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SUITSULIND 2.OSA 

PLAYBACK 2019 KULISSIDE TAGA  

SUUR AASTA HOROSKOOP! 

MILLINE VÕLVI JUHATUSE LIIGE OLED SINA? 

LÄÄNEMAA ÜHISGÜMNAASIUMI AJALEHT 

LK 6-7 

LK 8-9 

LK 10 

Teie ees on tänavused vinged meediaklubilased: Anni Kallas, Birgitta Vare, Mattias 

Metsalu, Rasmus Valdmann, Liisalota Kroon, Marko Suitsberg, Gregor Uustalu, Martin 

Noot, Demis Teral, Kaarel Metssalu, Liisi Suitsberg, Eliis-Maria Koit & Tiina Brock. 

Juhhuu! 



 

Jaanuari esimesed kaks koolinädalat olin vahetusõpilaseks Läänemaa Ühisgümnaasiumis (LÜG) 

Haapsalus. Vahetust korraldas organisatsioon VeniVidiVici, mille kaudu saavad õpilased käia Eesti 

koolides õpilasvahetuses.   

Valisin Läänemaa Ühisgümnaasiumi seetõttu, et lõpetasin Haapsalus põhikooli ning Tallinnasse tulles 

pidin oma vanad klassikaaslased ja sõbrad maha jätma. Enamus neist läks LÜG-i edasi õppima. Tahtsin ka 

ise kooli väga hea maine ning uudishimu tõttu kaks nädalat selle gümnaasiumiga tutvuda. Kuna Haapsalus 

on ka minu päris kodu, sain kaks nädalat iseseisvale Tallinna-elule vaheldust ning jälle koos terve perega 

olla. Kuigi mulle olid enamus õpilased tuttavad, oli väike närv esimesel koolipäeval  ikkagi sees. Peagi 

harjusin kooliga ning ülejäänud aja tundsin end väga hästi. Klassikaaslased olid kõik väga toredad ning 

võtsid mind kohe omaks. 

Läänemaa Ühisgümnaasiumis on õpilastel võimalik õppida neljas erinevas õppesuunas: majandus-, 

humanitaar-, loodus-reaal- ja sotsiaalsuund. Valisin humanitaarsuuna, kuna mind huvitavad kunst ja 

näitlemine. LÜG-is on umbes 300 õpilast, mis oli väga harjumatu võrreldes meie suure kooliperega. Lisaks 

kooli suurusele oli veel palju erinevusi, millega alguses harjuma pidin. Tunni pikkus ei ole neil 45 minutit 

vaid 75 minutit. Alguses tundus see tunnipikkus natukene hirmuäratav, kuid harjusin sellega kiiresti ja 

tunnid möödusid kui linnulennul. Samuti on neil päevas 3-6 erinevat ainet ning kooliaasta on jagatud 

perioodideks.  

Õpilasvahetus andis mulle uusi kogemusi: 

sain tutvuda teistsuguse koolisüsteemiga ja 

õppida kohanema uues keskkonnas. Oli 

huvitav võrrelda aineõpetajaid ja nende 

õpetamismeetodeid. Õpilaste suhtumine 

õppetöösse oli väga positiivne ning ka 

omavahelised suhted olid väga soojad. 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi poolt kinnitati 

mulle, et nad on alati valmis vastu võtma 

vahetusõpilasi. Tagantjärgi valdavad mind 

ainult positiivsed emotsioonid ning soovitan 

kõigil õpilastel Eesti-siseselt 

vahetusõpilaseks minna. 

 

 

Õpilasvahetus Läänemaa Ühisgümnaasiumis 
oli põnev ja rikastav 
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Rahel Strauss 
Tallinna Saksa Gümnaasium 



 

  
 

Teisel perioodil kuulsid LÜGi õpilased tavalisest rohkem pallipõrkamist. Nimelt toimusid 

korvpallivõistlused nii klassidevahelises arvestuse kui ka koolidevahelises. 

21. novemberil toimusid spordihoones klassidevahelised korvpallivõistlused. Õpilased olid juba nädalaid 

kehalise tunnis harjutanud pallipõrgatamist ja seda, kuidas pall korvi visata. Igast klassist oli väljakul 4 

mängijat ning ülejäänud said elada oma tiimile kõrvalt kaasa. Enne mängude algust toimus ka 

sopsuvõistlus, kus visati vabaviskeid 3 minutit järjest. Igast tiimist osalesid 5 poissi ja 5 tüdrukut. Mängiti 

2 x10 minutit jooksvat aega. Esimesed 10 minutit mängisid tüdrukud ning teised 10 minutit mängisid 

poisid tüdrukute skoorist edasi. Kõik 3 

klassiastet võistlesid oma 

paralleelklassidega ning nende võitjad 

läksid vastamisi omavahel 

superfinaalis. 10ndike seast võitis 

10.M, 11ndike seast 11.H ja 12ndike 

seast 12.LR. Superfinaalis jätkas 

võidukalt 10.M, kes said ka mängida 

viimase mängu õpetajate vastu, mille 

õpilased samuti võitsid. 

