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11.B KLASSI AJALEHT 
,,TULEVIK“

Meedia on kõikvõimas relv ja tema roll ühis-
konnas pidevalt suureneb. Ajalehtede, raadio, teleri 
ja interneti vahendusel kujunevad märkamatult 
välja inimeste arvamused, hoiakud ning hinnangud 
ümbritseva elu suhtes.

„Meedia ja mõjutamine“ on uus kursus, mida 
õpitakse uue ainekava järgi 11. klassis. Kursus kes-
tab 35 tundi ning selle raames tutvuvad õpilased 
trükiajakirjanduse, raadio, televisiooni ja interneti 
tähtsamate probleemidega.

Oleme proovinud kirjutada uudiseid ja arvus-
tust vaadatud filmi kohta. Samuti pidime kursuse 
raames kirjutama oma meediapäeva kohta lühi-
kese teksti, kus analüüsisime, kuidas puutusime 
meediaga kokku ühe päeva jooksul, millist uut 
informatsiooni omandasime, mida telerist vaatasi-
me, raadiost kuulasime või arvutis tegime. Õpime 
veel arvamusloo, intervjuu ja reportaaži tegemist.

Meediatundidest ajendatuna tekkis klassis 
mõte anda välja ka oma klassileht. Valisime tee-
mad, mida võiks kajastada, ja iga õpilane kirjutas 
kas mõne artikli, viis läbi intervjuu või joonistas 
karikatuuri. Tööde tegemisel oleme abi saanud 
emakeeleõpetaja Ive Porkonilt, kes kogus ka tööd 
ajalehe väljaandmiseks.

SÖREN MIRSKI

Ühe päeva jooksul puutusin ma meediaga 
erinevate kanalite kaudu päris palju kokku. Järg-
nevalt räägingi ma oma meediapäevast täpsemalt.

Päeva esimeseks meediakanaliks oli ajaleht 
Postimees, mille kaudu viisin end kurssi päeva-
kajaliste uudistega. Samuti lugesin ka lehte Tartu 
Postimees, mis käib kaasas ajalehega Postimees. 

Eesti keele tunnis oli sel päeval vaja erinevaid 
uudiseid tutvustada ning nii sain mitmetest huvita-
vatest sündmustest teada. Näiteks seda, kes sai 
Eesti Autospordi Liidu presidendiks, ning ka seda, 
et ühel lennul tuli ette see, et meesreisijaid oli liiga 
palju ning seetõttu ületas lennuki mass normaal-
massi ning seepärast pakuti inimestele raha, et 
nad oma lennupiletist lahti ütleksid.

Raadioga puutun ma samuti igapäevaselt 
kokku, kuna see töötab alati, kui ma autoga sõi-
dan. Kooli minnes kuulasin ma raadiost eelkõige 
muusikat, kuid lisaks muusikale räägiti ka seal 

MINU MEEDIAPÄEV
lühiuudiseid. Õhtul sai raadiost samuti muusikat 
ning lisaks sellele ka reklaame kuulata. 

Telerist vaatasin ma aga sel päeval peaasjali-
kult erinevaid saatesarju, mis mulle huvi pakkusid. 
Lisaks sarjadele sai õhtupoole ka filme vaadatud 
ning korraks sattusin ka uudiseid vaatama.

Internetiga puutusin ma samuti päris palju kok-
ku, kuna esiteks on kogu õppimine kirjas eKoolis 
ning juba seepärast tuli internetti külastada. Lisaks 
sellele suhtlesin ma läbi MSNi ning Facebooki 
oma sõpradega. Erinevaid kõmu-uudiseid lugesin 
ma lehelt Elu24.ee ning külastasin ka Õhtulehe 
internetiväljaannet.

Meedia vahendusel sain ma näiteks teada, 
et üks tundmatu mees oli Paides rünnanud 
naispostiljoni, ning seda uudist tutvustasin ma ka 
tervele klassile.

PILLE-RIIN VARE

Noored Kotkad on Kaitseliidu juures tegutsev 
vabatahtlik skautlik poisteorganisatsioon, mis hõl-
mab endas ligemale 3500 noormeest üle Eesti, kes 
on 8–18 aasta vanused Eesti Vabariigi meessoost 
kodanikud, kes armastavad oma isamaad ning 
tunnustavad ja järgivad noorkotkaste seadusi ja 
kombeid.

