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Liina Nagel
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Pehme lumi, mandariinid, ootus… Ma võiks rääkida
nüüd ilusaid mälestusi oma lapsepõlvest, aga alustan juttu hoopis sõdadest.
Ajaloolastel on tava kirjutada sündmuste kinnistunud nimetusi esisuurtähega (nt Jüriöö ülestõus,
Esimene maailmasõda), kuid üldkeeles ei ole viga
kirjutada väiketähega (jüriöö ülestõus, esimene
maailmasõda). Mitteajaloolane ei pea nt teadma, et
Rooside sõda on ajaloolastel juba kinnistunud nimetus (sellest suur täht), aga rooside revolutsioon veel
mitte. (https://keeleabi.eki.ee/viki/Ajaloosundmused.html)
Üks klassiõde on rõõmus, kui tervituseks teda kallistatakse, teine eelistab suuremat privaatruumi. Tunnis on lubatud üks, kodus teine. Kui sinu hobiks on
taimekasvatamine (2 õpilast loodusklassist tundsid
end ehk ära), siis võiksid teada, et redisesort ’Non
plus ultra’ käib erialakirjanduses ülakomadega, aga
mina panen jutumärkidesse õunasort „Liivi
kuldrenett“ – nii on õige mitteerialases kasutuses.
Sellel aastal on meie jõulupeo stiiliks 90ndad, see oli
aeg, mil teie vanemad pidid kirjutama soome kelk
väikese tähega. Kui lund jätkub, mine kindlasti
Soome kelguga sõitma. Näed, kirjutasin nüüd suure
tähega – nii on ka õige! Soome, kellel alles hiljuti oli
sünnipäev, on meie kallis naaber, muidugi väärib ta
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suurt tähte. Kokkulepped on olulised, sest lõputult
piire nihutades ei mõista me ühel päeval enam üksteist. Ei ole aga õige öelda, et reegleid muudetakse
suvaliselt ja keegi ei tea, millest ja kuidas enam
räägitakse. Keeleinimesed on ikka meie peale mõelnud: palju lihtsam on kirjutada Türgi diivan, Rootsi
punane – kohanimi on suure algustähega ka kohanimelise täiendiga ühendites. Zooloogia rahvas kirjutab looma- ja loomatõunimetustes kohanimelise
täiendi väikese algustähega (põhjakaukaasia
pronkskalkun), kuid väga tore on mõelda nii: oleme
uhked Tori hobuse üle, muidugi kirjutame selle
suure tähega (nii on ka lihtsam).

Igal aastal ütleb mõni õpilane, et jõulud on vaid
kommertslik püha. Või äkki tahab ateist tõsta käe ja
öelda, et aitäh ei?! Keelereeglid (isegi kui on mitu
varianti) on selleks, et me saaks rääkida ühte keelt,
seevastu jõulude tähistamisel on vabadus valida,
kuidas seda teha. Suure tõenäosusega „paigutati“
Jeesuse sünnipäev perioodi, mil olid paganlikud
pühad, et neid välja suretada. Mis siis?! Neilt, kellele
kirik on saanud oluliseks, ei võta see teadmine ju
midagi ära (usk ei koosne faktide jadast). Kui nii ostmispüha ega kirik ei kuulu sinu maailma, siis võiksidki jõule tähistada looduse pühana. Märka, kuidas
peale jõule läheb elu järjest valgemaks. Ära osta
kuhjade viisi asju – kingi hoopis oma aega, mine
näiteks vanavanemaga jalutama, tee temast kauneid
pilte – ja saada sugulastele! Magusat ei armasta –
too kõik, mis sulle pühadeks kingitud, õpetajate tuppa – seal kaob kõik hää nagu tina tuhka. Mõtle rahulikult, mis sulle sobib – ja naudi seda!

Kristo Saarna
Viimased paar kuud on möödunud
kiiresti. Koroonaviiruse kiustel pidime edasi lükkama novembris
toimuva sünnipäevaballi. Hoolimata sellest tähistasime siiski
kooli sünnipäeva kõik koos! Meile
esinesid
sünnipäevanädalal
puhkpillikvintett Keerdtorud, Efektiiv ning bänd Mase. Nii sai terve
koolipere pikkadel vahetundidel
kuulata üheskoos head muusikat
ja selle saatel tantsida. Lisaks jagasid meie usinad õpilasesinduse
liikmed kooliperele maiustusi, et
päevad veelgi mõnusamaks teha.
Ka detsembris on õpilasesindusel
käed-jalad
tööd
täis,
et
koolipäevades oleks lisaks õppetööle veel muudki. Siiani oleme
jaganud maiustusi, mänginud kõik
koos Kahooti ja QR-koodi mängu
ning kuulanud direktorit muinasjuttu lugemas. Kõigest muust aga
kuulete juba jooksvalt!
Küsisime ka direktor Ain Tõnissonilt koolielu mõjutavaid küsimusi:
Kas kaotame midagi sellest, kui
ühised sündmused jäävad ära või
toimuvad internetis?
Kõvasti kaotame. Ühine nägemus,
kes oleme ja mida üheskoos
teeme, on hästi oluline. Igasugused emotsionaalsed hetked
on olulised. Kuid mina koolijuhina
pean valima kehvadest valikutest
turvalisema – head valikut niikuinii
pole. Kas riskime, et tekib nakkuskolle või riskime sellega, et ini-

