
TABULA RASA
JUUNI 2022

MIIN A HÄRMA GÜMNAASIUMI  KOOLILEHT

24 .  AASTAKÄI GU 2 .  NR



2 3

Tabula Rasa, juuni 2022 Tabula Rasa, juuni 2022PÄEVAKORRAL PÄEVAKORRAL
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18. aprill 2022

Head abituriendid, kallis koolipere!

Ameerika politoloog Francis Fukuyama lõi 1989. aas
tal laineid esseega „Ajaloo lõpp“, milles ennustas Nõu
kogude Liidu kokkuvarisemist, kommunismi ja au
toritaarsuse lüüasaamist ning liberaalse demok raatia 
lõplikku võitu. Tema ennustused osutusid prohvet
likeks – mõne kuu pärast varises Berliini müür, sel
lele järgnesid kommunismi ja ühtlasi külma sõja lõpp. 
Olin ise kooliõpila sena nende sündmuste tunnistajaks, 
saades osa uuest ärkamisajast. Hiljem olen ikka ja jälle 
erinevates audi tooriumides avaldanud arvamust, et 
küll on ikka tänapäeva noortest kahju, sest varasemad 
põlvkonnad on saanud kogeda imelisi sündmusi ning 
pöördelisi murranguid,  olgu siis iseseisvuse sünd või 
selle taastamine. Vaesed noored, teie turvalises elus ei 
saa juhtuma midagi erilist, midagi uskumatut. Nii ma 
tõesti arvasin. Kui saaksin, võtaksin kõik oma sõnad 
tagasi. Ei taha erilist, ei taha murrangulist, tahaks 
tava list.

Mul on nii kahju, et teie 
gümnaasiumiaeg on mat
tunud lõputusse hädaorgu. 
COVID19 pandeemia, 
isolat siooni sunnitud 
noored, tunnid  Zoomis, 
sõlmimata jäänud sot
siaalsed sidemed, ära 
jäänud peod ja ühised 
reisid, üksindus ja isegi 
hirm. 

Iga telefonikõne teie emadele või isadele algas tavali
selt minu natuke noomiva sõnavõtuga ja lõppes ühise 
kurvastamisega, kuidas koroonakriis on jätnud oma 
jälje. Iga sellise kõne ajal muutusin ma õppejuhist 
tava liseks lapsevanemaks. Iga kord olin täiesti kurb ja 
täiesti nõutu. 

Ja nagu sellest veel vähe oleks. 

Ukraina linnade pommitamine, naiste ja laste piina
mine, röövimine ja hävitamine. Sõda.

Ma usun, et te mõistate, ajad on hullud. Väga hullud. 
Siiski on nii, et inimest ei hinnata selle järgi, kui suuri 
raskusi tal on tulnud elus kanda, vaid selle järgi, kui
das ta raskuste ületamisega on toi me tulnud. On ta 

püsti tõusnud või maha lamama jäänud. Siinkohal 
on koolil oluline roll. Hea, et kooliaeg ei ole olnud 
meeldiv jalutuskäik aasal. Mõnikord on olnud raske, 
pisarateni raske. Aga te ei tea, milleks see kõik tegeli
kult vajalik on olnud.

Stanfordi ülikooli professor Will  Damon on oma 
elutöö pühendanud sellele, kuidas aidata tänapäeva 
noortel üles leida oma elu kutse. Mitte elukutse, vaid 
tee, mida mööda käia, viis, kuidas leida ja saavutada 
eesmärke. Tema USAs tehtud uuringute põhjal (ja 
pole kahtlust, et need võib üle kanda ka tänapäeva 
Eestisse) võib noored inimesed laias laastus jagada 
kolmeks. Umbes 15% moodustavad need, kes kujuta
vad üsna täpselt ette, mida nad elult tahavad, ja teavad 
ka seda, kuidas soovituni jõuda. Nemad teavad, et elu 
ei ole teivas või kõrgushüpe, vaid lihtne redelil roni
mine. Ühelt pulgalt järgmisele. Et suurte eesmärkid
eni jõuda, tuleb kõigepealt võtta väiksemad tipud. 

Olen õnnelik, et mul on 
olnud au selliseid õpilasi 
tunda.

Siis on see teine grupp. 
Neid on umbes 60%. Ne
mad teavad ka, mida nad 
elult tahavad. Nad taha
vad saada rikkaks või 
kuulsaks, vähemalt edu
kaks. Aga paraku pole 
neil õrna aimugi, kuidas 
eesmärkideni jõuda, või 

kujutavad nad seda kõike ette liiga abstraktselt. Nad 
ei saa absoluutselt aru, kuidas võiks neid edasi aida
ta igav tuupimine, asjade pähe õppimine, mõttetuna 
näivad tunnid, proovieksamid, Hamleti monoloog, 
igapäevane pingu tamine. Nad ei saa aru, miks Eetu 
õpib. Ja kui midagi on vaja teha, siis ütlevad nad, et las 
Uku teeb. Õnneks on neil olnud kool, õpetajad, kes 
on sundinud neid tegema asju, mis esmapilgul ei ole 
kuigi mõttekad, aga tagantjärele võivad osutuda just 
sel leks vajalikuks redeli pulgaks. Ja tegelikult ei mure
tse ma väga teie pärast, armsad elukunstnikud. Koolil 
ja õpetajal poleks niikuinii väga mõtet, kui ei oleks 
teiesuguseid. Olen rahul, et olen saanud jälgida teie 
kooli teed, jah, vahel vaevalist, aga siiski eesmärgile 
suunatut.

No ja siis on see kolmas seltskond. Kujutage ette, 

õppejuht Terje Hallik

umbes neljandik popu latsioonist. Nemad ei tea, kuhu 
nad tahavad jõuda, ja ammugi ei näe nad elu redeli
na. Neist ma ei räägiks, au salt, ma pole selliseid vist 
kohanudki.

Tagasi algusesse. Minu mõttekäigus oli üks väga 
tõsine mõtlemisviga. Ma unustasin, et 20. sajandil 
elanud  Eesti inimesed, need mitmed põlvkonnad, 
said kogeda imelisi sündmusi, aga nad pidid kogema 
ka kohutavaid kaotusi. Luuletaja Juhan Liivi sõnadega 

„elu on kiik“. Jah, üles ja alla. Seega on olukord äärmi
selt lootusrikas. Kui minu põlvkond sai meeldejäävad 
ja vapustavalt imelised sündmused avansiks, nö ette, 
siis ma loodan, et teie puhul on vastupidi. Kogedes 
kohutavaid ja hingematvaid sündmusi juba nüüd, 
noores eas, on päris kindel, et paremad ajad on alles 

ees. Isegi kui põhi pole veel päris käes, kumab kus
kilt kaugusest lootusrikas koidupuna. Olen kindel, 
et kogetud raskused ja muserdavad sündmused on 
teinud teid tegelikult tugevamaks. Pidage ikka meeles, 
inimest ei hinnata mitte selle järgi, kui suuri raskusi 
ta on pidanud kandma, vaid selle järgi, kuidas ta on 
raskustest üle saanud.

Soovin kogu südamest, et oleksite õiglased ja ausad, 
targad ja vaimukad, ustavad isamaale ja vabadusele. 
Oma kooli pidage meeles kui harjutusväljakut. Päris 
elu lahingud ootavad teid veel ees. Aga nagu öeldakse, 
raske õppustel, kerge lahingutes. 

Edu eksamitel ja õnne eluks!

Siiski on nii, et inimest ei 
 hinnata selle järgi, kui  suuri 
ras kusi on tal tulnud elus 
kanda, vaid selle järgi, kuidas 
ta ras kuste ületamisega on 

toime tulnud. 

PEATOIMETAJA: Liisa Oks (12DP)
TOIMETAJAD JA ILLUSTRAATORID: Raili 

 Randmäe (12.b), Maarja Kask (12.b), Kerste Õunapuu 
(11.c), Laura Kuusik (11.b), Amanda Allas (11.b)

KEELETOIMETAJA: õpetaja Reet Volmer
KAAS: Amanda Allas

KÜLJENDAS: Liisa Oks

Minu viimane peatoimetaja rubriik pidi kõnelema ees
ootavast eksamiperioodist ehk 12 kooliaasta kõige kiire
mast ajast. Siis jõudis kätte 24. veebruari hommik ning 
kõik see, mis enne tundus olevat nii oluline, muutus het
kega tühiseks. Mis eksamitest me räägime, kui on sõda? 
Õõvastavaid välisuudiseid lugedes  näiteks siis, kui Tali
ban eelmisel aastal  Afghanistani üle võimu haaras, aga 
eriti nüüd, kui rünnaku all on paljudele eestimaalaste
le hingelähedane Ukraina  on raske mõista, kuidas ka 
nüüd, 21. sajandil, kipuvad vägi vald ja toorus hariduse 
ning inimõiguste üle võidutsema. 7. märtsil kirjutasin 
luuletuse, milles seisid järgnevad read: „„Sõna loeb vaid 
seni, kuni kuulata.“ / Nii ütleb lõhkuja. Kuid ta ei tea me 
ilma salajast epist lit, / et  alati on kuskil vaikne kuulaja.“ 
Võibolla on see naiivne lootus, ent loota tuleb.

Siiski – selleks, et suudaksime ukrainlastele nii siin 
kui kodumaal kaasa tunda ning neid aidata, peame ka 
ise vastu pidama. See, kui oleme mõtetes nendega, ei 
tähenda, et meil poleks õigust enda elus toi muva üle 
rõõmu tunda. Tuleb suvi ning kätte jagatakse tunnis
tused. Mõnele on ees ootav aktus vaid vahepeatus enne 
uue kooli aasta algust siin samas, mitmed teised lõpeta
vad aga kas gümnaasiumi või põhikooli ning jätavad 
hüvasti oma lennukaaslastega, kellest osa ei pruugi nad 

enam kunagi näha. Või kui näevadki, ei pruugi söan
dada tere tada. Aga nähta matu niit, mis paneb nende 
nimesid ülikooli vastuvõtu nimekirjadest otsima, neid 
poejärjekorras märkama, neid kuidagi omadeks pidama, 
see jääb – ükskõik, kas nad olid lähedased sõbrad või 
liht salt tuttavad näod koridorides. Üks ilus ajastu saab 
läbi, teine algab – ja kuigi lendame kõik ilma peale laiali, 
oleme alati seotud. 

Kevadsuvisesse Tabula Rasasse mahub teadust, 
mahlakaid intervjuusid ning mitmekesiseid  arutelusid 
õppimise ning koolikorralduse üle. Tooni annavad lõpe
tajad, kellelt oleme kogunud parimaid mäles tusi, kuid 
kes on ühtlasi ka kaastööde autorid. Mitmete Tabula 
Rasa toimetuse liikmete aeg lehte teha saab selle keva
dega läbi – loodame, et suutsime pak kuda palju põnevat 
lugemisainet! Ärge lehe tuleviku pärast siiski muretsege 
– juba sügisel kohtute uue peatoimetajaga.

Palju õnne kõigile lõpetajatele, õpetajatele ja lapsevane
matele, head lugemist ja suur aitäh!

Peatoimetaja rubriik

Toimetuse koosseis

Liisa Oks 12DP
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Milline õpilane Te ise koolis olite?
Üldiselt keskmine, võibolla siiski 
natuke üle keskmise, reaalainetes tu
gevam  käisin ka olümpiaadidel. 

Kas Te pahandada ka saite?
Oo jaa, nõukogudeaegne kool oli juba 
selline, et seal ikka sai! Rohkem läks 
mulle tegelikult hinge see, kui teiste
ga pahandati. Mul on siiani meeles, 
et kunagi ütles matemaatikaõpetaja 
ühele mu sõbrannale, kes oli tegelikult 
tark tüdruk, et ta oli tol päeval nagu 
sooja saiapätsiga pähe saanud. Mul 
oli temast kahju, aga me võtsime seda 
kui niisugust asja, mis käib elu 
juurde. Ikka tuleb ette, et saad 
pahandada, siis järgneb jälle 
kiitus.

Kas Teil oli mõni lemmikõ-
petaja? Miks just tema?
Vast päris lemmikuid ei olnud, 
osad lihtsalt meeldisid rohkem. 
Hästi toredad olid sellised heasüdam
likud, kes läksid vahepeal tunnitee
mast välja ning rääkisid oma elust.

Mida ütleksite 18-aastasele iseen-
dale?
See on küll raske küsimus. Mäletan 
väga selgelt, et kaheksateistkümneaas
taselt mõtlesin sellele, mis on elu mõte, 
milleks ma siin ilmas üldse elan. Siis 
tekkis mul niisugune tunne, et peak
sin lapse saama, sest muidu ei ole elul 
nagu mõtet, nii annan midagi eda
si. Ma ütleksin endale, et ära põe nii 
palju, elus tuleb kõike ette ja elu on 
huvitav! Ega ma muidugi ikkagi nau
tisin oma ülikooliaega, mitte ainult ei 
muretsenud. Ja veel ütleksin, et ära 
mine nii ruttu mehele! Ma abiellusin 

kahekümneselt.

