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ükskord kirjutasin nii
A-klassi 11-ndas kirjutatud jutukesed

Kui väga ma lugemist armastan
Mulle on juba pikka aega meeldinud üks ütlus, mille leidsin kunagi
kuskilt internetist. “Ma ei loe, sest
mul pole elu, ma loen, sest valin
läbi elada mitu elu.”

pigem mingi juturaamatu või hea
hinde ikka. Tegelikult olekski mul
rohkem häid hindeid vaja kui autot, sest mul pole ju veel lubegi. :)

Mõttuse maja ette ja viiks ta Mustika Prisma parklasse kumme vilistama.

Kokkuvõtteks võib öelda, et elu
oleks väga lill, kui Anu mulle bemKui tolerantne olen ma pagulaste mi kingiks. Me oleks bestikad elu
Lugemine on üks mu lemmiktege- suhtes?
lõpuni. Palun tee seda, Mrs. Mõtvusi. Sa saad mõneks hetkeks kadu- Hetkel on väga aktuaalne probleem tus :)
da hoopis teise maalma ja unusta- Euroopat laastav pagulaskriis. See
da kõik oma mured. Sa saad elada tuleneb eelkõige erinevate riikide
kaasa tegelastele, kes saavad sulle mittetolerantsusest ja välja kujunelõpuks väga lähedaseks. Inimesed, nud stereotüüpidest. Mina sellest
nagu mõned mu klassikaaslased, suhtumisest aru ei saa, sest mina
küsivad, et mis mul viga on, et ma ise olen väga tolereeriv inimene.
loen. Ma pole veel aru saanud, mil- Elades hea taristusega Lääne ühislest selline mõtlemine on tulnud, et konnas, peaksime suutma võtta
lugemine on lollide töö.
avasüli vastu sõjapõgenike, kes ei
tule head elu otsima, vaid põgeLugemine on midagi, mis sind nevad aktiivse sõjategevuse eest.
sunnib, suurendab maailmavaadet Seega ma leian, et me peaks väga
ja kindlasti arendab ka kujutlus- avameelselt ja sõbralikult pagulasi
võimet. Hea raamatu viga on, et sa vastu võtma. Seega mina suhtun
tahad, et see läbi saaks, aga samas väga positiivselt neisse.
ei taha. Nii kaua kui maailmas on
raamatuid, nii kaua püüan ma lugeda nii palju kui võimalik.
Kui õpetaja Mõttus kingiks mulle
bemmi
Kui õpetaja Mõttus kingiks mulle
Kui õpetaja Mõttus kingiks mulle BMW, oleks ma nii õnnelik. Ma
bemmi
jääks talle elu lõpuni tänulikuks
Mu lemmikautomark on jah ning oleks tema parim sõber.
bemm, kuid ma arvan, et õpetaja
Mõttus ei oskaks arvatagi, milli- Ma hakkaks käima kiirendusvõistsed bemmid mulle meeldivad. Ma lustel ning tuuniks oma BMW-d
millegi pärast kaldun arvama, et nii palju kui võimalik. Sellel oleks
kui Mõttus mulle bemmi kingiks, nahksisustus, 22-tollised veljed
oleks see mõni uuem, nt i8 või X6. ning kõige karmim stereo, mida
Mina siiski eelistan vanemaid, E28 Mustamäel kuulnud on. Samuti
oleks päris hea. Kui mu vanemad toimuks igal eesti keele tunni ajal
peaksid mulle bemmi kinkima, minu, Mõttuse ja Jaan Pisangu
siis ma oleks väga tänulik ja võtaks vahel pikad filosoofilised aruteselle vastu, kuid miks peaks õpeta- lud autodest ning teistest auto teja Mõttus mulle bemmi kinkima, gemistest. Reedeõhtuti sõidaksin
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ükskord joonistasin nii

Heleriin Veeber

Ellu-Marie Blond

Ellu-Marie Blond
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12.A inimesed,
nende mõtted ja soovid
Neid kirjeldasid nende rebased, selles tohutult
klassijuhataja Helle Zimmer ja ne- hea. Jaan lõbusmad ise.
tab koolipäeva
ka kõige vihmaHeleriin Veeber
semal päeval.
Heleriin on hästi vaoshoitud ja Jaanil on keltäiskasvanulik, kuid seda ainult mikas soeng ja
head mõttes. Heleriin on kindla piitseps suurem
peale 12.a kõige kohusetundlikum kui pea.
tütarlaps. Eriti jäävad meelde tema
imetlusväärne faktimälu, sihikind- Martin Lahelus ja ambitsioonikus. Muidugi rand
ei saa märkimata jätta Heleriini Martin on väga
märkmeid.
lõbusa ja humoorika jutuga
Kristel Birgit Potsepp
ning vaba olemisega, suure südaKristel on üks hästi elav isiksus, kes mega inimene. Kindlasti üks neid
kirjutab väga omanäolist ning int- inimesi, keda klassikaaslaseks soorigeerivat luulet. Ta on väga intelli- vida. Tihtipeale on ta üsna vaikgentne inimene, kes teeb väga laba- ne, aga kui kuulama jääda, on selseid nalju. Klassi arvates on Kristel le kuti jutt tihti puhas kuld. Lisaks
lihtsalt igat pidi kaunitar. Pole vist on Martin moe- ja muusikateadlik
olemas näidendit, mida tema näi- noormees. Tulevikus saab temast
nud ei ole. Kristel tulevikus suur arvatavasti oma ala üks tugevaluuletaja või teatrikriitik.
maid produtsente.

positiivne ka see, et ta oskab hästi
autoga sõita. Kõige rohkem särab
Sandra füüsikas, kus ta vist alati
kõige suurepäraselt hakkama saab.
Ta on kõige õelamate naljadega
neiu, kuid tegelikult on ta ääretult
armas ja kullast südamega. Loodame, et tulevikus saab temast suurepärane veterinaar.

