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 Juhtkiri
Nonii, kooli algus - kellele esimene, kellele vii-
mane. Olen enam kui kindel, et ma pole ainus, kes 
uuele õppeaastale üpris suures segaduses “peale 
lendab”. Alustame kasvõi sellest testiteemast ja 
lõpetame uue sööklasüsteemiga. Päris arusaa-
matu, onju! Igatahes, mis oleks parem koht vas-
tuse leidmiseks ja murekohtade arutamiseks kui 
koolileht. Seega ongi seekordne Sinisulg pühen-
datud kooli algusele - teeme selgeks, mis on uus, 
mis on veider ja kuna liiga tõsine ei maksa ka olla, 
siis võtame ikka huumoriga. Selline võikski suh-
tumine gümnaasiumisse olla, märksõnadeks uu-
dishimu ja asjalikkus, vürtsitatud mõnusa nalja ja 
naeruga. Ise viimast aastat LÜGis käies tahaksin 
kõigile abiturientidele meelde tuletada, et tasub 
viimasest gümna-aastast viimast võtta, kõik lol-
lused ära teha ning niisama tubli olla. See on meie 
viimane võimalus! Ja kümpad - võtke eeskuju ja 
tehke veel vingemalt! Isegi kui selleks kulub vahel 
viisteist magamata ööd. Mis puudutab üheteist-
kümnendikke, siis tean, et vahel võib teid tabada 
uurimistööga seonduv ahastus ning see “kesk-
mise lapse” tunne, aga ärge heitke meelt. Tehke 
võimalikult palju ära, me armastame teid ikka ja UT 
võiduka lõpuni! Ägedat alanud kooliaastat kõigile!

PS! Lugege Sinisulge ja võtke loosidest ja 
mängudest jms osa, juba ainuüksi selles le-
hes läheb jagamisele päris mitu auhinda. Vas-
tuseid ootame ikka lehekasti lindude all. ;)
   - Peatoimetaja Birgitta Vare  
  12.M

Karikatuur: Karolin Aru

Kõik on uus 
septembrikuus!

Uus kooliaasta on endaga kaasa toonud mitmeid 
muutuseid: uus toitlustaja, uus medõde, uued 
õpetajad ja klassiruumid. Mõnega eelmainitust 
tegime ka juttu ning uurisime esmaseid muljeid.

Uusi õpetajaid on meie koolis sel aastal kaks - Ker-
li Kosk ja Mari Kald. Matemaatikaõpetaja Kerli 
sõnul on ta algusest peale end LÜGis oodatu-
na tundnud ja erilisi sisseelamisraskusi tal ei ole 
olnud. Omades kogemust erinevates koolides 
ja vanuseklassides õpetamisega kiidab ta güm-
nasistide suhtumist õppimisse ning on LÜGi tu-
lekuga väga rahul. “Teil on siin väga hea vibe” 
oli tema kommentaar üldise koolielu suhtes.

Äsja meie kooliperega liitunud inglise keele tunde 
andval Maril aga sisseelamisega päris nii hästi 
läinud ei ole. Varasemalt täiskasvanutega tööta-
nud ja nüüd senitundmatuid  jahimaid avastada 
sooviva õpetaja sõnul on uude töökeskkonda 
sissesulandumine veidi keeruline, kuid on veend-
unud, et väga kaua tal selleks enam ei kulu.

Lisaks uutele õpetajatele küsisime arvamust ka 
kõigile juba tuttava kunstiõpetaja Kareli käest, 
kes sel aastal omale uue klassiruumi sai. Varase-
malt 0-korrusel asunud klass paikneb nüüd hoo-
pis neljandal ning on Kareli sõnul vägagi hubane. 
Ta näeb juba mitmeid viise, kuidas ja kuhu õpilas-
te töid üles riputada ning on rahul ka linoleumist 
rohelise põrandaga - ei pea enam värviplekkidest 
puhastamisega nii palju vaeva nägema! Ainsaks 
miinuseks toob ta postid, mis tahes-tahtmata 
kellegi vaatevälja piiravad. Küsimusele, kuidas 
on lood pidevalt neljandale (siiski ainus korrus, 
kuhu lift ei sõida) kõndimisega, vastas ta muige-
ga, et kuidagi on vaja need lisakilod ju maha saa-
da, aga päris naljakas on, kui õpilased ja kolleegid 
klassi sisenedes täiest jõust hingeldavad. Selle 
vaatepildi osalisteks saime ka ise, kui uksest välja 
astudes veel üks kümnendik viimasel hetkel tundi 
jooksis. Lõpetuseks võib öelda, et Rahu on rahul!
- Rebeka ja Hanna

         Arvamus
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September on läbi ja uude koolirütmi on nüüd-
seks juba mugavalt sisse elatud. Hirmud ja eba-
kindlus võõra keskkonna ees on ületatud, sest 
nii sooja vastuvõtu puhul oleks keeruline ennast 
kehvasti tunda. Kõige uuega harjumine on samu-
ti üllatavalt hõlpsalt möödunud. Näiteks fakt, et 
meie õppetunnid kestavad nüüd varasemast pool 
tundi kauem, kõlas alguses nii mõnelegi täiesti 
pöörasena. Kuid tõsiasi on see, et 75 minutit tun-
nis istuda on enamiku jaoks hoopis meelepärasem 
kui 45 minutit, sest ühes päevas vajaminevaid asju 
on kordades vähem vaja kaasa võtta kui varem 
ning kauem kestva tunni jooksul saab teemasse 
märksa põhjalikumalt süveneda. Ilma koolikellata 
tundub päev hästi sujuv olevat, ei ole mingit pläri-
nat, mis kohustab sind nüüd oma tegevust lõpeta-
ma, vaid selleks on tavakell, mida jälgides jõuame 
me kõik rahulikult õigeks ajaks õigesse kohta. 

