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M6lestusi pEREKoNNAOpETUs E tunnist
Opetajateks olid Arno Porno ja I(ristiina l{umm. I(uigi tund oLi mdeldud 11e
klassile oli unni l6puks pool kooli selles klassis koos. P6hjuseks \rast see, et

nditlil<.ku materjali (video) kasutades dpetati, kuidas kaotada siiiitust. t,\agu

selgus, oli enamikul tunnisviibijaist see veel alles, nii et dpetus liks r-ihemalt

asja ette. Neil, kellel sriritus juba liinud, vdis selles tunnis pisut igav olla. Aga
kotdamine on tarkuse ema.

MHlcstusi usudPErusE tunnist
Tunni algul venis sisse Thomas Frankenstein. Piibli asemel

koukis ta kotist vdlja iihe hirmus paksu raamatu (pealkirja
kahjuks ei mCleta), pidades seda piiblist huvitavamala. Tund

mci,odus nii, et 6p. Ftankenstein siibetdas tahv[ ees edasi-
tagasi aeg-ajalt habet srigades, nirviliselt kriiti mudides,

midagi tahvLile kritseldades ning pidevalt midagr seletades.

Raamatu sisu jiii paljudele sama arusaamatuks kui ennegi.

Onn, et Thomas Frankensteinile oli nirni seljale kirjutarud.

muidu oleks teda ehk Toomas Jiirgensteiniks peetud.



t4ftuNq KOOLIELU ApRtuMqq

flo./r/;*;
Sa v6tsid kitte Miilangu uue numbri. Rahune Kontsentreeru.
Viska oma peast k6ih teised mdtted. Las maailm Sinu iimber
hajub. K6ige parem on sulgeda uks, tavaliselt on telekas teises
toas. Utle teistele kohe: "Ei, ma ei taha telekat vaadata !" Ude
kdvemini - muidu nad ei kuule Sind : "Ma loen, ma ei taha, et
mind hiiiritakse!" V6ib-olla nad ei kuulnud Sind kogu selle
lirmi sees, rddgi kdvemin| kisenda: "Ma loen Miilaaga uut
numbrit!" Vdi kui Sa eelistad vaikimist. siis lihtsalt looda. et
nad jltavad Su rahule.

Otsi endale mugavaim koht. Istu, siruta end viilja, keri kerra
v6i leba niisama. Toeta selg tooli seljatoele, sohvale, kiiktoolile
v6i kuietile. Sa void isegr seista klte peal pea daspidi, jooga
asendis. Koos lehega, rilemine ots all, sundimatult.

Loomulikult! Ideaalset positsiooni lugemiseks leida on
v6imatu. Vanasti tavatseti lugeda piisti seistes, puldi taga,
liikumatr.rlt. Nii nad puhkasid, kui nad olid vdsinud hobuse
selias tatsutamisest. Keegi ei mdelnud kunagi, et v6iks lugeda
hobuse seljas. Noh, mida Sa veel ootad? Sluta oma jalgu,
mine edasi ja toeta oma jalad padjale, kahele padjale, sohva
kisitoele, toolileenile, kohvilauale, kirjunrslauale, klaverile v6i
telekale Ah 5ige, telekas on ju teises toas!? Esmalt v6ta kngad

lalasg kui Sa tahad pane oma jalad iiles, kui ei, iira pane. Niiiid
dra seisa seal kingad iihes, leht teises kles.

Reguleeri valgus rui, et see ei rikuks Sinu silmi. Tee seda kohe,
sellepiitast kui Sa kord juba lugema oled hakanud, ei tule enam
aega, et ennast nihutada. Tee kindlaks, et lehekiilg poleks
varjus, mustad tihed hajuvad hallis taustas nagu kari hiiri,
kuid ole ettevaadik, et valgus ei oleks liiga tugev, et silmi ei
pimestaks hirmus paberivalge. Priiia niiiid ette neha kdike,
mis vdib segada Sinu lugemist. Kui Sa suitsetad, pane sigaretid
ja tuhatoos kdeulatusse Veel mrdagr? I{as Sa pead pissil kiima?
Hea kiill, eks Sa ise tead.

Sa ei oota tegelikult sellest lehest midagr eril.ist. Sa lihtsalt
oled sedasorti inimene, kes ei oota enam millestki midagt. Sa
tead, et parim, mis Sa v6id teha, on vdltida halvimat. See on
jiireldus, milleni Sa oled j6udnud nii isildikus elus kui ka iildistes
asjades, isegr rahvusvahelistes afidrides. Miks siis ajalehti
lugeda? Noh, tepselt nagu teistel aladelgi usud Sa, et v5id
ennast seadusl.ikult usaldada; see nooruslik m6nu on Sul veel
alles, et Sa vdid kritiseedda, mida tahad ja olla 6nnelik v6i
kurb.

Veiko

Koolis tiihistati Eesti Vabariigi 80. aastapAena.

23. veebruaril, iiks pdev enne Vabariigi aasapeeva, toimus
HTG aulas aktus. Nagu avaliselq alusati lipu sissetoomiseg4
jiirgnesid k6ned ning etteasted. Koor laulis kaks laulu, millest
teine ei sobinud isamaalisse miljo<isse. Va[anigi aasapieval
peaksid k5lama isamaalised laulud mis meelestaksid 6pilasi
kuulama siigavam6ttelisi kdnesid. Ptast koori eshernist nrli
hr. Tdnis Lukase siigavalt pariootiline etteaste. Ka
treffnedstide Iuulekompositsioon haakus pievameeleoluga.
Aktuse jiitel sciodi klassides siinnipievakringleid.
Selleks, et kasvatada tuliselt eestimeelseid noori, peaks
p6orama rohkem tihelepanu sellele, et satnaste fituste
ideoloogide isamaalised k6ned j6uaksid 6pilasteni palju
paremini, kui nendele eelneksid eesti hdiloojate poolt loodud
laulutstikkel.
Loodame, te jiirgmisel aastal n:l.eb aktus palju pidulikum.