26. novembril toimusid Läänemaa Koolispordi Liidu meistrivõistlused korvpallis 

10.-12.klassidele. Mängiti samuti 2 x10 minutit, kuid noormeestel ja neidudel olid 

eraldi mängud ja arvestused, mitte nagu klassidevahelistel võistlustel, kus oli sama 

arvestus. Noormeeste poolel osales kokku 3 võistkonda: LÜG I, LÜG II ja HKHK. 

Neidude arvestuses ka 3 võistkonda: LÜG I, LÜG II ja Noarootsi Gümnaasium. 

Läänemaa KS Liiidu meistriteks jäid nii neidudel kui ka poistel LÜG I. Hõbemedalid 

said kaela poiste seas Haapsalu Kutsehariduskeskus ja tüdrukute seas LÜG II. 

Pronksmedalid said poiste seas LÜG II ja tüdrukute seas Noarootsi Gümnaasium. 

Võistluse kõige resultatiivseimad mängijad olid Gregor Uustalu ja Eliis-Maria Koit.  
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- Gregor Uustalu 

 

Korvpall on võrratu 



 

 

 

Mis on sinu lemmik puuvili? 

A: Mango 

B: Õun 

C: Banaan 

D: Sidrun 

E: Arbuus 

 

Kellena sa tuntud tahaksid olla? 
A: Raamatukoguhoidjana 

B: Suunamudijana 

C: Pole aimu ka 

D: Muusikaartistina 

E: Firmajuhina 

 

Mis kellaaeg on kõige südamelähedasem? 
A: 15:00 

B: 00.00 

C: 10.45 (eriti kui VÕLVi koosolek ees on) 

D: 10:45 

E: 11.11 

 

Tead, et päev saab olema hea, kui… 
A: ärkad telefonikõne peale, milles pakutakse 

täiesti jaburat plaani tänaseks. 

B: tulemas on teguderohke päev. 

C: on ürituse päev, mille (pea)korraldaja olen 

ise olnud. 

D: see päev on reede. 

E: tunniplaanis ei ole vene keele tundi. 

 

Kui saaksid ükskõik kellega lõunatada, siis 

kellega? 
A: Eelistan uhket üksildust 

B: Kersti Kaljulaid 

C: Jermaine Lamarr Cole 

D: Juice WRLD 

E: Barack Obama 

 

 

 

 

 

 

 

Mida näed siin pildil, kirjuta oma esimene 

mõte 
A: Habemega mees 

B: Trikood näen 

C: Klouni 

D: Veider rebane, kelle kõrvadeks on kaks 

istuvat tüüpi 

E: Hariliku kana röntgenpilt 

 

Mis oleks sinu jaoks kõige ebamugavam 

situatsioon? 
A: Kui mulle kassas öeldakse, et kontol pole 

piisavalt vahendeid. 

B: Arnold Oksmaaga koos laval olemine. 

C: Kui oled juba kaua kellegagi samas 

meeskonnas tööd teinud ja pead nende poole 

pöörduma, aga nimi lihtsalt ei tule meelde. 

D: Siis kui kell on 8:05 ja sa möödud lindude all 

Ainist. Sa ei tea, kas tema kell on ka 8:05 või on 

see juba 8:06. 

E: Kui avastad kassas, et sul ei ole rahakotti 

kaasas. 

 

Mis oleks sinu viimane õhtusöök? 
A: Klaas veini (Tähelepanu! Tegemist on 

alkoholiga ehk palume alaealistel sellest 

variandist eemale hoida.) 

B: Räägupesa burger. 

C: Ilgelt palju rämpstoitu vms. 

D: Miks see just õhtusöök peab olema? 

E: Liiga palju lasanjet. 
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Saa teada, milline VÕLVi juhatuse liige oled sina 
Kas avastad siin mõne oma peidusoleva supervõime või saad hoopis uue parima sõbra. 

Või tulid siia skandaali otsima? Lahenda test, et teada saada, kes sa tegelikult oled! 



 

Millist reeglit sa lapsepõlves vihkasid, aga 

mille kindlasti oma lastele kehtestaksid? 
A: Ole kodus kell 23:00. 

B: Kiivri kandmine jalgrattaga sõites. 

C: Mingid reeglid väljas käimisega seoses. 

