
sate uuristamist ja kostüümide kand
mist. Viimase kohta ei ole muideks
midagi halba öelda, arendab see ju
loovust ja pakub lõbusat tegevust. Ent
kui eestlastel pole halloween’iga veel
sügavamat sidet tekkinud ja pühas
nähakse peamiselt võimalust põnevalt
riietuda, siis miks peab seda tege
ma just 31. oktoobril? Mispärast
ei võiks koolis igal aastal
toimuda värvide päeva
asemel kostüümipäev
ning halloween jää
da vaid kõrvitsate
uuristamise
pühaks?

HALLOWEEN
Tähistagu igaüks seda, mis talle
Viimaste suvepäevade ning esimese
kõige südamelähedasem, ent pi
advendi vahele jääb pime ja kõle
dagu siiski meeles neid täht
aeg. Vihma sajab, ilm on hall,
päevi, mis kipuvad unus
päike loojub iga päev aina
tusse vajuma, et hoida
varem. Enne, kui jõulu
elus ja tuua tänapäeva
tuled üles pannakse,
ka oma kultuuri
tundub
olukord
Mida käisid jooksmas?
Kadri- ja/või
pärandit!
olevat
päris
loo
mardisanti,
tusetu.
Kas
8, 7%
poleks
Halloween'i,
mitte
9, 8%
tore
Mõlemat, 4,
3%

Ei kumbagi,
93, 82%

Kas Sinu juures käisid kadri
ja/või mardisandid või
Kadrihalloween'i jooksjad?

ja/või
mardisandid
16%

Ei käinud
kedagi
56%

Halloween'i
jooksjad
9%
Nii kadrija/või
mardisandid
kui
halloween'i
jooksjad
19%

seda aega kirevate kaunistuste ja tont
like tuledega täita? Muidugi oleks!
31. oktoobril tähistatava halloween'i
puhuks võib ennast kostümeerida
ükskõik kelleks, alustades muinas
jututegelastest ja superkange
lastest
ning
lõpetades
traditsioonilise
mate kollide-nõidadega. Kadri- ja
mardipäeva valik pole sugugi nii lai.
Halloween annab lastele võimaluse
oma lemmikkarakteriks kehastuda,
kodu kaunistada ja kõrvitsaid uurista
des vanematega toredasti aega veeta.
Nii toob püha peresid kokku.

Halloween pole aga ainult lastele,
vaid pakub head ettekäänet,
et pidada temaatilist
pidu. Suurepärane aeg
sõpradega
kokku
Milliseid pühi pead enda jaoks olulisemaks?
saamiseks, tondi
juttude vest
miseks ning
õudus
31%

38%

Vastajad

filmide kehvasti välja kukkunud
jumpscare’ide üle naermiseks. Pi
dulaua saab katta teemakohaste
söökide-jookidega alustades kara
mellõunadest ja lõpetades verdtar
retavate
viineripirukamuumiatega.
Halloween äratab meie kujutlusvõime
ning võimaldab loovust rakendada. Ja
kellele siis süüa ei meeldiks?!
Mina usun, et halloween ei tõrju
kadri-mardipäeva välja, kuna ise
loomult on tegu erinevate tähtpäeva
dega. Eesti rahvuspühad ei pea sugu
gi kaduma, kui juurde tuleb veel üks
tähtpäev. Lapsed on kindlasti rõõm
sad, kui saavad kahe asemel kolm
korda aastas kommi. Pühasid ei ole
kunagi liiga palju, mida rohkem, seda
uhkem!
KUIDAS HÄRMAKAD KADRI- JA
MARDIPÄEVA NING HALLOWEEN'I TÄHISTAVAD?
KADRI- JA MARDIPÄEV
* Kommete kohta uurimine
* Kadri- ja/või mardisandi jooksmine
* Kadri- ja/või mardipäeva toitude
valmistamine ja/või söömine

9, 8%

HALLOWEEN
*
Halloween'i
toitude
20, 18%
valmistamine
ja/või
söömine
* Kostüümi kand
mine
* Kõrvitsate
uurista
mine
40, 35%

14%
17%

45, 39%

Kadri- ja/või mardipäeva
Halloween'i
Kadri- ja/või mardipäev ning halloween on minu jaoks võrdselt olulised
Ei pea ei kadri- ja mardipäeva ega halloween'i tähtsaks

1.-3- kl
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Jana Sirli Suur

4.6. kl

7.-9. kl

10.-12. kl
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Kuidas Kiievis õpitakse

Tabula Rasa, detsember 2019

Vasakul: Väljavõte DP
esimese veerandi tunnis
tusest

Riina Murulaid

All: DP õpilaste ruum.
Foto: Riina Murulaid

Kui kesklinnas ringi kolada, on pea igas kvartalis märgata klassitsistlikus stiilis võimsate sammastega ehitisi, mis suure
tõenäosusega on haridusasutused. Majade uhke väljanägemine laseb arvata, et haridusesse on läbi aegade Kiievis suursuguselt ja lugupidamisega suhtutud. Nojah, siin on ju sündinud ja haridust omandanud Mihhail Bulgakov ja maailma
esimene neurokirurgia professor Ludvig Puusepp, kellenimelist tänavat kõik tartlased teavad. Noor Ludvig lõpetas Kiievi I
Gümnaasiumi koguni kuldmedaliga!

Üldine süsteem on sarnane Eesti
omale: lasteaed, algkool, põhikool ja
gümnaasium. Enne 2018. aastat õppi
ma asunud lapsed peavad koolis käi
ma 11 aastat, nüüd on koolikohustus
aga 12 aastat. Euroopa uuringud on
Ukraina hariduse tugevusena välja
toonud põhihariduse, matemaati
ka ja reaalained, praegu on olulisel
kohal ka ukraina kultuur, keel ning
ajalugu. Lasteaeda ja esimesse klassi
saab last registeerida internetis, aga
kohta konkreetse õppeasutuse järje
korras võib endiselt mõjutada rahalise
panusega. See, et Ukraina ühiskond
on aastaid sipelnud korruptiivses
mäda
soos, on oma jälje jätnud ka
haridusse. Õpetajate palgad on era
kordselt madalad (200-300 eurot),
noored koolidesse ei lähe ja kui lähe
vadki, on vanad õpetajad endale ära
elamiseks krabanud hunniku tunde
ning noored töötavad alakoormusega
(loe: peaaegu rahata). Kolm aastat ta
gasi, kui õpetajate palka tõsteti, kasvas
see 50 grivna võrra (2 eurot).
Karm on olnud endise Nõukogude
Liidu

