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 Jõulu- ja aastavahetustrall on nüüdseks lõppenud ning 
sulandume igaüks uuesti vaikselt oma igapäevarutiini. 
Seda enam võime end kogu selles testide ja õpingute 
keerises nüristunutena tunda. Siiski ei tasuks heita 
meelt, ka kõige tumedama pilve taga on ju päike! Koolis 
on pingeline, eksamid on tulekul, kodutööd on palju 
jne - äraleierdatud kulunud faktid, kas pole? Trööstides  
tänaseid arusaamatuid ilmasid, on seekordne Sinisulg 
eriti kollane: midagi kerget, ägedat ja naljakat, lugemist 
ja naeru kõigile. Ärme vingu, et meil on palju teha, 
vaid pigem hindame võimalusi, mis meile antud on. 
Huumoriprismat elu vaatlemisel appi võttes saab kõigest 
jagu. Vahel lihtsalt on vaja “lõdvaks lasta” ning koos 
sõpradega pisarateni naerda. Vähemalt mina tunnen, 
et kooliaasta sombune keskpaik on selleks parim aeg. 
Seega siit ka seekordse koolilehe põhiidee - tuua veidralt 
hallidesse ilmadesse veidi rõõmukübet. Kuulujutud on 
ju alati huvitavad - gossip and first kiss stories incoming!

Usun, et uut aastat lustakalt alustada pole (kooli)stressi 
kõrvalt vahelduseks üldse mitte halb mõte. Kõike ei tasu 
muidugi tõsiselt võtta, kuid tasub endale tunnistada, 
et vahel on ka huumoris omamoodi tõetera sees ;) 
 
- Peatoimetaja
Birgitta Vare 12.M

 Juhtkiri

11.veebruaril saime leheinimestega koolis kokku ja olime 
veits asjalikud. Kokkulepitud kohtumisaeg oli kl 18, aga 
ilmselgelt laekusid pooled umbes pool tundi või lausa 
tund hiljem. Kuid see polnud veel midagi, Tiina ise jõudis 
üldse kella 21ks (ta pidi jälle juhendama joogatundi) 
:) Sai kirjutatud, omateenitud meediaklubi raha eest 
söödud, joodud ja lihtsalt mõnusalt oldud. Kui pulli pärast 
kollektiivselt DJ Heiki loominuga tutvusime, läks lausa nett 
minema. See meid absoluutselt ei morjendanud. Rasmus 
avastas ka, et nutitahvlitel peaegu juba et retromängude 
mängimiseks on päris vinge. Koolist äraminek oli justkui 
võidujooks ajaga, sest kell 22 läheb ju koolimaja valvesse. 
Napikas oli ;) 
Igatahes taarakolina saatel ja kaasa pakitud ülejäänud 
toiduga me sealt lõpuks välja jõudsime.
Oli tore, loodan, et sellised meediaklubi traditsioonid ka 
edaspidi jätkuvad.

PS! Tegelikult olime väga produktiivsed, vägijooke ei 
tarbinud, aga sellised õhtud on hea motilaks lisatöö 
tegemiseks reede õhtul. 

- Birx

Reedeõhtu, taarakolin ja 
retromängud - ausalt tegime 
lehte

Fotol Birgitta Vare Fotol Rasmus Kuslap
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 Kuidas sa sattusid Eesti ja kuidas just LÜGi 
vahetusõpilaseks?

Mu ema on Haapsalust pärit  ja ta käis kunagi ka siin gümnaasiumis 
(Wiedemanni gümnaasiumis). Ma olen kogu elu Dublinis elanud 
ja ma tahtsin kogeda Eestis elamist. Mul on praegu väga tore 
ja huvitav siin Haapsalus olnud. See kool on nii suur ja uhke ja 
minu humanitaarklass on väga huvitav olnud ja kõik on väga 
sõbralikud

Kuidas oled ära harjunud Eesti koolieluga?

Algus oli natukene raske. Ma ei ole kunagi lugenud ega kirjutanud 
eesti keeles ja kogu kool on eestikeelne, nii et sellega oli mul 
veidikene raskusi. Nüüd olen rohkem harjunud.

Kuidas sa eesti keele ära õppisid?

Mu ema on eestlane ja mina olen pooleestlane ja me räägime 
omavahel eesti keeles. Samuti on mul sugulasi Eestis. Minu isa ei 
oska eesti keelt, ainult natukene. Et ,,pane uks kinni’’ ja sellised 
asjad. Ta on iirlane, seega ei oska ta eesti keelt hästi.

Mis on Iirimaa ja Eesti kooli erinevused?

Ma tunnen, et Eesti koolisüsteem on parem kui Iirimaa oma 
See on hästi modernne, siin on Stuudium ja sellised asjad. Need 
on väga hästi korraldatud. Siiski tunnen, et siinsed õpilased on 
väga pinges ja nad on hästi palju stressis. Iirimaal pigem ei ole 
niimoodi. Iiri tugevus,  ma arvan, oleks pigem sotsiaalsus. Iiri 
noored on hästi jutukad.

Eesti läbi vahetusõpilase Riin Katie 
McLave´i silmade

Mis on sinu lemmikud ja mitte nii lemmikud õppeained? 

Minu lemmikaine Eestis on kirjandus/eesti keel. Mulle hästi 
meeldib minu õpetaja Tiina Brock, ta on hästi tore. Mitte nii 
lemmik oleks vist füüsika, sellepärast ma ei oska üldse seda 
(Riin ei ole füüsikat Iirimaal veel üldse õppinud - toim.). Mu Iiri 
lemmikaine oleks prantsuse keel ja ajalugu ja mitte nii lemmik 
oleks vist mata.