Kristjan Kirsimäe
Kristjan on inimene, keda esimesel
Richie Kaljulaid
Grete Palling
Richie on peidetud talendiga poiss. Kui on juhuseid, et on vaja mida- pilgul kohe ei pruugi tähele panna,
Õpib ainult seda, mis tema jaoks gi korda saata ning ei leita kedagi, kuid tegelikult on ta väga huvitav,
oluline. Kui keegi ei maini Richiet kes oleks nõus midagi tegema, siis tark ja toreda jutuga inimene. Ta
kirjeldades jalkat, siis mida ta üld- on ta alati valmis aitama. Üks pa- on väga tugev isiksus ning oskab
se mainib? Tore on näha, et ta on remaid külgi tema juures on see, ülimalt kindlalt seista oma ideede
leidnud selle, mis teda tõeliselt hu- et jututeemad ei saa kunagi otsa. eest. Õppeaasta jooksul absoluutvitab. Tunnuslauseteks on Richie Ta on üks neist inimestest, kellel on selt kõik tunnid iga päev kohal käipuhul “Pane meilile.” ja “Mis kell kogu aeg jube naljakas. Tänu selle- nud, respekt. Ta teab ajaloost väga
muidu on?“.
le on ka klassis kuidagi rõõmsam ja palju ja tal on väga huvitav mõttemaailm. Tema räägitud lood on
positiivsem õhkkond.
alati naljakad ja põnevad.
Jaan Pisang
Ta on kriitik igala alal.Ta tahab ala- Sandra Freitag
ti klassi tähelepanu endale saada. Sandra on üks ääretult sihikindel Tuuli Nele Valgma
Kui ta väga tahab, siis suudab ta inimene, kes ei lase endale pähe Püüab kõike näha positiivsest kültundides olla ka üks paras nuhtlus. istuda ja oskab end suurepära- jest ega karda kunagi kellegi juurde
Jaanile meeldib veel väga teistele selt kehtestada. Ta hoolib kõigist minna ja juttu alustada. Talle meelpuid alla panna ja kusjuures ta on ja kõigest. Sandra juures on eriti dib ka väga uusi tutvusi luua ja kõi4
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giga sõbraks saada, mis on ääretult magusasõltlane.
tore. Lisaks sellele on ta ka meeletult andekas neiu. Tema lauluhääl Hannes Dreimanis
on võrratu ning hea sporditüdruk. Hannes on üks inspireerivamaid
inimesi, keda elus kohata võib ja
Maria-Helena Rahumets
kelle käest üht-teist olulist õppida
Ta on pühendunud õppija, kelle sai. Ta on klassi filosoof, kellele pikohta saab vabalt öelda „kes teeb, kad arutelud väga meeldivad. Tal
see jõuab”. Maria-Helena on kui on võrdlemisi suur huvi ümbritväike armas Müü. Vaikne, kuid seva maailma vastu ja see on väga
kui jutusoone peale saab, siis väga lahe. Hannes on kena välimusega
mõistlik ja armas inimene. Ta on ja ainult üle 2-meetrine isend meie
hõbemedalistina meie klassi au ja klasssis. Ta on väga intelligentne,
uhkus! Täielik matemaatikagee- filmimees ja edasipüüdlik semioonius, sihikindel ja ambitsioonikas tik.
inimene. Peale selle on ta ka imeline isiksus.
Siim Eesalu
Kui keegi peaks meid ajalooklasHelena Väinmaa
siks kutsuma, on Siim alati see, kes
Helena on laia maailmavaatega ütleb „ei, me oleme ajaloo JA õiguning huvitav inimene. Kui on vaja se klass”. Alates 10. klassist on Siim
midagi organiseerida või korralda- olnud klassi “isa“. Ta üritab meid
da, siis on ta alati abiks. Vahel na- alati ikka õigel teel hoida ja vahetuke karmi ütlemisega, kuid siis- peal ilmutab end ka klassiruumis.
ki tore ja sõbralik tüdruk. Helenat Jumalana vähenõudlik ja helde ehk
kirjeldades tahaks hoopis joonista- piisavalt hõivatud muude tegemisda ühe Duracelli patarei pildi, kuna tega.
ta on lihtsalt niivõrd elav ja särtsakas inimene. Ta on intensiivne ja Joonas Väljataga
ülevoolav. Lisaks on ta klassi pa- Joonas on üks klassi suurematest
rim joonistaja.
ajaloohuvilistest. Ta jääb oma seisukohtadele alati kindlaks. Kui Tui
Madis Villems
tunnis mõne küsimuse küsib ja
Ta saab kõigiga hästi läbi ning keegi ei vasta, ütleb Tui “Joonas?“
suhtleb väga vabalt. Vahel tundub, ja sealt tuleb üks pikk-pikk vastus,
et Madise pea on natuke palju pil- mis mõnda aega kestab. Tal on kõivedes, aga see ei ole alati halb asi. ge mustem huumor klassis, kuid ta
Nimega Madis hakkab peas järje- oskab seda alati solvamata väljenpidavalt ketrama üks konkreetne dada. Joonas läheb läbi elu nagu
sõna konkreetse maneeriga, mida läbi rukkipõllu.
ilmselt terve kool kuulnud on. Ta
pöörab oma välimusele tähelepanu Adele-Kristelle Lehtorg
ja näeb ka seeläbi väga hea välja. Adele on uskumatult suure töövõiNaljast puudu temaga ei jää. TA on mega tüdruk, kelle võib alati leida
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midagi korraldamast, võtteplatsilt või monteerimast. Sõna “film”
on kindlasti sõna, mis selle tüdruku silmad särama paneb! Ta on
üks suur filmiguru, keda on alati
lust vaadata. Tulevikus on ta loodetavasti eesti filmimaailmas suur
nimi, keda me saame kõik imetleda
ja näha suuri tegusid tegemas.
Keiti Aasavelt
Pole vist olemas ala, millega Keiti
hakkama ei saaks. Ta on üks nendest inimestest, kellel on alati loomulik sära juures ja kes oma positiivsuse ja rõõmsameelsusega ka
teisi nakatab. Tema seltskonnas ei
tunne keegi ennast kunagi halvasti
ja just see muudabki selle neiu nii
imeliseks!
Merilin Reigo
Ta on kõige siiram tšikk, keda on
üldse võimalik kohata. Merkaga
meenub alati matemaatika ja Kõssi saunasats ja muu ilus. Ta armastab väga UK-d ja vahest voolab
tema UK armastus ka meie peale.
Ta on üks igati vinge, kohvi armastav kaunitar. Loodame, et tal läheb edasipidi elus suurepäraselt ja
et temast saab kunagi parim loomaarst-kohvikupidaja.
Kaarel Kruze
IHANA POII`KKKA Kaarel. Ta on
hooliv ja abivalmis poisike. Kaarel on väga hea muusikamaitsega noormees, kellega on tore koos
aega veeta. Ta on kogu klassi südamlikumaid poisse. Vahepeal oli
ta küll koolis haruldane nähtus,
aga kui taas koolipinki jõudis, tegi
see kõigile head meelt.
5

