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Juhtkond tänab
10. klasside juhatajaid,
õpilasi ja kõiki nende abilisi vabariigi aastapäeva balli
korraldamise eest.
Vabariigi aastapäeva aktustel esinenud õpilasi, vabariigi aastapäeva miitingul
osalenud kooli esindust.
Õpetaja Merle Rätsepat
õpilaste hea ettevalmistuse
eest kõnekonkursiks.

Teated
8. märtsil toimub Kuressaare
Kultuurikeskuses
abiturientide ball.
Õhtu jooksul valitakse Saaremaa Miss ja Mister
Abituurium. Toimuvad erinevate koolide esinemised ja
saab palju tantsida. Balli kutsed müügil huvijuhtide juures, hind 60.-

Lk. 2

Rõuge õppe- ja suusalaagri reisikirjeldus
jõuab lõpule!

Lk. 4

Kooli ujumise meistrivõistlustel sündis uus
kooli rekord.

Lk. 5

Kümnendikud korraldasid balli vabariigi
aastapäevaks.

Kuressaare Gümnaasiumi
Galakontsert meelitab publikut

Merle Rätsep,
klassijuhataja

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Oliver Riis 9C
Jako Jõgi 3B
Liselle Õunapuu 5B
Karli Saar 7A
Janar Kuppart 12E
Erik Arro 8B
Merike Hõbe 12D
Marja Mõistlik 11B
Vaano Viik 10F
Siiri Tuuling 11E
Gristi Adrat 5B
Greta Jurina 11D
Triin Lõbus 6B
Karin Ringas 11C
Kati Jõgi 11D
Märt Mänd 9C
Mati Puss 12D
Kadri Pajumaa 10A
Karolin Kruuse 11C
Maarit Meola 3A
Tanel Tasane 10B
Reedik Kivisoo 11C

02.03.
02.03.
02.03.
02.03.
02.03.
02.03.
03.03.
03.03.
03.03.
04.03.
05.03.
05.03.
05.03.
05.03.
06.03.
06.03.
06.03.
06.03.
07.03.
08.03.
08.03.
08.03.

Töötajate sünnipäevad
Marje Pesti
Virve Vahter
Riina Haljas

05.03.*
06.03.
07.03.

Hetk möödunud aasta galakontserdist, Mihkel Miller oma kõnega avamas õnne olemust. Foto: Gert Lutter

Pühapäeval,
5.märtsil
kell 16.00 KG aulas toimuval galakontserdil esinevad
teile
Galakontserdi I osa
3b-4b mudilaskoor Ave
Sol-bemoll (juh.L.Lehto), solistid Kristina Liiv 2a ja Hanna Martinson 6b (juh.P.Karu),
Anli Luup 4b ja Mirjam Tenno 3b (juh.L.Lehto), Preedik
Heinmaa 10c (juh.V.Lehto),
algklasside rahvapilliansambel (juh.H.Rand), 3b rahvatantsijad (juh.M.Tustit), 3b
plokkflöödiansambel (juh.
H.Rand, V.Lehto), 6b poisteansambel SPA
8 (juh.
H.Rand), 4a ja 9b võimlejad (juh.I.Jalakas ja T.Käen),

etleja Juta Altmets 8b (juh.
M.Tustit, H.Truu), tütarlasteansambel Mandlike (juh.
P.Karu), 9b tütarlasteansambel Milimali (juh.H.Rand),
põhikooli
tütarlastekoor
(juh.H.Rand, M.Rand); näha
saab 4a ,6a ja 9a playback`e
ja 6a, 9b ja 9a fashion show`
kollektsioone.		
Galakontserdi II osa
Esinevad instrumentalistid Taavi Põri 11c (juh.
L.Lehto), Preedik Lemba
12b ja Kusti Lemba 10a (juh.
M.Männa, T.Paulus); solistid Teele Viira 11c (juh.
L.Lehto) ja Erko Niit 12b
(juh.T.Paulus, P.Karu), segaansambel Sa:rlaine (juh.

