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Lk. 1
Idamaiste võitlus-
kunstide treening- 
ringid Inspiras! Lk. 2

Leivanädala ürituste 
kokkuvõtet saad 
lugeda siit. Lk. 3

Spordipäeva tulemu-
sed ja tagasiside 
õpilastelt.

Idamaised võitluskunstid tulevad

KG Huvikoolis Inspira  
alustavad  oktoobri kesk-
paigast tegevust  erinevate 
idamaiste võitluskunstide 
treeninggrupid.

Treeneriks on Saaremaal 
pärit, mitmeid aastaid mand-
ril ja välismaal end täienda-
nud Raivo Paasmaa. Võitlus-
kunstide stiilid on:

1. Ninjutsu - vanade jaa-
pani varisõdalaste kunst - 

alates 16st eluaastast.
2. Gijimonkai karate-jut-

su - sportkarate klassikaline 
vorm - alates 14st eluaastast.

4. Kendo - samurai mõõ-
gavõitluse kaasaegne sportlik 
vorm - alates 16st eluaastast, 
see treening eeldab kindlas-
ti kooskõlastust ka vanema-
tega.

5. Iaido - samurai mõõga-
tehnika - alates 18st eluaas-

tast.
17. oktoobril  õhtul kell  

17.30 Kuressaare Gümnaa-
siumi aulas tutvustab Raivo 
Paasmaa lähemalt kõiki vii-
te võitluskunsti stiili ning sa-
mas on võimalus end ka ringi 
registreerida.

Tiia Leppik, 
Inspira huvikooli direktriss

Juhtkond tänab
12. klasside õpilasi, õpe-

tajate päeva direktsiooni ja 
Valjala Põhikooli toreda õpe-
tajate päeva eest.

Pilvi Karu, õpetajate 
omaloominguliste tööde näi-
tuse korraldamise eest.

Ootame koolieelikuid AB 
Kooli.

Õpilaste registreerimi-
ne 13. oktoobrini Kuressaa-
re Gümnaasiumi kodulehe-
küljel.

Ülle Jasmin, 
AB Kooli õpetaja

Õpilaste sünnipäevad

Johanna Toplaan 8B 11.10.
Hillar Kapsta 6A 12.10.
Laura Killandi 8B 12.10.
Martin Palm 12D 12.10.
Joonas Tomingas 9B 13.10.
Liina Jürisson 12E 13.10.
Kätlin Kamm 10E 13.10.
Mari Sesmin 10D 13.10.
Getter Must 6B 14.10.
Kristiina Koel 9B 14.10.
Olar Tool 6B 14.10.
Erko Tsernobrovkin 8B 15.10.
Margus Magus 10C 15.10.
Mikk Rajaver 11D 15.10.
Kristin Puck 11F 15.10.

Töötajate sünnipäevad

Maret Laurson 11.10
Eha Kask 13.10
Laine Lehto 14.10
Maili Rasva 15.10
Anne Mets 17.10* 

Palju
õnne!

�8. ja �9. oktoobril toimub 
klassidevaheline omaloo-
minguliste laulude kon-
kurss.

Vt. juhendit 27. septemb-
ri infolehes. Konkurss toi-
mub vahetundide ajal, täp-
sem info hiljem.

Mai Rand, 
muusikaõpetaja

Teated

Esimesed Eesti meistrivõistlused Kyokushinkai-karates,
Traditsioonilise võistluse avamise hetkel päikesetõusuga... välistemperatuur -24 kraadi. Foto: erakogu

Täiendkoolitus vene keele õpetajatele
Teisipäeval, 3. oktoob-

ril osalesid Pärnus Puški-
ni keelekeskuse poolt kor-
raldatud metoodikaalastel 
loengutel õpetajad Anne-
li Auväärt, Ursula Matveje-
va ja Ellen Kask. Seminar sai 
teoks koostöös Moskva Puš-
kini- nimelise Riikliku Ve-
ne keele Instituudi ja Tallin-
na Puškini keelekeskusega. 
Lektoritena astusid õpetaja-
te ette pedagoogikateaduste 
doktor, Puškini keelekesku-

se direktor ja meile tuntud 
õpikute autor Inga Mangus 
ja pedagoogikateaduste dok-
tor professor E. G. Azimov 
Moskvast. Teemadeks arvu-
ti ja interneti kasutamine õp-
petundides. Meie õpetajate-
le pakkusid erilist huvi CDle 
salvestatud materjalid, mida 
oli võimalik ka kaasa osta ja 
lisamaterjalidena tundides 
kasutada. Toredaks üllatu-
seks olid meile personaalselt 
kingiks saadud raamatud  