Brith Marii Treial
Brith on meie klassi armas lumivalgeke.. Brithil on alati olemas
oma arvamus, aga kui see kipub
halb olema, siis jätab ta selle pigem
enda teada. Teda ei tasu väga närvi
ajada, sest siis kipuvad tema suust
välja tulema üsna teravad sõnad.
Brith on alati abiks, kui kellelgi on
midagi halvasti või kui mõnel klassikaaslasel on veidi süngem päev.
Ta on hea sõnakuulekas laps.
Gertrud Lumi
Gertrud on ilmselt see õpilane
meie klassist, kellel kolme aasta
peale kõige vähem puudumisi on.
Vahel ta tuleb kooli ja jääb laua
taha rahulikult tuttu, aga ta on alati toredasti kohal ja osavõtt loeb.
Gertu on inimene, kelle arvamused ja jutud on alati kõige huvitavamad. Gertrud on üks väga lähedane klassikaaslane.
Taago Tagam
Taago on meie klassi Kinderi reklaaminägu. Ta on kogu aeg unine.
Tihti teda koolis ei näe, aga sel6

le eest kui kohal on, siis tema
naer on lausa
sõltuvust tekitav. Taagol vist
polegi
halba
tuju, tema seltskonnas ei suuda
mitte keegi teine ka halva tujuga olla. klassis
on ta kindlasti
kõige andekam
tantsija ja ilmselt ka mujal.

Mia Helena Haavel
Mia on meie klassi armas siiras
blondu. Mia sobib super hästi inimeste sekka sotsialiseeruma. Mia
on piltilus tüdruk, kes ei jäta kunagi kedagi külmaks. Ta suudab
alati kõik halva ja häiriva eemale
ajada ja oskab suurepäraselt näidata, mis selle asemel kõik veel hea
ja tore on.