Gümnaasiumi algust oodates lendas igast seinast  
neid kommentaare, et nüüd oled sa suur inimene, 
mitte keegi ei jälgi sinu tegemata töid, õpetajad 
käituvad teiega nagu täiskasvanutega jne. Eks see 
algul tekitas ikka kõhkluse naha vahele, et kas ma 
nüüd olen piisavalt iseseisev või jään kohe valusalt 
hammasrataste vahele oma viimasele minutile as-
jade jätmisega. Kuid tegelikult mõistsime me kõik 
juba esimesel nädalal kui toredad, abivalmid, mõist-
vad ning pühendunud on Läänemaa Ühisgümnaas-
iumi õpetajad. Peale kiiret kooli sisseelamist algas 
kohe Sinilinnunädal, mida me üheteistkümnendike 
juttude põhjal kannatamatult juba ootasime. Läbi 
selle nädala mõistsime, kui võimas on meie kooli 
ühtehoidvus, sest se,e kui armsalt jumalad enda 
tibudega ümber käisid ning kui võimsalt oli kor-
raldatud neljapäevane õhtu koolimajas, pani ikka 
suu lahti vajuma küll. Emotsioonid on siiani laes 
ning annavad korralikult motivatsiooni, et koo-
litööst ilusti osa võtta ja panevad juba elevusega 
ootama, mida eelseisev kooliaasta veel tuua võib.
  - Margret

Esimesed 
emotsioonid LÜGis

  

Meemid Instagramis on ju õigupoolest üpris tavaline 
nähtus, kuid arvan, et imestasime kõik, kui ühel hom-
mikul Instaavarustest Aini pildi leidsime. Eriti veel 
sellise, niivõrd kuivõrd kompromiteeriva tekstiga. 
Muidugi uurisin, mis Ainil endal selle kohta öelda on. 

Direktor hakkas meemi peale esimese asjana 
muigama ja küsis, et kust ma küll sellise asja välja 
võlusin. Ta pidi tunnistama, et pole juba aastaid In-
stagramiga päris sinasõber ja ei ole kursis, mis seal 
toimub. Ain uuris pilti tükk aega ja jõudis järeldusele, 
et see peab olema tehtud Viljandi Gümnaasiumi esi-
mesel aastal. Nad pidid tol ajal kuskil suvalises kooli-
hoones hakkama saama, sest nende vana, pehmelt 
öeldes keskmisest rohkem räsitud olekuga maja oli 
veel remondis. Direktor naeris ning arvas, et see, kes 
selle meemi tegi, kartis ilmselt eksameid või tõesti 
ei tahtnud kohe üldse vanasse koolimajja tulla. “Ei, 
aga muidu - tore pilt, “ oli tema viimane, punkti-
panev kommentaar. No vot siis, mis kõik välja tuleb.
 - Birx

Normaliseerime kooli 
ülelaskmise?!

Arvamus

 Foto: Instagram
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Tervelt nädal otsa toimus meie koolis huvitav ja 
samas ka pingeline monarhivalimine. Kandideeri-
jaid oli neli ning üsna tasavägiselt sai meie kooli 
uueks monarhiks Erko Puskar. Palju õnne! Edasine 
avab, milliseid huvitavaid ja humoorikaid vas-
tuseid andis ta meie põletavatele küsimustele. 

Meie monarh alustaks oma 90. sünnipäeva lausega 
„Kahju, et teid siin nii vähe on“, sest Erko meelest 
on 90 suur number ning ta ei oska ette kujutada, 
palju tal selleks ajaks veel tuttavaid ja sõpru alles on. 
Meie monarh ei suutnud kohe suurimaid keelkondi 
peast nimetada, kuid tänapäeva maailmas ei aita hä-
dast välja muu kui ikka kiire otsing Google’ist. Tänu 
guugeldamisele tuli Erkole uuesti meelde 10. klas-
sis õpitu ehk maailma suurim    
keelkond on indoeuroopa. 
 
Värske monarh rõhutas 
oma  videos, et töös on 
lõbu. Samas tõi monarh väl-
ja, et puhata peab ka os-
kama. „Monarhikandidaat 
võib ka vahel puhata,“ selg-
itas Erko. Videost jäi hästi silma, et puhata meie 
monarh on saanud nii mõneski kohas, aga jõud-
nud pole ta veel Portugali ja Islandile. Portugalis 
on teine kultuur ja elu, mida oleks kõrvalt huvi-
tav tundma saada. Islandil on lihtsalt nii ilus loo-
dus, mida oleks vapustav oma silmadega kogeda.

Monarhi jutust sain teada, et ta pole just avaliku 
esinemise suurim fänn, kuid kogemused ja enese 
proovilepanemine Erkole meeldib. „Sellepärast ma 
ka kandideerisingi monarhiks, et midagi uut proov-
ida. Ma teadsin isegi enne kandideerimist, et tuleb 
palju rahva ees esinemist. Ma pole otseselt harju-
tanud avalikku esinemist, tegutsen pigem varase-
ma kogemuse pealt ning õpin juurde käigu pealt.“ 

Erko Puskar õpib 12. majandusklassis. Koolis on tema 
üks trumpe energilisus ja positiivsus nii tundides kui 
ka kooliürituste korraldamises. „Näiteks, kui esi-

Meie Erko: „Mina tahan ka päriselt teha!“                                               
meste tundide ajal ülejäänud klass magab, siis minul 
ikka silm särab ja suudan õpetajale keskenduda,“ 
selgitas Erko. Siiras soovitus monarhilt on, et jooge 
hommikuti üks tass kohvi ja oletegi energilisemad.

