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Juhtkond tänab
Elle Jurkatam - Kuressaare Gümnaasiumi ruumilise taiese konkursi läbiviimise eest.
Muusikaõpetajat Laine
Lehtot ja tema nähtavaid
ja nähtamatuid abilisi - Galakontserdi korraldamise
eest!
Tubli esinemise eest
inglise keele vabariiklikul olümpiaadil 11b õpilast Aet Toose’t ning tema
juhendajaid õpetaja Marje Pestit ja Dagmar Pöntiskoskit.
Tubli esinemise eest vabariiklikul kõnekonkursil
12b klassi õpilast Mihkel
Millerit ning tema juhendajat õpetaja Marit Tarkinit.

Lk. 2

Toimus KG
karikavõistlus
suusatamises.

Lk. 4

Meie kooli parimad
astusid üles Galakontserdil 2006.

Lk. 5

Heli ja Reet tegid
Intervjuu meie kooli
noore filmistaariga!

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Martin Kirs 3B
Bret Maidsaar 9B
Laura Oolup 4A
Gertha Merk 11C
Andi Aadussoo 10E
Maiken Mändla 12A
Kaisa Tooming 9C
Krõõt Lõbus 7C
Maris Kirs 12A
Maria Rand 10F
Timo Lempu 7C
Geidi Vaan 12A
Rait Sagor 9D
Siim Nurja 10B
Hindrik Kilter 12D
Mario Hallik 6A
Timo Jakobson 12A
Kataliina Raamat 8B
Sass Pääsk 8C
Siim Maripuu 10A

09.03.
09.03.
09.03.
09.03.
10.03.
10.03.
10.03.
10.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
11.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
12.03.
13.03.
Frederick Kalmberg 10F 13.03.
Pilvi Käiro 11A
13.03.
Mirjam Ool 9B
14.03.
Anni Kadakas 8C
14.03.
Getter Vaha 4A
15.03.
Töötajate sünnipäevad
Helle Rand
Maret Leesi
Anu Saabas

11.03*
12.03
13.03*

3.-4. märtsil toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis vabariiklik kõnelaager, millest võtsid osa nii keskooli
kui ka põhikooli õpilased. Kõnelejad jagati 5 gruppi ja kahepäevane koolitus võis alata.Õpiti nii kõne ülesehitust
kui ka hingamistehnikat. Kuressaare Gümnaasiumist sõitsid Põltsamaale Mati Puss, Kadri Naanu ja Mihkel Miller, kes võttis ka osa pühapäevasest laagri kulminatsioonist - vabariiklikust kõnevõistlusest ja saavutas auväärse II
koha ( Tubli Mihkel!). Meil õnnestus Mihkliga kuuluda gruppi nr. 5, mille juhendaja Margus Ool viis läbi väga põneva kahepäevase programmi. Tegime erinevaid hääli ning harjutusi. Laager andis nii uusi teadmisi kui ka esinemisjulgust. Ja lõpetuseks ,,Palju õnne, Mihkel!“ Tekst: Kadri Naanu. Foto: Gert Lutter

Ruumilise taiese konkurss KG-s
Huvitav oli jälgida, kui
erinevalt olid klasside võistkonnad teemale”Linnutee”l
ähenenud: näha võis lindu,
kes kõnnib mööda oma teed
nii, et maha jäävad suured
värvilised jäljed(11a ), lindu
koos teetassiga (6b, 7a, 11c ja
10b),lindude lennuvälja (7c
), lindu, kes oma rännakutel
kasutab kompassi (9a ), lihtsalt toredat kompositsiooni
lindudega(9c ) ja nii edasi ja
nii edasi...Kajastamist leidis
ka meid kõiki ärevaks tegev
linnugripioht (9b ).
Omaette grupi moodustasid tööd, mis kujutasid

maailmaruumi, galaktikat
(5a, 5b, 6a, 8a, 12a) Täiesti omalaadse sürrealistliku
lahenduse oli leidnud 10a
klassi võistkond.
Kiiduväärt on, et mitmete tööde juures oli kasutatud
valgustust (4a, 4b,7b, 12a) ja
muusikat(5a). Kahtlemata
andis see tööle juurde ilmekust ja omapära.
Ja nüüd tulemused:
4.-6. klass: 1. koht 5a Kristiina Avik, 2. koht 6b Helen Vatsfeldt, Grete Laak
ja Livia Matt, 3. koht 6a - Stina Silluste, Eliis Pint ja Linda Lapp.