Onu Robert

t,
J

Miks ei v6irud meie tahvataotsiiad esioeda?
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APRILLMq? TNTERViNT t4ttuNq

J/ln errttutl, et mn, olen neittz ...
Ma tean, Sa polelumal

1a soougi mul on maine
kdia lSpuni tee
Sinu silmade kunas
oIIa lihtsah Su naine.

E. Veenpete
Ei, see pole mingi luulev6isdus, vaid t6sine ilrtervjuu Ene
Veenperega.
Kui juba luuletuste ettelugemiseks ldks - kas Te olete
paliu om aloominguga tegel en u d ?
Proosat pole ma kirjutanud, kuid luuletusi kiill, eriti
keskkooli ajal ja iilikooLi alguses.
Kas midagi avaldatud ka on?

Jah, muidugi. Ulikooli lehes '.TU,,. Mul on moned veel
meeles...tiks oli isast. Uldse mingr 4 - 5 korda avaldati.
Teisel kursusel l6petasin dra.I-eidsin, et olen piisavaltvana.
Kr.isimusele: "Kust Te ptuit olerei,,tuli ltihike ja konkreeme
vash-rs: "Pirnust".
Mis ia kes on Teie lemmikud?
Lemmikasi voi -isik!? Asi on tdenioliselt hea raamat. Isik mu
viiike hitar
Mis Teie hobideks on?
Idamaa Fr.losoofia, kunagi oJi koroona ming. Hobi. Hobi!
Hobi? Lugemine .. . jooga, kdik, mida ma teen...
Olete Te kaua /oogat hafiastanud?
Enne ma teg'in niisama, ajaviiteks, kuid nr.irid olen juba aasta
tdsiselt teinud.
Miltega Te TI) iuutes tegelete?
Teen magistritood pedagoogika a.lal.Juba kaks aastat. Kevadel
ldpeb aeg dta, aga selleks ajaks ei j6ua ma oma magrstritrioga

- l6pule.
Millega Te peale kooli veel tegelete?
See, millega ma praegu tegelen, on iiks asi. Mul on piiratud
hikumisv6ime ja ma tegelen lugemise, jooga, kirjavahetuse,
arvutga - nii palju kui mul vaja on, sest arvuti on minu laoks
vahend, mitte eesmiirk. Kuid m.is ma k6ik olen teinud! Ma
v6in tootada kosmeetikuna, soome keele giidina. Tulevikus,
r'6ib-olla teengi kodus kosmeetikakabineti. Silmad olen ma
voimeline nditeks pdhe tegema kahe minutiga.
Mis Teid uihale aiab?
Ma suudan sellesr niiiid iile olla, kuid mind ajavad siiskivihale
aktiivsed ja lollid inimesed. Kunag'i ma lusa hakkasin nii
tegema... (vitistab ennast).
Kes Te aruate ennast olewtP
Ma arvan, et ma olen naine - eelk6ige naine ja inimene.
Kuhu Te olete oma elus i6udnud, kuhu Te tahaksite
i6uda?
T6enioliselt olen ma j6udnud arusaam.iseni. et ma olen veel
viga rumal-..et me oleme t6epoolest k6ik maailma dppima

\

rulnud. Mulle meeldib olla 6petaia.

Kuhu ma tahaksin aga jouda? Tahaksin jouda sisemise
tasakaaluni. V6i oli see kiisimus karjiiiiri kohta? Karjiiri ma
ei soovi teha. Mulle on pal-urud vdimalust olia dppealajuhataJa.
Mitte si.in koolis. Ma olen rira oelnud, sest mulle meeldib mu
toci 6petajana. See v6ib tunduda uskumatuna, aga mulle mingil
miidral MEELDIB olla dpetaja. Oleks ju kohutav, kui kdik
dpetalad t<iotaksid katjiiiiri mmel.
Kas Te +dikesi ligaseid olevusi ka atmastate? (M6eldud
on esnajoones konni.)
See on sama, mis kassipoegadega - vdikesed on piris armsad.
Mida Te meie koolist aruate?
Uldiselt awan, et praegu ei kujuta ma ennast kuskil teises
KOOlrS ette.

Kus Te olete 6petanud?
Kaheksandas Keskkoolis, ka Pedagoogikakoolis - praeguses
Opetajate Seminads ia Treffneris muiJugi.
Kas Te tahaksite kultugi muiale elanza minna?
Kindlasti tahalain ma jiiii& Eestisse. Selle kohta iitleksin ma
niimoodi, et muutused ei saa kunagi nrlla viiljastpoolt Ja see,
et ma ldhen Soome v6i Inglismaale... Ma tahaksin kj.ia fua
kuid mitte iiiiida sinna elama. Mulle meeldib see tsiiklilisus,
azstzajad.
I(as Teil on koduloomi?
Rott. Akvaarium...kalad. Kassipojad meddivad ka, aga nad
kasvavad suueks ja siis nad enam ei meeldi.

Teadmiseks k6igile, et kes soovib rohkem teada saada, siis
ma usun, et 6p. Veenperel ei ole midagi selle vastu, kui Te
otse Temalt endalt kiisite. Head kiisimist!

Gunnar
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HftMNq T'T'DIS ApRtuMq?

E^IE UEEMERE |4'frfl KOALI'T I/;+LJft!