 
Uhiuus monarh tõi välja ka selle, miks just tema 
pidi saama monarhiks, mitte keegi teine. „Mind 
valides panustavad valijad rohkem kooli huvitava-
maks tegemisele. Ma proovin ja tahan teha seda, 
et õpilastele oleks antud rohkem häält. Mina tah-
an ka päriselt teha!“ Erkol ei jää see kõik pelgalt 
ainult valimislubaduseks, vaid ta teeb ja ka jõuab.

Mainimata ei saa jätta ka seda, et uus troonipäri-
ja väärtustab väga sõprust ja koostööd. „Hea 

seltskonnaga on töös lõbu!“ 
Sport ja perekond on kaks 
tähtsaimat asja, milleta meie 
monarh kuidagi elada ei suu-
da. Millegi muu puudus teda 
eriti elamast ei takista. Spor-
ti meeldib Erkole teha nii va-
bal ajal kui ka töö mõttes, 
et hoida ennast pidevalt ak-

tiivsena. „Hoiad keha terve, siis on ka mõistus 
terve!“ Seda kõike võis ka tähele panna monar-
hivideos. Spordis oleks monarhi unistus mängi-
da jalgpalli täisareenil, kus on kaasaelav publik.. 
Vabal ajal on võimalik kohtuda Erkoga jooksurajal 
või jõutrennis. „Fun fact, isegi treenisin maraton-
iks eelmine aasta, kuid koroona tõttu jäi kahjuks 
maraton ära.“ Monarh soovitab proovida ka tal-
isuplust, sest on see kasulik nii kehale kui vaimule.

Spordi kõrval on monarhi meelis vaba aja sisustus 
Netflixi vaatamine. Tõesti, päris mõnus on õhtul 
rahulikult diivanil pikutada ja vaadata kõiksugu 
meeltlahutavaid filme, tee- või kohvitass käes. Kuid 
monarhitiitliga kaasneb ka vaba aja vähenemine, 
mis on loogiline.. „Ma usun, et see aasta võib päris 
kiire tulla, sest juba esimene kuu on olnud päris 
hull, vähe öötunde jne. Aga ikka edasi, ega rahuli-
kumalt ei saa võtta.“ Erko soovitab peamiselt püü-

       Persoonilugu
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da oma mõtet eemal hoida kõigest pingelisest. 

Tõesti, veendusime ka ise oma kõrvaga, et 
Erkole on tähtsad tuttavate toetus ja inimelud. 
Kui raha ei oleks nii tähtis elus toimetulekuks, 
oleks meie monarh tuletõrjuja. „Ma tahaks väga 
olla tuletõrjuja, sest see on selline äge töö, kus 
saab olla tähtis ja ka elusid päästa. Ma olen 
alati neile ülespoole vaadanud. Kui on kelle-
gi elu ohus, on nad alati valmis appi tõttama.“ 

 Kogu selle loo peale on Erkol veel üks nõuanne: 

„Mulle meeldida on lihtne, ega palju tegema ei pea: 
ole lihtsalt sina ise! Hea ja paremaga mind ostma ei 
pea, aga vahest paar kommi tuua paha ei teeks.“

- Jasper ja Riin T

 

 
 

 
 
Uus aasta LÜGis tõi endaga kaasa ka toitlustaja 
vahetuse. Nii õpilaste kui õpetajate seas on uue fir-
ma osas kosta olnud nurinaid. Sinisulg volitas mind 
uurima rahulolematuse põhjuseid ja võimalikke 
lahendusi. Olukorrale palusin selgitust ka direktor  
Ain Irolt.

 Saan rääkida vaid õpilase seisukohast ja vahenda-
da just nende mõtteid ja arvamusi. Tõepoolest, ei 
ole eriti ahvatlev, kui koolitoiduna pakutakse mi-
skit, mis näeb välja justkui pannil soojaks lastud 
turistieine, mis on hapukoorega pooleks,  ja mis 
maitseb kui pekine vorstikaste. Noored kurdavad 
ja nende pahameel on õigustatud: toidu välimus ei 
ole alati just kõige atraktiivsem olnud, kuid sellest 
võib veel aru saada. Tõepoolest, koolisöökla ei ole 
restoran. Päästa tuleb seda siis värvilise salatiga, 
neid on õnneks võimalik vahel mitut sorti valida.

Lisaks on toiduvalik üpris tihti segadust tekitav ol-
nud. Mõistetav, et esimesel nädalal ei olnud söökla 
ehitustöödki valmis ning seetõttu oli jagamisel vaid 
koolilõuna. Loogiline. Kuid nüüd, kus me oleme 
juba pea kuu aega koolis käinud, ei tohiks ju sell-
es osas enam komplikatsioone olla. Siiski leiavad 
õpilased end igal nädalal olukorras, kus nad ei saa 
mitte midagi aru, ja loodavad lihtsalt heale õn-
nele. Taimetoit on kuuldavasti küll maitsev, kuid 
üksluine. Samas on ka päevi, kus on taimetoiduna 
saadud vaid paljast kartulit. Praepäeval pakutakse 
internetimenüü järgi ainult ühte praadi, kuid söökla 
seinal võib lausa mitut praadi valikus näha. Samuti 
selgub järjekorras, et - oh üllatust! -, tegelikult saab 
ka suppi. Kuid mis supiga tegu on, seda keegi jälle 
ei tea. Tihti juhtub ka seda, et kas siis menüüs olev 
koolilõuna või (õpilaste seas juba omaette nalja 
staatuses) kaste otsa saavad. Olen olnud tunni-
stajaks olukorrale, kus mu sõbranna saigi lubatud 
toidu asemel vaid suure hunniku tatart ja kuiva 
kanakotleti - kogu lugu. Pole ka harv juhus, kui toit 
on külm või üle-/alakeedetud. Seega, saa nüüd siis 
aru, mida, millal ja kuidas õigupoolest pakutakse.

Mis ikkagi sööklaga ja 
sööklas toimub?!