L.Lehto), neidude ansambel (juh.M.Rand), noormeesteansambel JEPPS (juh.
V.Lehto), etlejad Kadri Naanu 12b ja Helena Pihel 12b
(juh.M.Tarkin);
segakoor
Ave (juh.M.Rand, H.Rand);
näha saab 11a ja 11d võimlemiskavasid (juh.T.Käen),
12b playback`i, 10b ning 10f
fashion show kollektsioone.
Avatud on kohvik-söökla Noorus ja vastremonditud raamatukogu, 1.korrusel
saab näha algklasside käsitöönäitust, aula ees ruumilise taiese parimaid töid.
Laine Lehto,
peakorraldaja
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Rõuge
Sööginurgake
Rõuge kooli söökla erines
väga meie kooli omast. See oli
meie omaga võrreldes väike,
ent hubane.
Sööma saabudes oli toit
laual, igaüks pidi ise endale
ette tõstma. Kindel menüü oli
ette määratud ja maiustusteletti ei olnud. Söökla oli jaotatud kaheks. Süüa saime kolm
korda päevas ja õhtuti pakuti
veel kibuvitsateed, mille kohta võis päris mitmelt laagriliselt kuulda, et see tegi tuju
kahtlaselt lõbusaks... Toidud
aga olid maitsvad, kusjuures igaks päevaks oli koostatud erinev menüü. Telgitaguseid uurides selgus, et
sealses sööklas ühe kuu jooksul praktiliselt korduvaid toite ei olegi. Ja kui nii mõnigi
õpetaja tegi nalja, et laagrist
koju minnes võib sportliku
eluviisi tõttu kindlasti mitu numbrit väiksemaid riideid kandma hakata, hoolitsesid sealsed kokatädid meie
kõhutäite eest nii hästi, et arvatavasti tuleb hoopis number suuremaid riideid kandma hakata! Suur aitäh Rõuge
kooli kokkadele väga maitsvate toitude eest!

Inspira info
8. veebruaril kinnitas KG
Sihtasutuse juhatus KG Huvikool Inspira logo. Logo
autor on kunsti- ja käsitööosakonna juhataja Raili Kaubi.
Seoses sellega on kõigil
võimalus tellida omale kooli logoga särk.
Särgi värvivalik on oranž
või sinine (soovitavalt ühel
grupil ühte värvi).
Hinnad on järgmised: laste T- särk logoga – 65 krooni,
V- kaelusega naiste pluus 95 krooni, täiskasvanute Tsärk – 75 krooni
Särgile on võimalus lasta trükkida ka oma eesnimi,
selle hind 30 krooni lisandub
särgi hinnale.
Võimalus tellida ka omale kooli logoga seljakott,
hind 60 krooni. Tellimusi võtavad vastu grupi juhendajad ja osakonna juhatajad.
Maksmine toimub sularahas
tellimuse vastu võtnud õpetaja kätte. Tellimusi võetakse
vastu 6. märtsini 2006.
Tiia Leppik,
Inspira direktriss
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8. kl. suusa- ja õppelaager Rõuges

Ühispilt. Foto: Eve Paomees

V päev
Hommikul olid kõik kurvad, teati, et täna oli see viimane hommik, mil sai Rõuge
koolis pahuralt ärgata, kirudes öörahurikkujaid. Magamistoad muutusid aina tühjemaks ja kõik prügi ilmus
välja. Kuid laageris olijate
tube pidid hakkama koristama lärmaka toa poisid.
Isegi viimasel päeval pidid õpilased oma suusad
välja ajama ja arvestuse sarnast asja tegema. Arvestuse eest hinnet ei saanud, aga
hinnati plusside ja miinustega. Õpetajad ütlesid, et me
oleme nende 5 päevaga väga
palju arenenud. Õpetaja Endel ütles veel, et meie olevat
olnud kõvemad kui kohalikud Võru kooli suusatajad,
kes olid Haanjal suusatanud. Me oleme osavamad!
Enne Rõugest lahkumist
käidi veel kiiresti poest läbi,
et endale reisi jaoks asju osta. Poest tagasi tulles hakkasid 8b klassi tüdrukud parte
toitma ja meie jäime nendega koos. Parte oli uskumatult palju ja julgemad tulid isegi silla peale, et käe
pealt saia võtta. See oli uskumatu! Kooli tagasi jõudes oli õnnelik, kuigi samas
kurb õhkkond. Kõik tahtsid tagasi koju saada, kuid
ka Rõugesse jääda. Väljasõit
sealt oli kell 13.00. Kõik lehvitasid bussiaknast koolile,

