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Juhtkond tänab
Täname nädala “Teeme
head juurde” eestvedajaid
Katrin Keso-Vares’t, Leelo
Laus’i ja Kai Saar’t.
Toreda kontserdi eest
muusikaõpetajaid Mai Randa, Helle Randa, Laine Lehtot ja kõiki segakoor “Ave”
jõulukontserdi esinejaid.
Klassidevahelise võimlemisvõistluse korraldamise eest kehalise kasvatuse ainekomisjoni ja peakohtunik
Tiina Käeni.

Lk. 2

Vahetusjalatseid nõutakse, aga kohta vahetamiseks ei ole.

Lk. 5

Neljapäeval
toimub
suur meesteoksjon!
Ole kohal!

Lk. 6

Mis maa on Mehhiko
ja kas seal ka lund
sajab? Loe täpsemalt!

Läheneb riigieksamite valimise aeg!

Citykas!
Kuressaare Cityka talvelaagrist loe kooli koduleheküljelt http://www. oesel. ee/kg
Kai Saar
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Õpilaste sünnipäevad
Liisa Järsk 6A
Jürgen Koppel 7C
Genno Näälik 11C
Taavi Süld 9D
Maria Jõgi 12A
Marii Laipaik 11C
Maria Naaber 8A
Maarja Randma 8D
Hendrik Tasa 8C
Liis Usin 7C
Ralf Heinsoo 2B
Tristan Tamm 2A
Marek Koppel 11E
Sten Rassel 5A
Siim Pildre 3B
Marko Elli 9D
Heelika Aavik 3B
Roland Mägi 10C
Siim Pärtel 8D
Reelika Kahest 11B
Mari Kaljuste 10D
Liina Perovskaja 9A
Helena Pihlas 4B
Maris Ruumet 10D
Melissa Tuuling 7B

23.12.
23.12.
23.12.
23.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
25.12.
25.12.
27.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
30.12.
30.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.

Töötajate sünnipäevad
Henno Rosin
Mare Milter
Eha Kakkum
Eve Sepp
Vaiki Toompuu

23.12.
26.12.
28.12.
29.12.
29.12.

Eelmise õppeaasta abituriendid aulas lõpukirjandit kirjutamas. Foto: Merle Rätsep

NB! 15. jaanuariks tuleb
ära valida riigieksamid 2005.
aastaks.
Riigieksamite valimisel tuleb arvestada:
• gümnaasiumi
lõpetamiseks peavad 12. klassi õpilased sooritama vähemalt kolm riigieksamit;
• kõigile lõpetajatele on
kohustuslik eesti keele riigieksam;
• kolme kohustusliku riigieksami hulgas võib olla ainult üks võõrkeeleeksam.
Kui õpilane soovib sooritada riigieksamit veel mõnes

võõrkeeles, siis tuleb see arvestada lisaks kohustuslikele riigieksamitele.
• kui õpilane valib saksa, vene või prantsuse keele hulgast kaks riigieksamit,
peab ta ühe neist sooritama
lisaeksami ajal, kuna nendes
ainetes toimuvad korralised
eksamid samal päeval;
• Ühes aines võib sooritada ainult riigieksami või
koolieksami.
• Riigieksamite valikut
õpilane samal aastal muuta ei saa.
Riigieksami sooritamise
õigus on lisaks XII klassi

õpilastele ka:
• nendel õpilastel, kes
pole 12. klassis, kuid kellel on eksamiaine gümnaasiumiastme kohustuslik kursus läbitud;
• varem gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetanud isikutel, kes ei ole
antud õppeaines riigieksamit sooritanud;
• varasema aasta riigieksamitulemust
parandada
soovivatel isikutel.
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Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Olgem ausad, see on lausa võimatu!
Kas Te saabute hommikuti kooli ja näete et jälle on
Teie ees pikk järjekord ja liikumisruumi on viie sentimeetri raadiuses? Kas Te
olete saanud turvamehelt
pahandada selle eest, et teil
pole vahetusjalanõusid jalas,
olgugi et te kõndisite vaid
paarteist meetrit soojast autost kooli kiviaia juurest ja
Te lisaks veel pühkisite neid
jalamatil? Kas see on Teie arvates õiglane, et me peaksime hommikuti hakkama kogu selle suure trammi sees,
kus tallutakse jalgadel, lükatakse tagant, et me „kiiremini liiguks“, peaks me hakkama veel kõik oma sussikesi
seal jalga lükkama hakkama? Olgem ausad – see on
lausa võimatu!
Ma ise olen testiks proovinud, mis tunne on nii teha.
Minu eeliseks siis oli võibolla see, et ma olin vist üks
viiest jalanõuvahetajast, kui
kooli saabumise tipptund