meste vaim väsib ära? Siiski on
läinud viiruse situatsioon paremaks ja jõulupeo, mis pidi algselt
toimuma veebis, saame korraldada koolimajas. Ehk saame balli
teha siiski teisel, rahulikumal hetkel.
Kuidas keerulistel aegadel hoida
koolivaimu?
See ei ole lihtne. 1,5 aastat, kus
inimesed on olnud kodus, on
üheskoos hakkama saamisele jätnud paraja jälje. See tähendab, et
peame leidma taas selle ühtsustunde ja mis oli meile varem juba
standard, eelkõige pean silmas
käitumist. Aga supervõtit ei ole.
Kui alguses pakkus õpilastele vaheldust
videokoosolekute
tegemine, siis nüüd on see läbi –
see on igav ja õpilastele ei paku
see enam lõbu.

Kaks soovitust õpilastele ...
Katsuge õpetajaga suhtlemisel
võtta maksimum. Küsige, arutage,
uurige. Kui olete tunnis aktiivne,
siis on see teie enda jaoks kõige
tõhusam ja peate kodus vähem
koolitööle keskenduma. “Kunagi ei
ole parem kui see sama moment,
kus hetkel oled”
Ole tänulik ja panusta teiste inimestega suhtlemisel. Üks inimene
peaks mõtlema sedasi, et teistest
inimestest on talle abi. Kui teised
ütlevad Sulle midagi ilusat, vasta
neile samaga!

Soovitan käia mööda koolimaja
ringi, proovida mõista, mida inimesed Sinu ümber vajaksid, ja
kuulata inimeste mõttekäike selle
kohta, mida võiks teha – sedasi
saame kõik panustada koolivaimu.
Väga hea näide oli kolm päeva
kestnud sünnipäeva tähistamine,
kui meie bändid esinesid kooli
aatriumis. See andis minu arvates
kooliellu väga palju juurde. Igasugused mõttekäigud on oodatud!
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Kristo Saarna
Uus õppeaasta tähendab ka seda, et Tamme
gümnaasiumisse astub sisse viie klassi jagu uusi
särtsakaid ja eriilmelisi kümnendikke. Saame
nendega lähemalt tuttavaks!
Infotehnoloogia
Infotehnoloogia iseloomustab ennast kui tarka klassi,
kus on vägagi värvikad ja seinast seina inimesed. Õpilastele meeldib Tammes, nauditakse siin õppimist ja
tullakse rõõmuga kooli. Kõige eredamalt on IT
klassile meelde jäänud ühised ettevõtmised ja
koostöö klassiga nii tavalisel koolipäeval kui ka erinevatel sündmustel. Küsimusele, miks valiti just see
klass, vastati üldjoontes, et see valdkond on alati
meeldinud ja sooviti sellega rohkem süvitsi tegeleda,
mõnele meeldis see suund lihtsalt rohkem kui teised.
Soovitakse, et käimasolev õppeaasta mööduks
edukalt, leitaks palju uusi sõpru, pikisilmi oodatakse
IT klassi suunatunde.
Roosad 10. infotehnoloogia õpilased

Kollased 10. kultuuri õpilased
Kultuur

Kultuuri õpilased on rõõmsameelsed, kokkuhoidvad,
abivalmid, avatud. Hoitakse kokku ja hoolitakse
teineteisest. Mõnikord on ka raske konsensusele jõuda, sest energiatase on inimestel erinev ja tihti
mõtted erinevad, kuid erinevus rikastabki! Kooli
valikuga ollakse rahul, siin on vaba õhkkond,
õpetajad on armsad ja naljakad. Kool on moodne ja
ilus. Mõnele on silma jäänud pikad söögijärjekorrad,
need
on
harjumatud.
Esimeste
kuude
meeldejäävamad hetked on kultuurikatel kindlasti
repsimine ja selle võit, uute klassikaaslastega
suhtlemine, kooli sisustus ja eriti punased toolid eesti keele klasside juures. Paljud on valinud suuna just
tulevikku investeerimise eesmärgil – kultuurisuund
toetab tulevikus erialavalikuid. Veel soovitakse end
lihtsalt harida kultuuri valdkonnas. Sellelt õppeaastalt oodatakse vahvaid sündmuseid ja
meeldejäävaid hetki, praktikaid ja väljasõite, et
klassikaaslastega veelgi lähedasemaks saada, ja
muidugi… häid hindeid!