7.- 9. klass: 1. koht 8a Siim Kivi, Jarmo Varik ja
John Kaju, 2. koht 9a - Mari Maripuu ja Liina Paju, 3.
koht 9b - Maris Tustit ja Mirjam Ool.
10.- 12. klass: 1. koht 12a
- Geidi Vaan ja Andra Alevi,
2. koht 11a - Maarja Pihl, Ele
Pidmann ja Erki Elli, 3. koht
11c - Mari Metsamaa, Mari
Tiirik ja Gertha Merk.
Lõpuks suur aitäh kõikidele osavõtjatele.
Elle Jurkatam,
žürii nimel
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Teated
Kuressaare
linnalaager
CITYKAS 20.03 - 24.03
Info ja registreerimine:
56 985 022, Kai Saar,
kaie@pylades.ee.
Kai Saar,
laagri korraldaja

Lühidalt

Suusavõistlused 4B klassis
4B klassi spordihuvilised
poisid said innustust Torino
taliolümpiamängudel eestlaste tublidest saavutustest
ja otsustasid korraldada oma
klassi suusavõistlused. Parima ajaga sõitis distantsi läbi
Silver Ringvee. Silverile kuulub praegu autasuna kaunis
suusataja kuju. Teisele kohale jäi Sten Rosljuk ja 3. kohale Kevin Saar. Suusavõistlusi
otsustati korraldada ka järgnevatel aastatel. Rändauhinna saab järgmise aasta tublim suusataja.
Kati Haamer,
klassijuhataja

Lahtiste
uste
päevad
koolieelikutele
Sel nädalal, 06.-10.03.2006
toimuvad Kuressaare Gümnaasiumis traditsioonilised
lahtiste uste päevad koolieelikutele. Koolimajaga ja koolieluga käivad tutvumas Kuressaare linna lasteaedade
eelkooliealised lapsed. Koos
algklasside õpetajaga tehakse ringkäik majas, vaadatakse kooli raamatukogu, aulat, võimlat, sööklat, ujulat,
piilutakse sisse mõnda algklasside koolitundi, käiakse õpilastööde näitusel... Ega
september, mil tänane lasteaialaps koolis käima hakkab,
enam nii kaugel olegi!
Grete Pihl,
I-II kooliastme juht

Korvpallimängud on lõppfaasis ja mängida on jäänud veel esimese ja teise
ning kolmanda ja neljanda
koha mängud.
Võiduks tuleb võita 2
mängu. Finaalmängud toimuvad kolmapäeval KG saalis. Kolmanda neljanda koha
mäng algab kell 16:00. Kohtuvad Troublemakers ja KK
UUAT. Finaalmäng algab kell
17:00 ja vastamisi on The Doctors ja Tusta KK. Olge kindlasti kohal kolmapäeval, 8.
märtsil kell 16:00 KG saalis!
Priit Enson,
12E klass
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KG suusatamise karikavõistlus
Vastlapäeval toimus KG
karikavõistlus suusatamises.
Viimane suusatamise võistlus
toimus koolis 3 aastat tagasi
ja märksa tagasihoidlikuma
seltskonnaga kui tänavu. Sel
korral tuli starti 26 võistlejat.
Esimesena alustasid noorimad 4.-6. klassi poisid ja
tüdrukud. Poistel tuli läbida
4km ja tütarlastel 2km rada.
Ülekaaluka võidu poiste arvestuses sai Mihkel Räim 6A
klassist ajaga 13.31 ning alla 7
minuti sõidetud ringi aeg jäi
ka päeva parimaks saavutuseks. Teine oli Oliver Mändla 6A (16.32) ja kolmas Enrik
Puntso 6A (21.28). Tütarlaste kiireim oli Susanna Toplaan 6B (9.32), teine Lisete
Toplaan 5A (10.16) ja kolmas
Marlen Väli 6B (13.03).
7-9 klasside arvestuses
sõitsid 3 poissi 6km rajal kohe alguses teistele vahe ette ning selgitasid lõpusirgel omavahelise paremuse.
Janno Tilk 7C klassist, kes oli
end enamiku distantsist kolmandal kohal hoidnud edestas konkurente 2sekundiga
(22.30). Teine koht ajaga 22.32
Villu Vahterile 8B ning kolmas John Kajule 8A (22.35).
Neidude nobedaim 4km rajal
oli Kristiina Koel (20.30), teine Kertu Saar 8B (20.32) ning
kolmas Johanna Toplaan 7B
(20.42).

