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Juhtkond tänab
Kehalise kasvatuse ainekomisjoni ja kõiki nende abilisi tervisespordipäeva läbiviimise eest.
Õpetaja Endel Tustitit
KG-SÜG-Ventspils kolmikvõistluse korraldamise eest

Politsei tänu
Kuressaare politseijaoskond tänab KG õpilasi
Kuressaare politseijaoskond avaldab tänu Kuressaare Gümnaasiumi 10.b
klassi õpilasele Siim Saarele,
kes koos sõbra Madis Laidiga pidas Kuressaares 9. septembri õhtul kinni Kitzbergi
tänaval telefoniputka klaasid
lõhkunud poisi ja toimetasid
tolle politseijaoskonda.

Lk. 3

Tervisespordipäeval
proovisid õpilased
uusi spordialasid.

Lk. 4

Joosti võidu lätlaste
ja hobustega. SÜG’ist
rääkimata.

Lk. 8

Viimane osa eeposest
ehk kuidas õpetajad
trollidemaal käisid.

“Mina, kollanokk Juku...”

Maret Metsmaa,
Kuressaare
politseijaoskonnast

Palju
õnne!

Õpilaste sünnipäevad

Deelia Kuusnõmm 2A 29.09
Kristin Liias 8C
29.09
Anu Pahapill 12D
29.09
Hanna-Lena Kesküla 4A 30.09
Mikk Sepp 7C
30.09
Mihkel Tanila 8A
30.09
Mihkel Kaesveld 8B 02.10
Indrek Kaesvelt 11E 02.10
Eliise Kõiv 5A
02.10
Liis Lepik 4A
02.10
Anna-Laura Nurmela 7A 02.10
Toomas Reinväli 9D 02.10
Rity Roomets 9D
02.10
Elisabet Arge 8C
03.10
Andreas Kalm 3B
03.10
Sandra Kruuser 11E 04.10
Helen Laes 12A
05.10
Kert Mandel 2A
05.10
Laur Merisalu 2B
05.10
Margarita Truuväärt 9C 05.10
Carl Vaher 3A
05.10

Töötajate sünnipäevad
Riina Mägi
Gerta Nurk
Monika Ränk
Reene Kanemägi

29.09*
02.10
04.10
05.10

Bosside eelistatud liikumismeetod Jukude nädalal oli kindlasti palju kergem kui jukude oma! Foto: Merle Rätsep

On 19. septembri varahommik. Kell on 7.50. Kuigi
tundide alguseni on veel üle
paarikümne minuti, on kooliesine juba õpilasi täis. Neid lähemalt silmitsedes tunneme
ära oma tuttavad 12ndatest ja
10ndatest klassidest. On alanud traditsiooniline verest, higist ja pisaratest täidetud nädal- seda nii Jukude kui ka
Juhanite jaoks.
Selle aasta Jukude nädala teemaks oli haigla, kus abituriendid kujutasid doktoreid
ning Jukud praktikante. Et sobituda KG personali, oli meie
värsketel gümnasistidel vaja
nii mõndagi teha ja näha. Kolme järgneva päeva jooksul tuli kümnendikel loobuda oma
koolikottidest ning tutvuda
pappkastide või kartulikorvide erinevate kasutamisvõimalustega. Samuti oli hea näha, et meie praktikandid olid
tõsiselt võtnud härra Takkise
nõudmisi sisejalanõude vallas ning kandsid “siniseid sussikesi”. Muidugi ei piirdunud

Jukude nädal vaid sümboolse riietusega. Oma sobivust
KGsse tuli tõestada ka tegudega, mille algideed abiturientide ajuragina või oma kogemuste põhjal olid sündinud.
Jukud said näidata oma lauluoskust- seda nii sööklas, kooliaial kui ka koridorides; proovida kätt laudade koristamisel
abituuriumi ja õpetajate järelt
ning üks õnnelik Juku sai tunda, milline on kerjuse elu, küsides KG naabruses asuvatest
majadest vett ja leiba- mida
ta lõpuks ka sai. Loomulikult
olid need vaid mõned jõu- ja
ilunumbrid meie praktikantide esituses. Tavalisemad olid
munamängud ja meigikursused, kus selle nädala moevärvideks olid sinine ja roosa ning
nende erinevad varjundid.
Igavikuna tundunud nädal
leidis oma lõpu reede õhtul.
Kogunenud lossi juurde ning
kuulanud ära Juhanite kõned,
võis Jukude “ristiretk” KGsse alata, seda aga sõna otseses
mõttes. Kohe pandi proovile

30. lennu noormeeste füüsiline jõud kui nende kanda anti suur palkidest rist. Neidude liikumise huvitavamaks
muutmiseks oli kohale toodud kaks kastiautot, mis vajasid kooli tirimist. See teekond
oma kallisse kooli tundus küll
pikim- vähemalt Jukude jaoks,
sest Juhanid samal ajal nautisid kondiaurul liikuvates veokites sõitmist. Jõudnud kohale, püstitati rist ning seejärel
läbiti veel viimane takistusterada koolimajas. Lõpuks saabus see oodatud moment ning
sõnadega “...seda kõike ma luban, luban, luban!!!” said Jukudest täieõiguslikud Kuressaare Gümnaasiumi õpilased.
Selles nädalas oli kõikenii valu kui rõõmu, täpselt nagu kümnendike tortides Juhanitele oli kõrvuti kohupiima,
suhkru ja küpsistega ka soola
ja sibulaid ning kes teab, mida
kõike veel.
Anneli Kadarik,
12D klass
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Tütarlastekoor sõidab Turusse