Kas Teil on mingi juhtum, 
mis on eriti hinge läinud 
või meelde jäänud enda 
kooliajast või õpetajana 
töötamise ajast?
No vot, ühest ma juba 
rääkisin. On ikka selliseid 
juhtumeid olnud, aga ma 
ei põe nende pärast enam, 
sest saan nüüd aru, miks 
toona nii läks. Võin öelda, 
et minu nooruses toimus 
koolis igasuguseid koledusi. 

Näiteks ajas mu klassijuhataja klas
sivennal klassijuhatajatunni ajal pea 
paljaks, sest tal olevat olnud liiga pi
kad juuksed. See šokeeris mind väga. 

Aga midagi südamlikku?
On ikka! Minu arust hoidsid osad 
õpetajad mind liiga palju, kiitsid ka 
siis, kui ma ei olnud seda ära teeninud. 
Mul oli kaks väga toredat ja lähedast 
sõbrannat ja ma arvan, et on väga olu
line, et igaühel oleks paar inimest, kel
lega saab kõigest rääkida ja kes on alati 
toeks. Noorusajal on ikka iga sugused 
pained ja pinged, elatakse asju läbi ja 
minnakse äärmus tesse  (eriti    kui ol
lakse emotsionaalne inimene  nagu 
mina), nemad aitavad asju teise nur
ga alt vaadata. Põhikoolis  kannatasin 

 vahepeal 
isegi narri mist 

ja nutsin seepärast natuke, aga 
teadsin juba toona, et vales
ti käitus tema. Siiski mäletan 
seda aega siiani. 

Kas Teil on salaja lemmikõpilased?
No üldiselt püüan klassis kõigisse 
võrdselt suhtuda. Mulle lähevad kõik 
mu õpilased hinge, lausa liiga palju. 
Tõsi, igas klassis on mul ikkagi ka lem
miklaps, aga ma ei ütle, kes see on. Te 
ei pea arvama, et see on parim mate
maatik, seda võin ma öelda. See on 
tavaliselt elurõõmus, julge, hea tahtlik, 
niisugune südamega inimene. Teie 
klassi [12.a] kohta ei saa ma öelda, et 
oleks üks lemmik, võibolla on mitu 
sel list, kes lihtsalt väga meeldivad, aga 
ma ei saa teile öelda, kes nad on, sest 
ma pean ikka vahepeal riidlema ka. 
Vot nii.

Aitäh!

Kuigi puutume iga päev kokku paljude toredate õpetajatega, teame nende eraeludest vähe. Otsustasime teha intervjuu 
matemaatikaõpetaja Tiiu Sasiga, kelle tundidest ei puudu kunagi ka elutarkused, et saada veidi teada tema nooruspõlvest.

Marie Raudsepp 12.a
Emma Raudsepp 12.a

Tiiu Sasi: „Meelde jäävad 
head, südamlikud 
 õpilased“

Ma ei saa teile öelda, [mil
lised õpilased mulle väga 
meeldivad], sest ma pean 
vahepeal ikka riidlema ka.

Foto: A
manda Allas

While we've only had six students in 9.e and only 
three have stuck around since 6.e, it's been fun to get 
to know the new additions to the gang. This year was 
quite peculiar in the sense that nobody talked to each 
other. For the most part, everyone would go off and 
do their own thing and then leave without  saying a 
word once the school day 
was over. This would  create 
an awkward  situation where 
teachers would ask us to do 
a group project, and most 
of us would not work to
gether. Despite this every
one in our class had a deep 
under standing of each other's pain when en during 
a  seemingly never ending series of excruci atingly 
 boring lessons. This understanding was never ex
pressed verbally but shared through glances and 
unanimous silences.

This may seem like we did nothing but suffer, and al
though that is not entirely untrue, it made the few good 
moments all the more satisfying. There were plenty of 
times when we did our assignments as if workers in 
a factory or caught up on missed sleep when the op

portunity revealed itself. However, moments of bril
liance still find a way to weave themselves in,  albeit 
rarely. Some of the best have been during school trips. 
We all especially enjoyed the skiing trip, where we got 
to practice our skills and bond with each other while 
tumbling down black slopes.

Of course, there have also 
been good moments at the 
school itself. Some great 
teachers have really had a 
posi tive influence on my ex
perience, as have some awe
some friends with whom I've 

had the pleasure of sharing the best moments. We've 
all laughed and cried (on the inside), but we have, 
most importantly, learned a lot about ourselves. As we 
have mainly studied independently this year, we have 
all benefited from lear ning to be more selfreliant and 
become more  capable as a result. I would like to finish 
by saying that I wish the best for the members of 9.e 
and look forward to what the future holds for each 
of us.

We've all laughed and cried (on 
the inside), but we have, most 

importantly, learned a lot about 
ourselves.

Libby Ban 9.e

9.e
M Ä L E S T U S E D

My experience at Miina Härma over the years has gone through many 
changes. We have all been through so much as a class, each with our 
unique perspective. I remember when I first came to the school four 
years ago, I only had two classmates, Isabella and Gadiel. Over the next 
few years, we gained and lost classmates, each one bringing something 
different to the learning environment. Our class always managed to 
turn any assignment we had into a game where we would have fun 
trying to complete it.

9.e ja preDP
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9.e klass moodustab preIB klassiga 
liitklassi, kuid ühiseid tunde on neil 
koos vaid kaks  kehaline kasvatus 
ja klassijuhatajatund. Hetkel õpib 
9.e klassis 3 poissi ja 3 tüdrukut, kes 
on pärit Ühendkuningriigist, Eestist, 
Ukrainast, Nigeeriast, Jaapanist ja 
Süüriast. Eesti klassidest eristab rah
vusvahelist 9.e klassi õpilaste liikuvus, 
igal aastal tuleb keegi juurde või läheb 
ära. Kuigi 9.e õpilased on väga erine
va taustaga ning neil on igaühel oma 
lugu, püüdlevad nad kõik ühes suunas 

 õppida ja areneda. Kuna neid on klas
sis vähe ja kuigi nende iseloomud on 
nii erinevad, oskavad nad olla üks
teise suhtes toetavad ja tähelepaneli
kud. Kui te neid koridoris või kooli
maja ees kohtate, minge julgelt juurde 
ja tehke juttu!

klassijuhataja Helen Rägo

eriline tänu: Karolin Ruumet 9.a

9.a
M Ä L E S T U S E D

Kooliajal on meie klass nii mõndagi ära teinud, kus
juures saavutused ulatuvad headest kohtadest saali
hokis ja frisbee's akadeemilise eduni – nimelt lõpetas 
meie 26liikmeli sest seltskonnast 8. klassi kiituskir
jaga lausa 19 õpilast. Kõigi saavutuste hulgast oleme 
kõige uhkemad just Tamme teatejooksu 1. koha üle 
(seda, et eelmistel aastatel on võitnud pa ralleelklass, 
keeldume me mainimast).

Kuna meie imetoredaks 
klassijuhatajaks on kunsti
õpetaja Ivika Hiis, oleme 
helgematel päevadel (loe: 
pandeemiaeelsel ajal) külastanud kõikvõimalikke 
kunstimuuseume, näiteks Tartu viltust maja, KUMU 
ja ka vähemtuntud kohti, nagu Kondase keskust 
Viljandis. Just tänu õpetaja Ivika muuseumikiindu
musele oleme kahtlemata Tartu üks haritumaid ja 
kultuuri teadlikumaid klasse. 

Mis 9.a klassi õpilastest edasi saab, seda me ise veel 
kindlalt öelda ei oska. On neid, kes teavad kindlalt, 
et jäävad siia, neid, kellel on MYPi süsteemi tõttu 
välja kujunenud soov minna siit võimalikult kauge
le, neidki, kes pole veel otsustanud – ei oska ju öel
da, kas kooli toit on mõnes teises koolis parem või 
halvem. Omalt poolt võin mina, autor, lisada veel 

seda, et para tamatult alus
tavad mõned klassikaaslased 
järgmist kooliaastat Treffneri 
güm naasiumis – on ju tea
datuntud fakt, et suure osa 
Treffneri rebastest moodus

tavad alati  endised Härma üheksandikud.

Tervele kooliperele toredat suve  soovides
9.a klass

Üheksa pika aasta jooksul toimunud sündmusi, saadud kogemusi ning 
muid vahvaid juhtumeid on keeruline ühe lühikese teksti sisse ära ma-
hutada. Seepärast on meil teile, lugejatele, pak kuda vaid väike kokku-
võte.

Meie 26liikmelisest selts
konnast lõpetas 8. klassi kiitus

kirjaga lausa 19 õpilast.

9.b
M Ä L E S T U S E D

Alustasime peaaegu täies koosseisus seitsmeaastaselt õppetööd klassis 
306, kuhu ronides meie jalad äärepealt otsad andsid, sest olime nii 
pisikesed. Mängisime iga viimne kui vahetund postikulli, sest just 3. 
korrusel olid selleks eriti soodsad tingimused. Klassi 306 seinal seisab 
tänase päevani meie kalli Karini sünnipäeva kalender, kust vaatasime, 
millal sai mõnele klassikaaslasele õnne soovida ning tunnis natuke sün-
nipäevalapse toodud kommi süüa.
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Kommidega seoses tulevad meelde ka igapäevased 
kommiähvardused  saime pärast söögivahetundi ära 
süüa täpselt ühe kompveki. Siiani on see meie meelest 
üks parimaid moti vaatoreid.

Karin luges meile sageli oma väikesest raamatust lu
gusid, mida analüüsides õppisime mittenii nõmedad 
olema. Just algkoolist sai alguse ka traditsioon mängi
da igal klassi õhtul pikka nina, milleta pole möödunud 
ükski koosviibimine.

Kui liitmine ja lugemine said selgeks, jõudsime põhi
kooli, kus meie uueks klassijuha
tajaks sai Signe Kinnas. Kodu
klassi puudumine andis meile 
uue vabaduse  saime nautida 
kooli kohvimasina mõnusid, 
kohtuda uute õpetajatega ning 
kohaneda uue ning eksootilise 
MYPsüsteemiga, mille kri
teeriumide hindamisjuhend ei 
lähe meist kellelgi vist kunagi 
meelest.

Aastate jooksul on meil õpetajate
ga toi munud mitmeid sõbralikke 
kokku põrkeid,  kuid oleme alati 
igale probleemile lahenduse leidnud. Oleme õpeta
jatele kirjutanud kümneid kirju, kusjuures  pikim neist 
on olnud pea pooleteise A4 pikkune! 

Siinkohal vabandame siiralt kõikide õpetajate ees, kes 
on pidanud meilt kirja teel või tunnis kuulma palveid 
järjekordselt mõni töö edasi lükata  nagu on kirjas 

ka meie Instagrami konto tutvustuses, on prokrasti
neerimine meie coping method (toimetulekumeh
hanism  toim.).

Samuti ei ole me ikka veel aru saanud, miks pidime 7. 
klassis kriteeriumi tööna pool tundi vaikust kuulama. 

Meil ei lähe meelest Maiu ja tema kivi karbid,  Marje 
klassi kaudu salaja  kooli pööningule ronimine 
(vabandame juhtkonna ees), Hans  Terase terased õp
pemeetodid ja Helgi üliinimlik oskus teada kõiki koo
li õpilasi nime ja nägupidi.

Ei lähe meelest ka meie õpetajate 
värvikad kommentaarid…

„Ärge igaks juhuks desokat 
jooge…“ Martin Pent

„Kui sööklas taldrik kukub ja 
läheb katki, mis siis tehakse? 
Plaksutatakse. See on ka 
tänapäevane rahvaluule.“  Reet 
Volmer

„Tere hommikust, mu lemmikud!“ 
Tähti Kilk

(Google Meeti vestlusesse) „Ayo, talk to meh.“ Hans 
Teras

„Sport võitis.“ Tähti Kilk

„Me ju tegime seda eelmisel aastal, tõmbasime joone 

Just algkoolist sai 
alguse ka tradit

sioon mängida igal 
klassiõhtul pikka 
nina, milleta pole 
möödunud ükski 

klassi koosviibimine.

ja korrutasime.“ Kristi Kreutzberg

„Not bad.“ Lehti Kalme

Ei saa üle ega ümber ka koolireisidest 
 neid pole küll olnud väga palju, aga 
need vähesed on seega olnud veel 

meeldejäävamad. Räägime tänaseni 4. 
klassis külastatud IdaVirumaast (me 
jäime sinna isegi ööseks?!), Käsmust 
ning 8. klassi lõpureisist kooli aeda 
(see on päriselt olemas, me lubame).