Hetk peale distantsi läbimist. Foto: Gert Lutter

Gümnaasiumi noored esinesid seekord kõige tagasihoidlikumalt. Kaks noormeest Herman Toom 11A ja
Taavi Himmist 11E jagasid
6km rajal omavahel 1. -2. koha vastavalt aegadega 21.44 ja
24.20. Neidude ainus esindaja Krista Viipsi noppis karikavõidu konkurentsitult ning
4km aeg jäi 23.20.
Võistluse päeva ideaal-

tingimused soodustasid häid
tulemusi ning on kindlasti aluseks juba järgmisel aastal mitmeid kordi suurema võistlejate arvuga. Tänan
osalejaid ja kohtunikke hea
võistluse eest!
Johannes Kaju,
kehalise kasvatuse õpetaja

Mis toimus neljapäeval KG aulas?
2.märtsi ‘06 pärastlõunal
kogunes kooli aulasse hulgaliselt vahvaid tuntud tegelasi. Nimelt toimus esmakordselt MTÜ Meelelahutusklubi
poolt korraldatav staarijäljendusfestival PlayBack FEST
2006 Saaremaa eelvoor.
Tegemist on juba kolmandat aastat toimuva konkursiga, mis on aasta-aastalt oma
haaret suurendanud ning sel
aastal toimuvad festivali eelvoorud juba 12 linnas ning
üritus lõpeb suure finaalkontserdiga 8. aprillil Tartus,
Vanemuise Kontserdimajas.
Lõppvõistlusele pääseb igast
eelvoorust 3 truppi (igast vanuseklassist üks), mille sel-

gitab välja tuntud tegelastest
nagu seda on Ivar Must, Madis Malk jt koosnev žürii.
Saaremaa eelvoorus osales
12 truppi, millest täpselt pooled olid KG esindajad. Meie
Backstreet Boys’ide, Destiny’s
Child’i, Black Eyed Peas’ide,
Tina Turner’i ja 12d erakordsete grupeeringute Backstreet Boys/Michael Jackson/
Sulo ning Children of Boolom/Britney Spears’i kõrval
oli rõõm näha ka Muhu Põhikooli A-Rühma, Tornimäe
Põhikooli Gwen Stefani’t ja
Sarah Connor’it ning Kihelkonna Põhikooli Grease mix’i
jt meeleolukaid etteasteid. Valiti välja 3 publiku lemmikut,

milleks olid Destiny’s Child,
Backstreet Boys ja Children
of Boolom/Britney Spears –
kõik KG esindajad! :) Lõppvõistlusele pääsejad selguvad siiski alles 17. märtsi ‘06
keskpäevaks, mil kõik maakondlikud eelvoorud on toimunud ning žürii oma arvamuse avaldanud. Seniks aga
– pöidlad pihku!
Kel huvi, siis informatsiooni festivali käekäigu kohta on võimalik jälgida MTÜ
Meelelahutusklubi koduleheküljelt www.meelelahutusklubi.ee.
Renate Pihl,
huvijuht

