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Teated
Kooliüritused aprill 2006
• 01 Maakondlik koolinoorte moe- ja kunstiloomekonkurss Kultuurikeskuses
(H.Jalakas) • 05 Vendade Liivide luulekonkursi maakonnavoor • 07-08 Maakonna
kultuuripäevad Leisi KK-s
(5.-12.klass) • 09 Maakonna
võimlemisfestival Vanalinna koolis • 17-20 Tervisenädal (1.-9.klass; 10.-12.klass*)
(S.Metsküll,
Õpilasesindus) • 20 Jüripäevajooks
(1.-12.klass)* (I.Jalakas) • 20
KG Mini-Miss ja Mini-Mister 2006 (R.Pihl, U.Rahnik,
I.Jalakas) • 24-28 Sotsiaalteaduste ainenädal (4.-12.klass)*
(T.Vöö) • 26 Lasteteater „Sõber“ etendus „Salapärane sõber“ (1.-5.klass) • 28 Ülemaailmne tantsupäev (I.Jalakas)
• 28 Vallikraavi Veeralli
(Kuressaare Ametikool) • 29
Lahtiste uste päev (M.Varik,
ÕE, huvijuhid) • ? 4b muusikaline etendus (K.Haamer,
L.Lehto, M.Rand)
Renate Pihl,
huvijuht

Palju
õnne!
Õpilaste sünnipäevad
Tom Torn 10F
06.04.
Sigrit Pelska 11A
06.04.
Kalvi Jürjestaust 12D 06.04.
Andre Sall 10C
06.04.
Roland Saar 12B
07.04.
Tenno Saksakulm 12B 07.04.
Sander Sink 12B
07.04.
Klair Kivi 5B
08.04.
Eveli Mihkelson 11A 08.04.
Ingmar Õispuu 12A 09.04.
Jana Smidt 8C
09.04.
Kertu Kaminskas 9B 09.04.
Mihkel Kalm 12E
10.04.
Isabell Kasesalu 1A 11.04.
Tõnis Pink 11E
11.04.
Kelly Talvistu 4A
12.04.
Triin Kõbin 12D
12.04.
Greete Paaskivi 1B
12.04.
Töötajate sünnipäevad
Maie Meius
Eve Paomees

07.04*
10.04*

Lk. 2

Grand Prix koolinoorte moekonkursilt
7B klassile!

Lk. 3

KG Mini-Missi ja
-Misteri valimised
õige pea tulekul!

Lk. 5

Priit Sepp räägib,
kuidas sõjaväes asjad
käivad.

Vene keele isetegevuspäev KG-s

11. A klassi meeleolukas venekeelne etendus tekitas tähelepanu nii kostüümide kui rollilahenduste poolest.

Avarduvad võimalused tulevikus, valmisolek globaliseeruvas maailmas, paremad tulemused koolis ja
tolerantsus teiste keelte ja
kultuuride suhtes on meie
õpilastele
motiveerivaks
jõuks keelteõpingutel.
Eesti koolides õpib 70000
õpilast vene keelt võõrkeelena / A - ja B-keelena /, kusjuures õpitakse vene keelt
ka 3. võõrkeelena – C- keelena .Õppetundide toetavateks tegevusteks on Kuressaare Gümnaasiumis saanud
iga-aastased vene keele isetegevuspäevad. Traditsooni alguseks tuleb pidada 2001. aastat. Esimesed esinemised olid
mõeldud abiturientidele, kes
lõpetasid oma vene keele- kui
C- võõrkeele õpingud. Meie
koolist sai alguse maakondlik
koolidevaheline isetegevusfestival, mis kolmel aastal tõi
kokku mitmete koolide tublid tegijad
31.märtsil olime taas tunnistajateks, et keeleõpingud

on vilja kandnud.Neljal vahetunnil oli võimalus näha ja
kuulda seitset etteastet.
11A- klassi B- keele grupp
üllatas publikut juba saali sisenemisel väljajagatud kavalehtedega, mis ei jäänud millegagi alla kutseliste teatrite
omadest. Autor ja koostaja
Jan Mägi. Lavakujundus, saatemuusika, kostüümid ja tantsuseaded – kõik oli õpilaste
endi valik. Õpetajana tundsin siirast rõõmu, nähes kogu keelegrupi ühiseid jõupingutusi ja püüdlusi. Kõrvale
ei jäänud ükski õpilane. Teisel vahetunnil tõid 12A ja
12D klasside õpilased vaatajate ette tuntud muinasjuttude „Punamütsike“ ja „Kakuke“ instseneeringud. 12E ja
12B klasside keelegrupid olid
ette valmistanud vene luuleklassika ainetel luulekavad
„Kevad“ja „Kaks armastust“
Kõik, neljas 12. klassi etteastetes esinenud õpilaed on vene keelt õppinud C- keelena. Et neil on edukalt läinud,

