Tallinna 32. Keskkooli ajaleht
Abiturientide eri
Kaanepildi autor: Aaro Veiderpass, 12C

12.A klass
Ajalooklassi õpilased on teadlikud sellest, et ajaloos ei eksisteeri tõde ja valet,
vaid hoopis tõde ja teistsugust tõde.
Kõige paremini avaldusid alternatiivse
tõe näited hommikuti, kui laekuma hakkasid puudumistõendid. Mõnikord iseseisvalt, mõnikord minupoolsete päringute tulemusena.

“Tervist, mul on praegu mingid hirmsad
peavalud ja pea on kui kivi otsas”
“tere, puudun koolist, kuna on halbolla ja
kõhtvalutab. Pea käib v2ga hullult ringi
ning pole ka õõotsa maganud, kuna nii
rõve on olla.”

“Ema ei saanud ekooli sisse hommikul”

“Jään hiljaks, kuna nutella sai kukkus
pükste peale ning teised püksid on
märjad”

“Puudusin täna, sest käisin eile südaöisel star warsi esilinastusel ja ei suutnud
ennast hommikul voodist välja vaadata”

“Hei kuule kas ma võin 10.40 tulla?”

“Oleme teel. Hilineme piinlikult palju”
“Avastasin ennast tõusmast tund aega
hiljem kui muidu ning suure seieri järgi
toimides panin seda alles tähele hoopis
siis kui mu algpeatusesse bussi lubatud ajaks ei tulnud. Tõustes oli ka kurk
veidi valus kui esmased toimingud sellr
vastu jõudsin ära teha. Praegu olen Balti
jaamas ning annan kõik et teise tundi
mitte hilineda.”

“kas ma saaksin vabastuse esimesest
kahest tunnist? kehalised. mul on vaja
pensionifondi minna”
“Mul oli hommikul kurk valus ja kuna
kehalised olid, siis ma tulen keemiasse.
Ma ei maganud sisse ka kuna ma ei
saanud magada.”

“Tere, ma tahtsin hommikul sõnumit
saata, aga jäin magama kogematta. Mul
oli unetu öö, eile tegelesin kolimisega ja
sain mingi väga rõveda köha ja nohu. Öö
otsa olen magamatta olnud ja köhinud.
Vabandan et hommikul ei kirjutanud.
Homme tahan kooli tulla.”
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“tundsin end halvasti, tahtsin tulla aga
mu telefon läks lukku eile”
“paraku pidin eile õues 3 tundi vihma
käes seisma, ning ei arvanud et nii hulluks läheb “
Seen
Muidugi kirjeldavad saadetud tõendid
seda osa klassist, keda hommikul parasjagu tunnis ei olnud. Teistel oli aga õnnelik olukord: saada pealinna gümnaasiumis sisuliselt individuaaltunde ning seda
mõistlikul kooliajal, mitte õhtuti ning
oma rahakoti arvelt.
Mõnikord võis jääda tunne, et selle klassi
juhatamine oli kui ekstreemsport, millega kaasnesid pöörased terviseriskid
ning närvirakkude kärbumine. Eks mõni
hetk oli pingeline tõesti, kuid üleüldine
atmosfäär, mis minuga mälestusena
kaasas käib, on hoopis teistsugune. See
oli värvikas ja värviline klass. Inspireeriv
ning motiveeriv. Huvitav ning kaasakiskuv. Hommikuti äratav ning õhtuti üleval
hoidev. Mõnikord naljakas ja teinekord
veelgi naljakam. Tekitas pisaraid ja aegajalt higi, mida isegi Naksitrallid jõusaalis proovisid järele aimata. Mõne pühendumine tekitas imetlust ja aeg-ajalt isegi
kadestust.
Nüüd natuke eemal olles olen aga jõudnud veendumuseni, mida ma juba enne
aimasin, küll kergete kõhklustega. Ilma
selle klassita poleks ma praegu see, kes
ma olen, ning ma poleks seal, kus ma
praegu olen. Nemad on süüdi. Aitäh.
Tõnis Veelmaa