10. looduse õpilased

Sinised 10. tehnoloogia õpilased

Loodus
Loodusklass iseloomustab ennast kui väga abivalmis,
soe ja ühine klass. Kõik on sõbralikud ja kuigi ollakse
pigem (veel) vaiksed, ollakse siiski väga pühendunud
ja toetavad. Kõik saavad omavahel hästi läbi. Kiidetakse taimetoitu, mis on mitmekesise valikuga;
õpetajaid, kes on naljakad, sõbralikud ja eelkõige
inimlikud; siin on tekkinud koolis käimise rõõm. Enim
on neile meelde jäänud repsimine, tutvumispäev ja
Aivari puusaringid. Loodusklass valiti mitmetel
põhjustel: osa ootab praktikume, huvitutakse loodusest ja mõned valisid suuna selle järgi, mida soovitakse tulevikus edasi õppida. Kolmest aastast oodatakse häid mälestusi koos klassiga ja leida ideid,
mida teha edasi tulevikus.
Meditsiin

Võrdlemisi lühikese aja jooksul ollakse saanud väga
ühtehoidvaks klassiks. Tundides saab palju nalja ja
toredate inimestega on mõnus veeta koolis aega.
Kiidetakse õpetajaid ja nende huumorisoont, koolimaja väljanägemist ja kaasõpilasi – üheskoos
luuakse kokkuhoidev ja sõbralik õhkkond. Ka meditsiiniklassile on enim meelde jäänud repsimine ja tut-

vumispäevalt saadud emotsioonid, esimest korda
näha enda klassi. Meditsiiniklass valiti eelkõige selle
pärast, et tulevikus soovitakse seda süvendatult
kõrgkoolis edasi õppida. Oodatakse praktikaid ja laboritunde. Gümnaasiumi lõpuks loodetakse leida enda ümber inimesed, kellega jäädakse suhtlema aktiivselt ka peale keskhariduse omandamist.
Tehnoloogia
Tehnoloogiaklass iseloomustab ennast kui muhe,
sõbralik ja kokkuhoidev kamp. Seni on koolist
kogutud siiski meeldivaid emotsioone: meeldivad
klassikaaslased, erialatunnid ja kooli õhkkond. Justnimelt huvi tehnoloogia vastu kutsus selle klassi õpilased Tammesse. Kuna kool ja õppimine on väsitav,
oodatakse enim õppeaasta lõppu, et siis klassikaaslastega muretult kogu suve aega veeta. Kolme
aasta jooksul soovitakse omandada piisavalt head
teadmised, et saaks suunduda edasi õppima ülikooli.

Tere tulemast, 78. lend!

10. meditsiini
õpilased
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Reili Rebane
Kas teadsid, et meie kooli direktor Ain Tõnisson
istutab igal aastal sadu puid – sel aastal sai metsaks
nelisada kuuske. Tõnissoni jaoks on keskkonnateemad väga olulised ning ta üritab olla ka ise
keskkonnahoidlik, näiteks sõidab võimalusel rattaga
tööle; hoiab oma talumajapidamises kündmata niitu,
kus kasvab orhidee, ning sorteerib kodus prügi.

Alates novembrist hakati koolides 1.-12. klassi õpilasi
ja töötajaid testima, et varakult ja kiiresti avastada
nakatunuid ning pidurdada koolikollete tekkimist.
Detsembri alguses tehtud kokkuvõttest tuli välja, et
viie nädalaga on avastatud 3066 positiivset õpilaste
ja töötajate seast. Samuti leiti, et iga nädalaga on
positiivsete testitulemuste arv kahanenud. Mõeldes
sellele, kui paljud õpilased üle Eesti teste teevad, siis
tundub sellest tulevat meeletu prügi ja reostus.
Haiglates on see prügihulk, mis tekib koroonahaigete
tõttu, meeletu, palju suurem, kui seda tuleb ühest
testist. Direktor leiab, et võrreldes testidest tekkinud
prügi muu igapäevaselt tekkivate jäätmetega, siis on
seda siiski tunduvalt vähem: praegusel hetkel tuleks
hoida oma inimesi, eriti kui pühi koos veeta soovitakse. Oluline on kindlasti see, et prügi enda järel ära
sorteerida ja visata, et see ei satuks loodusesse ning
oleks säästlikum.

