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HOONE
AJALUGU
1631-1900

Gustav Adolfi Gümnaasium alustas
õppetööga 1631.aastal Tallinna Püha Miikaeli
nunnakloostri ruumides. Alguses alustati
nelja klassiga ja hooned olid
ühekorruselised. Suuremad ümberehitused
toimusid 1821-1865.aastal kui hoonetele
rajati teine korrus. Pärast seda paiknesid
esimesel korrusel 4 suurt ja 2 väikest
klassiruumi, kantselei, aula, kooliteenijate
korter ja pesuköök. Teisel korrusel oli 3
suuremat ja 2 väiksemat klassiruumi,
raamatukogu, füüsikakabinet ja direktori
korter. Tollest perioodist on säilinud aula ja
vestibüüli kujundused.



1889.aasta sisekorra eeskirjad nägid
ette, et õpilane pidi koolipäevadel
tõusma hommikul kell 6 ja magama
minema kell 10; koolipäevadel tuli
õhtuti kodus olla kell 7. Teater ja
muud lõbustused olid lubatud
kooliinspektori loal. 
 Jalgrattasõiduks oli vaja direktori
luba. Õpilastel ei tohtinud olla pikki
juukseid, habet ega vuntse.
Keelatud olid sõrmused,
ratsapiitsad, jalutuskepid, alkoholi
tarvitamine ja suitsetamine.
Raamatutest võisid kodus olla vaid
õpikud ja kohustuslik kirjandus;
ajalehed ja ajakirjad ei olnud
soovitatavad. Üleastumiste puhul
rakendati noomitust, peale tunde
jätmist, kartserit jms



AJALUGU
1900-1990

1909-1912. aastal ehitati peahoone kolmekorruseliseks,
suurenes klassitubade arv ja eraldi ruumid said
kantselei, joonistusklass ja raamatukogu. Maja
varustati keskkütte ja ventilatsiooniga, koridoride
põrandad kaeti tsementplaatidega, vestibüüli seati
sisse garderoob. 1913.aastast alates on koolis
elektrivalgustus. Hoone välisilme ja ruumijaotus püsisid
muutumatutena kuni 1980.aastate lõpuni 



TÄNA
1997-1998.aastal rekonstrueeriti ja
ühendati keldritega hooned.
Projekti autor T.Linnaprojekt
Peamaja fuajees asuvad Gustav II
Adolfi büst ja Foucault pendel
(pikk, vabalt võnkuv pendel, mida
kasutatakse Maa pöörlemise
demonstreerimiseks)
 
Kasutatud allikad: GAG
ajaloomuuseum ja www.gag.ee
 



KOOLIS ÕPPINUD
ORIENTEERUJAID

MATI POOM, ANU PALLON, SIIRI MERE, MARI ROOTS, ÜLO VIRU, 
LAURI LEPPIK, JAANUS VILJAMAA, TOOMAS TEEKEL, JÜRI PÄRNIK, 
ERIK KEERBERG, VEIKO PAK, AARI TALVER
TIINA KANGILASKI, MAARI IDNURM, REIMO LIIV, 
HANNULA-KATRIN PANDIS, HANNES POOLAMETS, 
BIRGIT POOLAMETS, MARILIIS PINN  jne
 
 

VOLDEMAR TASA 
1948; 1.kk, 8 kl 1956 -1964; Tallinna Polütehnikum, lõp.1968
http://www.esbl.ee/biograafia/Voldemar_Tasa
JOHANNES TASA
 1950; 1.kk, 8 kl 1957 -1965; Tallinna Polütehnikum, lõp.1969 
http://www.esbl.ee/biograafia/Johannes_Tasa
 
 



MATI POOM
Õppisin GAG-is (siis Tallinna 1. Keskkool)  1958 - 1962
Praegu olen 75 aastane, OÜ Skvaier juhataja ja
tegelen jõudumööda orienteerumisvarustuse
vahendamisega.
Orienteerumisega alustasin 1963. a. Tallinna
Polütehnilise Instituudi tudengina.
Koolis olin kõhn asteenik, füüsiliselt nõrk, 100 meetrit
sain vaevu alla 15 sekundi. Sporti ei teinud, mängisin
kooli malevõistkonnas.
Vastupidavuslik jooksuvõime tuli välja ühes kehalise
tunnis, kus pidime jooksma 800 meetrit. Jäin
mehistest klassivendadest kohe maha, kuid õige
varsti hakkasid nad selg ees vastu tulema ja finišis
olin juba mina ees. 