venestamispoliitika
mõju
ukrainakeelsele haridusele. Põlvkon
nad ukrainlasi on olnud sunnitud
õppima venekeelses koolis. Praegu
õpivad pea kõik lapsed ukraina kee
les, ehkki paljud (eriti ida pool) keelt
väga ei oskagi. Lääne-Ukrainas on
olukord märgatavalt parem, aga kulub
veel põlvkond enne, kui ukraina keel,
kultuur ja ajalugu kogu Ukraina hari
dussüsteemis kinnistuvad.
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Koolinoortele valmistab kõige rohkem šokolaadibränd „Rošen“ (vt keskmisi
muret aga see, et ülikoolidesse sisse tähti tema nimes) ja Kanal 5. Ukraina
saamiseks (Ukrainas on riigieksamite väga jõukate maailmaga on seotud ka
süsteem) peavad õpilased eratunde naljakas keeld: klassiekskursioonidele
võtma, sest koolide tase on kehv. See ei tohi kaasa tulla ihukaitsjad.
on omakorda viinud kihistumiseni,
kuna jõukamad pered saavad oma Koolipäevast
lastele eraõpet lubada, pannes oma Kooli turvameetmed on karmid, ent
lapsed erakoolidesse või rahvusva rahvusvahelistele koolidele siiski tava
helistesse koolidesse. On neidki, kes pärased. Nii näiteks ei või koolimajast
saadavad lapsed näiteks Inglis
enne tundide lõppu lahkuda.
maale õppima, et tagada
Et varem ära minna, tuleb
hea neile haridustase
õpilasel taotleda luba,
ja
edasiõppimise
lasta see allkirjastada
Huvitavaid
võimalused. Üldiselt
kas klassijuhatajal,
keelde: klassi
ongi Kiievi rahvus
kooliastme õppejuhil
vahelistes koolides
või kooli sekretäril
ekskursioonidele ei
palju Ukraina lap
ning kutsuda järele
tohi kaasa tulla
si. Ühes sellises õpib
lapsevanem või voli
ihukaitsjad.
Klaara ja sellest koolist
tatud isik (näiteks
kirjutan põhjalikumalt.
pere autojuht). Koolis
suhtutakse puudumistesse
PSI – Pechersk School Interna
väga rangelt, sest on ju teada, et
tional on Kiievis resideerunud välis õppeedukuse langus on tugevas seoses
maalastest lapsevanemate 1995. aastal puudumistega. Koolipäev algab kõigil
asutatud erakool. Sarnase omandi 10-minutilise klassijuhatajatunniga,
vormiga erakooli, kus omanikeks on järgneb neli tundi, 40-minutiline
lapsevanemad, võib Sütevaka HG lõunapaus ja veel neli tundi. DP-l on
näol leida Eestistki. PSI on täistsükli kõik tunnid paaristundidena, seega
IB õppekavaga kool, kus on nii PYP-, mahub päeva neli erinevat ainetundi
MYP- kui ka DP-programm ja kesk ning ka mõned vabad tunnid. Vahe
miselt 450 õpilast. Umbes 70% õpi tunnid on lühikesed, jõuab vaid liiku
lastest on diplomaatide, ärimeeste da ühest klassist teise või käia ära tua
ja rahvusvaheliste organisatsioonide letis. Kõigil õpilastel lõppevad tunnid
ametnike lapsed, 30% pärit Ukraina 14.55, siis saab kooli territooriumilt
ülirikastest peredest. Näiteks õpib välja.
PSI-s Ukraina endise presidendi
oligarh Petro Porošenko lapselaps. Hindamisest
Poro
šenkole kuuluvad lisaks pal Et ei kasutata ei Stuudiumi ega eKoo
judele muudele rikkustele Ukraina li, saab lapsevanem kord nädalas

SILMARING

All paremal: Pechersk
School International. Foto:
IBYB

lühiülevaate oma lapse tegemistest
ning võib kooli siseveebis jälgida teh
tud ja tegemisel olevaid töid. Neli
korda aastas laekub perele tagasiside
tunnistuse näol, millel on kõigi aine
õpetajate kommentaarid õpilase
edenemise kohta. DP-s saab õpilane
igas aines oskuste hinde (skaalal 1-7)
ja ka effort grade-i (skaalal A-F), mis
näitab õpilase panust. MYP-program
mi lõpetanud õpilased on heade õpi
oskustega, ülivilunud arvutikasutajad
(graafikud, tabelid, esitlused, e-ma
terjalid) ja julged vastama, arutama
ning küsima, seega omandanud kõik
oskused ja teadmised, et DP-s hakka
ma saada.
Kui õpilased on hästi õppinud, peavad
nad tunnustatud saama. Klaara koolis
on kahetasemeline tunnustussüsteem.
Kui hinded on 5-7, uurimistöö ja
TOK-i eest saadud A või B ning on
usinasti panustanud CAS-i või ühis

kondlikusse töösse, saadakse Ho
nour Roll. Õpilased, kel hinneteks
6-7 ja A-B ning kes on muuski hak
kajad, saavad
’i.
PSI õppeained on sarnased Eesti
omadele. Koolil on oma helistuu
dio, black box teater ja hästi varus
tatud õppeklassid. Kõikidest aine
test kõige huvitavam on DP 4. grupi
aine disain ja tehnoloogia, milles
õpitakse põhjalikult tootearen
dust ideest teostuse ja turunduseni
välja. Õppekava sisaldab joones
tamist, 3D-modelleerimist, mater
jali- ja majandusteaduse aluseid
ning on mõtteliseks jätkuks MYP-i
disaini õppekavale. Kui minu teha
oleks, lisaksin selle õppeaine ka
Miina Härma loodussuunda ja
DP-sse ning siis oleks Andre Al
jol ja Marje Peedissonil aeg hakata
gümnaasiumiõpetajateks!
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Welcome to Tabula Rasa!

OPINION

Tabula Rasa, December of 2019

The School Food Problem

Ilanit Stern

Ever since Miina Härma Gymnasium added an international course, there have been quite a few international students.
However, the food stayed the same. Now that MHG has opened up to international students, it should open up to inter
national food.
The problem

MHG’s school newspaper has been named after tabula rasa, the Latin
phrase meaning ‘clean slate’ and the related philosophical theory of people
being born without any preconceived ideas or judgements. While it is by
no means the first student publication, with its predecessors being the preWWII Karuohakas and the 1990’s Härmakakk, Tabula Rasa is the one with
the longest run. In fact, it has been published since 1998, covering school
events and news, connecting the staff with students and providing a plat
form for discussion and ideas. From this issue onwards, we will also have an
English section for our international community - an addition that has long
been needed. International students are very welcome to either provide an
one-time contribution to Tabula Rasa in the form of writing an article on
any topic or drawing an illustration or comic, or join the staff and become
a co-author. Contact us via tabularasa.mhg@gmail.com and find out more!