toit 2025. aastal. Mida lisada ning mida koolilõunate
juures parandada? Selle raames uuriti ka, kui palju
õpilased oma jääke ära viskavad ning koostati nädala
jooksul edetabel, millises koolis tekib õpilase kohta jäätmeid kõige vähem. Sageli on sööklas näha, et
on õpilasi, kes viskavad oma toitu suurtes kogustes
ära, sest ei jõua kogu portsu süüa. Selleks, et vähendada toidu äraviskamist, arvab direktor, et mõistlikum oleks paluda sööklatöötajatelt, et nad vähem
toitu taldrikule tõstaksid. Samas on sööjaid palju,
lihtsam on jagada portsjon enne, kui õpilane on oma
soovi esitanud. On sööklaid, kus peale koolipäeva
lõppu antakse ülejäänud toit noortekeskustele, kus
ülejäägist saab õhtusöök.
Tulemas on uus aasta ning tavaliselt seavad inimesed
omale sellel ajal erinevaid eesmärke. Igaüks võiks
uuest aastast võtta omale mõne väikese eesmärgi, et
olla keskkonnahoidlikum. Mida Sina arvad, mida õpilased saaks teha, et kool oleks keskkonnasõbralikum? Kas sul on soovitusi juhtkonnale? Ole
hea ja kirjuta meile või jaga oma ideid direktorile, kes
on alati huvitatud erinevatest lahendustest.

Samuti oli novembris Daily koolisööklates keskkonnakuu, kus tõstatati küsimus, milline võiks olla kooli-

Mathias Mõttus
IT-juht

Joonistuste autor: Steffy Prants

"Midaa, jälle prantsatas telefon käest. Seekord läks õnnetult – otse WC-potti. Noo sain ta sealt kätte,
guugeldasin – läks riisi sisse kuivama, aga ei midagi – enam pilti ette ei võta..." Tuleb tuttav ette? Loodetavasti
mitte. Aga ühel päeval puutud Sa kahjuks tõenäoliselt millegi taolisega kokku. Loodetavasti ei kuku telefon
WC-potti, aga võid leida väikese ämbliku ekraanilt, kaotada läpaka, seade saab hoobi vihapurske tagajärjel.
Või hoopis on mureks krüpteeritud kõvaketas või kaaperdatud FB-konto?
Pakun Sulle võimalust mõelda minuga kaasa! Analüüsi, mis seadmeid kasutad, kaardista oma süsteeme –
nimetagem seda ülevaadet IT-auditiks.

1. Kaardistamine: kohalikud seadmed.

Joonista paberile kõik oma seadmed (sülearvuti,
nutitelefon, väline kõvaketas, mälupulk...).
Märgi (soovitavalt värviliselt), millised andmed kus
on (pildid 2020 suvisest reisist, telefonikontaktid,
eelmiste 11ndike spikrid, cheatcode'id, piraatfilmid ja
muu praht, mida ei tohiks olla ja mis võikski õhku lennata).
2. Kaardistamine: pilv ja kontod (õppematerjalid,
suhtluskeskkonnad ja pildiarhiivid).
Nimeta keskkonnad ning mida seal hoiad (Drive,
Dropbox, Google Photos, Youtube’i kanal, Instagram,
Facebook jne). Abiks on, kui vaatad, mis äpid on su
telefonis ja milliseid lehti oled vähemalt kord kuus
külastanud.
3. Paranoia ja riskianalüüs: kujuta ette, mis võiks
tõenäoliselt või vähem tõenäoliselt juhtuda:
tulekahju kodus ja sülearvuti põleb ära / jääb auto
alla / kõvaketas läheb katki
sülearvuti jääb bussi (ehk saad selle tagasi, aga ta
OLI kellegi käes, st Chrome’i paroolid teada, võimalik
andmeleke jne)
keegi varastab
kaubanduskeskuses

su

seadme

lennujaamas/

telefon upub ja kaob
väike õde viskab välise kõvaketta aknast alla / mälupulk lakkab töötamast

hind, kui keegi avaldab midagi su seadmest, mis on
isiklik
hind, kui keegi tekitab mainekahju, näiteks sulle või
asutusele (identiteedivargus, valeinfo esitamine sinu
nime alt, sinu nime alt dokumentide lekitamine,
Facebooki
konto
sulgemine,
FB
sõbralisti
spämmimine, e-posti aadresside loend, telefoninumbrite kontaktid jne)
5. Kas, mida ja kuidas automatiseerida? Kuidas
muul moel kaitsta? Kuidas ja milliste teenuste puhul
see praegu toimib – loo omale selgust.
Nt "ma arvan, et mul on mingi iCloud konto ja see
varundab mu kontakte". Aga kas tegelikkuses selle
konto parooli üldse tead? MIDA sinna iCloudi
süngitakse? Jne..
6. Kuidas edasi?
Mida teadlikult jätan riskina arvesse, mille suhtes
loon automaatika ja mille suhtes loon enda peas
manuaalse korra (nt "hoian alati kogu õppetöö desktop’il (töölaual), mis peegeldatakse Dropboxi serverisse").
Kui need 6 punkti enda jaoks läbi kirjutad ja välja
mõtled, siis tekib vähemalt mingiks ajaks sinu
süsteemidesse korrastatus ja on lootust, et aju ei ole
pidevas mähises. Samuti ei saa eluisu otsa, kui järjekordne ekraan kuskil puruneb – kõik ASJAD on
asendatavad! (Mälestused ja andmed paraku vahel
pole).