Puude istutamine. Foto: Gert Lutter

Juba teist aastat toimus
21. septembril keskkonnalase programmi ENO raames
ülemaailmne puude istutamine kooliõpilaste poolt.
Selle projektiga tähistati
esimest koolipäeva ning rahvusvahelist rahu päeva. Puid
istutasid üle 200 kooli 66 riigist. 24 tunni jooksul istutati
kokku üle tuhande puu sajast erinevast liigist (eelmisel
aastal istutati ligi 2000 puud
50 riigist).
Meie kool osales selles
projektis teist aastat: kui eelmisel aastal istutati kooliõue
4 mändi 6.a ja 6.c klassi õpilaste poolt, siis sellel aastal
istutati 3 kuuske 5.a klassi
õpilaste poolt.
Päikese liikumise järgi sai
projektiahel alguse Uus-Meremaalt ning liikus Aasiasse,
Euroopasse ja Aafrikasse.
Lõpuks jõudis järg Ameerikani ning viimane puu istutai Havail. Mitmekülgne
informatsioon paigutati üles
internetti, kogemusi jagati ka
video vahendusel. Õpilastele räägiti puude tähtsusest
ning kutsuti ülesse loodusesse säästvamalt suhtuma.
Lapsed laulsid laule ja
tantsisid tantse, mis olid valmistatud just selle sündmuse jaoks.
Täiendav info projekti
kohta koos video- ja fotomaterjaliga puu-istutamisest on
aadressil: http://eno.joensuu.fi/treedatabase.htm
Andmebaasist saab mitmesugust kasuliku infot nii
istutatud puude (ladinakeelsed nimetused, erinevad liigid jms) kui ka osalenud
koolide kohta. Huvilised
leiavad sealt infot ka mitmesuguste loodusalaste projektide kohta, mille kaudu saab
arendada ka koolidevahelist
koostööd.
Sirje Kereme,
loodusainete õpetaja

KG tütarlastekoor Gustav Ernesaksa kuju juures 4. juulil 2004 XXIV üldlaulupeo ajal. Foto: erakogu

Selle aasta juunikuus saime kirja Soomest , Kuressaare sõpruslinnast Turust, kus
meie kooli tütarlastekoori
kutsuti taas osalema seal toimuvast jõululaulude festivalist. Meie kooli koor osales ka esimesel festivalil, mis
toimus 2002 aasta detsembris. Siis esitasime me konkursil Ülle Reinsoo laulu “
Helinad jõuluööl“. Eelmisest reisist on osalejail kindlasti pajatada meeldivaid
muljeid nii konkursil esinemisest kui raadio ja televisiooni ülekandest , ühistest
laulmistest Turu katedraalis ja kontsertsaalis. Kindlasti meenuvad ka sponsorite
poolt tehtud meeldivad kin-

gitused. Samuti jäi mälestuseks eelmisest korrast Turu
lossi päkapikk.
Teine jõululaulude festival leiab aset 2.-5.detsembril
2005. Seekord ei toimu uute
jõululaulude konkurssi vaid
toimub festival, kus igast
Turu sõpruslinnast saabunud lastekoor esitab mõned
jõululaulud. Praegustel andmetel on lastekoore saabumas seitsmest eri linnast ja
osalevad muidugi ka Turu
linna enda koorid. Kindlasti toimub kõigi kooride ühine laulmine Turu katedraalis, kus teenib õpetaja Jukka
Paarma ja suurest kontserdist tehakse ka seekord televisiooni ülekanne Soome te-

levisiooni.
Seekord otsustasime sõita Turusse kahe kooli ühise lastekooriga, et võimalikult paljud Kuressaare linna
tublid laulutüdrukud saaksid üritusel osaleda. Nii
asub Turu poole teele SÜG-i
ja KG ühendatud tütarlastekoor. Selleks, et meie ühine
esinemine hästi välja tuleks,
läheme ka laululaagrisse 21,
22.oktoobril.
Nii et kõik endised ja
praegused 5.-9.klassi tublid lauljad , tulge aga julgesti proovi, neljapäeviti kell
14.45-15.30 aulas.
Helle ja Mai,
koori dirigendid

Kas sina tahad ka kirjutada?
,,Igatahes Virgo Intacta
jääb püsima. Ühel esmaspäeval võtsime noored tublid kirjutajad kokku ja moodustasime uue toimetuse. Endine
peatoimetaja Krõõt oli ka rahul, et ikka oma rida edasi aetakse“
(Virgo Intacta uus ürituslehe toimetaja Kadri Naanu )
Virgo Intacta ajalugu ulatub päris kaugele aastate taha, vanadest lehtedest võib
leida põneva versiooni meie

kooli hümni refräänist, pilte
kümnendi võrra noorematest
õpetajatest ja artikli alt nime
, mida sa kunagi vast kuulnud pole. Tore on fakt, et see
õpilashääl on arvestatav tegija
ka sel kooliaastal-õnneks leidus gümnasiste, kes oma sõnaseadmisoskust lehe tarbeks
kasutada tahavad. Plaanis on
igasugused muutused ja traditsioonide edasikandmine,
loomulikult püüame ka lehe
mahtu natukenegi suurenda-

da, lootes, et sihtgrupiks saab
terve meie kooli pere. Aga selleks oleks vaja veel igasuguse
põneva mõttemaailma ja lähenemisega inimesi. Ole, kes sa
oled, ja mõtle, mida mõtled,
aga kui sa tunned , et kirjutada võiksid sa küll, siis hoia seda head ideed ning võta minuga ühendust. Lehetegijate
nimed ilmuvad esimeses Virgo Intacta numbris.
Helena Pihel,
KirkeCor@hotmail.com
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KG VIII Tervisespordipäev läks korda!