Ühe kooli salk moodustab rühma, mille 
pealikuks on reeglina täiskasvanud noortejuht ja 
abiks noortest vanem või kogenum noorkotkas. 
Ülenurme Gümnaasiumis tegutseb Tornaado rühm, 
mille pealikuks on Mikk Otsar ja tema abiks Oliver 
Jõesaar. Rühmas on üle 20 noormehe, kes on 
Ülenurme Gümnaasiumi õpilased. Tornaado rühm 
tegutseb Kaitseliidu Tartu Maleva koosseisus koos 
teiste olemasolevate Noorte Kotkaste rühmadega, 
mis tegutsevad Tartu maakonnas. Käime kuus kaks 
korda kokkusaamistel, kus õpime tarkusi, mis on 
vajalikud metsas ja ka edasipidises elus hakkama 
saamiseks. Samuti tulevad kõik oskused kasuks 
noormeestel sõjaväkke minnes, sest meie orga-
nisatsioon on seotud väga tihedalt Kaitseliiduga. 

Kõike õpitut praktiseeritakse välilaagrites, mis 
toimuvad erinevatel aastaaegadel ja erinevates 
paikades ning nende kestvuseks on 2 ööpäeva. 
Ööbimine toimub iga ilmaga köetavates sõjaväe-
telkides, mille püstitab iga rühm endale laagris 
ise ja loob endale magamiseks sobiliku ja hubase 
koha. Laagris on kindel ajakava, millest peab kinni 
pidama ja õppetunde viivad läbi vanemad noor-
kotkad, kes on läbinud selleks vastava väljaõppe 
Kaitseliidus.

Igal aastal toimub ka üleriigilisi laagreid ja 
üritusi. Noorkotkaste malevad võistlevad omavahel 
näiteks suusatamises, orienteerumises, laskejook-
sus, sportpüssist laskmises ja paljus muus. Korral-
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NOORED KOTKAD TEGUTSEVAD
datakse ajaloolise Erna luureretke eeskujul loodud 
Mini-Erna luurevõistlust, millel saavad osaleda ka 
teised noorteorganisatsioonid. Samuti toimub igal 
suvel üleriigiline laager, kuhu kogunevad igast 
malevast 10 noorkotkast ja 10 kodutütart.

Tornaado rühm on olnud ka väga edukas 
üleriigilistel võistlustel: meeskondlik II koht Mini-
Ernal 2010. aastal, meeskondlik I koht Noorte 
Kotkaste oskustevõistlusel 2012. aastal. Samuti 
oleme võitnud Tartu maleva siseseid võistlusi ja 
matkamänge meeskondlikult. 

Noorte Kotkastega liitumine ei ole keeruline, 
kui sa oled 8–18-aastane noor, elad Ülenurme 
Vallas ja sulle pakub huvi organisatsiooni tegevus 
ning sa oled otsustanud ennast proovile panna, 
võid kirjutada meilile oliver.joesaar@gmail.com .

Uued liikmed on alati oodatud!
OLIVER JÕESAAR

Veebruarikuu algul meenutasime kirjanduse 
tunnis Kristjan Jaak Petersoni elu ja loomingut. 
Tema oli eesti kirjanik, kes asetas esimesed kivid 
eesti rahvusliku kirjanduse alusmüüri, ja oodis 
,,Kuu“ ülistas eesti keelt.

Samas saime meedia vahendusel kuulda 
Tallinna endise abilinnapea, praegu riigikokku 
kuuluva keskerakondlase Yana Toomi ütlust vene 
ajakirjanikule antud intervjuus, et eesti keel on 
väljasurev keel ning eestlased väljasurev rahvas.

Meie, 11.b klassi õpilased, ei saa kuidagi 
nõustuda niisuguste väljaütlemistega ja vastame 
Yana Toomile luulevormis nii:

Eesti rahvas on arvult väike,
kuid hinges särav just kui päike.
Armastame oma emakeelt
Yana Toomiga me pole ühtemeelt. 

PILLE-RIIN VARE ja MARTA KÖBAS

Oh, seda vaest Yanakest,
kes ei usu eesti rahvakest.
Hindame kõrgelt oma rahvast ja keelt,
mitte nagu Sina, Yana, seda teed.
Meid ju võib maailmas olla vähe,
kuid eesti keel küll kaduma ei lähe.

LAURA KALJUSAAR, KEIDI JÄRVEMÄGI ja 
JONNA SILD MARTA KÖBAS

EESTI KEEL, KULTUUR JA
RAHVAS PEAB ELLU JÄÄMA

SÕBRAPÄEV KOOLIS
14. veebruaril oli koolis sõbrapäev. On teada, et 
sõbrapäev sai alguse Vana-Roomast. Eestisse 
levis see vana tähtpäev Soome vahendusel 
alles 1980. aastate lõpul.
Sel päeval mängis koolis meeleolukas muusika, 
samuti sai kooliraadio vahendusel oma sõbrale 
häid soove edastada. Vahetundide ajal toimusid 
klassidevahelised võistlused ja pärast 5. tundi 
algas lumeskulptuuride ehitamine. Pannkoogi-
võistlusel tuli siduda endale põll ette ja pannil 
oleva pannkoogiga liikuda teise tiimikaaslaseni.
Õpilaste silmist võis välja lugeda, et sõbrapäev 
läks korda. 