Millised on sinu hobid?

Mulle meeldib lugeda, mulle meeldib mängida rabgit ja mulle 
meeldib muusikat kuulata, filme vaadata ning muuseume 
külastada. Eestisse tulekuga õppisin ära ka kudumise, mul on 
praegu pool salli tehtud. Olen hakanud ka endale küpsetama, 
sest ma elan üksi.

Mis on sinu lemmikraamatud, -laulud ja -filmid?

Mul on oma lemmikraamatut on väga raske öelda, sest see kogu 
aeg vahetub. Ma arvan, et praegu oleks vist Virginia Woolfi 
raamat ,,Orlando’’, mida ma lugesin paar nädalat tagasi ja ,,Anna 
Karenina”. Mulle väga meeldivad prantsusekeelsed filmid, 
näiteks ,,Amélie” ja  ,,Pride and Prejudice”. See on väga hea film. 
Lemmiklaul oleks võib-olla mõni David Bowie oma.

Millised Eesti toidud sulle meeldivad?

Mulle hästi maitsevad pelmeenid, ükskõik millised asjad 
kohupiimaga ja hapukoor ning Eesti salatid. Koolitoit oleneb 
päevast. Vahel on see hea, vahel on see väga imelik. Ma olen 
tegelikult väga tänulik, et siin on söökla. Iirimaal pole meil 
sööklasüsteemi. Meil on väike pood, kust saab šokolaadi osta, 
aga mingit sööki meile eriti ei pakuta. Me võtame ise kaasa 
võileiva.

Kokkuvõtteks on Riin oma vahetusõpilaseks olemisega väga rahule 
jäänud. Kui küsisin ta käest ükskord, et kas see on ka ootuspärane 
olnud, oli ta vastus ,,jah ja ei”. Ta ütles, et on selle lühikese ajaga 
saanud väga palju uusi kogemusi ja ka palju uut õppinud ja talle on 
see väga meeldinud. Ka meie oleme Riinult palju õppinud ja meil 
on väga hea meel, et ta ikkagi just LÜGi tuli.

- M Rahel & Elisabeth

Fotol Riin Katie McLave

Võib-olla olete te märganud, et meie kooli tekkis sellel perioodil 

uus nägu.  Riin, keda võib tihtipeale koridoris raamatut lugemas 

märgata, on pärit Iirimaalt. Ta liitus 10.H klassiga kõigest üheks 

perioodiks ning selle lõppedes tundsime huvi, kuidas tal  läinud 

on. Et teda tundma õppida, otsustasime teha temaga intervjuu.
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Sel aastal on lausa mitu LÜGi õpilast nomineeritud 
Läänemaa aasta  sportlase tiitlile. Kes nad on?

Madli Palk (vehklemine): 
U20 Eesti meister 
(naiskonnaga 2. koht), 
Põhjamaade MV 2. koht, 
U20 Eesti karikavõistlused 
2. koht, U20 maailmakarika 
etapil jõudis 64 hulka. Eesti 
täiskasvanute meister 
võistkondlikus arvestuses, 
täiskasvanute satelliitturniir 
9. koht, täiskasvanute 
Tallinna MV 5. koht, 
Läänemaa täiskasvanute MV 
6. koht.

Birgitta Vare (laskmine): Eesti noortemeister (õhupüstol), 
Eesti noorte MV 3. koht Haapsalu võistkonnas 30+30 
spordipüstol, 3. koht Haapsalu võistkonnas õhupüstolis, 
täiskasvanute Eesti MV 4. koht Haapsalu võistkonnas 
õhupüstolis.

Oliver Laasik (vehklemine): U17 Põhjamaade meister, U20 
Eesti MV 3. koht, U17 Eesti MV 3. koht, U20 Eesti KV 2. koht, 
U17 Eesti KV 3. koht, U17 Euroopa KV etapil Budapestis 3. 
koht, Eesti võistkonna koosseisus 4. koht, U17 Euroopa 
KV etapp Grenoble’is 7. koht, Eesti täiskasvanute MV 
meeskondlik 2. koht, individuaalne 9. koht, täiskasvanute 
Tallinna MV 3. koht, Eesti täiskasvanute KV 9. koht.

Ingemar Germ (vehklemine): U17 Põhjamaade MV 2. koht, 
U17 Eesti KV 3. koht.

Robin Särg (kardisport): Eesti MV üldarvestuse 3. 
koht võistlusklassis OK, Soome MV parim eestlane 
võistlusklassis OK, Soome meistrivõistluste viimase etapi 

poodiumikoht. Kardispordi MMil Hispaanias (Campillos) 
klassis OK üldarvestuse 56. koht.

Küsisime paarilt sportlaselt ka mõned küsimused ja  selgus, 
et suu peale nad kukkunud ei ole :)

Robin Särg

Kas tunned, et oled Ott Tänak vol2?
Ei tunne ennast Tänakuna, kuna ta sõidab täiesti teist ala 
ja tema tase on minust palju kõrgem :D

Kas eesti keele kirjandid valmivad sama kiirusega nagu 
sa sõidad kardiga?
Kindlasti mitte, ma kirjutan pigem vastupidi, just väga 
aeglaselt, loodan, et paraneb :D

Birgitta Vare

Kas võid relva ka endaga koju kaasa võtta?
Relvaluba mul ei ole, seega 
ühtegi tulirelva mina omada 
ega koju võtta ei tohi. Kuna 
mina lasen kontrollitud 
keskkonnas, kus järgime 
kõiki turvanõudeid, siis 
trenni tehes mul relvaluba 
ka vaja ei lähe.