polnud õnneks veel alanud.
Esiteks pidin ma kooliuksest
sisse tulles ja treppidest alla
kõndides üles otsima mingi
väikese ala, kuhu oma koolikott panna. Leitud, mahapandud. Järgmine ülesanne
– aru saada, kumb järjekord
lühem on. Siis seisin nii hanereas päris kaua aega. Ja pikeneb see ootamisaeg veelgi,
kui leidub neid hommikusi trügijaid, kellel on lihtsalt
nii kiire oma jope enne teisi ära panna, kuigi meil kõigil algab esimene tund ju
ühel ajal! Saanud üleriided garderoobitädile antud,
sain ma numbri. Istusin,
kus vähegi ruumi leida andis ja hakkasin jalatseid vahetama. Oma asju jälle kuhugi panna ei saanud, sest
koolikotid on alati kõik kohad ära hõivanud. Kui ma
panengi jalanõud põranda
peale, seniks kuni oma välisviiske jalgade otsast tõmban, talluvad kõik mu pu-

haste susside peal ja isegi
ei vabandata, sest kõigil on
ju nii kiire ja võitlevad seal
koha eest ükskõikselt teiste suhtes ning teisi lükates.
Aega kulus nii umbes kaks
minutit suurte talvesaabaste
eemaldamise, jalatsite tallamise eest hoidmise ning viisupaelte kokkusidumise peale.
Nüüd tagasi järjekorda, et
mulle antud numbri ettenäitamise eest pannaks mu kotis istuvad välisjalanõud mu
jope peale. Ja kuna aega läks
tublisti mööda, oli rahvahulk jälle suurenenud. Trügi
ja oota jälle! Nii. Siis proovisin eluhinnaga leida mingit
väljaliikuvat rada, et pääseda sealt džunglist! Huh! Niisiis. Et panna ära üleriie, vahetada jalanõud, oodata
järjekorras ja kaitsta end ületallamise eest, läks mul kokkuvõtvalt nii umbes üle viie
minuti. Ja nüüd ruttu tundi!
Kallis kooli juhtkond! Me
saame aru Teist! Jalanõusid

tõesti peaks vahetama, et
jalad hingata saaksid ja puhanud oleksid, aga kas Te
ise olete hommikuti meie
garderoobi külastanud? Te
olete tubli ja väga eeskujulik, kallis direktor, et te oma
jalanõusid vahetate ning
iga kokkusaamine meile seda meenutate, aga Te pole
saanud tunda seda tunnet
proovida vahetada oma jalanõusid tuisusel talvehommikul tipptunni ajal kooligarderoobis.
Enne kui pole välja
mõeldud mingit süsteemi,
kuidas peaks praktiliselt terve koolipere oma jalanõusid
kultuuriliselt vahetama hakkama, ei saa me kahjuks Teie
soovidele vastu tulla!
Ja lisaks kutsun ma avaldama kõikide teie, koolilaste, ideid kuidas me saaks leida koos ühise meele!
Helen Terve,
11D klass

Rahvuslikud jõulupeod algklassides

Iidne vana talutare jõulumiljöö viis peolised vanavanaemade pühademeeleollu. Fotod: 2x Merle Tustit

Eelmisel nädalal lustisid
meie kooli algklasside lapsed jõulupidudel Paadla Viljaaidas.
Kohale jõudes sattusime imepärasesse vana talutare jõulumiljöösse- koldes
põles tuli, laudadel auras piparmünditee ja saime maitsta
jõulusaia ning piparkooke.