TAAVI PÄRTEL
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UUDISEID TEHNOLOOGIASAAVUTUSEST, MÄNGUST JA FILMIST
Püüan end hoida kursis kõige uuega tehno-

loogia, mängude ja filmide valdkonnas.
Minu jaoks on uue tehnoloogia osas huvitav 

see, et pärast 7-aastast ootamist on mängukon-
sooli Xbox fännidel oodata midagi uut. Nimelt on 
Microsoft välja kuulutanud uue Xboxi. Mis selle 
nimeks täpsemalt saab, on tänaseni veel selgu-
setu. Hiljuti alustas Microsoft interneti domeenide 
kokkuostmisega, osteti kokku kõikvõimalikke 
Xboxi-ga seotuid domeeni nimesid. Nende seas 
ka Xbox8.com. Kas sellest võib järeldada, et uue 
seadme nimeks tuleb Xbox Infinity (lõpmatus), 

seda võime ainult oletada.
Mängudest on oodata selle aasta veebruaris 

ülieduka Crysise triloogia mängu kolmandat osa. 
Mängus võtab mängija üle peategelase, kelle 
nimeks on Prophet, rolli. Ta naaseb New Yorki 
aastal 2047 (24 aastat pärast Crysis 2 tegevust). 
Ta avastab, et korrumpeerunud C.E.L.L korpo-
ratsioon on ehitanud ümber linna „pleksiklaasist 
kupli”. Linnas on kujunenud 7 erinevat tsooni, mis 
seal elavatele inimestele on saanud tuntuks kui 
seitse maailmaimet. Kuigi C.E.L.L on inimestele 
teatanud, et kuppel ehitati nende kaitseks, ei ole 

see üldse selleks, vaid ettevalmistuseks nende 
maailma vallutamisel. 

Uusi ja väga häid filme on sellel aastal oo-
data palju. Alustuseks siis ,,Kiired ja vihased 6“, 
mille tegevus toimub seekord Londonis. ,,Kiired 
ja vihased“ jõuavad kinodesse 24. mail 2013. 
Loodame aga, et meie tänavatele ei jõua see, 
mida on näha filmis.

Soovin kõikidele head kursisolekut uue tehno-
loogia, mängude ja filmidega.

ALLAN MARGUS

UUDISEID KOOLIST
Uus õpetaja Ülenurme Gümnaasiumis

Selle aasta algusest on Ülenurme Gümnaa-
siumis väikesed muutused. Nimelt on õpetaja Tiiu 
Voorti asemel asendusõpetaja.

Kolmanda õppeveerandi alguses selgus, et 
õpetaja Tiiu Voort on raskesti haigestunud. Kuna 
õpetaja Voort on haiguslehel vähemalt kuu aega, 
siis muusikatunde koolis päris ära jätta ei saa. 
Seetõttu otsustati, et kooli tuleb asendusõpetaja. 
Asendusõpetaja nimi on Marlene Leopard ning ta 
asendab kuu aega õpetaja Tiiu Voorti. Õpilaste 
poolt on saanud uus õpetaja head vastukaja ning 
tema tundidega ollakse rahul.

LAURA KALJUSAAR

Elektriskandaal poiste pesuruumis

Elektrituru avanemine on tekitanud inimestes 
paanikat, kõik kardavad, et hinnad tõusevad väga 
kõrgele ja ei suudeta tasuda oma igakuist elektri-
tasu. Samuti peavad omavalitsus- ja riigiasutused 
oma kulusid koomale tõmbama.

Pärast elektrituru avanemist on tekkinud ka 
Ülenurme Gümnaasiumis olukord, kus ollakse vas-
tamisi nii suure elektriarvega, mille tasumine vist 
käib üle jõu. Nimelt teise korruse poiste riietus- ja 
pesuruumis on ilmnema hakanud sellele viitavad 
asjaolud. Kolmanda veerandi alguses puudus 
duširuumis elekter, mille tagajärjel pidi ennast 
puhtaks küürima pimedas pärast väsitavat kehalise 
kasvatuse tundi. Selline olukord oli selles pesu-
ruumis peaaegu kaks nädalat, aga nüüdseks on 
elekter tagasi. Samuti on pandud kooli majahoidja 
valvesse, et vahetundides ei raisataks elektrit ja 
riietusruumis valitseks pimedus.

Loodetavasti ei ole see kokkuhoiupoliitika, et 
säästa elektri arvetelt, sest pimedas pesta ennast 
ei ole üldse meeldiv ja kindlasti ei saa ennast nii 
puhtaks kui valguse käes. Kui selline olukord hak-
kab olema iga kuu alguses kahe nädala jooksul, siis 
võib prognoosida massilist poiste puudumist keha-
lise kasvatuse tunnist, sest koolis käies ei taha ju 
meist keegi higihaisu pärast piinlikkust tunda ning 
pesemata tundi minna on endalgi väga ebamugav.

