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Kunst tuleb koju kätte 
 
Alumise koridori ühest osast – nn. 
tööõpetuse koridorist- on kujunenud 
väga sobiv näituste eksponeerimise 
koht. Eelmiste aastate väljapaneku-
tele on tänu heale koostööle Soome 
Instituudiga lisandunud Kaj 
Stenwalli “Pardi näitus” ja Urmas 
Nemvaltsi karikatuurid (kes siis te-
ma mürakarusid ei tunneks). 
Kunsti jälgimine ja sellest arusaami-
ne on aga esialgu  õpilastele keeruli-
ne. Alles mitmekordsel piltide vaa-
tamisel-uurimisel hakatakse jõudma 
asja tõelise sisu ja mõtteni. 
Pärast “Pardi näituse” ühisvaatamist 
istusid ühisesse vestlusringi 
“üheksandikud”. 
Sõnaosavamad oma arvamust välja 
ütlema olid Janek Matteus, Tarmo 
Adler, Laivi Kruusimägi, Madis 
Lillo ja Kerle Mikk. 
Janek: Kuna meie oleme sündinud 
Walt Disney multikate ja koomiksi-
te kõrgajal, siis eelkõige mõjutab 
meid selline kunst. Kaj Stenwalli 
pildid pole aga Disney promo. Nen-
des maalides on sügavust ja elutun-

netust. Part on nagu kõrvaltegelane, 
tõelist rolli mängib taust, olgu see 
meri, mets või midagi muud. “Kui 
saatus jagab hoope” näitab minu 
jaoks meeleheidet ja kurbust. Minu 
jaoks on see maal päevast, kui mida-
gi ei klapi, kuigi nii mõnedki nägid 
selles hoopis naljakat koomiksit. 
Laivi: Eelkõige hämmastas mind pil-
tidel kujutatud valgusemäng. Mulle 
tundusid need pardid kohati inimeste-
na. 
Madis: Kuigi ei oska ma kunstist eriti 
midagi arvata, olid seal kaks pilti, 
mis mulle üpriski palju meeldisid. 
Nendes maalides olid mulle meeldi-
vad tumedad värvid ja need olid 
omavahel hästi kokku sobitatud (“Ei 
saanud teoks”, “Vaiksem vool”). 
Kerle: Kui ma esimesel korral neid 
pilte vaatasin, siis väikese eelarva-
musega – täiskasvanud mees ja joo-
nistab mingisuguseid parte. Tavali-
selt kunstnikud joonistavad maasti-
kupilte või lihtsalt plätserdusi. Korra-
likult vaatama hakates olid pildid pä-
ris meeldivad.  
Tarmo: Mulle meeldisid sealt mitmed 

pildid, ei olnud ühte kindlat, mis 
oleks kohe silma hakanud. Mulle 
sobiks kõik koju, siis saaks kõik 
toad parte täis panna. 
Madis: Tema tehtud pildid on täp-
selt sellised, nagu mulle meeldi-
vad. Ja kui aus olla, siis pole ma 
pikka aega näinud selliseid pilte, 
mis mulle meeldiksid. Selliseid 
paneks tõesti koju seina peale. 
Kerle: Igal kunstnikul peab mingi-
sugune iseärasus olema, mille järgi 
neid ära tunda.  
Janek: Mulle on selline mulje jää-
nud, et noored ei hinda kunsti ja ei 
pea lugu ka nende tegijatest. Kaj 
Stenwalli maalid sobivad väga häs-
ti nüüdisaegsesse popkultuuri. Pal-
jud seostavad seda oma eluga ning 
eluoluga. Minu jaoks on Stenwall 
andekas ja hea kunstnik. 
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Koolipeod on alati oodatud... 
Koolipeod on alati oodatud sünd-
musteks. Viimane suurem pidu toi-
mus sõbrapäeva auks. Õhtu prog-
ramm oli tihe. Kõigepealt esinesid 
sõpruskooli Lõpe näitlejad etendu-
sega “Nukitsamees”. Seejärel toi-
mus disko, mille vahepeal astusid 
üles breikarid. 
Muljeid oli pärast pidu palju. Olgu 
siinkohal ära toodud mõned mõtted 
6.-8.klassi pidulistelt. 
Rainer: Enam-vähem tantsisid seal 
kõik inimesed alates väiksematest ja 
lõpetades õpetajatega. Hommikul 
olid jalad tantsimisest valusad. Kui 
breikarid tulid, elasime neile kaasa 
nii kuis jaksasime. Kahju, et vahe-
peal õue ei saanud minna, oleksime 
värsket õhku hinganud. Aga meie 
arvates see diskole halvasti ei mõju-
nud. 
Rommi: Diskor tõi oma tehnika sin-
na, see oli väga võimas. Kui tantsi-