Meie KG, 8. märts 2006

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

14. märtsil on emakeelepäev
Emakeelepäeva
hakati
Eestis tähistama Sonda põhikooli õpetaja Meinhard Laksi eestvedamisel 1996. aastal.
Kolm aastat hiljem sai sellest
riiklik tähtpäev.
Kuid miks just 14. märtsil ja mis on selle päeva eesmärk? Paar aastat tagasi õnnestus mul Tartu Raatuse
Gümnaasiumis praktikal olles kuulata Martin Ehala
emakeelepäevale pühendatud ettekannet. Tema seostas 14. märtsi eestlaste ajalooliste eesmärkidega, mida
erinevad autorid on sõnastanud. Loomulikult seadis
meie, eestlaste, esimese eesmärgi just Kristjan Jaak Peterson, kelle sünniaastapäev
14. märtsil on. Oma luuletuses „Kuu“ esitabki ta esimese eestlasena retoorilise küsimuse:” Kas siis selle maa
keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku
omale otsida?” Nende luuleridadega sõnastas Peterson
Eesti kollektiivse eesmärgi muutuda kultuurkeeleks
ja kultuurrahvaks - ka eesti
keeles võiks olla maailmatasemel kirjandust. Petersoni
küsimus saab vastuse õige
pea – Juhan Liivi luule tõusis maailmatippu, kusjuures
oma luules sõnastas ta eestlaste teise eesmärgi - ...ükskord on Eesti riik. Ja nii võime eesti autoreilt eesmärke
leida veel ja veel. Kusjuures
need on ju täitunud: meie
keel on säilinud, meie riik on
vaba, me oleme iseseisvad.
Kas ei võikski 14. märts
olla see päev, kus meiegi sõnastame enda eesmärgid või
mõtleme keelele, mida igapäevaselt kasutame.
10.b klass on seda mõtisklust juba alustanud.
• See imeline päev on
loodud selleks, et inimesed
ei unustaks meie kodukeelt.
Inimesed mõtleks kas või
ühel päeval, kui erilist, kaunist ja ilusat keelt me oskame rääkida. Eesti keel on üks
maailma raksemaid, kuid
me saame olla need õnneli-

Ainus teadaolev pilt Kristjan Jaak Petersonist on tehtud Riias.

kud kodanikud, kelle kodumaa keel see on. (Liis K.)
• Minule tähendab emakeelepäev pöördumist oma
keele juurte juurde. (Sander)
• Nagu Kreutzwald oma
raamatus „Viina katk“ on
öelnud: „Katsuge kõik läbi,
ja mis on hea, pidage kinni“,
arvan minagi, et kõik võivad
õppida nii palju keeli, kui
nad just soovivad, ent tähtsaim, see on emakeel, tuleb
alati meeles pidada. (Liis T.)
• Minu arvates väärib
meie emakeel oma päeva ja
miks mitte valida seda kuupäeva meie armastatud luuletaja sünnipäeva järgi. (Annika)
• Keel seob rahva ühtseks tervikuks ja on kultuuri aluseks, kuid ometi oleme
me tihti tema suhtes hoolimatud. Me võtame üle
võõraid sõnu teistest keel-

test neid oma emakeelega
kohandamata. Samuti rikume me oma emakeelt igasuguste erinevate slängidega.
(Tiina)
• Keel on nagu Kuu, see
on loomulik, et ta olemas on.
Kuud sa ka eriti ei märka,
sest ta paistab öösel, inimesed ei märka keelt enne, kui
see lõplikult kadunud on.
(Mari)
Ilusat lähenevat tähtpäeva! Kohtume 14. märtsil kooli aulas!
Emakeelepäeva aktused

8.45 - 1.-4. klasside aktus, 09.45 - 5.-7. klasside aktus, 10.45 - 8.-9. klasside aktus, 11.45 - 10. klasside aktus
12.45 11.-12. klasside aktus.
Eve Paomees,
eesti keele töörühma juht



Vabariiklik
olümpiaad
22.
emakeeleolümpiaad
“Nüüdiskultuuri kajastusi
eesti keeles”
Üleilmastuvas
maailmas on eesti keele muutumine ja võõrmõjudele avatus igati loomulik nähtus.
Uutes tingimustes oma
keele ja kultuuri säilitamine ning oskus analüüsida avardunud maailma
ohte ja võimalusi on praeguste noorte proovikivid.
Mil määral võtab eesti keel
vastu kultuurimõjusid; kas
ta suudab laenud oma süsteemi mugandada; kui palju on mujalt laenatu hulgas
vajalikku ning kui palju tarbetut ja lühikese elueaga ainest; kas kirjakeel on võõra
leksika ja kujundisüsteemi
pealetungi tõttu ohus; kuidas kujundada austust emakeele vastu; missugused
on keelekasutajate hoiakud
oma emakeele suhtes? Neile ja paljudele teistele küsimustele loodetakse vastuseid leida 2006. aasta
emakeeleolümpiaadi esimese vooru uurimistöödest ja
esseedest.
Olümpiaadiuurimuste
esmane eesmärk on suunata õpilasi jälgima oma emakeelt ning mõtlema selle üle,
mis on eesti keelele omane
ja mis mitte; kas keel muutub ja miks.
Meie koolist osales sel
aastal vabariikliku olümpiaadi eelvoorus 2 õpilast.
Kätlin Soon 11.c klassist
uuris spordikommentaatorite ja - ajakirjanike keelekasutust ja Pille Sepp 12.c
klassist MSN-i keelt.
Olümpiaadikomisjoni
otsusega on teise vooru edasi kutsutud Pille Sepp.
Teine voor toimub Tartu Ülikoolis 13. - 14. märtsil
ja selle käigus lahendatakse
emakeele erinevatele valdkondadele pühendatud keeletöö. 14. märtsil toimub aga
emakeelepäevale pühendatud pidulik aktus, parimate autasustamine ja I vooru
uurimistööde analüüs.
Peame siis Pillele pöialt!
Marit Tarkin,
emakeeleõpetaja
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KG Galakontsert 2006 tänu
Tänu kõigile galakontserdil esinejatele, juhendajatele ja korraldustoimkonna liikmetele: Helle
Rand, Mai Rand, Pilvi Karu,
Veikko Lehto, Tiit Paulus,