Google, Dropbox või keegi teine keerab ligipääsu
kinni / kustutab andmed / keegi kaaperdab pilvekonto ühes keskkonnas
keegi saab ligi sinu paroolihalduri paroolidele ja
ligipääsu kõikidele pilvekeskkondadele
keegi nakatab tööarvuti viirusega ja krüpteerib selle
kõvaketta (NB! andmete koopiad on temal olemas,
isegi, kui arvuti kuvaldaga katki taod)
4. Kui palju maksavad su andmed? Proovi panna
kõigele hinnasilt külge.
reisipildid, mida teiste telefonides pole ja mida ei
saa taasluua
tunnihind sinu tööl, nt dokumendi või UPT koostamine, mis võttis 7 päeva
andmete hind siis, kui kogu ketas krüpteeritud ja
küsitakse lunaraha

Pildi autor: familiis
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rühmaga päris varakult tööle, palju oli teha.

Ingrid Janter
Astusin Vanemuise teatri ees suurde bussi, kus istus
vaid mõni õpilane. Tartust läks keelelaagrisse vähe
inimesi: see toimus siiski Harjumaal Paunkülas. Rahulik varahommikune sõit oli poole peal, kui nägin
tee ääres silti “Jah, su laadija on meie juures!”
Unustasingi laadija koju! Tuleb kelleltki laenata.
Vaatasin terve tee aknast välja: mustad linnud
helkisid valguses nagu särapuru taevas. Valguskiired
sirutasid end välja läbi pilvede. Nägin hääletajat,
nägin rebast.
Jõudsime muruplatsile ööbimismaja lähedal ja juba
oli aeg koroonatesti teha. Osa jõudis ära teha, siis
läksime ööbimis- ja õppemajja, saime korralduse ja
ruumide jaotuse kätte ning asusime omi asju lahti
pakkima. Sain tuttavaks sõbraliku toanaabriga, tal oli
varasemaid keelelaagrikogemusi, mina olin esimest
korda. Tutvustasime end uuesti, nüüd kogu
keelegrupi ees modernse stiiliga loenguruumis.
Seinad olid enamjaolt aknad, mis tegid toa väga valgusküllaseks. Meid jagati gruppidesse, korraldati
võistlus – ülesanneteks olid etteantud suulise keele
teemaliste ülesannetega õpimapi täitmine, värssettekande koostamine, rühmaeksliibrise joonistamine ja keeleviktoriinis osalemine. Hakkasime oma

Emakeeleolümpiaadi teemaks on “Suuline keel kõnes
ja kirjas”. Sellele pandigi loengutes rõhku. Uurisime
näiteid transkriptsioonist, naeru tähendust eri
kontekstides, aktsente, küsimusi ja muuhulgas ka
palju avalikku esinemist. Igaüks sai peale esinemise
esitluse kuulamist ka loengu käigus läbiproovitud
lühiesitluse eest väärt tagasisidet.
Seda loengut kuulasime pimedani: päevad hakkasid
lühenema. Käisin vahepauside ajal verandal värsket
õhku hingamas, nägin armsat kassi, imepärast üksikut seent ja omaenda pikka varju puude keskel.
Ruloo külge oli üks ööliblikas lapikuks rullitud. Üks
kaasõpilane võttis ta sealt küljest ja mattis maja lähedale maha. Puhka rahus, väike liblikas.
Viimasel ööl, kui olime oma gruppide punktitulemused kätte saanud, otsustasime laagrilistega
kuuekesi kaarte mängida. Mängisime hilisööni, samal
ajal meie läheduses käis justkui vestlusring: arutati
kõlarist tuleva muusika saatel rahulikke õhtuseid
mõtteid. Läksime magama teades, et toimub kella
keeramine – saame vähemalt üks tund rohkem
magada.

Ärkasime, pakkisime. Toimus veel kaks loengut, auhindade üleandmine ja vibulaskmine! Kuigi võrk oli
ees, läksid mõned nooled ikka metsa. Käisime neil ka
järel. Saime viimased pirukad, kohvi-teed tagasiteele
kaasa ja naasime oma kodulinnadesse. Keel suus,
suuline keel peas.