Mario Uibu
Mario on meie klassis kõigi armas
väikevend. Kui Mario kuskil laulab, siis tekib kõigil kohe tahtmine
kõik tegevused lõpetada ja ainult
Getlyn Sari
teda kuulata. Kui Marioga rohkem
Getlyn on sihiga neiu, kes suu- rääkida, tuleb ka välja, et tal pole
dab nii töötada kui koolis käia. Ta mitte ainult kuldne lauluhääl, vaid
saab hakkama kõigega, mis on en- ka kuldne huumorisoon.
dale sihiks võtnud. Getlyn on ilmtingimata ka Pahki kõige kuulekas Klassi ühine märkus
õpilane. Tänu Getlynile tekib va- Kokkuvõttes võib öelda, et me siishepeal tunne, et peaks ise ka roh- ki olime ühel aastal kolmest Playkem pingutama, ja see on suurepä- boxil kohal ja seda sündmust hinrane motivaator. Ta on kindlasti nr natakse siiani. Eriti eredalt on meie
1 kassifänn. Meie klassis on Getlyn klassil meelde jäänud ka Pahki
justkui üks imekene Disney print- tunnid, mil tüüpilised 2/3 tundisess.
dest möödusid väga üksikasjalikele küsimustele vastates, et mis siis
Liis Pajutee
saab või mida siis teha, ning pea
Tal on klassi kõige pikemad juuk- alati oli peategelane ämm ja ta sai
sed, mis näevad alati vapustavad miskipärast alatihti viga või kahju.
välja. Liis võiks rohkem kõikjal Üks paremaid hetki oli meil siis,
esineda, sest tal on tohutult annet, kui tulime kord oma kooli päeva
mida näidata. Lisaks meeldib talle kontserdil etteastega lagedale ja
väga Jaapan ja kõike selleteemali- siis imestasid kõik. Tegelikult oline.Üks eriline omadus Liisi juures me väga hea ja armas klass ja looon see, et kõik, mida ta teeb ja tun- dame, et kõigil läheb peale lõpetaneb ja räägib, on alati tohutult sii- mist elus väga hästi ja et kõik on
ras ja muudab Liisi iga hetkega jär- õnnelikud
jest väärtuslikumaks.
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12.b klassiluuletus
Arthur-Henri Ervin 12B
Kui soovid vaadata menüüd a sul puudub nett
Ära muretse, selle küsimusega aitab Anett.
Päris kõrgele ulatub pikemate ladvik
Kuid unustada ei tohiks väikest Kadrit.
Urmo õlad ulatuvad läänest itta
Ära ei mahu, kui Reinbok kamandab ritta
Hiliseim lisa klassile on Lisette Aro
Vahel Toompeal kisab: ,, Päästke karud!’’
Roo võrdub m jagada V
Pogosjani tagumiku all on BMW
Klassiruumis olla on veider- keegi ei naera
Appi tõttab Meier, temast oli vajaka.
Kui kooli laivi lendab Kaia
Siis kooli parklas võikalt audi laiab
Tundi vahepeal hilineb Laura
Rauliga koridoris vist miilustas liiga kaua
Taavil vägevalt vohavad lokid
Justkui Slashil, kes kitarri taga rokib
Värskust klassi toob Caroline Männik
Nagu sõõm õhku,mida puhastasid männid
Ülekuulamisele sattus Kaur
Tema ei räägi, tulgu või haud
Piiritsa jaoks tähtsaim on raha
a kui naisi saaks, poleks ka paha
Kertu kõigile pakub silmailu
Vanemate vaev võrdne sellega, kui kokku pandi neid
ridu
Seltsiv poiss on Kaspar Raid
Naeratusega hullutab ta terveid maid
Suuri muskleid näitab Greete
need tulnud aerutamisega Saarema veeteel
Jäähallis külma trotsib Kristin
Lemmikasjad curling ja Listerin
Klassijuhataja ametit peab väike armas Kelli
raha kokku korjates kasseeris esimese milli
Vabal ajal Rüüsak programmeerib
Vahetunnis raamatutest sõnu veerib
Tihtipeale hiliseks kipub jääma Elina
Nagu igakuine arve, mis tuleb Teliast
Parim host on Hundimägi
tema peole koondub isegi taevane vägi
Rahu ja vaikust peegeldab Sandra
Olemuselt meenutab hommikust randa
Isanalju vestab sportlik Mati

Sõlekesest loobus ja väntas Lätti
Tähelepanu keset naudib Jürka
Selleks valgete kogukonnas selga tõmbaks burka
Evert meil väitleb vihaselt-vihaselt
Jõuksis toonitab lihaseid-lihaseid
Renate ohtralt sööb šokolaadi
Lihaste taastumiseks ka veidi naati
Keset koolipäeva kipub ära kaduma Christian
Lemmikpoliitik on tal vist Galojan
Neid ridu kirjutades lausa suitsesid rastad
Hooliv klass Arthuri pead jahutamiseks kastab.
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12.b on väga kokkuhoidev. Klass on õppimiskallakuga ja alati valmis üksteist aitama. Nad võtavad ka
aktiivselt osa mitmesugustest konkurssidest, võistlustest, esinemistest koolilaval. Kolm aastat on nende
esinemisi hinnanud kõrgelt publik ja nad on võitnud
mitmeid eripreemiaid. Igal aastal oleme külastanud
ülikoolide töötubasid, käinud õppereisidel ja aasta
lõpus puhkamas Lõuna-Eestis. Suur koormus on ka
õpilasfirma loomisel ja selle töös hoidmisel. Loomulikult oli hobi ka autojuhilubade saamine ja tööl käimine, et saaks reisida ja autoga koolis käia. Minu jaoks
on nad olnud elu parim klass - selle eest suur tänu
neile.
Tiiu Niidas

8
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12.C HETKI
Minu esimene. Minu ainus minu
elu sellel kümnendil. Alles olin ise
keskkoolipingis, kas mul oli midagi anda? Võib olla ainult võtsin, et
ise suuremaks inimeseks saada.
Kolm aastat tagasi sain multimeediaklassi, sest selle suuna õpilasi
peeti seni palju passiivsemaks kooli
huvitegevuses kui teisi – teeme ära,
no problemo! Algus ei olnud kerge.
Vahepeal ei olnud ka kerge. Minu
enda uueks vaenlaseks sai e-kool ja
lõputud vabandused, mida oli kohati väga keeruline uskuda, ja mõnes kohas lasin ka kohati arvata,
et jäin uskuma. Noh, on tõsi! Eks
inimene peab ju koolis õppima ka
elu ning väljaspool jooni ja ruute
ka toimetama ja kogemusi saama.
Kokkuvõttes petetakse elus valedega ju vaid iseennast – teised ei kannata. Nägin üsna pea, et vastastikune usaldus viib aususeni – isegi kui
karm tundus. Sain aga kinnituse,
et kõik ei hoidu, sest ette hoiatatud
on, mõni peabki ise näpud kõrvetama.