näitasid ka nende ettevalmistatud kavad. Isetegevuspäeva lõpetasid 10C klassi noormeeste tantsulis-muusikaline
etteaste “Laul Kaptenist“. Solist Risto Reinsoo ja 12D klassi
noormeeste-musketäride esinemine eesotsas solisti Artjom Babitskiga. Kava „Pesni
Bojarskovo“ oli üles ehitatud
playback`ina. Noormeeste etteaste oli köitev ja kostüümid
hästi valitud.
Gümnaasiumi vene keele
õpetajad tänavad muusikaõpetajaid Mai Randa ja Laine
Lehtot, heliseadjat Arvi Tanilat.
Meil on siiralt kahju, et
maakonnas ei suudetud selleaastast festivali korraldada ja
toredat algatust jätkata. Loodame siiski, et järgmisel aastal kokkusaamine teiste koolide keelehuviliste õpilastega
teoks saab.
Ellen Kask,
vene keele vanemõpetaja
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Juhtkond tänab
Vene
keele
isetegevuspäeva korraldajaid õp.
Ellen Kaske ja Ursula Matvejevat ning nende juhendamisel esinenud õpilasi.
Õp. Sirje Kereme’d, kes
pälvis auhinna Tiigirihüppe
SA ja Microsofti metoodiliste
õppematerjalide konkursil.
10d klassi võistkonda,
kes saavutas III koha spordimälumängu “Bumerang”
piirkondlikus voorus.
Üleriigilisel filosoofiaolümpiaadil hästi esinenud
Mati Pussi (12d) ja Martin
Palmi (11d) ning nende juhendajat õp. Genadi Noa’d.
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School Fashion Show 2006

Teated
7b klassireisile Leetu, mis
toimub 30.05-01.06.06, on
vabu kohti.
Lähem info Laine Lehtolt
(klass 408 või muusika vaheruum 409a).
Laine Lehto,
klassijuhataja

KG koolituskeskus Osilia
kinkekaart
Kui ei tea, mida jõuludeks, sünnipäevaks, juubeliks, pulmadeks, emadepäevaks, isadepäevaks, kooli
lõpetamisel jms. puhuks kinkida oma lähedastele, töökaaslasele siis osta koolituskeskus Osilia kinkekaart.
Kinkekaardiga saab kaardi omanik sellel oleva summa ulatuses valida koolituse
meie koolituskalendrist.
Kinkekaardid on 250,
500 ja 1000 krooni väärtuses.
Kui ostusumma ületab
kinkekaardi vääringu, saab
raha juurde maksta. Kui ostu
summa on väiksem kui kinkekaardi väärtus, raha ei tagastata.
Kinkekaart kehtib ühekordse maksevahendina näidatud ajani.
Kinkekaardi
kujundas
Gert Lutter.
Kinkekaardi saab osta
meie büroost, tellida posti
teel või lasta saata otse kingi
saajale. Helista 5 22 44 99. 45
56 576 või saada e-post: osilia@oesel.edu.ee
Kinkekaarti esitleti avalikkusele Täiskasvanud Õppija Nädalal 7.10.2005.
Maie Meius,
koolituskeskuse juhataja

Õnnelikud grand prixi omanikud - 7. b klassi neiud kollektsiooniga” Day after tomorrow”

Laupäeval 1.aprillil toimus koolinoorte moe-ja loomekonkurss School Fashion Show 2006, kus osales 39
parimat tööd üle maakonna.
Meie koolist oli lõppvooru
valitud 13 moekollektsiooni. Tihedas konkurentsis
saavutas 7 b klassi tütarlaste kollektsioon “Day after

tomorrow” (fotol) peavõidu -GRAND PRIX (autorid
Merilin Heinsoo, Imbi Võrel; Hanna-Maria Kahju,
Kertu Kesküll, Kristi Kandima, Keidi Saks).
Eripreemiad jagati parimatele: kunstnikutööle (autor Kerli Koovisk, 10 a), lavalisele liikumisele (autor

Maris Tustit, 9b), käsitööle
(autor Katrina Kaubi,10 f),
modellile nooremas vanusegrupis (Kristiine Pajussaar,
5b), make up´ile (autor Pilvi
Käiro 11 a).
Suur tänu kõigile osalejatele ja kaasaaitajatele!
Raili Kaubi,
käsitööõpetaja