D: Koolipäevadel kell 20 kodus ja 

puhkepäevadel kindlasti enne kella 23. 

E: Ekraaniaja mõistlik piiramine. 

 

Millist toiduainet ei paneks sa iial burgeri 

vahele või pitsale? 
A: Wassabi 

B: Seened, muna või mereannid 

C: Ananass (Vali tähe järgi! Kumb sulle rohkem 

meeldib?) 

D: Ananass (Vali tähe järgi! Kumb sulle 

rohkem meeldib?) 

E: Oliivid 

 

Kui sul oleks võimalus teha ühte pöörast asja 

ilma tagajärgedeta, mis see oleks? 
A: Müüksin maha kõik materiaalse ning 

läheksin maailma avastama. 

B: Area 51, siit ma tulen! 

C: Rööviksin panka. 

D: Ma jätaks koju tulles oma porised jalanõud 

keset esikut. 

E: Varastaksin panka, ostaksin alpaka ja 

läheksin soojale maale elama. 

 

Lemmik vanasõna või ütlus? 
A: Go with the flow. 

B: Sa elad ainult ühe korra. 

C: Tänaseid toimetusi ära viska homse varna. 

D: Kes kaua kannatab, see kaua kannatab. 

E: Raha eest ei saa sa jah õnne osta, aga sa saad 

selle eest osta suure jahi, millega saad oma õnne 

poole seilata. 

 

Millises linnas oleks kõige põnevam tulevikus 

elada? Kasvõi paar aastat. 
A: Dymes 

B: Pariis 

C: Amsterdam 

D: New York 

E: Melbourne 
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Kristjan-Sander B 

Hetkekski ei puhka su jalad, sest koguaeg on 

midagi teoksil, see eest on energiat alati 

varuga ja külmaks ei suuda sind jätta ükski 

panda. 

 

Siim D 

Oled mõistlik ja kahe jalaga maa peal,  puudu 

ei jää ka julgusest ja sümpaatsusest. Eelistad 

maaelu, tööd ei karda, isegi kui rammu on 

vahel rohkem kui mõistust. Südame paneb 

kiiremini lööma jalgpall ning hea seltskond. 

 

Rasmus E 

Oled viisakas ja lühikese jutuga. Sinu 

salapärases elus on tähtsaim väärtus aeg. 

 

Maria A 

Oled sarnane meie juhatuse ainsa naisega. 

Tihti leiad end kadunud olemast või oled suisa 

omadega sassis. Kuigi su sõbrad arvavad, et 

oled avatud ja enesekindel, ei pruugi sa seda 

ise tunda. Kui sa ruumi sisened hiilib su 

kannul skandaal. 

 

Mario C 

Oled aktiivne ja avatud suhtleja ning meeleldi 

korraldaksid erinevaid üritusi. Veres voolab 

sul jalgpall ning naeratuse toob näole 

meeskonnatöö. 

- Liisalota  
- Anni 



 
   

 

 

 

Suur aasta horoskoop! Maagiline 2020 
Kaardid ei valeta! 

Jäär                                      20. märts – 21. aprill             

Aastal 2020 on Jäärad väga jäärapäised. Jääradel saab olema raske suruda oma soove ja tahet alla, andmata 

teistele võimalust sõna sekka öelda. Tänu oma suurele egole satub Jäär tülli ka paljude oma lähedastega. 

Selle probleemi lahendamiseks tuleb üleliigne õhk enda seest välja lasta. Vaja läheb ainult nõela ja head 

sõpra, kes selle pisikese torke tagumikku ära teeks. Ainult veendu, et nõel desinfitseeritud oleks, muidu võid 

külge saada mõne koleda baketriaalse infektsiooni.               

 

Sõnn                                    21. aprill – 22. mai    

Sõnn, see aasta tuleb sinu jaoks väga poliitiline. Aeg sarved maha joosta ja pea ees vaidlustesse sukelduda. 

Pooldad sa EKRE-t või Reformierakonda, hoia oma seisukohast kümne küünega kinni. Sul on sel aastal pea 

alati õigus! Samuti soosib tähtede seis aastal 2020 veganlusega alustamist. Soovitatav dieet koosneb 

võilillelehtedest ja nõgestest.                          

 

Kaksikud                                22. mai – 22. juuni  

Sel aastal ei suuda Kaksikud jõuda üksmeelele. Sellega võivad kaasneda tülid ja draamad. Raskusi võib ette 

tulla ka tööelus, sest teine pool Kaksikutest saab olema segav faktor ning teda võib ees oodata vallandamine 

või koolist väljaviskamine. Kuid sellepärast ei tasu meelt heita. Pigem tuleb nautida, et keegi on alati kõrval. 