Helmut Multer, legendaarne kehalise kasvatuse õpetaja,
tuli ja vaatas otsa - Mati, mida Sa tegid?!
Sellest ajast olin kooli jooksumeeskonnas. Paar korda tuli
teha ka käimist, mis osutus õige jubedaks alaks.
Koolisündmustest on meeles, et Ants Tael tegi juba siis
kooli aulas tantsukursusi ja et 1961. a. tähistas kool GAG
330 aastapäeva.



Lõpetasin Tallinna 1 Keskkooli aastal 1973. Anu Schults oli siis minu nimi (matemaatika eriklass)
Peale keskkooli läksin EPAsse Põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimise eialale õppima ja
töötasin Kullamaa kolhoosis ja Alliku sovhoosis peaökonomistina. Peale põllumajanduse lagunemist
hakkasin tööle raamatupidajana ja viimased 24 aastat ole töötanud AS Mäo Invest (endine Paide
KEK) raamatupidajana ja ühtlasi OÜ Mäo Grill(Sämmi Grill) pearaamatupidajana.
Esimest korda orienteerusin Jüriöö jooksul 1973. a Põlvas Tallinna Polütehnikumi võistkonnas, kuhu
sattusin tänu sellele, et tantsisin Polütehnikumis keskooli ajal rahvatantsu. Siis veel mõned aastad ja
tuli pikk paus, 30 aastat. Uuesti hakkasin orienteeruma aastal 2005 ja siiani nagu tervis lubab.
Esimene siseorienteerumine oli 2007 a 28. jaanuaril Tallinna Spordihallis, kaardi tegi Jaan Tarmak.
Eks neid medaleid ja karikaid ole omajagu kogunenud kuid minu eas ja minu taseme juures pole
see üldse oluline. Saavutuseks loen seda et vaatamata vanusele ja väikestele tervismuredele ikka
meeletult meeldib kaardiga metsas ja siseruumis seigelda ja alati sellest tegevusest ja seltskonnast
enda ümber positiivseid emotsioone saada.
Orienteerumine on väga lahe haigus!!
Kooli meenutustest vast eredam on direktori käskkiri GAG sõrmuse kandmise eest. Nõukogude ajal
oli see rangelt keelatud. Meenub see et tol ajal, kui iga klassi lõpus tuli teha ülemineku eksam,
pääses sellest kui tunnistusel olid neljad viied. Nii et 10nda klassi lõpus eksamit ei pidand tegema ja
sain kohe tööle minna.
Kooli lõpetamisest on meeles et tegime kooli ees ringi ja 
laulsime mingit laulu ja meie matemaatika õpetaja Loonde 
läks sinna kooli taha kiriku torni ja lõi meile kiriku kella.

ANU PALLON



1982.aasta lennust
 

Mari Roots
Ülo Viru

Lauri Leppik
Jaanus Viljamaa
Toomas Teekel
Katrin Õunap

 
 

Lauri Leppik paremalt teises reas ja Mari
Roots ukse poolt tagant kolmas rida. Tema
taga Katrin Õunap