küsides :”Miks me peame
ära minema?”
Seekord saime me ka enda bussi raadio käima. Raadiost tulid meile tuntud laulud nagu “Vangile ei meeldi
trellid”, “Põgene vaba laps”
ja “Viis kasti õlut” , mida
meelsasti kaasa lauldi. Seekord sõideti Võrust läbi, sest
õpetaja Eve soovis veel Lõuna-Eestisse jääda. Positiivsed
lehvitused ja naeratused jätsid meie kalli Eve Võrusse.
Vahepeal oli bussis vaikus,
kõik vist magasid või tegelesid lihtsalt vaikselt oma asjadega. Järsku tuli aga meie
klassi rahvale mõte, et pildistaks magajaid. Kõige suuremat paanikat tundis sellest
õpetaja Sirje. “Ärge pildistage mind, ma olen nii padi,”
olid tema tüüpilisemad laused siis :). Vahepeal tehti
peatus Pärnus, kus kõik kiiresti WC-sse jooksid. Järjekorrad olid jällegi hiiglaslikud. Käidi veel poes ja osteti
maiustusi. Praamil korjati
ära meilt õpimapid, mis pidid olema ilusti valmis hindamiseks. Kuid Kuressaaret
nähes hakkas terve buss karjuma, et nad tahavad Rõugesse tagasi. Nende arvates
sõitis buss väga vales suunas, Rõuge jääb ju teisele
poole!
Kooli ette jõudes olid paljude laagerlaste vanemad
vastus oma pisi-suusatajatel.

Käisid karjed ja kilked, et me
oleme taas kodus. Kõik teadsid, et ees ootab oma kodu,
oma voodi ja tuttavad naeratavad näod.
Kui küsida meilt:”Kas kahetsete seda reisi?” Ma usun,
et kuulete karjuvat koori sõnaga “EI!”
Millised märksõnad meenuvad kaheksandikele ja
õpetajatele laagrist kaks
nädalat hiljem?
Elumõnus. Mega. Pasteerimine. Pumpamine. Sinikad. Taavi koristamine.
Katkised suusad. Katkised
püksid. Külm. Sõjavägi. Lõbus. Tegevusrikas. Kino sai.
Suured mäed. Ilus loodus.
Suusad. Lendorav. Timo.
Magamiskott. Pasteerimine.
Jalgpall. Kukkumine. Suusatamine. Lõbus. Poekeeld.
Kino sai. Öörahurikkumine.
Pumpamine. Maria katkised
püksid:). Kukkumine. Slaalom. Tühi madrats. Stressipall. Hea söök. Põnev koolimaja. Sisutihedad päevad.
Vahetusjalanõud. Küüslauk.
Kristjan Gilden. Läbimõeldud päevakava - iga asi õpetas kellelegi midagi. Muhe
direktor. Soe vastuvõtt. Mataki!
Maria Pihl, 8C
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Osale Euroopa Kevadpäeva konkurssidel!
Projekt Kevadpäev Euroopas on loodud selleks,
et mitmesuguste ettevõtmiste kaudu kutsuda õpilasi ja õpetajaid üle Euroopa
üheskoos arutlema Euroopa Liidu teemadel ning väljendama Euroopa Liidu kodanikena oma seisukohti ja
arvamusi. Õpilased õpivad
projektis osaledes tundma
Euroopa Liidu institutsioone ja otsustamisprotsessi.
Projekti on kaasatud ka Euroopa Liidu ametlikud esindajad, parlamendi liikmed,
volinikud, ametnikud jne.
Projekt on mõeldud eelkõige õpilastele vanuses 12 kuni 19 aastat, kuid osalema on
oodatud ka algklasside õpilased.
Kevadpäeva konkursid
Eestis
Tiigrihüppe Sihtasutus
koostöös Euroopa Komisjoni Esindusega Eestis kuulutab projekti „Kevadpäev
Euroopas 2006” raames välja neli konkurssi Eesti koolidele.
1. Ajaveebide* konkurss „Minu kool asub Euroopas!”

