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Juhtkond tänab

Teated

Kersti Kirs 27.03
Tiiu Poopuu 28.03
Anne Kilumets 28.03
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Muusikalis-teatraalsed 
vahetunnid

Teisipäeval, 1. aprillil on 
kõik muusika- ja huumori-
huvilised oodatud aulas-
se, kus toimuvad muusika-
lis-teatraalsed vahetunnid: 
kl. 10.45 – põhikoolile, kl. 
11.45 – algklassidele, kl. 
12.45 – gümnaasiumile.

Laine Lehto,
muusikaõpetaja

16.03 – 20.03 olid 4 KG 
õpetajat ja Osilia juhataja 
magistriõppe raames tut-
vumas Rauma normaal-
kooliga. Kokku osales ma-
gistriõppes 38 õpetajat üle 
Eesti (Saaremaalt 18)

Rauma normaalkool on 
kuueklassiline kool ja teeb 
koostööd Turu ülikooliga, 
olles tulevastele õpetajatele 
praktikabaasiks. Kooli aja-
lugu ulatub 1896. aastasse, 
mil loodi Rauma Õpetajate 
Seminar. 1955. aastast alus-
tas kool taas õpetajakooli-
tusega. 1974. aastast kuulu-
takse  Turu ülikooli juurde 
ja kool on muutunud kaa-
saegseks mugavaks prakti-
kabaasiks.

Praktika korraldamisest

Üliõpilased käivad prak-
tikal 4 aasta jooksul 5 näda-
lat korraga ja töötavad paa-
rides. Esimese aasta kevadel 
tutvutakse õpilastega, õpi-
takse tundma klassi ja õpi-
lasi, see sarnaneb meie vaat-
luspraktikale. 

Teise aasta sügisel tule-
vad üliõpilased tagasi sa-
masse klassi ja neil on või-
malik näha õpilaste arengut, 
seekord annavad nad ka 
tunde 

Kolmanda aasta sügisel 
toimub teemapraktika Üli-
õpilased koostavad tunni-
kavad, arvestades 5 nädala 
jooksul läbivat põhiteemat, 
näiteks “Sügis metsas” .Kõi-
gis ainetundides tuleb läbi-
vat teemat kasutada. 

4 aasta sügisel toimub ai-
nepraktika, mil üliõpilased 
keskenduvad mingi aine 
õpetamisele. Üliõpilasi ju-
hendavad nii õppejõud üli-
koolist kui Rauma Normaal-
kooli klassiõpetajad. Töö 
analüüs ja oluline tagasiside 
tuleb just viimastelt.

Mulje koolist

Rauma Normaalkool jät-
tis väga meeldiva mulje. 
Kooli tehniline baas on Soo-
me parim. 

Klassides on õpilasi 20 – 

Raumas õpetajakoolitusega tutvumas

25. Kool on turvaline ja pin-
gevaba. Vahetundides on 
õpilased õues koos saatjaga. 
Kooli ümbruses on mängu-
väljak, kus lastel on võima-
lik end välja elada.  

Vastuvõtt oli soe, küla-
lislahke, direktor ja õpetajad 
rääkisid meelsasti enda tööst 
ja probleemidest. 

Oli sisukas ja uusi ideid 
andev nädal.

Marit Tarkin,
reisil osalenu

Eesti keele õpetajaid ja 
esinejaid emakeelepäeva 
aktuste korraldamise ja lä-
biviimise eest.

Eesti keele ja kirjandu-
se õpetajaid Marit Tarkin’it 
ja Malle Tustit’it õpilaste 
eduka juhendamise ja ette-
valmistamise eest vabariik-
likuks eesti keele ja kirjan-
duse olümpiaadiks.

Vanemõpetaja Marit 
Tarkin pälvis vabariigis pa-
rima uurimistööde juhen-
daja tiitli.

Reedel, 28.märtsil osa-
levad ka meie kooli 52 
õpilast rahvusvahelisel 
matemaatikavõistlusel 
KÄNGURU.