etles Tallinna parimaks, tegi nii
rebaste ristimise, õpetajate päeva,
kooli juubelikontserdi jm meeldejäävaks, tantsis erinevaid stiile, tegi
nalja, tegi multimeediasuuna popiks! Eks nii mõnigi kord liigutati,
kui klassijuss oli juba mitu korda
rääkimas käinud ja proovis kõrval
seisnud või laval kaasa harjutanud
– aga mulle tundus, et nauditi ja
ühtsustunne tekkis just nende asjade kaudu.

üksteisele. Alguse kohmakus ja
pinnapealne viisakus asendus poole gümnaasiumi pealt otse silma
vaatava suhtega. Ma ei ole kunagi
armastanud formaalset, autoritaarset suhet, aga pean lugupidamisest
ja aususest väga lugu. Ma tänan
sind hetkede eest, kui saime naerda, kui istusime maha ja rääkisime
tõsistest asjadest. Hetkede eest, kui
käisin „loengut” pidamas ja väljudes mõtlesin vahel, kas seda oli
vaja, ning kindlasti mõtlesid sama,
aga üsna pea said nendest sellised
õpikohad meile mõlemale ja harjusime rääkima, mõistma! Tänan
veel hetkede eest, mil vaikus oli,
mil silm läks märjaks. Meelde jäävad hetked, kui usaldasid mulle
koduse või suhtemure, terviseprobleemi, elu ja surma vahelise kogemuse põhjuse, viisid mind oma
mõttemaailma, jagasid kirgi, panid
kuulama ja küsima nii sinult kui
endalt.

Tegelikult ei jää ma teid üldse ainult huvitegevuse kohapealt mäleMa võiksin ju praalida. Oot, no tama. Arvasin, et kui võtan klassi,
korraks praalingi. Aga kes ei tea siis hoian kooliasjad korras, osa44. lennu C-klassi? Esimene mul- len teiega huvitegevuses, mõned
timeediaklass, kes suutis kooli aja- ei meeldi ka, aga saame hakkama
loos kõike järgmist kolme aasta ning siis läheme kolme aasta pärast
jooksul vaid oma klassiga: võidut- kenasti laiali. Ma ei oleks eluski
ses vabariigis kõikidel filmifestiva- arvanud, et võttes klassi, saan ligi
lidel, osales edukalt kooli Playboxil, kolmkümmend hinge hoida!Elus
Moepeeglil, tõi koju mainekaid hinge hoida – see ongi tegelikult
fotograafiaauhindu, pani taskusse klassijuhataja ainus ülesanne!
ka loodusviktoriini medalid, ande- Minu ülesanne. Vähemalt mina jäka lapse tiitlid, aasta teo tiitli, tegi reldan nii.
Meie klassis on igaühel sõber ja
mitme sündmuse logo, kujundumitte kellelgi vaenlast! Mulle jääb
sed, plakatid, laulis kooris, osales Kolme aasta jooksul avasime end meelde, kuidas üks teist ütles, et
kooli esindavas spordivõistkonnas,
OBJEKTIIV 2017
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kahju on vaadata, kuidas mõni
klass Instagramis armastava mulje
jätab, aga tegelikult nii meeletult
seljataga jahvatab – nii hea, et meie
klassis on ausad suhted ja kõik hoitud, isegi kui kõik sõbrad ei ole!
Aitäh – mul oli klassijuhatajana
sel hetkel südames suurim rõõm
ja uhkustunne – rohkem kui mõne
konkursivõidu korral. On ju konkursivõit kohati kellegi arvamuse järgi esile tõstmine, aga suhted
klassis on klassi ühine töövõit!
Minu viimase poolaasta arenguvestlused teiega on olnud mu päevade parimad lõpud. Ja kui üks teist
kolmetunnilise vestluse lõpus ütles
kallistades vaikselt ja siis haihtudes
kiirelt „aitäh, et sa olemas oled”,
siis nüüd tahan ma öelda sulle, mu
c-kas, et nii äge, et sind siia ilma
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Üheksandas klassis otsustasin ma
viimasel hetkel, et tulen Tallinna 32. Keskkooli katsetele ja selle
kooli katsed jäävad minu ainukeseks. Võin öelda, et see oli terve
koolitee kõige parem otsus, kuigi
ma ei teadnud sellest koolist auMa õppisin enda ja oma töö kohta salt öeldes midagi. Kui pidin valipalju just klassijussina, just Sinuga ma nelja õppesuuna vahel, siis olin
koos!
kahevahel, kas valida multimeedia
või humanitaaria. Lõpuks otsustaAitäh, sõbrad! Lennake kõrgelt sin multimeedia kasuks, kuigi mul
ja tulge ikka külla ka. Tsiteerides erialaseid teadmisi polnud (peale
Ülot: „Pagan!” E-koolist loobuk- loomade pildistamise algelisel tasin kohe, aga teiega alles hakkasin semel) ja ma olen nii õnnelik, et
harjuma. Lõpetamegi koolitee ar- sattusin just selliste inimestega 12.c
mumisfaasis, õnneks ei olegi suhtel klassi.
aega jahtuda.
Olin oma eelmises koolis ka c-klassis ja teadsin, et ega c-klassid miC 2014 – ∞
dagi väga erilist korda ei saada, aga
Teie Kristel see arvamus kadus mul kiiresti,
loodi! Sa oled unikaalne, oluline,
eriline inimene. Ära kunagi oma
elus alistu võitluseta, ei kellegi teise
halva sõna, teo või enda kukkumiste, mõnuainete, madalate hetkede
järel. Elu on selleks liiga ilus!