Konkursist „Minu kool
asub Euroopas!“ on teretulnud osa võtma kõikide Eesti koolide esindused.
Koolimeeskonnad (kuni 10 õpilast grupis) esitavad konkursile oma ajaveebi
ehk blogi, mis kirjeldab 21.

märtsist - 30. aprillini koolis
ja kodukandis toimunud Euroopaga seotud ettevõtmisi,
noorte mõtteid ja arvamusi
Euroopast.
Tingimused
osalemiseks:
osalevad
koolid on liitunud projektiga „Kevadpäev Euroopas“
(lisainformatsioon: http://
www.springday2006.org),
õpilastel tuleb paluda enda
osalus registreerida õpetajal.
Ajaveebis tuleb õpilastel kajastada oma koolis läbi viidud Kevadpäeva ürituse korraldust.
Ajaveeb (ka weblog või blog,
veebipäevik) on regulaarselt
uute postitustega, piltide vms.
täienev veebileht, mida on lihtne kasutada. Enimlevinud tasuta blogi keskkond on www.
blogger.com, Eesti blogisid vt.
blog.ee, Blogger.ee, Blog.delfi.ee
jm. Konkursitöö jaoks on tarkvara valik vaba.
Konkursitööde viimane
esitamise tähtaeg on 30. aprill 2006. Võidutööd kuulutatakse välja Euroopa päeval, 9. mail 2006. Ajaveebi
internetiaadress saatke palun „Kevadpäev Euroopas“
projekti pedagoogilise nõustaja Maidu Variku e-posti
aadressile Maidu.Varik@oesel.edu.ee .
Ekspertidest
koosnev
žürii arvestab hindamisel loomingulisust ja mõttevärskust, info- ja kom-

munikatsioonitehnoloogia
võimaluste
rakendamist,
Kevadpäeva ürituse korraldust ja kajastamist; ajaveebi
külastajate ja kommentaaride arvukust.
Veebipäevikute konkursi võitnud õpilastegrupile ja
neid juhendanud õpetajale
on Euroopa Komisjoni Eesti
esindus välja pannud preemiareisi Brüsselisse. Teise
ja kolmanda koha võitnuid
kutsub Euroopa Komisjoni Eesti esindus vastuvõtule oma uutes ruumides Tallinnas.
2. On-line viktoriin

On-line viktoriini küsimused on koostatud kolmanda
ja neljanda kooliastme õpilastele. Viktoriiniküsimustele saab vastata kahe nädala jooksul 31. märtsist kuni
7. aprillini. Viktoriinis osalejatel tuleb vastata ka mõnele avatud küsimusele, et väljendada oma seisukohti ja
avaldada arvamust. Täpsem
info: http://kevad.oesel.ee
Parimatele vastajatele on
meened välja pannud Euroopa Komisjoni Eesti Esindus ja Eurodesk Eesti.
3. Joonistus- või kollaaživõistlus „Üheskoos maailmas”

Joonistus- või kollaaživõistlusele oodatakse töid
(s.h. ka arvutijoonistused),
mis näitavad inimeste koos-

tööd ja sõprust maailmas.
Võistlus on suunatud I-IV
klassi õpilastele.
Võistluse võitjale on Tiigrihüppe Sihtasutus auhinnaks välja pannud veebikaamera ja tarkvaraprogrammi
Kidspiration. Teise ja kolmanda koha võitjat ootab
mälupulk. Teistele parimatele osalejatele meened.
4. Fotokonkurss „Euroopa
on ka minu kodukohas”