Võistlus toimub 3 va-
nusegrupis: benjami-
nid (vanus 11-12 aas-
tased), kadetid (vanus 
13-14 aastased), juunio-
rid (vanus 15-16 aastased). 
Edu võistlejatele!

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Tööõpetuse tund Rauma koolis. Foto: Merike Kivilo.
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Teated
Reis vabariiklikule ema-

keeleolümpiaadile Tartus-
se algas 12.märtsi pärastlõu-
nal. Õpetajad Marit Tarkin 
ja Malle Tustit saatsid meid 
teele heade soovide ja ülla-
tusmunadega, mis pidid õn-
ne tooma. . Sõit oli väsitav, 
kuid lõbus. Alguses kõik õp-
pisid, kuid hiljem lauldi ja 
räägiti igasugu naljakaid lu-
gusid elust enesest. Tartusse 
jõudes tervitasid meid lume-
tuisk ja KG vilistlased Kris-
tiina Roost, Katrina Tarkin 
ja Eve Paomees, kes kord ise 
sama teed on käinud.

Järgmise päeva hom-
mikul registreerisime end 
olümpiaadiks  ja ülikoo-
li kohvikus  istudes ja jutus-
tades võis tunda, et enamu-
sel oli kerge närv juba sees. 
Selle peletamiseks tuletasi-
me meelde meie õpetaja sõ-
nu „Te olete juba niikuinii 
võitnud“. Kell 13.00 algas 
olümpiaad. Ülesanded olid  
erineva raskusastmega, al-
guses lihtsamad, lõpus ras-
kemad. Nagu hiljem kuulsi-

me, oli see selleks, et meid 
mitte väga ära ehmatada. Pä-
rast olümpiaadi läksime Wil-
de kohvikusse kooki sööma 
ja uskumatult kerge  tun-
ne oli, sest olümpiaad oli lä-
bi ja enam ei sõltunud miski 
meist. Õhtu veetsime ülikoo-
li kohvikus, kus pakuti suu-
pisteid ja tudengite poolt oli 
ette valmistatud näitemäng 
„Inglid“. 

14. märtsil- emakeelepäe-
val analüüsiti olümpiaadi-
töid. Korraldajad olid rahul, 
sest tase oli ootamatult kõr-
ge. Siis algas võitjate auta-
sustamine ülikooli aulas. 
Meie kooli õpilaste tulemu-
sed olid seekord siis sellised, 
esimese 15 hulka jõudsid:

Vanem vanuserühm (9.-
12. klass): 6.-7. koht Kristiina 
Kruuse 10c, 9.-10. koht Liis 
Maripuu 12c, 11. koht Piret 
Puppart 11c, 15. koht Hanne-
la Artus 11c.

Uurimistööde eest said 
preemiad: Maarja Viidik 8.a 
kõige omanäolisem töö tee-
mal ” Minu kodutalu sün-

nilood” Kristiina Kruuse 10c 
väljapaistva uurimistöö eest 
teemal „Mina ise- pärimu-
se kandja ja talletaja“, Kai-
ri Madisson 11c parim uu-
rimistöö teemal „Rahvaluule 
kasutamine turisminduses“, 
Liis Maripuu 12c parim uu-
rimistöö teemal „Kangelased 
ja narrid elus ja juttudes“.

Rahvaluule kogumise eest 
said preemiad: Piret Puppart 
11c, Hannela Artus 11c.

Auhindadeks saadi hu-
vitavaid raamatuid, CD-sid, 
plakateid ja Tartu ülikooli 
alast kirjandust.

Pärast autasustamist tu-
li üks õpetaja meie juurde 
ja küsis:“Mis on teie edu sa-
ladus, et te nii palju auhin-
du saite?“ Nagu ühest suust 
kõlas vastus:“ Marit Tarkin!“ 
Aitäh Marit Tarkinile väga 
hea juhendamise eest.