Kas me peaks sind kooli 
peal nähes oma elu pärast 
kartma?
Koolis kohe kindlasti elu 
pärast kartma ei pea. 
Tegelikult on laskurid üldse väga tasakaalukad, suure 
enesedistsipliini ja -analüüsioskusega, armsad, kaine 
mõistusega ja hoolivad inimesed. Näiteks Haapsalu klubis 
hoiame väga kokku ja aitame üksteist ka väljaspool tiiru. 
Nalja saab muidugi ka :))

- Riin & Miia

Meie kooli spordiässad

Fotol Madli Palk (Lääne Elu)

Fotol Robin Särg (Erakogu)

Fotol Birgitta Vare (Erakogu)
Fotol Oliver Laasik ja Ingemar Germ (Lääne Elu)
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Kas pole mitte nii, et iga kord, kui tahad vanu häid 
banger’eid kuulata, siis ei tule mitte ühtegi meelde? Pole 
hullu, meie lahendasime mure! DJ Kuslap soovitab vanu 
häid ja uusi lugusid allolevas playlist’is. Ta tegi elu teie 
jaoks veel eriti lihtsaks - te isegi ei pea muud tegema, kui 
QR-koodi skannima. Et siis pidu püsti, muud midagi!

-Birx

DJ Kuslap in action aka Complete 
Archive of Certified Bangers

Meie kõrwadesse on kostunud, et oodata wõib uut 
ylestõusu. Nimelt 17. jaanuaril said awalikkusele 
salajases kohas kokku kohalikud punkarid. Kohal olid 
wäidetavalt oma aja kõige räigemad tegelased. Noorte 
kokkusaamisel arutati yldiseid yhiskonnaprobleeme ja 
viise nende lahendamisex. Lõppudelõpux ocustati et on 
waja rewoluciooni. Oma tegewust propageeriti terwe 
päeva jooxul koolimaja peal ringi trampides ja kõiki 
norme eirates. Samuti toimus yldine koosolek ainult 
grupi liikmetele, mille täpsemat asukohta me turwalisuse 
huwides ei awalikusta.  Esitati luuletusi nii warasematelt 
tegijatelt kui ka omaloomingut. Liikumise juhiks kujunes 
ment, kelle kurikuulsat luuletust saab lugeda altpoolt. 

Siinkohal palume kõigil ennast ümbricewat jälgida. Kurat 
teab, millal nad uuesti oma pead urgudest välja pistavad ;)

-Sisekorrespondid hanzuke ja greteke

Punk pole surnud!

Fotod: Tiina Brock

Pole minu mõte

Kõnnin ringi, justkui krahv
Tegelikult paras ahv

Jagan mõtteid, küll on hea
Sitta täis mul terve pea

Austad mind, ma tundun tark
Ees mul aga varga larhv

Ükski mõte pole minu
Kuid ei ole nad ka sinu

Võõras mõte, enda himu
Mängin tarka, teiste libu

Pungil teiste mõtetest
Kuid pohhui nende tõdedest

Austad ema austad isa
Su mõtetest vaid tahan lisa

Ego kõrgel nagu tuvi
Kahjuks muuks mul puudub huvi

     
           - ment marwel
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Jäär 20.märts-21.aprill

Kourtney Kardashian, Adolf Hitler, Paavst 

Benedictus XVI, Nikita Hruštšov, Anu Saagim

Jääral on sel aastal välimusega veidi 

probleemsem olukord. Kuid ei ole hullu! Tuleb 

eeskuju võtta igavesti noorelt Saagimilt ning 

aeg-ajalt piimavannis liguneda. Soovitatavalt 

Tere piim, sest see soosib uute tutvuste loomist 

väga tugevalt. Saturn ütleb, et sel aastal hoidu 

hoolikalt kivi(de)st, muidu võib kaduda kontakt 

kaine mõistusega. Hasartmänge on lausa 

kohustuslik mängida, sest võiduvõimalused 

on Eesti kohta lausa üüratud (7.90 korda 

3!!). Üüratu võidusumma eest võiksid minna 

reisile. Sinu tähtkuju ja Merkuuri vahelise seisu 

kohaselt oleks väga edukas ja vahva ette võtta 

bussireis Poola, Saksamaale või ka Belgia kaudu 

Prantsusmaale.

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Tahan lennata” - Kukerpillid

“Winaloto” - Tommy Cash

Sõnn 21.aprill-21.mai

Paavst Johannes Paulus II, Karl Marx, Vladimir 

Lenin, Barbara Streisand, John Cena, Gerd 

Kanter, Birxi pešoo

Sind on ees ootamas eriti suured saavutused, 

ketas lendab no ikka väggga kaugele. Seda 

aastat iseloomustavad spirituaalsed äärmused. 

Võib isegi juhtuda, et teie elus toimub Juliuse 

kalendri  oktoobrikuus edukas revolutsioon 

ning leiate, et teie elu on teinud suure pöörde. 

Kuigi toimumas on palju, siis võivad su kaaslased 

olla nagu “see nah“ ja ei pruugi su suursaavutusi 

tähele panna. Kuid ära heida meelt, tähtede 

seis ütleb, et kui kirjutad oma kannatustest 

raamatu, saab see äärmiselt populaarseks ja 

toob sulle ülemaailmse kuulsuse. Toimides 

meie horoskoobi viimase soovituse järgi, saab 

sinust globaalne ilu- ja teadmisteetalon, sulle 

püstitatakse ausambaid. Meessoost sõnnidele 

- kõik naised soovivad, et oleksid just nende 

mees ja kõik lapsed kutsuvad sind miskipärast 

“meie kõigi suureks juhiks, liidriks ja isaks”.