Õpilased räägivad:
Tegelikult hakkan ma neid kõiki igatsema, olgu mis on, aga üheskoos me selle
gümnaasiumi ära teeme!
A-klass siiralt südamest tänab kõiki oma
õpetajaid, kaasõpilasi, kooli juhtkonda
ja kõiki ülejäänud asjaosalisi, kes meid
nende 3 aasta jooksul (vahel ka kannatades) nautisid.
Pole asi, mille üle uhked olla, kuid 10.
klassi kevadeks oli meil 3118 põhjusega
puudumist, 11 põhjuseta ja 450 hilinemist. Aastatega pole see muutunud.
Parim mälestus on 10. klassi rebaste
päeva räpp-battle, mis enam järgmised
aastad ei toimunud, sest meie klass läks
liiga hoogu.
Tore on meenutada, kui kooliõde ütles:
“Tead, Liina tunnis mainis, et mu klassiga on raske, aga kurat, ma armastan
neid.”
12.a klass võib vahepeal olla üsna tänamatu ja keeruline, aga me austame ja
armastame oma õpetajaid üle kõige.
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Helis Ilumäe, 9.B
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12.B klass
12 asja, mis iseloomustavad
12.B klassi
1. Köieveo ja Kultuuritaibu võidud.
Oleks ka imelik olnud köievedu mitte
võita, kuna algupärand (jõuksipoisid)
on olemas. Teine asi, mille alati kinni
paneme, on Kultuuritaip.
2. Autojuhiload. Meie klassis on vist
meie lennust kõige rohkem inimesi, kellel
on load. Kui kooli ette vaadata, siis meie
klassi autosid on alati kõige rohkem.

3. Majanduse õpetaja Rain Arro.
Algul ei saanud me temaga üldse läbi.
Mõtlesime, et ta on nõme, aga mida
aeg edasi, seda rohkem hakkasime teda
armastama. Ta tõi majandusest hästi
palju näiteid ja ta tõi meile kingitusi ka
(Valemivihikuid ja pastakaid). Tegime
talle ka lahkumiskingituse, puidust käekella. Ta oli ise väga õnnelik ja kui ta ära
läks, siis ütles, et nüüd ma ei ole enam
teie õpetaja, nüüd ma olen teie sõber.
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4. Klassi kaunistamine jõulude ajal.
Mõtlesime, et võiks terve kuu üksteisele
kingitusi teha, kuna kõik tahavad päeval
midagi süüa, ja tuligi see mõte, et võiks
teha sussidega. Kaunistasime oma klassi
ka ära. Teised tegid seda ka, aga meil tuli
see alati nii suurelt välja. Edasi sai see
meile traditsiooniks.
5. Õpetajate meelespidamine. Kui
meil mingi õpetajaga tund ära lõppes,
siis tegime talle alati kingituse. Mitte nii
suure, kui Rainile, aga lilled või tordi
vms. Kaardi tegime ka alati, see oli
kohustuslik. Joonistasime midagi või kirjutasime mingisuguse luuletuse ja kõik
panid oma nimed sisse, et oleks kasvõi
midagi mälestuseks.
6. Õiguste aluste õpetaja. Kõige lahedam õpetaja üldse. Kui muidu see aine
tundus hästi igav, siis temaga oli risti
vastupidi. Ta tõi väga lahedaid näiteid.
Meil ongi just need õpetajad meelde
jäänud, kes suhtusid meisse võrdselt ja ei
kohelnud meid nagu mingeid lolle õpilasi, keda nad peavad targaks tegema.
7. Kohila. Oleme käinud klassiga igal
aastal Kohilas. See oli kindel koht, kus
me alati käisime. Sõime, kuulasime
muusikat, grillisime ja tahtsime esimesel
aastal jalgpalli ka vaadata, aga telekas ei
läinud käima. See telekas ei ole vist ükski
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See telekas ei ole vist ükski aasta töötanud seal. Esimesel aastal läksime rongiga ja kämpisime sinna raudteejaamast.
Läks juba pimedaks ja kuna kõnniteed
ei olnud maantee ääres, siis tuligi minna
ja loota, et sa auto või rekka alla ei jää,
kellelgi polnud helkureid ka. Kolmandal
aastal, saime juba autoga minna ja palju
lihtsam oli. Aga seal on igal aastal väga
lõbus olnud.
8. Playbox. Oleme Playboxil ka osalenud
päris mitu korda. Esimesel aastal, paljud
vist ei tea, aga me tegime euroalustest
auto esiosa ja värvisime selle veel roosaks. Siis oligi nii, et peale tunde sa jäid
kooli ja ehitasid tööõpetuse klassis seda
autot ja jõudsid ma ei tea, mis kell koju.
Sel aastal me värvisime seda salapärast
kappi ka niimoodi Kaire ruumis.
9. Salapärane kapp ja Buratino. See oli
pigem põhikooli teema, keegi leidis enda
juurest vanad Buratino kassetid ja kuna
kõik üht-teist Buratinost mäletasid, siis
need naljad olid päris levinud. Ja kui 12.
klassis oli see mõte, et teeks Playboxil
Buratinot, siis oli küll palju neid, kes
polnud enne käinud siin klassis, aga me
olime kõik väga vaimustuses. Ja ei olegi
vahet, kus me põhikoolis käisime, sest
oleme kõik ikka samal ajal elanud, nii
et teame Buratinot kõik ja oleme sellega
üles kasvanud.

