Tallinna 32. Keskkooli ajaleht
Sügis 2017
Kaanepilt: Aaro Veiderpass 12.C
0.50 €

Juhtkiri

“Tere”, armas Objektiivi lugeja.

Objektiivi moto

Rõõm on sind taas näha meie üllitist käes
hoidmas!
Taaskord on kalender ette keeranud sügise
sombused ilmad, pikad koolipäevad,
ning Objektiivi mees- või me peaks
ütlema naiskond on jälle oma ridasid
täiendanud. Eelmise aasta paremikuga
on liitunud värsked ja vihased, kes kõik
eranditult on suured raamatusõbrad.
Sel aastal loovad meie armsat lehekest
tervelt neli rebasekutsikat ning kolm jumalakehastust. Sarnaste uhkete ridade
pärast pühendamegi sügisese numbri
just värsketele gümnasistidele.
Loodame, et naudite meie loodut ja
veedate selle seltsis lõbusalt aega.

“...elu oli talle õpetanud
et uudised ajalehtedes tulevad ja lähevad
aga päikesepaistel istumise mõnu
jääb ikka samaks.”

Parimaid lugemishetki soovides
Sinu rõõmsameelne Objektiiv

Maarja Pärtna
Toimetus:
Iiris Purge
Elisabeth Elmend
Alice Veedla
Helena Reimo
Killu Brita Ingel Sarnet
Hanna-Ly Aavik
Sandra Valk
Geelika Mölder
Kristi Jaanus
Helis Ilumäe
Keeletoimetaja:
Anu Mõttus
Küljendaja:
Henri Tabur
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Kooli sündmused septembris ja oktoobris
“Kes teeb, see jõuab” ehk esimese perioodi tegemised
Kool on kestnud kaks kuud ning selle aja jooksul on Tallinna 32. Keskkoolis toimunud
rohkem sündmusi kui mõnes koolis terve aasta peale kokku. Selles meie armsa kooli
võlu seisnebki.
Õpilasesinduse ja aktiivi laager
15. septembri õhtul ei läinud mitte kõik õpilased koju. Meie kooli aktiivsed kogunesid
aulasse, et üheskoos alustada uut, järjekorras kolmandat aktiivi aastat. Selle reede õhtul
tulid kokku aktiivi sündmuste, tehnika- ja meediagrupp, koolileht ning õpilasesindus,
et arutleda algava aasta üle. Alustati tutvumisega, pärast seda koguneti töörühmadesse,
et grupisiseselt eesmärgid paika panna ja ametlikuma osa lõpetas tiimijuhtide valimine.
Kuigi sellest maratonhääletamisest oleks võinud välja kujuneda draama, olid vähemalt
sel korral kõik sõbralikud ja liidrid saadi valitud ühehäälselt. Ööst aitas hommiku
saada kohalik disko aulas, kus jalga keerutasid nii üheksandikud kui ka Maret Varblas.
Õpilasesinduse ja aktiivi juhatus 2017/2018 õppeaastal
Õpilasesinduse president Alice Gorobets 11.a
Õpilasesinduse asejuht Lennart Mathias Männik 10.d
Õpilasesinduse laekur ja protokollija Carmen-Anette Mitt 11.c
Aktiivi juht Katriin Rebeca Selirand 12.d
Sündmuste grupi juht Kristi Tammemäe 12.d
Meediagrupi juht Adele Tölpt 12.c
Tehnikagrupi juht Marcus Ellervee 11.d
Koolilehe Objektiiv peatoimetaja Iiris Purge 12.b
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Rebaste ristimine
20. septembril oli rebaste ristimine, kus
värsked kümnendikud said ettevalmistuse
kogu
edasiseks
gümnaasiumiks.
Hommik algas riiete vahetamise,
südamliku kõne, jumalate kroonimise
ning reipa hommikuvõimlemisega. Kõik
vahetunnid olid sisustatud kas mõne
ülesandega jumalalt või ühistegevustega.
Peale tunde koguneti aulasse. Õhtu
alustaja – rebaste hümn – peksis kõigil
pulsi lakke ja sellele järgnenud rebaste
loodud laulud tõmbasid peaaegu kõik
jumalad toolilt püsti. Iga-aastane Miss ja
Mister Rebase valimine oli väga pingeline.
Žüriiliikmed puhveti Piret ja sekretär
Maris lasid rahval oodata mitu head
minutit. Võitjaks valiti väga meeldejäävalt
esinenud 10.b. Muidugi kirjutasid klassid
üksteisele ka lembeluuletusi ja pidasid
maha dance battle´i. Tantsuvõistlusest
väljus võitjana 10.a, kellel viimasena
tuli rinda pista jumalate paariga. Tuline
vastasseis lõpetati südamliku viigiga. Ees
ootas õhtu viimane, kuid kõige tähtsam
ülesanne. Tühi lava ootas valguse alla
meest ja sinna tuli meie enda kooli
keeleteadlane Janek “Kivirähk” Vaab.
Janeki pilvpehme hääle saatel kajas
rebasevanne, mida kordas tema järel terve
47. lend. Vandes korrutatud sõnad jäävad
loodetavasti verinoortele 32. keskkooli
õpilastele meelde mitmeks aastaks. Vande
lõppedes sai iga klass endale tapeedirullist
lehe, mida kõik rebased oma värvitud
huultega musitama pidid. Oma nime
alla ilus punane musimärk, ja kõik
10ndikud saidki ristitud täieõiguslikuks
gümnaasiumiõpilaseks. Saalist lahkusid

rebased rõõmsalt, punane diplom käes
ja šokolaad näpu vahel. Jumalad aga veel
õnnelikumalt, kuna koolitasid endale
väärilised asendajad! Oli meeleolukas
päev kõigile, ning nii tore oli kuulda
peale seda sündmust kümnendikelt
rahulolevaid muljeid. Sellega said nad
maitse suhu, millisesse kooli nad sattunud
on.
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KOV valimisdebatt