sid, siis käisid inimesed nagu aeg 
luubis. Aga kõige paremad olid 
breikarid. Üks tegi saltosid ja keerle-
sid pea peal. Aga pidu oli üldse väga 
hästi korraldatud. Lõpe kool oli päris 
normaalne. 
Priidik: Disko oli väga änksa, selli-
seid peaks veel olema. 
Karolin: Nukitsamees oli väga nalja-
kas. Eriti lahedad olid Mõhk ja 
Tölpa. Üks neist oskas hästi laulda. 
Elen: Näidend oli minu meelest hästi 
esitatud ja kostüümid olid lahedad. 
Gloria: “Nukitsamees” oli vägev 
etendus. Kui pidu algas, oli tunni aja 
pärast terve saal tantsivaid inimesi 
täis. Ka õpetajad tantsisid. Poole 
kümne ajal jõudsid breikarid kohale, 
päris hästi tantsisid. Ma ei saa aru, 
kuidas sellest keerutamisest paha ei 
hakanud. See pidu oleks võinud 
kauem kesta ja selliseid pidusid võiks 
tihedaminigi teha. 

Kadri: Selliseid pidusid võiks ko-
gu aeg olla. Ma ei arvanud, et see 
pidu nii vägev võib tulla. Ma ar-
vasin , et see on jama. Aga ma 
eksisin. See oli jumala vägev. 
Meriliis: Tantsida sai päris pikalt, 
olid lahedad inimesed ja kõige 
muuga võis ka rahule jääda. 
Kristjan: Minule meeldis etendus. 
See ei olnud mingisugune unenäi-
dend, vaid seal sai ka natuke nal-
ja. 
Tauno: Tantsides hakkas jube pa-
lav, sest me hüppasime ja mölla-
sime täiega. 
Aire: See oli naljakas, kui väike-
sed poisid istusid fuajees ja ütle-
sid, et nendega ei tule mitte ükski 
tüdruk tantsima. 
 
Üles kirjutanud Heli Raavel 

   Kui 90-te aastate koolilapsed mäleta-
vad hästi peaaegu iga veerandi lõpul 
toimunud “Mõttetralle”, siis vahepeal 
oli see traditsioon unustusse vajumas. 
   Mis on MÕTTETRALL? 
Tegemist on klassidevahelise võistluse-
ga, kus üksteiselt võetakse mõõtu väga 
erinevatel aladel. 
   Seekordsel jõukatsumisel tuli tutvus-
tada oma klassi ja selle maskotti. Soo-
vitatavalt pidi klass ka ühtselt riides 
olema. Paremini tuli see välja 8. ja 
9.klassil. Esimesed neist olid riietanud 
end kilesse (mis kangesti prügikotte 
meenutasid), põhjenduseks see, et Eu-
roopa Liitu minnes peab kõik steriilne 
ja puhas olema. Üheksandikud aga te-
gid ettevalmistusi eesootavateks kooli-
lõpupidudeks – nemad olid ühtselt val-
ges ja mustas. 
   Klasside tutvustamisele järgnes vik-
toriin. 