Pildi allikas: Pixabay

Piibe Leiger

J

änes nägi lähenemas karu, kes põllul kapsaid näksis. Oligi nii või? Ei usu küll, et karu eriti
kapsaid toiduks tarvitab. Sama liiki ebaselgus on ka järgmises lauses. Vahel harva tuleb õnnelik hetk ja avab mulle mõne uue ukse, mida olen ammu oodanud. Ühest Anton Hansen
Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ analüüsivast tööst oli lugeda lause: Kahjuks ei olnud

elu nii roosiline kui vankri seljatugi, millega kirikusse sõideti.

Küllap tunduvad ukse ootamine või vankri seljatoega kirikusse sõitmine veidi liiga kummalistena, et
tõsi olla. Tegemist on siin lauseehituse äpardusega, mida võiks nimetada valeühenduseks: seletav
kõrvallause on sattunud vale sõna kõrvale ja annab selgituse nüüd selle (vale) sõna kohta. Kuidas siis
asjad tegelikult olla võisid?

J
P

änes, kes põllul kapsaid näksis, nägi lähenemas karu. Vahel harva tuleb õnnelik hetk, mida
olen ammu oodanud, ja avab mulle mõne uue ukse. Kahjuks ei olnud elu nii roosiline kui kirikusse sõitmiseks kasutatava vankri seljatugi, millele oli hulganisti roose maalitud. Ehk on nii
selgem ja õigem. Seletav kõrvallause olgu ikka selle sõna kõrval, mida ongi vaja seletada.

Tauno Palts

äkapikk sorteerib suuruse järjekorda võrreldes kõrvuti olevaid kinke (vaata pilti sinustest
kingitustest). Igale kingile on peale märgitud selle kõrgus sentimeetrites. Päkapikk
võrdleb esimest kinki teisega ja kui need on vales järjekorras, siis vahetab nende kinkide

järjekorda. Seejärel võrdleb ta teist kinki kolmandaga jne. Ta liigub järgmise kingini alles

siis, kui kõik vasakule jäävad kingid on sorteeritud. Päkapikk kordab tegevust, kuni kõik kingid on
suuruse järjekorras (väiksemast suuremaks).
Mitu kinkide omavahelist äravahetamise liigutust peab päkapikk tegema?
Vastused saata programmeerimise õpetajale
tauno.palts@tammegymnaasium.ee
Õigesti vastanute vahel loositakse välja IT-teemaline auhind.
Taustapildi autor: Stefi Treier

see tava Ameerika Ühendriikide kultuurist üle võetud. Mõnes peres peab kinkide saamiseks tegema
etteaste, teistes jagatakse need aga niisama kätte.
Stefi Treier

Mis oleksid jõulud ilma kuuse, verivorsti ja hapukapsata? Kui küsida, mis teeb jõuludest jõulud,
vastaks enamik sellele – imemaitsvalt ja magusalt
lõhnavad piparkoogid, mille hõngu tunneb ka kodu
teisest otsast, oma maitse järgi ehitud kuusk,
natukene tüütult külm ja pakasene ilm, glögi, verivorstid, hapukapsas, sealiha, kartul ja “Üksinda kodus” filmide vaatamine. Siit loetelust on paljugi veel
puudu ning arvatavasti paljudele tundub, et ilma
nendeta polekski ühed jõulud õiged jõulud. Ehkki on
ka inimesi, kellel on hoopis teistsugused
traditsioonid, mis teistele näivad ebatavalisena.
Eestis on enamasti kombeks avada jõulukinke 24.
detsembri õhtul pärast traditsioonilist õhtusööki,
kuigi on ka neid, kes on tavaks võtnud avada kinke
juba hoopis selle päeva hommikul. Arvatavasti on

Lisette Oru
Milline tuleb iga suuna uus aasta? Viimasel ajal (uus
aasta ikkagi varsti käes) on tähelepanu pälvinud
erinevad horoskoobid. Mõned küll ütlevad, et ei, mina seda ei usu, aga loevad huviga. Järelikult, tahaks ju
teada, mida tulevik toob.
Koostasin lühikese horoskoobi, milline tuleb iga suuna uus aasta. Enne lugemist vaata pilti (kõike tasub
võtta äärmiselt tõsiselt ja uskumine/mitteuskumine
on isiklikul vastutusel).
Põnevat lugemist!