DID YOU KNOW THAT..
... MHG is an IB world
school?

... the school was
founded in 1906?
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... Miina Härma is one of the most
impactful Estonian composers of all
time?

... classrooms 105, 106,
107 and 108 do not
exist?

Unfortunately, most international
students don’t like the food. It has
been a clear and loud complaint
every time an I.S. (international

student) has been asked about their
opinion on the menu at Miina Här
ma Gymnasium.
Now, of course, the school has a cafe
teria where you can buy a different
meal than the school one, but it is
still not quite the thing that we, as
international students, are looking
for. The food here can be pricey, and
e.c.t.), rice, wholewheat (many com
might not meet the students de
plaints about wholewheat) pas
sired food preference. Since
ta, buckwheat and so on.
we come from different
There is nothing wrong
It has
backgrounds, it has
with these foods, and
come to my attention
I am not ridiculing
come to my
that the food is not
anyone for liking
attention that the
very ‘international’
it. Nevertheless, it
food
is
not
very
friendly.
might be harder to
‘international
get accustomed to
What I’m implying, is
the new environment
friendly’.
that the food is genuine
when the food is much
ly Estonian. Let me clarify;
different from what you’re
white fish, soup (potato, fish
used to.

The solution
I’m not sure about everyone, but I
know that when I eat food that I’m ac
customed to I relax, and it helps me
settle in better. Now I’m not implying
that the school must serve snails, but
something a little more international
could help all the new international
students feel more comfortable. Plus
I’m sure that a non-I.S. would also
appreciate some variety. If not, they
could always get something from the
cafeteria.
What I had in mind was;
Lasagna (very easy, and can be
mass-produced, not expensive),
Chicken parmesan (quite easy, not
that expensive),
French toast (easy, effective, can be
mass-produced),
Arepas (quite easy, simple, can be
mass-produced).
A bit of inclusivity in the menu could
make a big difference in many inter
national students' experience!
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Koristusmeister Maimu
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Maria Grünberg

George Bizet „Carmen“

Jana Sirli Suur

Ükski kool, ametiasutus ega firma ei saaks hakkama ilma koristajateta, ent sageli märgatakse neid alles siis, kui neid ei ole.
Tabula Rasa tegi intervjuu meie kooli legendaarse koristusmeistri Maimuga.

George Bizet’ maailmaklassikasse kuuluv ooper „Carmen“ etendub sel hooajal ka Vanemuises.

Rääkige kõigepealt endast- kes te
olete ja kust tulete?
Olen kogu elu koolis töötanud, Här
mas juba peaaegu 12 aastat. Töötasin
30 aastat Puiestee abikoolis direktori
asetäitjana ja andsin ka matemaatikat
ning eesti keelt. Siis müüdi kool Tal
linna Audentese koolile, pärast seda
müüdi veelkord ja jäin tööta. Töötasin
vahepeal lapsehoidjana, mul oli kaks
väga head last korraga, üks hommiku
poole ja teine õhtupoole. Siis otsus
tasin tööle minna poole kohaga Raa
tuse Gümnaasiumi ja poole kohaga
Treffneri Gümnaasiumi. Nähes aja
lehes kuulutust, et Härma kool vajab
koristajat, mõtlesin, et tulen 
igaks
juhuks vaatama. Kui mind vastu võe
ti, kõhklesin, kartsin, mõtlesin, et
väga keeruline on, aga direktori
asetäitja näitas mulle ruu
mid ja koridorid ette.
Treffnerist ei tahetud
mind kuidagi ära las
ta, aga tulin viimaks
ikkagi siia, kuna siin
oli kergem ning
polnud pool päe
va kinni. Mulle
meeldis Härmas kohe
väga, sest siin on nii tore
dad lapsed. Mul pole
lastega kunagi
mingi

Etendus haaras mind juba esimestest stseenidest, kõige
eredamalt seisab meeles Carmeni esmakordne välja
ilmumine ning kõigi meeste võlumine. Ka lõpustseenid
härjavõitlejatega olid köitvad, ent kahjuks jäi vahepealne
väheütlevaks, kuna lavakujunduse ning valgustuse tõttu oli
toimuvat raske näha ning näitlejate kehakeel ei paistnud
publikuni. Tüki keskelt suudan meenutada vaid kaartide
panemise stseeni, mis moodustab tervikust aga vaid tõiga.
Kuigi originaalis kõneleb „Carmen“ 19. sajandi Hispaaniast,
ei osanud ma Vanemuises etendunud versiooni kindlasse
ajaperioodi paigutada. Süžee ning ka lavalised dekorat
sioonid kuulunuks justkui tõepoolest üleeelmise sajandi
lõppu, ent etenduse alguses nähtud kostüümid meenutasid
pigem 20. sajandi keskpaika. Kostüümidega seoses torkas
silma ka see, et kirevaid mustlasseelikuid kandvate sõbran
nadega võrreldes ei paistanud Carmeni riietus sugugi sil
ma. Küll aga andis Carmenit kehastav Aleksandra Kova
levitš karakteri näoilmete ja kehakeelega nii suurepäraselt

suguseid probleeme olnud. Lapsed on
alati mind väga hoidnud, oleme hästi
läbi saanud.
Palju Miina Härma Gümnaasiumis
üldse koristajaid on?
Miina Härmas on palju koristajaid.
Objekti on ära jaotatud, nii et igaühel
on omad ruumid. Minul on kõige
suurem tööaeg, aga teisiti ei saa ka.
Poole ühest on vaja võimlat pesta, see
ga tulen keskpäevast tööle, rentnikud
on ka õhtul, mistõttu aega läheb kaua.
Kui pikk on teie tavaline tööpäev?
Tööpäev läheb mul sageli üle kahek
sa tunni, vahest isegi üheksani. Tahan
ikka kõik ära teha, et hommikuks ei
jääks midagi.
Milline on meie kool teie kui
koristaja pilgu läbi?
Minu pilgu läbi on väga
tubli kool, sest siin on
õpilased ja õpetajad ikka
väga kõrgel tasemel.
Õpilased on väga tublid
ja toredad, olen ise ka
tunde andnud. Aastate
jooksul on mul ka mõned
lemmikud
tekkinud,
olen neile ka
l õp e t a d e s
lilli viinud.
Osad neist
on
ka
mulle
aktusel
lilli