Miilestusi euroopetuse
tunnist
1. aprillil oli dpetaiate
esimeseks tunniks
euro6petus, mida andis
6petaja Voldemar-Peet

J6gi koos oma abilisega.
Kommenteerides selle
tunni muljeid ja seal
tekkinud m6tteid,
alustaksin natuke
kaugemdt.
Umbes pool aastat tagasi
tunnetasin ma iihe filosooFran:nni ajal klassi vdsimust ja
suutmatust keskenduda ainele. Oli kaheksanda tunni l6pp ning
ma rdlkisin parajasti Aquino Thomasest ja tema kLjutatud
paksrst Smnast, mille kohta mees elu l6pul rides, et tdelise
kogemuse k6rval pole kirjapandu ikka midagi viiiitt. Tegtn
oma jumr pausi ja palusin Hassil kirjutada, millele nad hetk
tagasi m6desid Toon ira m6ned liihendan:d valikvastused:
o koiu magama tahaks
o pole tiikk aega luuletanud
o pinginaaber on Poku moodi
o mida saaks teha laiali lammutanrd patareidega
o tiiuslikkusest tiieliku segaduseni on iiksairus samm
Veel m6eldi s<iogis! arvutitesg armastusesg loomadest ia minu
t66mrtks kt Stnnast.
KiiLllap v6isid euto6petajad tunda end iisna samamoodi, sest
juba n:nni alguses said neile osaks rasked katsumused: Ulle
demonstreeds k6igile oma uue deodorandi l6hna, Hannes

Sellsed on meile k6igile tuatud...
piiiidis kaasdpilastele sarvi plhe kasvatada, Mirt esitas
dpetajatele keerulisi kiisimusi ja Ene oli igal muul viisil tahutu
ja kippus n:ndi kommenteedma. Eurole ei keskendunud eriti
keegi, ehkki ma piiris t6siselt tajusin, et tean sellest iisna vehe.
Onneks olid 6petajad meie passiivsuse ja rahutusega
arvestanud. Tunnis kaasatciotamise motivatsiooni t6strniseks
olid digesti vastanutele preemiaks komrnid, mida ulja kaarega
klassi lennutati fla mha ihvardasin iikskord kedagi kriidiga
visata! Hiibi!). Imelikul kcinbel langesid 6igete vastuste eest
kommid iiitiekindlalt osaks Mallele, mi& ta kiill lahkelt teistele
jagas. Mina ei osanud seda muidu seletada kui piihakirja
s6nadega: Sut igalihele, kellel ox, a ake, ja tal on rohkem kxi
killah. . .Yordsest jagamisest 6peajate poolt ei olnud igatahes
juttugi.
Aga isegi kommidest ei piisanud. Korra hoidmiseks olid
6peajad sunnitud Ene koolist viilja heitma. Otsus j5ustus
vahenrlt peale selle viiljaiidemis t.

* Opetajate tesoluutsus
* jatkus ka peale tunni

l6ppu.  Meessoost
Spilased pidid toolid

* '  :  laudadele asetama.'  lauoaoele asetama.
', 

Hoolimata sellest, et

Eutoopas sellise soo-
lise ahistamisega kiill
n6us ei oldaks, allusime
6petajate koraldustele.
Ktliap m6iutas meie
t6rkumata allumist ka
Ene kohta tehtud karm
otsus.

6p ane Toomas
,..kortalikud 6pilased.

A
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APPILLNqg KOOLTELU HfiUNq

pxJ ,Or& fa,-a'r

Ema ldeiti on piris m6nus kanda...

see ju lausa tapab!).

See oli mirtsikuus, kui
need,  kes us inas t i
kool is tendi  lugesid,
v6 is id  s  eal t  le ida
vitvikireva kuulutuse,
mis kutsus koiki kooli
stiilipeole See oli midagi
tiiesti uut! Pealegi oli
palutud tulla 60-ndate
stiilis riietatult. Endast
keskmiselt histi arvav
inimene mdtles kind-
Iasti, et mis niii id?
Mingid kiimnendikud
tewad mingtt stiilipidu,
kus tuleb mingid
"vanaaegsed" r i ided
selga a jada ja  kus
niikuinri on ainult
igavad inimesed ja
n6me muusika... pileti-
raha peab ka veel
plekkima (10 krooni -

Selline m6ttelend tabas vist paljusid, seda oli hiljem niiha
kohale ilmunud rahvahulgast Kuid siiski leidus ka selliseid,
kes arv-asid, et ega see iiks 6htu neilt tiikki lailjest ikka ei v6ta
ja osustasid kohale n:lla.
Stiil oli see, millest tol 6htul kiill puudust ei olnud. Riietus oli

vastav - kilud pluusid, alt laienevad piiksid, lehvid, paelad ja
mida iganes veel. Ka aula oli stiilselt kaunisatud. Tunne oli
t6esti selline, nagu oleks umbes 30 aastat ajas tagasi ldinud.
Meeleolu oli enamikul inimestest hea, kuid loomulikult oli ka
neid, kes silmnihtavalt ebamugavust nrndsid, kuid ei saa ju
n6uda, et igaiiks suudaks end hdsti tunda kuskil emade-isade
noorp6lve aiastus.
Mis seal siis toimus? Kiimnendikud esinesid omatehtud
kavaga, organiseeritud oli loterii (enu vigevad oLid auhinnad-
kes kdis, see teab!), valiti 6htu stiilseim poiss ja tiidruk. Kui
nn. amedik osa ldbi sai, v6is tantsida ja seda ka uuerna muusika
jiirgi. Ja sns
tundsid kiill
k6ik end
sulaepiraselt
P i d u t s e t i
kella kiim-
neni.
V6ib rielda,
et korraldu-
se poolest
oli k6ik pa-
ds histi 6n-
nestunud.
Kahju ainult, Igal tindel csireas.

et rahvast oli vdhe. Kui mitte just stiilipidu, siis midagi
sellesatnast vdiks kindlasti veel edaspidigi koraldada. Julge
pealehakkamine on ikkagi pool v6rtu.