Usub ta või mitte, aga üksi ta siin elus läbi ei lööks. Kui oled Kaksikute tähtkujust, kuid tunned oma 

kaksikust puudust, on õige aeg vanematelt venda küsida.                          

 

Vähk                                        22. juuni – 23. juuli  

Vähi tähemärgil on sel aastal oht sattuda piinlikesse olukordadesse. Kui see nii peaks juhtuma, muutub  ta 

üleni punaseks. Selleks, et end maha jahutada oleks tark hakata tegelema talisuplusega (NB! Lisainfot 

suplemise kohta saab küsida Leelo Pajult). Kui te aga supluse vastu suurt huvi ei tunne, tasuks käia iga päev 

duši all. Lisaks mahajahutamisele on duši all käies lootus saada lahti ka mereandidega kaasnevast 

lehast.                           

 

Lõvi                                      23. juuli – 24. august         

Aastal 2020 saab alguse Lõvide jooksuaeg. Lõvid peavad võidujooksu omaenda varjuga, aga pingelises ja 

hasardirikkas olukorras võivad Lõvid komistada. Lõvid peaksid tegema endaga rohkem tööd, et pingelises 

olukorras mitte nii kiirelt ärrituda ja laamendama hakata (NB! kaasnevad kahjud oleks VÄGA SUURED!). 

Tähtede seis näitab, et pingete maandamiseks peaks Lõvi minema hambaarstile ja laskma korda teha oma 

kihvad. Oled seda juba liialt edasi lükanud, sa tead ise ka.                

 

Neitsi                                   24. august – 23. september    

Aasta 2020 esimesel poolel kulutab Neitsi raha eelkõige iseendale. Kogu rahakoti sisu läheb juuksuritele, 

massööridele, ripsmete paigaldajatele, maniküüri ja pediküüri tegijatele. Aasta teine pool, vaatamata raha 

puudumisele, toob kaasa armastust, sest neitsi juurde kappab prints valgel hobusel ning nad elavad koos 

õnnelikult elu lõpuni. Neitsidel tasuks aga jälgida vaid mõttetera “Tee tööd, näe vaeva, siis tuleb ka 

armastus!”. Ega tähed ja kaardid ei valeta.            
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Kaalud                                     23. september – 23. oktoober         

Kaalud pistavad sel aastal rinda raskete valikutega. Ette võib tulla koolivahetust. Võid leida end olukorrast, 

kus tuleb hoolikalt KAALUDA, kas reeta Ain Iro või viia paberid Noarootsi Gümnaasiumisse. Kuid ole 

ettevaatlik, otsus on raske ja mõjutab su tulevikku ning mitte mingil juhul tagasiteed ei ole. Pallimängudes 

oled sel aastal hoos. Seega, isegi kui peaksid vahetama kooli, kossuvõistkond jäta samaks. 

 

Skorpion                              23. oktoober – 23. november          

Skorpion, vaata ette, oled sel aastal eriti äkiline. Võid kaaslasi kogemata väga mürgiselt nõelata, seetõttu 

hoia oma astlad! Aastal 2020 ära mitte mõtlegi soojale maale kolimise peale. Sulle mõjub kliimamuutus 

lihtsalt laastavalt. Ära muretse, küll kliimasoojenemine ka Eestini jõuab. Seniks aga pane jalga 13. 

kuupäeval kootud sokid. Need peavad olema tumerohelised ja hästi palju hammustama, siis tuleb ka rahaõnn 

majja. 

 

Ambur                                     23. november – 22. detsember        

Amburite aasta kulgeb roosiliselt. Tabad iga lastud noolega märki ja hõljud justkui pilvedes. Majanduslikus 

mõttes oled samuti ettevõtlik. Võid endale soetada elektriauto, kuid seda hiljem kahetseda. Planeetide seisu 

vaadates, oleks kõige lollikindlam osta endale sel aastal kombain (soovitavalt John Deere). Seoses sellega 

oleks ka tark mõte võtta kanad ja üleüldse talupidamisega tegelema hakata, sest kaardid näitavad, et 

viljaõnne Amburil jagub! 

 

Kaljukits                                  22. detsember – 21. jaanuar  

Sel aastal ületab Kaljukits mitmeid takistusi, mis elu talle ette on seadnud. Eriti tõmbavad magneti kombel 

Kaljukitsi mägised alad. Mägedes turnimise osas tasub olla ettevaatlik, sest liiga suurte sammude korral võib 

kukkumine kõrge ja valus olla. Oht on murda mõni luu, puududa koolist ning saada tänu sellele palju P-sid 

Stuudiumisse. Seega palun, kanna kiivrit.           