Fotokonkursile „Euroopa
on ka minu kodukohas” oodatakse fotosid (s.h. ka digifotod), mis näitavad, et Euroopa Liitu kuulumine on
mõjutanud elu õpilaste kodukohas. Võistlus on suunatud V-XII klassi õpilastele.
Võistluse võitjale on Tiigrihüppe Sihtasutus auhinnaks
välja pannud digitaalfotoaparaadi. Teise ja kolmanda
koha võitjat ootab mälupulk
Teistele parimatele osalejatele meened.
Tööd tuleb saata 30. aprilliks 2006 skaneeritult (.jpg
või .gif formaat) aadressile
elo@tiigirihype.ee.
Vaata ka täiendavat infot
rahvusvaheliste konkursside kohta Euroopa Kevadpäeva rahvuslikult veebilehelt http://kevad.oesel.
ee (toimetaja Hindrik Kilter
KG, 12d).
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Ei, see ei ole mitte kaldapääsukeste pesa ega ka koht,
kus õhtuti kummitab. Ja peidetud varandust ei leia sealt
hoopiski...
Ainus, mis ehitustöölistele eelmisel nädalal keldrikorrusel toimunud proovipuurimise
käigus sellest avast vastu vaatas, oli maast laeni ruumi täitev korralikult kinnitambitud
pinnas. See purustas lootuse nimetatud ruum mõistlike aja- ja
rahakulutustega tühjaks ning
ühtlasi koolile kasulikuks teha. Kahju küll, aga eks seda innukamalt edenevad tööd õppekorpuse keldris.
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Lühidalt
KG söökla ei ole restoran,
kus maksad ka selle eest, et
keegi kasutatud nõud laualt
koristab.
Meie sööklas kehtib reegel, et igaüks koristab oma
kasutatud nõud ise! Palun täidame seda reeglit.
Tiiu Smidt,
söökla juhataja
Laupäeval, 18.veebruaril leidis aset KG 7b ja Leisi kooli
7. klassi sõpruskohtumine.
Algatuseks tutvustati külalisklassile põgusalt meie
kooli vastremonditud ruume.
Siis järgnesid omavahelised
mõõduvõtmised teatevõistluses, saalihokis ja rahvastepallis. Suurt elevust tekitas
spetsiaalselt leisikate jaoks ettevalmistatud orienteerumismäng koolis.
Järgnevalt pandi oma
teadmised proovile poiste
poolt koostatud viktoriinis,
söödi kringlit ja puuvilju ning
mängiti võrkpalli.
Veikko Lehto,
7b klassijuhataja

Pipi joonistuste võistlus
jõudis lõpule.
Kaubamaja ja Softtoys
AS korraldasid eelmise aasta
lõpus Pipi Pikksuka teemalise joonistusvõistluse, kust
võtsid osa ka meie kooli õpilased.
Viiskümmend parimat
tööd auhinnati ja nende hulgas oli koguni 18 meie kooli õpilast:
3. Tairica Taavita 11.a.
4b klass, 11.-50. Morten Mägi Ravn 10.a.3b klass, 11.-50.
Birgit Verbitski 10.a. 4a klass,
11.-50. Lilian Truu 10.a. 4b
klass, 11.-50. Marleen Kubits 10.a. 4b klass, 11.-50. Jane Kaju 10.a. 4a klass, 11.50. Sissel-Maria Mägi 9.a. 3b
klass, 11.-50. Kärt Kaasik 9.a.
3b klass, 11.-50. Karmen Vikat 9.a. 2b klass, 11.-50. Kati
Vahter 10.a. 4a klass, 11.-50.
Merily Sepp 10.a. 4a klass,
11.-50. Brenda Rauniste 10.a.
4a klass, 11.-50. Grete Paia
10.a. 4a klass, 11.-50. Liisel
Nelis 9.a. 3b klass, 11.-50. Liina Salonen 9.a. 3b klass, 11.50. Eva-Maria Viidik 10.a.4b
klass, 11.-50. Minni Meisterson 10a. 4a klass, 11.-50. Anneli Antsmaa 10.a. 4a klass.
Õnnitleme võitjaid!
Merle Tustit,
algklassiõpetajate nimel
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KG ujumise meistrivõistlused
Eelmisel teisipäeval oli
kooli ujula siginat-saginat,
kisa ja soojendusujumise
ajal muusikat täis. Toimusid
kooli meistrivõistlused ujumises. Kes oli tulnud oma
klassi võistkonnale kaasa
elama, kes võistlema. Eriti tore oli 4b klassi fännklubi oma plakatitega ja õpetaja Kati Haameriga eesotsas.

