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rubriik
Hea lehelugeja!
Eriolukord nõudis erilisi meetmeid,
et mitte ennast ega teisi ohtu seada.
Veel 12. märtsil oli kõik selline, nagu
ikka, ent meie harjumuspärane maa
ilm pöördus pea peale vaid üheainsa
päevaga. Viiruse peatamine sõltub
sellest, kui hästi end distsiplineerida
suudame. Koroonaviiruse suurimaks
õppetunniks võibki pidada seda, et
ise
enesestmõistetavana tunduv seda
sugugi pole ning ühest inimesest sõl
tub väga palju. Ent olgu mis on, ke
vad tuleb ikka ja pakub võimalust teha
kokkuvõtteid.
Puhusime sügisel Tabula Rasale uues
ti elu sisse ning avaldasime õppeaas
ta jooksul neli lehte, mis vähemalt
meie endi arvates on järjest paremaks
läinud. Toimetus on meil kui ühte
hoidev sõpruskond, kuhu on alati oo
datud uued tegijad. Kui toredad olid
meie koosolekud! Põnevad on alati
olnud ka lehevälised kaastööd, mis
näitavad maailma läbi uue vaatenurga.
Samuti avaldame tänu juhtkonnale,
huvijuhile ning emakeeleõpetajatele
Reet Volmerile ja Jana Kübarale.
Heitke pilk peale meie sellekordse
tele lugudele, proovige teha pasta carbonara’t, praetud riisi või hoopis churro’sid (andke meile ka teada, kuidas
teie kulinaarsed katsetused välja tu
lid!) ning võtke härmakate lemmikud
vähetuntud looduslikud puhkepaigad
reisiplaani.
Ilusat suve soovides

Liisa Oks
10.a
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Juhtkonna 
rubriik

TOIMETUSE KOOSSEIS

Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.

TOIMETAJA
Liisa Oks (10.a)

Märtsis keerati kõik kooliuksed lukku, avalikest kohtadest kadusid inimesed.
Tänavad olid ulmefilmilikult tühjad ja mõned üksikud näomaskides jalakäijad
hoidsid kohtudes üksteisest eemale. Kardeti uustulnukat, keda polnud näha ja
kelle kohta polnud ka midagi teada.

REPORTERID JA ILLUSTRAATORID
Maria Grünberg (10.a), Maare Karmen Oras (10.a), Raili Randmäe (10.b), Maarja
Kask (10.b), Ita Lillo (10.c), Jana Sirli Suur (10.c), Ilanit Stern (9.e)
KEELETOIMETAJA
Õpetaja Reet Volmer

Nähtamatu tundmatuga silmitsi seismine muudab alandlikuks. Arukas inimene
kogub end, suhtleb, hangib infot ja otsib lahendusi, katsetab, et eluga edasi lii
kuda. Mõttelaisk inimene võib sattuda manipulaatorite ja enesehaletsuse küüsi.
Kuigi meedias püüti koroonakriisi keskel inimest vähendada kübemekeseks,
kelle loodus mängeldes hävitada võib, ei taha sellega nõustuda. Looja nägu ja
tegu võimaldavad inimesel otsuseid teha ja nende eest vastutust võtta. Oli välja
kutsete periood, kus liigina kohandusime ja õppisime uusi asju, aga inimestena
kompisime läbi ka enda sees olevad väärtused ja ümbritsevad suhted.

KÜLJENDAS
Liisa Oks
KAANEPILT
Ita Lillo

Need iseendaga olemise kaks ja pool kuud tõid valguse kätte meie sees peituvad
ootused ja vajadused. Igaüks tajus omamoodi, mis on elus tõeliselt tähtis. Õppi
da saab kõikjal, kui on motivatsiooni. Aga inimesele annab tõelise elamiselusti
võimalus suhelda päriselt, suhelda kartmata, suhelda omadega. Nii palju kuulen
õpilaste ja õpetajate suust seda, kui väga on tuntud puudust sünergiast, mis tekib
koos tegutsedes ja koos naerdes, koos eesmärkide poole püüdlemisel. Tahan
väga uskuda, et selle aasta väga erilistes tingimustes lõpetav 108. lend teeb tarku,
südameheadusega läbipõimitud otsuseid ja võtab maailmas teadlikult vastutust
kanda selle eest, et saame ka homme päriselt ja julgelt koos olla.
Toredat suve kõigile!

Tiia Lepik
MHG arendusjuht

ARVIIVIST
"Torni tuleb ronida mööda
vanaaegset tolmust puittreppi. Seinte sees
on augud. Palju ämblikuvõrke ning surnud tuvi.
Majandusjuhataja andmetel ei käi seal mitte keegi,
kuid veidral kombel seisab seal üks puidust pink –
ehk siin pesitsebki Härma Vaim?"
Kirjeldus 5. korrusel asuvast Härma tornist
mai 2012

KIRJUTA JA JOONISTA MEILE!
Tabula Rasa kirjakast on avatud ka
suvel.

Miina Härma Gümnaasiumis on kaheksa
välisust.
mai 2013

Urma Linnus:
"Kui sa magad, siis sa
puudud!"
juuni 2010

Foto: Liisa Oks
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MYP versus tavaline õppe
süsteem

Laur Saks
8.a

Kuidas ma karantiinis olles
hollandi keelt ära ei õppinud

Maarja Kask
10.b

Juba sellest ajast saadik, kui hakkasin õppima Miina Härma Gümnaasiumi seitsmendas klassis, on mul pidevalt mõttes
mõlkunud küsimus, kas lihtsam ja parem on õppida MYP-i alusel või oli ikkagi etem tavaline koolisüsteem. Selles kõnes
toongi välja põhilised erinevused MYP-i ja tavalise õppesüsteemi vahel minu vaatenurgast. Niisiis, millised on peamised
erinevused nende kahe õpetamisfilosoofia vahel?