(„Priroda Rossii“. Tjutševi 
luuleraamat aastaaegadest 
ja mitmed teised toredad 
väljaanded). Loodame, et 
keelekeskus edaspidigi te-
geleb vene keele õpetajate 
täiendõppega ja loomulikult 
on meie kõigi soov, et täie-
neksid õppevahendid uute 
ja kaasaegsetega.

Ellen Kask, 
vene keele vanemõpetaja
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Leivanädal 2006
Eestlane on oma kodu-

maal vähemalt tuhat aastat 
rukist kasvatanud ja rukki-
leiba söönud, leiba peeti pü-
haks, temaga käidi ümber lu-
gupidavalt. Vanasõna ”Austa 
leiba, leib on vanem kui meie” 
viitab rukkileiva erilisele tä-
hendusele. 

2.-6. oktoobrini toimus 
Kuressaare Gümnaasiumi I-II 
kooliastmes leivanädal. Hu-
vilised võisid tutvuda kooli 
raamatukogu töötajate ja õp. 
Ruth Jasmini kujundatud te-
maatiliste väljapanekutega, 
kõigil „Meie KG” lugejatel oli 
võimalus osaleda leivanädala 
viktoriinis.

Esmaspäeval ja reedel tut-
vustasid Karja Pagariäri OÜ 
ja AS Leibur kõigile 1.-6. klas-
si õpilastele  meie rahvus-
sümbolit rukist ja üht olulise-
mat rahvustoitu rukkileiba.

Tutvustuste ja väljapane-
kute keskseteks teemadeks 
olid: 1) rukki kasvatamise ja 
töötlemise tutvustamine; 2) 
rukis ja rukkileib kui rahvus-
kultuuri osa; 3) rukkileib kui 
tervislik ja mitmekülgne toi-
duaine eestlaste toidulaual; 
4) leivatoodete tutvustus; 5) 
toitumisharjumuste teemal 

arutlemine.
Esmaspäeval toimus 1.-

3. klassi õpilastele võileiba-
de näitusmüük, kolmapäeval 
võistlesid 4.-6. klassi võist-
konnad võileibade võistlusel.

Korraldajad tänavad kõi-

ki, kes leivanädala ürituste 
kordaminekule kaasa aitasid!

Klassiõpetajate osakonna 
nimel

Grete Pihl, 
osakonna juhataja

Oli tore loomakaitsepäev!
3. oktoobril sõitsid I-VI 

klassi õpilased farme külasta-
ma. I klassid ja VI b klass kü-
lastasid Kaali seafarmi. Nii 
mõnigi laps nägi esimest kor-
da põrsast. Kui laulusalm üt-
leb, et “must nagu siga”, siis 
sealses seafarmis oli kõik vä-
ga puhas. Farmi pääses ainult 
sinistes sussides. Ka VI klas-
si lastele meeldis sigu patsu-
tada.

II klassid ja Vb klass käi-
sid Haeska suurfarmis. See 
oli elamus nii lastele kui ka 
õpetajatele. Lehmad jaluta-
sid laudas vabalt ringi, ar-
vutist näiteks jälgiti, kui pal-
ju vasikad olid päevas juurde 
võtnud. Ka III klassid käisid 
suurfarmis, aga Kärlal. Las-
tel küsimustest puudu ei tul-
nud: “Miks vasikad lehma 
häält teevad, on nendel sel-
leks põjust ka?”või “Kas va-

sikad õhtuks ikka ema juurde 
saavad?”. 