Sportlikud ettevõtmised

28. septembril toimus meie koolis
kohalike omavalitsuste valimisdebatt.
Selle korraldasid abituriendid koos ajaloo
õpetajatega. Debatt korraldati eelkõige
seepärast, et noored saaks teadlikumaks
oma otsuse tegemisel. Esmakordselt said
sel aastal valimisõiguse ka 16- ja 17aastased.

Õppeaastat alustas Harku metsas
toimunud
Spordipäev,
mille
peakorraldaja
oli
12.b
klassi
õpilane Erik Kangilaski. Aset leidis
traditsiooniline orienteerumisvõistlus,
kus sarnaselt eelmise aastaga kasutati
Loquiz
nutirakendust.
Sportlikku
päeva peeti koos Tallina Vanalinna
Hariduskollegiumi, Tallinna Inglise
Kolledži, Tallinna Nõmme Gümnaasiumi
ja Tallinna Muusikakeskkooliga. Meie
koolist aitasid korraldamisele kaasa
paljud vabatahtlikud.

Debatil osalesid:
Taavi Aas Eesti Keskerakonnast,
Leena
Kivisild
Eesti
Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast,
Olavi Otepalu Reformierakonnast,
Wesse Allik Eesti Konservatiivsest
Rahvaerakonnast,
Ingrid Mühling Isamaa ja Res Publica
Liidust.
Debatt oli jaotatud kolme teemablokki:
roheline Tallinn, haridus, KOV tasandi
uimastipoliitika. Debatt oli väga
mitmekesine, tuline ja kohati ka päris
humoorikas.

25.-29. septembril viidi Meelis Raiendi,
teiste kehalise kasvatuse õpetajate ja
spordiaktiivi koostöös läbi 32. keskkooli
jalgpallinädal. Projektis osales kogu kool
(turniiridel 180 õpilast) ja 20 õpetajat
ning treenerit. Kusjuures koolinädala
jooksul peeti 3 turniiri, 28 kohtumist,
löödi 106 väravat, viidi läbi üle 130
jalgpalliteemalise kehalise kasvatuse
tunni, kasutati kokku 80 jalgpalli, 200
koonust ja 10 väravat. Tunde andsid ka
treenerid Tallinna FC Florast,
6
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JK Tallinna Kalevist ja Eesti Jalgpalliliidust.
Nädala lõpetas superturniir, kus 7.c
ja 9.b mängisid õpetajate võistkonna
vastu.
Klassidevaheliste
turniiride
paremusjärjestused:
Gümnaasium:

8.-9.kl:

7.kl:

I - 12.c
II - 11.d
III - 11.c

I - 9.b
II - 9.a
III - 8.b

I - 7.c
II - 7.b
III - 7.a

1.-6. klassi Playbox
Playboxi hooaega alustasid nooremad
klassid, kes pidasid selle möllu maha
väga lustlikult. Repetuaarist ei puudunud
vanad lemmikud ega ka hetke hitid.
Saal oli klassikaliselt puupüsti täis, eriti
lapsevanemaid. 1.-3. klasside etteastete
seast valis žürii lemmikuks 2.a klassi, kes
jälendasid Ylvise lugu „The Fox“. 4.-6.
klasside seast jäljendas kõige täpsemalt
5.c klass Don Diablo lugu „Save A Little
Love“. Rahvas valis ka oma lemmiku,
milleks osutus 3.b jäljendatud ja kõigile
tuntud “Gangnam Style”.

algul arugi, miks tema ikka veel oma
kabinetis on. Kleit, juuksed ja kontsad
olid kõik nagu tavaliselt väga kaunid,
kuid inimene nendes oli siiski muutunud.
Kõik abiturendid asendasid õpetajaid
ainetundides ja õpetajad said samal aja
nautida õpilaste elu ning neile mõeldud
tundides viibida. Kaheteistkümnendikele
oli see huvitavaks kogemuseks, saada
tunda õpetajate rõõme ja kohustusi ühel
päeval. Tundidele järgnes gala, kus sai
kuulda nii etteasteid õpetajatele kui ka
näha kõiki puusi keerutamas. Sellele
järgnes direktor Maarja Merigani kõne,
mis puges väga hinge ja pani mõtlema.
Gala kõige pidulikum osa oli õpetajate
tunnustamine. Jagati palju tiitleid meie
armsatele õpetajatele nii juhtkonna kui
ka õpilaste poolt. Õhtu lõppes hea tuju
ning soojade kallistustega.