Teist aastat järjest on spordipäeval võimalik tegeleda purjetamisega, juhendajaks Aivar Laus. Foto: Gert Lutter

Kaheksandat korda toimunud KG tervisespordipäeva kõige tugevamaks
plussiks oli sel aastal kindlasti superilus ja soe ilm. Olgugi et seekord pidi juba kella üheksaks staadioni poole
marssima, olid kõigil rõõmsad näod peas ja tuju hea.
Avatseremoonial heiskasid
lipu meie kooli eelmise aasta parimad sportlased Kristi Väli ja Tõnis Juulik ning
avakõne pidas õppealajuhataja Maidu Varik. Seejärel
võis sportimine alata. Loomulikult oli kõigepealt kohustuslik eelsoojendus, mille
viisid läbi Helena ja toredad
12. klassi spordipoisid – aitäh teile! Kahjuks seisid kõik
õpilased soojenduse ajal viisakalt tihedates rivides edasi, mille tõttu kaasa said teha
ainult esimeses rivis olijad
ning õpetajad-klassijuhatajad, kes soojendust veel kõige tõsisemalt võtsid. Eks sel
olnud ka oma põhjus – kuna soojendusele järgnesid
klassidevahelised pendelteatejooksud, siis oli ka õpetajatel oma võistkond välja pandud. Tänu 11e klassi
suuremeelsusele ei jäänudki õpetajate võistkond viimaseks. Pendelteatejooksu

tulemused olid järgmised: 5.
- 6. klasside I koht – 6a (aeg
3,38), II koht – 6b (aeg 3,39),
III koht – 5b (aeg 3,45); 7. 8. klasside I koht – 8a (aeg
3,21), II koht – 8c (aeg 3,22),
III koht – 8b (3,27). Võistkonda kuulus 10 poissi ja 10 tüdrukut. 9. - 12. klasside I koht
– 10a (aeg 2,08), II koht – 11a
(aeg 2,11), III koht – 10b (aeg
2,11,3). Võistkonda kuulus
7 tüdrukut ja 7 poissi. Peale pendelteatejookse toimus
gümnaasiumiklasside vahel
köievedu, milles osutusid
väga tugevateks just 10ndad
klassid, kuid lõpuks võitis
ikkagi 12a, teiseks jäi 10d ja
kolmandaks 10b. Ka õpetajate võistkond oli köieveos
tubli! Seejärel oli kõigil aeg
suunduda oma valitud alade juurde. Sel aastal sai valida endale meelepärane ala
24 ala seast. Kõige populaarseimaks alaks osutus jalgsimatk, kuhu oli algselt registreerunuid 175 õpilast. Aitäh
Sirje Azarovile, kes sellele
suurele seltskonnale matkajuhiks nõustus olema ning
kõikidele õpetajatele, kes talle abiks olid! Piiratud kohtadega aladest oli kõige populaarsem Yoga, mille nimekiri
täitus kohe peale registreeri-

mislehe avamist.
Algklassidel oli võimalus mängida pesa- ja rahvastepalli, kus samuti selgitati
parimad tegijad.
Suured tänud kõikidele külalistreeneritele: Aivi
Auga, Gunnar Usin, Gabriel Sepp, Martin Kosemets, Maret Seeman, Heigo
Kips, Janek Meet, Annely
Oolup, Tiit Tilk, Rein Aru,
Iiri Roomets. Tänud Kuressaare
Spordikeskusele, kes andis soodsalt oma
ruume kasutada ning samu-

ti SPA Rüütlile, SPA Merile ja SPA Saarema Valsile,
kes juba mitmendat aastat
järjest on nõustnud võimaldama KG õpilastele tervisespordipäeval kasutada tasuta
bowlinguradasid, jõusaale
ja ujumiskeskusi koos kõige
muuga. Ning kõige lõpuks
veel tänusõnad kõikidele meie oma kooli õpetajatele, kes nõustusid ise mingisuguse ala õpilastele välja
pakkuda ja neid juhendama
ning kõikidele teistele õpetajatele, kes spordipäevast
osa võtsid ja nõu ning jõuga
abiks olid.
Kuna tervisespordipäeva
üks eesmärkidest on tutvustada õpilastele Saaremaal
leiduvaid spordiklubisid ja
üldse spordiga tegelemise
võimalusi, siis ootame uusi
pakkumisi ja meeldivat koostööd nii juba olemasolevatelt
kui ka uutelt spordiklubidelt
ja treeneritelt järgmiseks KG
tervisespordipäevaks. See
on teie võimalus propageerida õpilaste seas rohkem
tervisesporti ning samuti kasutada ettevõtmist enda reklaamimiseks. Kel on
häid pakkumisi, palun võtta
ühendust Kuressaare Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetajatega!
Inge Jalakas, kehalise
kasvatuse õpetajate nimel

Tempokas võrkpallivõistlus. Foto: Gert Lutter
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Ventspils - KG - SÜG kergejõustikus