Viljaaida perenaised Virge, Maret ja Signe rääkisid
lastele vanadest Eesti jõulukommetest, õpetasid laule ja
laulumänge; poisid said osavust proovida vägikaikaveos
ja rätsepa silmatorkamismängus ning mürada õlgedel.
Tüdrukute jaoks olid valmis
pandud villakraasimistööd,

lõngakerimine ning nõelasilmamäng. Räägiti ka ilmaennustamisest.
Rosinaid ja pähkleid krõbistades ning mängides läks
aeg kiiresti, kuni lõpuks jõudis kohale kauaoodatud jõulumees. Siis tuli ruttu jõulusalm meelde tuletada, et
kingipakk saamata ei jääks.

Tore oli sattuda koolisaginast vanavanaemade jõuluaega, pidu meeldis kõigile.
Täname selle eest Viljaaida
perenaisi.
Algklasside õpilased ja
õpetajad
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Jõulupühad vanal ajal
Jõulud algasid toomapäeval
ja kestsid kolmekuningapäevani (6. jaanuaril).
Toomapäeval, 21. detsembril alustati jõulutoitude valmistamisega ning koristati kogu maja. Pühkmetest valmistati
Tahma-Toomas, kes viidi naabrite ukse taha. Kelle ukse taha
mehike päeva loojangul jäi, ei
saanud uskumuse kohaselt kogu järgmisel aastal tolmust ja
mustusest oma kodus lahti.
Jõululaupäeval, 24. detsembril, kui saunas käidud,
jõulutoidud- sealiha, verivorstid, kapsed ja õlu- laual, toodi
jõuluõled tuppa. Nende peal oli
hea mängida ja lugusid pajatada. Ööseks jäeti toidud lauale,
et ka esivanemate hinged saaksid suurtest pühadest osa. Jõululeib ehk jõuluorikas seisis kogu pühade aja laual. Jõuluõhtu
oli kõige püham õhtu.
25.- 28. detsembrini käidi kirikus ja sugulastel külas. Aastavahetuse kombestik oli sarnane
jõulukombestikule. Söödi samasuguseid toite, ennustati tulevikku. Usuti, et kõik, mis juhtub uue aasta esimesel päeval,
mõjutab kogu järgnevat aastat.

Jõululuuletusi
Hommikul, kui üles ärkan,
päkapikusussi märkan.
Oh, mis ime, sussi sees
šokolaadist jõulumees.
Henri Kaljulaid,
2A klass

Juba käes detsembrikuu,
tuppa toome jõulupuu.
Ema piparkooke teeb,
lapsed rõõmsalt kuuse ees.
Tähekene kuuse ladvas
sillerdama äkki hakkas,
Koergi nurgas püsti tõusis,
sest jõuluvana meile jõudis.
Karina Peel,
2A klass

Mirjam Tenno, 2B klass

Jõuluvana, kas sa tead,
et ma olen olnud hea.
Olen ema aidanud
ja oma koera paitanud.
Õppinud ma olen palju.
Ootan sind ma ammu, ammu.

Raamatuid uuris
Kätlin Koit, 4B klass

Päkapiku vaatlusleht
Esmaspäev: Riin läks
kooli, aga ärkamisega oli
probleeme. Ta magas seni,
kuni ema ta äratas. Pärast
läks ta trenni. Kodus õppis
kohe ära. Õhtul läks korralikult magama.
Teisipäev: Jälle oli ärkamisega probleeme. Seekord

magas veel kauem. Kodus
tegi ühe töö. Pärast olid ujumisvõistlused. Riin sai seliliujumises 3. koha ja parima
trenniskäija diplomi. Läks
õigel ajal magama.
Kolmapäev: Jälle magas
sisse, aga läks õigeks ajaks
kooli, pärast trenni. Õppis

korralikult ära. Läks jõulupeole. Onu Raul tuli külla.
Sõid jäätist. Läks õigel ajal
magama.
Kokkuvõte: Hea laps,
saab kindlalt kingituse.
Riinu päkapikk