Klassidevahelise võistluse hetkeseis
Klassidevahelise võistluse tulemused peale III õppeperioodi – kes juhivad
tasavägist võistlust?
Jällegi on aeg teha kokkuvõtteid. Seekordsed tulemused on alljärgnevad: I
kooliastme võistluse esikolmiku kohad on saavutanud
b-klassid: I-II kohta jagavad
1b ja 2b klass, III koht – 3b
klass. II kooliastme I koht
kuulub seekord 4a klassile, II koht 5a ning III koht 4b
klassile.
III kooliastme arvestuses
jagunevad ürituste osas kohad 9a (1.koht), 9b (2.koht),
7a (3.koht). Õppetöö tulemusena on esikohale tõusnud
8b, 2.kohale 7c ning 3.kohale 8c klass. Gümnaasiumi
osa ürituste arvestuses võidutseb seekord 11a, kellele
järgnevad 10a (2.koht) ja 10f

11A kollektsioon moekonkursil. Foto: Gert Lutter

(3.koht). Õppetöös seevastu näitavad eeskuju abituriendid: 1.koht - 12a, 2.koht
- 12d, 3.koht – 11a.
Kuigi on käes juba viimane õppeperiood, on siiski veel kõik võimalused

võistluse võitmiseks avatud.
Võistluse tabeleid on võimalik kooliastmete ja õppeperioodide lõikes jälgida kooli
kodulehelt.
Renate Pihl,
huvijuht
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Mini-Missi ja Mini-Misteri kandidaadid 2006
1

KG Mini-Miss ja Mini-Mister 2006 toimub 20.aprillil
kell 18.00 kooli aulas!
Traditsiooniks saanud üritus toimub Kuressaare Gümnaasiumis järjepidevalt juba
alates 1998. aastast. Võistlusel on võimalik osaleda 4.-6.
klasside esindajatel. Võistluse kestel näitavad kandidaadid oma oskusi järgmistes
kategooriates:
tutvustusvoor, artistivoor, videoklipp,
liikumisvoor ja üllatusvoor.
Palun lõika välja sedel ja
hääleta oma lemmikpoisi ja
lemmiktüdruku poolt, hääletussedelid too aga huvijuhtide ruumi hääletuskasti!
Nende sedelite alusel selgub
KG Mini-Miss ja Mini-Mister
2006 publikulemmikud.
Kandidaadid vastasid eelnevalt ka enda tutvustamiseks viiele alljärgnevale küsimusele: 1. Kelleks tahan
tulevikus saada ja miks? 2.
Minu iidol (eeskuju)? Miks?
3. Millised 5 sõna iseloomustavad mind kõige paremini?
4. Minu suurim soov? 5. Kui
ma oleksin KG direktor, siis
(mida teeksin?)...
1. Laura Oolup (4a)
Laura: 1. Riiete disaineriks, sest ma olen paljusid
moode joonistanud. 2. Minu
õde, sest ta on juhtinud mind
muusikasse. 3. Aktiivsus,
kangekaelsus, uudishimulikkus, sõbralikkus, südamlikkus. 4. Mini-Missiks saada. 5.
Täidaksin laste soove. Oleksin heasüdamlik ja õpetaja, kes ei karjuks. Prooviksin
meie kooli kõige ilusamaks ja
5
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turvalisemaks teha.
2. Liis Lepik (4a)
Liis: 1. Näitlejaks, sest see
amet meeldib mulle ja on huvitav. 2. Ema. Ta on tore ja
hea inimene, tal on palju tuttavaid ja ta on hea eeskuju.
3. Sõbralik, abivalmis, ilus,
sportlik, rõõmus. 4. Et keegi kuskil ei kakleks ja oleks
rahu. Saada Mini-Missiks. 5.
Ma teeksin juurdeehitust ja
oleksin õpilastega. Teeksin
troopika-aia ja lisaksin ujulasse torusid.
3. Marleen Kubits – Kevin
Saar (4b)
Marleen: 1. Sisekujundajaks, ei tea...lihtsalt tahaksin.
2. Ema, sest ta lihtsalt on nii
tore ja hea ema. 3. Julge, iseseisev, tark, nutikas, kaasahaarav. 4. Elada kuskil mere
ääres, hommikul sõidaks delfiiniga kooli. 5. Pikemad vahetunnid.
Kevin: 1. Võrkpalluriks,
sest mulle meeldib see. 2.
Isa, sest ta on hea lauatennise mängija. 3. Sportlik, osav,
nutikas, lihtne, tark. 4. Saada
eesti parimaks võrkpalluriks.
5. Sõidaksin reisile.
4. Anli Luup – Silver Ringvee (4b)
Anli: 1. Lauljaks, sest mulle meeldib laulda. 2. 3. Hääl,
nali, muusika, sinine ja punane. 4. Saada kuulsaks. 5. Ma
sõidaksin välismaale üheks
kuuks.
Silver: 1. Sportlaseks. 2.
Erki Nool, sest mulle meeldib
sporti teha. 3. Hoolas, tead6