Liana

Yes. . .itt TTT again. (featcher Talking Too much)
Kiilli Rootsi

flpsfde Mffud,"
Noortel naisterahvastel on rohkem v6imalusi -

nad v5ivad sekretitiks minna.
Urmas Kokassaar

Uksteist, teineteist, koLmteist.
Madis Reemann

See ei ole kummipael, mida l6punrlt saab
venitada. Igal asjal on oma algus ja l6pp
ja selTega on Aamen.

&- Ulle Keerberg $
Opilane: 'l/ot vene ajal vot siis oli hea elu,
jiiiitis malais vaid kopikaid ja 6lu oli odav. . ."
M Kask ']a - jah. Ja viin maksis vaid 4 rubla

Miirt Kask

Awestusele...vaene laps.

Miirt Kask

Inimene...m6elge kui imeli\ et me ikka
sellised viilja oleme n:hud.

Rita Zobel

...no muidugi, eks ma m6ningad erandid
ja moondused ikka teen oma
kullakallikestele.

Ulle Keerberg

%
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t4uuNq PUHH & SOSRAD ApRtufiqq

"IIA&UPOEG ?UHIJ"
"Kuule, Jdnes, oled see sina vdi?"
'Ei ole," vastas Jdnes, aga seekotd hoopis teistsuguse
hdilega.

"Aga kas see pole siis ldnese hddl2"

",4rvan, et mitte,t' uastes JAaes. "Pole plaanis oIIa, u
.)l(

Et taas kohtuda Jiinese, Notsu, Puhhi ja k6igi teiste Saja Aakri
Metsa elanikega, on teil tawis vaid k6ndida oma raamanriiuli
juurde ja avada lapsep6lvest ruttav Alan Alexander N{ilne'i
"Karupoeg Puhh".
Kohe satutegi tdiesti omapirasesse ja imelisse minguasjade
maailma. Ei, see pole muinasjutt, vaid s6bralik ja siidamJik lugu
viiikesest poisist Christopher Robinist ja tema minguasjadest.
Saades lihemalt tuttavaks alati heatahdiku karupoja Winnie
Puhhig, kelld kiill alati k6ik p;iris nn viilia ei nrle nagu kavatsetud,
sest e t ta vaid Vlga V?iikese Aruga Karu on, kes iile kdige armastab
kondenspi.ima; vdikese atgliku Notsuga, kes hoolimata argusest
on tubli ia abivalrnis; alati sehkendarz, kuhugi kiirusava ja midagr
organiseeriva Jdnesega; k6iketeadva Otlkulliga, tunnere
t6enioliselt nendes iira ten'e hulga oma s6pru-tuttavaid. V6:rnald
et iseendagi.
Veel midagi, mis teeb raamatu omanioliseks ia nauditavaks -

"nKarwpoeg Puhh" inspireerrb ,{TG tpetaiaid
Esimesel aprillil t6i HTG 6petajate viiike, aga usin ni.itetrupp lavale
pildikese rneie koigi lemmikraamatust "Karupoeg Puhh,'. Lavastus
siindrs Helgi Teringu nnge jdrelvalve all.
Kostiiiimid kujundas ja 6mbles valmis Uve Saar, Iiahi kdrvsokrd
kudus Nlall Matto Nimiosas iiLllatas k6iki oma niiitlejameisterlikkusega
HelrnerJ6gi. Meeldejiivalt esines

Jines koos sdptade ja sugulastega
- l.innukesed sing'isid, liblikad
lapetdasid, kassid kriunusid ia
riokull huikas heltedelit. Iiah ei
saanudki kingitust.
Tagasihoidlikum osa publikust
itsitas viisakalt pihku, iilejiiiinud
mciirgasid ja tagusid vaimus-

O[eioomist pole Viike Ruu ikka
veel era 6pphud

nligeniaalsed Puhhi iiminad. Kes veel
oleks v6imeline looma nii unikaalset
luulet kui mitte Viga Vii.ikese Aruga
Karu.
Igal juhul pakub "Karupoeg Puhh"
m6nusat luge mist igaiihele,
olenemata soost v6i east. Sest kcs
saakski kiilmaks jidda, lugedes vana
halli Iiahi virisemist ia mdnitamist v6i viiikese Ruu
r66msaid kilkeid...!

i<

Ja nii nad liksidki. Aga lruhu nad ka eales ei liheks
/a mis nendega tee peal iganes ka ei iuhtuks, tolles
Vdlutud Paigas Metsa k6ige kdtgemal kiinkal
miingib tks viike poiss ikka ja alati oma armsa
Karuga.

Elina

PS,r Kes ei viitsi lugeda, see v6ib Puhhi lugusid kuulata
T6nu Aava surematus esituses koguni kahelt kassetilt. Kiisi
heast muusikaooest!

Kuusk Parisoo Kuusk Rcemannile: .Minul on ilusam
kleit!"
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APRILL fiq? ARvt,STUS HIMNq

M6ned pdhiused, miks iefta vaatarnata 'a'anemuise" etendus "IIamleti

/ Undi postmodernism ehmatab dra iga traditsioonidest lugu pidava vaataja
/ Raine Loo rasvunud k6ht m6jub kui elav reklaam kaalujilgrjate )iikumisele
/ Ttagdodiat taskuritikukuhjal oot^v v^ taj^ pettub etendusest ldbikumava

paroodia t6ttu ja nutta ta ei saagi
/ Puhvet.is on roogatult pikk jirjekord
/ I(a.ljuidrv on oma fantastilised juuksed ira l6iganud ja nii polegr enam midagr

vaadata...

M6ned pdhjused, miks minna vaatama 'n'anemuise" etendust "Hamleti
trag66dia"

r' Undr postmodernismis t saavad isegi vdlietaiplikud parcmini aru kui

Sirakespeare'i riimidest
/ Raine Lool on muide selles etenduses viga kenad r6ir.adl
y' Paroodia m6jub virskendar.alt ja on isegi viga naljakas
/ I(es siis tearisse puhveti pirast liheb!? I{rilma saab peletada ka;alutades
r' K"li.rjdto- on liihikeste juustega veelgi ilusam!