Eriolukorra alguses tabas mind motivatsioonihoog ning otsustasin nagu paljud teisedki, et teen karantiinis veedetud ajaga
palju ära. Kirjutasin üles kõik ajapuuduse tõttu varem tagaplaanile jäänud tegevused, milleks nüüd aega oli. Nimekiri sai
pikk, sisaldades nii pooleliolevate raamatute lõpuni lugemist kui ka pea peal seismise selgeks saamist. Kõige esimene punkt
oli aga uue keele selgeks õppimine. Niisiis haarasin härjal sarvist ning laadisin telefoni Duolingo äpi.

Esiteks on suur erinevus kindlasti see,
et MYP-is pannakse hindeid ühest ka
heksani, aga tavalises koolisüsteemis
jäävad hinded vahemikku 1-5. Nimelt
peaks MYP-i järgi panema õpilastele,
kes teavad rohkem kui vaja ning tee
vad teistest rohkem, kõrgema hin
de kui lihtsalt viie. MYP-i viis-kuus
peaks tõlgenduma tavalise koolisüs
teemi viieks ning hinde "7" või "8" saa
vad õpilased, kes uurivad õppemater
jale süvitsi ja kelle teadmised ületavad
ootusi.

Hollandi keelega olin varem kokku eesmärk peale keeleõppe oligi katse
puutunud keeltekohvikus, kus sain tada, kas äpp üldse on võimeline
15 minutit sellele keskenduda. Tollest keelt efektiivselt õpetama. “Ei,” väitsin
korrast oli meeles vaid tuntud maius mina, kuid samas pingutasin, et vas
tuse stroopwafels’ite hõrk maitse. Nii tupidist tõestada.
siis asusin hollandi keele kallale
puhta lehena. Duolingo
Esimesel nädalal sujus kõik
äpp, mida kasutada ot
suurepäraselt.
Õppi
sustasin, oli mulle vana
sin iga päev umbes
Minu teine
tuttav saksa ja ladi
pool tundi, tegin
eesmärk peale
na keele õppimisest.
edusamme ja olin
keeleõppe
oligi
katse
Tõsi, varem polnud
enda üle uhke. Ot
tada, kas äpp üldse on
ma seal kauem kui
sustasin, et Duolin
võimeline keelt efek
nädal järjest harjuta
gost
jääb
siiski
tiivselt
õpetama.
da suutnud, kuid kol
väheks, õppisin ise
mandal korral peab ju
seisvalt numbreid ja
paremini minema, eks?
hakkasin hollandikeelset
muusikatki kuulama. Välja
Asusin väga motiveeritult asja kallale. vaated olid head. Aga peale seitset
Plaan oli kaks nädalat iga päev vähe päeva hakkas asi allamäge minema.
malt 15 minutit õppida ning seejärel Jätsin mitmeks päevaks jätsin õppi
teha mõni online-test, mis hindab mise soiku, olgugi et Duolingo lin
nii grammatikat, sõnavara kui ka nuke pidevalt endast märku andis.
funktsionaalset lugemist. Minu teine Lõpuks, pärast kahte nädalat vin

tunnikontrollide eest pannakse prot kõik hinded ühte patta ja kontroll
sente või antakse lihtsalt tagasisidet. tööde hinded on tunnikontrollide
Sellega seoses tuleb mul meelde üks omadest lihtsalt natuke tähtsamad,
lugu viiendast klassist. Oli esimene siis MYP-is jaotuvad hinded nelja kri
koolipäev pärast aktust ning mate teeriumisse (A, B, C, D), mis on kõik
maatikas oli juba tunnikontroll. Kui võrdse kaaluga.
õigesti mäletan, oli see tunnikontroll
komadega korrutamise peale. Juhtus Nüüd, pärast pikka erinevuste loetelu,
ki nii, et pärast suve oli mul meelest võib tekkida küsimus, kumba õp
ära läinud, milliselt poolt peab
pesüsteemi siis ikkagi paremaks
komasid panema hakkama,
pidada. Mina isiklikult
ning minu esimeseks
eelistan MYP-i lihtsalt
hindeks matemaati
sellepärast, et tun
kas sellel aastal oli
nikontrollid ei ole
Paljude tööde
Teiseks suureks erinevuseks on kind kaks, mille ma siiski
hindelised
ning
jaoks ei ole vaja
lasti mentaliteet. MYP-i filosoofia hiljem ära paranda
seeläbi on veidi ra
üritab arendada õpilasi uurivateks, da sain. Selles osas
hulikum, ei pea kart
üldse midagi
hoolivateks ja julgeteks. Tava
lises meeldib mulle MYP
ma, et mõni halvasti
õppida!
koolisüsteemis on rõhk seevastu küll rohkem, et suva
läinud tunnikontroll
hinnetel ja teadmiste omandamisel, liste tunnikontrollide
perioodihinnet kuida
teadmisi ei üritata otseselt päriseluga halvasti minemise pärast
gi mõjutaks. Samuti on
siduda. Üheks näitajaks sellest, kui midagi ei juhtu.
MYP-i kontrolltööd tavalistest
erinev on MYP-i mentaliteet, on ka
palju huvitavamad, mitte ainult ma
mitmetest elementidest koosnev õppi See lugu viib mind järgmise erine terjali pähe tuupimine ja selle põhjal
ja profiil, mille võib leida võõrkeele vuse juurde, milleks on halbade küsimustele vastamine. Paljude tööde
klasside seintelt. Lisaks on võõrkeeltes hinnete parandamine. Kui tavalises jaoks ei ole vaja üldse midagi õppida!
iga suurema peatüki alguses
koolisüsteemis saab paran Samas on ka töid, millega võib mässa
välja toodud, miks tee
dada kahtesid ja vahel ka ta mitu nädalat.
ma õppimine vajalik
kolmesid, siis MYP-is
on, ning sõnastatud
ei ole võimalik kon Kokkuvõteks tahaksin veel öelda
MYP-is ei ole
mitmed põhimõtted
trolltöid uuesti teha, seda, et erinevusi MYP-i ja tavalise
võimalik
kontroll
ja uurimisväide.
kui saadud hinne õppesüsteemi vahel on palju ning
töid uuesti teha, kui
ei meeldi. Ainus kumbki neist ei ole ideaalne. Mõle
Kolmandaks suureks
võimalus
on loota, et mal õppesüsteemil on omad plussid
saadud hinne ei
erinevuseks on hin
järgmine töö paremi ja miinused, kuigi minu jaoks kaalu
meeldi.
nete panek ja hinde
ni läheb.
vad MYP-i positiivsed aspektid üles
lised tööd üleüldiselt.
standardse õppesüsteemi head küljed.
Kui
näiteks
harilikus
Olengi jõudnud viimase Loodan, et see artikkel aitas selgitada
õppe
süsteemis on kõik tunni
suure erinevuse juurde, mille ma erinevusi MYP-i ja tavalise õppesüs
kontrollid ja rühmatööd hindelised tahan välja tuua. Selleks on hinnete teemi vahel ning muutis asjad pare
või vähemalt võivad olla, siis MYP-is jaotumine ja hindamiskriteeriumid. mini arusaadavaks.
on hindelised ainult kontrolltööd ning Kui tavalises koolisüsteemis lähevad
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dumist, jätsin asja sinnapaika.
Kuu aega hiljem olen siin ja kirjutan
seda artiklit. Mõtlesin, kas teha ikkagi
ära keeletest, mida algselt plaanisin.
Hollandi keele sarnasuse tõttu saksa
keelega oleksin selle ilmselt arves
tatavalt ära teinud, kuid milleks? See
oleks ju endale valetamine. Niisiis
loen oma eksperimendi ebaõnnestu
nuks.
Olgugi et kukkusin läbi, tegin katsest
siiski mitu väärtuslikku järeldust. Esi
teks mõistsin, et vähemalt minu jaoks
on Duolingo-sarnased äpid keeleõp
peks liiga üksluised ja järgmisel korral
kasutaksin rohkem erinevaid õppeva
hendeid, et indu ülal hoida. Teiseks
olen veel kindlam selles, et tahaksin
hollandi keelt tulevikus kindlasti osata
ja hollandi kultuuri paremini tundma
õppida.