3

mishimuline, sportlik, edasipüüdlik, aus. 4. Et mul oleks
head hinded ja et koolis oleks
kõik hästi. 5. Teeksin korda
kooli staadioni.
5. Kätlin Nõgu – Siim Pildre (4b)
Kätlin: 1. Modelliks, sest
mulle meeldib modellindusega tegeleda. 2. Tyra Banks.
3. Heasüdamlik, lõbus, lahke,
aktiivne, positiivne. 4. Tahan
koera. 5. Kui mina oleksin
kooli direktor, siis mina muudaksin tundide algusaega.
Siim: 1. Jalgpalluriks, sest
olen hea. 2. Isa, tahan olla tema moodi. 3. Sõbralik (vahel
mitte), sportlik, nägus, tegutsemishimuline, viisakas. 4. Ei
ole suurimat soovi. 5. Remondiks kooli ära, lõpetaks kooli
remondi.
6. Elariin Kruusamägi –
Karmo Salong (4b)
Elariin: 1. Loomaarstiks
sellepärast, et mulle meeldivad loomad ja on tore, kui
nad on terved. 2. Ema, sest
ta on julge ja enesekindel. 3.
Sõbralik, tagasihoidlik, õiglane, kohusetundlik, abivalmis. 4. Et soovid täituksid. 5.
Teeksin koolivormi, sest siis
oleksid ühtemoodi riides ja
neil on ka kergem, kellel on
peres vähem raha.
Karmo: 1. Ei tea veel. 2.
Hea, siis on lahe. 3. Ilus, kena, lahe, lõbus. 4. Saada rikkaks. 5. ...Oleksin ka hea direktor.
7. Johanna Sepp – AinJoonas Toose (5a)
7

4

Johanna: 1. Mul on tööleminekuni kaua aega, seepärast ei julge midagi kindlat
välja pakkuda. Tähtsaks pean
aga seda, et mu tulevane
amet ja töö mulle väga meeldiks. 2. Mul ei ole kindlat iidolit, sest kellekski teiseks
ikka ei saa. Käitun, õpin ja
arendan ennast nii, et olla iseenese iidol. 3. Lahke, sõbralik, lõbus, südamlik ja natuke
vallatu. 4. Ma soovin, et minul ja mu lähedastel kõik õnnestuks ja korda läheks. Soovin olla lihtsalt õnnelik. 5. Ma
oleksin üle kooli tüdruk, aga
kuna meie koolis on nii mõnus direktor, siis jätan kooli
ikkagi tema juhtida.
Ain-Joonas: 1. Ma pole selle peale veel täpselt mõelnud,
sest praegu on vaja mõelda kooli lõpetamisele. 2. Enda isa ja ema ja õde. Nad on
heatahtlikud, ausad ja toredad inimesed. 3. Heasüdamlik, lõbus, järjekindel, sõbralik, aeglane. 4. Lõpetada kool
hästi. 5. Remondiksin garderoobi ja riietusruumid.
8. Eliise Kõiv – Kevin Schultz (5a)
Eliise: 1. Ma ei tea, kelleks
ma saada tahan, aga võib-olla
näitlejaks, sest mulle meeldib
laval olla ja esineda ning see
tundub huvitav töö olevat. 2.
Mul ei ole iidolit, tahan olla
see, kes olen, ma ei taha olla
kellegi sarnane. 3. Lõbus, abivalmis, sõbralik, nutikas, heasüdamlik. 4. Et maailmas valitseks rahu ja et minu perega
oleks kõik korras. 5. Teeksin
sööklasse veel ühe kassa, sest
8



Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Meie KG, 5. aprill 2006

Mini-Missi ja Mini-Misteri kandidaadid 2006

10. Eliisa Annusver – Klemet Vaha (6a)
Eliisa: 1. Ei ole veel erili13

11. Merlin Nõgu – Kristo
Koert (6a)

13. Kadri Kula (6b) – Andri
Altmäe (6a)

Merlin: 1. Pole päris kindel, varem tahtsin saada stilistiks, kuid nüüd ei tea enam.
2. Otsest iidolit pole. On palju inimesi, kelle moodi tahaks
natuke olla. Iseendaks on kõige parem jääda :) 3. Huumorimeelne, lõbus, sõbralik, aktiivne, abivalmis. 4. Ei tohi
öelda, muidu ei lähe täide. 5.
Tahaksin, et kool algaks kõige varem kell 12.00, siis saaks
natuke rohkem magada.
Kristo: 1. Detektiiviks, kuna selline uuriv ja palju erinevaid teadmisi nõudev töö
oleks põnev. 2. Pole kindlat iidoli. 3. Rahumeelne, sportlik,
sõbralik, hajameelne, uudishimulik. 4. Elada ekstreemset

Kadri: 1. Maniküüriks. 2.
Ma ei võta kelleltki eeskuju.
Ma ei tahagi kellegi moodi
olla. :) Igaüks on omamoodi
isiksus. 3. Sõbralik, abivalmis,
enesekindel, julge, aus. 4. Eks
meil kõigil ole omad soovid
ja unistused. 5. Ma arvan, et
meie kool on niigi äge!
Andri: 1. Ujujaks, see on
lahe. 2. Aivar Laus, sest ta on
lahe. 3. Tugev, sexikas, ilus,
sportlik, lahke. 4. Saada ujujaks. 5. Teeksin uued riietusruumid.