toonud ja öelnud, et oled kõige parem
koristaja. Mulle on isegi põlle peale
kirjutatud ,,Koristusmeister”. Üks
tüdruk ütles, et tegi ja õmbles selle ise,
tahtis veel teistes võõrkeeltes ka teha,
aga neid ta ei osanud. Praegu on mul
eesti ja prantsuse keeles. Ka õpetajate
ga olen väga hästi läbi saanud.
Vahepeal räägitakse, et ei kanta
piisavalt vahetusjalatseid. Mida teie
arvate ja palju see reaalselt tunda
annab, kui mingi hulk õpilasi käib
samade jalanõudega nii sees kui väljas?
Mina arvan, et tuleb ikka kindlasti va
hetada, eriti kui minnakse võimlemis
tundi, sest võimlas peab väga puhas
olema ning tänavu on võimla põrand
väga ilusaks tehtud, kasvõi sellepärast
peaks selle eest hoolitsema ja vahetus
jalanõusid kandma. Sellest hoolimata
tulevad mõned õpilased, eriti poisid ja
need uued, kes pole veel kooli kodu
korrast teadlikud, välisjalanõudega
sisse. Muidugi lähevad siis põrandad
mustaks ja sisse tulevad ka väikesed
kivid, mis hõõruvad näiteks uue
võimla põrandakatte ära. Seega arvan
ma, et jalanõusid peab vahetama, eriti
kehalise tunniks.

edasi, et kostüümidest polnud suuremat lugu. Muret val
mistas mulle hoopis Carmeni kallim Don José, keda kehas
tas Poola näitleja Rafal Bartminski. Kui Carmeni roll oli
suurepäraselt täidetud ja tegelaskuju emotsioonid kõigile
mõistetavad, oli Joséga vastupidi. Sain tema tunnetest aimu
vaid ühes stseenis, kui mees tuli Carmenile kätte maksma.
Välisriigist pärit Eestis esinevale näitlejale olid minu ootu
sed pisut kõrgemad.
Arvestades, et tükki on mängitud 1847. aastast, oleksin
lootnud, et selle tõlgendus oleks olnud veidi uuenduslikum
- Carmeni traditsiooniliselt punase kleidi etenduse lõpus
sinise vastu vahetamine ei olnud päris see, mida mõtlesin.
Vanemuise „Carmen“ üllatas peaosalise näitleja
meisterlikkuse ning mitmete haaravate stseenidega, ent
jäi keskosas nõrgaks. Usun, et kui ooper oleks pandud
värskesse võtmesse ning kostüüme ja lavakujundust pisut
kohendatud, oleks teatrikogemus võinud olla veel parem.

TOIMETUS SOOVITAB
FILM: "THE CALL"

RAAMAT: MAGGIE STIEFVATER "KAARNAPOISID"

ALBUM: VENNASKOND "LNT
SCHMIDTI POJAD"

Öelge kolm põnevat fakti enda
kohta!
Inimesed on alati minusse hästi suh
tunud, isegi võõrad on tulnud rääki
ma. Ei tea, kas mul on lihtsalt selline
nägu, aga kogu aeg astutakse ligi ja
hakatakse suhtlema. Minu lem
mikõpilased naeratavad alati kori
dorides mulle. Olen aidanud üht
väikest esimese klassi õpilast, kes oli
mulle väga tänulik ja siiani teretab.
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Kuidas valida jõulukinke?

Hugo Cheetham

Jõulud on kätte jõudnud ja sa oled juba paar päeva vanavanemate juures viibinud. Aega oled veetnud pipar
kookide küpsetamise, filmide vaatamise, koolitööde lõpetamise ja raamatute lugemisega. Kingitused tuleb küll ära
osta, aga sa ei taha sellest nii suurt asja teha. Parem on pühadeajal natuke puhata - kingituste ostmine võtab ju
vähe aega ja seda saab igal ajal teha. Igal ajal, aga kindlasti mitte praegu, kui diivan on imeliselt mugav.
Esmaspäeval leiad ülihea Youtube’i
kanali ja püsid poole ööni üleval, et
kõik videod ära vaadata. Järg
misel
hommikul magad kaua, kuni õed,
kes kõrvaltoas kuuse ehtimise üle
vaidlevad, su üles äratavad. Oota, mis
kuupäev täna oligi?! Kahmad telefoni
ja vaatad ekraani.
Kell on pärastlõunal kaheksa minutit
kaks läbi jõululaupäeval. Onud ja tä
did, onupojad ja onutütred, tädipojad
ja täditütred saabuvad kella nelja pai
ku. Sul pole ühtki kingitust. Võtad
märkmiku ja pastaka, paned ukse kin
ni ja istud laua taha. Pead ruttu-ruttu
leidma viisi, kuidas olukord lahenda
da. Selle juures on aga üks väike aga:
sa ei suuda keskenduda, sest vanemad
köögis ja õed (kes nüüd on vaidle
misega koridori kolinud) on liiga
kärarikkad. Imekombel tuleb meelde
just sellisest olukorrast kõnelev artik
kel detsembrikuu Tabula Rasa num
bris. Õnneks on leht veel koolikotis,
nii et asud hoolikalt lugema.
Mida sugulastele kinkida, kui jõululaupäev on juba käes?
0-5-aastastele ära kingi midagi. Vaata
mata sellele, et nad näevad välja
nagu inimesed, ei ole neil pikaajalist
mälu, iseseisvat mõtlemist ega teiste
inimeste vastu mingit kaastunnet.
Neile kingituste andmine on sama
halb kui kajakate söötmine: sa ei hak
ka neile rohkem meeldima, aga nad
hoiavad sul nüüd silma peal ja olu
kord saab vaid hullemaks minna.
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6-12-aastased on juba piisavalt tar ja rahulikult: „Noh, see on ju kena,
gad, et aru saada, mis asi on kingitus, aga minu jaoks on kinkimise rõõm
ja nende vanemad juba eeldavad, et suurem kui kinkide saamise oma.“
midagi neile kingitaks, nii et para See paneb nad kindlasti su elutarkust
ku tuleb midagi välja mõelda. Iga imetlema. Kuid enne seda, kui keegi
sugused mänguasjad lähevad siinko pärib, mida sa siis, kui see sulle nõnda
hal kaubaks, suurt vahet nende vahel meeldib, neile kinkida kavatsed, tuleb
ei ole. Tegelikult sobib peaaegu kõik, tähelepanu jälle kõrvale juhtida. Küsi
mis su toas on, kui see on ilusti ära kõige lähemalt täiskasvanult kiires
pakitud. Aga juhul, kui sul toas mis ti: „Mida te praegusest majandus
kit huvitavat ei leidu, pead natukene
olukorrast arvate?“
targemini toimetama. Kirjuta
igale lapsele jõulukaart ja
hüüa kõvasti, et näed
Vanavanemad
ja
õues päkapikke. Kui
v
a
n
a
v
a
n
a
v
a
n
e