 

Veevalaja                                 21. jaanuar – 19. veebruar               

Aasta 2020 toob Veevalajatele palju pisaraid. Pisarate hulk võib küündida isegi nii suureks, et sellest võib 

kujuneda (geoloogide suureks rõõmuks) uus Niagara jõgi. Aasta teine pool toob kaasa aga tungiva vajaduse 

vaielda. Kuigi sul pole sel aastal pea et kunagi õigus, naerad sa teised ikka välja. Iga Veevalaja saab sel ajal 

vatsa vappuma ja tilgad püksi. Kuid ole ettevaatlik, pidev naermine võib küll kõhulihased valutama panna, 

aga oodata on kaalutõusu. Soovitatav oleks alustada dieeti koos Sõnniga. 

 

Kalad                                       19. veebruar – 20. märts                    

Kaladel saab olema aasta 2020 väga märg. Seega võime Kalade tähemärki esindavaid inimesi näha tihti 

Haapsalu Veekeskuse lastebasseinis mulistamas (NB! Kahtlase välimuse tõttu võidakse sind ujulas valesti 

mõista. OLE ETTEVAATLIK!). Lisaks tervislikele eluviisidele avalikes ujumiskohtades võtavad Kalad asja 

kätte ning ehitavad ka meie koolihoovi basseini, kus bioloogiaõpetaja Mall Vainola saab hakata kasvatama 

põhjakoristajaid. 
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Soolapuhujad 
AttiKrib ja SaJtam 



 

 

  . 

Räppides avas õhtu meie monarh isiklikult. Arvan, et kõigil on see päris 

erksalt meeles. Lööb ju silme ette küll dressides Siim: „Kui mina ütlen 

playback, siis sina ütled avatud!“…poisil on annet.  Kuid kohe tõugati ta 

troonilt Eesti räppar AG poolt, kes polnud üldse rahul, et Siim tema tooli 

lavale oli tassinud ja nüüd seal ise istus. Meie monarh kadus rambivalgusest 

üpris kiirelt ning AG haaras oma DJ El Ninjo kaasa ja laulis hoopis ise: „Su 

oks on nii laiali! Su oks on nii laiali!“ Hmm.. ei tea, kas ta on siis tõesti oma 

tooli nii kiindunud? Igatahes tundub, et show algas hästi. 

Kui lavale astusid stiilsed, üleni mustas, punaste lipsudega noormehed, oli 

teada, et midagi suurt hakkab toimuma. Sven ja Robin juhatasid sisse 

Playbacki ja show võis alata. Samal ajal, kui nii lähedalt kui ka kaugelt 

kohale sõitnud publik nautis etendust aulas, said esinejad eesti keele 

klassides kott-toolides lebotada ja otseülekannet jälgida. Kõlab nagu super 

hästi organiseeritud kaos on ju. Võin öelda, et midagi peab alati valesti 

minema ning täpselt nii läks ka see kord. Kohe esinemiste alguses avastasime greenroom´is, et no mitte 

ühegi ekraani juures polnud häält. Tummfilmiõhtut keegi väga teha ei viitsinud, seega oli vaja asi korda 

ajada. Nagu ma aru sain, pandi lõpuks tööle hääl koridoris asunud telekatest. Meie, kes me olime liiga 

laisad, et klassist lahkuda, häkkisime endale lihtsalt tööle projektori kõlari ja sellest täitsa piisas.  

Esinemisi oli omajagu, mõned jäid rohkem meelde, mõned 

vähem. Nendega läks üldjuhul suhteliselt hästi. Praegu 

meenub  vaid, kuidas just enne Playbacki algust oma 

esinemisest loobunud 11.M siiski lavale jõudis. Viimasel 

hetkel olid kastanid tulest välja toonud Peeter ja Kristjan, 

kes olid olnud nõus parukad pähe tõmbama ja asja väheste 

rekvisiitidega ära tegema. Mäletan, kuidas keegi, vist 

Maria, lava taga süntekat taga ajas ja tänu selle otsingutele 

nende esinemine ka venis. Tuleb aga välja, et rahvale 

läheb peale liikumatult seisev pikkade tumedate 

lokkidega  Peeter Kaus, sest poisid tõid koju esikoha. Kes 

nüüd meelde tahab tuletada, siis siin on auhinna võitnud etteasted: 

I KOHT 11.M – MODERN TALKING „YOU'RE MY HEART, YOU'RE MY SOUL“ 

II KOHT 11.LR – TONES AND I „DANCE MONKEY” 

III KOHT 10.M – ВЕРКА СЕРДЮЧКА „ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО“ 

IV KOHT 10.H – THRIFT SHOP 

PUBLIKU LEMMIK 12.H – LADY GAGA „BAD ROMANCE“ 
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Playback 2019 kulisside taga – Alati peab 
midagi juhtuma! 