14

12. Stina Silluste – Antti
Adoson (6a)
Stina: 1. Ei ole veel selle peale mõelnud. 2. Minust
vanemad inimesed (nt. ema,
isa, vanem õde). 3. Sõbralik,
rõõmsameelne, heatahtlik, lõbus, aktiivne. 4. Palju reisida.
5. Tunde võiks vähem olla.
Antti: 1. Rulluisutajaks,
kuna mulle meeldib täiega
atressive in-luiega tegeleda.
2. Polegi nagu, aga jah, kui teda „iidoliks“ võib pidada, siis
Alex Broskov. 3. Lahe, lõbus,
kisav, jutukas, rumal (: 4. Pole, aga kindlasti kunagi tuleb.
5. Rohkem pidusid, vähem
õppimist!

14. Kristin Aavik (6b)
1. Disaineriks, sest mulle
meeldib õmmelda enda kujutluse järgi. 2. Pole. 3. Julge,
15

aktiivne, lõbus, humoorikas,
natuke laisk. 4. Et mu kõik
soovid täituksid. 5. Annaksin palju vabu päevi ja e-maili teel õpiks.

15. Kaisa Silluste - Denis
Losnikov (5b)
Kaisa: 1. Näitlejaks või arhitektiks, sest meeldib. 2. Minu perekond, sest nad on
mind üles kasvatanud. 3.
Tark, sportlik, arukas, abivalmis, sõbralik. 4. Palju reisida.
5. Ma ei teeks midagi teistmoodi, mulle meeldib nii nagu praegu on.
Denis: 1. Tahan lenduriks
saada. Minu isa töötab lennujaamas ja olen lennukite huviline. 2. Tahan olla enda isa
moodi. 3. Hea, sõbralik, abivalmis. 4. Saada rikkaks. 5.
Teeksin nõnda, et kõik tahaksid koolis käia.
Nende sedelite alusel valitakse
KG Mini-Miss ja -Mister
2006 publikulemmik.

Kristiine: 1. Disaineriks ja
näitlejaks, sest mulle meeldib! 2. Suured vennad :D Niisama. 3. Ilus, armas, andekas,
julge, tubli :D 4. Polegi. 5.
Teeksin koolist sellise koha,
kuhu kõik tulla tahaksid.
Kevin: 1. Näitlejaks või
arhitektiks. Mulle meeldib. 2.
Minu perekond, nad kasvatasid mind. 3. Sportlik, tark,
sõbralik, osav, nupukas. 4.
Reisida paljudesse maadesse.
5. Teeksin midagi sellist, et
kõigile meeldiks koolis käia.

elu. 5. Direktor ei saa koolis
midagi erilist muuta, sest tema võim on piiratud...nii et ei
muudaks midagi „erilist“.

MINU LEMMIK

9. Kristiine Pajussaar – Kevin Kaljumäe (5b)

si plaane tehtud :) 2. Iidol on
ema, kuna ta õpetab ja aitab
mind. Ja mul on tore ema. 3.
Lõbus, lahke, abivalmis, usaldusväärne, sõbralik. 4. Ei tahaks avaldada. 5. Kui ma
oleksin KG direktor, siis teeks
nii, et õpilastel oleks hea koolis käia. Ei lubaks õpetajatel
koduseid töid jätta.
Klemet: 1. Mina veel ei
tea, kelleks ma tahan saada,
aga las aeg näitab. 2. Andrus Veerpalu, sest ta on palju
saavutanud vähese ajaga. 3.
Mind iseloomustavad kõige
rohkem sõnad: hüperaktiivne, megalõbus, lõbus, sõbralik, huvitav. 4. Ei saa avaldada, muidu ei lähe täide. 5.
Siis ma juhiksin KG-d hästi ja
osavalt, aga kui aus olla, siis
ma ei tahaks saada KG direktoriks.

12

Nende sedelite alusel valitakse
KG Mini-Miss ja -Mister
2006 publikulemmik.

kunagi ei jõua süüa (nii pikad
järjekorrad on). Teeksin söökla suuremaks.
Kevin: 1. Päris täpselt ei
tea ma veel, kelleks tahan
saada. Arvan, et mulle sobib
loominguline töö. Võibolla
saab minust tulevikus disainer või arhitekt. 2. Mul ei ole
kindlat iidolit. Arvan, et paljudelt inimestelt on midagi
õppida. Kõige rohkem on minu eeskujuks minu vanemad,
sest nad on mulle kõige lähedamal ja ma õpin ka nende
vigadest. 3. Sõbralik, rahulik,
kohusetundlik, rõõmus, aus.
4. Tahaksin saada hea hariduse ja töö, et tuleksin tulevikus endaga toime ja saaksin
ka teisi aidata. 5. Teeksin nii,
et kool algaks hiljem, sest tahaks hommikuti kaua magada ja söögivaheaeg võiks olla
pikem. Muidu on koolis tore.