Jõudsimegi nii üheksandasse klassi, 

kus meid asus juhatama Kristi Kreutz
berg. Temast ei saa ega oska vist kee
gi midagi halba rääkida ning kuigi ta 
on meiega olnud vaid aasta, siis tema 
matemaatikatunnid ning konsultat
sioonid (ega me nii targad ka pole, et 
ilma nendeta saaks) ei jätnud kedagi 
külmaks. Meid šokeeris, et nii äge 
õpetaja soovib pärast tunde ja vahe
tundides lihtsalt juttu ajada (paar kor
da on ta tulnud meile isegi tundi pilku 
peale viskama!). Ta kohtleb meie klas
si kui suurt sõpruskonda ja muud me 
temast oodata ei saakski. 

Selliste muhedate mälestuste
ga jätamegi oma kalli koosseisu 
ajalooraamatusse. Oleme lõpetamise 
eel uhked selle üle, kuidas oskame 
seista enda ning teiste eest,  kuidas 
suudame igale probleemile isemoodi 
lahenduse leida ning kuidas igaüks 
sobitub meie klassi kui pusletükk. 

Lõbus fakt: Meie klassi peaks kartma, 
sest saime 4. klassis hooliva klassi tiit
li (ise arvame, et puhtalt sellepärast, 
et meie suulises ettekandel läks ühel 
meist tekst meelest ning teised aitasid 
ta välja).

eriline tänu: Riin Värton 9.b
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2019. aasta sügisel sain juhatada 10.a klassi, mille 
nimekirjas oli 33 õpilast. Kuna MHG tuumik oli klas
sis tugev, ei kartnud ma ka erilisi kõrvalekaldeid õp
pimiskoolist. Enamik uustulnukaid oli motiveeritud 
ja ka teistsuguse koolikultuuriga inimesed suudeti 
kaasa tõmmata. Algus oli lootusrikas, härmakad and
sid endast parima teiste sisseelamise toetamisel.  Liisa, 
 Marlene ja teisedki eksperdid tegid järeleaitamis
tunde ja suunasid õppimisrajale. 

Minu kaasabil korraldatud üri tustest tooksin väl
ja korra, kui käisime Tallinnas 
EKA ja Foto grafiskaga tutvumas, 
vaatasime Draama teatris „Võrku“ 
ning ööbisime juba põhikoolist 
tuttavas Katariina kloostri 
munkade majas. Meeldejäävad 
olid ka ERMis toimunud Tartu 
rahu disko ja mälumäng. Aprillis tuli õppetööga ko
lida Zoomi. Suurema osa aastast saime siiski koolis 
käia ja seetõttu suutsid ka peaaegu kõik klassi lõpeta
da, 10.a õppeedukus isegi tõusis, mille üle olin väga 
uhke. Minu sõnum esimesel septembril oli see, et dis
tantsõppe suurim õppetund oli õpilase võit iseenda 
üle. 

11. klassis lahkusid meie kollektiivist Mikk, Kaur, 

Marlene, Hendrik, Helena ja Liisa IBõppesse. 
 Lisaks „inimkaotustele“ tabasid meid tõsised katku
hood. Koolis saime käia sügisest jõuludeni, seejärel 
algas distantsõpe. Nii lihtsalt kui eelmisel kevadel 
õppetöö enam ei sujunud. Enim häirisid mind õpi
laste komme tundide ajal musta kasti taha peituda, 
minna laskmismeeleolu ja nõrgad tulemused. Õn
neks oli õpilasi, kes alati vapralt vastu pidasid ja ise
enda jaoks haridust omandasid. Keskmine tase  siiski 
lan ges ja kuigi kevadel saime kuuks ajaks kooli ta
gasi, oli  s uvetöölisi liiga palju. Klassi tulid Hermo ja 

Laura Maria. Mia naases õpilas
vahetusest Pa riisis. Jõuluüritusena 
käisime Raekoja platsil uisutamas 
ja kringlit söömas.

Kooli juubeli auks korrastasime 
keva del ühistööna Elisabeth  Luiga 

haua  Raadi kal mistul. Parimaks ürituseks kujunes 
3päevane külaskäik Muhusse Maria juurde. Selle 
sõidu päästsid sõbrad IBst ja klassivanem Markuse 
hooli kas tülitamine kirjadega, kuni ma praamipiletid 
ära broneerisin. Vastuvõtt Maria suvekodus oli väga 
tore, seejärel tegime 30kraadises kuumuses Saare
maale tuuri peale ja saime omal nahal tunda kliima 
soojenemist. Nägime miniloomaaeda jaanalindudega, 
nautisime päikeseloojan gut Üügu pangal. Sealt tulles 

Distantsõppe suurim 
õppetund oli õpilase 

võit iseenda üle.

juhtus haruldane liiklusõnnetus, nimelt ei keera
nud buss külatee kurvist välja ja kiilus tagumise osa 
kaseoksa otsa kinni. Maria tõi kodust tööriistad ning 
Hannes ja Markus saagisid siis bussi kase küljest lah
ti. Tahan kiita klassi poisse ja tüdrukuid mistahes 
tööga hakkama saamise eest, olgu see siis raudaia 
puhastamine, kiviploki väljakaevamine, grillimine, 
söögitegu, bussi päästmine või lihtsalt kaasa löömine. 
Hea turvaline tunne on koos olla inimestega, kellel on 
lahtised käed ja mõistus.

Saaremaa muuseumis märkas giid, et õpilased ei vahi
gi telefoni, vaid kuulavad teda, ning küsis, kas ma olin 
telefonid ära korjanud. Ma polnud neid isegi meelde 
tuletanud. Oi, kui te vaid teaksite, mida see õpetaja 
 jaoks see tähendas. Mõtlesin, et kas tõesti on kõik 
need käigud 5. klassist alates 
tekitanud kultuurihuvi ja os
kuse kuulata. Kas tõesti on sellest 
saanud harjumus?

Võtsime ette pika sõidu Sõrve 
säärele, käisime Pöide kirikus ja 
linnamäel ning Muhus Smuuli 
radadel. Mirjam oli esimest korda Saaremaal ja ega 
teisedki palju varasemast mäletanud. Saaremaasõit 
oli plaanis juba 8. klassis, nüüd sai siis teoks. Vähe
masti sai 11. klass korraliku punkti. Minu arvates on 
aastate jooksul õpilaste huvi väljasõitude suhtes siis
ki vähenenud ja isiklikud huvid liialt esile kerkinud. 
Varasematel aastatel oli ühistegevus suurem prioriteet.

12. klassis liitus meiega Liisi. Ka lõpuklassis kiusas 
meid koroona, kuid õnneks olime suurema osa ajast 
 koolis. Sügisel võttis enamik õpilasi osa IdaVirumaa 
praktikumist „Erinevad Eestid“. Märtsi lõpul sai teoks 
ka meie viimane Tallinnasõit, kus külastasime Balti 
filmi, meedia ja kunstide instituuti, TalTechi ning 
Linna teatri etendust „Nad tulid keskööl“. Jäänud on 
veel viimane teatrietendus „Lehman Brothers“ ning 

puhkus Monte negros enne lõpuaktust.

Kui võrrelda 110. lennu aklassi varasemate klasside
ga, siis erilist vahet ma ei näe. Gümnaasiumis olen ka 
varem juhatanud neid klasse, mis on moodustatud 
Härma tuumikule juurde tulnud õppuritest. Klassi ja 
lennu loovad ikka gi isiksused ning juurdetulnute su
landumine siinsesse koolikultuuri selle 3 aasta jooksul 
on olnud lühike protsess. Kui nende gümnaasiumi
teekond varsti otsa saab, siis jääb tunne, nagu oleks 
aeg käest libisenud.

Kui võrrelda ajalooõpetaja ja klassi juhataja tööd, siis 
üks ei sega teist. Sel aastal kohtusime sagedamini 
ajalootunnis ning oli väga huvitav jälgida teie mõtteid 
ja arusaamasid ühiskonna toi mimisest. Tore on õpeta

da Eesti vabariigi parimaid noori.

12.a klassi lõpetab 27 õpilast, 
neist medaliga Maare Karmen 
Oras, MariaHelena Puidak, Mia 
Sootla, Laura Maria Pella,  Karel 
Keis ning Marie Raudsepp.

Euroopa esimene sõjakevad esitab  küsimuse: mil
lises ühiskonnas tuleb oma eluplaane teha tänasel 
lõpetajal? Minu ainus mure lõpeb jaanipäeval, kui 
KÕIGIL on lõputunnistus käes  ka neil, kes 11. klas
sist „kaasa varaga“ tulid. Usun, et nii mõnigi kord on 
110a õppurid olnud nõus W.  Churchilliga, kes ütles: 
„Koolis käimine on  kohutav asi, see on väga halb õppi
misvorm. Ei ole ka halvemat kooli kui Miina Härma 
Güm naasium, kuid paremat pole välja mõeldud.“

RAHU olgu teiega!

12.a

Hea turvaline tunne on 
olla koos inimestega, 

kellel on lahtised käed ja 
mõistus.

klassijuhataja Urma Linnus
12. klassi alguses otsustas suur osa 
meist uuesti „Pou“ mängu mängi

ma hakata.

Urma Linnus pani klassijuhataja
tunni teemaks „Vestlus ***ga 

siutsetamisest“.

Ronisime tutvumisööl üle aia, et 
kesk linnast burgerit osta. Meelde 
jäävad ka 12. klassi ball ja Kaisa 

Jõgi tunnid.

Sünnipäevaparaad oli legendaarne ja proovi
eksamijärgsed sõõrikud niisamuti!

Käisime Saaremaal kell neli öösel ujumas ja jäime 
 bussiga puu otsa kinni.

lõpetajate rubriigid pani kokku
Maarja Kask 12.b
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12.b on põnev ja omanäoline seltskond noori. Sa võid 
neid kohata kõikjal, kõige harvem siiski koolis. Mina 
klassijuhatajana polegi näinud, et kõik 35 õpilast kor
raga kohal on, nii et mõned näod hakkavad juba mee
lest ära minema. Aktiivsete inimestena jõuavad nad 
kooli ajal ja pärast kooli tööl käia, autosõitu õppida, 
autoga sõita ja parkimisega tegeleda, laulda, tantsi
da ja pilli mängida, võimelda ja jalgrattaga kihutada, 
sportida, plaati keerutada ja matkata. Nii et hakkamist 
on neil küllaga. Koroonaaja lastena on nad harjunud 
tegelema nii testimise, vaktsineerimise, distantsõppe 

kui ka haiguse endaga. See on muutnud nad karastu
nuks ning andnud enesekindlust elus hakkama saada.

Loodetavasti on igaüks leidmas oma teed, mida möö
da kõndida, veel parem, kui sellele teele oleks kaasa 
võtta ka gümnaasiumi lõputunnistus. Soovin neile 
selleks edu!

klassijuhataja Jana Kübar

Tänase 12.c gümnaasiumiõpingud on möödunud 
väga kiiresti, meeldejäävalt ning muutustega koha
nedes. Klassi koosseis on nende aastate jooksul mit
mel korral muutunud. Kümnendas klassis oli meid 
rohkem (koguni 35!), kuid suur osa asus õppima 
IBs. 11. klassis saime tunda rõõmu vahetusõpilastest 
Martinast, Meesookist, Merlest ja Ryuseist. Õppisime 
neilt nende kultuuride kohta palju uut, kuid saime 
ka ise neile nii mõndagi põnevat tutvustada, näiteks 
Väikesel Munamäel suusatamist.

Täna on 12.c klassi vaatamata raskustele (nt seesa
ma uudne, pikk ning algul ehmatav koroonaviirusest 
tingitud distantsõppeperiood) lõpetamas 29 noort. 
Armsad abituriendid, teie gümnaasiumiaastad on ol
nud mitmekesised, olete õppinud nii kontaktõppes 
kui ka distantsõppes, olete pidanud korraldama üri
tusi, milles te polnud varasemalt saanud osaleda. Ja 
olete selle kõigega kenasti toime tulnud. 

12.c klassi lõpetajad on ainulaadsed, rõõmsad ja 
püüdlikud. Õpilaste seas on sportlasi (sh tippsportla
si  aitäh, Ita, et olid nõus Tamme teatejooksul kaks 
korda jooksma!), kodukokki, muusikuid, kunstnikke 
ning filmimeistreid.

Kindlasti jäävad meelde magamata öö ehk meie oma 
klassiöö, öine maisi labürindis orienteerumine, Rum
mu reis ning individuaalsed arenguvestlused. Meelde 
jääb ka 12.c klassi lõpe tajate loovus, mis eriti avaldus 
tunnitöödes või jõulupidude ette asteteks valminud 
videotes. Eelkõige jääb meelde aga see, et olete vahvad 
ning tegusad noored, kes õige pea eluteele astuvad. 
 
Tuult tiibadesse, armsad 12.c klassi lõpetajad! :)

klassijuhataja Helin Semilarski

12.b

Tähti kehalise tundides sai hindeid peeglisaalis palli 
peal istumise ja Toomel jalutamise eest.