Ka kõige liht
kõik akna juurde
mad võivad olla
samad asjad nagu
jooksevad, asu rut
su nime unus
sõbralik jutuajamine,
tu tööle: vali jõulu
tanud,
aga
puu alt suurimad
kuna
nad
val
tänu pidusöögi eest või
kingitused ja asen
mistavad suure
südamlik
kallistus
da nende kaardid
ma osa jõulu
enda omadega. Üli
toidust ja on sind
loevad.
malt lihtne!
nii palju aastaid
armastanud, väärivad
nad kindlasti kingitusi.
13-18-aastased hoolivad veel jõu
Kui sul neile aga midagi korra
ludest, ent peavad tähtsamaks kooli, likku anda pole, siis tea, et kink võib
muretsedes sellepärast isegi pühade füüsilise eseme asemel olla ka näiteks
ajal. Tuleks nad kuidagi maha rahus laul või luuletus. Ka kõige lihtsamad
tada. Kirjuta igale teismelisele tunnis asjad nagu sõbralik jutuajamine, tänu
tus heade hinnete ja kiitustega. See ei pidusöögi eest või südamlik kallistus
maksa midagi ja on palju kenam kui loevad.
mingi uus kampsun.
19-50-aastased on visiti kõige imeli
kum vanusegrupp, sest nad peavad
kingituste jagamisest nende saamisest
tähtsamaks. See võib sulle aga ka eelise
anda. Ära satu elevusse, kui keegi neist
sulle midagi kingib, vaid ütle selgelt
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Minu kogemus rahvusvahelises Mudel-
Euroopa Parlamendis
9. - 16. novembril esindasin Eestit
rahvusvahelises Mudel-Euroopa Par
lamendis, mis leidis aset Euroopa Li
idu väikseimas liikmesriigis Maltal.
Varasemalt oli Eestis toimunud riik
lik MEP, mille ligi sajast osavõtjast
valiti viis noort, kes moodus
tasid
Eesti delegatsiooni rahvus
vahelisel
MEP-il. Mina esindasin Eestit põhi
seaduskomisjonis (AFCO), kus
tegelesime õigusriigi tugevdamisega
ning riikidega, kes ei austa õigusriigi
põhimõtteid. Rahvusvaheline MEP
oli struktuuri poolest Eesti omaga
sarnane: esimestel päevadel toimus
töö komisjonides, kus koostati reso

lutsioone seoses vastava komisjoni
teemaga, ning viimastel päevadel
leidis aset täiskogu, kus iga komis
jon kaitses oma resolutsiooni ning
mille käigus hääletati koostatud reso
lutsioonide poolt või vastu. Rahvus
vahelise MEP-i juures meeldis mulle
kõige enam selle mitmekülgsus ning
võimalus arutleda päevakajalistel
teemadel inimestega, kelle maailma
vaated minu omadest rohkem või
vähem erinevad. Minu kui põhisea
duskomisjoni liikme ning juriidika
huvilise jaoks oli eriti huvitav kuulata
korrumpeerunud riike esindavate
delegaatide seisukohti nende riikides

toimuva kohta. Siis tuligi minu jaoks
sisse suurim erinevus riikliku ning
rahvusvahelise MEP-i vahel: kui riik
likul MEP-il saab aega veeta oma
riigi eakaaslastega, siis rahvusvaheli
sel MEPil saab erakordse kogemuse
kuulata mitmete EL-i liikmesriikide
delegaatide seisukohti. Eri riikide
delegaatide seisukohad kipuvad ühel
või teisel moel lahknema, mistõttu
arutelud lõppevad alatihti tuliste de
battidega. Kokkuvõttes olid nii riiklik
kui ka rahvusvaheline MEP erakord
sed kogemused ning aitasid suuresti
kaasa minu silmaringi laienemisele.

Nanette Christine Andersson

Jätkem siis meelde, et jõulud ei ole
miski, mida kinkida, aga hoopis mis
ki, mida tunda.
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Tahan oma šokolaadid kaasa pakkida,
ent Riigikokku neid võtta ei saa, seega
on mu valikud tahvlitega koju tagasi
tulla või 200 g kakaotooteid hommi
kul kell kaheksa ära süüa.
Õhtu möödub YouTube’i koostatud
retro party mix’i saatel Hiina inglise
keelde tõlgitud seadusandlust lugedes.
Kahjuks on pea võimatu sellest (objek
tiivset) infot leida.