HOLLANDI KEEL
101
Hallo! - Tere!
Goedemorgen! - Tere hommikust!
Tot ziens! - Näeme hiljem!
Bedankt! - Aitäh!
handschoenen - kindad (otsetõlkes
käekingad)
paardebloem - võilill (otsetõlkes
hobuselill)
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Viru raba ja Pärnu rannaliiv on kõigile ammu teada-tuntud ning nii võib
ki tekkida tunne, et Eestimaal polegi enam midagi avastada. Et seda väi
det ümber lükata, palusime härmakatel tutvustada kauneid, kuid vähe
tuntud puhkepaiku.

ALATSKIVI

Seal on ilus suur Alatskivi
loss ja saab mööda mitmeid
erinevaid teid minna. Kui
esimese päevaga kõike ei
jõua, võib järgmine päev
tagasi tulla. Seal saab teha
nii hiigelsuure kui ka väga
väikese ringi.

Tabula Rasa, detsember 2019

MIDA TEIE ARVATE?

MUSTOJA MAASTIKUKAITSEALA
Mustoja maastikukaitseala on loo
dusesõbra unistus: väga ilus ja
puhas männimets ilma igasuguse
võsa ja porita, eri pikkusega mat
karajad ning põnev ajalooline taust.
Maastikukaitseala asub Tartust u 90
km kaugusel.

Maria Grünberg 10.a

Marian Herodes 4.b

Loo idee autor: Ita Lillo

ORISSAARE

ÄNTU
SINIJÄRVED
Mitu matkarada, ilus loodus ja selge
veega järved.

Katariina Koemets 11.a

Ann Karoliine Vabamägi 10.c

Armas väike alevik. Illiku laid, tamm keset jalgpalliplatsi, kenad kohvikud,
käsitööpood, Uisu mälestusmärk ning muidugi imelised inimesed - saarlased
on kõige armsamad. Lähedal asuvad ka Maasi linnus ning Muhu saar, mis
väärivad absoluutselt avastamist. See koht poeb kõigile südamesse.
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LOODI 
PÕRGUORG
Maalilist Loodi ürgorgu võiks lop
saka taimestiku tõttu esmapilgul
lausa džungliks pidada. Ent hooli
mata sellest, et sõnajalad kihavad
kõiksugusest elusloodusest, valitseb
mõnus rahu. Põrguoru nime pole
liivakivipaljand ja selle lähiümbrus
mitte ilmaasjata ära teeninud: kui
nüüd järele mõelda, siis ega too
põrgulärmi teinud lind küll eriti
maiselt ei kõlanud...

Liisa Oks 10.a
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MEENIKUNNO
MATKARADA/
PÄIKESELOOJANGU MAJA

Me lõpetame!
Meie viimane koolipäev oli reede, 13. märts. Koolide sulgemine ning karantiini kehtestamine oli ainuõige ning korraldust
kodus püsida tuleb võtta täie tõsidusega. Kui ülejäänud meist sügisel taas koolikaaslasi ja õpetajaid näevad, siis lõpuklassidega on teisiti. Hea õnne korral õnnestus abiturientidel lähemate sõprade ja pedagoogidega põgusalt hüvasti jätta ning
ilmselt kohtavad osasid neist ka konsultatsioonides ning eksamitel, ent siiski jääb Härma 108. lend jääb ilma paljust sellest,
mis gümnaasiumi lõpetamise juurde kuulub. Tutipäev, lõpuaktus ja lõpureis panevad ühele eluetapile punkti ning annavad
võimaluse kokku siduda kõik lahtiseks jäänud otsad: tänada õpetajaid, kõndida viimast korda koolimaja koridorides, öelda
head aega tuttavatele ja jõuda otsusele, milliste sõpradega soovid suhelda ka edasises elus ja viimaks "Mesipuu" saatel koolimajast väljuda. Et seda, millest lõpetajad ilma jäävad, pisutki kompenseerida, andsime sõna lõpetajatele endile.

