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COVID-19  -  HALB VÕI HEA?

PROGEJA UNELM VÕI UNI? 
Programmeerimistundides magamine 
on suurenenud mitmekordselt.  LK 4

AVAMEELSELT 
DOPINGUST
Pegep räägib avameelselt 
dopingust   LK 6

COVID-19 (rahva-
keeli koroonaviirus) 
on pandeemiline 
viiruspuhang, tänu 
millele on ka Ees-
ti kuulutanud väl-
ja eriolukorra. Kuu 
aega tagasi ei oleks 
keegi osanud ette 
ennustada seda olu-
korda, mis preagu 
eksisteerib. Avalikus 

meedias käsitletakse 
viirust kui halba, kuid 
inimesed, kes arva-
vad, et COVID-19 
on hea ei saa oma 
arvamust avaldada. 
Koostasime küsit-
luse, kus saime rah-
valt teada, kuidas 
inimesed tegelikult 
koroonaviirusesse 
suhtuvad.   LK 2



Kuu aega tagasi ei oleks keegi 
osanud ette ennustada seda 
olukorda, mis preagu ek-

sisteerib. Väljas tohib viibida mak-
simaalselt kahekesi, inimestega 
tuleb hoida vähemalt kaks meetrit 
vahet, kõik koolid on suletud, lahti 
on ainult toidupoed ja apteegid.  
Avalikus meedias käsitletakse vii-
rust kui halba, kuid inimestel, kes 
arvavad, et COVID-19 on hea ei 
saa oma arvamust avaldada. Selle             
jaoks, et mõlemad poole arvamused 
tuleksid võrdselt välja viisime 
läbi küsitluse Tallinna Reaalkoo-
li           136.a klassis, kus küsisime, 
kas COVID-19 on hea või halb.

 
Tagasisidet saime 29 inimeselt, 
kellest 19 nõustusid poliitikute 
vaadetega ning ülejäänud 10 ar-
vasid, et viiruse levik on hea asi. 
 Vastanute seast valisime 
juhuslikult välja kolm inimest, kes 
arvasid, et viiruse levik on halb 
ning kolm inimest, kes vastasid 
vastupidiselt ning võtsime nende 
kuue inimesega eraldi ühendust. 
Lisaks küsisime neilt, miks nad just 
sellise vastusevariandi valisid? 
 Meie klassi eesti keele ja kir-
janduse õpetaja Kristi Koit vastas 
meie küsitlusele, et koroonaviirus 

on halb ning siin on tema põhjen-
dus sellele küsimusele: “Tunnistan 
ausalt, et ma mõtlesin poole minu-
ti jagu enne, kui vastuse valisin.
Loomulikult on viirushaigus halb. 
Küll aga on omamoodi huvitav 
praegune kaugõppe situatsioon, 
mida ma siiralt naudin, sest mulle 
meeldib väga kodus olla. Kas ma 
naudin seda ka kahe nädala pärast 
– seda näitab aeg.” 

Kaarel-Kristjan Katmuk: 
“COVID-19 toob meile meie 
karistuse meie Maa rüvetamise 
eest. COVID-19 tõttu on Hii-
nas õhureostus vähenenud ning 
Itaalias on rannad puhtamad. 
Et midagi muutuks Maal, oli 
meil vaja kriisi. See võib olla 
see kriis, mis toob meile kaasa 
positiivsed tagajärjed. COVID-19 
toob meile uue puhta lehe, mis 
näitaks inimestele puhta loo-
duse ilu ning loodetavasti mo-
tiveeriks neid sellest hoolima.
Kui me võrdleme Greta Thun-
bergi COVID-19-ga, siis näeme, 
et COVID-19 on nende kolme ja 
poole kuuga teinud rohkem Maa 
heaks, kui Greta Thunberg. See-
ga, kui meie näeme Greta Thun-
bergi kui head, peaksime näge-
ma COVID-19 samamoodi.”

COVID-19 toob meile 
meie karistuse meie 
Maa rüvetamise eest

Liina Tõnso:
“Väljaskäimine on lõpuks ühis-
konna poolt taunitav tegevus.”

Markus Randma:
“Mina arvan, et SARS-CoV-2 on 
halb, sest eriti suur riskigrupp on 
vanurid vanusega üle 60 eluaasta. 

Koroonaviirust ei muuda ohtlikuks 
see, et vanuritel on väiksem tõenäo-
sus ellu jääda, vaid inimeste ru- 
malus, teadmatus ning ükskõiksus. 