Kiri jõuluvanale
Tere, jõuluvana!
Mina olen Getter. Elan
Aste külas. Minu vanemad
on väga töökad.
Ma ei oska midagi soovida, nii et vali ise midagi.
Minu vend tahab kindlast
arvutimänge, ema ja isa soove ma ei tea.
Soovin sulle ja jõulumemmele kõike head. Täna
veel päkapikke, et nad leidsid aega minu juurde tulla.
Tervitab Getter

Kallis jõuluvana!
Varsti on jälle jõulud
käes. Kuidas sul läheb? Minul läheb väga hästi, aga mul
on väike köha. See on mul
olnud juba paar nädalat, aga
ma loodan, et see läheb üle.
Mul on koolis head hinded
ja head sõbrad. Aitäh eelmise
aasta kingituse eest! Sel aastal sooviksin ma koerakutsikat. Tervita päkapikke mu
poolt! Ole virk ja kraps, soovib sulle koolilaps.
Aili Allas

Tere, jõuluvana!
Mina olen Tauri. Ma olen
tubli poiss. Aitan ema, aitan
isa, vahel ka õde. Sel aastal
tahaks ma kokkupandavat
autot, Romsteini plaati ja ujumisprille.
Mul on üks tähtis asi veel
kirjutamata ja see on selline,
et mul läheb koolis hästi. Kui
sa kohale jõuad, siis ma laulan ja loen salme ja muidu
naljatan. Häid jõule soovib
Tauri Pihlas!
Kirjutasid 3A klassi lapsed

Alari Adoson,
2A klass

Ootab kutsu, ootab kiisu,
ootab Kusti, ootab Liisu,
millal käes on jõuluaeg.
Piparkoogid valmis juba,
salmid peas ja soe on tuba.
Küll on pikk see ooteaeg.
Heleri Sepp,
2A klass

Elab metsas väike mees,
tal on valge habe ees.
Siis, kui lapsed näevad und
astub mees siis mööda lund.
Piilub akna vahelt sisse,
kus on näha väikseid susse.
Poetab vargsi kingitusi,
vastu midagi ei küsi.
Henry Viirmäe,
1A klass

Jõulud kätte jõudnud taas,
kahjuks lund ei ole maas.
Aga ma ei heida meelt,
sest varsti jõulutaat on teel.
Selleks õppima ma pean
salmid pähe väga head.
Jõulutaat neid kuulda saab,
kui need talle esitan.
Diana Kasesalu,
1A klass

Käes on juba jõulukuu,
toas meil särab kuusepuu.
Lapsed rõõmsalt kuuse ees,
ootavad nüüd jõulumeest.
Terve aasta oldi head,
nüüd on salmidki kõik peas.
Igal lapsel on üks soov,
et jõuluvana kingi tooks.
Kristine Trei,
1A klass
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Minu eelmise aasta jõulud
Hedi Kereme, 2B klass

Eelmise aasta jõulud olid
hästi põnevad. Jõuluõhtul
läksime oma maakohta. Seal
oli õue kaminasse tuli tehtud,
toa uks oli lahti ja kaminas
põles tuli ning raadio mängis.
Natukese aja pärast läksime
õue ja märkasime saani jälgi,
mis viisid meie suure kuuseni. Ja äkki nägin, et kuuse alt
paistab midagi värvilist. Läksin ruttu kuuse juurde ja leidsin selt suure jõulupaki, mille peale oli kirjutatud minu
nimi. Siis tulid ka teised sinna ja leidsid oma kingitused.
Lõpuks läksime oma pakkidega tuppa. Toas tegin oma paki lahti ja leidsin sealt “Harry Potteri” raamatu ja ühe CD
plaadi. Olin oma kingitustega
väga rahul.

Kahekõne
päkapikuga
Minni: Tere! Kes sa selline oled?
Päkapikk: Tere sullegi!
Olen päkapikk.

Minni: Kas sa tulid läbi
seina?