IV klassid jaVa klass sõit-
sid Järve turismitallu mets-
sigu vaatama. Metssigadest 
saime meeldiva ülevaate nii 
pildis (kultide kaklus) kui ka 
pererahva toredaid jutte kuu-
lates. Korraldati ka väikene 
matk mägralinnakus. Minnes 
vaadati üle 2 Mändjalas elut-
sevat  mägiveist. Pulli nina-
rõngas tekitas suurt elevust. 

VIa klassi võttis Haamses 
vastu perefarmi tubli pere-
naine Aili Kirst. Ta tutvustas 
kõigepealt pr Korstnapühki-
jat (kassi). Seejärel näidati ho-
buseid, lambaid ja kitsi. Kah-
juks oli kanaema tibud suure 
rohu sisse ära peitnud.

Elus asi on ikka kõige pa-
rem asi! Teda saab ju käega 
katsuda.

Reet Välisson, 
algklasside õpetaja

Leivanädala raames vasta-
sid õpilased viktoriiniküsi-
mustele leivategemise ja 
selle ajaloo kohta.

Tublid olid: Katrin Kane, 
Anna-Maria Lest ja Harlis 
Siinor II b klassist, Karmen 
Vikat III b klassist, Helena 
Pihlas VI b klassist ja Hannes 
Lõhmus X a klassist.

Viktoriini õiged vastused

1. Leiba valmistatakse 
rukkijahust.

2. Leivapätsi ei tohtinud 
panna lõikesuuga ukse poo-
le, sest siis pidavat nälg maj-
ja tulema.

3. Perenaised vajutasid 
enne küpsetamist leivasse 
ristimärgi kaitseks kurja sil-
ma eest.

4. Eestis hakati leivavilja 
kasvatama 11. sajandil.

5. Kombaini eelkäija oli 
viljapeksumasin.

6. Loomadele anti leiba 
jõuluööl ja karjalaskepäeval.

7. Juuretis on eelmisest 
leivateost järelejäänud või 
eelhapendatud taigen.

8. Leivalõime on puust 
nõu, millesse pandi leivatai-
gen hapnema.

9. Leivalasn on leivalabi-
das, millega leibu ahju pandi 
ja välja võeti.

10. Leivaga seotud vana-
sõnu on palju, näiteks: ”Aus-
ta leiba, leib on vanem kui 
meie”, ”Parem leivakooruke 
kodus, kui saiatükk võõrsil”.

Aitah kõigile, kel oli hu-
vi ja aega vastamiseks. Jätku 
leiba!

Ruth Jasmin, 
viktoriini koostaja

Võileibade valmistamise 
võistlus

Seoes leivanädalaga toi-
mus  teisipäeval võileibade 
valmistamise võistlus 4.-6. 
klassidele. Osales 6 võistkon-
da, kelle töid hindas žürii 
koosseisus Inga Engso, Tiiu 
Smidt ja Raili Kaubi.

Tihedas konkurentsis 
saavutas 1. koha 5B klassi 
võistkond (Marleen Kubits, 
Heelika Aavik).  2. koha saa-
vutas 4A ja 3. koha 5A võist-
kond. 

Eripreemia kõige origi-
naalsema võileiva eest said  
võistlejad 6A klassist. 

Raili Kaubi, 
neidude käsitöö õpetaja

Foto: Grete Pihl

Leivanädal

Foto: Merle Tustit
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Ala Neiud Klass Tulemus Noormehed Klass Tulemus

�00m jooks
1. Katrin Eiert 11B 13 1. Karel Lõbu 12A 11,4
2. Mari Truumees 10C 13,1 2. Keito Liiv 11B 11,6
3. Triin Juulik 10D 13,7 3. Jako Niit 11B 11,9

800m jooks
1. Angela Taro 10B 2.44,0

-2. Kädy Tänav 11A 2.53,4
3. Agnes Alevi 9A 2.57,1

�500m jooks -
1. Erki Elli 12A 4.39,0
2. Herman Toon 12A 4.51,0
3. Taavi Ilmjärv 11A 4.51,6