Õpetajate päev
Nii nagu üle Eesti, tähistati ka meie
koolis 5. oktoobril õpetajate päeva,
mis arvatavasti kellelegi märkamata ei
jäänud. Või siis just jäi, kuna mõnda
õpetajat asendati nii riietuselt kui
loomult väga täpselt. Hommikul Kerstin
Vessiku kabinetti sisse astudes ei saanud
objektiiv sügis 2017
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TIITLID:
Kooli juhtkonna poolt:
HEA ÕPETAJA tiitel

Stiilinädal

Edith Tatar
Liina Kitt
Kaire Lõhmus
Elutööpreemia
Siiri Ernesaks
Elutööpreemia:
Siiri Ernesaks
5.-8. klasside noorteparlamendi poolt:

Ühel oktoobrikuu nädalal on kõik 32.
keskkooli õpilased ja õpetajad veel
stiilsemad, kui nad tavaliselt on, sest
siis tähistatakse ühiselt stiilinädalat. Sel
nädalal pandi proovile kõikide loovus ja
nähti, kuidas teemadele väga erinevalt
läheneda osatakse. Eriti värvikaid näiteid
ka tunnustati. Vahetundides toimusid
huvitavad mängud, mis lisasid särtsu
igasse halli ilma ja tõid igale osalejale
naeratuse suule.

Meelis Raiend - SPORDIJUMAL 2017
Eret Hünninen - JOOGAGURU 2017
Eva Kalbus - DRAMA QUEEN 2017
Maarit Jõemägi - MULTIPULTI 2017
Ene Kõiv - NUTIKAS 2017
Aarne Silas - DA VINCI 2017
Jürgen Soo - RÖSTER 2017
Marge Lossmann - TEGUTSEJA 2017
Marika Peterson - KLASSIÕPETAJA
2017
Riina Riistop - LASTE LEMMIK 2017
Õpilasesinduse ja abituuriumi poolt:
Malle Vakepea - KOOLI LEGEND
Anne Almet - NOOR HING
Reet Tomusk - VÄIKE PÄIKE
Tiiu Niidas - KOOLIARST
Eha Aare - VASTUTULELIK ÕPETAJA
Meelis Raiend - SPORDIVAIM
Anu Mõttus - KANNATLIKKUSE ETALON
Thea Bernstein - IROONIAKUNN
Maarja Tinn - KÕIGE TARGEM RUUMIS
Ahto Pahk - TORE TÜÜP
8

Kristi Jaanus, 12A
(“Rebaste ristimine” koos Johan
Pastarusega, 12C)
Kõik selle artikli pildid tabas suurepärane
noorfotograaf Jürgen Vainola. Visake pilk
peale ka tema Instagrammile.
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Värske veri Vessiku tiiva all
On uus sügis ja sellega on alustanud oma
gümnaasiumiteekonda ka uus lend - 47.
lend.
Kool on täis uusi, värvika karvastikuga
ja veel energiat täis rebaseid ja et teada
saada, mis puust nad on, õppisime
neid tundma. Selleks kirjutasime neile
klassichat´i, sest meie kool on tuntud kui
küsimustike mittetäitjad, ning ega see
ka eriti ei muutnud vastuste arvukust.
Ainuke klass, kes ei lisanud meid oma
klassichat`i oli majanduse klass - aitäh
teile, arvatavasti plaaniti seal sellel
hetkel just mõrva ning ei saadud vahele
jäämisega riskida. Alljärgnevast artiklist
saate teiegi aimu, kellega tegu.

Ajalugu ja õigus - uutest kümnendikest
Instagramis oma jälgijate arvult hetkel
teisel kohal - tekitas küsimuse, millest
on tulnud nende kurikuulus nimi

“ajapeolased”, mille peale nad väga uhkelt
vastasid: “Me pole ainult ajaloolastest
nohikud, vaid me oleme ikka ägedad
ka!” - eks me kõik. Uurisime 10.a
klassi arvamust selle kohta, et Kerstin
Vessik, meie kooli armas gümnaasiumi
õppealajuhataja, on nende klassijuhataja.
Vastuseks ei olnud neil muud öelda, kui
et neile on ta ikka tavaline klassijuhataja.
Ainuke miinus on see, et teda ei leia
kunagi vahetundides üles. Preili Vessik,
pöörake olukord ümber ja otsige hoopis
oma klassi, et nad teid ei peaks otsima!

Rääkides 10.b-st ehk siis keskkonna ning
majanduse klassist, tuleb meil juttu kõige
suurema Instagrami jälgijate arvuga
klassist. Meie kooli tuntud “memede”
tegijad.
Selles
klassis
hoolitakse
keskkonnast ja Eesti majandusest küll.
Kliima soojenemise kohta oli neil öelda, et
see on peale jääaega naturaalne fenomen,
mida inimesed ainult kiirendavad.
Eesti majanduse kohta leiti, et meil
kindlasti parem kui Kreekal, aga kui
juba mingi riigiga võrrelda, siis Norra
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kõrval on meie seis naeruväärne. Kui
vaadata sinna juurde veel eestlaste palka
ja aktsiiside kõrgust, on see tööstustele
ohtlik. - Olete kogemas majanduskriisi
või eksistentsiaalset kriisi? Pöörduge
b-klassi poole.