Päkapikk: Tulin küll, vahel poen akna- või uksepraost sisse.
Minni: Ja päeval magad?
Päkapikk: Ei, vaatan, kas
lapsed on tublid.
Minni: Aga millal sa siis
magad?
Päkapikk: Ma peaaegu ei
magagi, kui, siis õhtul natuke. Siis hakkab jälle töö.
Minni: Sa oled väga vahva! Kuid mina pean nüüd
magama minema.

Sandra Tulk,
4B klass

Minu meelest on jõulud
aasta toredaim aeg. Nii ka
möödunud jõulud. Meie peres algab jõuluootuste aeg
esimesest advendist. Toas ripuvad vanaema kootud jõulusokid, kuhu päkapikud
poetavad maiustusi. Aga kõige mõnusam aeg on ikkagi
jõuluõhtu. Käisime koos pe-

rega lumises metsas väiksel
kuusel küünlaid süütamas.
Aga pärast ootasid meid kodus kuuse all pakid.
Martin Õisnurm,
4B klass

Jõulud

Jõuluõhtud on tavaliselt pimedad ilusad ja lumised õhtud. Toa nurgas ilutseb
haljas kuusk, mida kaunistavad ehted ja säravad küünlad.
Enne jõulumehe saabumist
süüakse verivorste, seapraadi ja hapukapsast. Jõuluõhtul
on palju piparkooke, komme,
mandariine ja magusaid kooke. Kui on maitsvad söögid
söödud, koputab keegi uksele. Lapsed lähevad ust avama. Ukse taga on kingikotiga
jõulumees, kes tahab luuletusi ja laule kuulda. Kui kingid
jagatud, peab jõuluvana kahjuks oma teed jätkama. Enne
magamaminekut
pannakse
veel kuusel säraküünlad põlema. Hommikul ärkavad kõik
tavalisest hiljem, sest kuskile
pole kiiret. On saabunud rahulikud jõulupühad.

Varsti on jõuluõhtu. Kõik
inimesed söövad verivorsti ja
piparkooke. Igas majas näeb
jõulupuud. Paljudel kuuskedel säravad ilusad säraküünladAga nende ilusate mehikeste ja säravate küünalde
varju jäävad kurvad kodutud
ja haiged, kes sooviksid, et nad
saaksid ka elada õiget elu. Just
siis ongi õige aeg teha annetusi ja aidata selliseid vaeseid
ning õnnetuid inimesi. Maailmas on selliseid inimesi nii
palju! Vahel on tunne, et see
kurbus ja vaesus ei mõju ka
tavalistele, hea eluga inimestele hästi ja riigikogu ametnikud ei tee kindlasti kingitusi. Nii ma sooviksin, et riik
saaks võtta natuke riigikogu
töötajate palgast maha, et see
anda vaestekodudele, haiglatele, lastekodudele ja koolidele. Iga riigikogu ametnik
saaks hakkama poole väik-sema palgaga, kui vaesed saavad hakkama 5oo krooniga.
Jõulud peaksid olema toredad pühad, kus ei kakeldaks
ega tapetaks. Vaid kingitakse
üksteisele asju ja ollakse sõbralikud.

Eliise Kõiv,
4A klass

Ain- Joonas Toose,
4A klass

Mõista, mõista, mis on õige vastus!
1. selle maalib pakane talvel aknale
2. pimedas on ...
3. selle läbi tuuakse kuusk tuppa
4. tuleb talvel maha
5. kui saad mingi asja, siis on
see...
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6. varsti on jõulu...
7. riik, kus me elame
8. sellises kaaluühikus saab osta
piparkooke
Koostas Marleen Kubits,
3B klass