Tartu reis oli  huvitav, lõ-
bus ja hea oli tutvuda üli-
kooliga ning saada uusi ko-
gemusi.

Kistiina Kruuse,
10C klass

KG-lased vabariiklikul olümpiaadil

Tööõpetuse konkursist 
maakonnas

8. märtsil toimus maa-
konna tööõpetuse kon-
kurss 5 – 6 klassi poistele.  
Eesmärgiks oli õppetöö ja 
praktiliste tööoskuste võrd-
lemine teiste koolidega. 

Konkurss oli kaheosa-
line – teoreetiline ja prak-
tiline töö- pildiraami val-
mistamine. Konkursi 
teooriaküsimuste vastus-
te tulemused olid väga ta-
savägised. Praktilise töö 
võrdlemisel selgus 1 – 3 
kohani kõigil võrdselt 30 
punkti.

Autasustamisel tu-
li poistel loosi tõmmata, et 
kõik auhinnad oleks  õigla-
selt jagatud. 1. – 3 . Sander 
Sooäär  SÜG, Toivo Palo-
mets  Orissaare Gümnaa-
sium, Indrek Kundrats.

Meie parim Silver – 
Mikk  Raik jäi 26 punktiga 
kuuendaks. Osavõtjatele jäi 
kõigile pildiraam oma tule-
must meenutama.

Kümnest koolist oli 
kokku 17 osavõtjat.

Alati polegi võit kõige 
tähtsam, olulisem on uute 
kogemuste omandamine ja 
rõõm tehtud tööst.

Heldur Hurt,
õpetaja

9b klassireisile Peterbur-
gi 20.-22.06.03 on veel 2 
vaba kohta!

Soovijail võtta ühen-
dust Laine Lehtoga koo-
lis (kl. 408, muusika vahe-
ruum) või kodusel telefonil 
38-223.

Laine Lehto,
õpetaja

Neljapäeval, 27.märtsil 
kell 18.00 ootame koo-
li uusi 1. klasside õpilasi 
koos oma vanematega.

Kuulatakse õpilaskont-
serti ja kohtutakse klassiju-
hatajaga.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Lühidalt

Haridusministeerium 
langetas 2001. a detsembris 
otsuse Eesti osalemise koh-
ta Rahvusvahelise Haridus-
tulemuste Hindamise Assot-
siatsiooni IEA (International 
Association for the Evalua-
tion of Educational Achie-
vement) võrdlusuuringus 
“TIMSS 2003” (Trends in 
Mathematics and Science 
Study) *8. klassi õpilastele*.

“TIMSS 2003” on kordu-
suuring matemaatika ja loo-
dusainete vallas.

“TIMSS 2003” uuringus 
osaleb rohkem kui 50 riiki 
üle kogu maailma. Uurin-
gu käigus mõõdetakse õpi-
laste saavutusi mainitud 
õppeainetes ning saadak-
se ülevaade riiklikest ha-
ridussüsteemidest. Varem 
osalenud riikidel on võima-
lik näha ka suundumusi ma-
temaatika ja loodusainete 
õpetamises/ õppimises ning 

hindamises 4. ja 8. klassis. 
Üks põhiaksioomidest on: 
kui tahad mõõta muutust, 
ära muuda mõõtu. Tule-
muste analüüs on uuringu-
tes osalenud riikide haridus-
poliitikutel võimaldanud 
ümber hinnata ainekavasid, 
õpikuid, õpetajate etteval-
mistust ja õpetamist.

Et eraldada kolme aspek-
ti, sisaldab uuring ka kü-
simustikke valimisse kuu-
luvate koolide õpilastele, 
õpetajatele, koolijuhtidele. 
Nii saab seostada tulemu-
si õpikeskkonnaga, õpeta-
mise korraldusliku poolega, 
osaleva riigi haridussüste-
emiga. Selline analüüs või-
maldab ka oma tulemusi 
teistega võrrelda.

“TIMSS 2003” ülesanne-
tes on rõhk analüüsi- ja tead-
miste rakendamise oskusel.