Mattis Männa, Merle Tustit, Malle Tustit, Heidi Truu,
Marit Tarkin, Raili Kaubi,
Inge Jalakas, Tiina Käen,
Renate Pihl, Ursula Rahnik, Gert Lutter, Arvi Ta-

nila, Tarmo Matt; õhtujuhtidele
Helenale
ja
Kadrile, õpilastele-abilistele
Mariannale, Tiidule, Kadrile, Merilinile, Hanna-Mariale ja Kerttule; raamatukogu,

3B klassi rahvatantsijad esitavad
“Teretantsu”

Vennad Preedik
ja Kusti Lemba
musitseerisid
koos.

9B klassi neidude võimlemiskava.

Fotod: Gert Lutter

10B ja 10F klassi
ühiskollektsioon
“Mütsika”

söökla ja garderoobi personalile ja algklassiõpetajatele!
Kohtumiseni Galakontserdil`2007!
Laine Lehto,
korraldaja
4A klassi playback Black Eyed Peas

9A klassi playback Backstreet Boys

Helena Piheli
(12B) versioon
Madonnast.
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Noor staar Juta Altmets

Kuu tegijad

Suvel toimusid Saaremaal eestimaise koguperefilmi “Ruudi” võtted, kus
osales ka meie kooli 8b klassi õpilane Juta Altmets. Lasime tal vastata mõnele küsimusele , saamaks teada, mis
seal õieti toimus.
Kuidas sa peategelasega
läbi said?
Sain peategelasega väga
hästi läbi, kuigi ta oli minust
päris palju aastaid noorem.
Kas sa suuri kuulsusi
kohtasid ja olid nad üleolevad või sõbralikud?
Seal filmis oli mitmeid
Eestis tuntud näitlejaid, minu “ema” ja “isa” ei olnud
nii-öelda tundmatud, sain
nendega üpris hästi läbi.
Milline oli värvikaim sündmus, mis filmivõtete ajal
juhtus?
Ei ütleks, et oleks kõige värvikamat sündmust,
sest terve võtete aeg oli lahe.
Seal sai palju nalja, oldi väsinud ja tõsised, rõõmsad ning
nukrad.
Kas sa tahaksid seda korrata , kui saaks?
Kordaks...? No muidugi
kordaks, seal oli ju nii tore,
ma ei jätaks seda võimalust
kasutamata.
Kuidas kõik see filmimine
ja võtete tegemine välja
nägi, kuidas harjutati?
Filmimine ja kõik see võtete värk oli väga keeruline
ja suur tegevus, seal tõesti
oli nii palju inimesi, näiteks
kaameraga tegeles tegelikult
kolm inimest, veel need organiseerijad inimesed jne...
Päris suur seltskond.
Kas sa võtsid esimest korda osa filmi tegemisest?
Jah võtsin küll, esimest
korda.
Mis tunne oli koos näidelda tuntud näitlejatega?
Hea tunne, sest olin ju