11

MINU LEMMIK

10

KG Mini-Miss 2006 KG Mini-Mister 2006

9
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Kui tunnete, et enam ei suuda, siis uskuge
iseendisse, ja uskuge, et suudate veel...
ehk Priit Sepp Eesti sõjaväe igapäevaelust.
Eellugu:
28. veebruaril kell 12.00
lõpetas meie kooli vilistlane Priit Sepp 11 kuud kestnud iga õige mehe kohustuse ehk siis ajateenistuse. Priit
on lahkelt nõustunud pajatama meile sõdurielu raskustest ja rõõmudest ja Eesti sõjaväe elust.
Kas läksid sõjaväkke heameelega või nii-öelda “sunniviisiliselt vabatahtlikult”?
Sõjaväkke astumise otsuse tegin siiski mina ise, mitte
riik. Sunniviisiliste toimingutega on asi halb- need tekitavad psühholoogilise tõrke ja
seepärast on kasulik ise see
samm astuda, enne kui vabatahtlikkus saab pealesunnituks.
10 omadust, mis sõjaväkke
mineval noormehel kindlasti olema peavad.
Üldjoontes ei olegi midagi vaja. Kõik, mis üle on, nullitakse esimese kolme kuu
jooksul, ning kõik omadused, mis puudu on, “lihtsalt”
avastad endast. Mõned omadused, mis kindlasti elu lihtsamaks teevad: • Sportlikkus
• Vastupidavus
(füüsiline
kui vaimne) • Kohanemisvõime • Juhtimisoskus (neile, kes soovivad jaoülemaks
saada).
Kindlasti on neid veel, aga
need on esimesed, mis meelde tulid.
Kus sõjaväes oled teeninud?
Teenisin aega Eesti Mereväebaasis. Esimesed kolm
kuud Ekipaaži õpperühmas,
seejärel Logistika Kompaniis.
Kas sõjavägi muudab inimest?
Inimene muutub kogu
aeg. Ajateenistuse jooksul on
see muutumine kiirendatud.
Sõduri argipäev, kirjelda.

*-peale õppursõduri aja
(esimesed kolm kuud) lõppu
06.00 Äratus, 06.03(06.05*)
Hommikuvõimlemine,
06.25 (06.15*) Hügieen, 06.45
(06.25*) Hommikusöök, 07.10
(06.50*) Hommikune koristus, 07.40 (07.15*) Hügieeni kontroll, 07.50 Hommikune rivistus, lipu heiskamine,
Õppetunnid (teenistuspraktika*), 12.50(12.20*) Lõunasöök, Õppetunnid (teenistuspraktika*),
17.00
Reservtunnid (vaba aeg*),
17.50(18.20*) Õhtusöök, Õhtune koristus, Vaba aeg, 21.25 Õhtune rivistus, loendus, õhtused kätekõverdused, hügieen,
22.00 öörahu.
Puhkepäevadel asendab
õppetööd ja teenistuspraktikat vaba aeg, üldmajanduslikud tööd, sport. Pühapäeval
lõunasöögist õhtusöögini külastusaeg.
Kirjelda eeskujulikku eesti sõdurit.
Tsiteerin Eesti kaitseväelase tõotust:
“Mina tõotan jääda ustavaks demokraatlikule Eesti
Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale, kaitsta Eesti Vabariiki vaenlase vastu
kogu oma mõistuse ja jõuga,
olla valmis ohverdama oma
elu isamaa eest, pidada kinni
kaitseväe distsipliinist ning
täpselt ja vastuvaidlematult
täita kõiki oma kohustusi...”
Kõige eredam seik sõjaväeelust?
Päris palju toredaid mälestusi sai küll.
Aga kõige eredam oli
kindlasti 4. aprilli hommik,
kui meid sinna viidi. Paljudel oli alles “tsiviili lõhnad”
küljes. Kohe, kui bussist väljusime, pidime rivikorras liikuma, mis oli meile täiesti
võõras. Siis läksime riviplatsile seisma. Seisime ligi kaks
tundi. Selle aja jooksul tehti
meile selgeks, kes me oleme
(st kes me ei ole). Siis jagati
kätte varustus. Seda oli ikka