Meenikunnos asub kena metsa
majake, kus olen nii tuttavate kui
ka eelmise klassiga käinud. Hea
seltskonnaga on seal igati huvitav
isegi elektri ja voolava veeta.

Liisi Haljasorg 10.b

VAPRAMÄE
Seal on mitmeid matkaradasid ja
väga ilus loodus.

Kaur Kurrikoff 5.a
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LÕPETAJAD

Fotod Mustoja maastikukaitsealast ning
Loodi põrguorust on autorite erakogust,
muu illustreeriv materjal pärineb veebi
lehe Puhka Eestis järgvatelt alajaotustelt:
* Alatskivi matkarada
* Orissaare staadiumi tamm - Euroopa
puu 2015
* Äntu järvede puhkealad
* Meenikunno raba matkarada
* Vapramäe-Vellavere-Vitipalu matka
rajad

Keska
memuaarid

“Mitmendat korda sa täna juba sinna vetsu lähed?”
tögas klassijuhataja Reet Volmer Cristopheri, kelle
sihid osutusid kõrgemaks kui keskharidus MHG-s.
Volmeril oli ja on igas olukorras mõni tabav ütlus
varuks ning iga tema tähelepanek muutis meid vaid
tugevamaks. Ka väljasõitude korraldamine polnud
talle kunagi probleem, vähemalt senikaua, kuni need
silmaringi arendasid.

M eie
12.c

108.c klass on alati hinnanud ausust ja võrdsust ning
on olnud valmis selle eest ka võitlema. Kui Duss
mann sõrnikute hindu tõstis, ei jäänud me niisama
nukrutsema, vaid protesteerisime. Saavutatud 20-sendine hinnaalandus säästis toidust tõeliselt lugupidavale härmakale
igal õppeaastal sadu eurosid.
Retsi tulemused näitavad, et c-klass on lennu tugevaim ja arukaim. Napi, kuid kindla võiduga tagasime endale vaiel
damatult koha kooli ajalooraamatutes. Meie pühendumus võidu saavutamisele oli niivõrd suur, et Hendrik ohverdas
punktide nimel oma ilusad juuksed ja Cardo ei kandnud viiest retsipäevast kolmel meiki. Pärast retsi võitmist me enam
midagi erilist ei saavutanud. Pessimist ütleks, et c-klassi tipp jäi kümnenda esimestesse nädalatesse, kuid tegelikkuses ei
soovinud me latti lihtsalt liiga kõrgeks ajada ning jätsime mõned meie jaoks ebaolulised võidud ka teistele.
Loomeinimeste rohkus meie klassis andis Härma humanitaarsuunale uue hingamise. Isegi juhtkond oli jahmunud, miks
ometi nii paljud õpilased meilt hummi lähevad: sellega ju ometi tulevikus raha ei teeni. Siiski jäime endale kindlaks ning
kümne aasta pärast domineerib 108.c tõenäoliselt juba Broadwayl ja Hollywoodis.
Jääme ootama lõpetamist Zoomis ning lahkume koolist eluks vajalike teadmiste ja oskustega, mille Härmas omandasime.
Suudame tundide viisi vestelda kirjanduse, ajaloo, füüsika või bioloogia teemadel ning Prisma töövestlusel Hamleti
monoloogi peast ette kanda, kui tööandja meie inglise keele C2-taset kontrollida soovib.

12.c
2020

Kaart: Regio
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M eie
12.a
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Heiki Puusepp pole täiuslik klassijuhataja, aga
täius
likkust ongi võimatu saavutada. 108A on
täiuslikkusest veelgi kaugemal kui Heiki, aga so
what? Heiki ei saanud parimat klassi. Ta sai hunni
ku täiesti keskpäraseid inimesi ning ta muutis nad
enam-vähem okeiks klassiks.
Ega te poleks sellise jõnglastekarjaga paremini hak
kama saanud.
Meie klass on parim ja kes iganes vastu vaidlema
hakkab, võib oma vale arvamuse juurde jääda tegemist on siiski vaba maaga.
3 "ülipikka" aastat tundus ikkagi nagu 2 kuud. Sai
naerda, õppida, südanoorust nautida. Parimad
mälestused on siiski koolipingist põgenemine ja
linna jõusaali jooksmine, kus parimate sõpradega
aega veetsime. Ajalukku jäämine polegi kõige olu
lisem, sest mälestused on head, aga paremad oota
vad veel ees. Nüüd liigun edasi. Veni, vidi, vici.
108A on neetud klass. Alustasime gümnaasiumi
teed 36 õpilasega ja juba teisel nädalal kadus üks
meist Poskasse. Kuskil 4 kuud hiljem pidi üks
õpilane (ma ei taha nimesid nimetada, aga ta nimi
algab tähega “T” ja teisi tähti teate isegi) kasu
tusele võtma EKSTREEMSED meetmed, et siit
koolist pääseda, ning hakkas trimpama, et saaks
lõputunnistuse odavamalt osta. 11. klassi alguseks
oli meid 32, sest veel üks õpilane pani plehku
Trechvner’isse ja teine läks paralleelklassi, et seal
suhtesse astuda. Siis toimus sügisene IB-koristus
ja meid jäi 22 kanti. Kevadkoristuse käigus langes
meie seast veel üks, nii et nüüdseks on meid 21.
Ma usun, et ma kohe üldse ei liialda, kui väidan, et
tean kõiki neid 20 õpilast nägu- ja nimepidi ning
tunneksin nad ära, kui keegi neist mulle tänaval
vastu kõnniks. Vaevalt saaks midagi sellist öelda
36-inimeselise klassi kohta ning ausalt öeldes ei
tea ma, kuidas paralleelklasside õpilased sellise ko
guse kaasõppuritega hakkama said (kahtlustan, et
ei saanudki).
Häid lambaid mahub palju ühte lauta, aga Heiki
Puusepa klassi mahub 21 parimat ja Kaspar Kit
sing.
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Meie klassist peaksid tähelepanu pälvima üsnagi arvukad
kuldmedalistid. Samuti väärib äramärkimist klassijuhataja
Heiki Puusepp, kes on igati toetav ja mõistev ning seisab õpi
laste eest kahe jalaga. Kindlasti jäävad meie klassi õpilased
õpetaja Tiiu Sasile meelde patoloogiliste sissemagajatena,
sest paraku sattus tema tund tunniplaanis kohe esimeseks.
Lisaks jääme mäletama ka ühe klassiõe ajaloo ettekannet, kus
ta ligikaudu 130 korda “ja siis” ütles.
Minu lemmikmälestus oma klassist on reis Lätti, õigemini
tagasisõit Eestisse. Sõitsime ise autodega ning kuigi kogu
meeldivus võis peituda seltskonnas, kellega ma ühte metallist
kuubikusse sattusin, oli see kõige kihvtim reis, mille eales ette
võtsime. Meil oli rooli taha sattunud introverdist eksentriline
liider, tagaistmetel olid aga oma koha leidnud boheemlas
lik p******t, punapea, muretsev-ent-liiga-laisk-et-selle-ülepaanitseda tütarlaps ja mina.
Kihutasime mööda maanteid kiirusega, mis oli paar kilo
meetrit tunnis lubatust madalam, ning vestlesime kõigest,
millest rääkida jaksasime (olime kolmetunnisest kanuuta
misest siiski väsinud). Kõik see toimus vabalt ja täiesti ilma
filtrita, kui mõistate, mida ma öelda üritan.
Kuigi tahtsin koju minna, poleks mul olnud midagi selle
vastu, kui eksentrik oleks keeranud autonina teise suunda ja
p******t veel muusikat lasknud.
Tõsiselt.