1. haavikuemand
2. on 24.detsembril
3. on talvel maas
4. sõidetakse talvel
5. õpitakse, et kingitust saada
6. on jõuluvanal kotis
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7. koht, kuhu toovad päkapikud kommi
8. sõidetakse jääl
9. pannakse kuusele
10. talvekülm
Koostas Lilian Truu, 3B klass
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Mis teeb see väike päkapikk?
Kui päkapikud on terve
jõulukuu käinud laste akende taga piilumas, siis miks
ei võiks ka meie natuke päkapikkude tegemisi luurata.
Algklassi- ja gümnaasiumiõpilased püüdsid ühiselt leida
vastuseid nende punapõsksete väikemeeste salapärastele
jõulutoimetustele.
Kõigepealt proovivad algklassilaste küsimustele vastatada gümnaasiumiõpilased
Millised näevad välja päkapikud?
Mihkel: Üldjuhul on nad
väikesed ja armsad. Tal on
kaks väikest silma ja ta kannab päikeseprille. Keha on
hästi väike nagu kriipsujukul
ja pea on suur. Kommikott on
ka ikka õlal.
Meriliis: Nad on väikesed, punased ja punnis põskedega.
Olari: Väike, punase mütsiga ja toob kommi.
Jaagup: Kerge habe on
ees, lokkis juustega ja punane
müts on peas.
Kes päkapikud leiutas või
sünnitas? (2B)
Mihkel: Päkapikkude isa
on jõuluvana.
Kuidas jõuluvana teab kõikide maailma laste nimesid
peast?
Mihkel: See on loogiline:
lapsed panevad kirjad sussi sisse ja päkapikud toovad
ära.
Krõõt: Tal on msn-list.
Asner: Jõuluvanal on hästi
paks raamat, kus on kirjas kõi-

kide laste nimed
Kuidas päkapikk jõuab tassida endast suuremat baani
või õuna? (3A)
Mihkel: Päkapikud on
hästi tugevad. Väike keha ei
näita tegelikult mitte midagi,
lihased loevad ikka.
Meriliis: Päkapikk on nagu sipelgas, kes jäksab tassida endast mitu korda raskemaid asju.
Krõõt: Tal on varjatud
jõud.
Olari: Päkapikk on hästi
tugev ja osav.
Kuidas päkapikk läbi akna
saab ronida, kui klaas ees
on? (1A)
Mihkel: Tavaliselt nad
tulevad korstna kaudu, aga
mõned on läbipaistvad ja saavad läbi akna lennata.
Meriliis: Päkapikud on
võlurid, väikesed David Copperfieldid
Krõõt: Nad on väikesed
Daividikud või siis Coppepikud ja kasutavad magicpowerit.
Kuidas jõuluvana on nii kiire, et kui uksekelle heliseb,
on ta juba kadunud?
Mihkel: Kui päkapikud
on hästi paksud, siis jõuluvana on kiire ja sportlik nagu
Maurice Greene.
Meriliis: Jõuluvana muudab ennast nähtamatuks.
Krõõt: Ta läheb nurga taha peitu.
Olari: Jõuluvana jookseb
hästi kiiresti minema, see ei
ole üldse raske.

Jaagup: Ta teeb palju trenni ja jõuab kiiresti liikuda.
Kus päkapikud ennast peidavad?
Mihkel: Nad peidavad
ennast igal pool, kus võimalik nagu väikesed lapsed ikka. Näiteks kapi taha võivad
joosta.
Olari: Keegi pole neid
leidnud. Sellepärast ma ei teagi, kus nad ennast peidavad.
Meriliis: Päkapikud elavad jõuluvana kodus.
Nüüd aga tegime vahetust
ja gümnaasiumiõpilaste küsimustele proovivad vastata
algklassid.
Kui väikesed on päkapikud?

Pöidlapikkused (1A)
Tolmutera suurused (3A)
Kas päkapikud öösel magada ka saavad?
Ei saa, sest nad peavad
lapsi piiluma ja susside sisse
maiustusi tooma (1.a) Saavad
küll, sest nad käivad vahetustega tööl (3A)
Kui vanaks päkapikud elavad?
Päkapikud elavad igavesti
ja suurena saavad neist jõuluvanad (3A)
100-aastaseks. Meil oli lasteaias päkapikkude kohta raamat. (1B)
999999- aastaseks (4A)
Kuidas päkapikud aknast
sisse mahuvad?