Kõige keskmised igas mõttes, c-klass,
on oma Instagrami jälgijate poolest
eelviimasel kohal. Multimeedias lõpetas
äsja legendaarne 44. lend, kuid tulevased
režissöörid on vapralt kindlad, et ei lase
end sellest heidutada, vaid loovad oma
uuema ja parema legendi, millega saaksid
eeskujuks olla ka tulevastele c-klassidele.
Nurga taga on tulemas ka meie kooli
filmifestival “Indielint” ning kindlasti ei
puudu sealt ka 10.c klassi filmid, kuid
kuna sügis algas tohutu kiirusega, ei ole
nad päris graafikus, aga üritavad siiski
midagi ekraanile tuua. Lootkem siis kõik
koos, et näeme ka 10.c klassi andeid, mida
neil peaks jaguma, nagu oleme saanud
näha. Tantsijad, pildistajad, memelordid
ja kes kõik veel on ometigi ju 10.c klassis.
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Oma sotsiaalmeedia jälgijatega viimased
ning muidu ka viimased, kuid siiski mitte
hapupiimased, on meie kooli tuntud
humanitaaria- ja teatrisuund. Tuntud on
nad oma lauluhäälte poolest. Neilt saime
teada, et lühikese ajaga on kool saanud
väga kalliks ja ka tulevastel üritustel on
neilt midagi oodata. Humanitaaridelt on
aasta jooksul oodata kindlasti erinevaid
kirjandusteoseid - John Green, hoia
alt. Näitlejad tunnevad survet ja on
väga põnevil eesootava gümnaasiumi
ees. Klass ise on väga kokkuhoidev ja
üliemotsionaalne. “47.d teeb alati raffale
ja nii jääbki,” ütles üks 10.d klassi õpilane.
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Killu Brita Ingel Sarnet ja
Helena Reimo,
10D

Rebase monoloog
Käes on hommik. Minu une ajab minema
äratuskella valjenev hääl. Kellaaeg on
veel nii varajane, et ükski teine hingeline
minu kodus ei ole silmi avanud. Raske
on püsida üleval ja uni tikub peale,
kuid rebasekohustused sunnivad mind
voodist püsti tõusma. Aknast välja
vaadates silman karget sügisilma - lehed
langevad ning soojus kaob. Ja kogu selle
mõtisklemisega kaotan ka ajataju. Aeglane
ärkamine ning hajameelsus annavad vaid
juurde mu oskamatusele aega planeerida
ning nüüd kiirustan, et täita käske, mis
on mulle ülevalt poolt saadetud.
Tänaval ma märkamatuks ei jää kōik peavad 32. keskkooli rebased ära
tundma. Jalutan mööda sügise värvilisi
alleesid üleni oranžis ehk minu jumala
tahtmine sündigu! Peagi satuvad minu
peale kõrvaltvaatajate viltused pilgud, ent
see mind ei heiduta, kuna rebane peab
kandma oma värvi uhkelt! Auga sammun
mööda Mustamäed ringi, mõtlemas
vaid, et täiuslikust kostüümist eraldab
mind ainult üks kohev saba. Enne kooli
lippan veel poodi, kuid tavaline rebane
jääb ikka tavaliseks - ilusat saba ma
sealt ei leia. Ent selle asemel ostan oma
jumalale hommikusöögi, millega tema
meelt paremaks teha. Ega siis vihmased
sügisilmad saa kedagi õnnelikuks teha,
kuid austava rebasena üritan kohelda oma
jumalat kõige paremini ning valmistada
talle head meelt.
Ma ei jõua koolimajja astudagi, kui juba
silman enda saatusekaaslasi. Rebased

Rebased jalutavad mulle rõõmsate
nägude ja uhkete kostüümidega vastu.
Mõni jumal on rebase niru karva katnud
inglitiibadega, mõni konnakostüümiga,
ent mõte on kõigil jumalatel üks - aidata
meil tunda end võimalikult hästi neil päevil,
mil meid erinevalt jumalatest veel uhke
karv ei ehi. Jumalad teavad, et ees ootab
tegus päev ning valmistavad mind ja ka
teisi ette äratava hommikuvõimlemisega.
Kõigi rebasekutsikate silmad on pingsalt
Kõige Võimsamatele suunatud. Mõni
jumal usaldab enda jüngri ka teiste ette,
et too näitaks oma võimlemisoskusi,
kuid parima workout’i teevad meile siiski
armsad jumalad.
Viimaks kooli jõudes ei jää kuigi
pikalt aega õppimiseks, kuna juba
pärast esimest tundi leian mina koos
teiste rebastega end täitmast oma ülla
jumala käske. Mõni leiab end otsimast
viimaseid vihjeid oma jumala tegeliku
olemuse kohta, mōni Ladina-Ameerika
muusika järgi tantsimast, mõni annab
koos taustatantsijatega eksklusiivset
kontserti. Ja nii iga vahetund. Jumalad
viivad meid läbi ekstreemsuste, mägiste
maade ja higiste võitluste, et valmistada
meid gümnaasiumi katsumusteks ette.
Rebastena ei jäägi muud üle, kui kuulata
meie eelkäijate õpetusi, mis juhivad
meid läbi nende kolme imelise aasta.
Mõned katsumused olid keerulisemad,
mõned kergemad, kuid kõik valmistasid
põnevust. Mina kui rebane tundsin end
alati olevat heades kätes.
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Vaatan kadedusega jumalate uhket
karva, ent tean, et millalgi saabub ka
minu jaoks see aeg. Hetkel ehin end veel
jumala poolt pakutud rüüga, kuid olen
alustanud juba karva kasvatamisega.
Inspiratsiooni jätkub nendeks kolmeks
aastaks! Eks aastate pärast näis, kas
tänased rebasekutsikad teevad jumalatele
oma uhke karvaga silmad ette.