Laulud iseloomustamaks sinu aastat: 

“Külmale maale” - J.M.K.E

“Back in the USSR” - the Beatles

Kaksikud 22.mai-22.juuni

Ye(KanYE West), Peeter I, Artur Conan Doyle, 

Johnny Depp, Edgar Savisaar, Marko passat

Vaata, et ootamatud terviserikked sind 

jalust maha ei võta. Et garanteerida oma jala 

allesjäämist, kanna kindlasti ühes jalas vähemalt 

kolme sokki korraga. Aga vali hoolikalt, 

millisesse jalga need paned, sest on võimalus, 

et teine jalg  siiski lahutab sinust. Vaadates 

Pluutot, sest see arvati planeetide seast välja, 

ei vea sul aasta esimeses pooles ka armastuses. 

Masenduse leevendamiseks külasta Jääraga 

kasiinot, sest võidad seal kindlasti!! Aga 

panustama pead vähemalt 10 kilo. See toob 

endaga kaasa ootamatu rikastumise ning aasta 

teises pooles ka armastuse. Oma väljavalituga 

on teil aga 50/60 suhted, sest vaadates aknast 

raagus õunapuud, ennustab see, et vähemalt 

üks teist saab triikrauaga vastu vahtimist. 

Piltlikult või siis tegelikult,  aga kellelt, seda 

õunad ei ütle. Seega too ettekäändeks koroona 

ja hoia oma väljavalituga pidevalt nt 2m vahet.

Laulud iseloomustamaks sinu aastat: 

“Kaunis maa 2” -  Savikas ft Kuzzer

“Muinaslugu muusikas” - Raimond Valgre

Vähk 22.juuni-23.juuli

Carlos Santana, Khloe Kardashian, Vin Diesel, 

Nikolai I, Ringo Starr, Peeter Oja

Kristallid ennustavad sulle pankrotti, sest 

kütusehinnad panevad kosmosesse kiiremini 

kui Elon Musk. Ära põe, meil on lahendus -  

põllumajandus. Just nii, hakka põllumeheks, 

sest sinu ainuke võimalus end majanduslikust 

laostumisest päästa, on sõita sinisega. Kui see 

tundub keeruline, võid ka ise oma diislit värvida. 

Täheseisud tõotavad sellisel viisil toimides 

kindlat tähesära nii Taavi Libe, Katrin Lusti, 

Marii Karelli kui ka Pets Võsaketsi värsketes 

lugudes. Lisaks tuleb eesootava aasta neljandal 

ja seitsmendal kuul eriti tähelepanu pöörata 

oma toitumisele. Suur Vanker näitab ka, et kui 

sööd  sibulat ja kala, siis… tead küll ;) 

(Me ei tea, mida teie küll mõtlesite, aga 

ilmselgelt on see: “siis ei paista sa iialgi vana!”)

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Kosmose traktor” - Mees

“Pankrot” - TOE TAG

Lõvi 23.juuli-24.august

Arnold Schwarzenegger, Kylie Jenner, Lil Uzi 

Vert, Benito Mussolini, Deng Xiaoping, Juku-

Kalle Raid, Nyusha, Arnold Oksmaa

Sinu kohta võib tuleval aastal öelda terminaator. 

Ei, mitte üldse seetõttu, et sarnaned Jaagup 

Kreemiga, vaid seetõttu, et lähed elust läbi 

nagu soe nuga võist. Kuu ennustab sulle 

miskipärast aga suurt ohtu (ega me ise ka ei 

tea, tundub küll, et saad rahvaga suurepäraselt 

läbi). Hoiduda tuleks bensukatest, kütust on 

turvalisem muul viisil hankida. Tulev aasta 

võib kaasa tuua tugeva poliitilise štormi 

ookeani tagant. Lisaks on mõistlik 2022. 

aastal hoolikalt enda eelarvet planeerida, et 

see ei tooks kaasa ootamatuid eluraskusi ja 

pahameelt. Kohvipaksu pealt ennustame, et 

nii turvakaalutlustel kui ka finantsiliselt oleks 

mõistlik maha müüa mõni Ford või Fiat. 

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Sierra valss”

Oksmaa kogu repertuaar

Neitsi 24.august-23.september

Dr.Phil, Ivan Julm, Adam Sandler, Jack Black, 

Michael Jackson, (Fun fact: Marko Suitsbergil 

on samal päeval sünna Dimitri Medvedjeviga)

Neitsidel veab sel aastal absoluutselt kõiges. 

Ükskõik, mis sa ette võtad, võidad. Kohe. 

Maksa kinni või mitte, ikka võidad. Võlgu võtad, 

tagasi maksma ei pea. Kartuli- ja viljaõnne on ka 

s***ks. Tervist kahjustavad tooted aastal 2022 

tervist ei kahjusta. Asi pole selles, et see on niigi 

katki, sul lihtsalt joppab. Ära Jääraga kasiinosse 

mine, suht mark on. Sina oled (loodetavasti) 

juba piisavalt tark, et hoiduda Fordist või 

Fiatist. Atlandi ookeani seisund näitab, et edu 

toob eriti (eba)aus kauplemine, lihtsalt vahele 

ei tohi jääda. Wiedeka parklas on sulle samuti 

alati koht ja keegi sinu volkarit ega põhukotti ei 

rihi. Ühesõnaga, jätka samas vaimus, ega sa sel 

aastal mööda panna ei saa ;)

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“My life is a party” - Italobrothers

“This is the life” - Amy Macdonald

SUUR TIIGRIAASTA HOROSKOOP 2022!!!
Kohvipaksu ja õunte pealt
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“Money, money, money” - ABBA

Ja kõige ägedam nagu 12.M:

“Livin la vida loca” 

“Karm liin”

“Vsjo budet harašo”

Kaalud 23.september-23.oktoober

Kim Kardashian, Neil deGrasse Tyson, Snoop 

Dogg, Vladimir Putin, Mahatma Gandhi, Paavst 

Paulus VI, Liis Lemsalu

Rahune, sest kuigi sa oled young and wild and 

free, siis sõjakaks pole mõtet kätte ära minna. 