Lõdisesime uisutundides külmast ja üritasime üks teise 
najal püsti püsida.

Kauaks jääb meelde, kuidas me 
10. klassis Peedul matkasime, sealt 
Elvasse jalutasime ja viimaks seal
sel suusa hüppemäel liugu lasime.

Kooli sotsiaalne elu enne 
 COVIDit oli väga tore.

12.c
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Kõrvaltvaatajale võib tunduda, et 12DP pole viimase 
kahe aasta jooksul peale õppimise midagi teinud. 
Ikka ja jälle kohtab neid fuajees paiknevate laudade 
taga, mis püsivad rüperaalide ja paksude õpikute all 
vaevu püsti. Nad räägivad IAdest ja IOdest, EE
st ja CASist, valmistuvad mitu nädalat vältavateks 
eksami sessioonideks ning neil on alati mõni tähtaeg 
kohekohe ees ootamas. 

Klassijuhatajana on mul rõõm 
avaldada lugejale üks pisike sala
dus  nimelt on 12DP õpilastel 
ka muid huvisid peale õppimise. 
Kui 12DP parasjagu ei õpi, on 
nad spordisaalis või muusika
koolis, päikeseautot ehitamas 
või kaame raga maailma jääd
vustamas. Ja mõnikord harva, 
jäädes sealjuures mõistlikkuse 
piiridesse, käivad DP õpilased ka 
peol.

Klassiga koos veedab 12DP meelsasti aega nii kooli
majas kui ka matka rajal. Sealjuures ei ole liiga oluline, 
kas klassijuhataja saab parasjagu  kaasa tulla või ei  
aktiivsed ja leidlikud nagu nad on, leiavad õpilased 
vajadusel endale klassiõhtuks asendus klassijuhataja.

Lisaks põnevatele huvidele ja leidlikkusele on 12DP 

klassil ka suurepärane huumorimeel, millest anna
vad tunnistust kergesti süttiv klassichat, aegajalt üle 
fuajee kajav naer, humoorikad klassipildid,  Mussolini 
Mondays ja läbi naeruturtsatuste esitatud küsimus: 

„Õpetaja, kas te Madist teate?“

DP is also a balancing act: between hard work and fun, 
between breaking the mould and following the rules, 
and between languages, as is exemplified here. In fact, 

„balanced“ is one of the attributes 
in the IB learner profile, and I 
think that 12DP has that down to 
an art. I’ve never seen a group of 
people so apt in finding precarious 
stability during unprecedented 
times.

I think that’s what 12DP is, fun-
damentally: a good, balanced 
mix of studious hard work and 

cheeky fun, of surprising maturity and childlike glee, of 
inno vation and tradition. And in the  middle of it all, a 
certain je ne sais quoi, the x-factor that science can’t 
 explain. (Extended Essay topic for future DP students?)

Ja mõni    kord 
 harva, jäädes seal

juures mõistlikkuse 
 piiridesse, käivad DP 

 õpilased ka peol.

Kui pidime 12. klassis viimaseks 
tunniks valima oma lemmik
õpetaja, puhkes elav arutelu, kus 
ära mainitud said peaaegu kõik. 
Tuleb ka mainida, et kompro
missina käidi välja  hoopis presi
dendi kooli kutsumine, mis  siiski 
ei teostunud (küll aga sai IB temalt 
kirja, mida võite kooli raamatu

kogus lugeda!).

12DP

klassijuhataja Maili Tirel

Distantsõppe ajal ei tulnud Signe 
Kinnas esimese viieteistkümne 
minuti jooksul matemaatika 
video tundi, küll aga ilmusid meile 
 Stuudiumi punased põhjendama
ta puudumised. Selgus, et  õpetaja 
ootas meid kogu selle aja 11.b 

meet'is.

I remember when I broke a full 
length mirror in the gym with my 

Nokia and told several teachers
who promptly forgot about it and 

blamed some younger kids.

Isegi siis, kui TOK jäi aegajalt 
arusaamatuks, olid TEFi tunnid  
toredad ja viimane kohtumine 

tegi meele pisut härdaks. Päris huvitav oli pärast eksamite 
lõppu kogemata ühes Tartu klubis 

õpetajaid kohata. Avastasime liiga hilja, et Kauri 
 limoncello oli päris kange.Eetu käis 26 päeva järjest igal õh

tul laboris keemia IAd tegemas. 
Ega teised ka väga alla ei jäänud.

Osad käisid Maili juures manda
laid värvimas, teised väljendasid 
oma loovust aga siis, kui kirju
tasid klassipiltide  jaoks plaka
titele kahendsüsteemis pisut eba

tsensuurseid salasõnumeid.

Kirjutasime TOKis lugusid 
koopainimestest, tegime esit
lusi äärmiselt ebaeetilistest 
psühholoogia katsetest ja ürita
sime   kogutud tarkusi õpetajate 
päeval ka 11DPle jagada, ehkki 
see osutus oodatust keerulise

maks väljakutseks.
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Meetodeid 
 rekurrentse 

seose 
 lahendamiseks Hendrik Matvejev 12DP

Selleaastane õpilaste teadustööde 
konkurss oli MHG-le igati edu-
kas - teise vooru sai edasi viis kõrge-
tasemelist uurimust. Võtsime ühendust 
kahe töö autoritega ning palusime neil 
oma uurimisainest tutvustada kolmel 
eri ras kustasemel. 

Algklassiõpilasele Põhikooliõpilasele

,

kus                  ehk algne medalite arv on 36.

Gümnaasiumiõpilasele

Arvatavasti märkasid mõned teist juba selle jada sarnasust nii aritmeetilise kui ka geomeetrilise jadaga. Enda uurimis
töös üldistasin ma seose kujule

,

kus               ning                  . See on aritmeetiline jada koos geomeetrilise jadaga. Kuid kuidas selle jada üldkuju leida? 
Esimene meetod, mida uurimistöös kasutasin, oli iteratsioon. See tähendab põhimõtteliselt seda, et kirjutame välja jada 
liikmeid, kuni näeme mingit kordust või võimalikku lihtsustust. Vaatame jada kolmandat liiget. 

Selle jada saab üldistada kujule

.

Ilmneb, et tegu on    geomeetrilise jada summaga.

Järelikult saab seda geomeetrilise jada summa valemit kasutades lihtsustada kujule

Kui nüüd     sulgude ette tuua, selgub, et sulgudes on uus jada.

ning veel edasi kujule

mis sisaldab veel ühte geomeetrilist jada. Seega saame viimaks, et

mis ongi jada üldkuju, kuhu saab sisestada      ja      väärtused (teame ka, et                 ning kõik jada liikmed on naturaal
arvud), et leida      . Minu uurimistöös on kasutatud veel kahte teist meetodit, mis vajaksid natuke enam seletamist.

Uurimistöö päl
vis  teadus tööde 
 konkursil Tartu 

Ülikooli eripreemia.

Uurisin matemaatik a ülesannet 
spordi võistlusest, kus jagati iga päev 
medaleid. Sellel võistlusel anti esi
mesel päeval ära üks medal ja seits
mendik ülejäänud medalitest, teisel 
päeval kaks medalit ja seitsmendik 
ülejäänud medalitest ja nii edasi.  Seega 
jagati viimasel päeval välja sama pal
ju medaleid, kui mitu päeva võistlus 
kestis. Küsimus oli järgnev: kui mitu 
medalit võistlejatele anti ja mitu päeva 
võistlus kestis? 

Leidsin, et võistlus pidi kestma kuus 
päeva ja kokku jagati ära 36 medalit. 
Saame minu vastust kontrollida: esi
mesel päeval anti ära üks medal ehk 
alles jäi

medalit, millest siis anti ära veel 

Päeva lõpuks jäi seega alles 

medalit. Teise päeval lõpuks jäi alles

medalit. Ülejäänud päevad jäävad 
üles andeks lugejale.

Aga kuidas ma selle ülesande enda uurimistöös lahendasin? Kui Sa gümnaasiu
misse astud, siis üks esimesi asju, mida seal õpitakse, on arvujadad. Jada on 
lihtsalt arvude rida, näiteks on jada                        , mida tuntakse ka paaritute 
arvudena. Matemaatiliselt kirjeldatakse seda jada rekurrentse võrrandiga, mis 
seob ükskõik millise jada arvu sellele eelneva arvuga. Paaritute arvude jada 
rekur rentne seos on

kus        on jada    is arv ja            on jada eelmine arv.              , kuna jada esi
mene arv on 1.

Niimoodi liites saame lõpuks leida jada ükskõik mitmenda arvu. See on aga 
väga töömahukas meetod. Oleks palju lihtsam, kui meil oleks võrrand, kuhu 
sisse me saaks panna täpselt selle arvu     , kui mitmendat jada arvu me soovime 
leida. Sellist võrrandit nimetatakse jada üldkujuks ning meie jada jaoks on see

Tavaliselt on jada üldkuju võrrand praktilisem kui selle rekurrentne võrrand 
ning sellepärast üritataksegi rekurrentseid võrrandeid niiöelda lahendada, et 
leida nende jadade üldkuju. Medalite ülesande juurde naastes leiame, et     ndal 
päeval jääb alles

,

.

.

medalit, mis lihtsustub sulgude avamisel kujule

Ülesande lahendamiseks peame siis leidma, mis on jada esimene arv       , teades, 
et jada viimane arv               , kui võistlus kestab      päeva. Selle jaoks leidsin jada 
üldkuju, milleks on võrrand

Foto: Amanda Allas
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Aju uurimine 
ja õppevideo 
koostamine

Karel Keis 12.a
Laura Maria Pella 12.a

Tegime õpetliku video, milles räägime 
inimese ühest põnevaimast elundist 
ehk ajust. Ajul on tohutult palju erine
vaid osasid ja igal osal on oma üles
anne, mida ta peab täitma, et meie 
keha saaks normaalselt toimida. Kuna 
tegu on niivõrd põneva, aga samas ka 
keerulise elundiga, otsustasime koos
tada õppevideo, kus teeme selgeks 
kõik olulisemad aju osad ja nende 
üles anded. 

Enne filmimist pidime esmalt ise 
uurima, mis asi see aju ikkagi on, 
ning uued teadmised kokku koguma. 
Sellele järgnes filmimine ühes  Tartu 
Ülikooli hoones, Biomeedikumis. 
Filmimine oli kindlasti kõige lõbusam 
osa! Kui video oli purgis, lisasime sel
lele veel huvitavaid pilte ning erine
vaid tekste, et õppevideost oleks liht
sam aru saada.

Paljud õpilased kasutavad tänapäeval õppevideoid kas kordamiseks või varem 
õpitu meenutamiseks. Kahjuks on häid eestikeelseid videoid võrdlemisi vähe 
leida ning reeglina peavad eesti õpilased leppima võõrkeelsete õppevideotega. 
Just see oli üheks põhjuseks, miks me otsustasime koostada oma güm naasiumi 
praktilise töö raames õppevideo. Tulenevalt enda isiklikust huvist bioloogia 
vastu, valisime oma video teemaks aju ehituse ja tema ülesanded. Meie töö 
eesmärgiks oli luua kvaliteetne eestikeelne õppevideo, mis oleks usaldusväärne 
ning lihtsalt jälgitav.

Aju on meie organismi üks olulisemaid elundeid ja ühtlasi on sellel väga palju 
erinevaid osasid, kusjuures iga osa täidab mingisugust konkreetset ülesannet. 
Nii põhi kui ka keskkoolis jääb aga aju ehituse õppimine pigem pinnapealseks 
ja kaugeks, kuna õpikut illustreerivad vaid mõned üksikud pildid. 

Et teha aju ehituse ja ülesannete põhjal õppevideo, pidime esmalt enda teadmisi 
antud valdkonnas täiendama. Selleks kasutasime erinevaid anatoomia ja füsio
loogia raamatuid, aga ka bioloogiaõpikuid. Leitud informatsiooni kirjutasime 
üles ning koostasime selle põhjal videole käsikirja. Filmisime õppevideo üles 
Tartu Ülikooli õppehoones Biomeedikumis. Filmimise protsess oli üllatavalt 
 lihtne. Järgmiseks sammuks oli video monteerimine. Selle käigus  lisasime oma 
videole asjakohaseid illustratsioone, subtiitreid ning tekstikaste, et vaatajatel 
oleks lihtsam video käiku jälgida. 

Algklassiõpilasele Põhikooliõpilasele

Kuvatõmmis videost.