Juta Altmets esines Galakontserdil 2006 Betti Alveri luuletusega. Foto: Gert Lutter

koos kogenud inimestega
ja sain ka endale kogemusi
juurde.
Kas sa plaanid edaspidi
näitlemisega tihedamini
tegelda?
Aga muidugi, näitlemisega püüan tegeleda nii palju, kui saan, sest mulle kohe
meeldib see ala väga ja muu
selline, näiteks etlemine ja
muusika.
Mis oleks sinu esimene
mõte, kui sulle pakutaks
osa kodumaises teleseriaalis “Kodu keset linna”
ja kas sa võtaksid selle
vastu, kui jah, siis keda sa
selles seriaalis kehastada
tahaksid?
Jah ,”Kodu keset linna”



on sari, mida ma tavaliselt
ise kodus ei vaata, sest enamasti on mul kanalid kanal 2
poole suunatud, aga ma võtaksin selle kindlasti vastu
nagu iga näitlemisest hooliv
ja julge inimene teeks. Selles osas ma ei teaks, keda ma
täpsemalt siis kehastaksin,
aga mul ei oleks suurt valikut ka, sest ainult üks noorema tüdruku osa on ju seal.
Heli Vaher ja
Reet Paakspuu,
11A klass

Annely Sepp 11e – I koht
maakonna
ja hõbemedal
(6.koht) üleriigilisel muusikaolümpiaadil
Mai Rand – õpilase hea
juhendamise eest
Helena Pihel 12b – Grand
Prix maakondlikul etlejate
konkursil ja oma vanuseastme parim Eesti IV Õpilasetlejate Riigikonkursil
Mikk Aeg 10d – laureaaditiitel maakondlikul etlejate
konkursil
Mihkel Miller 12b –
Grand Prix maakondlikul kõnevõistlusel
Marit Tarkin – õpilase
hea juhendamise eest
Seila Kastein 12a - I koht
geograafiaolümpiaadil
Tauri Mihklepp 11a - I
koht geograafia olümpiaadi
Edgar Koppel 10c - I koht
geograafiaolümpiaadil
KG võistkond (Mikk Rajaver, Margus Rajaver, Sander Suurhans, Karli Saar 10d)
– I koht III spordimälumängu
„Bumerang“ võistlusel maakondlikus finaalis
Anu Saabas – 8.klasside
suusa- ja õppelaagri korraldamise eest Rõuges
Renate Pihl - 8.klasside
suusa- ja õppelaagri korraldamise eest Rõuges
Inge Jalakas - 8.klasside
suusa- ja õppelaagri korraldamise eest Rõuges
Rõuge tiim (Sirje Metsküll, Sirje Kereme, Monika
Soon, Eve Paomees, Endel
Tustit, Aivar Laus, Johannes
Kaju) – 8.klasside suusa- ja
õppelaagri läbiviimise eest
Rõuge Põhikooli kokad –
väga maitsva kõhutäie eest
Jorgen Holm – I koht maakondlikul ajaloo olümpiaadil
Kartin Kiirend - I koht
maakondlikul
ajalooolümpiaadil
Karl Tiitson - I koht maakondlikul ajaloo olümpiaadil
KG võrkpallivõistkond
(Teele Viira, Marin Aleksejeva, Maarja Aleksejeva, Ivar
Laes, Timo Jakobson, Kaimar
Lomp, Karl Tartes) – I koht
Eesti Koolispordiliidu Sadolin Cup 2006 võistlusel
Mirjam Tenno – Grand
Prix algklasside solistide laulukonkursil
10b + 10f võistkond (Maarja Aleksejeva, Liina Oolup,
Katrina Kaubi) - Grand Prix
KG´s Fashion