Jupiteri asend määrab kogu maailma sinu 

tegemisi jälgima ning nendest suuresti sõltuma. 

Ja kui tekibki mõni ärritusperiood, siis leiad 

lohutust botaanikast. Selle aasta reisisoovitus 

on selles valguses Amsterdam. Kiired 

arvutused ütlevad meile, et peaksid ka sisemise 

kontakti leidma oma spirituaalse maailmaga. 

Selleks osta roosa kvarts ja praktiseeri näiteks 

surya namaskara’t. Lisaks tuleb su vaimsele 

tasakaalukusele kasuks, kui praktiseerid igal 

hommikul nii umbes pool tundi Tiit Trofimovi 

eeskujul sabaliputamist (vaata Youtube´ist, neil 

seal Saagimiga video, kuidas asi käib)

 

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Because I got high” - Afroman

“Fotosünteesi lauluke” 

Skorpion 23.oktoober-23.november

Kendall Jenner, Ryan Reynolds, Ryan Gosling, 

Desiderius Erasmus, Lev Trotski, Mahmoud 

Ahmadinejad, Maire Aunaste, Mart Helme, 

Kalvi-Kalle Kruusamäe

Aasta alguses lükka sisse viies käik ja drifti 

võiduka lõpuni. (Loodetavasti mitte õlu näpus 

Tallinna Vanglasse, eks.)  3. galaktika täheseis 

ennustab sulle, et blondiinidega sa sel aastal 

eriti hästi ei sobi. Toimetus soovitab sul 

proovida midagi uut. Kätt võib proovida näiteks 

modellinduses või saatejuhtimises. Kandideeri 

näiteks Riigikokku, mis siis, et sa väga ei 

kvalifitseeru. See just ongi sinu tugevus - mitte 

sobitumine! Kindlasti kanna ka musta kaabut, 

disainerkleite (ja mine jalgrattaga tööle), sinilille 

märki ja punast triiksärki - tekitab segadust, 

samas loob kattevarju ning poliitmaastikul 

jätad imelise sotsiaalse kameeleoni mulje!

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“KALVI KALLE LAUL”

“Savisaare nimekiri” -  Ärapanija

viitab edule ka teadusvaldkonnas. Sinu aastat 

iseloomustab MMS - meeletu meeltesegadus. 

Seda saab aga Jupiteri kohaselt leevendada 

Jaapani rahvamuusikaga või Põhja-Korea 

külastamisega. Kuid seejuures ole ettevaatlik 

võimudega. Ütleme otse -  sa ei meeldi neile 

eriti. 2022 soosib ka äri alustamist, sest Mailis 

Repsi Jura kohvimasin ütles nii. Kuid edukas 

oled vaid siis, kui jätad maksud maksmata. 

Võibolla sellepärast sa ei meeldigi võimudele. 

Igatahes, naudi elu ja ole tubli. Tšutšufrei!

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Vangile ei meeldi trellid” - Justament

“Sinine vilkur” - Meie Mees

Kalad 19.veebruar-20.märts

Dj Heiki, Bon Jovi, Bruce Willis, Mihail 

Gorbatšov, Paavst Pius XII, Victor Hugo, Anne 

Veski, Märt Avandi, Karl-Erik Taukar

Riivitsa tunnikontrollide sagedus ütleb, et 

armastust sinu ellu jagub küll ja veel! Hoia 

silmad lahti, sest sinu ellu tuleb eesoleval 

tiigriaastakesel see õige. Jäta võtmed 

väljapoole, et ta saaks ilusti tuppa ning te 

saaksite koos seitsme tuule poole põrutada. 

Siis ja ainult siis, kui kirjutad talle ise serenaadi, 

saab ta aru, et oled vas-tu-panda-matu. Oled 

juba poolel teel sinna, kui kannad miki-hiire 

trussikuid (läheb naistele peale). Lõhnasta end 

kõige paremate tualettvete ja parfüümidega 

(PS! Rootsi laeval on äkki soodukas, mdea, 

vaata.) Kui oled juhuslikult kiilas ja kannad 

jõululaupäeval valget maikat, võivad sind sel 

õhtul ees oodata ekstreemsused. Kuid ära 

muretse, su visa hing peab kõigele vastu ja isegi 

ventilatsioonišahtid ja katkine kulm ei takista 

sind!

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Jätke Chop Suey Väljapoole” - System of A. 

Veski 

“Tõmban su hoovi” - Patune Pool

- Lõunanaabritest soolapuhujad Pirgidas ja 

Märcos

Ambur 23.november-22.detsember

Jossif Stalin, Ozzy Osbourne, Samuel L. 