Loomulikult on ka oluline osa pühadest jõulukuusk
ning igaühel on oma stiil ja nägemus sellest, milline
see välja peaks nägema. Enamjaolt ostetakse koju
kas ehtne või võltskuusk. Vähesed näevad vaeva, et
ise endale metsast kuusk tuua. Üks nendest vähestest on aga meie kooli direktor: “Käia koos pere ja
sõpradega metsas, teha seal lõket ja tuua koju kuusk
– see on meie jõulutraditsioon.” Kellel oma metsa ei
ole, aga on soov jõulupuu tuua loodusest, peaks tutvuma RMK reeglitega https://www.rmk.ee/kuuseke.
Teiste riikide pühade kommetest võiks aga lugeda
2020.
aasta
detsembri
numbrist
https://
tammegymnaasium.ee/tamme-leht/.
Eri jõulutraditsioone on lõputult palju – eks kõigile
meeldib asju oma meeldimise järgi teha. Küsi ka Sina
oma lähedaste traditsioonide kohta ehk saad midagi
enda jaoks täiesti uut ja võõrast teada!
Vahvaid jõule kooliperele!

MEDITSIINISUUND

KOOL
2022 saab olema teie jaoks
uute kõrguste ja võimaluste
saavutamise aasta. Peate töötama rohkem meeskonnas või
usaldusväärse partneriga. Usaldage vahel ka teisi kaasõpilasi
ja nende soovitusi, ärge olge
kogu aeg liiga iseseisev, see
võib teile halvasti mõjuda.

Aasta alguses teie hinded
kõiguvad, aga kevade poole
need paranevad. Ärge mõelge
liiga palju üle! Proovige säilitada õpetajatega häid suhteid.
ERAELU
Väljaspool kooli saate te olla
rohkem teie ise. Naudite uut
aastat sõprade ja pere seltsis
ning avastate koos uusi asju.
Armastuses teil aasta alguses
eriti ei vea, peate kogema
mitmeid raskusi. Aga pea püsti!
Per aspera ad astra!
IT-SUUND
KOOL
Uuel aastal võib tulla teil koolis
raskusi matemaatikaga. Liigsed
numbrid panevad teil tihti pea
valutama,
mis
põhjustab
stressi. Õnneks ei kesta see
kaua, üsna varsti olete jälle teie
ise ja teie pea on teravam kui
kunagi varem.
ERAELU
Hoidke silmad lahti, keda usaldada ja keda mitte. Mõelge
hoolikalt, kas inimene, keda te

peate oma parimaks sõbraks,
on seda päriselt.
Hoidke enda lähedasi ja veetke
nendega rohkem aega!
TEHNOLOOGIASUUND
KOOL
Tehno – teie läbite uuel aastal
palju šokke! Te olete koolis
näinud rohkem vaeva kui
kunagi varem ja saate selle eest
ka
nüüd
kiita.
Paistate
õpetajatele väga palju silma,
just enda tarkuse ja hea
nutikusega. Kuid ärge unustage
kooli kõrvalt ka puhata! Mõelge
ka rohkem enda vaimsele
tervisele.
ERAELU
Teil on 2022. aastal üsnagi
hõivatud
seltsielu.
Ärge
oodake, et kõik asjad ise teieni
jõuaksid, te peate ka ise rohkem vaeva nägema. Kirjutage
sellele inimesele, kellega te tahate rääkida. Kui ei, võite seda
hiljem kahetseda. Usaldage
oma instinkte!

Ärge muretsege liialt.

ERAELU
Olge vähem kärsitud. Võtke
aega, tegelege asjadega, mis on
jäänud tagaplaanile. Otsige üles
need inimesed, kellega te tahate uuesti suhelda. Ärge
mõelge ainult iseendale.
Plaanid, mida tahtsite uuel
aastal lõpetada..lõpetage need.
Ärge lükake enam asju edasi.
Uus aasta toob teile ka palju
armastust! Laske inimestel
piiluda enda südame sisse!
KULTUURISUUND
KOOL
Uuel aastal on teid ees ootamas
palju takistusi, aga kõik need
laabuvad ruttu. Kõik saavutused
tuleb teil saavutada ise, mitte
meeskonnas.
Teie hinded lähevad paremaks,
koolistress jääb vähemaks. Kuid
keskenduge rohkem keemiale
ja muusikale, nendes ainetes
võib tulla teil väikseid raskusi.

LOODUSSUUND

ERAELU

KOOL

Inimesed, keda te muidu usaldasite, ei pruugi olla enam samad. Mõelge hoolikalt, enne
kui räägite välja mingi saladuse.
Samas kohtute te uuel aastal
kellegagi, kes muudab teie elu
paremuse poole. Hoidke silmad
lahti!

Et olla koolis rohkem edukam,
peate
olema
rohkem
avameelsed. Proovige olla võimalikult vaimne ja uskuge endasse rohkem. Teil on ees palju
kontrolltöid ja asi võib tunduda
üsnagi pingeline. Tegelikult ongi..aga..mõelge positiivselt! Te
õpite enda jaoks! See kõik
tasub
ära!
Te
teete
kontrolltööd headele hinnetele.

2022. aasta toob teile ka väga
hea tervise. Kui muidu olid
sagedased peavalud, siis uuel
aastal need vähenevad.