OBJEKTIIV 2017

kui hakkasin kümnendas klassis
oma uues koolis käima. Alguses oli
muidugi suur hirm, sest olin harjunud olema vaikne hiireke, ja nii
ma siis läksin 1. septembril kooli ja
nägin, kuidas kõik mind vaatavad,
ja mõtlesin, et mina küll kellegagi
suhelda ei julge, aga mu klass aitas
mul lõpuks ennast avada ja sain
tänu nendele inimestele olla mina
ise, see mina, keda olin üheksa aastat varjanud.

sed kunstiinimesed ja see teebki sijuhatajale Kristel Kubberile, kes
meist ühe huvitava ja vahva klassi. on aidanud meil saada sellisteks
inimesteks, kes me oleme, ja tänu
Muidugi on meie klass tuntud kellele me ikkagi selle 12. klassi
poiste lühifilmide ja Urmeti näitle- loodetavasti ära lõpetame. Aitäh,
jatöö poolest, aga nendel ma pike- et Sa meile pinda käisid hinnete ja
malt ei peatu, sest nemad on juba puudumistega, kuigi see oli tüütu,
piisavalt tähelepanu saanud (aga aga meil oli seda tegelikult vaja. Aite olete suurepärased ja ma kades- täh, et Sa sundisid meid üritustel
tan teid). Meie klass on andekas osalema, sest just nendest tulevad
ka laulmises ja tantsimises, kuid parimad mälestused, ja ma loodan
kõige andekamad on minu klassi väga, et me ei kurnanud Sind ära
inimesed siiski nalja tegemises ja ja Sa jääd meid igatsema ning Sulle
see on kunst omaette. Ma isegi ei jäävad meelde ainult ilusad ja toretea enam, kui palju meil on ühiseid dad mälestused meist!
nalju ja humoorikaid seiku, sest
kolme aasta peale on neid kogune- Mul on tunne, et kolme aastaga
nud ühe paksu raamatu jagu ja lõp- olen ma leidnud endale sõbrad ka
pu ei tundu olevat. Noh ja ei maksa järgnevateks aastateks ja see on
unustada Ülot, kes suudab tun- palju suurem võit, võrreldes tundinis olles alati magama jääda pead des saadud teadmistele.
lauale panemata (mis on siiamaani
suur müsteerium) ja keda siis Tiiu Ma armastan teid kõiki, mu kallis
Niidas käib aeg- ajalt paitamas.
12.c, ja ma jään igatsema vahetundides ja tundides veedetud aega
Kolm aastat nende inimestega on ning ka niisama koosolemist! 2014
läinud liiga kiiresti ja väga raske on - ∞
siia kirjutada kokkuvõtvat teksti,
sest siin klassis on nii palju juhtuAnna Maria Jäetma 12.c
nud ja tahaks iga inimest nimeliselt
ära märkida ja tema kohta midagi
head ja tarka öelda, aga eks need
kõige paremad lood ja naljad võivadki meie endi teada jääda.

Tunnistan, et alguses läks meil kõik
üle kivide ja kändude, meenutades
esimese aasta Playboxi proove,
kus ma karjusin ja kamandasin, et
inimesed ikka kaasa teeksid ja niisama ei passiks, ning kuidas mul
tekkis juba allaandmise tunne, aga
kui tuli 2014. aasta Playbox ja me
saime oma Thrilleri eest kolmanda
koha, siis sain aru, et mu klassis on
ikka paganama ägedad inimesed
ja koos me saavutame veel palju.
Meie klassil on üldse Playboxiga
selline naljakas läbisaamine: ei suuda koos laulu valida ja kui viimasel
hetkel saame endale mingi laulu,
siis ei suuda me proove teha ja kõik
jääb viimasele nädalale. Ometi, kui
Playbox on käes, siis tuleb meie
klassil mingisugune eriline tuhin
ja tegemise soov ja me oleme iga
aasta suutnud teha väga lahedad
kavad omas võtmes.
Nüüd saan aru, et kolme aastaga
olen õppinud oma klassi armastaMa arvan, et ükskõik kes mõtleb ma ja selline asi on võimalik ainult
meie klassi peale, ütleks kohe, et nende inimestega. Siin kohal terme ei ole just kõige tublimad ja vitan ka meie klassi kadu, kes on
edukamad õppijad ega kooliskäi- sama vahvad ja kuuluvad ikkagi
jad, aga me oleme kõik omamoodi 12.c hulka, tahavad nad seda või ei.
loomingulised ja teistsuguse maailmapildiga ehk siis olemegi selli- Lõpetuseks väga suur aitäh klasOBJEKTIIV 2017
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12.d on tantsuklass
Enda gümnaasiumiaastatele vaatas
tagasi Kaidi Elmik
Minu jaoks on gümnaasiumiaastad möödunud väga emotsionaalselt. Olen mõtelnud, et ma ei taha
kooli minna, sest kõik ajavad mind
nii väga närvi, aga olen tulnud ka
suurepärase tunde ja ootusärevusega. Kindel on aga see, et meelde
jääb ikka hea tunne. Eriti nüüd, kui
reaalsus on, et kõik see, mis ees ootab, on umbes miljon korda õudsem kui kell 8 sammude kooli poole seadmine, tulen siia kooli kohe
eriti rõõmuga.
Minu klass, 12.d... Mida oskan öelda? See pole kindlasti selline klass,
mida nimetada ideaalseks, aga
mingi oma võlu selles siiski on.
Kui me teeme proove mõneks esinemiseks, siis sõprust meie klassis
ei eksisteeri. Ometi kui asja valmis
saame, tuleb see taas tagasi. Meie
klassi omapära on see, et nii palju erinevaid inimesi on ühte klassi sattunud.Kõigil minu klassikaaslastel on täiesti erinev välimus,
stiil, maailmavaade ja arusaam asjadest. See on mind nii meeletult
närvi ajanud kui ka palju nalja teinud. Sõna, millega klassi meenutama jään, on villane. Ma arvan, et
kõik saavad aru, mida ma sellega
mõtlen
Sel aastal saavutas 12.d klass esimese koha Playboxil. Melu selle ümber
meenutas Richard Sepajõe:
Alguses oli selline lugu, et me ikkagi lõpetame ja peame tegema midagi ja kõik loopisid ideid, mis kellelegi ei sobinud. Mina uuena ka