Tihtipeale kasutavad õpilased eri
nevaid õppevideoid õpitu kinnista
miseks või meenutamiseks. Kahjuks 
on eestikeelseid õppevideoid väga 
vähe, millest tulenevalt peavad õpi
lased leppima võõrkeelsete videote 
vaatamisega. Seega seadsime oma töö 
kriteeriumiks luua kvaliteetne eesti
keelne õppevideo, mis oleks usaldus
väärne ning kõigile arusaadav. Õppe
video teema valimine ei olnud meie 
jaoks sugugi keeruline, kuna meid 
mõlemaid huvitab inimese anatoomia 
ja füsioloogia. Otsustasime õppevideo 
teha just peaajust, kuna selle ehitus on 
väga komplitseeritud ning iga aju osa 

täidab mingisugust spetsiifilist üle
sannet. Koolis on aga aju anatoomia 
ja füsioloogia õppimine suhteliselt 
pinnapealne: väga keeru line ja ma
hukas, kuid samal ajal ülimalt oluline 
teema võetakse läbi ühe või paari tun
niga, kusjuures õpilane peab tugine
ma ainult õpikule ja selle üksikute
le illustratsioonidele. Seetõttu jääb 
aju anatoomia õppimine õpilastele 
kaugeks ja võõraks. Niisiis seadsime 
töö põhiliseks eesmärgiks luua selline 
õppevideo, mis seletaks võimalikult 
hästi lahti nii peaaju ehituse kui ka 
tema funktsioonid ning oleks samal 
ajal ka lihtsasti jälgitav, paraja pik

kusega ning eestikeelne. Meie kõige 
olulisemateks kriteeriumiteks olid aga 
video usaldusväärsus ja kvaliteetsus. 

Enne võtteid täiendasime enda tead
misi antud teemal ning koostasime 
videole stsenaariumi. Õppevideo 
filmi sime üles Tartus Ülikooli õppe
hoones Biomeedikumis. Kasutasime 
õpetamisel erinevaid illustrat sioone, 
infokastikesi ning subtiitreid, et 
vaatajatel oleks lihtsam videot jälgi
da. Kindlustamaks, et meie video on 
usaldusväärne, palusime tagasisidet 
neuroloog Riina Vibolt, kellelt saime 
kinnituse, et õppevideos ei esine vigu.

Gümnaasiumiõpilasele

Käesoleval õppeaastal lisandus Miina Härma Gümnaasiumi koosseisu üheksa uut õpetajat. Otsustasime ühega neist tutvust 
teha ning teda ka tervele koolile lühidalt tutvustada. Kari Kalk on meie ühiskonnaõpetuse õpetaja ning juba pärast esimest 
tundi tekkis huvi temast rohkem teada saada.

Markus Logina 12.c
Hermo Udeküll 12.a

Kari Kalk - ühiskonna-
õpetuse ja ajaloo õpetaja

Tartust pärit, ent suurema osa oma 
elust Tallinnas elanud Kari Kalk on 
Miina Härma Gümnaasiumi uus 
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpe
taja. Lapsepõlve meenutades on Kalk 
tänulik, et õpetajad ja vanemad teda 
mitmesuguste erinevate tegevuste
ni suunasid, kuna see avas tulevikus 
palju uksi. Ajaloo ning ühiskondlike 
nähtuste nähtuste vastu on ta alati 
huvi tundnud  nii tegutses ta juba 
kooli ajal ajalooringis. Hiljem tekkis 
tal mõte oma teadmistega ka teisi 
aidata ning harida. Nii asus ta pärast 
11 aastat Ing lise Kolledžis käimist Tar
tu Ülikoolis õigust õppima. Seejärel 
oli Kalk neli aastat tegevväelane ning 
omandas sama aegselt ajaloos baka
laureusekraadi. 

Miina Härma sai töökohaks valitud 
hea maine tõttu. Ametlikult on see 
Kalki teine töökoht õpetajana, varem 
töötas ta kaks aastat Hansa koolis. Juba 

ko o l i 
a j a l 

j u h e n 
das ta aga 
mitut huviringi j a 
aitas teisi õppetööga. Esimese peri
oodi järel olid õpetaja muljed koolist 
väga positiivsed  Kalki sõnul olid 
kol leegid toredad ja õhkkond tule
tas veidi tema enda kooli aega meel
de. Kuigi õpetaja tõdeb, et kooliaasta 
väsitab nii õpilasi kui ka õpetajaid 
ning kõik ootavad suve tulekut, pole 
tema ind raugenud ka kevadeks. Kalk 
lisab, et vahepealse ajaga õppis ta 

kooli ning õpilasi rohkem tundma 
ning mõistis, milliseid teemasid 

oleks vaja põhjalikumalt läbi 
võtta ja millest, vastupidiselt, 
on õpilaste teadmised piisa
vad. Tema sõnul pole õpeta
jana midagi ägedamat ja mo
tiveerimavat kui õpilased, kes 

tagasisidet andes kirjutavad 
või otse ütlevad, et said tänu 

tema selgitustele asjast pare mini 
aru või avastasid uue perspektiivi. 

Vabal ajal meeldib õpetajale lugeda 
ja strateegilisi lauamänge mängida, 
samuti satub ta ka aegajalt jalgpalli
väljakule, et mõned väravad lüüa.

Omapoolseks tarkuseteraks pakub 
õpetaja välja vanasõna „kes teeb, see 
jõuab“. Lisaks mainib ta, et on lihtne 
mõelda, et pole üldse aega, aga  kodus 
ekraani taga istudes ei olegi aega. 
 Tuleb välja minna ja maailma avasta
da.
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Video leiad Youtube'i 
kanalilt „Õpilaselt 

 õpilasele“!
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Ma ei arva, et 12. klass on otseselt kõigile vajalik. 
Võiks välja kujuneda süsteem, mis arvestab õpilase 
edasisi plaane. Näiteks õpilased, kes plaanivad min
na kõrgkooli, võiksid olla kohustatud läbima 12. 
klassi, samas need, kes ei soovi kõrgharidust oman

dada, ei oleks kohustatud 12. klassi minema.

Kristiina Strukova 12.a

Kolmeaastane kesk-
haridus on täpselt paras Raili Randmäe 12.b

Kolm aastat gümnaasiumit ongi lõpule jõudmas. Eks ole paljud meist aeg-ajalt mõtisklenud, mida me siin õigupoolest teeme, 
kas sellel kõigel on mõtet ja mis saab edasi. Nüüd aga on tekkinud uus diskussioon: kas 3 aastat on selles selgusele jõudmiseks 
liiga vähe, parasjagu või sootuks palju?

Gümnaasiumiaeg on tõesti möö
dunud nagu linnulennul. Alles eile 
olime närvis sisseastumiskatsete 
pärast, täna pakuvad pinget juba 
lõpueksamid. Kogu aeg on kohe kohe 
lähenemas olnud vähemalt mõned 
tähtajad, tööd või muud toimetused. 
Tegemist palju, aega vähe. Ühest 
küljest mõistan, et mõne jaoks on 
gümnaasiumiaja näol tegemist raske 
eluperioodiga ja selle lõppu oodatakse 
pikisilmi. Samas suurendaks ühe aasta 
kaotamine oluliselt allesjäänud kahe 
koormust ja lihtsamaks ei muutuks 
kohe mitte midagi. Võin päris kindlalt 
väita, et ükskõik milliselt õpetajalt ar
vamust küsides väidaks ta, et praegugi 
on aega liiga vähe ning kõike vaja
minevat süvitsi läbi võtta ei jõua.

Gümnaasium kestab praegu kokku 
umbes 25 kuud. Olles lennus, kes 
sellest ajast koolis on veetnud 19 
kanti ehk ümmarguselt need mõne 
poolt ihaldatud 2 aastat, ei suuda ma 
lühendamise kasuks rääkida. Kui ka 
õppimine hetkeks tagaplaanile jätta, 

jäi seetõttu ikkagi nii palju kogema
ta. Kõik ära jäänud jõulupeod, ballid, 
kontserdid ja lihtsalt vahetunnis nal
jatlemised pidanuks ju olema suur osa 
gümnaasiumiga kaasnevast loomu
likust sotsialiseerumisest. Õnneks 
saime siiski võimaluse abituuriumi 
vaat et täiel rinnal nautida  kui asjad 
oleksid läinud teisiti, poleks praeguste 
lõpetajate keskkooliteest suurt midagi 
alles jäänud.

Kolme aasta kasuks räägib ka asjaolu, 
et kui praegu on keskmine lõpetaja 
18 või 19aastane noor inimene, siis 
11klassilise haridustee puhul oleks 
see number ühe võrra väiksem. Ise
gi tänapäeval vajavad paljud lisaaega, 
et mõista, mis on nende kutsumus 
siin elus, seega pole mõistlik loota, et 
17aastane on valmis iseseisvaks eluks 
ja tulevikuplaanide tegemiseks. Pigem 
on just õigesti valitud güm naasiumist 
saadud mitmekülgsed teadmised 
need, mis paremal juhul sobiva tee
otsa kätte näitavad või „halvemal“ 
juhul lihtsalt silmaringi avardavad.

Teatavat jumet on mõttel, et 12. klass 
võiks olla vabatahtlik ja suunatud 
noortele, kes kindlalt kõrgharidust 
omandada soovivad. Ühest küljest 
saaksid need, kellel juba mõni muu 
kindel siht silme ees, selle poole tõesti 
kiiremini pürgima asuda, samas aga 
kaoks ära ühtne keskharidus.  Samuti 
jääks küsimärk õhku nende puhul, 
kes kõrghariduse võlud hilisemas 
elus avastavad, kuna pärast mõne
ajast  pausi oleks ühe õppeaasta läbi
mine nii tülikas kui ka hiljutise põhja 
puudumise tõttu keeruline.

Mina leian, et praegune kolmeaastane 
gümnaasiumiaeg on keskmise õppu
ri jaoks täpselt paras. Aega leidub nii 
koolitöödeks, elu nautimiseks kui ka 
niisama lakke vahtimiseks. Vahel võib 
keskkooliaeg tunduda pikk ja vae
valine, aga lõpuks on see tunne, kui 
saad kooliuksest väljuda koos tun
nistusega, seda kõike väärt. Võtkem 
gümnaasiumist viimast ja nautigem!

12. klassi on vaja, sest kahe 
aastaga koolis on raske 
omandada piisavalt tead
misi. Abituuriumi lõpuks 
on inimesed piisavalt vanad 
ja kogenud, et alustada oma 
elu. Selleks, et güm naasium 
kestaks vähem, peaks ka 
ülikooli süsteemi ümber 
tegema, sest noored ei ole 
varem valmis nii suureks 
vaimseks koormuseks, kui 

seda on ülikoolis. Laura-Liisa Svätski 10.c

Oleneb teostusest  kui 
keskhariduse lühen
damine tähendaks, et 12. 
klassis õpitav pressitaks 
10. ja 11. klassi, ei oleks 
see kõige meeldivam. Kui 
aga kõik 12. klassis õpitav 
läheks kõrghariduse alla 
ja seda õpetataks näiteks 
ülikoolis, siis oleks mõel

dav.

Artur Lember 10.b

Ühel päeval tuli 12.b eesti keele tunnis juttu keskhariduse pikkusest, millele järgnes tuline arutelu 12. klassi vajalikkuse üle. 
Paljud tõid välja selle, et enamikes maailma riikides lõpetatakse gümnaasium nooremalt kui Eestis, mõni viitas Nõukogude 
ajal ajutiselt sisse seatud 11-klassilisele koolisüsteemile, osad leidsid, et lühem keskharidus on tänapäevasele kiire tempoga 
ühiskonnakorraldusele sobivam. Teised väitsid jällegi, et on vaid hea, kui ülikooli astutakse küpsemalt, pikem gümnaasiumi-
õpe tagab kvaliteetsema hariduse ning gümnasistid jõuavad kolme aastaga kiirustamata nii omandada akadeemilisi tead-
misi, saada aimu erinevatest ametitest kui ka nautida noorust. Teema hakkas meid huvitama ning otsustasime küsimuse 
12. klassi vajalikkusest esitada ka teistele Miina Härma Gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilasele, kellest kümne argumendid 
välja toome.

Artur Ljotov 12.b
Lauri Eamets 12.c

Mis oleks, kui  käiksime 
koolis ainult 11 aastat?

12. klass pole otseselt vajalik, sest kõik 
asjad saaks tehtud ka 2 aastaga, kui 
väga tahta, aga kolmas aasta lubab 
seda, et on rohkem aega ja vähem pin

get.

Minu arvates ei ole 
vajalik kolme güm
naasiumis õppimise 
aastat vahetada kahe 
vastu, sest see muu
daks õppekoormuse 
kahel keskkooliaastal 
liiga suureks. Samu
ti on 3 aastat güm
naasiumis piisav aeg, 
et õpilastel tekiks 
selgem pilt oma 
tuleviku plaanide osas.

Ma ei näe selleks otsest vajadust, aga tore oleks, 
kui sisse seataks mingi uus ja hea süsteem, näiteks 
sarnane Inglismaa omaga. Siis leiaksid noored 
kergemini endale meelepärase eriala, mida üli
kooli edasi õppima minna, ja ei peaks enda eri
alale nö ebavajalikke aineid õppima. Ma arvan, et 

õppimine oleks siis natuke stressivabam.

