
Ajugümnastika! 
 
 
Lähteülesanne oli teha 6-12 klassi õpilaste seas Tartu Ülikooli Teaduskooli 
populariseerimiseks lihtne video, mida saaks näidata taustaks messidel ja oma veebis ja veel 
kuskil. 
 
Kuidas aga populariseerida veel rohkem õppimist nii, et see ei tunduks igav ja veel rohkem 
õppimisena? Tavapärane lahendus oleks olnud ette läbikukkumine. 
 
Nii muutuski algselt üsna lihtsana tundunud ülesanne järjest keerulisemaks ja lahendus 
järjest hägusamaks. Lisapingeid pani peale lähenev Teaduskooli 55 juubeliaasta ja muidugi 
pidi loodav video ka sel puhul tähtsat rolli mängima hakkama. 
 
Kohe alguses oli selge, et on oluline kaasata sihtrühma hulgas tuntud eeskujusid, kelleks 
selles valdkonnas on muidugi populaarse teaduskonkursi Rakett 69 osalejad ja võitjad. Aga 
tundus kuidagi täiesti tavaline panna nad kuskil laboris rääkima, kui tore on ikka veel 
rohkem õppida, saad veel targemaks ja puha. Lisaks tundus, et ainult nende noortega jääb 
asi ikkagi kuivaks. Ja siis plahvatas – paneme nad räppima. Mõmisemine oli just 2019 sügisel 
just laineharjal ja läbi räpi saame asja juurde tuua teisigi iidoleid. 
Nii sai projekti kaasatud Rakett 69 mitme viimase aasta võitjad, kellest 1 oli juba jõudnud 
teles ka saatejuht olla ning teine omaealiste karate maailmameistriks tulla. Tõelised 
multitalendid.  
Teadmata, kas nad ka laulda oskavad, oli selge, et nad tuleb panna mõmisema ja ainsana 
suudab nad seda tegema panna kogu projekti hästi blingi juurde lisav ja mõnede arvates üks 
Eesti intelligentseimaid räppareid Genka. Selgus, et viimaste aastate võitjad on tõesti nii 
geeniused, et räppimine oli juba nende 8-s emakeel ning Genka poolt seatud riimide ja 
viisiga said nad suurepäraselt hakkama, seejuures toimus kõik loomulikult 
Rahvusraamatukogus. 
Nii sündis Eesti esimene Ajugümnastika teadusräpp. 
Head ajugümnastikat teilegi, kulub ehk igavate reklaamide vahele päris marjaks ära :)! 
 
 
PS! Kuna Ajugümnastika räpp sai niivõrd äge, siis korraldas Teaduskool selle baasil ka 
videokaverite konkursi, mille ainuüksi esimesed kolm kohta genereerisid ~30000 vaatamist. 
Soovi korral näeb neid siit: 
https://www.facebook.com/tyteaduskool/videos/910426106037426/ 
https://www.facebook.com/tyteaduskool/videos/2604968743058023/ 
https://www.facebook.com/tyteaduskool/videos/252061079460358/ 
 
 

https://www.facebook.com/tyteaduskool/videos/910426106037426/
https://www.facebook.com/tyteaduskool/videos/2604968743058023/
https://www.facebook.com/tyteaduskool/videos/252061079460358/