21. novembri õhtu oli rahva sõnul võimas olnud. Nimelt toimus LÜG-i Playback Show, 

mis tõi jällegi endaga kaasa igasugu huvitavaid jutte. 



 

 
 

Nüüd läks põnevaks. Laval oli käidud, tuju oli laes. Žürii saadeti otsust langetama. Aulas  toimus disko, 

rahvas tantsis. Küll treppidel, küll laval, igal pool välkusid puusad nagu homset poleks. Õpetajad nautisid 

sajaga. Üksteist leidsid põhikooli ja LÜG-i Saamuelid, oh seda rõõmu! 10.LR-i poisid tegid puusa 

kaheksatega kõigile silmad ette. Vot see oli alles disko! Pärast kõike seda janti ja lõbusat õhtut teatati aulas 

võitjad.  

Kokkuvõtteks nagu ikka – parimate väljakuulutamisega viivitati liiga kaua ja võitjad olid õnnelikud, koju 

jõuti liiga hilja ja vaene VÕLV, kes koristama jääma pidi. Korraldajad tegid järjekordselt super tööd, pole 

ime, et Playback Show õpilaste lemmiküritus oli, on ja selleks ka jääb. 

 

 

 

25. novembrist 1. detsembrini toimus reis Saksamaale 

Erasmus+ projekti raames. Projektis osalesid 6 LÜGi 

õpilast ja 2 õpetajat, lisaks meile veel inimesi Soomest, 

Hispaaniast ja Rootsist. 

Linn, milles veetsime suurema osa ajast, oli Wolfsburg 

- “väikelinn” umbes 120000 elanikuga. Wolfsburgis 

asub Volkswageni peatehas ja kontor, seda linna 

saabki kirjeldada kui üdini Volkswagen. Pea kõik 

autod on Volkswagenid, igaüks töötab kas 

Volkswagenis või on sellega kaudsemalt seotud.  

Veel külastasime lähedal asuvat Brunswicki ja viimase 

päeva veetsime Berliinis. 

Esmaspäeva õhtul astusime rongilt maha, kohtusime 

majutajatega ja läksime oma uutesse kodudesse. 

Rääkisime perega laua ääres juttu ja jõime 

alkoholivaba õlut. Minu võõrustajaks oli Sophie, me 

saime kohe hästi läbi, puhusime juttu, õpetasime 

üksteisele oma keeltes vandesõnu, vaatasime telekat - 

nii nagu ikka õpilasvahetuses kombeks. Järgmisel 

hommiulk asusime kohe ametliku asja kallale ja ilma 

pikema sissejuhatuseta läksime 10-aastastele saksa 

õpilastele eesti keelt õpetama. Peale seda veetsime 

piinarikka tund aega õppetunni läbiviimise 

meetodeid  analüüsides. Hiljem läksime linna ringi 

kolama, ostsime jõuluturult ikoonilist Volkswageni 

karrivorsti ja õhtul suundusin mina oma võõrustajaga 

kultuurselt tema vanaisa sünnipäeva tähistama. 

Kolmapäeval käisime Brunswickis kunstimuuseumis ja 

nautisime algava jõuluaja mõnusid, neljapäeval 

käisime Wolfsburgis automuuseumis, teised tuiskasid 

kuidagi kogu näitusest kiiresti üle, mina  olin aga 

eksponaatidest hämmingus ja pidin ennast takistama 

igasse autosse sisse ronimisest. Reedel külastasime ka  

 

 

 

 

teist kunstimuuseumi ja seda Wolfsburgis, õhtul 

käisime ka uisutamas. Kogu park oli muudetud 

tõeliseks jõuluimedemaaks, igal pool olid ehteis 

kuused ja põlevad tuled. Kohalikud liuglesid 

graatsiliselt üle jää ja me ukerdasime nende kõrval, aga 

ilus oli siiski. Hiljem toimus koolis kerge lõpupidu ka 

ja läbi ta oligi. Laupäeva veetsime Berliinis, sõime 

projektirahade eest rikkaliku õhtusöögi ja avastasime 

linna renditõukeratastel, teadmata, palju see meile 

maksma läheb või kuhu me lõpuks välja jõuame. 

Me tegelikult tegime iga päev koolis tööd ka, aga 

sellest kunagi teine kord pikemalt. 

Kokkuvõttes oli väga lahe kogemus, mulle meeldib 

tohutult suhelda uute inimestega, näha elu väljaspool 

oma riiki ja suhelda inglise keeles. Reisilt tagasi tulles 

tundus, nagu oleks midagi minust maha jäänud. 