Gerli Raag 11.b

Anna Malysheva 12DP

12. klass on vajalik, sest see annab õpi
lastele lisaaega selleks, et otsustada, mida 
nad tahavad pärast gümnaasiumi teha. 
Lisaks pakub 12. klass eksamiteks õppi

miseks rohkem aega.

Helena Heinlo 12.c

Kerli Zirk 12.b

Jah, minu arust tuleks 12. klass ära 
jätta, kuna see annaks õpilastele 
võimaluse hakata varasemalt kes
kenduma sellele, mis neile päriselt 
meeldib. Minu arvates kulub õpin
gutele niigi suur osa elust, seega 
säästetud aasta annaks palju juurde.

Hugo Themas  10.a

Personally, I think 12th grade is kind of useful as it takes 
people a while to figure out what they wish to do with 
their lives in the future and I don‘t see the extra year for 

this as an issue. 

Minu arvates ei tohiks õpilas
te keskhariduse omandamise 
periood piirduda ainult kahe 
aastaga, sest õpikoormus on 
mõningate õpilaste jaoks  niigi 
väga suur isegi kolmeaastase 
gümnaasiumihariduse kor
ral. Kui gümnaasiumiaega 
veel aasta võrra lühendada, 
siis võivad õpilased pingest 
ja stressist läbi põlema haka
ta ning nende õpipotentsiaal 

drastiliselt langeda.

Roman Vahi 11.c Saara 11DP
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Ka siis, kui päevad muutuvad pikemaks ja ilmad soojemaks, on aeg-ajalt mõnus end teki sisse kerida, et Netflixist filme vaa-
data. „The Social Dilemma“ ilmus küll juba 2020. aasta veebruaris, aga seal kajastust leidvad teemad on igati aktuaalsed 
ka kaks aastat hiljem.

Birgit Võsar 12.b
illustreeris Adeele Kams 5.a

„The Social Dilemma“ - 
kohustuslik vaatamine digi-
ajastu inimesele

Dokumentaalfilm, mis kogus vähem 
kui kuuga 38 miljonit vaatamist 
(Moore, 2021), käsitleb sotsiaal
meedia kahjulikku mõju (eriti teis
meliste) psüühikale. Film sisaldab 
intervjuusid mitmete tarkvaraarenda
jatega, kes töötasid varem sotsiaal
meediafirmade heaks, nüüd 
on aga töökohtadelt lahkunud 
ning val mis valgustama sot
siaalmeedia varjukülgi. Jahma
tavad lood annavad mõtteainet 
ning panevad vaataja mõtlema 
sotsiaalmeedia rollile oma iga
päevaelus. Eriti mõjusad olid 
Yale’i ülikooli emeriitprofes
sor Edward Tufte sõnad: „On 
ainult kaks tööstusharu, mis 
nimetavad oma kliente „ka
sutajateks“: uimastikaubandus 
ja tarkvara arendus.“ („There are 
only two industries that call their 
customers ‘users’: illegal drugs 
and software.“) See tsitaat pani 
mind oma tehnoloogia kasutust 
 täiesti ümber hindama. Lisaks 
mõistsin, et kuigi minagi ka
sutan tehno loogiat ebatervisli
kult palju, on olemas ka tõeline 
sotsiaal meediasõltuvus.

Tänapäeval, kui tehnoloogia mõju 
on jõudnud iga valdkonna ning ühis
konnagrupini, on raske end nuti
seadmetest isegi üheks päevaks eemal 
hoida. Telefone, tahvleid ning arvu
teid kasutatakse koolitööks, lähedas
tega suhtlemiseks ja uudiste tarbi
miseks, aga ka meelelahutuseks ning 
sotsiaalsete olukordade vältimiseks 
(ilmselt on paljudel kombeks rahva
summa sattudes esmalt telefon väl
ja võtta). Dokumentaalfilm tõstatab 

küsimuse, milliseks võib kujuneda 
sotsiaalmeedia käekäik tulevikus 
ning kui suure võimu võib see nii 
üksikisikute kui riikide ja rahvaste 
üle saavutada. Olen alati tundnud, et 
minu põlvkonna sõltuvus digimaail
mast võib olla ohtlikum, kui paistab, 

ning „The  Social Dilemma“ kinnitas 
mu kahtlusi. Näiteks teadvustasin, et 
Twitteri, Instagrami ja TikToki algo
ritmid pakuvad inimestele just sellist 
sisu, mis nende poliitiliste vaadetega 
ühildub. Facebooki endine investor 
Roger McNamee märkis, et: „[Face
bookis on] iga ühel on oma reaalsus ja 
oma faktid. Aja jooksul tekib teil vale 
arusaam, et kõik on teiega nõus, sest 
iga viimane kui postitus teie uudis
voos oleks nagu teie enda kirjutatud. 
Kui olete sellesse seisundisse jõud

nud, on teiega lihtne mani puleerida.“ 
Seesugused kõlakambrid vähendavad 
inimeste valmisolekut viibida dia
loogis vastandlike vaadete esinda
jatega, pakuvad kasvulava vandenõu
teooriatele, suurendavad poliitilist 
polariseerumist ning kasvatavad radi

kaliseerunud noorte arvu, mis 
võib intervjueeri tud ekspertide 
sõnul kaasa tuua äärmiselt tõsi
seid tagajärgi. 

Kokkuvõttes avas „The Social 
Dilemma“ mu silmad tehno
loogia negatiivsetele külgedele, 
pani mind mõistma, kuidas toi
mivad algoritmid, ning andis 
mõtteainet selle kohta, milliseks 
võib kujuneda maailma tulevik. 
Kui varem oli telefoni kätte võt
mine mulle automaatne liigu
tus, üritan seda nüüd iga kord 
endale teadvustada, ning mõt
len palju rohkem sellele, miks 
miski mu uudistevoogu jõuab. 

„The Social Dilemma“ on niisiis 
kohustuslik vaatamine kõigile, 
kes elavad digiajastul. 
 
Kasutatud allikad:

Moore, K. Every Viewing Statistic Netflix 
Has Released So Far (October 2021). (2021). 
Vaadatud 25.05.2022 https://www.whatson
netflix.com/news/everyviewingstatisticnet
flixhasreleasedsofaroctober2021/

Sotsiaalmeediasõltuvuse olemasolu ning levi
ku osas pole teadlased veel üksmeelele jõud
nud. Huvi korral loe järgnevat artiklit!

Sinivee, R. (10.02.2022). Uuring: sotsiaalmee
diasõltuvus on üle võimendatud. ERR No-
vaator. Vaadatud 29.05.2022 https://novaator.
err.ee/1608494966/uuringsotsiaalmeedi
asoltuvusonulevoimendatud 

UURIME JÄRELE, miks 112.  lennu 
rebased Härma  valisid küsitles Mark Trubatšov 12.b

Joosep Kübar (10.a)
Valisin Härma, sest mu vend ja õde on 
MHGs käinud ning ka sõbrad õpivad 
siin. Eelkõige meeldivad mulle asu
koht, õpetajad, inimesed ning ka IB. 
Tartus ühtegi sarnast kooli pole.

Emili Sarjas (10.a)
Härma suunad tundusid olevat sel
lised, mis aitaksid mul tulevikus oma 
unistusi täita. Lisaks olid Härmal 
teiste koolidega võrreldes paremad 
avatud uste päevad.

Artur Lember (10.b)
Härma suundadest üks oli täpselt see, 
mida õppida soovisin. Veel mõjutasid 
koolivalikut sõprade soovitused ning 
kooli väga hea asukoht.

Koit Sell (10.b)
Sain vennalt, kes varem Härmas õp
pis, head tagasisidet, pealegi on  Miina 
Härma Gümnaasiumil hea õppekesk
kond ja maine.

Kristiina Merzin (10.c)
Valikained ja suunad tundusid huvi

tavad ja omapärased, samuti räägiti 
mulle, et Härmas on toredad õpetajad 
ja lahedad traditsioonid.

Mark Tint (10.c)
Valikaineid ja suundi vaadates sain 

aru, et Miina Härma Gümnaasium 
pakub täpselt seda, mida ma ühelt 
gümnaasiumilt ootan. Ka avatud uste 
päev oli väga vahva.

Laurits Õunpuu (10.c)
Valisin MHG, sest siin on väga tu
gevad keeled ning tegu on ühe Tartu 
uhkema ja mainekama kooliga.

Laura Liisa Svätski (10.c)
Põhiteguriteks olid hea inglise keele 
tase ja eliitkooli maine, teisisõnu tu
gev õppetöö ja head tulemused. Rolli 
mängis ka tore õhkkond  olin osade 
üheteistkümnendikega juba varem 
tuttav ning nad kiitsid siinseid ini mesi.

Toona ja täna - kolm 
 küsimust kümnendikule

küsis Thomas Marten Sepping 12.a
 vastas Anneli Sidoruk 10.c

TOONA  (OKTOOBRIS): Miks 
valisid just Härma ning kas meie 
kool oli Sinu esimene valik?
Mulle meeldis, et Härmas on palju 
erinevaid valik ja suunaaineid ning 
keeli, mille hulgast valida. Huvitege
vuste ning kooli traditsioonide kir
jeldused tekitasid soovi neis osaleda. 
Härma oli mu esimene valik  isegi 
Treffner oli teine!

TÄNA: Mil määral oled oma 
koolivalikuga rahul?
Tunnen end enamvähem koduselt: 
õpilased ja õpetajad on sõbralikud ja 
mõistvad.

TOONA: Millised olid Sinu ootu-
sed koolile? Kas leiad praegu, pärast 
esimese perioodi lõppu, et kool on 
Sinu ootustele vastanud?
Kuna olin kuulnud, et Härmas on 
inglise keel kõrgel tasemel ja üldiselt 

levinud selline kaasaegne mõtteviis, 
siis ootasin, et õpetajad oskaksid hästi 
õpetada ja abistada. Lootsin, et Här
mas on võimalik saada inglise keele 
praktikat. Kuna Härma on prestiižne 
kool, ootasin sedagi, et mu tulevased 
klassikaaslased oleksid mõistlikud. 

Üllataval kombel vastas kool kõikidele 

ootustele. Tõsi, mõni õpetaja pole 
niivõrd mõistlik olnud, ent üldiselt on 
muljed positiivsed. Klassi hindaksin 
üheksa palliga kümnest  olen väga ra
hul, kuna kõik klassikaaslased on tore
dad ja sõbralikud, ent arusaadavalt ei 
jõua kõigiga lähedane olla.

TÄNA: Millised on Sinu muljed esi-
mesest kooliaastast?
Värvilised, nii palju uusi inimesi, 
õpetajaid, klasse. Kõik on nii huvitav 
ja lõbus.

TOONA: Kas oled selle ajaga  kooli 
kohta ka midagi huvitavat tähele 
pannud?
Üks tähelepanek on see, et Härma 
söökla lagi on päris madal. Lisaks 
olen märganud, et enamik õpetajaid 
on suheldes väga vabad ja avatud ning 
valmis rääkima ka näiteks koolivälis
test tegevustest või oma aine teistest 
tahkudest.

TÄNA: Mida meeldejäävat on sel 
õppeaastal koolis juhtunud?
Rebaste ristimine, klasside väljasõidud, 
MHG 115. aastapäeva rongkäik.

Tartus ühtegi sarnast 
kooli pole.

Illustratsioon: Adeele Kams

Enamik õpetajaid on 
suheldes väga vabad ja 

avatud.
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Tunne koolikaaslast -  
Maria Grünberg
Kui märkate kooli peal leekivpunaste juustega tütarlast, kel nii mõnigi kord rahvariided seljas, siis võib suure tõenäosusega 
tegu olla just Mariaga, kes mitmekülgse neiuna peab lugu oma juurtest, laulab, mängib pille ning oskab ka drooni taevas 
lennutades huvitavaid fotosid välja võluda.

Alustame juurtest - oled seto. Kas 
sa oled sündinud Setomaal? Mis 
 tuuled sind Tartusse tõid? 
Olen terve elu Tartus elanud. See aga 
ei sega üldse seto asja ajamist, kuna 
Setomaa pole kaugel.

Nimeta mõned omadused või tun-
nused, mis teevad ühest setost õige 
seto. 
Kindlasti see, et ta tunnistab ennast 
setoks ja on selle üle uhke. Muidu
gi oleks äge, kui ta osaleks seto elus, 
räägiks seto keelt ja näiteks laulaks 
mõnes leelokooris, kuid see kõik on 
juba teisejärguline.

Kui „õigeks“ setoks sa ennast ise 
pead? Kas oled õigeusklik, räägid 
seto keelt, talitled setodele omaste 
traditsioonide ning kommete järgi? 
Sellele küsimusele on raske vastata. 
Õigeusku olen ristitud, seda väikesena, 
kui mul eriti valikut polnud. Seto keelt 
kõnelen ka. Igapäevaselt vanade seto 
kommete järgi ei ela, pigem tähistan 
nende järgi tähtpäevi.