10. ConnectItFit. ConnectItFit oli
nende jõuksipoiste õpilasfirma, mis
pärast kasvas üle idufirmaks. Aga just
ConnectItFit-i logo oli see, mida me igale
poole panime. Oli näiteks mingi suvaline
geograafia esitlus ja nad rääkisid mingist
teemast ja täiesti suvaliselt hakati rääkima, et aa, ConnectItFit, vaadake seda
ka.
11. Jõusaal ja jõuksipoisid. Alguses
oli ainult 2 inimest, kes tõsiselt jõuksis
käisid, aga 10. klassi lõpuks oli nii, et
umbes pool klassi käis jõuksis. Nüüdseks
on vähemalt 10 inimest, kes on jäänud
regulaarselt jõuksis käima.

12. Kohalkäimised ja kehalise tunnid.
Me käisime ülihästi koolis. Meil oli väga
vähe selliseid päevi, kus meid oli alla
15-20, isegi kehalistes. Meil ei olnud
kunagi seda probleemi, et kehalisse keegi
ei jõua, kuigi meil on need põhiliselt 3
aasta jooksul esimesed tunnid olnud.
Muidugi on meil ka suusaäss Kristo
Siimer, kes meie spordilippu kõrgel
hoiab.
Geelika Mölder 11.C
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12.C klass
Mida teeksime ilma 12.c-ta?
HINDED
Tavaliselt alustatakse headest asjadest, aga meie alustame kohe negatiivsetest, sest nende hinded on samas
seisus kui selle loo algus. Kes on 12.c
Instagrammiga (@12c_32kk) kursis, see
teab nende hämmastavalt halba hinneteseisu terves klassis, mis tundub olevat
neil kogukonna asi ja mille pärast hukka
ei mõisteta kedagi. Kui teil läheb halvasti, siis ärge muretsege, neil on hullem
seis.

SALLIVUS
Selles klassis sallitakse kõikide magedaid
ning kohatuid nalju ja erisusi. Ole sa kas
kaktusejuustega Pasta, oma eluga mitte
hakkama saav Siim või kehalise ajal füüsilist tegevust harrastav eesti noor, neid
ei huvita!
6
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MAINIMIST VÄÄRT TEOD

AKTIVISTID JA SPORTLASED
Ma usun, et kõik nõustume, kui ütleme et
Spordiaktiivis on kõige rohkem inimesi
12.c klassist ja üleüldse on nende klass
väga aktiivne, sealhulgas ka Pasta oma
jumala poolt hüljatud megafoniga.