Jackson, Francisco Franco, Paavst Franciscus, 

Paavst Gregorius I, Krista Lensin

ÄRA USALDA KEDAGI! Riigijuhtidest amburitel 

soovitame kõik ihuarstid asumisele saata, sest 

nad on targemad kui sina. Seejuures hoidu 

soomlastest, nii igaks juhuks, nad on üllatusi 

täis. Sinu suurim sõber on kollane ajakirjandus, 

ainult seda võid usaldada. Ka kirikud keela igaks 

juhuks ära, mine sa tea, äkki veel mõtlevad. 

Tavainimesena on aga mõnevõrra kergem, 

kuigi Uraan ennustab ka sulle ekstravagantset 

aastat. Kui oled tegemas suuri otsuseid, lukusta 

end tuppa ning otsusele jõudmisest anna 

naabritele märku valge tossuga. Selleks võid 

süüdata esimese ettejuhtuva eseme, millest 

sul kahju pole. Nii toimimine garanteerib su 

otsuste õigsuse ja jätkusuutlikkuse. Üleüldiselt 

ennustame surma vanadusse, midagi ohtlikku 

ei näe siit õunte pealt. Egas muud midagi, edu!

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Ma olen noor” - Karl Madis

Gregoriuse koraal

Kaljukits 22.detsember-21.jaanuar

Pitbull, Diane Von Furstenberg, Aleksander I, 

Peeter Võsa, Elvis Presley, Betty White

Musikaalne aasta. Kiilanemine. Siberi rahaboss. 

Impeerium. Suht miinusprojekt. :)

A pole hullu, energiatoetus ja tuludeklar toovad 

päris korraliku nutsu. 

Kes kannatab, see kaua elab. Uuel aastal uue 

hooga!

Laulud iseloomustamaks sinu aastat:

“Miinusprojekt” - Jaagup Tuisk

“Time of our lives” -  Pitbull

Veevalaja 21.jaanuar-19.veebruar

Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Dimitri 

Mendelejev, Grigori Rasputin, Charles Darwin, 

Getter Jaani

Tee oma jutusaade, kuid ära lollustest 

palju pajata, võib saada saatuslikuks. Kutsu 

ainult kõige erudeeritumaid külalisi. Samas, 

populariseeri alternatiivmeditsiini, sest kui 

see untsu läheb, siis võid ju nime vahetada 

ja uuesti nullist alustada:) Sinu tähtkuju ja 

põhjast vaadatuna 3. tähe omavaheline asend 
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• Olen kuulnud, et 10.H klassi õpilaste vanematel on 
jäänud originaalseid nimevalikuid väheks. Klassis on 
KOLM RIINU!!!!

• Kas tõesti on nii, et Ain Iro on hoopis eesti keele 
õpetaja? On märgatud, et ühel päeval nädalas käib Iro 
kuskil ära, eesti keele õpik käes.

• On kõrvu jäänud, et koolis on salajane ruum, kus 
on kõikide kontrolltööde vastused ja õpetajate 
kogunemispunkt, kus kohvitada ja süüa kringlit.

• On kuuldud, et 12.H klassis on salaõpilane nimega 
Riin. Keegi pole teda näinud, aga kui õpetaja paneb 
tühja laua peale tunni alguses kontrolltöö, on tunni 
lõpuks tööleht täidetud. 

Kuna 2022 on ka raamatukogude aasta, siis meie kallid 
raamatukoguhoidjad pöördusid noorte poole, et nad 
rikastaks nende erialast sõnavara, mis on  veidi tolmunud 
ja aegunud. Pead tööle ja mõtlema! 

Uuendamist  vajavad sõnad (nende * sõnade muutmise 
vastu on neil eriline huvi):
Raamatukogu* (sest raamatukogus pole ju ammu ainult 
raamatud)
Raamatukoguhoidja (see sõna on kuidagi eriti tolmune ja 
ämblikuvõrgune)
Pearaamatukoguhoidja (veel tolmusem ja ämbliku- 
võrgusem) 
Bibliograaf (tegeleb  trükiste, ka käsikirjade, 
mikrokoopiate, heliplaatide jm, loendite, nimestike v 
ülevaadete koostamise ja kirjeldamisega)
Liigikirjandus* (koondmõiste, mis sisaldab teadus-, 
tarbe-, õppe-, teatme-, aime- jm kirjanduse)
Lugemissaal (aga seal on ka arvutid, koopiamasinad, saab 
kuulata muusikat, vaadata filme, mängida arvutimänge 
jne)

Vastused saada aadressile: lyg.meediaklubi@gmail.com

Surmtõsine keelenurgake – 
leiutage uusi sõnu!

Kas te juba kuulsite?!

• On nähtud, et kooli koristajad töötavad kogu aeg, 
varahommikust hilisõhtuni. Kas nad ei taha puhata, 
kas neil on teisikud või on nad hoopis robotid, kes 
töötavad kuni patarei tühjaks saab? 

• On lugusid, et kooli raamatukogus on üks uks, kus on 
hästi suur ruum, täidetud maast laeni raamatutega. 
Seal on veel kott-toolid ja pleedid, kus on võimalik 
lebotada ja lihtsalt omi mõtteid mõlgutada. On 
öeldud, et sinna nii-öelda VIP-ruumi saavad minna 
ainult viielised õpilased, kes teavad salasõna.  

-Jasper

Karikatuurid: Leelo Sula
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Ööl vastu 20. aprilli kella 03.69 paiku märkas anonüümseks jääda 

sooviv kohusetundlik kodanik kohaliku katusealuse parkla kohal 

identifitseerimatut lendavat objekti. Tütarlaps peatas hämmingus oma 

BMW, lõpetades poolenisti kõnniteel. 

Kohalik tuntud autoentusiast Alf A. Romeo oli selle peale muide niivõrd 

sillas olnud, et müüs maha oma isikliku Kia ning soetas ilma põhjata E36 

BMW(w) 318TDS compact’i. Hiljem nähti teda kelgutamas. 