Sinu Facebookist võib leida, et oled 
endine noorsootska. Kes on noor-
sootska, kuidas tema valimine toi-
mub ning millised on tema kohus-
tused? 
Noorsootska on seto noorte juht ja 
ülemsootska abiline. Nii noorsoots
ka kui ülemsootska valitakse augusti 
alguses ja üheks aastaks, kuid alati on 
võimalus ka tagasi kandideerida. Tava
liselt peetakse enne kuning riigipäeva 
maha noorte kuning riigipäev, mille 
ajal valitakse noorsootska ja toi
muvad seto kultuuriga seotud te
gevused, mis on suunatud just las
tele ja noortele. Valimine toi mub 

Foto erakogust.

Kerste Õunapuu
11.c

demokraatlikult: kandidaadid ronivad 
pakkude otsa ja nende taha seisavad 
valijad rivvi. Kui valimised lõppevad, 
siis loetakse rivides seisvad inimesed 
kokku ja kuulutatakse välja võitja.

Noorsootskal on kaks kindlat kohus
tust  ta peab korraldama järgmise 
noorte kuningriigipäeva ja olema seto 
noorte esindusisik ehk kuulama noori 
ja nende hääle kuuldavaks tegema. 
See, kuidas veel seto (noorte) asja aja
da, millistel üritustel käia ja mis üri
tusi korraldada, on juba oma looming. 
Tõenäoliselt annab ülemsootska noor
sootskale ka üles
andeid ja kutsub 
üritustele kaasa.

Mis on sinu  jaoks 
kõige erilisem 
setode tradit sioon 
või tähtpäev? 
Miks? 
Üht tähtpäeva on raske valida, ent 
minu arust on kõige erilisemad 
kuning riigipäev ja maarjapäev. 
Kuning riigipäev seepärast, et sinna 
tuleb kõige rohkem seto rahvast kok
ku ja on väga tugev kogukonnatunne. 
See ongi suurim seto üritus. Maarja
päev on natuke väiksem pidustus, 
mille tähistamine toimub Petseris ja 
Petseri lähedal asuvas väikeses Radaja 
külas. Siis täitub Petserimaa taas seto
dega (enam ei ela seal neid nii palju 
kui vanasti), tekib jälle tugev kogu
konnatunne, nauditakse mõnusat au
gusti lõppu ja peetakse pidu.

Kas tunned, et ehtne seto kultuur on 
ohus ja sinul on oma roll, et see un-
ustuse hõlma ei vajuks?
Kindlasti ei saa öelda, et seto kultuur 
poleks mingil määral ohus, ent alates 
1990. aastatest aktiivselt tegutsenud 
setode rahvusliku liikumise tõttu on 
see elujõulisem, kui see oleks muidu. 
Praegu on päris palju seto aktiviste, 
kes selle teemaga tegelevad ja üritusi 
korraldavad, aga kultuuri säilitamise 
juures on igaühe panus oluline. Ise 
üritan sellesse panustada nii palju, kui 
saan.
Kui teiste teemade juurde liikuda, 

tundub muusikal sinu elus olevat 
väga oluline roll. Nimelt oled sa 
bändis ning laulad ka kooris. Räägi 
lähemalt oma bändist. 
Muusika on üks mu põhilisi hobisid, 
vabal ajal mängin pille ja laulan peale 
Härma segakoori ka seto kooris. 
 Merosk on mu praegune bänd, kus 
mängime põhiliselt omaloomingulist 
raskemat rokki. Varasemalt olen ol
nud veel kolme bändi liige, kuid ükski 
neist hetkel aktiivne ei ole. Meroskis 
olen ma kitarrist, varasemates bän
dides olen mänginud ka basskitarri. 
Mingit kindlat motot meil ei ole, pi

gem on lihtsalt rõõm koos musit
seerimisest ning võimalusest oma 
 loovust väljendada. Karjääriplaani 
meil samuti pole, sest teeme kõike 
liht salt enda rõõmuks. Muidugi oleks 
lahe kuulsaks saada, ent see on juba 
õnneasi.

Kummaga esimesena tegelema hak-
kasid, kas laulmise või kitarrimän-
guga? Kumb sulle rohkem meeldib? 
Laulmine tuli enne. Kui ma väike 
olin, siis mu ema laulis mulle häs
ti palju. Seto laule olen laulnud juba 
väga pisikesest peale. Kitarri hakkasin 
õppima 8aastaselt, seda inspireeris 
mind tegema Zetode kitarrist Jalmar 
Vabarna. Mulle endale meeldib  kitarri, 
eriti basskitarri mängimine, sest pil
lide abil saan ma end paremini väljen
dada. 

Veel tegeled sa ka fotograafiaga. Kust 
ja kuna see hobi alguse sai? 
Huvi fotograafia vastu sai alguse neli 
aastat tagasi, kui ostsin sünnipäevaks 
saadud raha eest kaamera ja hakka
sin pildistamas käima. Fotograafia on 
kunst ja kunst on mulle alati meel
dinud. Tõsisemalt olen fotograafiaga 
tegelenud 2020. aastast saati.

Sa ei pildista mitte ainult tavalise 
fotokaameraga, vaid ka drooniga. 
Mis sind droonifotograafia juures 
köidab? Kuivõrd erineb see tava-
kaameraga pildistamisest? 
Drooniga pääseb ligi kohtadele, kuhu 
tavalise kaameraga ei pääse, ja saab 
katsetada rohkemate vaate nurkadega. 
Näiteks meeldib mulle väga drooniga 
Annelinna pildistada, sest korter majad 
on õhust vaadates väga korra pärased 
ja moodustavad justkui must reid. Kui 
veel rääkida ligipääsmatutest kohta
dest, siis saab drooniga lennata vee
kogude kohal, kuhu mingil muul 
moel ei saa. Olen drooniga käinud 
ka nõgestesse kasvanud mahajäetud 
maju avastamas. Drooni fotograafia 
tavalisest fotograafiast väga ei erine: 
särituse ja kompositsiooni reeglid on 

ANKEET 
NIMI: Maria Grünberg

SÜNNIPÄEV, TÄHTKUJU: 8. 
mai, Sõnn

LEMMIKLOOM: kass nimega 
Niiskus

LEMMIKFILM: sari „Tšor
nobõl“

LEMMIKLAUL: läbi aegade on 
olnud Zetode „Truba Darja“

LEMMIK MUUSIKASTIIL: 
folk/folkmetal/metal

LEMMIKPILL: kitarr, kar
moška, basskitarr

LEMMIKTEGEVUS PUH-
KAMISEKS: heas seltskonnas 
jutu ajamine

KOHT, KUS TUNNED END 
KÕIGE PAREMINI: Setomaa :)

SETU VÕI SETO: setO

Alates 1990. aastatest aktiivselt 
tegutsenud setode rahvusliku 

 liikumise tõttu on seto kultuur 
elujõulisem, kui oleks muidu.
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üldjoontes samad. Pigem peab droo
niga pildistades rohkem arvestama il
maga ja võimalike piirangu tsoonidega. 

Milline protsess on sinu jaoks kõige 
huvitavam ja miks: fotosessiooni 
eeltöö, pildistamine ise või järeltööt-
lus? 
Pildistamine ise. Tihti ma väga ei 
planeeri, kuna ideed tulevad ise
enesest ja sageli isegi sessiooni ajal. 
Järeltöötlus on ka huvitav, ent see sõl
tub juba fotost endast, seal tihtipeale 
enam nii loominguline olla ei saa.

Keda või mida sulle kõige rohkem 
pildistada meeldib? On sul välja ku-
junenud oma äratuntav käekiri?

Põhilised kolm asja, mida mulle pil
distada meeldib, on maastik (k.a 
linnamaastik), inimesed ja kõik 
see, mida ma kutsun hulludeks 
 ideedeks. Viimasesse kategooriasse 
kuuluvad pöörased kompositsioonid, 
topeltsärid ja kõik muu, mis vähe
gi pähe tuleb. Samuti meeldib mulle 
linde pildistada. Kui rääkida käekir
jast, siis värvide poolest on mu fotod 
sageli pigem madalama kontrastsuse
ga, soojemates toonides ja roheliselil
la skaalal pigem lillakad. Kindlasti 
eelistan kerget alasäri kergele ülesärile.

Kus näed hetkel oma tulevikku? Kas 
tegelemas mõne eelmainitud hobiga 
või hoopis mingisuguses uues vald-
konnas? 
Praegu ei oska veel midagi kindlat 
öelda, kuid tõenäoliselt tegelen mille
gagi, mis on fotograafiaga seotud.

Maria oli kaks aastat ka Tabula Rasa 
toimetuse liige ning kirjutas äärmiselt 
vahvaid lugusid, mida saate lugeda 
meie arhiivist leheküljel https://miina-
harma.ee/ajaleht-tabula-rasa/.

Maarja Kask 12.b

Lapsesuu teadagi ei valeta. Siin on mõned seigad sellest, mida meie kõige väikse-
mad koolikaaslased maailma asjadest arvavad.

Lapsesuu

Mis on armastus ja mis värvi see on?
Aleksander, 2.b: „Armastus on see, 
kui sa vaatad teist inimest ja tunned, 
et sa tahaksid temaga iga päev olla. 
Armastuse värv on roosa, punane või 
vahepealne.“
1.a poisid: „Armastus ei ole päris see, 
et kaks inimest tahavad lausa abiellu
da, armastus on siukene (sic!), kus on 
nii, et inimesed lihtsalt armastavad 
üksteist.“

Kust raha tuleb?
Aleksander: „Pangast.“
1.a poisid: 
„Rahatrükist.“
„No raha tuleb näiteks erinevate tööde 
ja teenimistega, teed oma firma ja iga
suguseid selliseid asju.“

Mis sa teeksid, kui sul oleks miljon 
eurot?
Aleksander: „Ma säästaksin seda, 
kuna mu unistus on küll olla rikas, 
aga ma tahan ikkagi elada mõistlikus 
 majas. Ma ostaksin endale maja, bas
seini seal olema ei pea, kuna meil on 
ju  Eesti talv! Eesti talve tõttu ei saa 
seal olla.“

Kes on kõige 
tähtsam 

inimene maailmas?
Aleksander: „Maailma kõige tähtsa
mad inimesed ei pea kuulsad olema, 
nad võivad olla inimese elu pääst
nud või niimoodi. Aga ma arvan, et 
maailma kõige kuulsam inimene olen 
mina ise. Mul ei ole mingeid saavutu
si olnud, aga iseendale olen ma kõige 
kuulsam inimene.“
Oskar, 1.a: „Eestis valitsuse poolest 
ma usun, et on Kaja Kallas ja veel 
osad.“

Mis on fantaasia? 
Aleksander: „Fantaasia on see asi, kui 

sa mõtled mõnda asja ja siis sa lähed 
oma tuppa ja mõtled ning siis sa är
kad niimoodi fantaasias. Et sul on 
täielik paradiis seal.“

Mis on poliitika? 
Aleksander: „Poliitika on see, kus 

kõik niimoodi mõtlevad reeg
leid välja ja koroonapiiran

guid ja seal on minu 
arvates üks kindel 

inimene, kes kannab 
presidendile ette ja 
president mõtleb, kas 
see on kindel otsus 
või mitte.“

Mis on idufirma? 
1.a poisid: „Seal kas

vatatakse taimi, mõnes 
idufirmas, ma usun, on 

isegi haruldasi taimi.“

Mu unistus on küll 
olla  rikas, aga ma 
tahan ikkagi elada 
 mõistlikus majas. 

Samuti meeldib mulle 
linde pildistada.

Miina Härma Gümnaasiumi  õpetaja: 
„Lähete valima või kirjutate 800-
sõnalise referaadi!”

anonüümne uuriv ajakirjanik

vanem Margit Langel ei lubanud pojal 
hääletama minna ning oli enda sõnul 
šokeeritud, kui õpetaja kohustas õpi
last seejärel kirjandit kirjutama. Lan
gel on valmis õpetaja ning kooli, mis 
on asunud õpetaja poolele, vastu hagi 
esitama.

Tegu on libauudisega. 

Tonga vulkaani-
purse 

Jaanuaris tabas Vaikses ookeanis paik -
nevat väikeriiki Tongat erakordselt 
tugev vulkaanipurse, mille tekitatud 
rõhulaine püüdis kinni mitte ainult 
maaülikooli mõõtejaam (Raavik, 
2022), vaid ka meie kooli katusel asuv 
ilmajaam.