Kui eelmisel aastal oli osavõtvaid klasse teateujumises
10, siis tänavu 15. Kolm aastat järjest on kooli meistrimedalid jagunenud samade
klasside võistkondadele.
Sündis ka üks kooli rekord. Sellega sai hakkama
Liina Silluste 50m vabaltujumises.

Teateujumine vanusegruppide kaupa
10-12.klass: 1. 12c, 2. 11a,
3. 10a, 4. 10d, 5. 10b, 6. 11d.
7-9.klass: 1. 9b, 2. 7a, 3. 8a, 4.
7b. 4-6.klass: 1. 6a, 2. 5a, 3-4.
5b+6b, 5. 4b, 6. 4a.
Norma Helde,
ujula juhataja

50 m vabalt
1.

Juhan Kolk

11D

27,37

1.

Liina Silluste

11A

31,51KOOLI REKORD

2.

Mihkel Tanila

8A

28,05

2.

Lilli-Mai Rebel

9B

33,28

3.

Roland Valgelin

6A

32,08

3.

Kairi Saar

9B

34,42

4.

Stiven Schultz

7A

32,09

4.

Kertu Saar

8B

35,13

5.

Marten Truu

7A

*32,90

5.

Kaisa Silluste

5B

35,19

1.

Andro Kuusk

12C

34,53

1.

Liina Silluste

11A

42,13

2.

Juhan Kolk

11D

39,87

2.

Lilli-Mai Rebel

9B

42,43

3.

Mihkel Tanila

8A

40,55

3.

Kairi Saar

9B

‘43,60

4.

Stiven Schultz

7A

41,38

4.

Sigrid Osa

9B

43,97

5.

Marten Truu

7A

42,47

5.

Kaisa Silluste

5B

46,78

50 m rinnuli

50 m selili
1.

Ivar Maimjärv

11E

34,31

1.

Liina Silluste

11A

36,83

2.

Juhan Kolk

11D

35,36

2.

Kaisa Silluste

5B

37,55

3.

Mihkel Tanila

8A

35,71

3.

Lilli-Mai Rebel

9B

37,84

4.

Roland Valgelin

6A

38,23

4.

Kertu Saar

8B

‘41,40

5.

Priit Aavik

4B

42,19

5.

Riin Nõukas

4A

47,73

50 m liblikat
1.

Andro Kuusk

12C

30,34

1.

Lilli-Mai Rebel

9B

37,53

2.
3.

Ivar Maimjärv

11E

31,38

2.

Liina Silluste

11A

*40,00

Juhan Kolk

11D

*35,70

3.

Kairi Saar

9B

41,67

4.

Roland Valgelin

6A

37,49

4.

Sigrid Osa

9B

41,76

5.

Priit Aavik

4B

46,94

5.

Laura Kuusk

6A

41,94

Klassidevaheline 4x50m teateujumine, absoluutne
1.

12C

Andro Kuusk, Martin Raamat, Liisi Pilter, Minni Nirgi

2.19,35

2.

11A

Liina Silluste,Karel Lõbu, Herman Toom, Kätlin Soon

2.19,99

3.

9B

Lilli-Mai Rebel, Kairi Saar, Gregor Kapsta, Dave Rooso

2.21,48

4.

7A

Rutt Tarus, Kristina Krikun, Stiven Schults, Marten Truu

2.22,89

5.

8A

Mihkel Tanila, John Kaju, Kertu Kilumets, Mariliis Sepp

2.23,78

6.

6A

Laura Kuusk, Stina Silluste, Roland Valgelin, Andri Altmäe

2.23,84

7.

10A

Mina Kallas, Kateriin Pani, Kusti Lemba, Janar Kolk

2.27,62

8.

10D

Liis Poopuu, Mart Suurhans, Kadi Sink, Karel Mets

2.31,50

9.

10B

Triin Saare, Maarja Aleksejeva, Mihkel Luks, Arne Rannaoja

2.31,94

10.

7B

Ott Ootsing, Kaspar Kallas, Triinu Toon, Tiiu Jõgi

2.38,93

11.