KG vilistlane Jaagup Kallas Etapiga, vastaseks Marek Niit. Foto: Heiko Kull

Spordipäeva teine pool
oli kergejõustiklaste päralt.
Toimus
koolidevaheline
kergejõustikuvõistlus. Külas olid Ventspilsi I Gümnaasiumi õpilased. Juba eelülesandmise järel võis arvata, et tuleb tasavägine heitlus ,aga pisike kahtlusekübe
andis lätlastele parema seisu. Kõik jäi võistluste otsustada.
Tulemused:11tj
T-Mara Griva 16.60,Kadri Pulk
SÜG 16.98,III-Katrin Eiert
KG17.00KÕRGUS
I Agnese Seglina 1.65,II
Mara Griva 1.65, 5. LilliMai Rebel KG 1.45, 100m
I Kristi Väli KG 13.94,IIBaiba
Auzina 14.22,IIIMari Truumees KG 14.39,400m Linda
Treiel SÜG 1.03.54, Annemarie Randla SÜG,III Kädy Tänav KG 1.05.68, 800m I Darola Kruusik KG 2.30.97, II
Marta Grube 2.34.50, III Teele Treiel SÜG 2.35.95, KUUL
Dita Janavica 10.35, II Andra
Mesila SÜG 10.11, III Sandra
Lindeberga 9.48, KAUGUS
Mara Griva 5,26, II Gundega Griva4.82, III Mari Truumees 4.73, KETAS Linda
Treiel 31.87, II Sandra Lindeberga 29.32,III Dita Janavica
28.93, ODA I Kristi Väli KG
36.71, II Mara Griva 33.10, III
Dita Janavica 32.34, 4x200m
i SÜG 1.53.91, II KG 1.55.54,
III Ventspils 1.56.31.
POISID:1
110tj I Jürgo Engso 15,3, II
Andri Põrk SÜG 16,0 III Ka-

rel Lõbu KG 16,7, 100m Reinis Ziemelis 11.99, II Andri
Põrk SÜG 12.41, III Mihkel
Kalm 12,52, 400m I Reinis
Ziemelis 52,35, II Mihkel
Kauber KG 52,83 III Andri Põrk SÜG 54,26, 1500m I
Tõnis Juulik KG 4.22, 53, II
Mario Paiste SÜG 4,40,87,
III Kaur Väer SÜG 4,45,07,
KÕRGUS Herki Leemet SÜG
1.90, II Nauris Bloks 1,85, III
Tõnis Lukk KG 1,80, KAUGUS I Nauris Bloks 6,47, II
Sander Sooäär SÜG 6.41, III
Herkki Leemet SÜG 6,18,KETAS I Tõnis Lukk KG 38,79,
II Mikk Tasa SÜG 37,90, III
Mihkel Kauber 35,76, ODA
I Ansis Bruns 58,10, II Mikk
Tasa SÜG 51,59, III Karli Kasin 49,23, KUUL I Tõnis Lukk KG 12,39, II Ansis
Bruns 12,31, III Reinis Iva-

novs 11,69, 4x200m I KG
1,35,83, II SÜG 1,36,71, III
Ventspils 1,38,36.
KOOLID:
I Ventspilsi I Gümnaasium 152p.II Saaremaa Ühisgümnaasium 144p., III Kuressaare Gümnaasium 141p.
Kui eelülesandmine eeldas lätlaste väikest paremust, siis vaatamata sellele
võisteldi väga tublilt. Püstitati mitmeid isiklikke rekordeid ja elati oma võistlejatele
kõvasti kaasa. Kaasaelamise esikoht läheks seekord
kindlasti SÜG-i fännklubile.
Võistlust soosis igati ilus sügisilm. Ka kohtunikud olid
tõsiselt valmistunud. Juba
kevadel sooritati Eest kergejõustiku liidu kohtunikekogu poolt korraldatud litsentsi eksam. Suur tänu ka

neile .
Pärast kolme kooli kohtumist olid vastamisi meeste
4x100m jooksus Saaremaa ja
ülejäänud Eestimaa.Esimesena lõpetas Eesti võistkond
ajaga 42,11, 18 sajandikku
kaotas Saaremaa võistkond
saades ajaks 42,29. mis on
uus Saaremaa rekord. Saaremaa võistkonnas jooksid,
Marek Niit, Madis Kallas
Indrek Tustit ja Villu Sepp,
Eesti võistkonnas jooksid,
Sten Sults, Henri Sool, Martin Vihman ja Taavi Tohvri.
Seejärel näitas odaviskesaladusi Audentese treener Heiko Väät. Päeva lõpetasid aga Eestimaa kiiremad
sprinterid, kel seekord olid
vastasteks hobused. . Võimeid hobuse vastu proovisid Marek Niit, Henri Sool,
Taavi Tohvri ja Sten Sults.
Seekord olid ratsud kiiremad näidates stabiilselt aegu 6.50 ja 6,70 vahele. Hobuse jooksukiirus on ikka
suurem, kuigi stardist saab
inimene paremini välja.
Jooksjate arvamus oli,
et tasub veel proovida, aga
50m distantsil. Hobusega
jooks andvat kõvasti adrenaliini. Oli ilus kergejõustiku pärastlõuna.
Endel Tustit,
võistluste peakohtunik

12C klassi õpilane Kristi Väli - 100 m jooksu võitja. Foto: Heiko Kull
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Laupäeval, 24. septembril käisid 7b klassi 19 õpilast jalgrattamatkal Nasval. Ühiselt võeti Keidi maakodus osa veel orienteerumismängust, peeti maha lõbus viktoriin ning grilliti. Suur tänu Keidi isale ja Hindriku emale abi eest klassiürituse läbiviimisel! Tekst: Laine ja Veikko Lehto,
klassijuhatajad. Foto: erakogu