Tungivalt anonüümsust palunud ja oma auto hüljanud Talvi Rehvi 

sõnul kiirgas taevast lisaks valgusele ka jalustrabavate puhangutena 

ilmnevat soojust. Ta kirjeldab toda õhtut kui suurt šokki. Muuseas, 

suurest ehmatusest oli ümarates vormides Talvi Rehv lausa lumehange 

veerenud, kui märkas teepervel ka kahte rohelist mehikest. 

Toimetus tsiteerib agoonias naisterahvast: “Lumehanges oli külm, 

ma toibusin 11 minutit hiljem. Peaaegu viskasin naela välja ja hingates 

välja tossu, märkasin tee ääres rohelisi mehikesi püstolitega! Lisaks oli 

katusealune parkla triiki täis valget lumelaadset toodet. Košmaar!” (pun 

not intended)

Proua või preili (me ausalt ei julge vastutust võtta) Rehv oli veendunud, 

et oli kohtunud ufodega. Toimetuse krimiosakonna pikaajalise ja 

äärmiselt põhjaliku uurimise tulemusena selgus aga, et tegemist oli vaid 

tee ääres omavoliliselt kiirust mõõtnud ja olukorda reguleerima tõtanud 

isehakanud Bolti-patrulli konstaabli Ly Kluseeskirjaga. Nimelt karistas ta 

liiklushuligaani, kes oli parkinud oma maruuhke BMW põiki kõnniteele. 

Rikkumist raskendavaks asjaoluks osutus ka üks autolt puuduv rehv. 

Lisaks liiklushuligaanile märkas ta ka Nigula päritolu rohelisi illegaalsete 

töötuledega traktoreid. Viimased ajasid kinni eelmainitud katusealust 

parklat.

Seepeale kirjutas ta punasele A4-le toimiku, mis jõudis ka meie 

toimetuse krimiosakonna tegevjuhi Krimi Nuli laule. Härra Nul võttis 

ühendust parklat haldava OÜ Tilluke-Pehme omanik Pill Geitsiga ning 

nõudis kommentaari. Selgus, et Talvi Rehv on siiski proua ning ühtlasi 

härra Geitsi ametlik abikaasa (toimetuse meespoole sügav kaastunne). 

Segasest juhtumist koorus välja hoopiski keerulisem ja ohtlikum 

sündmustekeeris.

Kurioosse juhtumi ametlik versioon on järgmine:

1. Autot juhtinud kodanik Talvi Rehvil tuvastati kriminaalne joove, lisaks 

oli ta tarvitanud erinevaid mõnuaineid. 

2. Aprillikuise pakase tõttu raskendatud teeoludes põhjustas ta 

õnnetuse, seades ohtu nii autoentusiasti Alf. A Romeo kui ka isehakanud 

konstaabli Ly Kluseeskirja elud. 

3. Kell 04.20 (20.04.2000) toimetas kiirabi alajahtunud Talvi Rehvi 

Ületoosi tänava parkla sissesõiduteelt haiglasse.

4. Isehakanud konstaabel Ly Kluseeskiri määras trahvid nii Rehvile, 

traktoristidele kui ka iseendale. Seejärel lahkus ta teadmata suunas 

sündmuspaigalt. 

5. Krimiosakonna juhi Krimi Nuli lauale ilmus järgmisel päeval puuduliku 

informatsiooniga detailne toimik koos profülaktilise trahviga.

6. Selgus, et parklaomanik, ühtlasi ka Talvi Rehvi abikaasa, Pill Geits oli 

traktoristid tõepoolest ebaseaduslikult parklat lumega täitma volitanud.

7. Põhjus seisnes selles, et eelmainitud härra Romeol ning proua Rehvil 

oli pooleli salajane afäär. Nimelt oli kõnealune parkla nende salajaseks 

kohtumispaigaks, kus testiti üheskoos oma BMW-de vedrustust ja tehti 

rõõmuringe. See ei meeldinud omakorda härra Pill Geitsile. 

8. Esitati süüdistus kõigile asjaosalistele järgmiste seadusrikkumiste 

eest:  

Alf A. Romeo – korduva ülevaatuse ja lõriseva sumpsi eest

Ly Kluseeskiri –  ilma kiivrita Bolti tõukerattaga sõtmise eest

Anonüümseks jääda sooviv Talvi Rehv  – kõige eest, mis on 

karistusseadustikus alates  paragrahvist 1

Pill Geits – abiellumise eest Talvi Rehviga (see oli ebaseaduslik)

Krimi Nul  – altkäemaksu pakkumise eest oma profülaktilise trahvi 

tühistamiseks

Traktorijuht 1 – traktori numbrimärgi loetamatuse eest - see oli lumega 

kaetud

Traktorijuht 2 – kaasosaline olemise eest

Selle loo tõttu kaotas meie toimetus mitu head ajakirjanikku, pandi kolm 

korda peaaegu kinni ja pidi oma ajakirja nime seitse korda muutma. 

Omanik lendas teadmata ajaks Kuubale puhkama. 

“Toimetus soovib kõigile  ilusat uut aastat! Loodame siiralt, et sellisesse 

sündmustekeerisesse meie ajakirjanikud enam sukelduma ei pea.”