MARI ROOTS
Lõpetamise aasta – 1982, matemaatika-füüsika eriklass, kooli 350.juubeliaasta
Hariduselt Tartu Ülikool rakendusmatemaatik, praegu töötan infosüsteemide arendamise
osakonna juhatajana Eesti suurimas omavalitsuses.
Orienteerumisradadele sattusin ma tänu Kersti Mardistele aastal 1978. Kooli esindasin rohkem
võrkpalli mängides, kuigi orienteerumine võlus mind kohe ja mingitel koolinoorte võistlustel
orienteerumises osalesin ka. Põhiline orienteerumisse süvenemine toimus ülikooli ajal tänu Arne ja
Milvi Kivistikule. Suurimad saavutused pärinevad just sellest ajast ja enamasti teatejooksudest. Olen
võitnud 1985 Jüriöö jooksu Tartu Ülikooli esindusvõistkonnas ja 1986 Ilvesteate Eesti Kalevi
võistkonnas, ajal kui Ilvesteatest võttis osa veel tuhandeid orienteerujaid. Ülimalt kahju on, et tollel
ajal ei olnud neid erinevaid o-spordi asju – sprint, tehniline lühirada, sise-o’st ei maksa rääkidagi. Ma
olen alati olnud tugev o-elemendis ja väga viimaste seas füüsiliselt. Sellepärast on just sise-o parim
minu jaoks.
Kooliaega Tallinna 1.keskkoolis meenutan ma ainult ülivõrdes – iga päev tunda, et millal küll ometi
saab ärgata ja taas kooli minna - mida ägedat siis tänane päev ka toob. Meil oli ülikihvt klass, meil oli
lõbus, meil oli huvitav, me tahtsime õppida ja teada saada ja seda kõike soodustas KOOL 100%
keset kõige tumedamat stagnatsiooniaega. Huumori nägemine igas asjas, mida võimendas meie
klassijuhataja, parima huumorimeelega range matemaatikaõpetaja Helgi Uudelepp.
Meenutuseks tuli mulle veel meelde just praeguste eksamitest loobumise ja spordipäeva tulemuste
avalikustamise kontekstis, kuidas meil on 10.klassis ekperimentaalne ülemineku eksam kehalises
kasvatuses. Viis erinevat ülesannet - võimlemiskava, kätekõverdused, hoota kaugus, pikamaa jooks
ja vist topispalli vise oli viies, selles ma kindel ei ole. Siis keegi ei arutlenud, kas oleks õiglane jääda
matemaatika-füüsika eriklassi kordama kui kehalise kasvatusega hakkama ei saanud. Mina sain
hindeks 4



MAARI IDNURM
Lõpetasin Tallinna 1.Keskkooli matemaatika-füüsika eriklassi
1989.aastal (Maari Vallner). Praegu töötan ehitusinsenerina
Orienteerumisega alustasin neljapäevakutel kõige nooremast
võistlusklassist. Alguses koos vanemate ja õega, hiljem juba
iseseisvalt. Üle kivide ja kändude tänase päevani

Meie klassist käisid päris mitmed neljapäevakutel. Aastaid hiljem hakkas orienteerumas käima ka
minu kunagine klassiõde Tiina Kangilaski. 
Siseorienteerumine tundus mulle alguses imelik ja algusaastatel ei osalenud. Ühel korral siiski
otsustasin katsetada ja sellest ajast saadik olen andunud austaja. Seda eelkõige seetõttu, et antud
spordialas on ühendatud minu kaks südame poolt- hooned ja orienteerumine. 
Kooliajast on pigem meelde jäänud see, et väga sageli eelistasime tundide asemel jalutada
vanalinnas ja filosofeerida erinevatel teemadel. Mõnest tunnist- füüsikast ja vene keelest- ei olnud
küll võimalik puududa ka haigena, aga teistesse tundidesse võis jõuda alles viimastel minutitel ja
klassipäevikusse jäi ikkagi kirja ainult hilinemine.
Minu pinginaabril juhtus aga nii, et kui ta oli juba paar aastat ülikoolis käinud ja jalutas vanalinnas,
siis astus tema juurde direktor ja käratas "Mis sa siin teed! Marss tundi tagasi!"
Kooliajal jagati meile umbes kord veerandis välja erinevad tööülesanded. Pidime olema valvelauas,
helistama koolikella ja valvama korra üle. Samuti pidime olema abiks köögis. Mäletan, et kord
valvelauas olles kandsin liiga lühikest seelikut või midagi muud sellist (koolivorm ei olnud kohustuslik,
aga poisid pidid kandma lipsu ja tüdrukud olema korralikult riides), igatahes pani tolleaegne direktor
Ain Siimann mind karistuseks kooli esiukse kõrval olevat silti pesema. Ei olnud paha, lõbus oli! 
 