Uuringu Kanadas asuvas 
statistikakeskuses valminud 

valimi kohaselt on ka Kures-
saare Gümnaasium üks 164 
Eesti koolist, kus viiakse läbi 
TIMSS 2003 põhitest.

Test toimub teisipäeval, 
06.05.03 algusega kl. 9.00. 
Test koosneb kahest osast, 
mis sisaldavad ülesandeid 
nii matemaatikast kui ka 
loodusainetest (bioloogia, 
keemia, füüsika, geograa-
fia, keskkonnaõpetus) ning 
küsimustikku matemaati-
ka ja loodusainete õppimi-
se kohta. Lahendamiseks 
on lubatud kaks õppetundi 
(2x45 minutit), millele lisan-
dub testivihikute jagamiseks 
ja juhenditega tutvumiseks 
kuluv aeg, vahetund kahe 
testi osa  vahel. Lisandub 
ka küsimustiku täitmiseks 
kuluv 20-25 minutit. Seega 
on õpilased uuringuga hõi-
vatud umbes 150 minutit.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Rahvusvaheline võrdlusuuring TIMSS 2003
Väljavõte Haridus- ja Teadusministeeriumi teatisest koolile



võiduga, sealjuures  ujus ta 
üle enda nimel olnud 2 maa-
konna rekordit: 50m rinnu-
li 31,98 ja 100m kompleksi 
1.06,9. Martin Heinsaart pär-
jati kuldmedaliga  50m lib-
likujumises. Andro Kuusk 
tuli hõbemedalile 50m rin-
nuli- ja 50m liblikujumises..

Tubli oli 1992-1991.a sün-
dinud vanusegrupis võis-
telnud Mihkel Tanila, kes 
ujus üle 15 aasta taguse Rai-
go Helde nimel olnud maa-
konna noorterekordi 50 
m seliliujumises. Uus re-
kord on 40,37. Mihkel võitis 
kuldmedalid veel rinnuli- ja 
kompleksujumises. 

1989-1990.a. sündinud 
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Lühidalt

Teated

Spordist algklassides
Kolmanda veerandi vii-

masel päeval toimusid Va-
nalinna Kooli suvel re-
monditud võimlas IX linna 
koolide karikavõistlused 
rahvastepallis 3.-5. klasside 
tüdrukutele ja poistele.

Mitmetel põhjustel 
mängisid osa meie võist-
kondi vähema võistlejate 
arvuga kui lubatud ning 
seepärast ei suutnud teis-
tele eriti vastu mängida. 
Tublilt mängisid siiski kõik 
need õpilased, kes koha-
le tulid.

Järgmistest X karika-
võistlustest püüame osa 
võtta täiskoosseisudega, 
siis saab teistele võistkon-
dadele ka tugevamalt vas-
tu hakata. Selleks tuleb ju-
ba praegu tublisti tööd 
teha. Sel aastal võidsid üle-
kaalukalt SÜG-i mängijad.

Marianne Baran,
õpetaja

Relvo Sport noortelaager 
asub Lõuna-Eestis Saver-
nas. Meie laager asub loo-
duskaunis kohas metsaser-
val ja peale nende eelduste, 
mida pakub loodus, on meil 
kasutada hästi hooldatud 
muruväljakud pallimängu-
deks, korralik punase katte-
ga tenniseväljak, asfaltkat-
tega tänavakorvpalli väljak. 
Ootame oma laagrisse 6 ku-
ni 16- aastaseid lapsi, kes ta-
havad aktiivselt aega vee-
ta, osaleda kõigil üritustel 
ja ise välja mõelda õhtupro-

Relvo sport noortelaager
grammi.

Kogemustega lastesõb-
ralikud kasvatajad tagavad 
kodukorra täitmise ja sõb-
raliku õhkkonna laagriso-
leku ajal. Laagris on 2 kuni 
6-kohalised mugavad toad, 
kasutada on ööpäevaring-
selt soe vesi, tihti kasutame 
basseiniga sauna. Toidud on 
meil maitsvad ja nii neli kor-
da päevas – kõhud saab kor-
ralikult täis.