Mis tõi Anna Eestisse?
Ka sellel õppeaastal on meie koolis üks
vahetusõpilane. Tema nimi on Anna ja
ta on Austraaliast üheks aastaks meie
kooli 11. klassi tulnud. Tegime temaga
intervjuu, et teada saada, miks ta Eestisse
tuli ning kuidas talle siin meeldinud on.
Miks tahtsid sa vahetusaastale minna?
Miks sa just Eesti valisid?
Vahetusaastat tutvustati minule ja
mu klassile 8. klassis. Meile näidati
esitlust, mis sisaldas pilte õpilastest, kes
vahetusaastale on läinud, ning see tundus
väga lõbus. Ma olen alati tahtnud reisida
ja maailma avastada ning vahetusaasta
tundus olevat suurepärane võimalus
seda teha. Lisaks sellele saan kogeda
ka erinevat kliimat ja kultuuri. Eesti
valisin sellepärast, et see on Austraaliast
nii kaugel. Ma teadsin, et tahan minna
kuhugi Euroopasse. Eesti oli riik, millest
ma polnud varem kuulnud, seega arvasin,
et sinna oleks väga huvitav minna.
12

Mis olid sinu suurimad ootused ja hirmud
enne Eestisse tulekut?
Ma proovisin Eestisse tulla ilma suurte
ootusteta, et saaksin nautida kõike, mis
siin juhtub, ning siiani on see väga hästi
läinud. Olin väga närvis eesti keele ja selle
õppimise pärast, kuid see oli ilma asjata.
Inimesed on väga lahked ning kõigiga
on meeldiv rääkida. Õpin iga päev eesti
keeles midagi uut.
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Mis sulle Eestis või Tallinnas kõige rohkem
meeldib?

Mis sõna või lause sa esimesena eesti keeles
selgeks said?

Ma armastan vanalinna! Austraalias ei
ole midagi selle sarnast. Olen veetnud
seal tunde ja mul ei hakka seal siiani igav.
Lisaks meeldivad mulle siin loodus ja
loomad, kuna võrreldes Austraaliaga on
kõik nii erinev. Tallinnast väljas pole ma
veel eriti käinud ja selle kohta on raske
midagi öelda, aga ootan juba huviga seda,
et ka ülejäänud riiki näen.

Esimesed sõnad, mis ma selgeks sain,
olid „aitäh“ ja „tere“. Lisaks sellele
õppisin selgeks, kuidas küsida „Kas ma
saan aidata?“ ning „Ma lähen vanalinna.
Kas sa tahad tulla?“, et saaksin olla abiks
oma vahetusperele ning vastata oma
nooremale vahetusõele, kui ta küsib,
mida ma teen.

Mis on sinu lemmikasi selle kooli juures?
Kindlasti see, et olen nii paljude
huvitavate inimestega kohtunud. Kool
on siin Austraaliast küllaltki erinev ning
erinevas riigis koolis käimine on olnud
väga huvitav kogemus.

Mis on sinu jaoks Eestis kõige veidram või
harjumatum?
Kindlasti Eesti kommid ja šokolaad.
Kohukesed on väga erilised ja omapärased,
aga maitsevad imehästi. Lisaks on minu
jaoks omapärane ka martsipan.
Geelika Mölder, 11C
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Sügisel villaseks
Riidest õlakotid, sasitud krunnid ja värvilised sokid - kõlab nagu villane!
Siin on juhis kõigile trendiarmastajatele, kes soovivad olla praktilised ja mugavad, aga
samal ajal tunda ühtsustunnet koolis ringlevate isikupäraste noorukitega.
Villased kampsunid ning pikad sokid on sel sügisel eriti aktuaalsed ning retrohõnguliste
lõigetega võib julgelt mängida! Kuid ärgem valesti mõistkem: „villane“ pole mitte ainult
talveperioodil kampsuni kandimne, vaid aastaringne elustiil.
„Villane“ on eelkõige inspireeritud kaltsukatest, vanaisa riidekapist ning kõigest, mis
vähegi ajas tagasi vaatab. Kuigi arvestades viimasel ajal üha paljunevate liikide rohkust,
leidub ka modernsematele teedele kalduvaid villaseid.
Neidude seas on populaarseks osutunud tukk ja suured ümarad kõrvarõngad. Seevastu
on noormehed hoopiski juuksuritoolist loobunud ning kasvatanud endale krunni
või 90-ndatest keskelt hargneva soengu. Reegleid murdev stiil on tõestanud, et elades
aastas 2017, ei peagi riided omavahel kokku sobima! Samuti on villane sügisel eelkõige
praktiline olla - enam ei pea kartma lõikavaid tuuleiile või klassi lahtist akent.
Hanna-Ly Aavik, 10D
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Uudised
Koolivorm

Kooli sushi-päev

23. septembril oli kooli peal näha
mitmeid
üheteistkümnenda
klassi
õpilasi triibulises riietuses. See ei jäänud
märkamata ka juhtkonnale. Isegi õpetajad
jäid vaimustusest vaatama. Triibuline
riietus sobis kõigile justkui valatult! Sellest
inspireerituna on oodata muudatusi ka
meie kooli kodukorras. Nimelt, alates
esimesest jaanuarist saab Tallinna 32.
Keskkooli ametlikuks rõivaks triibuline
riideese. Et meie kooli ühtekuuluvust
veel paremini välja näidata, saab
ametliku rõiva kandmine kohustuslikuks
igal neljapäeval ja ka kõigil koolis
toimuvatel sündmustel. Selline kodukord
jõustub alates 1. jaanuarist, aga juba
varasem koolile omase rõiva kandmine
on tungivalt soovituslik. Kõik edasised
küsimused või pretensioonid palume
edastada klassivanematele. Kirevat ja
triibulist kooliaasta jätku!