      Persoonilugu

     Foto: Sander Põldmaa
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Et olukord pole kiita, nentis ka meie direktor Ain. Kui 
kahe esimese nädala koolilõuna osas pole tal ühte-
gi halba sõna öelda, siis viimastel nädalatel on toi-
du kvaliteet ka tema meelest hüplik olnud ja meele-
härmi tekitanud. Ain selgitab, et kuigi Q Cateringi 
teenustega oldi täiesti rahul, korraldati sel aastal 
hange uue toitlustaja leidmiseks (seadus nõuab 
seda). Paraku võitis selle P. 
Dussmann Eesti OÜ ja nii li-
htsalt ongi. Direktor tunnisab, 
et murekohad on ka temani 
jõudnud ning tema on need 
söökla juhatajale edastanud. 

Juhataja oli maininud, et 
näiteks kastmeprobleem oli 
tingitud letis olevate tööta-
jate kogenematusest. Algul jagati seda nii, et ikka 
korralikult lainetas ja hiljem saigi see lihtsalt otsa, 
tunnetuse küsimus. Juhataja sõnul on see, et su-
pipäeval praadi pakutakse iseenesestmõistetav, 
kuid vastupidisest kokkuleppest polnud tal aimu-
gi. See oli erafirma ning kokkade omavaheline 
möödarääkimine, mis nüüdseks on lahenduse 
leidnud. Muude toitude osas on aga paraku nii, 
et teatud komponendid võivadki otsa saada, kui 
süüakse n-ö valet toitu (n: koolilõuna supi asemel 
praadi). Seetõttu ongi äärmiselt oluline kinni pi-
dada sellest, millise linnukese söömispaberil oma 
nime taha tegite. Kui keegi, keda on arvestatud 
supisööjana, siiski praadi tellib, võibki juhtuda, et 
inimene, kes on valinud ainult  praadi süüa, seda 
seetõttu ei saa. See, et ükskord pakuti praepäeval 
lausa kahte valikut, oli söökla juhataja poolt tehtud 
katsetus õpilastele vahelduse mõttes ka midagi 
muud muud pakkuda. Otsa sai üks praad seetõttu, 
et seda tehtigi katsetamiseks veidi väiksemas ko-
guses. Taheti parimat, aga välja kukkus nagu alati. 
Võrdluseks - kuna Q Catering tegi toitu ka koolist 
väljapoole, oli neil sõna otseses mõttes alati mõni 
pada tulel. Seetõttu tajusime me toidu otsasaamist 
mõnevõrra vähem ning nad suutsid olukorrale ehk 
kiiremini reageerida kui P. Dussmann Eesti OÜ.

 Direktor Ain Iro sõnul olid ka Q Cateringil alustades 
täpselt samad probleemid.  Eks iga uus tegemine 
vajab alguses sisseelamist. Kui õpilased keskendu-
vad ehk pigem negatiivsele, siis n-ö kulisside taga 
pole olukord samuti kõige roosilisem olnud. Direk-
tor mõtles veel 31. augustil, et kas ta läheb nüüd 
halliks või hulluks. Läänemaal pole lihtsalt personali 

ning kokkade leidmine tundus 
peaaegu võimatu missioon. 
Õnneks ei juhtunud kumbagi 
ja inimesed siiski leiti. Samuti 
paneb kooli juhtkond õpilaste-
le südamele, et söömas tuleb 
käia õpilaspiletiga ja kasutada 
tohib vaid oma kaarti. Kui juh-
tubki, et oma kaart jääb maha, 
siis ära mine ise sõbra omaga 

sööklasse, vaid lase siis kasvõi temal endal sulle 
toit võtta. Õpilaspilet on siiski isikut tõendav doku-
ment ja võõra dokumendi kasutamine on keelatud.

Loodan, et asi sai selle artikli lugemisega veidi sel-
gemaks. Murede korral võib alati pöörduda otse 
söökla juhataja poole. Lisaks on tulemas kohtumine 
õpilasomavalitsuse ja sööklatöötajate vahel, kus 
just tekkinud pretensioone arutatakse. Seega pa-
lutakse kõik probleemid võlvikatele edasi öelda. 

- Birx
 

 
 

                        Uudis  Uudis

     Foto: Kartul ja kiievi kotlet
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     Foto: Tatar ja kiievi kotlet

     Foto: Ühepajatoit

     Foto: Suunapäevale kaasa antud 
     võiku taimetoitlastele

     Foto: Kartul ja hakklihakaste
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jagati välja nii mõnigi äge ülesanne. Näiteks üks kin-
del paar tibusid pidi tapeedirullile oma jumalate jut-
tu üles kirjutama ehk Läti Hendrikut tegema. Klassi-
kaline munatants ja -laul lindude all oli sissejuhatus 
pikale vahetunnile aulas. Seal said kümnendikud en-
nast mängude saatel välja elada. Munatants ja Jaani 
pump ei olnud veel esialgu piisavalt südamelähe-
dased. Algus oli küll veidi arglik, kuid ehhee, aiole-
hullu… pärast õhtut muutusid küll kõik julgemaks.

 Kuna ka meid ennast õnnistati omal ajal n-ö mit-
teametlikult sisse, siis teadsime, et nii läheb see ka 
seekord. Panime väikse pundiga asja paika, tõm-

basime teised hakkajad abitu-
riendid ka kaasa ja läks. Ütleme 
nii, et vanalinn on kümnendikel 
nüüd vägagi selge (kekas orien-
teerumiseks väga vajalik oskus) 
samamoodi ka see, et hilineda 
ei tohi. Häälegi saime neljapäe-

vaks lahti lauldud -  “Viisteist magamata ööd” jm 
peaaegu gümnaasiumi mitteametlikud hümnid. 
Lisaks muule kütsid ka möödujate kirgi eriti vä-
gevad puusanõksud Viigi ääres “Macarena” saa-
tel. Autopesu on ka kõigil kümpadel korralikult 
selge. Seega, kui kellelgi kunagi vaja, siis rääkige 
ära, sümboolse summa eest on nad isegi äkki nõus 
teiegi masina läikima lööma. Kokkuvõtteks: sai 
lauldud, sai tantsitud, selgeks tehti, kelle käes on 
pump jpm. Produktiivne gümnasistide õhtupoolik! 