Pil le

'fiifomlct" - minna
v8i nitte ninna?

Anhn lnlti &eili $iiqi
Aasta algul andis Eesti Ekspressi Kirjasnrs viilja MadisJr.irgeni

kirjutatud AvarJuhansoni illustratsioonidega teose pealliir jaga

"Ratsa libi Eest.i riigr".

Raamat on sellest, kuidas Jtirgen ja Juhanson koos oma
hobust€ ia koer Lennatiga.23 pCLevaga 1996. aasta suvel ldbi

Eesti ratsutasid. Nende marsruut kulges jdrgmiseh Vdrumaa,

Valgamaa, Viljandimaa, Pirnumaa, Ltiinemaa, Muhumaa,

Saaremaa. Teekond algas V6rust ja loppes Vilsandil, libi

mtsutatud kilomeeteid oli 540.
Teos jutustab ratsanike dpardurnistest ja kordaminekutest

nende teekonnal. Eraldi tihelepanu on pootatud rindurite
libisaamisele hobustega, kes teisi kiigus kolm kotda minema
jooksid. Hobuste kohta saab nii n.r6ndagi huvitavat teada.
Niiteks: "IIobuse seljas r'6ib teha peaacgu kdike. N{6clda,
unistada, imcstada, suitsetada, naerda, naabri kalla norida,

oodata, r 'aadata, piikscloojangut nautida. Aga hobusc seljas

ci sobi l i iscndrcl:r cul l irr jrrdr, iscgi krri pcaks olctnr hirr."
V i , j :  " , \ . , )  1 . r : r l ,  r i  ) i i r r r : : r  r . r t s rhobr re  k , - r ' r 'u l j .  l i i s l i l uscL l

r , . , , , . ,  
' j  

i . , ,  i  . " r , ,1 , , , , l

Iiri publiku".

N{dnus raamat ajaviiteks. Ei ole faktidega rile pingutarud.

Lugedes saab teada juhnrmistest p6nevate inimestega, alates

triiesti tundmatust Tasasest SeLmast kuni Aksella Lutsu r.di
Vigala Sassini.
Iga lugu on eraldiseisev ja selles m6ttes v6ib raamatu lugemist
alustada rikskdik mill ise koha pealt. Jutte i l lustreerivad

Juhansoni pildid, mis annavad iipris hea ettekujutuse
toimunust. Ja iga osa ees on maakonna kaart, kuhu on
mirgitud ldbitud teekond ning peatuspunktid.

Raamat ei aja krill metsikult naerrrr:'a, ?ga patasjagu naljakas
on ta siiski.
Raul Meel: "Ma pole kr.ill hirmus palju reisinud, aga mulle
tundub, et Eestinaal on k6ige i lusamad pilved, mis on
o iemas. .  . "

N{inule raamat meeldis ja kui kellelgi kuskilt aega rile peaks
ji in'rlr. soovitnr.r: "I-ugege, el.rk nceldib Tcilcgi!"

6psidefciiiuC,"", l l . r ,  l . r .  r  , . L r  r r , . . i n r r J k u l l . . , g r r r . , s c l l , . : r . ' L o g u * r r . . . . r r r : r l i l r , r r r r p r h ' e ^ . r a r s u .

Toomas Jiirgenstein
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V.Si5e,id mo$(uSi
Vesi, lqgic ainulaadne vara?

Astronoomid kinnitasid, et nad on avastanud kaks uut planeeti,

mis tiirlevad oma tihtede iimber, nagu Maa Pdikese iimber.

Pole esimene kord, mil sell iseid planeete on leitud. Ent

sedapuhku tegl avastuse huvitavaks astronoomide viide, et

viihemalt iiks uutest maailmadest, mis on umbes kaheksa korda

Jupiterist suwem, on piisavalt jahe, et seal esineks vedelal kujul

ven.

Tiihed, mille r.imber k6nealused planeedid tiirlevad, asuvad

meist 35 valgusaasta kaugusel - i.iks Neitsi, teine Suure Vankri

tihtkujus. Planeedid on muidugi nii kaugel, et neid saaks

otseselt niha vaid jalgpall ivnljaku suuruse teleskoobiga.

Kaudsete andmete pdhjal kinnitavad asttonoomid, et leitud

planeedid meenutavad Jupiteri, koosnedes enamasti gaasist,

aga ka kaljusest koorest. Kui seal leidub vett, siis on selle

temperatuur nagu kuumal teetassil ning see asub k6rgel

amrosfiiris. Et inimene on ikka m6tisklenud sellest, kas ta

on siin maailmas riksi voi ialgib teda veel keegi, siis on

astronoomide avatud uued voimalused iustkui vesi meie

m6tteveskile.
Vesi - looduse ime.

Elu ja vesi on lahutamatud. Pole elu ilma veeta ja peaaegu

pole v€tt ilma eluta. Just vedelas olekus vee rohkus eristab

meie Maad teistest piikesesiisteemi planeetidest. Arvatavasti

on elu seaduspitane nihtus paljude planeetide arengus. Ja
vihemalt meie Maal oli vesi vajalik-uks tingimuseks mitrnckesise

e lu  n ing  ldppru lemusena in imese n ing  in imgeen iuse
arenemisel.

Veel on palju imedusvddrseid omadusi, mille poolest ternaga

ei sarnane iikski teine aine Maa vd[skestas. I{6ige imelisim ja

ebatavalisim neist on vee "surematus". Inimene v6tab iga aasta

maap6uest 7 miljardit tonni maavarasid. I{ui suured nende

varud ka ei oleks kahanevad nad pidevalt. Maakera elanikliond

tarvitab oopievas niisama palju vett kui maavarasid terve

aastaga. Vee koguhulk planeedil sellest aga ei vdhene.