Loodus on meie kodu
Me tulime sellest
Värske õhk pole kunagi

Meid kosutab vihmasadu

Vaimselt tervendanud nii

Võib küsida kellest

Arvan, et sinagi

Sai alguse inemine

End vahel õue viid
Ja vaatad taevasse

Kui silmad harjuvad
Näed pilvedesse
Nende varjusid

Ilma vanaemata poleks mind
Ja selline äraminemine
Nagu pesast väljunud lind
Võtab ära võimaluse
Esitada sadu küsimusi

Kas on nii kiire

Ja kuldseid piirjooni

Kuigi oma arvamusel

Et mitte jätta hüvasti

Peegeldamas päiksekiiri

Väldin miine

Ning näidates niimoodi

Oleksin ju vabalt võinud tulla ja teha
küsitlusi

Ilusaimal viisil,

Sest mina olen sinna tahetud

Et headus kandub edasi

Aga vahemaa pole vahetu

Mis vahe on egol ja enesekindlusel

tumedamalt pilvelt

Jäin kaugele

–IJ

Ja kaugelt lahkusid
Su tormile, raugevale

Katkiläinud tuvasti

Luuseril ja introverdil
Mis vahe asjalikul sõnal
Ja kantseliidil
Kuradike istub õlal

Pidin ütlema hüvasti

Mina seisan pliidil

–IJ

Jätan vaikseks ruumi taas
Pilk paratamatult maas
Kirjutan, et olla vaba
Mitte lahe
Aga kõik muu on seega jama
Minu tahe
Pole põimunud
Sõnum puudub
Keegi pole aimanud
–IJ

Joonistuste autor: Ingrid Janter

Reili Rebane
Hingedeaja raames toimus Tartu Jaani kirikus 3.–6.
novembrini Hingede Öömuusika festival, kus esinesid
mitmed artistid: Andrus ja Kai Kallastu, Mari Jürjens
ning Karl Petti. Me külastasime festivali viimasel
päeval, kus esines pärimusmuusika ansambel Duo
Ruut.
Tegemist on kahe noore neiuga – Katariina Kivi ja
Ann-Lisett Rebane – kellel on küll erinev muusikaline
taust ja maitse, kuid suudavad koos luua midagi
omapärast. Koos hakkasid nad tegutsema 2017. aastast ning 2018. aastal võitsid noorte pärimusbändide
konkursi ja noortebändi peatiitli. Duo Ruut on
esinenud mitmetel festivalidel nii Eestis kui ka
välismaal, millest mainekamad on näiteks Celtic Connections Glasgow’s ning Shraq Taronalari Festival
Usbekistanis. Samuti on nad käinud minituuridel
Jaapanis.
Oma laulude tegemiseks kasutavad ainult ühte kannelt, millel nad koos vastakuti olles ning ebatraditsiooniliselt mängivad, kasutades näiteks trum-

Piltide autor: Ekvilibrist

Helen Lang
mipulkasid ja poognaid. Kannel on kohandatud
vastavalt nende vajadustele ja see annab põnevamaid võimalusi muusika tegemiseks.
Nii Katariina Kivi kui ka Ann-Lisett Rebane laulavad.
Nende tämbrid sobivad meeletult hästi kokku, täiendades üksteist omapärasel viisil: nende omavaheline
dünaamika on lummav. Kohati jätavad nad isegi
mulje, et kahe inimese asemel võib seal laulda neid
rohkem. Nende hääleharmooniaid võimendas ka kirikukaja, mis muutis iga laulu veelgi maagilisemaks.
Inspiratsiooni leiavad nad erinevatest rahvaviisidest
ja pärimustekstidest, mis pärinevad Eesti eri paikadest. Nad uuendavad pärimusmuusikat, kasutades
erinevaid aspekte teistest žanritest. Siiski püüavad
nad hoida ka pärimusmuusika ehtsat tuuma. Samuti
on nad kirjutanud ühele iiri rahvaviisile “The Nightingale” oma stiiliga muusikalise osa. Kõige
meeldejäävamad ja tabavamad lood meie jaoks olid
“Kiigel kartlik”, “Veresõnad” ning “Ema haual”.

Toimunud kontserdi tegi lummavamaks Aleksander Sprohgise kiriku seintel ja laes asuvad valgusvisuaalid,
mida sai nautida laulude saatel lamamistoolidel. Igal esitusel olid omad värvid, mustrid ja kujundid, mis laulu
rütmidega ühildusid ning viisid esituse teistesse mõõtmetesse.
Nende muusikaline interpretatsioon tuntud rahvaviisidest ja nende veatu koostöö loovad terviku, mis täidab
ka kõige külmemad õhtud soojusega.

“Väikse minu unistused”
Joonistuse autor: Steffy Prants