Hommikul kooli jõudes olid kükkidest tundlikud 
jalad teisejärgulised, sest oli ju sinine sinilinnunel-
japäev. Need kostüümid olid jälle ägedad. Kellel 
oli seljas magamiskott, kellel imeilus heegeldatud 
vest. Märkimisväärselt kaunis nägi välja ka puhvis 
roosade juuste ja kummikinnastega noorhärra. Õh-
tusest jalutuskäigust kangete kaheteistkümnen-
dike eestvedamisel oli olnud kasu: munatants oli 
selge, -laul samuti! Kõik teadsid täpselt, kelle käes 
on pump. Nagu aga meie lennule kombeks, ei saa 
me LÜGist endast märki maha panemata ära min-
na: iseenesest tekkis uus traditsioon - kui kõik tea-

Tibust linnuks - uued kümpad on s***ks ägedad! 
Ehk nädal motoga “Ma ei maga, ma ei söö ja ma tahan 
teha tööd…”
 
20.-24. sept “kiusasid” kaheteistkümnendi-
kud meil LÜGis taas kümpasid. Käimas oli ikka-
gi Sinilinnunädal ja tibudest pidid saama täieõi-
guslikud sinilinnud. Nii poolkogemata Liisa 
kõrval ka üheks peakorraldajaks sattunud, mõtles-
in kohe, et oh, mul on ju Sinilinnunädalast nüüd 
siseinfi - selles peab kindlasti lehte kirjutama. 

Kohe 20ndal, esmaspäeval saime oma tibude-
ga tuttavaks ja jagasime neile munad. No nii ilu-
said mune, kui olid meie lennul, pole mina enne 
näinud. Kristo lausa kirjutas sinna caps lock’iga 
“VOLVO” peale (sest noh, nagu me kõik teame, 
siis tal on võimas Volvo). Lihtsalt 
kaunis. Aulas said kümnendi-
kud kohe selgeks, mis on mu-
natants ja oi kui kõrgele need 
jalad naeru saatel tõusid. Väga 
tublid tibud tõepoolest! Muidu-
gi jagati ka ülesandeks välja uu-
rida, kelle käes on pump. Juhuks, kui vaja läheb. 
Mina ja Liisa tegime oma tibud omavahel tutta-
vaks ja otsustasime, et nad peavad sõpradeks 
saama. LÜGis on ju meeskonnavaim teemaks. 

Kui teisipäeval võtsime rahulikult, siis kolmapäeval 
enam nalja polnud. Esimesel kostüümipäeval tuli 
pool kooli kohale varem kui tavaliselt. Juba poole 
kaheksast oli keldrikorrusel korralik kaos: igal pool 
vedeles mingisuguseid riideid, kõik sahmerdasid ja 
möllasid. Kuna teemaks olid multikategelased, siis 
pärast pikka ajuderagistamist otsustasin, et näiteks 
minu tibust saab Kübaramoor. Pikk poiss, sama 
pikk must kleit, käekotike, kübar ja ilusad punased 
põsed - kõlab hästi, on ju! Ma tegin talle isegi sokist 
roti. Heh, hiljem tuli lausa välja, et Kübaramoor oli 
Lüki lemmikkostüüm olnud. Lisaks imeilusale mus-
tas kleidis sääri välgutavale Kübaramoorile ja tema 
üliägedas Kübarsepakostüümis sõbrale oli kori-
dorides veel märgata teletupse, Elsasid, minione - 
no kõike oli, isegi Mr Bean ja tema auto. Mairi sõnad, 
et nii ägedaid kostüüme pole päriselt juba aastaid 
tehtud, tegid südame soojaks küll. Päeva jooksul 
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vad, et pump on Jaani käes, siis nüüdsest ollakse 
teadlik ka sellest, kes see Jaan selline on. Suits-
bergi hüüd “A, kes see Jaan on?!” oli nii kõlav, et 
jäi kogu meie lennule, ja loodan, et ka kümpadele 
endile, kohe külge. Samuti oli selge ka vastus, et 
Jaan on see, kelle käes on pump või lühidalt - pum-
bamees. Lihtne! Muidugi toimusid pikal vahetunnil 
aulas mängud,  põnevaim osa toimus aga õhtul.

  Neljapäeval nii mõnedki korraldajad enne ööd 
koolist koju ei saanud. Ilmselt alles siis meile kohale 

jõudiski, kui suure asja korraldamisega silmitsi seis-
ame. Aga kes teeb, see jõuab! Õhtuse rajaga koolis 
jäime ise megarahule. Enne, kui kõik kohale jõuds-
id ja põhiosa peale hakkas, istusime paari inimese-
ga oma ainukese, 30 min pika hingetõmbepausi 
ajal Lüki klassis maas ja kuulasime SPA-muusikat 
- tekitasime enne möllu zen-hetke. Viimased Hes-
si ampsud võetud, jooksime juuksurituppa, kuhu 
meid hetk tagasi SOS-kõnega oli kutsutud, et 
teha kontrolli mõttes ka ise see läbi. Olgem au-
sad, see oli täiega creepy, loodan et tibudele 

meeldis sama palju kui meile, korraldajatele. 