10.06-19.06 2003, 10p, 
1500.-, punnvõrri- ja puhke-
laager; 25.06-02.07 2003, 7p, 

Suveks ujumine selgeks!
Kooli ujulas algavad 

laste tasulised ujumiskur-
sused. Tunnid: esmaspäe-
viti ja neljapäeviti kell 15 
treener Norma Helde, lau-
päeviti ja pühapäeviti kell 
12 treener Katrin Perova. 
Registreerimine tel. 56563.

Norma Helde,
ujula juhataja

Enne koolivaheaega Ko-
sel toimunud maaklubide 
ujumise meistrivõistlustel 
osales meie koolist 22 ujujat. 
Paljudele väikestele ujujatele 
oli see esmakordne võistlus 
väljaspool Saaremaad.  Uju-
ti palju isiklikke rekordeid. 
Medalid riputati kaela meie 
9-le tublimale.

Põnevaks kujunes 6x50m 
teateujumine, kus me jäime 
napi 0,3 sekundiga alla Tü-
ri võistkonnale. Meie võist-
konnas ujusid  Lilli-Mai Re-
bel,  Triin Jürisson,  Martin 
Heinsaar ja  Imre Kuusk.

Vanemas poiste vanuse-
grupis oli jällegi parim Imre 
Kuusk 4 kuldmedali ja ala-

vanusegrupis saavutas Karl 
Org kaks kolmandat kohta  
vabalt- ja seliliujumises.  

Tüdrukutest oli parim 
Lilli-Mai Rebel, kes 1989-
1990.a.sündinud vanuseg-
rupis tuli liblik- ja komplek-
sujumises hõbemedalile ja 
rinnuliujumises pronksile. 
Vanemas vanusegrupis saa-
vutas Triin Jürisson rinnu-
liujumises teise koha ja noo-
rimas vanusegrupis Laura 
Kuusk seliliujumises teise 
koha. Kokku osales Kosel 
toimunud võistlustel 9 klu-
bi ligi 160 võistlejaga.

Norma Helde,
ujula juhataja

Ujujatelt rekordeid ja medaleid

1050.- seiklus- ja muinasju-
tulaager; 03.07-13.07 2003, 
10p, 1500.- orienteerumine; 
14.07-23.07 2003, 10p, 1500.- 
sportlik seikluslaager; 
27.07-05.08 2003, 10p, 1500.- 
spordi- ja puhkelaager; 
06.08-15.08 2003, 10p, 1500.-
, spordi- kunsti- ja puhke-
laager; 17.08-26.08 2003, 10p, 
1500.- sportlik puhkelaager. 
Laagri tegevuse juht Saima 
Värton 053403523. Info ja re-
gistreerimine 053404523 ja  
079 98068.

Teate edastas Inge Jalakas,

E - N klassidevaheline 
kõrgushüppe võistkonna-
võistlus (2 T + 2 P): E 5. – 6. 
klassid, T 7.- 8. klassid, K 9.- 
12. klassid, N algklassid. In-
fo E. Tustit.

E-R fotovõistlus “Ter-
ves kehas terve vaim” e. fo-
tovõistlus tervisenädalast 
meie koolis. E - K fotode te-
gemine, N “Turu Fotos” val-
mistamine, R näituse üles-
panek. Toetab “Turu Foto”. 
Info J. Kaju.

T aeroobika pärastlõuna 
kell 16.00. Info T. Käen.

T - N vahetundides klas-
sidevaheline spordi- ja tervi-
seviktoriin. Info Imre Kuusk 

ja Inge Jalakas.
K 9. klassidele elustamis-

kursus mannekeenil. Info S. 
Metsküll.

T ja K terviseteemaliste 
videode vaatamine (kl.juh. 
tundides). Info J. Kaju.