- Ajakirja Vaegkuuljatele omanik Eik Uule 

- Lõunanaabritest liiklushuligaanid Pirgidas ja Märcos

Ajakiri Vaegkuuljatele kirjutab:
UFOd, isehakanud konstaabel, autoentusiast ja kaks traktoristi
Toimetaja: Laks Lapama

Fotol kohalik katusealune parkla
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Sõbrapäeva aegu on Sinisulg teinud ikka väikese ülevaate meie 
kooli paarikestest. Siinkohal toome välja need, kes andsid loa 
avalikustamiseks  ja olid ka lahkesti nõus meiega veidi rääkima. 

LAURA STEFANI HIIE & MATTIAS METS

Koos olnud neli ja pool kuud. Küsimustele vastas Laura Stefani
Kuidas kohtusite? 
Kohtusime, kui otsustasime eksiga õhtul jalutama minna, lihtsalt 
niisama, et värsket õhku hingata. Muidugi sõpradena. Kutsusime 
siis lõpuks Mattiase kaasa ja jalutuskäigu jooksul rääkisime nii 
palju, et tundus, nagu me võikski niimoodi rääkima jääda. Hiljem 
juba kutsusin teda rohkem meiega chill´ima.
Mõni vahva mälestus: 
Kõige parem mälestus oli, kui Mattias koristas ja kaunistas oma 
toa ära jõuludeks, et teha mulle üllatus. Väga hea vibe oli.
First kiss story: 
Esimene suudlus toimus Mattiase toas ühikas. Me rääkisime 
igasugu huvitavatest asjadest ja jäime üksteist silma vaatama ning  
siis suudlesime.

ELIS KESKÜLA & ARON PÄHKEL

Koos olnud ligi pool aastat. Vastas Elis.
Kuidas tutvusite? 
Tutvusime suve keskel. Toimus saunaõhtu sõbra juures. Minu 
sõbrad kutsusid mind sinna kaasa, kus olid ka Aroni sõbrad kõik 
pundis koos. Seal me tutvusime, käisime jalutuskäigul ja peale 
seda hakkasime edasi suhtlema.
Mõni vahva mälestus: 
Põnev mälestus, mida meenutada oli kord see, kui käisime 
detsembris uisutamas. Kuna Aronil on jääl tasakaaluprobleemid, 
siis käis ta mitu korda pepuli. Sai palju naerda. Väga romantiline 
hetk kindlasti. Uisutasime umbes kaks tundi, kuni Aron sai enam-
vähem uisutamise selgeks.
First kiss story: 
First kiss lugu ei ole nii romantiline, nagu inimesed ette kujutavad. 
Sõbrad olid Aroni kallal pikemat aega norinud, et naine nii-öelda 
ootab. Peale pooltteist kuud suhtlemist ühel nädalavahetusel ta 
jäi bussist maha, seega pidi kõndima poolteist tundi minu juurde, 
sest rohkem busse ei tulnud. Siis oligi The First Kiss.

See on romantikaa...

Fotol Laura Stefani Hiie ja Mattias Mets (Erakogu)

Fotol Elis Kesküla ja Aron Pähkel (Erakogu)
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KLEER JAANI & OLIVER LAASIK

Suhtes olnud neli kuud. Vastas Kleer.
Kuidas kohtusite?
Teame üksteist juba pikka aega – umbes seitse aastat. Esimest 
korda tutvusime vehklemistrennis, kuid lähemalt suhtlema 
hakkasime alles kolm aastat tagasi. Käisime koos väljas, ent 
sügisel samasse kooli tulles hakkasime veelgi rohkem suhtlema.
First kiss story: 
Oktoobris, eelmine aasta, sattusime samale peole, kus oligi meie 
first kiss. Natukene peale seda saigi meist paar.

DIANA SNIGURSKAJA & KRISTJAN ALLIK

Koos olnud 2 kuud
Kohtumislugu:
Kristjan oli Diana venna sõber ja koolikaaslane ning ühel päeval 
oli temal vaja midagi Kristjanilt saada, kuid paraku oli Diana venna 
Arturiga kaasas. Artur tutvustas neid teineteisele. 
Vahva mälestus: 
Ühel reede õhtul mõtlesid nad Tallinnasse uisutama sõita ja 
järgmise päeva hommikul oldigi juba teel Tallinna. Pidage meeles, 
nad olid suhelnud  kaks nädalat ainult. Mindi uisutama kusagile 
laohoonesse, peale vaadates poleks keegi öelnud, et seal uisutada 
oleks saanud, aga noh nemad juba said. Õhtu lõpetasid nad 
imelise döneriga Tallinna parimas tänavatoidu putkast.
First kiss story: 
Nad vaatasid “Šrekki” (täpsemalt 2. osa, kuna see on parim) ja siis 
Kristjan otsustas Dianat suudelda. Pole miskit romantilisemat kui 
“Šrek” <33

- Rebeka

Fotol Kleer Jaani ja Oliver Laasik (Erakogu)

Fotol Diana Snigurskaja ja Kristjan Allik (Erakogu)



     12 Meelelahutus         

 Peatoimetaja: Birgitta Vare

Toimetajad: Elisabeth Bergmann, Mia Rahel Kander, Jasper Klippberg, Miia 

Krips, Marvel Leesment, Grete Sallo, Marko Suitsberg, Riin Tammet, Rebeka 

Villakov

Juhendaja: Tiina Brock

Hoiame põnevust - 
kuupäevad ja menüü 
polegi tähtsad, young and 
wild and free you know

Perekonnaõpetus kandis 
sõbrapäeva paiku vilja
…vist …loodame

Koolisöökla ei väsi en-
diselt üllatamast! Lisaks 
osatakse asi põnevaks 
teha, ega see menüü järgi-
mine ongi ülehinnatud.

Fotod: Birgitta Vare