OLIVER JÕESAAR

27. oktoobril 2012 toimus Tallinnas ettevõtte 
Copterline ametiruumides virtuaallennundusüritus 
nimetusega „Tallinn Overload“.

Ürituse korraldajaks oli mittetulunduslik 
ühendus Estonia VACC, kes koondab kõiki lennun-
dushuvilisi nii Eestis kui mujal maailmas ning eest-
vedajaks on kõigest 17-aastane Mark-Julius Pikat.

Tallinnas kohapeal oli 10 inimest ning ot-
seühenduses interneti vahendusel veel üle 150 
isiku. Kõik need osavõtjad on rahvusvahelise 
organisatsiooni VATSIM liikmed. VATSIM on vir-
tuaalne õhuliiklussimulatsiooni võrk. Osavõtjad olid 
kohustatud valdama ingliskeelset lennundusfra-
seoloogiat, tundma lennundusvaldkonda ning 
omama mingil määral eelnevat lennundusalast 
ettevalmistust (näiteks lennujuhid pidid eelnevalt 

VIRTUAALLENNUNDUSÜRITUS 
„TALLINN OVERLOAD“

läbima sellealased eksamid Euroopa Divisjonis või 
ürituse korraldaja juures).

Ürituse ettevalmistus kestis ligikaudu 3 kuud. 
Idee sai alguse lennundusfoorumisse Lennundus.
ee postitatud ettepanekust taoline üritus korraldada 
ning selle tulemusel kogu ettevõtmine toimuski.

Ürituse korraldamisele panid õla alla sellised 
ettevõtted nagu Aerosoft GmbH ning Copterline 
OÜ. Aerosoft GmbH loosis välja kolmele osavõtjale 
Vilniuse maastikuga simulatsiooni, Copterline OÜ 
andis kasutada internetiühendusega ruumid ning 
Estonia VACC loosis välja kolmele osavõtjale 
ühingu logoga T-särgid.

KRISTJAN GRAU

KÄISIME EUROSCOLA 

PÄEVAL
Euroscola päeval saavad igast Euroopa Liidu 

liikmesriigist õpilased minna uudistama tööd Eu-
roopa Parlamendis. Nii sõitis sinna 11. detsembril 
ka Eestist 24-liikmeline grupp ning Ülenurme 
Gümnaasiumil oli suur au esindada Eestit.

Euroscola toimus Strasbourgis Prantsusmaa 
äärelinnas. Sinna sõites külastasime Prahat, 
Berliini, Varssavit. Linnad olid jõulukaunistusi täis 
ning väga kaunid.

Strasbourgi Euroopa Parlamendihoone oli 
suur ja uhke. Enne sisenemist olid kõik pisut kõhe-
vil ning ei teadnud, mida oodata. Päeva esimesel 
poolel kuulasime koolide tutvustusi ning üleüldist 
sissejuhatust ja õpilased said esitada küsimusi 
Euroopa Parlamendi liikmetele. Pärast seda jaotati 
meid gruppidesse ning suundusimeväiksematesse 
saalidesse, kus tuli kirjutada resolutsioon. Selleks 
valiti kaks inimest, üks vastutas resolutsiooni 
olemasolu ning teine selle esitamise eest. Pärast 
seda jõudsime tagasi suurde saali, kus esitati 
resolutsioonid. Päev möödus väsitavalt ning oli 
väga emotsiooniderikas. Euroscola oli suurepärane 
võimalus uute kogemuste saamiseks.

ELIISABET SERG

TÖÖ FOTOSTUUDIOS
Alustasin tööd fotostuudios 2012. aasta juulis 

Ülenurme Pere- ja noortekeskuses, kus mul ava-
nes suurepärane võimalus soetada projekti raames 
fotostuudio tehnika. Algus oli raske, kuna õppisin 
kõike tegemise ja katsetamise käigus, kuid nüüd 
olen ma omandanud vajalikud oskused.

Miks just fotostuudio töö, mitte loodusfoto-
graafia? Vastus oleks see, et mulle meeldib väga 
inimestega töötada ja nendega suhelda, mida 
kahjuks looduses väga teha ei saa. Sellepärast 
otsustasingi tegelema hakata stuudiofotograafiaga. 
Lisaks ei kannata ma tundide viisi kohapeal istumist 
ja ühe täiusliku pildi ootamist. Muidugi ei saa öelda, 
et mulle loodusfotograafia ei meeldi, kuid ma lihtsalt 
eelistan inimestega suhtlemist.