Ursula Rahnik,
huvijuht
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Õppereisist Indiasse (algus lehes nr. 19)
Ometi võib hea tahtmise
korral indialikes suhtumistes
ka positiivseid külgi märgata. Rohkem kui Läänes võib
Idas näha, et 14 - 18 aastatesse suhtutakse kui täiskasvanutesse. Vaesed noored
ei sõltu vanematest majanduslikult – vanemate varanduse puudumise tõttu. Kas
meil ei püüta gümnaasiumiõpilasi hoida lapseseisuses
kauem kui vaja? Ehkki mõnel abituriendil on juba endal kodus laps, peab ta koolist puudumise korral tooma
klassijuhatajale puudumistõendi oma vanematelt. Kas
pole klassijuhatajal natuke
naljakas pidada arenguvestlusi 18–19-aastaste õpilaste vanematega ja kohustada
nii eakat õpilast kirjutama
alla kokkuleppele? Kas lapsevanemadki ei püüa inertsist ja harjumusest alluvussuhteid säilitada ka siis veel,
kui “lapsel” oleks aeg mõelda iseseisvumisele, oma elu
ohjade enda kätte haaramisele, et praktilises elus ise
hakkama saada? Vanemate
inertsust iseloomustaks ehk
järgmine seik. Kord küsiti
Kärla vallas Paikülas elunevalt 90-aastaselt taadilt, mis
on tema suurim unistus. Selle peale vastas taat, et enne
surma tahaks ta näha, milline mees kasvab tema pojast,
kes oli selleks ajaks ületanud
60. eluaasta künnise. Mõistagi ei tähenda iseseisvumine vastutusest ja kohustustest kõrvalehoidmist. Just
vastupidi!
India varases õpetamistraditsioonis ei peetud esmatähtsaks seda, mida õpetaja kõneles, vaid hoopis seda,
milline inimene ta ise oli. Vana-ajal õpetas üks hiina või
india tark välja vaid ühe või

äärmisel juhul kaks õpilast.
Mõistagi edastas ta selleks
väärilistele mitte ainult fakte välisilma kohta, vaid eelkõige sügavamaid saladusi,
õpetas loodusjõudude valitsemist ja kasutamist õpilase
tahtele juba alluvate hingejõudude varal. Tänapäevani
on sama põhimõtet järginud
mõned india suured muusikud. Nemadki on välja koolitanud vaid ühe või kaks
“panditit” – muusika suurmeistrit. Õpilane elab õpetaja kodus ja abistab teda kõigis majapidamistöödes, et
õpetajal jääks tema õpetamiseks aega ja jõudu. Eriliste
muusikapalade varal püütakse mõjutada ka ilma – iseäralike
improvisatsioonidega kutsuda põuaajal esile
vihma.
Alpinismiõpetajad
rõhutavad, et igale mäele tuleb geoloogil ja mägironijal
läheneda antud mäe eripära arvestades. Iga mägi on
oma eripära tõttu otsekui
suur isiksus – kõigist teistest erinedes tõuseb ta kõrgemale tasandiku umbisikulisest massiivist, mäestik
tervikuna aga rõhutab kõrgusse pürgimisel vajalikku ühtsust. Mida kõrgemalt
on olendid arenenud, seda
enam erinevad nad üksteisest ja seda erinevamad on
ka nende vajadused. Piiratud inimesed aga ei arvesta
niisugust erinemisvajadust
ja püüavad individuaalsusi
kui tippe sunni teel vajutada ühetasaseks, ühetaoliseks
massiks, otsekui lihtsõjaväelasteks, et saada enda alluvusse pimesi käsutäitjate ustavat väge. Selliseid on ju
kerge valitseda ja šabloonse masside-õpetamise puhul
on õpetamiskulud minimaa-
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India poeet Nobeli preemia laureaat R. Tagore.

lsed. Kes meie õpetajatest
ei tahaks läheneda õpilastele individuaalselt, kasutada
nendele sobivaimat õpetamismetoodikat ja arvestada
nende individuaalset õppimistempot? Kuid kas ei
jookse õpetaja
hea tahe
mammutklasside ja ühtsete
nõuete tõttu seal liiva?
Kui tähtsaks peab India
tarkus faktiteadmisi? Üks
india lugu räägib meestest,
kes läksid mangoaeda. Nad
mõõtsid mangopuid, nende
oksi ja lehti, kirjutasid mõõtmistulemused üles, arutlesid nende üle ja niisugune
tegevus pakkus neile suurt
huvi. Ühele mehele aga tundus teiste tegevus mõttetu,
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ta eemaldus nendest, võttis
mangopuult vilja ja hakkas
seda sööma. Kas vahetu kogemus pole enam kui muutlike käibetõdede tundmine?
Et omandada meisse peidetud olulist püsiteadmist, tuleb meil temaga meie endi
teadvuses ühestuda.
Indias hingitseb veel
teadmine, iga inimese hinges on olemas kogu põhiteadmine, mida ta vajab.
Hing on otsekui võrk, mida
tuleks „raputada,“ selleks et
teadmised sellest vallanduksid.
jätkub järgmises lehes
Genadi Noa,
filosoofiaõpetaja
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