Tõesti, üks variant on kõigest kirjutada, kõike selgitada, põhjendada, võibolla ka valgustada. Ise aga leian, et mulle
jääb kõige eredamalt meelde just COVID-19 aeg. Sellesse perioodi küll väga palju kooli ei mahu, aga kogu lugu on
mu arvates vägagi ajalooline. Miks peaks mind või meie klassi spetsiifiliselt mäletama? Mis põhjusel tahame, et meid
mäletataks? Sellest, et teised meid mäletavad, on parem, kui ise üksteist tulevikus ära tunneme. Vot see on tähtis mõte.
Muidu oli tore, tõesti nii.
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Armsad!

M eie
12.b

Tabula Rasa, mai 2020

Esiteks ütleks kohe ära, et meie ei lähe Härma kooli
ajalukku tublide õpitulemuste või eeskujuliku koo
liskäimisega.
Kümnendas klassis ei olnud me omavahel ka just
erilised kambajõmmid, kuid see faas on nüüdseks
ületatud – kahjuks mõningate kaotustega. Kas teie
mäletate Taavit ja tema vahvat arvelauda, millega ta
ühel ilusal päeval koolimajja ilmus? Meie küll mäle
tame. Nüüdseks on temast teisel pool lompi sirgu
mas järgmine Bill Gates.

Tabula Rasa, mai 2020
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Unustada ei tohi ka vahelduva eduga tegutsenud
räpikuningat Lil Antsu ning kuldkõri Algerit, kes
musitseeris alati, kui eestuba nõudis. Tegemist oli
äärmiselt multikulti seltskonnaga: tegelasi nii pea
linnast, kesklinnast, Jaani kiriku kogudusest, Elvast,
Pukast, külmapealinnast, Võrust kui ka põhjanaabrite seast.
Saame uhkustada ka päris oma kaitseingli Maarja Punistega, kes oli pigem nagu sõbra eest ning tegi pealtnäha või
matuid mööndusi nii spordihärgadele, vigastele kui niisama päevavarastele, et kõik ikka koolipingis püsiksid ja
puudumised 250 ei ületaks.
Piraka šokolaadimedali annaks kogu kollektiivi poolt järgmistele kerge- ja raskejõustiklastele: Haamer teibaga, Leidt
ja Sikka ratastel, Mirjam tantsupõrandal, Albu jalkastaadionil, Sten liivaväljakul, Kiur kangi taga ning Miku kõikidel
mõeldavatel aladel. Erilist paid väärivad meie klassi töömesilased, nagu Josh, Agur, Kirke, Kelly, Annabret, Mary-Li
is ja tegelikult ka kõik teised. Teravamad pliiatsid, näiteks Elias, Josh ja Heldi, on enda võimeid eksponeerinud ka
olümpiaadidel.
Suur kummardus kõigile meie aineõpetajatele, kellest mõned vajavad pärast meiega tegelemist kiitust, aga ka ter
aapiat. Muidugi mõista tuleb alustada Aavakast, kelle terav huumorisoon meid integraalidest, funktsioonidest ja
graafikutest läbi vedas. Rööpküülik! Emakeele alal harisid meid lausa kolm pedagoogi – näiteks Aile Laatsaga tegime
lisaks õppetööle ka teatrit ja muidu pulli. Suured kallid armsale Ivikale, kes alati naeratades meie lonkavat eesti keelt
joondu püüdis ajada. Peavõru, filigraansed žestid ja deduktiivne argument – selline on meie filosoofia Isa härra Sova
isiklikult. Ja sõbrad, siin on teile üks mõistatus: kes ütles 90 minuti jooksul ei rohkem ega vähem kui 44 korda “Let's
say...”? Eks see ikka Pendi Martin oli, kellele soovime edukat karjääri luulemaailmas.
Ega ongi vist kõik.
Vabandame augu pärast klassi 102 seinas ning tahaksime tänada oma peresid!