   Eelnevalt välja mõeldud tantsud ja 
võimlemiskavad olid väga eriilmelised. 
Ka ettevalmistus oli erinev. 9.klassi rei-
bas jenkatants näitas, et ka “karudest” 
võib asja saada, kui neid enne natuke 
treenida. 8.klass oli oma “jõu- ja ilu-
numbritega” väga reibas, puudu jäi vast 
koosharjutamisest. 7.klass pani rõhu 
kaasaegsele liikumisele, 5.klass esitas 
väga huvitava võimlemiskava, kui ainult 
muusikaline taust oleks juures olnud. Ka 
6.klass ei tahtnud häbisse jääda, kuigi 
neil kodune ettevalmistus puudus. Tauno 
ja Henri püüdsid teha parima ja  nii nad 
siis keksisidki laval iseenda laulu saatel. 
   Järgnevas voorus tuli tutvustada 
2005.aasta moesuundi. Demonstratsioo-
nil võis näha kostüüme “seinast-seina”. 
Kõige rohkem jäid kindlasti meelde 
5.klassi kostüümid. 
   Noored skulptorid pidid aga kaalikast 
välja nüsima .... ei midagi muud kui õpe-

taja Ülo Abrami. Tulemused olid 
fantastilised. 
   Viimases voorus tuli aga ühel esin-
dajal igast klassist vastata küsimuste-
le, nagu seda tehti telesaates “Neti 
2003”. Omavahel võtsid mõõtu Ja-
nek Matteus, Toomas Greenfeldt, 
Gloria Vimberg, Siim Tõnisson ja 
Anni Müüripeal. Tublid olid kõik! 
   Sellega seekordne trall lõppeski. 
Kuigi paika pandi ka paremusjärjes-
tus ja žüriil oli tegemist kõvasti, õn-
nestus üritus ka nende jaoks, kes see-
kord esimeseks ei tulnud.    
Õpetaja Lea Sabiin oli raske kooli-
veerandi lõpu väga lõbusaks teinud. 
 
Heli Raavel 

Vana hea “Mõttetrall” on tagasi 
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                      Keskmise vanuseastme võidutöö 

 
KIVISTUNUD KAUNITAR 
 
Elas kord mees, kellel oli kolm kaunist tütart. Need 
tüdrukud olid targad ja osavad, kuid väga sarnased 
nagu kolm tilka vett. 
Ühel ilusal päeval, kui tüdrukud 15-aastaseks saamist 
pidasid, ilmus välja nõid. Nõid leidis peitu jooksnud 
tüdrukud üles ja ütles: 
“Heinakuhja on peidetud nõel ,kes nõela leiab, jääb 
elama, kes aga ei leia, seda ootab silmapilkne surm.” 
Tüdrukud hakkasid kohe nõela otsima, kuid see tun-
dus võimatu ning keegi peale tütarlaste isa ei leidnud 
nõela. Seega andis nõid tütarlastele erinevad ülesan-
ded ning vangistas nende isa. Kuna tüdrukud olid vä-
ga sarnased, vahetasid nad ülesanded ära. 
Esimene ülesanne oli nõia maja kõrvalt puu otsast ära 
tuua punane pael. Selle ülesande võttis tütarlaps, kes 
kõige paremini ronida oskas. 
Teine ülesanne oli juba keerulisem. Tütarlaps pidi 
tooma kurja lohe kambrist kaksteist lohe soomust ja 

viis kuldraha. 
Kolmas ülesanne oli peaaegu võimatu. Tuli leida järve 
põhjast üles kõik pärlitega merekarbid. Ja pärlitest tuli 
veel ehted teha. 
Tütarlapsed hakkasid usinasti oma ülesandeid täitma. 
Esimene tüdruk, kes pidi puu otsa ronima, palus abi 
vareselt ja lubas anda vastutasuks kuldsõrmuse ja seda 
ta ka tegi. 
Teine tütarlaps palus abi sipelgatelt. Ja andis vastu nei-
le oma toidu. 
Kolmas tütarlaps palus abi kaladelt, kuid tal ei olnud 
midagi vastu anda ja ta lubas, et kui ta isa päästetakse, 
siis ta annab neile kuldse õuna, mis nende aias kasvab. 
Kui ülesanded olid täidetud, läksid nad isa päästma, 
aga nad ei teadnud, et nende isa on kõrges lossitornis. 
Nad asusid teele ja kuulsid kõvasid karjeid, mis olid 
nõia omad ja nad nägid, et nõia uberik metsas põleb ja 
nõid sinnapoole lidub. Aimasid nad siis kohe, et nende 
isa on lossis, sest sealtpoolt nõid tuli. Nüüd päästsid 
tütarlapsed isa ära, kuid üks tütarlaps unustas oma lu-
baduse ja vetevaim muutis ta kiviks.  
 