Uue aasta alguses tekkis minul ja minu 
tuttaval mõte teha oma fotostuudio. Tänaseks 
päevaks oleme jõudnud nii kaugele, et avame 
suve algul fotostuudio linnas. Nüüdseks oleme 
sellega aktiivselt tegelenud ja meil on olemas koht 
ja täpsed plaanid firma rajamiseks. Kindlasti ei jäta 
ma meie oma valla fotostuudiot niisama. Kõigil on 
veel võimalus tulla ennast koos oma sõprade või 
perega pildistama või kinkida kellelegi suurepärane 
sünnipäevakingitus fotosessiooni näol. Rohkem 
infot mikk.otsar@gmail.com. 

MIKK OTSAR
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TAMMSAARE – 135 JA RAHVUSVAHELINE LUGEMISKETT
,,HANSENIST TAMMSAARENI“

Albu Põhikool on kuulutanud välja rahvusvahe-
lise lugemisketi ,,Hansenist Tammsaareni“. Luge-
miskett toimub Tammsaare sünni-ja surma-aasta-
päeva vahelisel perioodil 30. jaanuarist 1. märtsini, 
et tähistada  Tammsaare 135. sünniaastapäeva.

Meiegi oma klassiga võtsime osa Tammsaare 
lugemisketist, mis toimus Ülenurme Gümnaasiumi 
lugemissaalis 7. veebruaril, kus iga õpilane pidi 
lugema katkendi romaanist „Tõde ja õigus I“. 
Lugemisketist võtsid osa ka eesti keele õpetaja 

Ive Porkon ning vene keele õpetaja ja 11. b 
klassijuhataja Linda Laasik. Sellest ettevõtmisest 
valmis ka video.

Igal õpilasel ja õpetajal oli oma peatükk, millest 
oli valitud katkend, ning see oli ka pealkirjastatud. 
Õpilaste ja õpetajate katkendite pealkirjad olid 
järgmised: Oliver „Kõrtsiskäik“, Robin „Sõnnikuve-
du“, Taavi „Jussi otsus“, Marta „Jussi julgustükk“, 
Pille-Riin „Kolmas kevad Vargamäel“, Keidi „Tammi 
lõhkumine“, Laura „Esimene kohtuskäimine“, Jon-

na „Mari katsikud“, Kristi „Sauna-Mari kohustused“, 
õp. Ive Porkon luges sissejuhatuse ja katkendi 
pealkirjaga „Vargamäele tulek“ ning õp. Linda 
Laasik „Suvi enne kroonusseminekut“.

Lugemisketi eesmärgiks on väärtustada 
meie kuulsaima proosakirjaniku Anton Hansen 
Tammsaare loomingut ja populariseerida tema 
loomingut eestlaste seas.

EVELIN KUMPEL 

Eestis on mitmeid koolide raadioamatöör-
jaamu. Üks neist toimivatest jaamadest asub 
Ülenurme Gümnaasiumis. Tegutsevate liikmete arv 
on küll väike ja uusi liikmeid on samuti raske leida, 
kuid vaatamata sellele tehakse erinevaid üritusi.

19.–26. augustil 2012. a oli Eesti noortel raa-
dioamatööridel võimalus osaleda rahvusvahelisel 
noorte raadioamatööride kokkutulekul YOTA – 
Youngsters on the Air. Kaheksa riigi noored said 
seekord kokku Belgias Eeklos. Eesti viieliikmelisse 
meeskonda kuulusid kaks Kristjanit (kutsungiga 
ES1TRE ja ES7GM), Tauri (ES5HTA), Kaido 
(ES5KPI) ning Rait (ES5RIT). Kaido ja Tauri võtsid 
taolisest üritusest osa juba teist korda. Esimestel 
päevadel saadi omavahel tuttavaks, varemosale-
nud rõõmustasid jällenägemise üle. Mängisime 
spordi- ja muid mänge, kuulasime loenguid ajaloost 
ja tänapäeva raadioside tehnikast. Kõigile soovija-

tele oli kasutada spetsiaalkutsungiga raadiojaam 
ON4YOTA.

Traditsiooniliselt pidi iga riigi esindus tutvus-
tama oma rahvuslikke toite. Erinevaid hõrgutisi oli 
nii palju, et kuidagi ei suutnud otsustada, mis on 
kõige maitsvam. Meie pakkusime peenleiba, kama, 
hapukapsaid ja Kalevi kommi. Hapukapsa peale 
kirtsutati küll algul nina, aga kes maitsta julges, oli 
päris rahul. Nädala jooksul külastasime ka mitmeid 
huvitavaid ja põnevaid paiku. Meeldejäävaks 
kujunes sõit Antverpeni lähedal asuvasse Lieri 
linna, kus tutvusime kohaliku raadioklubiga. Klubi 
asukohaks on 19. sajandist pärit vana kindlus, 
ümbritsetud praegugi vett täis vallikraaviga. Apa-
ratuuri ja saavutatud tulemuste põhjal loetakse 
seda üheks suuremaks raadioklubiks kogu Belgias. 
Samamoodi kasulik ja hariv oli reis Eindhoveni 
Tehnoloogiainstituuti Hollandis.