KAPPAMAKI! CALIFORNIA ROLL!
URAMAKI! Kui sinu tähelepanu jäi
siia pidama ja kõht läks tühjaks siis on
meil sulle häid uudiseid. 17. novembril
toimub 32. Keskkoolis ametlik sushipäev!! Igal vahetunnil on võimalik käia
aulas, kus toimuvad sushi valmistamise
kursused, degusteerimine ja palju, palju
muud! Lisaks on kõigil võimalik osa
võtta ka parima sushi võistlusest. Selleks
palun too enda valmistatud sushi koos
nime ja retseptiga samal päeval kella
12ks Õpilasesinduse ruumi. Võitjad
kuulutatakse välja kell 15 ametlikult
sushipäeva lõpetamisel aulas. Auhinnad
on välja pannud MySushi ja Sushicat.
Maitsekat päeva kõigile!
Maxima madaldab
Juba ammustest aegadest on Maxima
olnud meie kõigi parim sõber. Pole
midagi paremat kui kiire poeskäik
vahetunnis. Viimaste aastate jooksul
pole see aga nii roosiline olnud. Nimelt
on Maximale sirgunud konkurent Mustamäe keskus. Statistiliselt on juba
64% meie kooli igapäevastest Maxima
kundedest MKsse edasi liikunud. Oleme
kaotanud oma väärtused ja hävitanud
usaldussidemed. Aga mitte enam kauaks!
Maxima on lubanud selle käsile võtta ja
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asjad endiseks muuta. Tänu sellele pakub
Maxima novembrist alates kõikidele
32.kk õpilastele 5% soodustust igalt
ostult! Selleks, et soodustus aktiveerida,
tuleb vaid kassas oma õpilaspiletit
näidata. Loodame siiralt, et meie sõprus
Maximaga taastub.
Valvuri oravatest sõbrad
Talve lähenedes lähevad ilmad järjest
külmemaks ja loomadel muutub elu
raskemaks. Nii ka meie kooli lähedal
elavatel oravatel. Siin tulevad aga
appi meie kooli vaprad valvurid. Kui
hommikul varakult kooli tulla, on näha,
kuidas oravatele puude alla tublisti
pähkleid ja muud söögipoolist jäetakse.
Kuid selleks, et oravatele terveks talveks
toitu jätkuks, vajame me veidi abi. Seega
kutsume üle kogu kooliperet, nii õpilasi
kui õpetajaid. Aitame oravatel talve
üle elada! Kõiki abipakke, pähkleid ja
muid sarnast ootame innukalt valvelaua
juurde. Toetame meie armsate valvurite
ettevõtmist ja muudame oravate talveelu
kergemaks!

Vabatahtlikud bioloogia katseteks
Selle õppeaastal on meie bioloogia
õpetajatel väga tihe aasta. Nimelt on
käsile võetud uus ja põnev projekt
seoses
õpiedukusega.
Uuritakse
unetust, stressi, masendust, ülesöömist
ja
motivatsioonipuuduse
seost
õppeedukusega. Sellega seoses otsib
bioloogia
õpetaja
inimkatseteks
vabatahtlikke.
Katsete
edukaks
läbiviimiseks otsime igast klassiastmest
ühte poissi ja ühte tüdrukut.
Kõikidel huvilistel palume pöörduda
klassijuhatajate või bioloogia õpetaja
poole.
Kool hakkab esimestele jõudjatele
jagama kohvi ja saiakesi
Me kõik teame kui raske on hommikuti
tõusta. 10 minutit lisauneaega on justkui
suur õnnistus. See mõjutab muidugi
ka kooli jõudmist ja hilinemisi. Mõni
hommik on nii kiire, et ei jõua isegi
hommikusööki süüa. Kool on leidnud
sellele lahenduse! Alates teisest veerandist
jagatakse uksel kõikidele õpilastele, kes
jõuavad kooli ennem 7:20, tasuta sooja
jooki ja saiakesi. Pakkumisel on nii kohvi,
tee kui kakao. Saiade juurest leiab nii
sooje porgandipirukaid kui ka magusaid
kaneelirulle. Unusta kodus istumine,
tule kooli ja naudi hommikusööki koos
sõpradega!
Sandra Valk 11A
Tähelepanu, tegemist on libauudistega!
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Sündmuste legend - Henri Tabur
Praegu õpib ta Tallinna Polütehnikumis
multimeedia spetsialistiks. See on tema
jaoks ainult vahepeatus enne ülikooli
minekut, et omadada enne kõrgharidust
ka veel midagi.

Sellel õppeaastal on koolilehe küljendajaks
meie vilistlane 42. lennust. Inimene, kes
on koolielus olnud väga aktiivne juba
põhikoolist saati ning aidanud kaasa
sellele, et meie kooli sündmused oleks
meeldejäävad ja tuntud ka väljaspool.
Selleks on ei keegi muu kui Henri Tabur.
Kui mina õppisin veel põhikoolis, oli
Henri üks nendest väga aktiivsetest
inimestest, keda teadsid isegi nooremad
klassid. Ta oli alati kohal seal, kus miskit
põnevat toimus. Samuti abivalmis, sest
just tema abiga korraldas minu 8. klass
üheksandikele lõpukella.
Henri tuli 32. keskkooli õppima 6. klassist.
Gümnaasiumis valis ta suunaks ajalooõiguse, seepärast, et ajalugu huvitas teda,
aga ka põhjusel, et sinna klassi tulid kokku
nende lennu tegusaimad. Eriti põnev oli
ka see, et nende viimaseks klassijuhatajaks
oli direktor Maarja Merigan.