Pooljooksuga jõudsime linnusesse. Kogunemi-
sel selgus tõsiasi, et nii mõnelgi tibul pole kaasas 
hädavajalikku salli. Selge, koha peal tuli lahendus 
puusalt tulistada. Tegime Annabeliga kindlaks, mi-
tut salli on vaja ja kohe oli osa abituriente juba ko-
dus/koolis neid otsimas ja boom, kooli jõudes said 
kõik oma silmad kinni siduda! Nagu kellavärk! Kui 
kümpad õues toimetasid, käisid toas veel viimased 
ettevalmistused. Esimene salk rajale saadetud, 
polnud õuduste põgenemistuba näiteks veel päris 
valmiski. Kui arvate, et see, mis rajal toimus, oli 
n-ö rets, siis oi - korraldajate kaadritagune sagin 
oli 7 korda pöörasem. Siiski saime hakkama -  au-
las oli ekstreemset Just Dance`i, põgenemistoas 
oli hirmu ja keemialaboris ei antud armu. Logisti-
ka eri ruumide vahel  oli keeruline, aga meie süs-
teem toimis (uhke!)!. Tänu siinkohal kaheteist-
kümnendikele ja õpetajatele, kes kogu liikumist 
ja töötubasid jälgisid ning läbi viisid. Hästi tehtud! 
Üleüldse oli väga äge õhtu ja ikka korralik ristimine 
- andmine, tants ja trall, mitte mingi lahja värk. 

Õhtu lõpuks oli vist peaaegu kõigil kaheteist-
kümnendikel hääl täiesti ära. “Rasputin” ja “YMCA” 
kõlavad tänaseni veel kõrvus. Btw, tahaks välja 
tuua Markuseid, Ralfi ja Jasperit, kes minuga koos 
aulas hullu panid, te jäite meelde, ülivinge! Reede-
hommikuses esimeses tunnis muheles isegi Kalle, 
et päris vinge õhtu oli ja nagu näha, siis inimkadusid 
ka eriti pole. Pidulik sinilindudeks ristimine oli armas 
rahulik lõpp sellele hullumeelselt kiirele nädalale.

Aitäh, aitäh, aitäh kõigile, kes kaasa viitsisid lüüa 
ja abiks olla, ilma teieta poleks midagi võimalik 
olnud! Kuigi “15 magamata ööd” sai sel näda-
lal minu ja Liisa puhul peaaegu reaalsuseks ja 
neljapäeva õhtu lõpuks olin kogu sinilinnutralli, 
kooli (5 või 6 hindelist tööd muide) ja trenni põh-
justatud kurnatusest kokkukukkumise äärel, siis 
teeksin seda kõike uuesti. Positiivset tagasisi-
det saades tuli võibolla lausa pisar silma. Enam 
ägedamalt ei oleks saanud! Tänksud, tõsiselt.

Ja suur aitäh õpetaja Mallile, kes inimlikult meie 
bio KT edasi lükkas ja meid natukenegi säästis!:)

 - Birx

   Reportaaž

     Foto: Karolin Aru



Mina, veel mitte, küll aga varsti LÜGikas
oma jumalate toel, 
sinilinnuks saan igal moel.
Tõotan olla tark ja tubli,
vähemalt teeselda vene keele vastu huvi.

Luban armastada LÜGi nii,
...kuis Varje kasvatab orhideesid,
...kuis Ain tervitab hilinejaid hommikusi,
...kuis Jaana armastab kanda kontsi,
...kuis Lumeste armastab “kolmnurki - tavalisi”,
...kuis Rea armastab kogukonna metsi,
...kuis Imps 40 protsenti vähema suhkrusisalduse-
ga 
Mango-passionijätsi,
...kuis Karel näitab jälle mõnda suurepärast meemi
(mille peale luban, et ma naeran!).

Nii et eales ei raugeks jõud 
ja rabaks mind jalust õud,
kui AGA testi tehes peas on põud.
Tean, et Jaani käes on pump.
Igavesti meeles pean, 
et LÜG on minu trump.

Luban, et koolis ma ei lagasta
ja tulevikus Wiedeka parklat ei ummista.
Et rihitud autod õpilasi
ühel ilusal päikesepaistelisel päeval
seal ei üllata.

Pühalikult tõotan veel,
et viimasele hetkele ei jää UT!

Luban hoida omasid,
kollektiivselt teha ka väikseid
healoomulisi lolluseid.

Luban kossus, võrgus, jalkaski
võita alati Noarootsi.
Luban olla aus ja hea.
Kooli jõuda isegi siis,
kui retsilt valutab mu pea.

Ja teate, üldsegi …
pean tunnistama ma,
et gümnaasium on GTA!
JA OI, KUIDAS OLEN SELLEKS VALMIS MA!
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Sinilinnuvanne 2021
Birgitta Vare

Seljataga on Sinilinnunädal ja aus-
alt öeldes on emotsioonid ikka veel laes. 
Nädala esimesel päeval oli elevust  palju, sest meil 
polnud aimugi, kes meie mampsideks ja papsideks 
saavad. Kaks esimest tundi olid täis siginat ja sag-
inat. Kui saabus kauaoodatud pikk vahetund, siis 
jooksime teiste kümnendikega koheselt aulasse, 
et meie jumalatega kohtuda. Suur oli mu rõõm, kui 
sain enda muna kätte. See oli väga pühalik hetk. 
Olin eelnevalt kuulnud üheteistkümnendikelt, et 
kolmapäev ja neljapäev on ühed ägedamad päevad 
selle nädala jooksul, sest siis toimuvad erinevad 
tegevused ja samuti õpime ära munatantsu. Kol-
mapäeva hommik meenutas mulle moe-show’d, 
sest absoluutselt kõikidel olid seljas ainulaadsed ja 
maagilised kostüüümid, mille kaheteistkümnendi-
kud olid välja valinud. Neljapäeva õhtu oli täis põne-
vust ja naeru. Eriti jäi mulle meelde  “lõõgastumise” 
tuba, kus me pidime peast arvutama ning väga huvi-
tav oli ka kahoot LÜG-i kohta. Elamusterohke päeva 
lõpetuseks andsime teiste tibudega Sinilinnu vande. 
Viimase päeva lõpetas pidulik ristimine, kus meist 
(tibudest) said sinilinnud. Olime terve nädala 
mampside ja papside valvsa pilgu all ning kuulasime 
nende nõuandeid hoolega - nüüd on aeg tõestada, 
et oleme tublid sinilinnud järgevad kolm aastat. 
Oli ääretult tore näha, et ka meie jumalatel ei ol-
nud munatants ununenud. Nende silmis väljendus 
sära ja tegutsemistahe. Võin julgelt väita, et selle 
nädala jooksul ei hakanud mitte kordagi igav. Minul 
kui kümnenda klassi õpilasel on tohutult hea meel 
ning olen tänulik, et meid nii soojalt vastu võeti. 
See on üks meeldejäävamaid nädalaid ning oot-
an väga, mida kõike huvitavat veel saama hakkab.