RAADIOAMATÖÖRIDE RAHVUSVAHELISEST KOKKUTULEKUST
Kokkusaamise viimastel päevadel kuulasime 

osavõtjate esitlusi nädala jooksul omandatud 
teadmistest ja kogemustest. Meie meeskond tegi 
ettekande „Rebasejahi“ ehk raadioorienteerumise 
teemal. Päris viimasel laagripäeval käis meil külas 
ka Rahvusvahelise Raadioamatööride Ühingu 
(IARU) president. Niiviisi möödus aeg kiiresti ja 
peagi tuli jätta hüvasti uute sõpradega. Loodame 
jällegi uuel aastal kokku saada, plaanide järgi 
peaks 2013.a kokkutuleku korraldama Eesti.

Erinevaid sellelaadseid üritusi toimub veel 
nii suvel kui talvel. Samuti korraldatakse võistlusi 
ja loenguid. Hiljuti just toimus talvepäev, kus võis 
kuulda erinevaid loenguid nii satelliitidest kui ka 
lennuki sideaparatuurist.

TAURI HELIMETS

FILMI „SÜGISBALL“ ARVUSTUS
Kirjanduse tunnis vaatasime filmi ,,Sügisball’’ ning pidime tegema arvus-

tuse selle filmi kohta.
Film „Sügisball“ põhineb Mati Undi samanimelisel romaanil ning räägib 

kuuest inimesest, kes kõik elavad ühes linnaosas. Selle linnaosana on kuju-
tatud Mustamäed.

„Sügisball“ on draama, kohati isegi pisut absurdne. Samas võib leida 
sellest filmist ka mõningaid naljakaid hetki. „Sügisball“ püüab vaatajale selgeks 
teha, milline on üks veneaegne paneelmaja oma olemuselt ning millised on 
selle elanikud. Vaadates „Sügisballi“, tunnevad mõned inimesed ennast ühe 
või teise tegelase näol kindlasti ära. Kohati tundub, et tegelased on väga 
erinevad, kuid filmi lõpupoole selguvad ka tegelaste omavahelised seosed. 
Näiteks pisut kummaline tegelane August, kes oma ametilt on meestejuuksur, 
kiindub pisikesse tüdrukusse, kes on üksikema Laura tütar. Arhitekt Maureri 
naine aga ei saa piisavalt tähelepanu oma mehelt ning otsustab seetõttu 
lohutust leida šveitser Theo käest. Kõiki tegelasi seob aga see, et nad on 
oma olemuselt üksildased.

Selleks, et filmist veel paremini aru saada, on hea lugeda ka raamatut. 
Võrreldes filmi ja raamatut, leiame mitmeid erinevusi. Kohe torkab silma see, 
et raamatus on üksikemal Laural poeg, kuid filmis hoopis tütar. Võrreldes teiste 
eesti filmidega on „Sügisball“ kohati liiga sünge, kuid peegeldab see-eest väga 
hästi kohalikku elu-olu.

„Sügisball“ on oma ehituselt nagu iga teinegi eesti film. Filmi alguses on 
liiga palju venivaid ja tähtsusetuid kaadreid, kuid jõudes filmi teise poolde, 
hakkavad sündmused kiiresti arenema. „Sügisball“ on mõtlemapanev ning 
kaasahaarav film, püüdes selgitada vaatajale tegelaste sügavat hingeelu.

LAURA KALJUSAAR

KAASAEGNE TÕLGENDUS FILMILE 

,,NEED VANAD ARMASTUSKIRJAD“
Igal aastal toimub Oscari filmigala. 11.b klassi õpilaste arvates oleks 

sobinud sinna ka nende endi poolt tehtud kaasaegne tõlgendus filmile „Need 
vanad armastuskirjad“.

Selle filmiga said õpilased hakkama juba detsembrikuus, kui lähenemas 
olid jõulud, ilmad krõbedad ning inimestel kiire igale poole – kes kingitusi 
ostma, kes neid pakkima, kes muidu rahvasumma sisse ekslema. Samuti ei 
saa mainimata jätta, et see film on tehtud pooleteise tunniga. Monteerimine 
võttis kauem aega, mille ,,varastas“ tubli klassivend oma une arvelt.