18

Henri Tabur tõdeb, et 32. kk on teinud
temast selle, kes ta praegu on. See kool
on ümbritsenud teda aastaid inimestega,
kellega ta tunneb, et on sarnane. Inimesed,
kes teda inspireerivad. See on hästi palju
aidanud kaasa ning motiveerinud ta
isiklikku arengut. Täpselt nagu meie
kooli moto järgi, on 32. keskkool andnud
talle väga hea kompassi.
Henri pole peale lõpetamist enam tihti
kooli sattunud, ka lennukaaslastega pole
ta väga suhelnud. Ta on hoidnud ennast
selles teemas isolatsioonis. Nüüd, kolm
aastat hiljem, hindab noormees meie
kooli jätkuvalt kõrgelt. Ta sai küll juba
õppimise ajal aru, kui lahe siin olla on,
kuid praegu mõistab Henri seda veel
paremini.
Ta oleks valmis gümnaasiumielu uuesti
läbi tegema, samamoodi nagu see oli,
kõige täiega, isegi õppimisega. Henri
arvates ongi 32. keskkooli fenomen meie
õpetajad. Iga kord, kui ta käest küsitakse
kooli kohta, toob ta esimese asjana välja
õpetajad. Mitte maailma parimad, vaid
maailma toredaimad ning abivalmimad.
Parimateks hetkedeks õppimise ajal olid
Henrile sündmuste korraldamised.
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Need motiveerisid teda palju – muustid
julgemaks, enesekindlamaks, arendasid
suhtlemisoskusi. Parandasid kõiki neid
isikuomadusi, mida elus hakkama
saamiseks vaja on.

Iiris Purge, 12B

Looming

Elis-Hetty Lepik, 10C
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Mia Rulli, 10C
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Henri Tabur
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Andrea Terasväli, 10.C
Rebased
Uus energia majas liigub ringi,
esimest korda proovime gümnasistide
kingi.
Kes laulab, kes tantsib, mina kirjutan.
Need read on teile, armsad kaasrebased:
Teid kõiki näha mul hea on meel,
koolile värvi juurde toonud olete.
Kõik te olete imelised,
ärge seda unustage.
Saagem hästi läbi,
leidkem ühine tee.
Kõik me koos, teadke,
läheme läbi tule ja vee.
*
Päikene
Ilus hommik nüüd on käes,
paitab põski päike ja Sa näed,
et ta ulatanud on käe,
appi saatnud abiväe.
Ei enam vaata kella pealt ma aega,
sest kui aeg on öelda “Head aega”...
ei taha meenutada ma,
kuidas kogu selle aja,
mille veetsin Sinuga,
uurisin kella pealt ma aega.
Imelik... Mida ütlevad need read?
Kuidas küll on nad seotud?
Mida tahan läbi nende öelda?
Vot... ei tea.
Ehk seda, et minu jaoks...
Sina oledki päikene.
24

Gerda-Liis Nurmjõe, 10D
*
Ma ei saa magada nii
Et sind mu kõrval ei ole
Tühi koht ja üksik padi,
Pole sinu kehasoojust mind soojendamas
ja
Palavusest tekki
Pealt viskama sundimas.
Ma ei suuda magada nii,
Et ei kuule su hingamisrütmi,
ei tunne kuidas su rind mu käe all
Tõuseb ja langeb
Ma ei suuda sulgeda oma silmi,
Kui pole su uniseid näojooni täheldanud.
Ei suuda magada siin suures voodis,
Ilma sind nägemata ja tundmata.
Aga ma pean magama, puhkama, et
Aeg kiiremini läheks, sest siis kohtume
rutem.
Üks öö.
Teine öö.
Kolmas öö.
Aga sind pole ikka piiril.
Neljas öö.
Viies öö.
Saan sult kõne, et oled piiril.
Jään sind oodates magama, aga
Hommikul silmi avades, näen su
Suletud silmi, ning räsitud juukseid.
Naudin seda vaikest nohinat, mis teed,
Kui magad.
Lihtsalt naudin
Su juuresolekut
Su soojust,
Sind.

-gerdalnrmj
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*
väsitava päeva lõpul
leidsin end viimaks bussiga koju sõitmast
mind ei paelu võõrad inimesed kergelt
kuid noormees
kes nägi välja justkui
mõnest 50-ndate filmist välja astunud
ülikoolipoiss
võitis mu pilgu endale
et mitte tunduda liialt perversne
piilusin teda silmanurgast vaid viivuks
iga mõne minuti tagant
ülejäänud aja silmasin teda bussis olevast
peeglist
tõestamaks et tegu on siiski
tänapäeva inimesega ja
mitte ülimalt kauni 50-ndate filmistaariga
oli noormehe pilk suunatud telefonile
milles tundus olevat
igav facebooki news feed
vaid mõne minutiga
sõites viru keskusest tõnismäele
tundsin juba kuis armastus minus hakkab õitsema
kuni äkitselt läks ta bussist maha
enne kui jõudsin koguda julgust
küsimaks mis on ta nimi
süda hakkas jahtuma vaikselt
mõistes et
kui peaksin valima salapärase mehe ja
kodus ootava armastatu vahel
valiksin hoopis
iseenda

Hanna-Ly Aavik 10.D
Lilleaasale kandmas on siidine tuul
Kus õied on õitsemas lõpmatul kuul
Metsmaasikad näitamas looklevaid radu
Kivirannad varjamas peidetud adru
Kadajas kõnelmas mõõkade raevu
Lained on loksumas hingede kaebu
Külakiigud kiikumas kaunemaid aegu.
Oh praegu, päike helendamas
Linastes kardinasatsides
Rehekatuse all
Muhuleiva koorikut näksides
Sel igihaljal aasal.
Siia ma jään.
….
Arooniad taas värvind´
Sügispakatava taeva
Kontrastiks kärtskollane
Vahtraallee
Too soikus olek
EI pisardama vaevu
Kuid nendesse mattunud
Lehtedetee.
Laotus täis tihedaid
Mõteteniite
Süüdi vaid hapu
Aroonia
Merikotkas lõikamas sinakaid
Pilvi
Tiibadel nimeks
Agoonia.