11D

Jane Lappo, Liane Raidma, Mihkel Kahju, Juhan Kolk

2.39,16

12.

5A

Eliise Kõiv, Anett Munk, Steven Nepper, Kevin Schultz

2.43,50

13.

5B, 6B

Andres Hindrekson, Priit Aavik, kaisa Silluste, Gristi Aavik

2.57,50

14.

4B

Kadri Laum, kadri Pitk, Kevin Saar, Priit Aavik,

3.01,86

15.

4A

Riin Nõukas, Liis Lepik, Martin Aeg, Karl-Sten Suurna

3.04,11
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Gümnasistid tähistasid Eesti Vabariigi sünnipäeva balliga Kuressaare Kultuurikeskuses
22. veebruaril toimus kolmandat aastat KG gümnasistide Eesti Vabariigi 88.
aastapäevale pühendatud
ball Kuressaare Kultuurikeskuses.
Muljeid ja ettepanekuid
ballikülalistelt:
• Vahelduseks igapäevaelule oli põnev sellisel üritusel viibida - tekkis uhke tunne.
• Esinejad olid huvitavad ja õhtujuhid said enda
tööga hästi hakkama!
• Tantsida sai palju, jalad
on nüüd täiesti haiged!
• Ball oli normaalne, tegelikult oleksin isegi veel
tantsinud, kuna paljude tüdrukutega jäi tantsimata.
• Ei meeldinud, et huvi
oli balli suhtes väike ja tulemata jäeti tühistel põhjustel, näiteks kaaslase puudumine.
• Muusika oli väga hea,
just noortele sobiv ja õhtujuhtide lood olid head, hästi organiseeritud!
• Palju sai tantsida ja tore, et oli võimalus ka pilti teha, aeg läks nii kiiresti, järelikult üritus läks korda!

• Meeldis see, et ei olnud
mingi tavaline pidu, sai ka
üle pika aja ülikonna selga!
• Võiksime enne balli kehalise kasvatuse tundides
tantsida ja tantsimise eest
hindeid saada, siis oleks ka
tantsijaid rohkem!
• Abituriente võiks rohkem ballil olla, samuti õpetajaid!
• Tahaks, et üritus kauem
kestaks, sest tantsuaega jäi
väheseks, ka õpetajad võiksid kaaslasega olla, et nad
tantsida saaks!
• Armas oli ülikonnas
noormehi vaadata, neid
oleks võinud ainult rohkem
olla, sest paljud tüdrukud pidid kaaslase puudumise tõttu lihtsalt tantsupõranda ääres seisma, julgemad läksid
siiski omavahel tantsima.
• Tüdrukud olid nii ilusad, meigitud ja soengutes,
ilusates õhtukleitides, kohe
püüdsid pilku!
30. lend tänab:
Hr. Argo Kirssi; Kuressaare Linnavalitsust; Kuressaare Kultuurikeskuse juhatajat proua Tiiu Tammojat;

“Kuidas Sa lilleke siia sattusid?” küsib õhtujuht Markus Koppel. Fotod: Heiko Kull

peotantsijaid ja juhendajaid
perek. Kitti; fotograaf Heikko Kulli, huvijuhte Ursula Rahnikut ja Renate Pihl`i,
kohvik-sööklat Noorust ja