Meie film algas sellega, kuidas kamp noori huligaane sõidab autoga ringi 
ning nõuab ühelt teiselt noorelt „neid vanu armastuskirju“. Pärast mõningast 
praalimist otsustatakse minna ühiselt selle noormehe korterisse, kus väide-
tavalt need vanad armastuskirjad on. Kuna noormees vaidleb vastu, et tema 
käes ei ole kirju, otsustab kamp siiski korteri läbi otsida.

Pärast mõningast otsimist suudetakse need kirjad leida ning noorte 
pettumus on suur, kui kirjadest selgub, et armastusest pole seal sõnagi – ei 
mingisugust vastastikust sümpaatiat. Kogu see praalimine ja otsimine oli 
täiesti asjatu!

Peab tõdema, et nii mõneski õpilases lõi välja tõeline talent, mis tuleva-
ses elus talle ehk teatri- või kinolaval päris suure kuulsuse võiks tuua. Või 
alustab nii mõnigi režissööri, operaatori või mõne muu filmindusega seotud 
eriala õppimist.

Kuid siiski peab lugeja ees vabandama Oscari filmigalaga eksitamise pä-
rast. Tegu oli nimelt koolis toimuva jõulupeoga, mille tarvis oli vaja teha lühifilm.

JONNA SILD
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ÕPIME NÄIDENDIT 
„VARIVALITSUSE VARJUD 

EHK KAS ME SELLIST 
VABARIIKI TAHTSIMEGI“

„Püha taeva roosa!“ lööb Riigikogu 
liige Ellu käsi imestunult kokku. See on vaid 
väike killuke sellest suurest kirevast koosolekust, 
kus arutlusele tulevad nii mitmedki eesti rahvast 
puudutavat teemad.

Kõikidel teatrihuvilistel ning muidu Ülenurme 
Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate fännidel on 
võimalus näha 8. märtsil Reola Kultuurimajas 
Vello Jaska ühiskonnaelu valupunkte kajastavat 
näidendit „Varivalitsuse varjud ehk kas me sellist 
vabariiki tahtsimegi“.

Juhendaja Aime-Laine Kahki eestvedamisel 
on gümnaasiumiõpilased selle näidendiga tegelnud 
juba kooliaasta algusest alates. Osades mängivad 
Jonna Sild, Age-Midrit Rohusalu, Laura Kaljusaar, 
Pille-Riin Vare, Karin Peda, Linda Laasik, Eve 
Jõesaar, Maia Uibo, Toomas Laan, Mikk Otsar, 
Oliver Jõesaar, Allan Margus, Tauri Helimets ja 
Robin Mõttus.

ROBIN MÕTTUS

ÕPETAJATE ÜTLUSI
 „Ma ei tea, kui vanad te olete, aga kindlasti 

juba üle kella kümne.“
 „Palusin istuda nii, nagu ma palusin.“
 „Tagurpidu.“
 „Massiüritus lauluväljakul, millest võttis osa 

peaaegu 300 000 üritust.“
 „Üle vabariigi tuntud proua Roosa Jalakas.“
 „Annaks Jumal, et järgmine aasta ei tuleks, 

muidu pean poodi nööri ostma minema.“
 „Ega joodik ei mõtle, et magu kuivab.“
 „Ärge pange paksu vatitekki vanaisa ja vana-

ema vahele.“
 „Kiiresti ja rahulikult.“
 „Miks kutsutakse Eestit ja Lätit Maarjamaaks? 

Noh, Tõnis Mägi ka laulab Maarjamaast. Ta on 
mingi täis kammind end või!?“

 „Juba noortel inimestel on Alzheimer. Mõelge 
vaid, kui jõuate 12. klassi ning siis enam ei 
teagi, kus välisuks on.“

 „Talupoeg võttis kirve kätte ning korraldas 
külas doonoripäeva.“

 „Hommikul peksavad vanemad kooli, õhtul 
peksavad õpetajad koju.“

Kogunud JONNA SILD

Meil on kavas aprillikuus minna vaatama 
Mihkel Raua raamatu „Musta pori näkku“ põhjal val-
minud teatrietendust. Otsustasime enne külastust 
uurida Postimehe, Õhtulehe ja Vanemuise kodu-
lehe kaudu meediaarvamusi selle etenduse kohta.

„Täisväärtuslikuks eksistentsiks vajab üks 
korralik rahvas referendumil heakskiidetud põhi-
seadust,” algab Mihkel Raua tekst, mis juhatab 
sisse nii lavastuse enda kui ka raamatu.

Heaks reklaamiks vaatajale ja ka meile on 
kindlasti Lenna Kuurmaa mõtted lavastusest. 11. 
novembri 2012. a Õhtulehest leidsime tema kiidu-
sõnad etenduse kohta. “Ühelt lavastuselt saada 
nii see, et ühel hetkel naerad laginal ja teisel 

UURIMISTÖÖDEST 
GÜMNAASIUMIS

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad 12. klassi 
õpilased sooritama eksamid ning üheks eksamiks 
loetakse ka uurimistööd, mille tegemisega alusta-
takse juba 11. klassis. Töö eesmärgiks on tegelda 
pikemaajaliselt mingi kindla probleemiga.