Teie 108. lennu b-klass

12.b klass jääb mulle kindlasti terveks
eluks meelde, sest tegemist on mu
kõige esimese gümnaasiumiklassiga,
kelle klassijuhatajaks oli mul au olla.
Kohe 10. klassi alguses oli selge, et kok
ku olid saanud väga erinevad inimesed
oma erinevate huvide, hobide ja maa
ilmavaadetega. Huumorisoon oli neil
ka olemas, aga see oli neil algul kuida
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gi omamoodi… Meile, õpetajatele pa
kkus 12.b klass kolme aasta jooksul
palju kõneainet: küll kuulasime inter
netist nende muusikapalu, lugesime
nende tegemistest ajalehest, elasime
neile kaasa spordivõistlustel. Küllap
kuuleme neist ka edaspidi!

klj Maarja Puniste

Et te meie nägusid ära ei unustaks...
Ülal vasakul: Mis toimus Moskvas,
jäägu Moskvasse.
Ülal paremal: Katkine Mik.
Keskel vasakul: Aile Laatsa teemaline
Tamme teatejooks 2018, mille võitsime!
Keskel paremal: Sten kassipojaga
All: Tolgused 11. klassist
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Our voyage
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The first time I saw the list that would make up our
class, I was pretty excited. I still have it now in my
Downloads folder: a list of twenty-four names, from
ten different countries around the world. Since the
start of the voyage, we’ve lost eight from that list, in
cluding our then class teacher; gained and lost three
international new arrivals and finished the home
stretch with and additional Teia and Ingrid.
‘Voyage’ certainly feels like the right term to describe
the past two years, after all the rough seas we’ve
crossed - but what sort of ship have we sailed? Few of
us have been ready to suggest a cruise ship - but that’s
not to say we haven’t had fun! We’ve had class nights,
excursions, and many dubiously prepared meals to
gether - and although our time has been spent for the
most part being educated against our wills, I’m fair
ly sure I remember everybody in the class smiling at
least once.

Our
12DP

A Roman galley could be a more appropriate metaphor: with us as slaves in the
hold, recruited and replaced, working endlessly, on poor sleep cycles. I think the
one that appeals to me most is a raft. Pieced together from whatever can float,
we’ve spent our two years rowing clumsily over a lake. Special thanks go to Maili
Tirel for shouting us directions from the shore, but we’re out now. We’re out of
the lake, and it’s a little weird, because we’ve spent so much time in the lake that
we’d forgotten anything else existed. Although a brave few are already charting
courses across the ocean, most of us are simply happy to be dry. So, after an
event-packed two years, I’d like to invite the crew of DP 2020 to clean the mud
off, and enjoy their summer.

Hugo Cheetham 12DP
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12DP ei karda tõsta häält, kui mis
ki tundub ebaõiglane. Nad oskavad
kõvasti tööd teha ja oma eesmärgi
nimel pingutada, aga samas oskavad
nad ka puhata ja mängida ning vahel
lähevad nad nii töötamisega kui ka
puhkamisega üle piiri. Nad on mak
simalistid ja elavad elu täiel rinnal.
12DP õpilased on üksteise suhtes väga
toetavad ja kuigi iga õpilane on nii
omanäoline ja eriline, moodustavad
nad suurepärase terviku.

klj Maili Tirel
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Jälgi Getterit
Instagramis 
@getter
mathiesen!

INTERVJUU
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Härmakast suunamudija
Getter Mathiesen

Maarja Kask
10.b

Karantiinis olles kasutavad kõik sotsiaalmeediat ilmselt mõnevõrra enam. Mis tunne on aga praegusel ajal toota sisu, mida
teised tarbivad? Sellele küsimusele vastuse saamiseks pöördusin 11. klassi õpilase Getter Mathieseni poole, kes on Instagramis kogunud arvestatava hulga jälgijaid.
Kuidas on sinu telefoni- ja sotsiaalmeediakasutamine karantiini ajal
muutunud? On see suurenenud?
Kas oled mõne uue keskkonna avastanud?
Ma ei usu, et minu telefonikasutamine
karantiini ajal märkimisväärselt suu
renenud oleks. Olen avastanud enda
jaoks mõned uued äpid, millega on
parem pilte töödelda ja tuunida, ning
ennast rohkem pilditöötlusega kurssi
viinud.

Getter
M athiesen
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telefoni veel olemas on.