 - Miia 

Tibust linnuks vol 2
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     Fotod: Birgitta Vare, Karolin Aru, Märt Õiglas



Hiljuti nägin sellist und. 
“On koolipäev, ilus sügis-
ilm – päike hakkab kohe 
tõusma, lehed on kirjud ja 
mõnus karge tuul puhub 
näkku. Istun autosse, et 
kooli sõita. Olles koolile 
päris lähedal, kihutab mi-
nust mööda “vahtraleht”. 
Ma oleks peaaegu ühele 
vanaprouale otsa sõitnud, viimasel hetkel 
sain pidama, nii et tädike sai lihtsalt jube vi-
haseks (lõi päris kõva kolaka vastu mu auto 
kapotti). Okei, kõik jäid ellu, võib edasi sõi-
ta. Jõudes spordihoone parklani, näen, et 
seesama bemm, mis minust enne mööda 
kihutas, võttis just kaks viimast kohta ära. 
Just-just, KAKS viimast, sest ta parkis di-
agonaalis! No hästi, otsin mujale siis koha. 
Nähes, et Wiedemanni tänaval on jälle selle 
numbrimärgiga auto, mida meil koolis  iga 
päev kõlarite kaudu taga aetakse, suundun 
ma mujale. Peaaegu juba viis minutit rin-
gi tiirutanud, leian A ja O vastas olevasse 
parklasse ühe koha. Kell on juba nii palju, et 
ma olen hiljaks jäänud. Terve igavik läheb  
muidugi ka õpilaspileti otsimisega, et üldse 
majja pääseda. Kui ma lõpuks sisse astun, 
seisab direktor mul vastas (nii vihasena pole 

ma teda enne näinud). Nähes autovõtmeid 
mu käes, ta peaaegu et karjub mu peale, et 
kas too auto Wiedemanni tänaval on minu 
oma. Enne kui ma vastatagi või seletada 
jõuan, viib ta mu endaga kaasa. Ju tal sai 
villand, et keegi seda valesti parkivat au-
tot omaks ei tunnistanud. Koos õue jõudes 
käsib ta mul võtmega auto lahti teha, 

ei õnnestu - direktor on pettunud. Ta oli ilm-
selt südames lootnud, et nüüd saab see van-
daal tabatud. Mitte veel, mitte veel…. Just 
sellel momendil otsustan ma, et nüüdsest 

hakkan ma ainult jala või  
bussiga koolis käima, sest 
nii on hommikuti palju li-
htsam ja kekasse ju niikuinii 
autoga minna ei tohi.”
Ärkasin higisena üles ja 
sõitsin hoopis Bolti tõuksi-
ga kooli. 

 
- Liisa

PS! Ärge parkige ka Wiideka parkla taga 
ummiktänava lõpus olevat vahekäiku 
kinni: mõni siiski käib jala või liigub lapse-
vankri, ratta või hoopis ratastooliga!

Sügisöö unenägu
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Kellele sobib silmus 
kõige paremini

1.

Lesides mugavas tugitoolis raamatusse 
süvenenult, kuulis M. uksel koputust. Kolm 
selgesti eristatavat lööki metallist välisuk-
sel, kes aga sellisel kellaajal koputada võiks? 
„See peab küll kas Surm või politsei olema, 
esimest eelistaksin ma vist rohkem. Ei tea, 
kas härra Surm sooviks enne reisi ka tassike 
teed?“ naeris M. endamisi, seinal olev kell 
lähenes muretult kaheteistkümnele. M. pii-
lus läbi uksesilma, lootes tabada segajat, ko-
ridoris ei põlenud aga ühtki tuld. Kõrv vastu 
ust kuulatades polnud peale kella tiksumise 
ja vere kohina peas kuulda midagi muud. „Eks 
tuleb avada, ehk on midagi tähtsat,“  sõnas 
M., käsi juba lingil. Sujuva tõukega avanes 
uks pimedusse, poolel teel kriuksudes nagu 
tapetav siga. Pimedusega veel harjumata 
silmad ei suutnud koridoris tuvastada keda-
gi. „Tervist, mis toob teid tol hilisel kellaajal 
siia? Ega ometi midagi halba ole juhtunud?“ 
Silmad pimedusega juba enam-vähem 
harjunud, tundis ta ära proua majapidaja. 