Taunime täiendavalt väliskomisjoni taunimist
ehk kuidas me maailma päästsime - II osa
Leiame väljaspoolselt aknalaualt
üksiku soki, mis libiseb alla tänavale.
Viskame veel poiste sokke alla ja saa
dame selle vaesekese, kes teo valis,
neile järele.
Mängime veel kaua, kuni toas residee
ruvad poisid tahavad unemaale minna.
Liigume aina väheneva koosseisuga
edasi järgmisesse, veel tillukesemasse
kambrisse, kus pudeli taas pöörlema
paneme. Kõik on väsinud, üks peaae
gu magab. Paar ärksama meelega ko
danikku leiavad seinalt näpu- ja jala
jälgi. Käpajäljed veel puudu. Kui kell
näitab kolme, läheme oma tubadesse.
PÜHAPÄEV
Maare
00.04 Istun voodis ja mõtlen välja
küsimusi, mida Sven Mikserile esit
ada. Õhtul koostasin Poola ja Hol
landiga Euroopa Liidu majandusliku
ebaühtsuse probleemi sõnastust. Ar
tur (Poola) laenas mulle eelmisel aas
tal Riigikogus pastaka, aga jätsin selle
koju ja ei saanudki talle tagasi anda.
Kõik komisjonid pidid enda teema
tutvustamiseks näidendi tegema.
Läksime enda omaga veidi hoogu ja
ühel hetkel tulid esimehed ütlema,
et õhtusöögiaeg on juba 15 minutit
kestnud. Tegime oma etteaste siiski
lõpuni. Mina mängisin Hiina sõjalae
va Kreeka sadamas.
Kuigi jõudsime hostelisse kell üheksa,
viisid meie seiklused meid veel Pris
masse ja liigselt piklikku Hesburge
risse, kus tundis end koduselt üks tuvi.
MEP-il toidetakse õnneks hästi, nii et
energiat võiks umbes kümme tundi
päevas Euroopa Liidu ja Hiina asjade
arutamiseks ja sealjuures ka mingi tu
lemuseni jõudmiseks jätkuda.
Maria
Pärast hommikusööki lõpetame oma
klauslid ehk IC+OC, maakeeli ilus
ti sõnastatud probleemid koos ilusti
sõnastatud lahendustega. Komisjonis
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töötavad väga agaralt Rootsi ja Saksa
maa, vahepeal ka Itaalia, enamik riike
on aga vait. Kas siis sellepärast, et und
jäi väheks, või sellepärast, et ei suu
deta olla piisavalt head. Kui ka tahaks
midagi kommenteerida, tundub mõte
alati liiga lolli või lihtsana.
Vahepausi ajal lähen komisjonikaas
lasega värsket õhku hingama. TIK-i ees
on kivist käsipuudega trepp, millel on
pidulikkuse pärast ka betoonmunad
otsas. Teeme nende juures ossikükke
ja leiame, et oleme nagu lõvid. Lõu
na ajal kutsume Oliveri omale foto
graafiks. Pildid tulid vinged, loodan,
et ta saadab need kunagi mulle.
Algab suurejooneline kõigi komisjoni
de tööde ettelugemine aulas. Küsijaid
on palju, vastajaid vähe. Kui meie kord
tuleb, ei oska me ka ise kõigi pärimiste
peale midagi kosta.
Meie kätte jõuavad värsked resolutsi
oonid. Nüüd on aeg hakata vigu otsi
ma ja muudatuste lehti täitma. Kiire
mad leiavad need juba esimese kümne
minutiga ja hakkavad ennast promo
ma. Annan allkirju üsna kergelt, sa
mas kõik tahtjad mu allkirja siiski ei
saa.
Hakkame Kullaga oma lemmik
munadel resosid läbi kammima, et
ka ise mingit muudatust läbi viia.
Alguses jäävad silma vaid trükivead
ja kohad, kus muudatus oleks kasu
tu ja tühine. Ühel hetkel ilmub välja
Natali ülihea mõttega lisada tervise
komisjoni OC-le, kus on mainitud
vaktsiinide kohta valeinfot levitavate
internetilehe
külgede sulgemist, lisa
da ka lause teaduslikult kontrollitud
infoga saitide avamisest. Kirjutame
muudatuse
lehele mõlema nime, ent
vajaduse korral kaitsen seda mina.
Läheme allkirju jahtima.
Maare
18.53 Kogusin oma muudatusette
panekule ligikaudu 40 allkirja võima
likust 48-st. Maria lasi mul enne

Maare Karmen Oras

Maria Grünberg
sööklast tulemist oma viimasel hetkel
tehtud ettepanekule alla kirjutada. Ei
mäleta ausalt isegi, mille vastu see oli.
Töö on olnud väga tihe, eile kirjuta
sime suurema osa oma resolutsioonist
valmis ja õhtul, kui Maria popcorn'i
valmistas, lisasime mina, Aigi (Belgia)
ja Mart (Sloveenia) sinna võimalikult
palju erinevaid algusväljendeid. Siin
kohal tooksin välja oma lemmikud
sissejuhatavad väljendid: „sügavalt
häiritud olles“, „sügavalt kahetsedes“,
„püüeldes“ ja „soovides“. Mu eelis
tatud tööväljendid on: „mõistab tu
gevalt hukka“ ja „kinnitab pidulikult“.
20.53 Sööme hostelitoas Anettega
(toakaaslane ja Petersoni abiturient)
pooleliitristest topsidest šokolaadi
jäätist. Viimane asi, mida me täna
koolis tegime, oli esimeeste läbiviidud
täiskogu läbimäng. Teemaks oli mida
gi seoses alaealiste prostitutsiooni ja
selle takistamisega. Väga naljakas oli,
kes soovib rohkem teada, peab järg
mine kord ise kohale tulema.
Sel
aastal
tahtsin
Riigikogus
teha reaktsioonikõne muudatus
ettepanekule. Seda võimalust ma siiski
ei saanud, nii et jääb vaid loota, et mu
muudatus
ettepanek läheb Riigikok
ku (ametlikult täiskokku) ja/või teen
mõne vastukõne. Muudatusettepanek
on Maria komisjoni vastu, nii et tema
tunneb ennast veidi reedetuna, ent ma
leian, et see on lahutamatu osa ühest
heast MEP-i kogemusest ja nende
reso
lutsioon oleks parem, kui kaks
väga sarnast klauslit asendataks ühe
ga.

ESMASPÄEV
Maria
Hoolimata varasest äratusest jõuame
tõotatud maja ehk Toompea lossi ette
hilinemisega. Oliveril on kotis kenad
kivid mingilt rännakult ja ta võtab
need ukse ees välja, et kahtlast muljet
ei jääks. Sees on kõik juba tuttav, olen
siin varemgi käinud. Ükskord doku
mendiga ja teine kord Seto riigi saadi
kuna.
Läbime passikontrolli ning lennu
jaamaväravad. Pärast veidikest eks
lemist suunatakse meid kolme ukse
juurde, millest üks viib põhimajja.
Nagu muinasjutus. Keskmine uks
osutub õigeks (jess!) ja saame edasi
liikuda. Panen mantli nagisse, söön
kurgukommi ja vaatan materjale veel
kord üle, et täna päris lolliks ei jääks.
Muidugi teen ka kaaruspaela, see on
kohustuslik. Hõbedane kandiline pael
aina pikeneb ja pikeneb ning ma kerin
seda ümber oma piilka (kaaruse
kahvel, näeb veidi ragulka moodi väl
ja).
Kui viimaks sisse saame, paigutatakse
meid riigiti. Laud on äge, selle peal on
mikrofon ja väike nuppudega ekraan
ning all pistik.
Algab resode kaitsmine, esimene on
väliskomisjon. Raske teema, raske
ümber lükata, raske kaitsta, ent reso
lutsioon läheb läbi.
Pausi ajal proovime kohalikke kaja
funktsioone ehk siis seda, kuidas ühe
seina ääres rääkides kostub heli teisele
poole ruumi. Teeme loomahääli ja
räägime lollusi. Siis jätkub resolutsi
oonide kaitsmine ja esitlemine. Minu
muudatusettepanek tervisekomisjoni
resole läheb läbi ja saab 30 pooltning 9 vastuhäält. Jess! Saan rääkida
kõnepuldis, mis seisab istungisaali
ees ja mida teab iga eestlane. Kasutan