Tänapäeva inimesed 
on justkui lume-
helbekesed, kes on 
elanud ainult rahuajal 
ning ei tea, mida tähendab “sõda”. 
Selle kohta kehtib ütlus: “Jumal 
kaitseb lolle ja joodikuid.” Seda üt-
lust tuleks tõlgendada nii, et igas 
eluvaldkonnas tuleb vahel kasuks 
looduslik valik. Näiteks kui peres 
on väike laps ning lapsevanemad 
ei ole lapse eest ohtlikke kemikaale 
ära pannud, siis tuleks lasta loo-
duslikul valikul teha oma töö, mitte 
hoiatada neid pereemasid ja perei-
sasid õnnetuste eest, mis võivad 
sellise käitumisega kaasneda. Kui 
olid vanemad lollid, siis on ju seda 
parem, kui pärast neid meie maail-
mas enam nendest pärinevaid järg- 
lasi ei ole. Kui sedasi teeb üks riik, 
siis aitab see kaasa riigi keskmise 
IQ kasvule, kuid kui seda teevad 
kõik põhjariigid, siis see aitab kaa-
sa kõikide põhjariikide IQ kasvule, 
aga kui seda teevad kõik riigid, 
siis riikide keskmine IQ ei muutu.”
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OSKAR JOHANNES 
PIIBAR
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PROGEJA UNELM VÕI UNI?

Proge klass on tuntud 
oma tagasihoidlikkuse 
ja kõrgtasemelise ar-

vutioskuse poolest. Paljud 
võivad mõelda, et prae-
gune COVID-19 poolt tin-
gitud olukord on progejate 
unelm - aga kas ikka on?
Kolmapäeval 25. märtsil toi-
mus 136.a klassil 2. nädala 
programmeerimise tundide 
ülevaade ja võib öelda, et esi- 
nes palju üllatajaid nii heas 
kui halvas vaates. Toon väl-
ja paar värvikamat esinejat.

Alustuseks meie 136.a klas-
si au ja uhkus arvuti vald-
konnas - Markus Randma, 
kes vapustas kogu klassi 
oma koodidega. Tema ise 
kommenteerib oma tööd: 
”Ma kirjutasin C-s prog- 
rammi kasutades Windows 
API’d, kuid see pole veel 
päris valmis. Tegu on lehek-
eerajaga, kus kasutaja saab 
valida omale sobiva noodi 
PDF-faili, sisestada vajali-

kud lehekülgede numbrid, 
taktimõõdud, tempod ning 
taktide arvud ning prog- 
ramm toimib mängimise 
ajal ka metronoomina. Prog- 
ramm on loodud selleks, et 
keerata lugude mängimise 
ajal automaatselt lehekülgi 
ilma kasutaja sekkumiseta.” 
Markuse töö on nähtaval 
136.a klassi programmeeri-
mise kaustas.

Kuid on ka neid, kes ka-
sutavad kriisi olukorda ära 
oma unetundide täitmiseks. 
Selle valdkonna üks aktu-
aalseim näide on Eva-Lotta 
Mett, kes otsustas, et une-
tunnid on olulisemad kui 
programmeerimise esitlus 
ja ei ilmunudki kohale. 

KARMO 
SAVIAUK

LAURI EVING

ARVAMUSLIIDER

Meie hulgas on palju neid, kellel 
on alati oma kindel seisukoht 
ja kes ei pelga oma arvamust 

avaldada. Mõne inimese arvamus on 
tugevam ja kujundab lausa üldsuse 
arusaamu. Selliseid säravaid kujusid 
kutsume me arvamusliidriteks, sest 
nende tõekspidamised on mõjukamad 
kui teiste omad. Arvamusliider väärib 
tunnustust ja seetõttu kuulutab meie 
väljaanne käesolevas numbris 11. a 
klassi arvamusliidriks Markus Rand-
ma. Markuse lai silmaring lubab tal-
le avaldada oma arvamust paljudes 
erinevates valdkondades, mistõttu 
on ta pädev kaasa rääkima pea kõi-
gis meie klassis esile kerkivates dis- 
kussioonides, olgu selleks siis mõni 
probleem füüsikast või mõttevahet-
us arvuti parameetrite üle. Kuigi er-
imeelsused lõhestavad tihti meie 
kollektiivi jääb Markus reeglina kahe 
jalaga maa peale ning säilitab viisa-
ka neutraalsuse, mistõttu võib teda 
pidada meie klassi pooluste vahel 
asuvaks tsentrumiks. Markusele rää-
givad kaasa ka head õpitulemused, 
mis ei iseloomusta sugugi kõiki teisi 
meie kollektiivi häälekamaid inimesi. 
Soovime Markusele edaspidiseks jõu-
du ja loodame, et kuuleme ka edaspidi 
erinevates aruteludes just tema sõna.
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EETIKAKOODEKS PIIRAB 
A J A K I R J A N D U S T 
Selle ajalehe loomisel otsustas 
toimetus ühiselt, et ajakirjanduse 
eetikakoodeks on meie praeguse 
ülla valitsuse vastaseks tege-
vuseks loodud. Näiteks on selle 
eetikakoodeksi üks nõuete järgi-
mise hindaja olnud opositsiooni 
kuuluva Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna liige Maimu Berg. Me 
peame kaitsma õiglaste polii-
tikute huve ja kaotama ära Re-
formierakonna valitsemise aas-
tatel loodud tsensuuri!
Ajakirjanduse eetikakood-
eks piirab vabaajakirjan-
dust ja meie keeldume 
seda järgimast!