Olulisi reegleid ja seadusesätteid politseilt
Taas on alanud uus kooliaasta, milleks soovin kõigile
õppuritele ja õpetajatele jõudu
ja jaksu ikka ilusasti kevadeni
vastu pidada.
Praegu, alanud kooliaasta
hakul, oleks vajalik meelde tuletada mõned reeglid ja seadusesätted, mis on ununema kippunud või millest pole üldse
kuulnudki.
• 01.septembrist kuni 31.
maini on alla 16-aasta vanustel isikutel ilma täiskasvanust
saatjata või ilma lapsevanemata keelatud üksinda viibida avalikus kohas kella 23.0006.00-ni.
Alkoholist
alaealisel on alkohoolse
joogi tarbimine keelatud. (Pole vist ülearune nimetada, et
Siider, Fizz,Cooler, õlu jne. on
kõik alaealisele keelatud joogid)
• alaealisel on keelatud
omandada alkohoolset jooki;
• täisealisel on keelatud osta, pakkuda või üle anda alaealisele alkohoolset jooki;
• müüja ei tohi teadvalt
teenindada isikut, kes ostab alkohoolset jooki, selle
alaealisele pakkumise või üleandmise eesmärgil;
Karistused täiskasvanule,
kes ostab alaealistele alkoholi, on läinud karmimaks. Trahvisummaks on ostmise korral kuni 18 000.- krooni, alates

02.01.2005.a.
Teistkordse samasuguse
õigusrikkumise eest ootab täiskasvanut kriminaalkorras karistus – kuni üheaastane vangistus.
Kriminaalkorras karistatav on ka tegu, kui täiskasvanu kallutab nooremat kui 18
aastast isikut alkoholi tarvitamisele- kuni üheaastane vangistus.
Alkohoolse joogi käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest on karistuseks kuni
18 000.-kroonine rahatrahv.
Suitsetamine
Tubakaseaduses on uuendusi, mis hakkasid kehtima
alates 05.06.2005.a.
• Alla 18-aasta vanusel isikul (alaealisel) on suitsetamine või suitsuvaba tubakatoote tarvitamine keelatud. Trahv
kuni 600.- kr.
• Alaealisel on keelatud
omandada või omada tubakatoodet. (suitsud või suitsupakk sinu taskus on keelatud)
Trahv kuni 600.- kr.
• Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet osta, pakkuda ega üle anda. Trahv kuni 6000.- krooni.
• Keelatud on müüa alaealisele tubakatooteid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus
nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja
keelduda tubakatoote müümi-

sest, kui dokumenti ei esitata.
Trahv kuni 12 000.- krooni.
Selleks, et kutsuda korrale suitsetavaid alaealisi Kuressaare koolide juures ja ka tänaval, on Kuressaare politsei
alustanud erariietes ja eraautodega politseinike patrullidega.
Nii on suitsetamise eest või ka
suitsude omamise eest karistada saanud Kuressaare kõikide
koolide alaealistest õpilasi. Sellised patrullid kestavad edasi.
Samasuguseid patrulle tehakse ka kaupluste juures tabamaks täisealisi, kes alaealistele alkoholi ostavad. Selliseid
täisealisi isikuid on tabatud ja
ka karistatud.
Mõned meeldetuletused
veel:
• Jalgrattaga võib teedel
ja tänavatel sõita ilma täiskasvanust saatjata, alates 10ndast
eluaastast, jalgrattalubade olemasolul. Soovitavalt kiiver
peas.
• jalgrattur sõidab tänaval
sõidutee parempoolses servas.
• jalgrattur ei tohi sõidutada sõitjat, kes ei istu kindlal
istmel.(Jalgratta raamile sõpra
ei võta istuma)
• Mopeediga,
rolleriga
võib sõita jalgrattalubade olemasolul alates 14-eluaastast.
Kiivri kandmine on kohustuslik juhil ja ka kaassõitjal.
• Jalgrattasõiduks ja mopeediga sõiduks ei nõuta ohu-

tu sõidu võtete tundmist tõendavat tunnistust (luba), alates
15-eluaastast.
• Jalgratturi, mopeedijuhi,
jalakäija või sõitja poolt liiklusnõuete rikkumise eest on trahv
kuni 600.- krooni; sama teo
eest kui see on pandud toime
alkoholijoobes, on trahv kuni
6000.- krooni.
• Piiratud juhtimisõigusega (“Titelubadega”) võib olla
autoroolis alates 16-eluaastast
tingimusel, et mootorsõidukis
on tema kõrval lapsevanem
või lapsevanema poolt volitatud isik, kellel on olnud vähemalt kaks aastat kehtiv B- kategooria juhiluba.
• Piiratud
juhtimisõigus
annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.
Need on olulisemad seadusesätted, mis puudutavad alaealisi, s.t alla 18-aastaseid isikuid ja milliste rikkumistega
on enam kokkupuutumist ka
politseil.
Pidage kinni neist olulistest reeglitest, mis eelpool loetletud said. Sellest on hea meel
Teil endil, Teie vanematel, Teie
õpetajatel, Teie koolil ja ka
meil-politseitöötajatel.
Ilusat ja tegusat kooliaastat!
Maret Metsmaa,
Kuressaare politseijaoskonna
noorsoopolitseinik
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Teated
Projekt „Kustuti“ Tiigrihüppe Sihtasutuselt
Eesti keeles on välja antud
erinevat tuleohutuse alast
materjali, kuid “Kustuti”
laadne mäng oma konkreetsete situatsioonide lahendamisele põhineva ülesehituse
ja mängulisusega on loojate teada hetkel ainuke Eestis.
Keskendutakse tuleohutusele kodus ja koolis ning ennekõike juhtumitele, kus tulekahju avastaja saab suurema
õnnetuse ära hoidmiseks veel
midagi ette võtta. “Kustuti”
sisaldab praegu väikest osa
sellest, mida igaüks peaks
hädaolukorras teadma. Projekti rahastas Tiigrihüppe
Sihtasutus, koostööd tehti
Tuletõrjeliidu ja Harju Päästeteenistuse spetsialistidega.
Projektiga on võimalik tutvuda aadressil: http://www.
koolielu.edu.ee/kustuti/
Info edastas:
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KG 30 – ja ootadki seda...
Tihti võib kuulda üllatunud hüüatusi: „Kas tõesti jälle juubel, alles oli 25!“
Ümmarguse
tähtpäevani
jääb veel 3 aastat, aga ettevalmistused peavad käima,
et KG – 30 ei saabuks ootamatult nagu esimene lumi.
27 aastaga on kooli ümber istutatud puud jõudnud