Iga õpilane on endale ise valinud huvitava 
teema, otsinud endale juhendaja ning otsustanud, 
kas uurimistöö teeb ta üksi või koos paarilisega.

Meie klassi uurimistööd puudutavad iga-
suguseid erinevaid valdkondi. Teemadeks on 
energiajookide tarbimine ja teadlikkus, Jaan 
Silla noorusaastad, lihtsamate esmaabivõtete 
kasutamisoskused, Ülenurme valla rahvastiku 
arv ja muutused, Aspergeri sündroom, Wifi kaitse/
turvalisus kohvikutes, alkoholi tarbimine Ülenurme 
Gümnaasiumi noorte seas, meie kooli õpilaste lu-
gemisharjumused, MS Windowsi operatsioonisüs-
teemid, internetipiraatlus, muusika mõju taimedele.

Tööde kaitsmine toimub 28. märtsil.

KRISTI ANISSIMOVA

MEEDIAKAJASTUSI ETENDUSEST ,,MUSTA PORI NÄKKU“
muutud kurvaks ning mõtlikuks – see on juba 
suur asi,” kiidab lauljatar Lenna Kuurmaa 
Vanemuises esietendunud näidendit „Musta 
pori näkku” ning lisab, et see olla kindlasti 
tema selle aasta üks erilisemaid teatriela-
musi. Lauljatar lisab, et lavalugu tegi talle ohtralt 
nalja, ehkki samas oli ka kurblikke hetki. „Mõtlesin 
vaid, et kas siis saab vaataja kõigele pihta, kui ta 
raamatut ennast lugenud ei ole,” arutleb Lenna. 
„Sattusin kuulama ka lavastaja Andres Noormetsa 
raadiointervjuud, kus ta ütles, et raamat on kohuta-
valt naljakas, aga selle nalja all on teine kiht, mis on 
kurb ja ängistav. Eks see lavastus ole ka selline.“

MARI-LIIS SARV, EVELIN KUMPEL

INTERVJUU ANNAB JAAN TIITSAAR
Kes on praegu meie kooli parimad sportlased ja millistel 

aladel nad on saavutanud edu?
Praegu on väga hea seis kergejõustikus. Hans-Christian Hausenberg 

on kolmekordne Eesti sisemeister (teivashüpe ja 60 m jooks). Väga tublid on 
Margit Kalk (teivashüpe) ja Taavet Richter ( kõrgus- ja kaugushüpe).

Mis on saanud meie kooli endistest tublidest sportlastest?
Suures spordis teevad praegu kaasa Oliver Venno (võrkpall), Silver Lepik 

(korvpall) , Tiidrek Nurme (pikamaajooks), Kaur Kivistik (takistusjooks) ja Allar 
Lamp (pikamaajooks).

Möödunud aastal võitsid Eesti meistrivõistlustelt medalid praegused meie 
kooli õpilased Kärt Kokk ja Christian Kalme (9.b). Medalivõitja on ka Gretlin 
Isoborn Raud (10.b).

Millised tähtsamad võistlused on veel tulemas?
Kooli võistkonnad võtavad osa kõikidest maakondlikest ja paljudest 

vabariiklikest võistlustest.
Tütarlaste korvpallivõistkond tuli alles eelmisel nädalal Koolispordiliidu 

meistriks.

Intervjueeris KENNETH LUIK

INTERVJUU ANNAB MARIT RAUK
1. Millised käesoleva aasta üritused on olnud kõige huvita-

vamad õpilastele ja isiklikult Teile?
Sel õppeaastal olid nii minu kui ka õpilaste jaoks kõige huvitavamad 

kooliolümpiamängud. Väga toredad olid ka õpetajate päev ja jõulupidu (kui 
paar esinemist välja arvata).

2. Kuidas olete rahul kooli õpilasesinduse tööga?
Võiks olla aktiivsem, aga suureks takistuseks on see, et õpilasesindusel 

ei ole oma ruumi, ja ka see, et aktiivsed õpilased on väga hõivatud ka väl-
jaspool kooli.

3. Kuidas toimub valmistumine Intellektikaks?
Intellektika messiks valmistume tasapisi, kuna messil ei ole enam esine-

misi. Seekord tulevad kooli tutvustama ka 8. ja 9. klassi õpilased, samuti ka 
10. ja 11. klasside õpilased.

Intervjueeris MARTA KÖBAS

KEIDI JÄRVEMÄGI 

Materjalid kogus ja toimetas 
Ive Porkon