aktiiv
selt ka sõnavõtunuppu, ent
lõpuks antakse sõna rohkem neile, kes
küsimustega ei pommita. Nii hariduskui tervisekomisjoni resod ei lähe läbi,
kuna teemad on välispoliitikast ja
inimõigustest lihtsamad.
Lõunapaus Riigikogu kohvikus, ilm
selt ühes parimas söögikohtas tervel
Maarjamaal. Toit on tavaline (ehk siis
mitte mingi imelik gurmee), ent mait
seb taevalikult. Sööme kõik mitu port
su, kuigi kõht kisendab.
Vaatan kohvikuaknast sügiseselt kir
jut Tallinna-vaadet ja valmistun enda
reso kaitsmiseks. Jätan paari lahkuva
tuttavaga hüvasti. MEP-i juures ongi
kõige kurvem see, kui saad tuttavaks
kellegagi, kes õpib 12. klassis ja kellele
see on viimane Mudel-Euroopa Parla
ment.
Ongi aeg meie viimase reso
kaitsmiseks. Oleme õnnelikud, sest
raske reso läheb läbi. Meile jagatakse
diplomid ja loetakse ette parimad
ja naljakaimad laused, mis MEP-il
öeldud.
Ongi läbi. Tallinnasse sattunud tart
lastel on tingimata vaja ka poodides
käia, niisiis lepime kokku, et kohtume
raudteejaamas 15 minutit enne rongi
väljumist. Õigel ajal hakkabki Tartu
kamp kodu poole sõitma.
Maare
19.12 Istume üheksakesi rongis,
sööme ja mängime kaarte. Õues on
juba pime ja mõlgutan mõtteid hom
me kooli minemise asemel maga

KOGEMUS
misest, arvestades, et MEP-i ajal vajab
inimene vähemalt kahekordset une
kogust, mille jaoks aga aega polnud.
Riigikogus oli väga tegus päev. Meie
komisjon oli õnneks esimene, seega
olid kuulajad veel n-ö elus ja ärkvel.
Õnneks läks meie resolutsioon läbi
(ilmselt seepärast, et keegi teemast
aru ei saanud ja seega vastu vaielda
ei osanud). Hiljem tegin veel tervise
komisjonile vastukõne. Õigupoolest ei
uskunud ma, et nii paljude soovijate
ga mind üldse kõne tegema valitaks,
miistõttu oli kõne puhas impro, minu
arust kiirustatud ja veidi lohakas, ent
sain hiljem positiivset tagasisidet.
Lõpuks jõudis täiskokku ka minu teh
tud muudatusettepanek õiguskomis
jonile, mis läks probleemideta läbi.
Minu MEP-i kogemust iseloomustab
klausel Riigikogu sessiooni lõpus esi
tatud esimeeste resolutsioonist: „Tau
nib täiendavalt väliskomisjoni tauni
mist.“ Maksim (üks meie esimeestest)
ütles, et kuigi väliskomisjon taunib
alati palju, sest Euroopa Liidu väliste
riikide seadusandlusega seoses muud
eriti teha ei saagi, olevat tänavu kolme
taunimisega uus rekord püstitatud.
Soovitan soojalt kõigile, kes usuvad, et
nende elus on liigselt vähe poliitikast
põhjustatud üleväsimust ja omakorda
sellest põhjustatud ravimatut idioot
sust, tulla jaanuari lõpus uuele Eesti
MEP-ile.
Aitäh, austatud president, ja hääletage
palun väliskomisjoni poolt.

Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi istung. Allikas: Riigikogu fotoarhiiv. Autor: Erik Peinar.
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Luuleprõmm

Härma kool jõuluajal
From on the bridge, the churches prick the clouds
reflected in the river's restless flow,
and pale snow lies piled high in streets,
where orange lanterns hoist their sugared glow.
On cobblestones long winter hours walking,
the windows with their panes of molten gold,
frame red-cheeked infants sitting up for supper
and men with pipes, and stories often told.
So up the slippery hill, through silent streets,
'neath silver fairy lights in branches grey,
while sauerkraut, and pork, and boiled sweets,
waft through the air, and snow comes out to play.
And past the park, where birds flock to the trees
to shelter from the fast-approaching night,
the school yard lies awash in drifting seas,
of snowflakes, swimming in the dusty light.
Through which the school appears a hazy dream,
icicles clinging fast to floating eaves,
and all the lights are out - or so it seems.
Old buildings never aim but to deceive.
For in the antique hall an echo sighs,
and shadows flicker on the creamy wall,
a page is turned, a song of songbird skies,
begins, as children's voices rise and fall.
When darkness falls, we leave them, singing still,
back down the hill, our journey almost done.
We reach the foot, we hear the town bell peal,
and toll the brassy hour, for time has come.
When tired footsteps slow their hurried stride
down cobbled streets, familiar at last,
back home, to bed, to sleep, and sleeping slide,
through vivid dreams of Christmasses long past.

Hugo Cheetham

Taustfoto: Francesco Ungaro (Pexels)

LUULENURK

11. oktoobril toimus Tartu Linnaraamatukogus Noorte Luuleprõmm*, millel osalesid edukalt ka neli meie kooli 3.a klassi õpilast. Luuleprõmm, muide, on võistlus, kus autorid omaenese luuletusi ette kannavad. Tutvustame noorte kirjanike
värsket loomingut nüüd ka kooliperele ja soovime neile lennukat sulge!