niipalju, et oi- oi -oi. Oleksime siis teadnud, et seda kola
peame kaasas kandma enamvähem kogu järgmised kolm
kuud, oleksime osa sellest
heaga lattu jätnud. Aga läks
nii, nagu läks. Esimese nädala saime lihtsalt territooriumi
koristada, sest Lääne RKO
oli meid sinna oodatust nädal varem kohale viinud. Ikka juhtub.
Üldiselt, mis sõjaväes
meeldis, mis mitte?
Meeldis: Sai palju uusi tutvusi. Kasvas isamaaarmastus. Saavutati füüsiliselt hea
vorm. Elementaarne relvakäsitlusoskus. Lisaks õnnestus neljal meist läbida väljaõpe, mille tulemusena saime
laeval töötamiseks vajalikud
madruse paberid Revali Merekoolist ja tuletõrje algõppe läbinu tunnistuse Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja
Päästekolledzist jne.
Ei meeldinud: Lõpupoole andis eriti tunda hommikune ärkamine, see tundus
ikka eriti vastumeelne. Suhteliselt sageli esines niisama
istumist. Kaadrikaitseväelaste osade eksimuste puhul sai
karistada ajateenija. Arusaamatud ja kohati naljakad formaalsused.
Kas sõjaväeteenistus tuli
kasuks?
Tuli kindlasti. Ajateenistuse ajal avastad päris palju
enda ja ümbritsevate võitlejate kohta. Nii mõnedki väärtushinnangud
saavutavad
kõrgemad prioriteedid ja samas märkad, et mõned varem
nii tähtsana tundunud nüansid muutuvad läbipaistvaks
ja minetavad oma olulisuse.
Kindlasti kasvatab ajateenistus patriootlikku meelt ja isamaa-armastust. Kui kuuled
Eesti Vabariigi hümni, muutub ikka süda soojaks!
Kas Eestil peaks olema sõjavägi? Miks ?
Peab

olema.

Niikaua,

Priit Sepp. Foto: erakogu

kuni püsib Eesti Vabariik,
peab olema ka Eesti Sõjavägi, kuigi leian, et ajateenistus
oma praeguses vormis vajab
ümberkorraldusi.
Iga Eesti Vabariigi meessoost isik peaks olema võimeline kaitsma oma kodu ja
pere.
Mida soovitad KG poistele
ja noormeestele, kel sõjavägi alles ees?
Need, kes sõjaväkke ei
taha minna, leiavad selleks
kindlasti omad võimalused.
Aga soovitan siiski sõjaväes
ära käia, see ei ole lihtsalt mahavisatud aeg, te õpite nii
mõndagi uut. Ja kui tunnete,
et enam ei suuda, siis uskuge
iseendisse, ja uskuge, et suudate veel!
Suur tänu Sulle, Priit, meeleoluka ülevaate eest!
Sofia Hratkevitš,
Liina Reinart, 11A klass
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Teated
12.04 kell 11 on keskraamatukogus Kati Murutar.
Peamiselt oma lasteraamatut “Tuudur, Prints ja
gripp” tutvustamas , aga
küllap ta juba räägib ka elust
ja inimestest. Olete oodatud!
Liilia Virves,
lasteosakonna juhataja

Lühidalt
Eesti Koolimiss 2006
Seoses tõsiasjaga, et Koolimissi KG eelvooru registreeris tähtaegselt täpselt üks
kandidaat, jääb koolisisene
eelvoor ära ning lõppvõistlusele sõidab Kuressaare Gümnaasiumit esindama ainsa
kandidatuuri esitanu - 12b
klassi õpilane Heleri Reek.
Lõppvõistlus toimub Saku
Suurhallis 13.mail 2006, kuhu on huvilistel võimalik
minna ka omadele kaasa elama! Rohkem informatsiooni ürituse kohta leiate Eesti
Koolimissi ametlikult kodulehelt aadressil: www.miss.
ee.
Renate Pihl,
huvijuht