lähevad läbi aknaklaasi (1A)
Akendel on väikesed
praod sees, millest päkapikud
läbi mahuvad. (1B)
Neil on selline aparaat,
millega saab akna tagant
maiustusi sussi sisse „tulistada“ (3A)
Päkapikud ronivad väikesest praost sisse, aga kui tihend on ees, siis nad võluvad
ennast läbi akna (3A)
Kuidas jõuluvana ühe õhtuga nii paljudesse peredesse jõuab?
Jõuluvanasid on palju ja
nad kasutavad saani, autot
või põhjapõtrasid. (1A)Tal on
lendav sportauto (4A)
Jõuluvanal on 100 turbolehma ja 1000 põhjapõtra. (2B)
Mida päkapikud ja jõuluvana suvel teevad?
Magavad, ujuvad, päevitavad, pakivad järgmisteks jõuludeks kingitusi ja jõuluvana
ajab habeme maha (1A)
Nad ujuvad koos jääkarudega ja ehitavad rannas liivalosse (3A)
Puhkavad ja käivad restoranis söömas, et hästi paksuks minna
Kuidas jõuluvana teab, mida lapsed endale jõuludeks
soovivad?
Lapsed kirjutavad jõuluvanale ja päkapikud käivad
piilumas(1A)
Tal on suur ja pikk „pasun“, millega kuuleb igale
poole. (3A)
Kristiina Kruuse,
12C klass

Nad kasutavad võlujõudu,
teevad ennast nähtamatuks ja

Parima täku võid leida meie koolist!
Kui sa ootad põnevat
seiklust meie kooli parimate täkkude seltsis, siis haara rahakott,sadul ja ratsmed
ning ära lase mööda võimalust hankida endale meeldiv kaaslane , kes sisustaks
sinu muidu nii igava õhtupooliku ja seda võileivahinna
eest-nimelt toimub 23.12 kell
9.00 Hallil väljakul.
Suur Meesteoksjon...
Pakutav kaup: (alghind

pakkujate määrata)
1. Hea huumorisoonega
sulistaja, kes otsib oma näkki, et temaga küünlavalgel
veemõnusid nautida.
2. Suure söögiisuga kitseke, kes on väga liikuv ja heas
vormis ning ootab tantsides
ja kekseldes just sind!!!
3. Nii vaimselt kui füüsiliselt tugev skorpion, kes pole
mingilgi määral ohtlik ja tahab sinuga romantilises keskkonnas oma toonust tõsta.

4. Luuleline kaksik, kes
otsib oma kaduma läinud
teist poolt. Kas sina ei tahaks
see olla ?
5. Taltsutamatu sõnn, kes
oskab küll kõrval käia,kuid
kinnitab reeglit ,,vaga vesi, sügav põhi” Tema loodab
koos sinuga ette võtta imelise rännaku.
6. Jäär, kes meelsasti kuulab Jää-äärt, soovib sinuga
nautida romantilist filmiõhtut ja leida lõpuks oma tõe-

line Julia.
7. Rohesilmne ja heasüdamlik mürakaru, kellega on
vahva mõllata hoogsate aeroobikarütmide saatel.
Ära maga oma võimalust
maha ja haara härjal sarvist!!!!
Noormehed ootavad oma
neidusi, tulge neile ainult järele!!!!
Helena ja Kadri,
11B klass
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Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Teeme head
juurde
Kõige parem viis halva
vastu võidelda on suurendada head.
6.12.-10.12. oli koolis
hea- tegemise nädal. Selle nädala raames küsitles
kooli psühholoog gümnaasiumi õpilasi (74 õpilast)
selle kohta, missuguseid
heategusid on nad on korda saatnud. Kõiki ei jõua
ülesse lugeda (ajaleheruum
saaks otsa) aga mõned siiski:
• hoian ja aitan lähedasi
ning sõpru
• aitasin täiesti võõral
väikesel poisil ISIC-kaardi avaldust täita ja laenasin
talle telefoni, et ta saaks helistada emale ja küsida isikukoodi
• aitasin klassikaaslastel õppida
• otsisin kutsikale peremehe, muidu oleks ta „merekooli“ saadetud
• leidsin rahakoti ja tagastasin omanikule
• koolis läksin kaklevatele poistele vahele ja lõpetasin tüli
• palvetasin kellegi eest
• söötsin kodutuid loomi
• annetan telefoni teel
abivajajatele raha
• olen alati heatahtlik
• olen salliv ja eelarvamuste vaba
• naeratan inimestele
• olen kaitsnud väiksemaid jne.
Üks õpilane vastas, et
tal ei olegi veel heategusid,
mis oleks nagu päris heateod. See ei olegi oluline
iga väike heategu suurendab head ja mida rohkem
head, seda vähem kurja!
Soovin teile ilusat jõuluaega ja märgake enda kõrval
inimesi, kes teid vajavad
Kaja Puck,
koolipsühholoog,
ÕNN-e esimees