„Seda võiksite teie minule öelda.“
„Tohoh, minu teada pole täna mida-
gi halba juhtunud, peale selle, et ma 
hommikul varba ära lõin. Sigudik an-
nab tunda siiani,“ vastas M. naljatades. 
„Kuid miks te ikkagi praegu siin olete, just 
lõi kell kaksteist. Praegu on ohtlik väljas 
käia, kas te siis ei tea, et sellel kellaajal laseb 
kurat vaimudel vabalt maapeal jalutada?“  
„Olge nüüd, mis te kiusate mind, vaest 
vanainimest. Teile toodi täna üks asi, ma 

avastasin selle teie ukse tagant, kui korista-
sin,“ sõnas majapidaja oma tihedalt kootud 
heledat kampsunit kohendades. „See asi 
on aga väga imelik, ma tahtsin ta alguses 
ära visata, aga arvasin siis, et äkki on see 
teile siiski tähtis. Lootsin, et tulete selle 
kohta küsima, kuid nüüd olen ma ise siin. 
Nimelt oli teie uksel silmus, selline nagu, 
teate küll, millega kurjategijaid puuakse,“ 
mattes lause lõpu sosinasse, nagu laps, 
kes ütleb sõbrale midagi lubamatut. „Näi-
dake see siis siia, ju mõni sõber mõtles 
nalja visata. Küll ma talle tagasi teen, ärge 
teie üldse muretsege,“ kinnitas M. silmuse 
poole kätt sirutades. Silmus käes, vaatas ta 
seda veidi, lasi siis käel taas alla vajuda ning 
pöördus tagasi koridori poole. „Loodan, 
et see teid liiga ei hirmutanud, te teate ju 
küll millised mu sõbrad olla võivad. Nad on 
head inimesed, aga lähevad vahel liiale.“
„Head inimesed, teadagi, teiesugune kena 
noormees peaks oma kaaslasi paremini 
valima,“ nähvas majapidaja. „Head ööd, 
öelge oma sõpradele, et nad sedasi edas-
pidi ei teeks. Ma olen niigi surmale lähedal, 
pole vaja teda ise kutsuda. “Majapidaja 
pööras ringi ja läks trepist alla tagasi oma 
korterisse. M., olles õhtusest külastusest 
veel üpris erutunud, keeras ukse lukku ja 
läks tagasi tuppa. Närvide rahustamiseks 
kallas ta oma tee sisse veidi konjakit. 

 - Marvel Leesment

Järgneb Siniblogis
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Otsin töökorras talveautot 
hea kui oleks vähemalt kolm 
ratast(rool ei lähe arvesse) 
kindlustust pole vaja nkn 

panen matsu

Otsin kedagi kes läheks minu 
eest järelvastamisse, töö on 

hästi tasustatud

Müüa hääli, 
valimistel jäi 

üle

Otsin tõlki, venekeele tunnis 
ei saa aru

Olen noor ja meeleoluka 
ellusuhtumisega noor neiu, 
kahjuks üksik :( Saame kok-
ku, teeme tsikibriki. Reedel 

kell 12.40 lindude all. Kannan 
punast ;)

Müüa kaks piletit klubisse 
“aasia”. Ise kahjuks ei jõua olen 

täditütreonupoja pulmas 
Põlvas

Ostan Riivitsa laia 
mata planimeetria 

kt, hinne 4 või 5, 
alla selle ei kannata

Kirjutan sinu jaoks 
ajaloo konspek-
ti käsitsi ümber, 

25+km

Hoian just sinu jaoks kooli 
parklas kohta! Võta ühendust 
pargikoolismillaltahad@abi.

parkimine.ee

Otsid vabatahtliku. 10 
ja 11 sotsiaal peavad 
kogukonnapraktikat 

tegema

Otsin oma doppelgängerit. 
Võiks osata mu keemia 

kontrolltööd. Kiire!!!
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 1. Tiina Brock                                                                                              kunst 

 2. Ain Iro                                                                                                              ballett

 3. Leelo Paju                                                                                                 selgeltnägemine

 4. Embi Hunt                                                                                                        koorilaul

 5. Karel Rahu                                                                                                   ratsutamine

 6. Imbi Raudkivi                                                                                                  käsitöö  

 7. Ülle Lumeste                                                                                                fotograafia

 8. Knud Jessen                                                                                             Argentiina tango

 9. Aavo Tomingas                                                                                           jumping fitness

 10. Kadri Mitt                                                                                                         maadlus

 11. Mari Kald                                                                                                     moderntants

 12. Jaana Maripuu                                                                                   lapselastega  tegelemine    

 13. Kalle Lõuna                                                                                                tsiklimatkamine

 14. Merilin Schults                                                                                               rootsi keel
                                                       
 15. Maret Järveots                                                                                                   sulgpall 

 16. Viire Hints                                                                                                          poks

 17. Mairi Grossfeldt                                                                                              geopeitus

     
                                                Siia kirjuta oma nimi ja klass …………………………………..
 - M. Rahel, Keijo ja Riin

“OOTA, MIDA?!” - õpetajate hobid

   Meelelahutus

Me puutume õpetajatega koolis kokku iga päev. Mõnega  rohkem, mõnega vähem. Kui 
palju me aga neid tegelikult tunneme?  Siin on loetelu õpetajate nimesid ja hobidest, mil-
lega nad tegelevad või on kunagi tegelenud.  Tuleb ära arvata, milline hobi kellelegi kuu-
lub. Vastanute vahel loositakse auhindu, kui leht välja lõigata ja Sinisule postkasti poetada ;)



Kui vähegi viitsimist on siis võta ennast kokku ja kõn-
ni söökla korruselt kolmandale (sa niikuinii teed seda 

vähemalt korra päevas) ja loe kokku, MITU ASTET 
nendele treppidele jääb?

Me räägime ikkagi ainult peatrepist minnes!

PS! Kõigi ÕIGESTI vastanute vahel loositakse 
välja auhindu ;) !!!

LOOOOOOSIAEG!!!

 

Peatoimetaja: Birgitta Vare

Toimetajad:  Riin Jürise, Mia Rahel Kander, Margret Karm, Jasper Klippberg, Miia 

Krips, Liisa Lehtla, Riin Tammet, Keijo Vasar, Hanna-Liisa Viitmaa, Rebeka Villakov

Juhendaja: Tiina Brock

Kujundaja: Karolin Aru

Kirjuta siia kasti oma nimi ja vastus ning vii see välja 
lõigatuna lindude alla postkasti :))
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