suureks kasvada ja vilistlaste hulgast on sirgunud palju tuntud ja teatud inimesi.
Kooli õpetajatest – töötajatest on ligi 30 oma vilistlased.
Eelmisel aastal juba alustasime vilistlaste tutvustamist. Sellel aastal ilmub üks
kord kuus intervjuu tegija

vilistlasega. Esimesena võtab ette mälurännakud koolipõlve 9. lennu vilistlane
Reet Rand – saarlane Ameerikas. 1.korruse koridoris
on avatud tema fotonäitus
„Ameerika portreed „ imelikest ja imelistest inimestest.
Leelo Laus ja Kätlin Soon,
Meie KG vilistlastoimetus

Saame tuttavaks, meie kooli
IX lennu vilistlane Reet Rand!

Anu Saabas,
õppealajuhataja

KG noortesaade Rendesvouz on jälle eetris 28. septembril kell 18.00 raadio
Kadis.
Räägime Jukude nädalast, KG persoon on Madis
Majorov ja stuudios on ka
õpetaja Piret Paomees.
Merle Rätsep,
meediaõpetaja

Lühidalt

KG jätkab õpilasvahetust
Narva Pähklimäe Gümnaasiumiga.
25. septembrist kuni 1.
oktoobrini õpib 5 KG XI
klassi õpilast Narvas. Projekti eestvedajaks on olnud
Sander Kaart XI c-st.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Täienda oma teadmisi Saaremaast!
17.
septembrist
jätkub raadio Kadis ajaloolase
Bruno Pao autorisaade „Saaremaa läbi aegade“. Igas saates tutvustatakse ühte Saare- ja Muhumaa kirikut ja
maalinna.
Saade on raadio Kadi eetris laupäeviti kell 12.00, kordus pühapäeviti kell 19.00.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

“Me oleme kõik enda kodu nägu, oma mineviku moodi, kuid oma tuleviku teha,” arvab Reet Rand Foto: erakogu

Millest kõik alguse sai?
Mida said kaasa kodust?
Ülikooli
psühholoogia
loengutest on meelde jäänud, et pere keskmised lapsed arenevad tavaliselt kõige
iseseisvamateks… Ei hakka rääkima esimestest vasikatest, aiast, aia august ega
selle tagusest… Olin keskmine peres. Vanema õe varjus hakkasin nelja aastaselt
lugema. Mäletan, kui proovisin trükitähtedes kohalikust häälekandjast Rahva
Hääl kokku veerida sõnu,
mille tähendust ma siis veel
ei mõistnud. Vanaema, kes
oli mu lapsepõlve soojendaja päikene, tahtis mind hirmsasti aidata, et “lapsekene,
see on sinu jaoks veel liiga
raske!” Kuid ei. Mina ise! Ja
nii ma siis lõpuks välja veerisingi “Kõigi maade proletaarlased ühinege!’”Usun, et

just see näitas minu iseloomu juba varases lapsepõlves. Vanaemaga koos said
loetud muinasjutud, ikka
mitu korda ühte ja sedasama, kuidas tüdruk metsa eksis ja karu koopas elas, ning
lauldud kõik laulud, kuidas
leiti poiss põõsa alt, kelle
alumine pool oli hallitand ja
pealmine pool oli päevitand.
Ning kuidas vares istus katusel ja vaatas ,mis toimus
teistre Minni matusel….
Minu lapsepõlv on kuldkollast värvi.
Sind kõige rohkem mõjutanud või suunanud õpetajad?
Esimene
koolipäev…
Läksin esimesse klassi Kuressaare Algkooli. Enne oli
vanem õde hirmutanud, et
kui sa nüüd õpetaja Jansoni
klassi satud, siis on küll kole

lugu. Tutid peas ja põlvikud
sirged, ootasin oma esimese koolipäeva aktusel , millal
minu nimi maha hüütakse.
“Reet Rand” kõlas õpetaja
Jansoni suust. Hirmus! Ma ei
nõustunud mingi hinna eest
lava ette minema. “Ma ei lähe kooli!” teatasin. Lõpuks
suutis ema mind oma sülest
maha pukseerida ning lava
ette lükata. Seal ma siis seisin, ainus mõte peas, et kuidas nüüd siit küll põgeneda….
Õpetaja Janson oli karm
nurgakivi minu edasisele
kooliteele. Võimatuna tunduv kirjatähe väike ‘s’ sai
lõpuks jonksu ja esimene
kakski seemnekotikeste eest,
mida mul ei õnnestunud
kuidagi komplekteerida…
Olin oma koolilapse staatuse üle nii uhke, et ei raatsinud paukuvas pakases
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Saame tuttavaks, KG 9. lennu vilistlane...
bussis isegi kinnast kätte
panna. Torust kinni hoides
pidid ikka kõik nägema, et
ma olen koolitüdruk ja kirjutan juba tindiga! Enne olin
käe meelega tindiseks määrinud….

ajal nii palju mina, et oleksin
julgenud erineda. Mina kasvades julged olla erinev, sest
sellest hetkest enam ei hooli nii palju teiste arvamusest.
Oled piisavalt tugev iseeneses.

Milline õpilane olid ise?
Meenuta mõnd eredamat
seika koolipõlvest...

Millise tee oled läbinud?
Kuidas meenutad kõrgkooliaastaid ja õpinguid
ning tööd välismaal?