Tiiu Smidt`i; Aire Pahapilli,
ansamblit Paradise Sound;
esinejaid ja juhendajaid.
Marit Tarkin,
10A klassijuhataja
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Õppereisist Indiasse (algus lehes nr. 19)
Pea igal sammul hakkab
Indias silma lohakus, nõmedus ja ohjeldamatus, ohjeldamatus eriti laste sigitamisega puruvaesuse puhul, mis
nende arengut pärsib. Mõned vaesed vanemad on laste kätelt lõiganud või raiunud näpud, et nende puue
ärataks potentsiaalsetes almuseandjates halastust, annaks lastele kerjamiseks
põhjuse ja õiguse. Kus on
siin lasteõiguste järgimine?
Sageli on kerjustüdrukutele
võõbatud pähe võigas mask.
Kui tervislik on niisuguse
maski pidev kandmine? Kas
midagi sellesarnast ei toimu
meilgi?
Kolkata tänaval tõmbab
kehvades riietes 10-aastane
poiss filosoofiaõpetajat särgivarrukast ja näpistab tema kätt. Samal ajal näitab ta
näpuga tänaval müüdavatele tordikreemiga garneeritud maiustustele. Siis haarab
ta paljude sahtlitega ehtsast
nahast rahakoti, näitab, et
see on tühi, viskab selle õhku, püüab taas kinni ja pureb seda kui kutsikas. Õpetaja ostab katseks – kui tõeline
on poisi nälg – siitsamast lähedalt neljaosalise leiva ja
annab kaks osa poisile. Selle asemel, et lüüa hambad
leivasse, nõuab poiss veelgi pealekäivamalt ka teisi
leivapalukesi õpetaja käest.
Neid saamata näitab ta üha
temperamentsemalt žestikuleerides maiustuste suunas, vesise suuga neelatab
sageli. Kui seegi ei anna tulemusi, küsib ta habemeajajalt žiletti. Too aga ei anna
talle seda. Poiss annab habemeajajale pandiks rahakoti. Nüüd saab ta žileti ja teeb
sellega oma käe veresoonte lähedal ohtlikke liigutusi.

Roost ehitatud keskklassi elamud Indias ja Nepaalis.

Ega ta ometi kavatse sellega…? Imestama paneb vaid
naerujume poisi näol ja mängulisus tema liigutustes. Kas
poiss on tõesti nii meeletult
maias või on ta maiustustekioski omaniku poeg, kes
püüab nii isale kliente? Kas
niisuguse poisi õige koht ei
ole hoopis teatrilaval?
Miks ei hoia kõike seda ära India puhas ja tugev
vaimne kiirgusväli? Miks ei
rahulda miljardi inimese toiduvajadust tasandikel väga viljakas maa ning ei paku
oma varjatud põuest piisavat aareteküllust omaenda
kõrgusse pürgivad mäed?
Siit vaid mõnesaja miili kaugusel asudes nad otsekui
naerataksid päikesesäras kogu inimeste tekitatud kannatuse ja valu, veel ebatäiusliku ja toore peale mõistvalt ja
andestavalt nagu hiilgavad
jumalad.
Eriti hästi hakkavad elementaarsed suhtumisvead
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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)

Indias silma arenenud maadest pärit õpetajal. Õpetaja
on ju harjunud otsima peamiselt vigu ja puudusi ja palju raskem on temal märgata
kõikjal ja kõiges häid külgi ja
voorusi. Kui õpetaja ei otsiks
kontrolltöödest vigu tähelepanu koondades, siis ta neid
sealt piisavalt ka ei leiaks ja
õpilane sageli ei saakski talle vajalikke ja ebaolulisi tõdesid teada. Õpetaja peab
sageli rohkem tegelema sellega, mida või keda parajasti ei ole (puudujate otsimise
ja päevikusse märkimisega
nende äraolekul tunnist),
kui sellega, mis või kes on
hetkel tegelikult kohal. Aga
olles harjunud koolitöös pidevalt vigu ja puudusi otsima, ei suuda õpetaja koheselt ümber lülituda, vaid
allub inertsile ja on sunnitud
kaasinimeste vajakajäämisi
otsima alati ja kõikjal mujalgi. On võhikulegi selge, milline tagasimõju on vigade ja

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)

puuduste otsimisel õpetaja iseloomule ja hingeelule.
Vigadele keskendumise paratamatus vähendab õpetaja rõõmustamisvõimet kõige
olulisema – õpilase õnnestumiste – üle. Kas õpetajaameti pidamine pole eneseohverdamine? Õpetaja peab
ja on seetõttu ka harjunud
andma hinnanguid kõigele
ega suuda enam mõelda sellele, et alati ja kõike pole ta
pädev hindama. On ka valdkondi, millele hinnanguid
anda pole kõrvalseisjal vaja, sest soovimatu olukorra
muutmine seal on asjaosaliste kohustus.
jätkub järgmises Meie KG-s
Genadi Noa,
filosoofiaõpetaja

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Saaremaa Kaubamaja