midagi pakkuma ei rutanud, sest
ei teadnud, mida täpselt oodatakse, ja ses suhtes mina eriti kaasa ei
rääkinud. Siis meie klassist Anette
Tõnnus postitas klassichati selle Sia
- The Greatest: “Äkki teeks seda?”.
Ja järsku kõigile meeldis, kõik olid
nõus. Oligi otsus tehtud.

ei olnud ka õpetajad enam kurjad,
sest nad nägid, et me oleme tõesti
sellega ka tööd teinud.

Enne esinemist ma ei teadnud,
milline on siin koolis tase ja kui
palju keegi tööd on teinud. Ikkagi tundus meie värk nii vinge, ma
mõtlesin küll, et kuradi lahe, et selMiikal, meie koreograafil, hakkas lega võiks tõesti võita. Tegelikult
kohe mõte tööle. Osa kohti võt- ma ei mõelnud sellele päriselt mittis ta muusikavideost, kuid min- te kordagi, see tundus küll lahe, aga
gid kohad, kus tervet massi näha me ju ei teadnud, mida teised teepolnud, mõtles ise välja. Lõpuks vad. Kui saime esikoha, siis mõtlesai see hästi terviklik. Proovide sime küll, et oli ikka vinge asi. Just
ajal olid kõik õpetajad nii kurjad, see, et klass suutis end kokku võtsest me küsisime ikka igast tun- ta ja midagi koos teha, see oli häsnist proovi tegemiseks ära, ja pal- ti cool
ju auru läks skeemimisele, millisest tunnist nüüd ära saab. Proovi .
me ikka tegime tublisti ja sammud Eva Kalbus
saime selgeks mõne prooviga, aga Emotsionaalne kooslus. Kui neile
aega võttis puhastamine ja lihvimi- midagi meeldib, siis näitavad nad
ne, et see ka ilus välja näeks. Tülli seda välja. Ja kui ei meeldi, siis same eriti ei läinudki, Miika oli ko- muti.
reograaf ja kõigi jaoks oli tähtis
lihtsalt proovis kohal käia. Lõpuks On küll kaks erinevat suunda,

OBJEKTIIV 2017

12

aga ühisnimetaja on 32. keskkooli
tantsuklass. Kui on vaja klassi esindada, siis on kõik klassi eest väljas,
peaaegu!
Koolis saavad üllatavalt hästi hakkama - mõned lausa suurepäraselt!
Kui 12.d möödub, siis seda on
kuulda.
Hea sõnaga jäävad 12.d klassi meenutama ka nende nooremad kooliõed ja -vennad.
Violeta Osula, 11.d
Mis võiksid olla kolm põhjust selleks, et mul on teie lõpetamisest
hea meel?

et te end siia kooli nii palju jätsite.
Hea meel on mul selle üle, et teid
igatsema jäädakse, ja hea meel on
mul selle üle, et te nii toredad ja
sooja hingega inimesed olete.
Ajage tiivad laiali ja ma veel tahan
teid näha, kõrgemal, kaugemal!

Vastus on see, et kellelgi ei ole hea
meel teie lõpetamise üle. Muidugi
on rõõm see, et te lõpuks oma tiivad laiali ajate ja oma kutsumuste ja unistuste poole lennata saaPirte Laura Lember, 11.d
te. Paraku teid enam ei ole ja kool
Et teie unistused kõik täituks, et te
on kõle. Hea meel on mul selle üle,
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jääks iseendaks ning jääks omavahel suhtlema ja tuleks meile ikka
külla
Johan Pastarus, 11.c
Tänud Kaidi Elmik ilusa tantsu
eest lõpuetendusel, dj merx sind
ma armastan, ära mine palun. Deniss, pane edasi ja Carmen - ilus
olid tommy cashi videos. 12.d, te
olete kuradi kõvad!