T soovijatel võimalus 
mõõta kolesterooli ja ve-
resuhkrut (rasva%). Info S. 
Metsküll.

T Ivo Linna ja Anti Kam-
miste tutvustavad biitlite 
loomingut kell 15.00. Info I. 
Jalakas.

K vetelpäästekursus uju-
mistundides. Info H. Kips.

K lastevanemate koolitus 
kell 18.00. Info S. Metsküll.

K “Meie KG” tervisetee-
maline vaheleht. Info “Meie 
KG” toimetus (Marit Tar-
kin).

R naeruteraapia vahe-
tunnid “anekdootide vest-
mise võistlus” (vahetunnid 
10.45, 11.45 ja 12.45). Info J. 
Kaju. Terviseteemaliste pla-
katite võistluse lõpetamine. 
Info I. Jalakas.

L osavõtt Kuressaare ter-
visemessist. Osavõtt tervise-
päeva jooksust Loode tam-
mikus.

Johannes Kaju,
spordiinstruktor

Kooli tervisenädal 7.-12. aprill

Veavabandus
12. märtsi lehes ilmu-

nud KG võimlemisvõistlu-
se artikli juures olnud pildi 
allkirja oli eksikombel sat-
tunud klassi 10B asemel 
11B. Vabandame!

Toimetus

10B neidude etteaste.
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1A: Aili Allas*, Liis Lepik*, Minni Meisterson*, Riin Nõukas*, Laura Oolup*, 
Brenda Rauniste*, Getter Vaha* , Alex Vainokivi*, Birgit Verbitski*. 1B: Heeli-
ka Aavik*, Marleen Kubits*, Kätlin Nõgu*, Gita Siimpoeg*, Tairica Taavita*, Li-
lian Truu*, Johanna Suurhans*. 2A: Kristiina Avik*, Eliise Kõiv*, Johanna Sepp*, 
Kristjan Kesküla, Kristiin Mets, Eivar Mägi. 2B: Mihkel Aavik*, Age Antonen-
ko*, Marie Hein*, Getter Must*, Kaisa Silluste*, Kristi Sink*, Juulia Tšekman*, 
Klair Kivi, Kätlin Koit, Maris Kõrgesaar, Denis Losnikov, Helena Pihlas, Joo-
sep Sepp, Heidi Tiik, Sandra Tulk, Liselle Õunapuu. 3A: Heleri Kuris*, Laura 
Laaster*, Linda Lapp*, Kersti Sepp*, Karina Klais, Roland Valgelin. 3B: Kristi 
Aksiim*, Livia Matt*, Markus Mäemets*, Loore Paist*, Mari-Liis Sepp*, Kad-
ri Kula, Hanna Martinson, Anet Oll. 4A: Kristiina Ader*, Kristel Sepp*, Jorgen 
Holm, Kadi Ilmjärv, Liisa Järsk, Elina Kadaja, Kristiina Krikun, Karl Sepp, Rutt 
Tarus. 4B: Lee Aalam*, Merilin Heinsoo*, Kristi Kandima*, Holger Kilumets*, 
Kristi Maripuu*, Keidi Saks*, Sigrid Sünd*, Tauri Väli*, Johanna Toplaan*, Kät-
lin Aas, Madis Erlenbach, Hanna-Maria Kahju, Amor Luup, Katre Soon, Triinu 
Toon, Sander Tulk, Angelika Usin, Ines Vapper, Näncy Reinart.

Märkused: * hinne ainult “5”. 1. kl. kantakse autahvlile ainult “5-lised”. 2.-3. 
kl. kantakse autahvlile ainult “5-lised” ja oskusainete üks hinne “4”. 4. kl. kan-
takse autahvlile ainult “5-lised” ja hinnete keskmine 4,5. 
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1A 29 27 100,0 93,1
1B 28 24 100,0 85,7
2A 32 23 100,0 71,9
2B 33 27 97,0 81,8
3A 34 28 100,0 82,4
3B 35 24 97,1 68,6
4A 32 16 100,0 50,0
4B 34 24 100,0 70,6
I-IV 
kl. 257 193 99,2 75,1

3. veerandi 
õppetöö 
tulemused

Märkus: õppeedukuse 
%, s.o. vähemalt rahuldavalt 
edasijõudvate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust, kva-
liteedi %, s.o. hindele “5” ja 
“4” õppivate õpilaste prot-
sent õpilaste üldarvust.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Parimad õppijad – kiitus 
teile!