Ma teen enda jaoks vaikselt statisti
kat sellest, millised postitused lähe
Kas oled kunagi tundnud, et sot- vad rohkem peale kui teised, ja üritan
siaalmeedia võtab sinu elust liiga iseennast selle järgi ka pisut suunata.
suure osa? Mida sellisel juhul teed? Aga minu meelest on kõige tähtsam
Ma reguleerin sotsiaal
meedia
ikkagi see, mida ma ise arvan,
kasutamist kuidagi au
sest kui mulle meeldib mõni
tomaatselt. Kui tunnen,
pilt, siis ma ka laen selle
et veedan liiga suure
üles teiste arvamusest
See, kas
osa päevast sotsiaal
hoolimata. Lõppkok
mina sellisena,
meedias,
hakkan
kuvõttes valivad jäl
alateadlikult endale
gijad ju minu, mitte
nagu ma olen,
uusi tegevusi otsima.
mina neid. See, kas
neile meeldin, on
Kas ja kuidas on karantiin mõjuta- Minu
lemmikaja
mina sellisena, nagu
nud sisu, mida postitad?
viide enese telefonist
ma olen, neile meel
nende otsus.
Ega ta vist sisu otseselt muutnud eemale saamiseks on
din, on nende otsus.
pole. Pigem leian, et olen aktiivsem kokkamine - võtan mõne
ning postitan rohkem. Võtsin endale hea retsepti ette ja unustan
Milliseid influencer’eid ise
eesmärgiks üle päeva vähemalt üks ennast hoopis kokandusmaailma.
jälgid? Kes on su lemmikud?
pilt üles panna ja päevas paar story’t
Minu isiklik lemmik on @keilis, tal on
juurde lisada. Juba praegu tunnen, Praegu on äärmiselt populaarne alati hästi põnevad ja sisukad story’d
et see on mind edasi arendanud, sest platvorm TikTok. On sul TikTok? ning ta on hästi-hästi siiras inimene.
iga postituse ja story’ga saan paremini Kuidas sellesse suhtud?
Veel meeldivad mulle @kristjaana,
aimu, mis inimestele meeldib ja
TikTok on väga hea algoritmi @iljatoome, @looraxo ja @katrikats.
mis mitte.
ga platvorm. Postitatud Raske on lemmikuid välja tuua, sest
sisu jõuab suurema nii palju on põnevaid ja häid tegijaid,
Kas piirad kuidagi
vaatajaskonna
ette keda jälgin, aga praegu hüppasid ne
Võtsin
aega, mida sotsiaalkui Insta
gramis ja mad esimesena pähe.
eesmärgiks üle
meedias
veedad?
see loob võimaluse
Näiteks sead sisse
rohkemate inimeste Eriti tüdrukute seas on levinud
päeva vähemalt
reegli, et peale kella
ni jõuda. Aga samas sotsiaalmeedias enda võrdlemine
üks pilt üles
üheksat õhtul enam
on TikTok ka sõltu teistega. Oled sinagi sellega kimpus
telefoni ei kasuta.
vust tekitav ajaröövel, olnud?
panna.
Selliseid piiranguid mul
millesse on lihtne up Jah, kindlasti on see ka mind mõju
hetkel küll ei ole. Tun
puda. Jah, minul on Tik tanud ja vahepeal oli see mulle isegi
nen, et suudan end ka ilma
Tok olemas ja olen teinud ka päris suur probleem. Teiste kehad tun
piiranguteta piisavalt sotsiaalmeediast paar videot. Plaanis on seal lähitule dusid nii ilusad ja täiuslikud, et olin
eemal hoida ja ei näe probleemi. Küll vikus aktiivsemalt tegutsema hakata enda oma suhtes väga kriitiline. Aga
aga mõtlen, et tahaksin proovida 4-7 ning rohkem sisu luua.
mingil hetkel sain sellest üle. Meie
päeva täiesti ilma telefoni ja sotsiaal
kõigi kehad on erinevad ja omamoodi
meediata olla. Arvan, et see oleks Kui teadlikult mõtled läbi, mida In- ilusad. Meie keha on meie tempel ja
omamoodi põnev väljakutse ja näi ternetis jagad ja kuidas see su jälgi- seda tuleb armastada ja hoida.
taks, kui palju muid tegevusi peale jaid mõjutab?
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Tabula Rasa kokandusnurk

PASTA
CARBONARA
Ettevalmistus:
Pane pott kolme liitri veega keema.
Lisa õli ja sool ning sega segamini.
Tükelda sink kuubikuteks, šampin
jonid viiludeks ning petersell ja muru
lauk peeneks.
Valmistamine:
Pane tagliatelle'd keevasse vette ja lase
neid 6-8 minutit keeda. Prae singitük
ke ja šampinjone 2-3 minutit või kuni
nad värvi muudavad. Võta suuremat
sorti kauss ja vala sinna toidukoor.
Vahusta seda kergelt ja lisa muna
kollased, riivitud parmesan, petersell,
murulauk, sool ja pipar maitse järgi.

PRAETUD RIIS
Eelneval päeval:
Keeda valmis riis (parim on jasmiini
riis, aga kõlbab ka muu). Prae üks
muna ja tee see tükkideks.
Kokkamispäeval:
Viska pannile hakitud või purustatud
küüslauku (meetod pole oluline, pea
asi et oleksid väikesed tükid). Keeru
ta tükke pannil nii umbes kümme
sekundit, siis pane juurde singitükid.
Tegelikult võid kasutada igasugust
liha, ent singiga on roa valmistamine
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kõige lihtsam. Sega, kuid mitte kaua,
siis heida pannile kapsast-porgandit.
Prae köögivilju rohkes õlis kuni peh
meks minemiseni. Kui oled eriti laisk,
võid kasutada külmutatud köögivilju,
aga need tuleb eelnevalt üles sulatada
ning sellisel juhul ei tohi pikalt praa
dida - muidu saad lihtsalt pudru. Lisa
soola ning soovi korral ka tšillihelbeid
või sobivaid ürte. Kui köögiviljad hak
kavad juba pehmeks minema, kalla
pannile riis ning muna. Lisa korralik
kogus võid ja sega tublisti, et maitsed
ikka seguneksid. Kui õige hea tunne
sees on, võid lisada ka sojakastet, ent
sega see kiiresti sisse - muidu võib
maitse jääda ebaühtlane. Peale vei
dikest praadimist ongi maitsev roog
valmis. Serveeri basiilikuga.