Mõtlesin, “Kuhu edasi? Kas järgmine projekt?”. 
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- Birx 

Erasmus+ projektist  õpilaselt õpilasele 

- Kaarel Metssalu 



 

Vaikus, ainult tuulekohinat, linnulaulu kostab. Kaks on 

üritanud juba kolm päeva lõket teha, üks magab. Lõpuks 

murrab üks vali helin selle idülli. Ühe telefon heliseb. Ja see 

pole äratus. Telefoniekraanil on tundmatu number. Üks 

hakkab telefonile vastama. 
“Oota!” käratab kak. “Kui palju akut sul on?” lisab ta veel. 
Üks vaatab natuke aega ja enne kõnele vastamist mühatab: 

“Viis protsenti, varsti oleks laadijat vaja.” 
“MIS PAGANA LAADIJAT?!?” vihastab kaks. 
Üks ei tee väljagi ja vastab telefonile: “Kes see on, kes see 

on?” 
Teine krabab talt telefoni. 
“OU, ANNA TAGASI!” karjub üks kahele kõrva. 
“OLE KUSS! Jah? Hallo?” käratab kaks ja vastab telefonile 
“Oh, tere! Aavo siin! Kuule tahtsin uurida, kas ikka 

korvpalli tuled mängima?” ütleb hääl telefonist. 
“AAVO! KAS SEE OLED TÕESTI SINA? Sa ei kujuta ette 

mis meiega on juhtunud!” hüüab kaks täiest kõrist. 
“Aavo?!” hüüab üks üllatusest. 
“Jah, mina, mina,”  vastab Aavo. 
Üks krabab kahelt telefoni. 
“Sa ei kujuta ette, mis meiega juhtus. Vaata, oli see 

orienteerumine Paralepas eks. Noh, orienteerusime, aga ma 

väsisin ära ja lasin oma paarilisel edasi minna, et ma 

koormaks poleks ja nii edasi. Istusin veidi kännul, surfasin 

internetis ja siis otsustasin, et lähen siis ka metsast välja. Ma 

kõndisin päris pikalt, kuid väljapääsu polnud kuskil. Puu 

puu järel, känd kännu järel eksisin ma aina enam ära. 

Lõpuks andsin alla ja istusin kännu otsa. Järsku kuulsin hääli 

ja seal ta oli! Ma lootsin, et äkki tuli tema mind metsa 

otsima. AGA EI! See loll oli ka ära eksinud. Nüüd saime 

lõpuks levi ja sa helistasid täpselt õigel ajal. See mu kõrval 

räägib, et ta oli kunagi noorkotkas. Jee ta oli, isegi ei oska 

tuld teha. Las ma ütl…,” vuristab üks. 
“Okei, okei. Aga kas siis TEIE korvpalli tulete ikka 

mängima?” küsib Aavo nagu ta poleks eelevast loost sõnagi 

kuulnud. 
“Aavo, me just rää… Aavo? Aavo oled seal? TORE NÜÜD 

SAI AKU TÜHJAKS, OLI SUL VAJA SEAL TELEFONIS 

NII PALJU OLLA?!” käratab kaks ühele ning viskab 

telefoni murule. 
“Mis sa minu peale karjud? Ega ma polnud süüdi, et see 

mäng nii sõltuvust tekitav on, vaata noh!” õigustab end üks. 
“Mida me nüüd siis teeme?” istub kaks tagasi kännu otsa 

ning naaseb tuletegemise juurde. 
Järsku tuleb tal idee! "Mäletad, kui me leidsime need 

kartulid sealt puu alt?" küsib kaks.  

"Muidugi, need on mul siinsamas taskus," on üks 

segaduses.  
"ANNA NEED SIIA!" käratab kaks. "Nendega saab ju 

telefoni laadida."  
"KUIDAS?" üks on veel rohkem segaduses.  
"M a pärast näitan sulle telefonist," kaks sobrab juba ühe 

taskutes.  
"MIS SA TEED?!" vihastab üks. "Ma annan ise need sulle, 

oota nüüd!” 
"No okei, aga tee käbe, ma tahan ühte asja kontrollida." 
“Nii, siin on mul üks kartul ja siin, oi, see küll kartul 

pole…need on üldse mingid klambrid. Oot nii, ahhaa ja 

teine! Aga palun!” ulatab üks kahele kartulid. 
Kaks jookseb kartulitega ära ning nokitseb nende kallal 