ÕUNAPIDU
Martha Johanna Garcia
Kui juba sügis on käes,
valmivad viljad.
Punaseid lehti sa näed,
tuulest kissis on silmad.
Mu aias kasvab õunapuu,
kõrge latv kuldseid õunu on täis.
Ja siis tuul, kel ilmatu suu,
ühel päeval puul külas käis.
Puhus ubinad oksadelt alla,
kuid puu ajas ta minema.
Kõik murul nüüd on pilla-palla,
pean appi korjama minema.
Korv käes jooksen aeda,
varsti täis see saab triiki.
Riputan puule sildi, mis kõigile
kaeda:
„Olge lahked! Siit õunapeolt õunu
saab siilgi.“

Esimeses klassis oma esimese luule
tuse kirjutamine oli Sörenile väga
raske. Luuletamine hakkas talle
meeldima alles teises klassis, kui õn
nestusid esimesed riimid. Luuleta
mise juures meeldibki Sörenile enim
sõnade riimi seadmine ning oma
luuletuste ette kandmine.
Sören pälvis Luuleprõmmi eripreemia
ning kirjanik Jaan Kännu tunnustuse.
Mulle meeldib luuletamine, sest riim
ides on lihtne mõelda. Mulle meeldib
riime otsida ja luuletuse kallal pusida.
Kõige rohkem luuletusi olengi kirju
tanud sellel aastal, kuigi oma esimese
luuletuse panin paberile juba enne
kooli.
Martha saavutas Luuleprõmmil 1.
koha.

SÜGISENE TUNNE
(Kahekõne sügisega)
Martha Johanna Garcia
Mina: Kui õhk külmemaks muu
tub.
Sügis: Sa tunned, et sügis on käes.
Mina: Sall vastu nina puutub.
Sügis: Sügis, sügis, sa näed.
Mina: Ja kastaneid potsatab puu
otsast alla.
Sügis: Oktoober tuleb.
Mina: Kuidas tahaks ma soojas
küll olla!
Sügis: Suvi silmad nüüd suleb.
Mina: Kollased sügise värvid.
Sügis: Seda ma tean.
Mina: Juba katkevad närvid.
Sügis: Kui hea!!!
Mina: Miks märg on tee?
Sügis: Sest sügis on see!

Fotol: Luuleprõmmil osalenud 3.a õpilased Sören Mõts, Säde Ränisoo, Liisi
Weidebaum ja Martha Johanna Garcia.

INGLANE EESTIS
Sören Mõts
Kord läks inglane Eesti riiki,
lootes näha linnu ja laulude liike.
Imestas aga, et pole valgusfoore,
kui ka kuulsaid laulukoore.
Kuhu kõik need autod kadusid
või need lihtsalt metsa pagesid?
See on Eesti, mitte Inglismaa,
see on metsade ja soode maa.
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Mida teeb Miina Härma õpilaste äraolekul?
Hommikul, päeval ja õhtul, kui õpi
lased liikvel on, seisab Miina Härma
vankumatult koolimaja ees ja jälgib
toimuvat. Nii päevast päeva. Tabula Rasa aga tegi luuret ja uuris välja,
mida teeb meie tubli Miina öösiti.
Kohe varsti pärast seda, kui õhtul
koolimaja lukku pandi, astus Miina
oma platvormilt maha, urgitses
kleiditaskust võtme ja sisenes peaukse
kaudu. Kõigepealt sammus ta garde
roobi, vahetas jalanõud ära ja sättis
riideid-kingi oma äranägemise järgi
pisut ümber. Edasi liikus Miina õpeta
jate tuppa, logis praktikandikontoga
sisse ning avas kõigis arvutites Mine
crafti. Ta jättis mängu laadima ja käis
WC-s ning sööklas. Viimasest leidis
ta eelmise päeva leiba ja mekkis seda.
Olles veidi kõhtu kinnitanud, käis
ta läbi kõik korrused ja uuris klas
siruume, kirjutas tahvlitele järgmise
kuupäeva ning joonistas mustreid
ja pilte. Osad kriidid läksid pooleks
ja mõned kulusid väga väikeseks ka.
Muusikaklassis 101 mängis M
 iina
klaveril esmalt omaloodud hitt
lugusid, mida MHG koorid ikka
aeg-ajalt laulavad. Veidi aja pärast oli
kuulda ka tema tänapäevast loomin
gut, mida ei tea ilmselt mitte keegi
peale tema enese.
Pärast suundus Miina tagasi õpeta
jate tuppa ja mängis seal erinevates
arvutites hommikuni Minecrafti. Kui
kell sai viis, logis ta end välja, tukkus
tund aega käsitööklassi kott-toolidel,
võttis kohvimasinast ühe pähkli-cappuccino ja naases oma alatisele postile
koolimaja ees, olles valmis uueks töö
päevaks.

Maria
Grünberg
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ÜKS MÄLESTUS KOOLIAJAST
Pärast tundide lõppu Kooli tänava rauast väravani jõudes mär
kasin teisel pool teed kambakesi seisvaid a-klassi poisse. Nad vist
meeldisid mulle veidi ja teismeliseeas tunnevad ju kõik ent kuida
gi ebamugavalt, tahavad ägedad välja näha, ent samas pole endas
kindlad. Pidasin neid nii pingsalt silmas, et unustasin teed jälgida
ning kõndisin peaga vastu posti. See oli ikka väga
piinlik ja valus, ent õnneks oli ema mulle vas
tu tulnud, nii et istusin autosse ja palusin ruttu
minema sõita.

Laura Põldvere (lõpetas 2007)
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KAS MÄRKASID, ET..
... uuel aastal on tulemas Miina
Härma 156. sünniaastapäev?

VIIMANE KÜLG

ARHIIVIST
Kasuta
mandariine söödana
päkapikulõksudes.
detsember 2016

... Härmas on taas sokimaania?

... koolil on nüüd Instagrami
kohto @mhgtartu?

... Tabula Rasas on seekord lausa
28 lehte?

"Päkapikkudel on
habe ning
vahepeal on nad roheliste, vahepeal
punaste mütsidega.“
2A klassi õpilane
detsember 2012
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Tabula Rasa kuulutab välja konkursi

MILLINE NÄEB VÄLJA TABULA
RASA?
Ootame 1.-6. klassi õpilastelt käsitsi joonistatud tegelasi, kelle nimeks
on Tabula Rasa. Parimad kavandid jõuavad ajalehte ning saavad premeeritud,
võidutöö kaunistab järgmise Tabula Rasa
esikaant.
Joonistus peab olema mustvalge, formaadis A4 ning püstvormingus.

Palume võistlustööd hiljemalt 20.
jaanuariks tuua oma klassijuhatajale.

Edu kõigile osalejatele!
Toimetus
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TOIMETUS TÄNAB:

KONTAKT:

Juhtkond, õp Jana Kübar, õp Riina Murulaid, õp
Egle-Diana Keldt, õp Maigi Varusk, õp Ivika Hiis.

Facebook: Tabula Rasa
tabularasa.mhg@gmail.com