GAG 1989a
Tiina ja Maari õppetööst puhkamasdirketor Ain Siimann



TIINA
KANGILASKI

Õppisin koos Maariga 3 aastat  keskkoolis matemaatika-füüsika eriklassis murrangulistel
aastatel 1986 – 89. Nii alustasime 9. klassis koolivormi, laupäevaste tundide, komsomolile
maksude maksmisega, lõpetasime 12. klassi ilma nendeta. 
9. klassi sõjalises tudeerisime vene keeles tuumasõda, pakkisime kokku automaati, peagi
sisustas tüdrukutel seda tundi vanalinna sokipoes sukkpükste järjekorras seismine.
Koorilaulus laulsime esimesel aastal ‘Oo Lenin Sa oled üllas’, lõpetasime sini-must-valge lipu
all. Ajaloo lõpueksamiks sai õpitud leheartiklite, Loomingu Raamatukogu jms materjali
põhjal. Lõpukirjandites viited välis-eesti autoritele oli pigem trendikas kui et keelatud
kirjanduse vastu ebaterve huvi üles näitamine.
Õpetajaskonnas läks suunamuutuste omaks võtmine väga erinevalt ning õpilasena tuli
tabada, kas kaasa mängida vana korra või trikoloori vaimus.
Kogu selle humanitaarse segadiku keskel oli siiski ka jäävaid suuruseid –  kolm aastat
rammusas kastmes füüsikat ja matemaatikat. Korrastas ajutegevust ja tuulesuunale
vaatamata termodünaamika seadus kehtis edasi.
Orienteerumisega tegeles peale Maari meie klassis aktiivselt ka kolm poissi. Minu kõrvadele
kõlas nende neljapäevakutel käimine toona millegi täiesti metsikuna ja ausalt öeldes veidi
friikide tegevusalana. Suhtumist peegeldas aga hästi keka tundides ümber Schnelli tiigi jooks,
kus Maari oli alati esimene ja mina, hea kui kolme vääriliselt ära venisin.
Läks veel 11 aastat enne kui ise orienteerumisharrastuseni jõudsin ning üllatusena
klassikaaslaseid metsas kohtasin. Meie Maariga trehvame endiselt o-keskkonnas, poisse pole
enam näinud.  



HANNULA-
KATRIN PANDIS
Lõpetamise aasta 2010 ehk 92. lend. Õppisin Tartu Ülikoolis matemaatilist statistikat ning
töötan Swedbank'is Software Engineer'ina (tarkvara insener) raporteerimise valdkonnas.
Esimese siseorienteerumise stardi tegin aastal 2017 ning gümnaasiumi ajal sai enamasti
Tallinnas sise-o starte tehtud väga palju - läbi sai joostud mitmed spordihallid ja koolid,
nii valgel ajal kui ka lampidega, nii individuaalselt kui teatevõistlusena.
Orienteerumise suurimaks saavutuseks tulemuse osas pean 2006. aastal Noorte
Euroopa MV'l saavutatud 7. kohta tavarajal, kuid 2008. aasta EMV lühirajal tehtud väga-
väga hea sooritus jääb ilmselt alatiseks meelde.
Kooliajale tagasi mõeldes tuleb esimesena silme ette ülimalt ühtehoidev ning särav ja
naerust rõkkav klassikollektiiv :) - ühes matemaatikatunnis, üsna 10.kl alguses küsisin
piisavalt kõva häälega klassikaaslaselt, suunates tahvli peal olevale vastusele "kas
mõtled toda?". Möödus sekund kui suur osa klassist minu poole pööras ja naerma
pahvatas - mina ei saanud algul arugi, mis ma nii naljakat öelnud olin, kuid siis lahkelt
seletati mulle kui lõuna-eestlasele, et
naerdakse sõna "toda" peale, mida põhja-eestlastele oli väga harjumatu kuulda.



REIMO LIIV
Lõpetanud kooli 2012.aastal
Erialalt füsioterapeut, Füsioteraapia kabinet OÜ
Alustasin orienteerumisega põhikooli lõpupoole.
Suurimad saavutused on Eesti meistrivõistluste
medalid (1 kuld, 3 hõbedat, 5 pronksi) ja
osalemine juunioride MM-l.
Kooliajast on tore meenutada, kuidas mind
üritati veenda, et koolis on siiski oluline olla.
Nende kurvastuseks mind veenda ei suudetud
ning õppealajuhataja sõnul tegin ma rekordi
aasta jooksul  põhjuseta puudutud tundide
arvus