TARVIS LÄHEB:
300 g tagliatelle'sid
150 g sinki
150 g šampinjone
200 ml toidukoort
2 munakollast
peotäis peterselli ja murulauku
50 g parmesani juustu + serveeri
miseks
1 sl õli
soola, pipart
basiilikut kaunistuseks

Lauri Eamets 10.c

CHURRO'D
Taigna valmistamine
Sega potis kokku suhkur, või ja vesi
ning lase keema. Kui segu on keema
läinud, keera kuumus madalamaks
ja lisa jahu. Kuumuta segu madalal
kuumusel mõned minutid, kuni segu
paksemaks muutub. Võta pott tulelt
maha ja lase segul jahtuda. Lisa esmalt
üks muna, sega hoolikalt ning siis
pane juurde teine. Seejärel pane segu
pritskotti (kui pritskotti kodus pole,
võib teha väikese kilekotti ühte nur
ka augu). Segu võiks nüüd paar tundi
või lausa terve päeva külmkapis seista,
aga kui oodata ei malda, võib ka kohe
pihta hakata.
Küpsetamine:
Enne küpsetamist valmista ette kaks

KOKANDUSNURK

TARVIS LÄHEB:
250 ml vett
40 g pruuni suhkrut (mina tegin
tavalisega, sest kodus ei leidunud
pruuni ja eraldi ei hakanud poodi
ka minema)
125 g jahu
60 g võid
2 muna
küpsetamiseks fritüür või pott
õliga
100 g suhkrut
1 tl kaneeli
taldrikut: ühele aseta liigse õli kui
vatamiseks mõeldud salvrätik ning
teisele tee suhkru-kaneelisegu. Küpse
tamiseks kuumuta õli 180 kraadini.
Pressi segu pritskotist välja, tee paraja
suurusega churro'd ning lase neil õlis
kuldpruuniks küpseda. Kuivata churro'd salvrätiga ja seejärel veereta neid
suhkru-kaneelisegus.

Getter Mathiesen 11.a

Kui kaste on valmis, aja pann uuesti
soojaks ja lisa tagliatelle'd. Prae se
gades umbes minut ja lisa kaste. Sega
seda veel omakorda umbes minut.
Serveerimisel lisa soovi korral riivitud
parmesani ja basiilikuleht. Naudi!

TARVIS LÄHEB:
riisi
1 muna
küüslauku
sinki
õli
kapsast ja porgandit või külmu
tatud köögivilju
soola
soovi korral tšillihelbeid või ürte
võid
soovi korral sojakastet
basiilikut
(kõiki koostisosi tunde järgi)

Thomas Marten Sepping 10.a

VÄRAVA TAGA
Koolimaja enne ja pärast eriolu
korda.
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Kas paber hakkab aja ham
masrataste vahele jääma?

Liisa Oks
10.a

Oli see vast kooliaasta! Algas nagu iga teine ja lõppes pandeemiaga. 12. märtsi pärastlõunal olime just kätte saanud
trükisoojad Tabula Rasad ning plaanisime järgmisel päeval neid müüma hakata. Aga asjad läksid teisiti ning nii konutavad
lehed ikka veel nukralt koolis. Number jõudis koolipereni hoopis digitaalselt ning sel viisil avaldame sellegi lehe. Kas ongi
kätte jõudnud aeg paberlehed minevikku jätta?
Digiajastul pole kadunud huvi raa
matute vastu. Kiireks kontrolliks,
kas Prantsuse revo
lutsioon ikka al
gas 1789. aastal, kõlbavad Interne
ti-allikad küll, ent sügavama ülevaate
saamiseks haaratakse ikka raamat.
Lisaks on raamatutes leiduv info tihti
täpsem, kuna teos kujutab endast au
tori kuude- või aastatepikkust tööd.
Võib arvata, et ka terviklike ajalehtede
väljaandmine klikimeedia tulekul
oma otsa ei leia. Küll aga on raskem
uskuda, et paberlehed digiajakirjan
duse ajastul ellu jääda suudavad. Enne
märtsikuu pöördelisi sündmusi and
sime Tabula Rasa esmalt välja füüsi
liselt ning avalikustasime paar kuud
hiljem digilehe, ent juba siis kuulsin
tuttavate suust aina tihemini, et esi
mene neist formaatidest hakkab tar
betuks muutuma.
Koolilehe vaid digitaalselt väljaand
mise kasuks leidub mitmeid argu
mente. Esiteks on risk kooli kodule
helt Tabula Rasa PDF-i alla laadides
koroonaviirusesse jääda null. Nali
naljaks, aga digileht on äärmiselt vas
tupidav kõigi
le vintsutustele, mida
hooletu lugeja võib paberlehele põh
justada: ei kortsu, ei lähe kohviple
kiliseks ega kao voodi alla. Lisaks
sellele saab digileht olla ükskõik kui
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paks, eredavärviline või interaktiivne.
(No vaadake vaid meie sellekordseid
kollaseid kastikesi!). Võib isegi väita,
et digileht on keskkonnasõbralikum,
kuigi elektroonikaseadmetes kasuta
tavate metallide kaevandamise kesk
konnamõjusid arvestades tundub see
väide kaheldav. Ning muidugi on digi
leht tasuta.

väikestviisi sündmus, mis annab lehele
isikliku mõõtme. Trükisoe, lõhnav ja
krõbisev leht, mida saab enne tundi
sõpradega laua ümber uudistada, teki
tab kindlasti rohkem arutelu ja elevust
kui diginumber. Tundide lõppedes
rändab ajaleht koolikotti topituna vii
maks koju, kus ta ehk ka pereliikmete
jututeemaks muutub. Kas ajakirjan
duse üks eesmärke pole siis tekitada
diskussiooni?

Ent ka paberlehe allesjäämise kasuks
räägib palju. Näiteks suudab inimene
paberil loetut paremini meelde jät Praegu
on
otsustamise
koht.
ta ning mõista. Iisraeli teadlaste
Stuudiumi sõnumina saadetud küsit
eksperiment
üliõpilastega
lusele vastates saab igaüks
näitas, et need, kes mõne
sõna sekka öelda, millist
Trükisoe,
tuhande tähe pikkust
tulevikku tema Tabula
lõhnav
ja
krõbi
teksti paberilt luge
Rasale soovib. Ärgem
sev leht, mida saab
sid, saavutasid hil
aga unustagem, et
enne tundi sõpradega
jem faktiküsimustele
vormist tähtsam on
laua ümber uudistada,
vastates ning teks
sisu ja meie ajaleht
tekitab
kindlasti
rohkem
ti mõtet seletades
jääb igas formaadis
arutelu ja elevust kui
5-12% paremaid tu
ikka vanaks heaks
diginumber.
lemusi ning kasutasid
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