Inimkultuuri häll oli teata-
vasti soojades maades. Seepä-
rast polnud ka riietusel esial-
gu tarbefunktsiooni, vaid 
eeskätt dekoratiivne ja süm-
boolne tähendus. Riietus näi-
tas inimese kuulumist teatud 
kindlasse hõimu või sugukon-
da ja tema positsiooni seal. Se-
da rolli ei ole kostüüm aega-
de jooksul kaotanud, vaid see 
toimib oma teisenenud vor-
mides tänapäevani. Filosoo-
fia on öelnud, et moe on ini-
mesed paradiisiaiast kaasa 
toonud kaotatud rahu ja õnne 
asemele. Laiemas mõttes tä-
histab sõna “mood” (modus – 
lad. k) uut ja muutuvat inime-
se loodud või kasutatavates 
esemetes. Mood on nii mit-
metahuline nähtus, et võimal-

dab igasuguseid tõlgendusi ja 
teooriaid. Näiteks väidetakse, 
et moe vanemateks on edevus 
ja järeleaimamiskirg, vaderi-
teks aga kõrkus ja erootika.

Kultuuriajaloolased on ül-
diselt arvamusel, et moe sün-
niajaks tuleb pidada XII – XIII 
sajandit. Selle ajastu kohta, 
mil riietusse ilmusid niisu-
gused elemendid nagu meet-
rikõrgused kübarad või sülla-
pikkused kleidisabad, meestel 
ülikitsad püksid, mis ei lask-
nud istuda, või kinganinad, 
mis tuli nööridega üles sidu-
da. Ütlevad ka vanad kroo-
nikud, et just siis moekurat 
maailma hiilinudki

Mil viisil kujunes mood 
siis, kui suuri moemaju veel 
polnud. Ajalugu tunneb pal-

jusid valitsejaid, kes on isik-
likel põhjustel mingi riie-
tuseseme moodi toonud. 
Prantsuse kuningas Henry III 
olevat leiutanud kaelakroo-
ke, sest tal olnud inetu lihav 
kael. Ometi tõestab rõivaaja-
lugu, et rõivaid, mida tähtsad 
tegelased leiutasid,  kanti juba 
palju aastaid enne seda. Tõeli-
sed autorid on kadunud aega-
de hämarusse.

Kuid kas ongi moel alati 
üht kindlat autorit? Põhilist 
moejoont ei loo keegi. See are-
neb koos ühiskonnaga, ehk-
ki oma seaduspärasuste jär-
gi. Mingisugune konkreetne 
mood aga meenutab lumepal-
li, mis paneb liikuma terve la-
viini. Kasvades ja paisudes 
jõuab ta lõpuks äärmise piiri-

ni, et siis järsku laguneda.
“Mood läbi aegade”, 1998

Žürii, mille koosseisu kuu-
luvad Aili Jung, Aare Martin-
son, Anneli Meisterson, Tiia 
Leppik, Heli Jalakas, Aarne 
Mägi, Kutt Kommel, valivad 
välja vanuseklasside parimad 
ja samuti kolm tööd, mis pää-
sevad edasi maakondlikule 
“School Fashion Show`le”.

NB! Kõigil moetegija-
te gruppide esindajatel pa-
lun tulla reedel, 28. märtsil 
kell 13.45 aulasse konsultat-
sioonile. Räägime sellest, kui-
das üritus õhtul välja hakkab 
nägema!

Inge Jalakas,
huvijuht

Mõningaid noppeid moeajaloost