üpris pikalt. 
“Ja saagu elekter!” hüüab kaks ning telefonikuvale ilmub 

õuna logo. “Nii, las see nüüd laeb nii kaua, kuni ta laeb!” 
Üks ja kaks istuvad maha ning silmitsevad telefoni, järsku 

teeb see häält, nagu oleks ta laadimast ära võetud. 
 “Ohoh, lausa 6 protsenti sai juurde!” hõikab kaks rõõmsalt. 
“Oota, las ma vaatan, mis ma mata KT sain!” kiskus üks 

kahelt telefoni. 
“Kallis inimene, meil pole internetti JA ME PEAME SIIT 

VÄLJA SAAMA!” ütleb kaks juba halades. 
“Ahja, ups!” naeris üks ning ulatas telefoni kahele. 
“Nii, mäletad ma saatsin sulle selle bioloogia kordava töö 

kogemata. Rääkisime ja tahtsin seda klassigruppi saata, aga 

ma rääkisin sinuga paralleelselt ehk mul läksid chatid sassi. 

Sa laadisid selle alla eks?” vatras kaks. 
“Mmm, vist jah.” vastas üks. 
“JA SIIN SEE ONGI! Meie pääsetee vabadusse!” hüüdis 

kaks telefonist selle faili leides. "Õnneks on see lünkadeta 

versioon," juubeldab kaks. 
"Oleks võinud palju  hullemini minna ja saada lünkadega 

versioon nagu Mallil kombeks," teatab üks.  
"Siin on kirjas, et samblikud kasvavad puu  põhjapoolsel 

küljel," targutab kaks. 
 Üks on segaduses: "Kas see on see valge asi seal männi 

küljes?" 
Kaks vaatab teda tapva pilguga ning vastab: “Ei, see on 

jõuluvana habe. Sellise tempoga me küll siit välja ei jõua. 

Liigume põhja poole, siis peaks me raudteejaama jõudma." 
 “Aga mis siis, kui me Kastani metsa satume? Ma olen 

kuulnud et seal on palju segaseid tüüpe!" on üks mures. 
Kaks lohutab teda: “Ära muretse, me ei saa raudteejaamast 

mööda panna." 
“Lähme siis juba!" hõikab üks.  
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Üks ja Kaks vol II 
Suitsulind 2.osa 



 

Maa on jõudnud taas kord läbida suure vahemaa, tehes ühe täistiiru ümber 

Päikese. Mida kasulikku tegid sina tol ajal? Siin on sulle paar nippi, kuidas see 

aasta end kokku võtta ja mitte elu maha magada. 

 
 

Võida aega juurde kiirelt süües või mitte süües 

 
Toit on vajalik meile kõigile, kuid selle valmistamine röövib väärtuslikku aega. 

Vältimaks aja raisku minekut, vali kiirtoidurestoranid alati koduse toidu asemel - 
saad toidu ette tellida ning selle ajaga palju teha. Aga kui oled eriti tegus ja plaan ajab 

plaani taga, siis unusta söök ja tegutse! 

 

Võta vastu kõik võimalused 

 

Oleme noored ja elu meie ees on valla. Selleks, et ükski võimalus kasutamata ei jääks, 

peab olema avatud. Kui sõber kutsub sind öösel välja, siis haara sellest pakkumisest ja 

mine, kunagi ei või teada, mida see öö sulle tuua võib, järgneva päeva koolitööd saad 

kunagi järele  ka teha. 

 

Võta end kokku! 

 

Kui oled siiani ainult lamasklenud, on viimane aeg end kokku võtta. See on imelihtne, sa 

pead lihtsalt käed risti rinnale panema, jalad kõhu alla tõmbama ja kerra vajuma, nüüd 

oled suurepäraselt koos!  

 

Kaunist ja teguderohket uut aastat! 
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Peatoimetaja: Anni Kallas 

Toimetajad: Kaarel Metssalu, Gregor Uustalu, Liisi Suitsberg, Marko Suitsberg, Eliis-Maria Koit, 

Liisalota Kroon, Anni Kallas, Mattias Metsalu, Birgitta Vare 

Juhendaja: Tiina Brock 

Küljendaja/Kujundaja: Anni Kallas  
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Soovin osta "Kuristik Rukkis" 

raamatu tööd. Võiks olla sooritatud 

hindele "5". Hind 10 € või võin 

teile mõne teise aine töö vastu 

anda. 

Kalkulaatorite laenutus 

3€/75 min 

 

Ostan lõputunnistust, maksan 

lisa, kui saab medali ka kaasa. 

Müüa: matemaatika "Planimeetria" 

kontrolltöö, hinne "4".  

Hind kokkuleppel. 

Ostan uue eesti keele õpetaja, sest 

eelmine pani perioodihinneks 2. 
 

Abiturient müüb kena summa eest 

oma tööraamatuid ja vihikuid. 

Kiire! 

Soovin osta motivatsiooni 

gümnaasiumi lõpetamiseks. 