Ma ei olnud silmapaistev iludus, erakordne geenius või harukordne õpetajate lemmik. Usun, et olin
suhteliselt hall pardipoeg.
Mulle meeldis valju häälega ette lugeda, deklameerida, kirjandeid kirjutada,
joosta ja joonestada. Meeldisid keeled. Sattusin õppima
saksa keelt, kuna gruppidesse jagamise päeval juhtusin
olema haige. Kõik tahtsid
õppida ainult inglise keelt.
Mõtlesin, et mis siis ikka,
küll jõuan mõlemat keelt õppida… Laulda meeldis ka,
kuid mingil teadmata põhjusel visati mind lastekoorist
välja. Olgugi, et viis aastat
muusikakoolis akorde ritta
seadsin. Ja lõpuks ka ülikooli koori solistina mööda Euroopat ringi laulsin. See läks
tookord lapsele hinge. Olin
sporditüdruk. Ükskõik, kui
kiiresti ma ka ei jooksnud,
ikka teadsin, et suudan veel
kiiremini… Üks nuhtlus oli
aga küll: mulle meeldis alati teistele ette öelda.
Keskmise rea viimane
pink oli selleks parim positsioon. Tagantjärele mõeldes
oli see üks suurepärane õppemeetod.
Kas oled püüdnud teistest
erineda, teha midagi sellist, mida teised ei tee?
Usun, et kooliaeg on väga habras aeg. See on aeg,
mil püütakse pigem sarnaneda kui erineda. Iga erinevus kuulutatakse malli väliseks ja ebanormaalseks.
Kahju kui palju aega ja energiat kulutatakse oma grupikuuluvuse kindlustamiseks.
Kindlasti ei olnud minus tol

Peale kooli oli tunne, et
nüüd see õige elu alles algab.
Astusin Tallinna Pedagoogikaülikooli koolieelse kasvatuse ja psühholoogia erialale. Mitte, et ma juba lapsest
peale õpetajaks saada oleksin tahtnud, vaid et pinginaaber läks. Ja kõvast konkurentsist tulin auga välja.
Mäletan end mõtlemast, et
nüüd olen see, kes ma olla
tahan, mitte see, kes ma saare raamides olema pidin. Ja
ka ütlemist, et esimene kursus läheb aegamööda. Aga
kõik mis sealt edasi, lausa
linnutiivul. Ja nii saigi mu
kuus aastat ülikoolis ja elukoolis kiirelt mööda. Nii kiirelt, et äsja iseseisvunud Eestis diplomit vastu võttes ei
teadnudki ,mis suunas edasi. Usun, et minu elus on ‘juhustel’ suur roll kanda. Või
on need juhustena tunduvad väljakutsed lihtsalt suunaviidad edasi?
Mulle ei ole kunagi meeldinud lõpetamata asjad.
Teada on ka ütlus, et kooliseinte vahel küll ühtegi
keelt selgeks ei õpi. Mulle ei
meeldinud teadmine, et olen
kuus aastat saksa keelt õppinud, kuid ma ei räägi seda
keelt soravalt! Kalaauto peale hääletades jõudsin Saksamaale, kuhu jäin aastaks.
Käisin koolis ja elasin saksa
pere elu. Reisisin ja rändasin risti-rästi läbi Euroopa,
ikka häälega. Aasta pärast
Eestisse naastes läksin sirge
seljaga end tööle pakkuma
Saksa saatkonda. Kolm aastat Schengeni viisavabrikus
juhatas mind edasi Euroopa Komisjoni Delegatsiooni.

Reet Rand - saarlane, eestlane ja maailmakodanik Foto: erakogu

Võibolla oleksin praegugi
veel Brüsseli ametnik, kuid
minul oli oma tee käia. Haarasin kinni tööpakkumisest
USA’s. Kolme aastaga töötasin end üles turismi valdkonnas klienditeenindajast
osakonna manager’ks.
Oled teadlikult oma karjääri suunanud või oled
olnud õigel ajal õiges kohas?
Ma arvan, et ma olen õnnelik inimene. Elul on minu
jaoks ikka ja jälle uusi väljakutseid esitada. Arvan, et
võimalused tulevad meie
kõigi juurde. Ainus mida
vaja , on oskust neid näha
ja julgust neist kinni haarata. Ega muidu ei oleks ma
hiljuti alustanud minu jaoks
täiesti uuel, infotehnoloogia alal. Ülikooli haridus kulub ära LA eesti pühapäevakoolis, kus õpetan lastele
eesti keelt. Me oleme kõik
oma kodu nägu, oma mineviku moodi, kuid oma tuleviku teha. Sa oled see , mida
sa mõtled!
Kas oled enda üle uhke?