MILLIST ŠOKOLAADI
EKSAMILE KAASA VÕTTA?
Eksam on stressirohke. Sel ajal
tuleb väga paljude inimestega jagada umbset klassiruumi, kus õhus
palju pinget, kuid mitte ühtegi
head mõtet. Kuidas seda aega lõbusamaks teha? Süüa midagi, midagi
head. Näiteks šokolaadi. Teadlased
on kindlaks teinud, et normaalses
koguses šokolaadi tekitab heaolutunde, tõstab tuju ning maandab
stressi, lisaks aitab ära hoida ka
mitmesuguseid
tervisehädasid.
Avastuste puhul tasub aga meeles
pidada, et need kehtivad ainult tumeda, suure kakaosisalduse korral.
Mõned soovitused, millist šokolaadide sortimenti pakuvad Maxima
letid. Valik pole just suur, kuid
igaüks peaks leidma endale oma.
Maiustamist on nii Eestist kui ka
välismaalt, nii tuntumaid kui ka
tundmatuid brände.

Tumeda šokolaadi sõpradele
Kõige suurema kakaosisaldusega
šokolaad, mille Maxima letist võib
leida, on Pergale toode. Selle tumedas tahvlis on kakaod 72 %.

Armastajatele
Kui šokolaad on sinu kirg, peaksid
peale eksamit premeerima ennast
tõsise purgi Nutellaga. Ära eksamile kaasa võta, sest võib juhtuda,
et mõned sõnad lähevad selle all
kaduma.

Valget šokolaadi armastavatele
Seda tüüpi šokolaade on leitav
kõige vähem. Esindatud on mõned Jäätise nautlejatele
Üks paremaid šokolaadijäätiseid
klassikalised Kalevi väljalasked.
on LaMuu Browniejäätis, mis
õnneks ka 100% vegan. Pole leitav
Suure tahvli austajatele
Midagi Kalevi mütoloogiliste Maximast, kuid raudselt proovitegelaste sarjast, kus jagub leide mist väärt.
Gurmaanidele
pähklite, madlitega, tumedat või
Kui oled väsinud iga kord Milkat piimašokolaadi. Tasub proovida Kui sa aga arvad, et pole veel valostmast, proovi seekord Heidi uut “Piretit” tervete metspähklite- mis uusi maitseid proovima, jää
Gourmet mandli- ja kirsišokolaadi ga.
edasi oma Mesikäpa, Geisha või
või pööra siiski tagasi tuntud tunMilka juurde. Ka need leiad avaralt
tud brändide poole, vali suur karp Krõbistajatele
riiulilt.
Raffaellosid, kuid mitte matemaa- Kui tahad tunda end kui tõeline
tikaeksamile.
orav, on just sinu jaoks Oravakese
pähklid ja mandlid, erinevate
Jõulude igatsejale
glasuuridega. Leitavad šokolaadide
Heidi Delight - piparkoogimaitse- kõrvalt.
line šokolaad
Kõige odavam šokolaad
Raha pole ju kunagi. Kakaotahvel
Olympia maksab ainult 0.49 eurot
või võta mõni allahinnatud toode.
Hommikupoole peaks neid veel ka
saada olema.

OBJEKTIIV 2017

14

kristel birgit potsepp 12.a

Richard sepajõe 12.d

MASSTOODANG
ma tahan olla elus olemise tunne
ilma teiste inimesteta
ma ei taha haletsust uhkust pettumust armastust
ma tahan olla elus
ilma hingamata ainet vahetamata biomolekuliteta
ma ei taha
et peale õnnetust
mu enda aju mulle kaasa tunneks
mind haletseks
mind sertaliinist tühjaks pumpaks
ma ei taha
armastusega kaasnevaid tuumaplahvatusi mu enda ajus
ma ei taha
et keegi peaks õnneks mulle enda armastust kehasse siirdama
ma ei taha olla mingi heategevusettevõte
võtta teiste armastust vastu
ja anda enda kehast ja vaimust kõik vastu
olla lõksus inimkehas
sõltuda sellest mida 12 aastat gümnaasiumis kohustuslikuna õppisin
ning liiga palju teada sain
sest ma ei taha teada et
armastuse üledoos
põhjustab skisofreeniat
ning et armastus
mida pidasin imeks
on tehislikult toodetav massimood
mis üldse on päris?
varsti
isegi mitte elu
***
idülliline suhe
kunstnikuga
seisneks konfliktis
kus üks unistab abielust
ja teine enesetapust
kordamööda
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Maailmasõda
Oli kole vägivald
Saksamaa kaotas
***
Sõitsin bussis
Must mees mu kõrval
Küsin, Lähed Marsis?
Noogutab
Okei
Tuisu
Marsi
Ei läinud maha
No lähme linna
***
Too hingerahu
Kaota kõik halvad varjud
Näita iseend
***
Sa tuled, ma jään
Ma tulen, sa jääd
Me kokku jääme
Ma näen
Sa jälle läed
Sa tuled, sa läed
Ja mina lähen ka
Sest sina läksid
Näen
Mäed tõusnud
Ja su jää-külmad käed
Ja sa läed
Ja sa ei tea kui raske mul on, näed
Ja ma ei tea, kas sa näed
Või kas sa üldse vaatad selliseid asju
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