Lisaks kõigele muule on nad väga töökad
ja tegusad inimesed. Paljud käivad kooli
kõrvalt ka tööl ning tegelevad erinevate
hobidega. Näiteks Carelin Tuul on kodutütarde rühmavanem ja ka aasta kodutütar
2016. Laura-Marleene Jefimov kirjutab
sellest aastast artikleid Müürilehte. Triin
Taal on väga hea tantsija ja on teinud
kõigi nende klassi Playboxi kavade
koreograafia. Liis Karlson mängis jalgpalli koondises. Markus Hugo Rohtla
on väljaspool kooli oma filmidega palju
erinevaid konkursse võitnud ja olnud ka
set photographer filmis “Meeleseisund”.
Adele Tölpt on olnud kaks aastat Just
Filmi noor kriitik.
Nagu näha, siis kuigi C-klassi lõpetajad
tunnevad nalja ja teevad ka oma igapäevase koolielu lõbusaks ja teistsuguseks, on nad ka väga töökad ja vahvad
inimesed.

INDIELINT ja PLAKATID
Me kõik oleme näinud Aaro poolt tehtud
plakateid, mis on iga kooli sündmuse
jaoks koridorides laiali (varsti ka vetsus!),
sest keegi teine ei oska neid teha ning
järgmisel aastal kasutame samu plakateid edasi. Loomulikult ei saa mainimata
jätta ka selle aastase Indielint-il tehtud
filmi “Käruviin”, mis võitis kõigi südamed publiku seas, olles aegade halvim ja
naljakaim õudusfilm.
objektiiv kevad 2018

Helena Reimo 10.D
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12.D klass
12.D klassis on andekad õpilased nii muusikas, teatri alal kui ka tantsus. Momendil
osaleb saates “Eesti otsib superstaari”
kolm õpilast, kes kõik on pääsenud edasi
kolmandasse vooru. Need on Katriin
Rebeca, Jennifer ja Saamuel. Kooli parimad auhinnad on läinud samuti 12.D
klassi. Katriin Rebeca sai kooli väärtuste
kandja ning Antero andeka õpilase tiitli.
Jennifer laulis koos Ivo Linnaga suvisel
tantsupeol. Antero osales Võidu väljakul
alternatiivse tantsupeo organiseerimisel.
Ingel Marleen on aastaid esinenud Estonia
teatri laval etenduses “Pipi Pikksukk”
peaosatäitjana. Elo Elmers naasis just
Iisraelist, lauldes seal Ellerheina koosseisus. Jessica on tuntud luulevõistlustel
esineja ning Maarja on teatritrupis esinemiste eest saanud aukirju. Klass on alati
võtnud osa playboxist ja pole ühelgi aastal
jäänud aukirjata. Unustamatu elamuse
andis Jonna uurimistöö raames korraldatud tema tööde kunstinäitus Kadriorus.
12.D õpilased on aktiivsed nii koolis kui
ka väljaspool kooli. Vahel võiks suunata
oma energiat rohkem õppimisele.
12.D on kümnendast klassist peale olnud
ühtehoidev. See oli hämmastav, kui kiiresti nad kümnenda klassi alguses sõbrunesid. Nad on sõbralikud nii üksteise
kui ka õpetajate suhtes. Neil on hea huumorimeel, mis sageli paha tuju kõrvaldab
ja ka riidlemisel õpetajal relvad käest
võtab.
Malle Vakepea
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Koos on õpitud juba kolm aastat ja lõpetamine pole enam kaugel. Nüüd ehk ongi
ilus aeg teha üks pikem tagasivaade nendele aastatele.
Millise kolme sõnaga kirjeldad oma
klassi?
Kirev, karvane ja suleline
Staarid, emotsionaalne, naised
Superstaarid, tähelepanupuudus, jalutajad ehk puudujad
CRAZY, värviküllased emotsioonid,
sõbralik
Laisad, naljakad, diivad
Hingame samas rütmis
Värviline, energiapomm, vali.
Meeldejääv, värvikirev, tegus
Mis on sinu parim mälestus seoses
kooliga/klassiga?
Läti reis;
Oma kooli päev eelmisel aastal;
Meie viimane playbox, kui me kõik üheskoos tantsimine ja saime aru, kui suure
tööga me hakkama oleme saanud.
10. klassi lõpureis;
Iga päev on rõõmu ja naeru;
Parimat on raske välja tuua, kuid playbox ja selle proovid on alati mu lemmikud olnud!
Klassiekskursioon ratastega Aegviidus!!

objektiiv kevad 2018

Parim nali, mis klassis kooli jooksul tekkinud on?