Ü L E S K U T S E !
Kaotame ära sõnavabadust takistava reklaamisea-
duse lõigu.
   (4) Reklaam ei tohi:  10) sisaldada halvustamist ega 
diskrimineerimist rahvuse, rassi, vanuse, nahavär-
vuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise 
ega muu veendumuse tõttu, samuti varalise, sot-
siaalse seisundi ega muude asjaolude tõttu.

      Reklaamiseaduse kaotamine võimaldab nii rah-
val kui ka meedial ennast paremini väljendada. See 
aitab saavutada eesmärke lihtsamini ja selgemini. 
Lisainfot saab: www.progekre.ee. 

Kui valgem on 
parem, siis val-
gem on parem. 
Selle reklaami- 
mist ei tohi piira-
ta sellepärast, et 
mõni tumedama 
ja halvema õlle 
tootja võib solvu-
da.
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DOPINGUSKANDAAL PEGEPIGA

Te olete kindlasti kuulnud sel-
lisest poisist nimega Andreas 
Laksberg ning tema saavutus- 

test kergejõustiku alal. Nimelt on    
Andreas meievanuseliste noormeeste 
seas üks kiiremaid poisse Eestis. 
Kooli spordipäevadel temaga ühes 
jooksus olles on juba stardis teada, 
et jooksu võitmiseks võimalust pole 
kellelgi teisel võimalust ning pärast 
stardivilet pole näha muud kui tema 
välkuvaid kandu. Kuidas täpselt on 
Andreas Laksberg saanud nii kiireks? 
Sellele ning veel kõigile tekkivatele 
küsimustele saab vastused just siit. 
Nimelt saime Andreast küsitledes 
teada, et juba noorukieast on sport-
lane saanud pidevat veredopingut. 
Veredopingu kasutamise tagajär-
jel taastuvad tema lihased kiiremini 
ning peavad pingutustele paremini 
vastu Sellele lisaks tarvitab noormees 
veel kasvuhormoone, fluoksümes-
terooni ja mesterolooni. Kasvuhor- 
moonide kasutamise tagajärjel on 
Andreas saavutanud pika kasvu ning 
lisaks soosib hormooni kasutamine 
lihaste kiiremat kasvu. Kõige levinum 
do- ping, mida sportlased kasutavad 
vahetult enne starti minekut on võt-
ta sõõm viina, sest selle kibe maitse 
tõmbab hetkeks pea puhtaks ning 
tagab parema keskendumise stardis. 

Nende kõigi ainete 
koosmõjul on Andreas 
Laksbergist saanud 
üks Eesti parimaid 
sportlaseid. 
Küsisime sportlase käest, kuidas 
on see võimalik, et ühelgi võistlu-
sel pole veel teda vahele võetud.

 
OSKAR JOHANNES 
PIIBAR

Tema saladuseks on “õliva-
hetus”, mis oma olemuselt 
on uriini väljavahetamine 
enne võistlusi. Juhul kui 
sportlasele tehakse dopin-
guproov ei jää ta vahele, 
sest tema põies on do- 
pinguta ning puhas uriin. 
Täpsemat infot selle prot- 
seduuri kohta leiate seda 
QR-koodi skanneerides.
ProgEKRE toimetus soo- 
vib Andreasele omalt poolt 

jõudu ja jaksu, häid tulemu-
si edaspidisteks võistlus-
teks ning et see noormees 
ei tekitaks samasugust 
skandaali, nagu korraldasid 
meie riigi suusatajad.

ANDREAS LAKSBERG JOOKSMAS PEALE DOPINGU TARBIMIST
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EKRE üritab päästa Eesti majandust

Tublid EKRE poliitikud on 
ainsad poliitikud Eestis, 
kes praegu keskendu-

vad olulisele ja üritavad Rii- 

gikogust läbi viia lisaeelarve. 
Samas kui Reformierakond on 
taas meie riigi ja rahva vas-
tu ning üritavad tähtsaid ot-
suseid edasi lükata. Jõudu, 
jaksu ja tugevat meelt Henn 
Põlluaas ning Martin Helme!

 
ANDREAS 
LAKSBERG

Peatoimetaja
 Andreas Laksberg
Küljendaja
 Herman Hõrrak
Toimetajad
 Oskar Piibar
 Karmo Saviauk
 Lauri Eving
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