Looduses on veel isepuhastusv6ime. Loomsete ja taimsete

organismide poolt i imbertocitatud ning inimtegevusest

reostatud vesi muudab oma fiiiisikalisi ja keemilisi omadusi.

Ent moodub natuke aega ja ta muutub jalegi puhtaks. Ifuid
muidugi on igal asjal piir. K6ik oeldu kehtib planeedi kui
ten'it-rr subtes. Temr i iksikutes piirkondrdes r'6ib metsrde

uairxiilii liiicBii [ui, aLaJl jrir'' cC jr j,icd tilg scc vii1,. rcosLi,,LL

vcct scdav6rd, ct scc ci olc cnam vdir-r-rclinc isepul-rastuscks.

Lihtsa vee imelised anomaaliad.

Vesi, mis kunagi 6ige lihtne tundus olevat, on v?iga keeruJine.

Geoloogid nirnctavad vctt minerealks ja nendc l.rulgas on tal

t?iiesti edline koht. Uhelgi mineraalil maailmas ei ole r.rii palju
imedusvidrseid cripirasusi, mida l.nidtoloogid nimetavad

anomaaliateks. M.issugused siis on vee eriorrradused?

1. Vee viga tihus omadus on suur soojusmahtu', 'us. Vesi
neelab al.rnelt pdikesesoojuse ja sdtljtab seda kaua. I(ogunud

suvel tohutu hulga soojust, soojendavad ookeanid ja meted

talvel atmosf)dri.
2. Jaotades looduses soojust i imber pel.rmendab ja i ihdustab
vesi meie planeedi kli imat. Vdrreldes teiste maaketa

mineraalidega on tal k6ige suurem varjatud aurumis- ja

sulamissoojus.

3.0'C juures vesi tahkub ja muurub ji i?iks. I(ui kii lrnutada

1m3 vett. siis selle maht suuteneb 97o.

4. Veel on vedelike hulgas koige suurem pindpinevus. See
jdud on mikroskoopil ine, ent oluline. Ta sunnib vett

maasrigarr-rstest r.iles tdusma ja andma taimedele niiskust ja

eluks vajalilke mineraale.

5. Usna madalal temperatuuril vesi ei kiilmu. 30"C juures

muutub venivaks, -70"C juures meenutab klaasitaoList keha.

Me tuleme merest.

Vesinikku ja hapnikku oli iirgatmosfldris ainult piitatult.

Omeu jiitkus sellest "tiihisest hulgast", et katta veega 2/3
meie planeedi pinnast. Sellest r.iigmetest saigt algus k6igele

elavale - vihtuimsete aialoolise "hiippega" merest maismaale

I6ppes meie paradiislik elti. Siipeale pidid maismaaelanikud

ise hoolitsema enda hilitamise eest hiigelveejuhtmesse: med
- malsmaa - men.

Ent siiski kannavad koik veel tdnapdevalgi mere stinnimitki.
Iga uus olend alustab oma elu miniatuurses ookeanis -

emaiisas. Uks ilmsemaid t6endeid meie metelisest piritolust

on vee ja soola kogus meie kehas. Veri, see k6ige dkkam,

koosneb 92-st protsendist veest, juba siin asub 30 grammi

soola.
Ariston men hydot. (PoIe midag'i paremat vees)

Ainevahetus meie kehas ei oleks vdimalik ilma veeta. I(6ik

toit, mida sciome, muudetakse siilje ja maomahla abil pudtuks.

Enamuses veest koosnev veri kannab toitained rakkudesse

(m6elda vaid, siida pumpab pievas verega umbes 8000 liitrit

vett libi keha). Tema najal elab ka meie keha "keemiavabrik".

Meie organism eritab peale udini ja higi veel umbes llitet siiLlge,
1-2 Liitrit maomahla, 0,5 Liitrit sappi jne. Seega toimub meis

k6igis "mere veetinglus".
5050000000000 on  i r r  h i i r la  to re  a r r ' .  I ( r r i  sec  j rgada

utubkaudsc cluiikc arr-uga manl (5,5 nrld.), saanc tulcrnuseks

1100. Uu.rbes nii palju toooides on vett .iga elaoiku kohta.

Sellest me tarbime iga piicv 100liitti ringis. I(es tea\ kauaks

veel vett iitkub.

Markus

a
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7(WZYZZW'98
Neli aastat tagasi said esimest korda kokku noored

koo l t leh tede to imetus tes  t .  I (oh tumrscs t  sar

tradrtsioor.r. Selle aasta 6 ndal ja 7-ndal vecbruaril
vd t t i s  r i r i tuses t  osa  l ia  me ie  "N{ i i langu"

rcl;ali i lurclinc esindus.

E,srmesel pieval kogunesid koik kokkutulnud
Tartu I{unstigtimnaasiumi viikesesse aulasse.
Ten'ituss6nad laususid Tarhr Haddusosakonna
juh:rr:r;,r ascrdiria Juta Hennosle. humaniraarainete

nounik Piibe Leiger, Forseliuse Giimnaasiumi
emakcc le  dpc ta ja  Hc l ja  I { i rber  n ing

Kunstigiimnaasiumi direktor Harri Iido. Uritus

kuulutati avatuks. Jdrgnesid ajakirjandusteemalised

Ioengud, kogemusi jagasid Marju Lauristin ja
Me oleme nii tublid! Sulev Uus. Peale l6unat toimusid ekskursioonid