-rs
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Toimetus soovitab
Nüüdseks oled sa 2017. aasta sügisese
numbriga peaaegu lõpusirgele jõudnud
ning selle saavutuse premeerimiseks
jagab
meie
töökas
naiskond
meelelahtussoovitusi, mida teha edasi,
kui Objektiiv tervenisti läbi on!
Muusika

Raamat

Declan McKenna “Listen to Your Friends”
Daniel Caesar ft. Kali Uchis “Get You”
Kidswaste, Hunting Stories “Fade”
Ed Sheeran “Perfect”
Trad. Attacki album “Kullakarva”

Margus Karu “Nullpunkt”
E. Lockhart “Me olime valetajad”
Markus Zusak “Raamatuvaras”
Michael Thomas Ford “Suicide Notes”
Rainbow Rowell “Fangirl”
David Levithan “Boy Meets Boy”
Neil Hilborn “Our Numbered Days”
Dan Brown “Inferno”

Teater/Kontsert
Must Kast “Kangelased” ning “Peks mõisatallis”
Tõnis Niinemets power-up comedy
“HOMME ON TÄNA! 2.0”
Teatrisari Sajandi Lugu
Noortebänd finaal
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Kino
“The Great Wall” (2016)
“Interstellar” (2014)
“It” (2017)
“Pride” (2014)
“Silence” (2017)
“Anonymous” (2011)
“Yves Saint Laurent” (2014)
Sari “Stranger Things”

objektiiv sügis 2017

Järjejutt
Aardekaart
Ühel
oktoobrikuu
neljapäeva
õhtupoolikul, kui Sandra, Anni ja Karl
valmistusid parasjagu koolist koju
minemiseks, avastasid nad, et garderoobis
nagide taga peidus olev uks, mis tavaliselt
on kinni, oli seekord veidi irvakil. Lastel
tekkis tohutu tahtmine avada uks ja uurida,
mis seal sees on. Aga samas oli hirm selle
ees, mis seal olla võib. Uudishimu sai siiski
hirmust jagu ja nii utsitasid tüdrukud
Karli ust avama. Esialgu nägid lapsed
ühte suurt toruderägastikku. Lähemal
vaatamisel aga avastasid nad torude ja
ämblikuvõrkude vahelt rulli keeratud
paberi. Sandra võttis paberi torude vahelt
välja ja avas ettevaatlikult.
“See on vist mingi kaart,” arvas Anni ja
uuris paberit lähemalt.
“See tundub olevat nagu aarete kaart,”
ütles õhinal Karl, “vaadake, raja lõppu on
märgitud punane rist!”
Sandra uuris ka kaarti ja leidis selle samuti
sarnanevat aardekaardile. “Otsime selle
aarde üles. Mõelge, kui me leiamegi
aarde,” arutles ta, “me saame rikkaks ja
võime poest osta just seda, mida tahame,
näiteks uue telefoni!”
“Juhhei, otsime selle aarde üles!”
nõustusid ka teised. Nii asusid kolm
sõpra aaret otsima.
“Kaheksateist sammu itta,” luges Sandra.
Lapsed olid nii ametis kaardi lugemisega,
et ei pannud tähelegi, kui kellelegi otsa

kõndisid. Nende ees seisis silmaklapi ja
pika musta habemega mees. Mehel oli
puudu üks käelaba, selle asemel oli tal
metallist konks. Selle sama konksuga
osutas ta Anni käes olevale kaardile.
“Tere, lapsed! Milline imeilus päev.
Kuulsin, et leidsite ühe huvitava kaardi.
Kas te ei sooviks seda mulle anda? See
on tegelikult minu oma,” rääkis piraat
meelalt.
“Me ei usu sind, sa tahad lihtsalt ise aaret
leida!” hüüdis Sandra.
“Mis te nüüd, see pole üldsegi mingi aare,
mu vanaema peitis sinna oma jalutuskepi
ja tegi kaardi, et ära ei unustaks, kuhu ta
selle pani. Nüüd aga ei saa ta enam õue
minna, sest puudub jalutuskepp. No olge
head lapsed!” palus piraat veel.
“Sellisel juhul otsime me selle jalutuskepi
ise üles,” laususid lapsed otsustavalt.
“Kaart siia, või muidu saate haiget!”
ähvardas piraat, kuid lapsed ei kartnud
teda.
“Ei iial,” lausus Karl, “me ei karda sind,
kole piraat!” ja nad pistsid kõik kolmekesi
punuma, piraat nende kannul. Lapsed
jooksid, nii kuidas jalad võtsid, trepist
üles ja alla, üle toolide ja laudade. Kuid
piraat püsis ikka neil kannul.
Joostes ei pannud aga lapsed tähele, et
olid jõudnud kohta, mida kõik kõige
rohkem kartsid, isegi piraat ei julgenud
siia tulla…
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Helis Ilumäe, 9B
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Värvi ise!

Geelika Mölder, 11C