Kas ma olen enda üle uhke? Ma olen uhke, et olen olnud enda suhtes aus. Ei ole
lasknud end läbi elu libistada. Olen julgenud elada. Ma
ei aktsepteeri ütlust – ma ei
tea. Ma ei tea, kuid las ma
küsin kelleltki, kes teab. Las
ma uurin välja. Ja ma ei salli
ütlemist – mul on igav. Igavus on mugavus, küündimatus ja mõttetus.
Mis on elus veel tegemata? Millest unistad?
Mis on mul veel tegemata? Lapsed. Mis riiki iganes
nad ka sünnivad, saavad
neist eestlased ja maailmakodanikud, nii nagu olen seda ise. Nagu oma kooli lõpukirjandis kirjutasin: “Ma
arvan, et oma südames on
väliseestlased jäänud siiski eestlasteks, olgugi et kodumaast lahutavad neid tuhanded kilomeetrid”.Oma
küpsuskirjandit kirjutades
ei oleks teadnud arvata, et
omaenda elukäiguga mõne aja pärast kirjanditeemale järje loon...
Leelo Laus,
vilistlaslehe toimetaja
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KG õpetajate suvelõpureisist Kesk-Norrasse
Algus eelmises ajalehes...
Järgmine sihtpunkt on
Ålesund ehk Põhjamaade
Veneetsia. Kõigepealt heidame linnale pilgu Aksla mäe
vaateplatvormilt,
seejärel
sõidab enamik reisiseltskonnast bussiga alla kesklinna.
Vapramatest vapramad trotsivad aga uduvihma ja läbivad linna jõudmiseks 418
trepiastet. Veikko Lehto arvates on see juugendis linn
eriline pärl, justkui nukulinn
ilusate värvikirevate majadega.
Kuid siis algavad õudused. Dalsnibba mägi kutsub
meid oma serpentiinidega
ja meie võtame kutse pahaaimamata vastu. Juba esimeses järsemas kurvis teatab Kaja Puck, et tema käed
higistavad, lisades, et kui ta
autoga peaks sama teed sõitma, siis ta arvatavasti peatuks iga saja meetri tagant ja
nutaks natuke. Nii hirmus
on. Ka Merle Rätsepa arvates on see üks õuduste teekond, mil elufilm silme eest
nii mõnigi kord läbi jookseb. Kruusakattega teel puuduvad piirded, tee on kaldu
kuristiku poole ja giid meenutab varasemat nalja selle
kohta, kuidas antud hetk ei
ole üldsegi mitte sobiv püstitõusmiseks, sest muidu
võib buss kuristikku kukkuda. Igatahes kogemus on
jube nii bussis eesistujatele
kui ka viimase pingi pundile. Kord tunnevad esimesed,
kuidas nende all laiub kuristik, kord tunnevad tagumised, kuidas pind alt kaob.
Nii mõnelgi tekib küsimus,
kas alla võiks ehk jalgsi minna. Igatahes üles me jõuame ja ~1500 meetri kõrgusel
tuult ja külma tunda saame.
Loomulikult ei maksa unus-

Merle, Maren ja Eve poolel teel Põhjamaade Veneetsiasse. Foto: Kadri Paomees

tada seda uskumatut vaadet. See on üks hetkedest,
kus tunned, et tahaks kõike seda ilu ja võimsust fotodele jäädvustada: kaljud, lumi, kaugused. Samas tajud,
kui väike on inimene selliste
loodusjõudude kõrval.
Pärast edukat laskumist, mis ei olnud pooltki
nii õudne kui tõusmine, teenivad bussijuhid suure aplausi. Järgmine turismimagnet – Trollitee – ootab meid.
Oleme selleks rohkem valmistunud kui eelnevaks
ekstreemsuseks.
Trollitee
11 kurvi kaovad imekiiresti meie silme eest, kuna udu
on justkui tellitult kohal.
Ehk on see toregi, sest silmapilk kitsastele teedele on nii
ajutine, et hirm ei jõua tekkidagi. Lohutab seegi, et sel
korral tuleb meil kõigest laskuda. Merle Rätsep ütleb tabavalt: „See on köki-möki, võrreldes Dalsnibbaga.“
Arvatavasti nõustub sellega terve reisiseltskond, isegi Kaja Puck, kelle käed sel
korral ei jõudnud higistama
hakatagi:)
Pärast närvesöövaid
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Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

momente mägedes võib tõdeda, et Norrasse vaatama
tuldud loodus pakkus meeletut mitmekesisust. Kui
Maren Asumetsa sõnul meenutavad Norra mäed väga
Šotimaa omasid, siis Marje
Pesti tõmbab paralleele Portugaliga. Mäed ja teed on
täpselt samad, ainult inimesed on täiesti erinevad.
Norrakad peavad
end kinnisteks inimesteks,
kuid tegelikult juba esimesel õhtul Norras pani Marika
Varjas nad proovile, koputades valgusfoori taga seisvate
autode akendele, küsimaks
turistidele omaseid küsimusi Norra elu kohta. Mitte
ükski autojuht ei vibutanud
vastuseks rusikat ega kihutanud autoga minema.
Viimane põnev elamus Norras on Trondheim
ja sealne Nidarose katedraal.
See on Merle Rätsepa sõnul
kõige muljetavaldavam paik
eelkõige oma võimsa energiakogumi poolest. See meenutab oma olemuselt Praha
toomkirikut. Küllap annab
katedraalile võimsust juurde teadmine, et sinna kuhu-

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee
Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

gi on maetud Püha Olav.
Seejärel algab sõit
Rootsi poole. Meie suureks
rõõmuks näeme teel mitmeid põhjapõtru, üks uhkem kui teine. Teel Stockholmi põikame sisse Nils
Olssoni töökotta ja vaatame,
kuidas valmistatakse Rootsi
ühte sümbolit – käsitsi valmistatud puuhobust. Kõige
väiksem hobune on silmaga
raskesti haaratav, kuna on
kõigest nööpnõelapeasuurune (2,6 mm). Suurimad hobused on aga nii jõulised, et
kannatavad enda seljas istumist.
Nii mõnigi reisikaaslane ostab siit kaasa viimaseid meeneid kodustele. Seda teen minagi. Ostan
endale mälestuseks väikese
punase hobusega järjehoidja. Võtan rahakotist 20-kroonise ja minu suureks üllatuseks ilutseb sellel Nils
Holgersson hane seljas. Ulatan raha müüjale. Meie imeline teekond läbi Norra (ja
Rootsi) on läbi saanud.
Eve Paomees,
emakeeleõpetaja

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Saaremaa Kaubamaja