Meie KG, 22. detsember 2004

Una caliente navidad ehk kuumad
jõulud Mehhikos
ko igapäevaelu.
Kas ka agulid, inimröövid,
ülirikkad inimesed ja maffia on tõetruud?

”Eesti võiks olla äkki Idamaades,” pakub mehhiko noormees.

Roger Aurelio Zambrano Canaveralon 18-aastane
Mehhikos elav tepmeramente noormees või nagu ta ise
ütleb temperamental chico mexicano, kellele meeldib teiste ellu päikest tuua. Päikest
oleks tõesti meie hallile talvele vahelduseks vaja.
Milline maa on Mehhiko?
Oma 90 miljoni elanikuga on Mehhiko suur, ilusa
looduse, põneva kultuuri ja
maitsva toiduga maa.
Räägi mulle endast!
Elan linnas nimega Tuxla Guiterres. Hetkel õpin viimast aastat keskkoolis. Olen
täielik keeltefanaatik. Siiani olen selgeks saanud inglise ja saksa keele, natuke
oskan ka prantsuse, vene ja
heebrea keelt.
Millised on tüüpilised
mehhiko noored?
Noored on hästi positiivsed ja sõbralikud. Nad
veedavad väga palju aega
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sõpradega: käivad sageli ööklubides, kinos, lõbutsevad
ja tunnevad end vabalt.
Mida Sa tead Eesti kohta?
Kui aus olla, siis ma ei ole
mitte midagi kuulnud sellest
riigist.
Aga paku, kus Eesti asuda võiks?
Geograafia on minu üks
nõrgemaid külgi. Eesti võiks
olla....Idamaades äkki???
Mehhiko seebikad on Eestis küllaltki tuntud. Kui populaarsed on need Mehhikos?
See on mulle suur üllatus, et neid nii kaugetes riikides näidatakse. Ka siin on
seebikad väga populaarsed.
Kõik inimesed vaatavad
neid pea iga päev ja näitlejad on enamik noorte suured iidolid.
Kui reaalne on seebiseriaalides nähtav elu?

Jah. Inimrööve ja poliitikamaailma maffiat on palju.
Kontrastid siinses ühiskonnas on üldse päris suured.
Agulites elavad väga vaesed inimesed, kellel pole raha isegi mitte toidu ostmiseks. Et natukenegi teenida
käivad nad sõiduteedel autode vahel ajalehti, puu- ja
juurvilju müümas. Samas teises linnaosas elvad multimiljonärid, kelle häärberites valitsevast luksusest ei anna
isegi vist teleseriaalid õiget
ettekujutust.
Sa ei ole lund küll kunagi
näinud, kuid millisena sa
seda ette kujutad?
Kui sa vaid teaksid, kui
väga ma lund näha ja katsuda tahaksin. Lumi on arvatavasti hästi mõnus, pehme, kerge ja külm....Üks mu
unistustest on kunagi talvel USA-sse minna ja lumememm ehitada.
Millised on Mehhiko jõulutraditsioonid?
Need on vist küllaltki sarnased USA tavadega: sööme kalkunit, ehime väikese jõulupuu, teeme kingitusi
ja... Kuid peamine on siiski
rõõm lähedastega koos olemisest. Isegi siis, kui kõigil ei
ole võib-olla piisavalt raha, et
kalkunit lauale panna ja kingitusi teha, on inimesed ikkagi õnnelikud, sest jõulude
võlu ei peitu materiaalsetes
asjades.
Kristiina Kruuse,
12C klass

See on tegelikult Mehhi-
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