Mis sa arvad, mis saab sinu klassikaaslastest ja sinust edasi?
Oh, ei me ette tea, mis elu meil tuua
võib... Eks paistab!
Kindlasti kohtume veel!
Kõigist saavad oma kire edasiandjad.
Ma arvan, et me lendame kohe kiirelt
tähtede poole, kõik saavad omal alal
edukateks!
Ma loodan, et igaüks meist leiab midagi,
mis köidab ja edasi viib, olgu selleks siis
karjääriredel või armastus. Mõlemad
koos - lausa ideaalne!
Kindlasti saab kellestki näitleja! Pakun,
et potentsiaalsel kohal on veel kunstnik,
dramaturg, (aja)kirjanik, laulja, ja võibolla isegi advokaat või president :)
Arvan, et igaüks leiab oma tee kas
Eestis või välismaal, kuid jääme üksteist
mäletama.

Geograafiatunnis, üks klassivend teisele:
“Kui sa oleksid kakao, siis ma liigitaksin
sind küll mõnuainete hulka!”
“ Tere, mina olen Kristi” Kõik koos: “
Tere, Kristi!”
Pissihäda ei hüüa tulles!
Poiste võim
Beyond beyondiga seotud naljad
Vake fakk?!

Veel midagi põnevat, mis sinu arvates
peaks kindlasti lehes olemas olema?
32. kk ruulib!
Me armastame Sind, Malle Vakepea!
Oleme maailma parimad asjade unustamises, meilide mittelugemises ja puudumiste mittepõhjendamises, aga täitsa
toredad oleme ikka.
Meie klass on alati selline, kes vaidleb
ja karjub ja on hästi vali, aga kui on vaja
midagi koos ette võtta või saavutada, siis
tekib kõige mõnusam grupitunnetus ja
klassihing. Koos saame alati hakkama!
Jelizaveta Lapitsheva 12.A
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Looming
Mu armas semlak
see on sulle.
Miks nii, ei tea.
Vahel tulevad ideed.

Jelizaveta Lapitsheva 12.A

Ma ei tunne sind kaua,
meie kohtuminegi oli juhuslik.
Mäletad veel seda?
Ükspäev ma mõtlesin sellele.
Kuidas kõik see läks,
mis meid sidus?
Ja vaata kuhu nüüd
oleme välja jõudnud.
Kõik see tuleb igatsusest
Kelle või mille vastu?
Tahaksin ma tähelepanu, armastust
või sõpra?
Kui on suur tahe
muutub see sooviks.
Väikse tahte puhul
jääb see pelgalt kapriisiks.
Iiris Purge
12.B
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Kestmine
Täna on ta keskmine. Kõiges.
Teeb kõike keskmiselt.
Töötab, kuni higimull laubal lõheneb –
nagu võrdsus naiste ja meeste vahel.
Kohtunik tõstab vile läbilõikaval kõlal
kollase kaardi:
„Ära inise, naine! Tee tööd!“
Naine jätkab kohustuste täitmist,
sosistades hellalt õhku: „Kuni surm meid
lõhendab!“
Mees läheb koju õllekõhu
ja portfelliga, millest immitseb lehkavat
keskeakriisi.
Koer vajab jalutamist,
ristsõna võrdsed ruudukesed täitmist.
Naine jõuab koju.
Käte vahel sulamas sume öö.
Käib koeraga jalutamas,
teeb süüa, koristab,
teeb tööd, lahendab pooliku ristsõna
kantseldab kahte last.
Üks tüdruk, teine loomulikult poiss.
Kõik on ta elus „võrdne“.
epiloog
Tema ei ole süüdi, et sündis siia ilma
naisena.
Keskmiselt sama töö eest vähem palka.
Palga Lõhe –
„Kas tahad lõhe tilliga või tillita?“ küsib
naine.
Mees muheleb: „Pool ja pool. Kõik peab
olema võrdne!“
Naine hingab keskmise kiirusega keskmist õhku keskmistesse kopsudesse.
Täna on ta nagu kõik.
Nii nagu olema peab –
Keskmiselt ebavõrdsed võrdsuses.
Ta kardab,