Anneli  Veinšteins, 5.klass 

                               Vanema astme võidutöö 
 

KOERA LUGU 
 
Elas kord koer, kes oli olnud kunagi tuletõrjekoer. 
Kord ta aga vigastas end ja ta jäeti ühte külla maha. 
Külas võttis koera, kelle nimi oli Pontu, üks vana-
mees enda juurde elama. Vanamees hoolitses Pontu 
eest. Toitis teda ja jootis. Lõpuks hakkas koer parane-
ma ja kosuma. Koer hakkas vanameest abistama. Ku-
na küla oli vaene, siis käis koer küla pealt toitu otsi-
mas. Igaüks andis Pontule natuke leiba ja juua. Kuid 
üks poiss ütles Pontule “ah sind küll” ja viskas leiva-
tüki lumehange. Koer proovis seda sealt kätte saada, 
aga lumi oli nii külm, et ta ei suutnud. Pontu solvus 
selle peale ja siis hakkas midagi väga imelikku toimu-
ma. Päikeseline talveilm kadus ja taevasse tulid pil-
ved. Lund hakkas kõvasti sadama ja jahuveski juures 
olev jõgi külmus kinni. Nii ei saanud inimesed jahu 
ega vett. Ei süüa ega juua. Surma oht oli väga suur. 

Poisi vanaema rääkis, et selline külm oli viimati küm-
me aastat tagasi. Kui üht vana hobust oli solvatud ning 
selle vastu aitas ainult see, kui sa kõik jälle heaks teed 
ja vabandust palud. 
Poiss aga ajas kamba külalapsi kokku ja hakkasid jääd 
lõhkuma. Lõhkusid jääd, et jõe vesi hakkaks ringi käi-
ma. Õues oli liiga külm ja lapsed, isegi mõned vanad, 
ei saanud sellega hakkama. Toad tulid soojad hoida, 
aga puud said otsa. Sooja saamiseks tuli metsa puid 
raiuma minna. Aga puude raiumiseks tuli metsas kaua 
olla, aga ka selle jaoks oli liiga külm. Siis võttiski 
poiss end kokku ja otsustas Pontult vabandust paluda. 
Ta võttis kapist viimase leivatüki ja läks. Ta lippas kii-
resti mööda külateed ja puhkas siis korra. Kui ta oli 
vanamehe juurde jõudnud, siis istus ta koera juurde 
maha ja ütles, et ta kahetseb tehtut. Ja nagu imeväel, 
muutus ilm ilusaks. Pontust ja poisist said parimad 
sõbrad ja kui nad veel surnud pole, siis nad mängivad 
ikka veel kusagil aasal. 
 
Liina Pärn, 8.klass 

Sõbrapäeval toimus play-boxi võist-
lus. Ansamblite-solistide jäljendamises sai 
esikoha 8.klass, keda esindas Siim Roht-
väli Uno Kaupmehena. Väga tublid olid 
ka 1.klass ja 7.-9.klassi ühisansambel. 
********************************** 
9.klass sai terve koolipäeva vältel spetsia-

listidelt nõu, kuidas tulevikus ametit 
valida ja oma karjääri kujunda-
da. 
 
********************************** 
Kevadisel koolivaheajal  külastas 
19 õpilast 3 õpetaja saatel Rootsi pealinna   
Stockholmi. Lõbusa laevaelu kõrval 
oli reisiprogrammis linnaekskursioon, kus 

nii bussiga kui jalgsi külastati tuntud vaata-
misväärsusi, kuningalossi vahtkonnavahetust 
sealhulgas. 
Nii mõnigi tahaks õppida Rootsi koolis, sest 
seal saab hindeid ainult põhikooli lõpuks ja 
siiski peavad keskkooli minekuks rahulda-
vad hinded olema vaid rootsi keeles, inglise 
keeles ja matemaatikas. 
************************************ 

Lühidalt 