1013

1013.5

1014

1014.5

1015

1015.5

Õhurõhu (bar) sõltuvus ajast  

13. oktoobril 2021 toimus Miina Här
ma Gümnaasiumis intsident, kus 
õpilased pidid minema valima vastu 
oma tahtmist. Nimelt käskis õpeta
ja neil, kes valima ei lähe, kirjutada 
800sõnalise referaadi. Selline tegu
viis on vastuolus Eesti põhiseaduse
ga  seaduse kohaselt ei tohi inimesi 
mõjutada valima minema ning neile 
ei tohi sellega seoses esitada ultimaa
tumit, kuna valimine on kodaniku 
õigus, mitte kohustus. Intervjueeritud 

Hunga Tonga–Hunga Ha‘apai 
vulkaani purse põhjustas atmosfääris 
mitmesuguseid rõhulaineid, mis 
jõudsid kõikjale maakeral. Rõhu
lained tekivad, kui vulkaanipurske 
käigus vabanev kõrgerõhuline gaas 
 liigub ülehelikiirusel  laine ees olev 
tavarõhul õhk ei jõua „eest ära“ lii
kuda, vaid surutakse samuti kokku 
(Bhatia & Fountain, 2022). Graafikul 
on tippe kaks, kuna tegu oli ringlaine
ga  üks pool lainest jõudis meieni nö 
otse, teine tegi enne maakerale tiiru 
peale (Oidermaa, 2022).

Mõõteseadeldise eest on viimastel 
aastatel hoolt kandnud 12DP õpilased 
 Peter Kipp, Liam Cheetham ning Uku 
 Andreas Reigo. Ilmajaam võimaldab 
paljudel härmakatel saada praktilisi 
meteoroloogiaalaseid kogemusi, and
med saadetakse aga ka GLOBEi tead
lastele. Ilmainfot saab lingilt https://
miinaharma.ee/ilmajaam/.
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Õpime targalt -  
ka aju on lihas, mis vajab treenimist!

Kuigi õppeaasta hakkab varsti lõppema, ei ole kunagi hilja mõtiskleda õppimisest – targalt õppimisest. Sageli on just kevad 
see aeg, millal tunneme, et jõud hakkab raugema ja vaim ei ole enam värske. Looduse õide puhkemist oodates unustame 
vaadata enese sisse ning iseennast aidata ja toetada.

PLANEERI! Õppimise paremaks 
planeerimiseks koosta loetelu kõi
kidest tegemist vajavatest ülesannetest. 
Kindlasti märgi juurde ka tähtajad. 
On hea, kui jaotad suuremad tööd 
väiksemateks osadeks – nii ei tundu 
eesmärgid ületamatud.

KESKENDU! Õpi keskenduma või 
mis veelgi parem, anna endale käsk 
keskenduda. Ütle endale, et see, mida 
hakkad õppima, on oluline. Mida 
enam sa tähelepanu koondamist 
harjutad, seda paremaks selles saad. 
Kui tunned, et 
tähelepanu hajub, 
siis too see lihtsalt 
tagasi. Selleks võid 
kasutada näiteks 
viie meele harjutust, mida saab teha 
nii märkamatult. et teised arugi ei saa. 
Selleks loetle peas viis asja, mida näed, 
neli asja, mida kuuled, kolm asja, mida 
saad puudutada, kaks asja, mida hais
tad, ja üks asi, mille maitset tunned. 
Teise nipina võid tähelepanu koon
damiseks kasutada nipsutamise mee
todit  kujuta ette, et segavad mõtted 
on väikeses paberkuulis, mille sõrme
nipsuga mõttes kaugusesse viskad.

KÕRVALDA SEGAJAD! Me võime 
küll mõelda, et suudame efektiivselt 
teha korraga mitut asja, näiteks õp
pimise ajal ka sõbraga sõnumeid va
hetada, kuid tegelikult segavad lisa
tegevused õppimisele keskendumist. 

KORRASTA! Korrasta oma koolilaud 
või õppimise koht. Las jäävad sinna 
vaid õppimiseks vajalikud asjad. Kui 
telefoni teise ruumi viimine näib ole
vat suur katsumus, pane see hääletuks 
ja keera ekraaniga laua poole. Tee 
endaga kokkulepe, et näiteks peale 
30 minutit väga efektiivset õppimist 
lubad endale 10minutilise pausi, kus 
saad korraks muu seas telefoni vaada
ta. Pausi ajal kindlasti liiguta ennast  – 
tee näiteks mõni sirutusharjutus.

TALLETA! Leia viise, kuidas uus info 
seostada sinu varasemate teadmistega.
Tee märkmeid, konspekteeri! Kui kuu
lad tunnis uut teemat või loed kodus 

õpikut, võta kõrvale pliiats ja paber, et 
saaksid märkmeid teha, kuna see aitab 
teabel paremini meelde jääda. Kirjuta 
oma sõnadega välja, mida oluliseks 
pead ja arvad vaja minevat. Veelgi 
parem on, kui joonistad sellest skeemi 
või mõistekaardi. Tööta välja ka oma 
sümbolite ja lühendite süsteem. Üle
lugemisel too konspektist alla jooni
des esile tähtsad sõnad või laused. 
Isikupärane visualiseerimine on alati 
tõhusam kui lihtsalt kordamine ning 
joonised ja graafikud paremad kui pi
kad tekstilõigud.

MÄRGISTA TEKSTI! Luge misel 
tekstis olulise allajoonimisest on 
oluliselt enam kasu siis, kui teed 
ääremärkusi ja lisad küsimusi. 

MEENUTA! Kui oled teksti mõttega 
ja ilma segajateta läbi lugenud, pane 
materjal kinni ja püüa aktiivselt mee
nutada, mida lugesid. Veelgi parem, 
kui saad kellelegi materjali seletada. 
Õppimist toetab ka kaaslastega asjade 
üle arutlemine. Ega asjata ei öelda, et 
teisi õpetades õpid ise kõige enam. 

OLE TÄHELEPANELIK! Näiteks  
siis, kui kontroll töös või tunni kontrollis 
on valikvastustega küsimused, tee en
dale esmalt korralikult selgeks, kuidas 
pead vastama. Mõnikord saab õigeid 
vastuseid olla ainult 
üks, teinekord mitu. 
Tee töös alati es
malt ära need küsi
mused, mida oskad 
kindlalt, ja kasuta 
järelejäänud aega 
üle jäänutele vastamiseks.

KÜSI JULGELT! Kui kuulasid küll 
tunnis tähelepanelikult või töötasid 
kodus vajaliku materjali hoolega läbi, 
kuid midagi jäi ikkagi arusaamatuks, 
siis ära karda õpetajalt küsida. 

ÕPI LÕÕGASTUMA! Kui psüühika 
on kurnatud, on ka meie võime infot 

vastu võtta, omandada ja seostada 
väga tagasihoidlik. Tegele õppimise 
vaheajal millegi meeldivaga. Kuula 
muusikat, jaluta, jookse, tantsi, võim
le, mediteeri, tegele lemmikloomaga, 
joonista, värvi mandalaid, mõnule 
vannis – leia just iseendale sobilik lõõ
gastumise viis, mis aitab sul õppimise 
karussellilt maha saada.

Kus õppida?
Mõtle sellele, kus sa tavaliselt õpid. 
Suure tõenäosusega on Sul selleks 
 kodus oma väljakujunenud koht. Võib 
ehk tunduda veider, kuid tegelikult 
toetab õppimist aegajalt kohtade 
 vahetamine. Aga miks? Toome lihtsa 
näite. Kui oled harjunud bioloogiat 
õppima raamatukogus, siis lisaks 
materjalile talletub mällu ka raama
tukogu õhkkond. Kui lähed aga nüüd 
bioloogiatundi ja üritad õpitud mater
jali meenutada, satub aju natuke sega
dusse ega pruugi teadmisi nii kergesti 

„üles leida“, sest Sa ei viibi kohas, kus 
oled harjunud bioloogiale mõtlema.

Seega, kui vähegi võimalik, õpi vahe
peal erinevates kohtades. Jah, koolis 
ei saa klassiruumi valida, kuid  kodus 
võiksid õppida aegajalt erinevates 
tubades või siis vähemalt samas toas 
erinevates kohtas. Nii harjub aju 
mälust materjali üles leidma Sinu 
hetke asukohast sõltumatult. 

Viimaks tu leb  meeles pidada, et nagu 
ütleb teadatuntud vanasõna, teeb 

harjutamine meistriks. Jah, just nii 
see ongi. Mitte keegi ei saa osavaks 
esimese korraga. Näite võib siin tuua 
jõusaalist – korra või paar trenni te
hes ei muutu midagi. Treenitud li
haste saamiseks peab jõusaalis käima 
rutiinselt. Ka aju on lihas, mis vajab 
treenimist. Õnn naeratab neile, kes 
ise vaeva näevad! Edukalt mõnusat 
õppimist! 

Õppimine ei pea olema raske ja 
 ebameeldiv. Kui iseennast jälgida 
ning erinevaid õppimisviise katse
tada, on võimalik enda eripärasid 
 teadvus tada ning leida endale kõige 
sobivamad meetodid. Jah, ka õppi
ma saab  õppida. Vajalik on aren  dada 
 (enese)analüüsi võimet selleks, et os
kaksid oma õppekvaliteeti hinnata 
ning vaja dusel käitumist korrigeerida. 
Enne õppimisest edasi rääkimist peab 
siiski kõnelema sellest  kõige olulise
mast  oma baasvajaduste täitmisest ja 
elurütmi hoidmisest. Maga piisavalt, 
toitu korrapäraselt ja tervislikult, lii
guta ennast regulaarselt ning hoolitse 
oluliste suhete eest! Kui baasvajadused 
on täidetud ning igapäevarütm sta
biilne, proovi oma õppimist analüüsi
da kolme küsimuse abil.

Miks õppida? 
Lapsena arvasin, et õppimine lõpeb 
kooliga, kuid see pole tõsi. Usun, et 
praegused noored on selles osas tun
duvad teadlikumad ja mõistavad, et 
tänapäeva muutuvas ühiskonnas 
me ilma pidevalt õppimata enam 
ei saa. Miks muidu räägitakse üha 
enam elukestvast õppimisest? Enese
täiendamise vajaduse tingib elu ise. 

Samuti on võtmetähendusega meie 
mõtteviis ehk uskumused iseenda õp
pimisvõimekusest, mille oleme oma 
peas loonud. Usk iseendasse ja oma 
võimekusse enda võimeid arendada 
annab meile elus olulise eelise. Kind
lasti tasub meeles pidada, et edukas 
õppija annab koolitöös küll oma pari
ma, kuid ei heitu ka ebaõnnestumis
test. Mitte kellelgi ei tule asjad alati 
esi mese korraga välja ning mitte ühel
gi alal ei saa meistriks ilma harjuta
mata. Julge eksida ja uuesti katsetada, 

pidades muidugi meeles seda, et mitte 
ainuüksi vea tegemine ei õpeta, vaid 
viga tuleb analüüsida, enda jaoks lahti 
mõtestada ja siis sellest õppida. 

Kuidas õppida?
Sellele küsimusele vastates pean 
mõistlikuks tuua välja konkreetseid 
õppimise nippe.

Illustratsioon: Adeele Kams

Ütle endale, et see, mida hakkad 
õppima, on oluline.

Õppimist toetab ka kaaslastega 
asjade üle arutlemine  teisi õpe

tades õpid ise kõige enam. 
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Ilusat suve! 

„Kim Jong Il was very ill, that’s why he died.“ Ilmar Tammisto

„Mingid tüübid istuvad 15 minutit vee all ja neil ei ole lõpuseid!“ Martin Pent

„Oma pinginaabri tunni ajal kägistamine on sügavalt vale! Nii me paremat maailma ei ehita!“ Martin Pent

„Vanasti oli rohi rohelisem ja selgroolülisid rohkem, jah!“ Martin Pent

„Mida sa tuled jälle siia oma kolimiskotiga?!“ Urma Linnus klassivennale, kes siseneb spordikotiga klassi

Ma tahaks lappida me maailma ära,
ta õmblustest on lahti saand. 
Ei, mitte eilsest. Ta ilmatumat aega juba räbal. 
Alati kord ühest, teisest servast rebeneb ta paas. 

Sest igaüks, kes ilma kokku õmmelnud on eal  
on kasvatanud lapsi, toitnud hulkurkasse,
sokke kudunud ja hoolitsend, et majal katus oleks 
peal ,
ta töö on varemhiljem tuhatkordselt jäetud va
remesse.

Aga tubli lõhkuja ei mõista,
kuidas õmblemine käib.
Et ei ilma salajaste traagelniitideta
maailmalappijad tööd iial jätta täi. 

Traagelniidiks lappijal on sõna. Ei, ärge imestage 
miskit.

„Sõna loeb vaid seni, kuni kuulata.“ 
Nii ütleb lõhkuja. Kuid ta ei tea me ilma salajast 
epistlit,
et alati on kuskil vaikne kuulaja.

Ja kui lõhkuja kord toore rammuga
maa ära harutab ta omaenda jalge alt, 
siis ainult traagelniidist jääb tal haarata. 
Ta palub teisi. Palub palavalt. 

Ma tahaks lappida me maailma ära

Õpetajatelt

Liisa Oks 12DP