Postimehe, Kulleri ja Tartu Raadio toimetusse ning trr.ikikotta Kroonpress ja
Linnavalitsuse teabeteenisrusse Raekojas, kuhu pidses igast koolist vaid riks noor
ajakirjanik. Sai tutl.uda eelnimetatud asutuste todga, esitada kiisirnusi ja lihtsalt ringi
luusida.
Salongi6htul tutr'1rti teiste lehtedega, isn-rti lauda ja algas seltskondlik osa, mille hulka
kuulusid ka v6isdused. Meie saarr:tasime V jandi Maagumnaasiumiga kahasse tehnrd
uudise eest esikoha, Uhistocina valmis ka aiakirianduslik iillitis 'A & leht". Esines
nditettupp "Minerva", kes esitas Valgre laule ja Valtoni m6tteteri. Ohtu oJi pikk ja
huvitav - seejirel aga iga toju oma koju, nagu <!,eldakse.
7-nda veebruari hommikul kogunesid unised ajakirjanikud taas entusiasdikult saali.
Erinevaid koolilehd retsenseerisid ja aul.rindu jagasid Tartu Ulikooli ajakirjandustudengrd Manona Visnapuu, Merike Ojasson ja

Kristel I{ossar. "Miilangul" dnnestus endale napsata omapdrasusaul. nd ( kiill me oleme tublid...). Jirgnevalt jagas pealinna-

uudiseid "Eesti Pdevalehe" kolumnist Hannes Rumm. Pool nndi piinasime teda kiisimustega.

Koo)ilehtede pievad oljd tile ootuste kasulikud ja viljakad. I(nlap liiheme jnrgminegt kord.

Elina ia Evelin

MilUNq APPILLfiqS NP..3
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I(oIm auhinda

Piihapdeval (1 5.03) kogunesid niitemdnguhuvilised noored
Forseluse Giimnaasiumisse, et kaasa elada seLle aasta Tattu
kooliteatrite festivalile. Osalesid 9 kooli. neist 2 vene omad
nhg 1 maakonnast. Etendused erinesid nii sisu, pikkuse kui
niiidejate minguoskuse poolest. Esitati nii omaloomingut kui

eesti ja vcnc ldassikar.
Esimeseks ulesastulaks hommikul oli meie kooli trupp,
esttadcs Nccmc Niripi ja Co kirjutatud n:i idcndi "Error,
horror, akr.aarium". Pcaosades Fee ja UP ning kaastegevad
paljud opriased 11b st , 11d-st ja mujalt. Neidend kajastas
koolielu broloogiabcibc (loe: opetaja) ja opilase vahclisi
(arr.r.ru)suhtcid. Ei ohrud lidge armulugu, oli midagr hoopis
paremat. -\ga sellest ei saa kirjutada, seda peab vaatama.
Igatahcs tecnisid n.reie etlejad ira tugeva aplausi.

Jirgno'atc nirdendite kol.rta niipalju, et mingit eri.liselt siravat
tiihte esile er t6usnud, pigem oli igavaid.

MEIE 041,.4 OIJ IKKACI IUNM!
Kui koik etendused vaadatud-kuulatud, anti ziidile umbes tund
aega otsuse tegemiseks. Ooteaega pr.ir.idsid kortaldajad muuta
huvitavamaks telemdngude ja reklaamide jireletegemise ja

spordivdisdustega. Treffneristid said auhinnaks hulgaLiselt
kilekotte, m6ni iiksik dnnelik ka pastaka.. .
Tund aega sai Limber ja jdinud oJ.igi veel piieva k6ige pidulkum
(ja oodatum) osa auhindade jagamine. Meie koolile seekord
siis koLm preemiat: Neeme Ndripile parima teksti eest, Tiina
Tirgole kui parimale naiskdrvalosatditjale ja pali,,ma
ansamblrmingu juhendamise eest I'lelgi Teringule. Ei jdtkarud

iile-eelmisel aastal algatatuil traditsiooni ega saadud esikohta.
Aga alati polegr tihtis vdit vaid osav6tt. I(ahju ainult, et iile-
eestilise festivali vaatajail jnnb hea ndidend nigemata.

Evelin

(TFT]! TSTFFNTSTS YALTTSTS TEADI"IATUS!
Koolis kortaldan:d krisiduse p6hjal selgus, et 6pilasomavalitsusest ei tea valdav
enamik mitte midagr. Meie, tteffneristid, oleme kursis "Postimehe" ja "Luubi"
siindmustega, aga ometi valitseb kohutav "must auk" keset Eesti Hariduse
Lipulaeva...
Millega sis dpilasomavalitsus tegeleb? Krisiduse tulemusena selgus, et sellele
iseenesest nii lihtsale kiisimusele vastati liksmeelseh "Ei tea" (r.ihe erandiga).
No kuidas mr saab?! Eriti kui see ainus erandlik vastus oli: "Mida nad seal
teevad, alles oli silt Kar kobale ei tule, adetak:e maha." IQlIid 6pilased, kiisige
julgelt, iirge hdbenege! Kuna ktsidusest selgus, et tegei.ikult huvitab kdiki
vega, mis dpilaskogus toimub, siis miks ei pciotdu keegi sama kiisimusega
oma klassi esindaja poole? Selles on kiisimus.
Kui suur v6im peaks olema 6pilaskogul? Kasellele msati peaaegu iiksmeelselt:
"Piiramatu." Nalja teete v5i?! Kuulge, teeks iildse oma kooli! Oleme ndus, et
v6imu v6iks praegusest rohkem olla, aga dpilasomavalitsuse 6igused
milratakse p6hikirjaga, mis on momendil kinnitamisjlrgus.
Niiild Te siis teate, mis 6pilaskogus toimub!
L6petuseks veel niipalju, et kui Te ise ei vaevu socima, ei tule ka keeg terne
Teile putru suhu toppima...

Pille & Evelvn

Mina ei murta pead, mina kdtistan hemest
Age Salo

Surnu suus ei toimu hiidroliiiisfueaktsiooni,
kui talle tiirklist suhu toppida.