Linna koolid võistlesid
rahvastepallis
30. märtsil toimusid 12x
kevadised linna koolide KV
rahvastepallis 3.-5. klasside
poistele ja tüdrukutele Vanalinna Kooli auhindadele .
Kohal olid kõigi nelja kooli
võistkonnad.
Selle õppeaasta viimased pallimängud olid meile
edukad, tulime üldvõitjaks
( kokku liideti 6 võistkonna tulemused). 3. kl. poisid,
4.kl. poisid ja tüdrukud saavutasid I kohad, 3.kl. tüdrukud II koha ning 4.kl. tüdrukud III koha.
Eelmise üldkarika võitsime aastal 1997. Suur tänu
kõikidele poistele ja tüdrukutele, kes mängima tulid!
Marianne Baran,
kehalise kasvatuse õpetaja
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XXVII Eesti Meistrivõistlused
jõutõstmises olid edukad
Võistlused toimusid 18 19.märtsil 2006 Tartus Kõrvekülas. Meie koolist võttis
osa 6 õpilast, kes võistlesid
SK Jõumees klubi nime all.
Esimesel päeval võistlesid noorte ja juunioride vanuseklassid. Tulemused olid
tasemel: kehakaalus –60kg
võitis 1. koha Alo Kauber,
10e (kükk 170kg(jer)1, lamades surumine 132,5kg(er)2
ning jõutõmme 180kg(ner)3
- kogusumma 482,5kg(jer)).
Kehakaalus –67,5kg võttis 1. koha Priit Paakspuu,
9c (kükk 190kg, lam. surumine 145kg(jer), jõutõmme 200kg – kogusumma
535kg(jer)).
Kehakaalus –75kg saavutas kõrgeima 1. koha Raigo Kuusnõmm, 11b (kükk
230kg(ner), lam. surumine
140kg ning jõutõmme 235kg
– kogusumma 605kg(ner)).
Kehakaalus –82,5kg võitis Rait Sagor, 9d 1. koha
(kükk 200kg(ner), lam. surumine 145kg(ner) ning
jõutõmme 260kg(ner) – kogusumma 605kg(ner)).
Noorte neidude arvestuses võttis osa ka Kärt Karpovski, 10e, kes sai absoluudis 1. koha (kükk 80kg,
lam. surumine 50kg ning
jõutõmme 100kg – kogusumma 230kg).
Veelgi enam - küki alavõidu sai Raigo Kuusnõmm, lam. surumise üldarvestuse võitis Alo Kauber
ning jõutõmbes võttis esikoha Rait Sagor.
Absoluutarvestuse
(wilks’i punktid) kohad kogusummas: 1. Raigo Kuusnõmm 446,67 punkti, 3.
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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)

Alo Kauber 418,57 punkti, 4. Priit Paakspuu 414,95
punkti, 6. Rait Sagor 413,7
punkti.
Võistkondlikus arvestuse (võistkonna annavad
klubist 4 parimat) noortes võitis SK Jõumees edestades kaasvõistlejaid pika edumaaga: 1694 punkti,
mis oli kõigi aegade parim
tulemus (teine koht oli alles
1438 punkti). Panuse andsid kõik noorte klassis võistelnud poisid.
Juunioride
arvestuses võistles Rain Kuusnõmm (12e) kehakaalus
–75kg ning saavutas 1. koha (kükk 175kg, lam. Surumine 100kg ning jõutõmme 160kg – kogusumma).
Absoluudis sai ta 11.koha
333,43 punkti. Rain aitas ka
kaasa SK Jõumehe juunioride klassi võistkondliku arvestuse teisele kohale.
Teisel päeval võtsid
Kärt, Priit, Raigo ja Alo osa
ka täiskasvanute arvestuses. Naiste arvestuses kehakaalus –60kg sai Kärt 3.
koha (kükk 85kg, lam. surumine 45kg ning jõutõmme
95kg – kogusumma 225kg).
Naiste arvestuses absoluudis tuli ta 7.kohale 257,22
punktiga.
Edasi meeste arvestusse. Kehakaalus –60kg
võttis Alo 1.koha (kükk
180,5kg(jer), lam. surumine
137,5kg(er) ning jõutõmme
182,5kg(ner) – kogusumma
500kg(jer)).
Kehakaalus
–67,5kg
jäi Priidule 2. koht (kükk
195kg(jer), lam. surumine 145kg ning jõutõm-
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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)

me 200kg – kogusumma
540kg). Ning viimaks kehakaalus –75kg sai Raigo 2.
koha (kükk 215kg, lam. surumine 150kg ning jõutõmme 245kg(ner) – kogusumma 610kg(ner)).
Absoluutarvestuse (wilks’i punktid) kohad kogusummas: 7.Raigo
Kuusnõmm 447,56 punkti,
12.Alo Kauber 429,7 punkti ning 15.Priit Paakspuu
418,82 punkti. Raigo ja Alo
aitasid kaasa täiskasvanute võistkondliku tiitli võitmiseks. Eesti kõigi aegade
parema tulemusega tehti
Tallinna Politsei Spordiseltsile pähe 5 punktiga, võidupunktideks oli 1843.
Kui keegi tahab tulemustest täielikku ülevaadet, siis
saab seda vaadata järgnevalt aadressilt: www.silbaum.net. Nagu näha tehti väga palju Eesti rekordeid üle.
Saaremaa rekordid ületati
peaaegu iga katsega.
Suurepärase
treeneritööga on hakkama saanud
Eesti parim jõutõstetreener Jaan Salu spordiklubist
Jõumees, kes on võistlejaid
karmi käega treeninud.
Lühendid:
Jer – Eesti rekord juunioride klassis
2
Er – Eesti rekord (täiskasvanute)
3
Ner – Eesti rekord noorte
klassis
1

Janar Kolk,
10A klass

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Saaremaa Kaubamaja