sest elab maailmas, mis toitub
keskmistest.
Koer haugatab: „Oleme unikaalsed ja
kordumatud nagu kõik.
Nagu kõik need keskmised ületundidest
toituvad naised.”
Kestmine keskmises elus lämmatab
meid!
KEST, m i n e !
Jonna Kubu
12.D
sügisel su juurde vihmana tulen,
hõljun pilvedega taeva all
ja tuulega ma lendan.
õis, sa värised,
ilm on hall.
las rändan.
otsin sooja
ning päikest,
mis juba looja minnes
segab punast ta sinisesse
et
violetse taevana ühte sulada.
homme naeran,
säravkollaka varjundina tungin läbi
õie kroonlehtede
ja annan sulle päikselise kuma.
kas pole mitte rumal
et neid päevalilledeks kutsume?
lausa häbi!
vaata, kuidas säravad!
mu sügisrõõmsad päikeselilled.
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Laura-Marleene Jefimov
12.C
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Minu 12.B klassis on imelised inimesed!Nad on
säravad, ambitsioonikad ning hea ja sooja südamega inimesed. Koolis nad suurelt jaolt oma tegemistega võrreldes teiste klassidega välja ei paista,
kuid nad on aktiivsed väljaspool neid seinu. Nad on
minu 4. lend gümnaasiumiklassidest, keda ma siit
Tallinna 32. Keskkoolist teele saadan, kuid nad on
mulle kõige südamelähedasemad.
Mäletan veel eredalt meie esimest klassijuhatajatundi kevadel, mis tehakse õpilastele enne meie
gümnaasiumisse astumist. Enne seda tundi koondusid meie kooli siis veel 9. klassi poisid minu laua
ümber ja tegid suuri plaane, kuidas laboriruumi tuua
kohvimasin, et saaks vahetunde veeta kohvi juues
ja seal mõnusalt istudes. Õnneks see jäigi mõtte
tasandile! Aga einevõileibasid olen saatnud ikka
laboriruumi sööma, sest teadupärast pole lubatud
koridorides süüa. Klassijuhatajana olen olnud neile
nähtavasti pinnuks silmas, sest olen liiga nõudlik
olnud - küll ei meeldi nende kodused põhjused ja
tihedad haigushood, siis ei meeldi katkised teksad,
koridorides söömised, tundidesse hilinemised jne.
Selle võrra aga on kasvanud nende loovus aeg-ajalt
vabanduste väljamõtlemisel. Tegelikult võin uhkusega ka öelda, et nad on igapäevaselt kõige suuremas koosseisus koolis käiv abituriendide klass.

12.C klassijuhatajana meenutan ma oma klassist:
ägedat köieveo võitu 10. klassis,
lehmakostüümi ja talvesaapaid klassi kapis,
oma esimest taskuarvutit, mis taskusse ei mahu,
kaunist hommikut Rõuges,
ootust, et mõni päev ei hilineks kooli ükski 12.C
õpilane (kahjuks see pole täitunud),
üllatusfotosid klassis (kes teab, see teab),
tagataskust ilmunud Geishat,
teie täielikku maailmarahu ja
Käruviina ka!
Anne Almet
Kooli 45. juubelikontsert on minu senise kooliaja
meeldejäävaim tegu. Teie, kooli 45. lend, olete minu
aja kõige suuremate korraldajate lend. Tundub, et
ma olingi teiega kokku loodud!
Te olete:
A – AKTIIV!
R – rajult lahedad
M – mesimagusad
A – asendamatud
S – seksikad
T – tegijad
U – ulmeliselt naljakad
S – südamlikud

Soovin neile jõudu ja jaksu lennata kõrgele ning
kaugele oma unistuste täitumise teel! Jään neid
igatsema!

Avage oma suured südamed ja laske maailm sisse!
Jääte mulle südamesse!

Kaire Lõhmus

Teie Krissu

Keeletoimetaja:
Anu Mõttus
Maret Varblas
Küljendaja:
Henri Tabur