Urmas Kokassaar
Ni.e, olete veel fukvel, ei saanudki haneks
tdmmata.. ,

Ulle Keerberg
Nii, trinded...kuidas te saate nii iiksk6iksed
olla? Minu arust peaksite te erevusest kiiiisi
nirima.

{ fq 

Rir'rZcb'r
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12.  mi r ts i l  sd i ts id  13  Tre f fne l

pa t r ioo t i  punase mik robu s  s iga

Tall innasse, et osaleda liooLi TV

vd is t lusaate  "Uks  I (ah  es  t "

l lnclrsrusel. l\enoele. Kes saadcl lL.

m i r t s i l  t e l e r i s t  e i  n a i n u d .  o n g i

m6eldud see pisike fotomeenutus.

Vaenlase salatelva ita ostmas.

ffi
Feminismi ideoloogia on kahjulilc

vastandidt6mbuva^ 
S A

HiltANq ApPtulqss NR3 ffiffi 1 l

- Mitu punkti HTG sai? (Loe s6rmedelt.)
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ffinrn* rnimlnpr
I(ord oJigi pdev, mil rulid llbi lahtise akna Euroopast. See oli

siis. Niirid on teised ajad. Reaalsus- mida? T6esti ei oska <ielda.
Kurd just siis leviski must siiiitus iile maa, sdites teerullis,
millega libi maailma selgroo rajati teed "toeni".
T6de tuli maa ja mere pealt, silm mdnda seletas ja valetas.

I(ogu aeg valetas, aga iklia tahan. Pimedus, valgus, ldpp, algus.
"Neid ei ole tdna kodus," vastati mulle. Nii m6tlcsingr,et rulen
hiljem oma ajule j:irele, kuid see ei olnrrd minu oma. See oli
hiire aju. Ma tahan juustu. Homme ostan. Tina lihen magama
ja vdib-olla suren.

Ei sutnudki. Kuradi horoskoop. Jiille sajab. K6igtl kirjanikel

sajab. Kas ma olen nriiid kirjanik? Ei, olen l.riir ja t<i,<itan

kaer.urina. Palk on sama, mis opetajal, aga elab ira. Homme,

homme haklian rniljonilks. I{omme sdidan Soome. Seal on
hea. seal on jouluvana- tema armastab mind. l(uid rina, mil
muusika mingrb ja isja poletati viimane raamat, olen ma
6nnelik. Ma ei ole iiksi, keegi on veel, kes?

Seitsme maa ja mere taga elab Saatus, Tema teab, kiisige
Temalt, Tal on seitse pead. Paremalt kolmas on Lenini nigu,
visake torti!

32;1 start. Turbo. Liheneme Univetsumi l6pule. I(des!Lasen

uksekella ja ukse avab unine Universum. "Ehk astute edasi?"
ktisib ta. Kell on viis. Me joome teed ja telekast ei tulegi enam
Nagano oliimpiaminge. Tuleb seepi ja hambapastat. K6ik

on valge. K6ik on puhas. K6ih on hea.

Ule t6usva p?iikese hakkab paistma kodukiila katuste rida.
Seinad veel ei paista. Teletupsupiike on ees. "Piike, mis teed!"
hiitan. Piike ei vasa, Ta on loll ja hakkab kohe nutrna. Savisaar
on ka ...., Tal on k6hu peal interneg nagu teletupsudel. K6ik
on seal (irtetnetis). Seal on hea ja soe.

Verine. See tihendab veri on ka soe (veel). Orge, 6ige. Raipele
nuga, nii hJ nii on Vastem6isast.

Juba kolmas piev Ikka m6jub. Aitab, lase lahti, see ei ole
naljakas. Tule eest, ma ei nie. Tlna on ju "Seitse vaprat". Kas

Jaagupit ei ole enam? Vist mitte. V6in rahus surra.
Muide mina olengi Leonardo DiCaprio. K6ik maailma
tiidrukud armastavad mind. Kuid ma ei taha. Tahan lihtsalt.
Kas lihtsalt ei saa? I(as need said otsa? Ma tulen homme-
eks?
Neljas pdev Te krisite, miks esimesed kaks pdeva pole etaldi
vilja toodud. Ei mileta. Tina on parem, tdna olen voodis-
magan, iiksi, kellega siis veel?
Mu k6hust kumab libi pievade eest neelanrd seen. Kivisildnik
andis. See ristiga mees- messias. Kord olen minagi, kui seen
enam ci m6ju. Siis istun Lutsiferi paremal kiel ja soon
"Kuldv6tmekese" iiriskomme. Teistele ei anna. Neil pole
enam hambaid. Tuli vdttis k6ik i ira, et oleks patem
hammustad. Hammustada meid- sutelikke.

Matti

VSljav6tteid s6navarast
!'!D TnE! Fln

a Klaster - tekstunahu rn6dt DOS - r '
,f Teek - kataloog

a Tee - faili lerdmiscks libitatad karaloogicl
a Tirk fail - ASCII fail
I Torn - an utikcse toetusvarlant
o Siin - magrstraali juhtmestik energia ja signaalide

edastamiseks
o Virat - vdliseadme liitmik prorsesson siinrl
O TriiRur - printer
I Graafiline kuvar - EGA, \/GA. graa fikaaclapterid

t Papa- ja mammapistikud

a S6rmrstik - klaviatuur

t Kleeplaud - c[ppboard
a Viibaklahvid - nooleklahvid
f Nciopla - minimize, max.imize, close nupud
I Torud - faili sisendi ja/vdi vdljundr suunamiseks mdeldud

mitgid (<,>,l)
o Paneelid - Nortoni aknad
I Padm programmeerimiskeel on BASICI

qtt
J : MnuNcAplul44s Np-e

Kallis Lauro{ce!

feruifame Sind
kui uoprof

.jo
r66msdf
uOiflejof
Ircuadc

soobumise ptrtrul!

Kccsu6iflejcd
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