Kaugushüpe
1. Katrin Eiert 11B 4,69 1. Herkki Leemet 12A 6,36
2. Mari Truumees 10C 4,45 2. Tõnis Lukk 11A 6,33
3. Kädy Tänav 11A 4,42 3. Erkki Välinurm 10B 5,34

Kõrgushüpe
1. Katrin Eiert 11B 1,55 1. Raido Kahm 11A 1,95
2. Kaisa Õunpuu 10E 1,50 2. Herkki Leemet 12A 1,9
3. Lilli-Mai Rebel 10E 1,45 3. Sander Suurhans 11D 1,8

Kuulitõuge
1. Liisi Salong 10C 8,55 1. Tõnis Lukk 11A 12,99
2. Triin Saare 11B 8,2 2. Sander Suurhans 11D 12,18
3. Liis Poopuu 11D 7,73 3. Rait Sagor 10D 10,65

Kettaheide
1. Kätlin Peet 12C 24,67 1. Tõnis Lukk 11A 40
2. Liinu Tuust 10F 23,02 2. Sander Suurhans 11D 35,61
3. Krista Viipsi 12B 21,75 3. Herkki Leemet 12A 34,21

Odavise
1. Triin Saare 11B 31,1 1. Sander Suurhans 11D 58,19
2. Liis Poopuu 11D 26,14 2. Koit Simso 11C 50,63
3. Heddi Põld 12D 26,04 3. Tiit Juulik 12A 49,93

Kuressaare Gümnaasiumi 
kergejõustiku MV kokkuvõte

Õpilaste ja õpetajate poolne Kuressaare 
Gümnaasiumi tervisespordipäeva tagasiside
Plussid

5. klass: Avamine oli vin-
ge, eriti võimlemine; alad olid 
ka vahvad, oleksin tahtnud 
matkama, aga jäin kirjapane-
kuga veidi hiljaks ja kohad 
olid täis; spordipäev oli tore, 
eriti võimlemine; Country-li-
ne tantsud olid lõbusad, mul-
le meeldis kõik - nii sammud 
kui muusika; hästi korralda-
tud, sobivad kohad sportli-
keks tegevusteks; soojendus-
võimlemise sportlikud juhid; 
meeldis, et oli ühine soojen-
dusvõimlemine; showtants 
oli lahe; tore, et oli koolipäe-
val selline sportlik päev (neid 
võiks ka edaspidi olla!), hea 
vaheldus õppimisele; ekst-
reemne liikumine oli väga la-
he, teatevõistlus meeldis ka;  
kõik asjad, millest osa võtsin, 
meeldisid (soojendus, teate-
võistlus, ekstreemne liikumi-
ne; mulle meeldis see päev; 
hea oli, et sai 1-2 ala ise va-
lida; lõbus oli; mulle meel-
dis matk väga, rabas oli hu-
vitav, loodus oli ilus; meeldis 
matkal (koht, giid, bussijuht), 

kõik oli tore; sel päeval pol-
nud tunde ja jooks läks ka 
päris hästi; showtantsu õpe-
taja on MEGA; showtants ise 
on ka mega; alad olid huvita-
vad, igaüks sai valida endale 
sobiva ala; oli lahe, et teate-
jooksus said nii paljud joos-
ta; lõbusad ja sportlikud te-
gevused.

6. klass: sai ala valida; ae-
roobika; oli palju alasid; tea-
tejooks; ekstreemne liikumi-
ne; päev algab kell 10; ei pea 
palju jooksma; sai klassiga 
koos olla; meie klass sai jook-
sus suhteliselt hea koha; olin 
hästi valmistunud; oli lõbus.

7. klass: kõik meeldis; 
alad olid head võiks edaspidi 
ka nii olla; saab ise ala valida; 
sai kauem magada; sai kõik 
koos soojendada; oli hästi or-
ganiseeritud; on koolipäe-
val; olin kõigega väga rahul; 
showtantsus oli väga hea ju-
hendaja; toimus linnastaa-
dionil; ekstreemne liikumi-
ne oli megalahe; oli lühike ja 
nauditav; põnevad üritused.

8. klass: Country line-
dance oli hästi tore; kõik 

Koht Klass Punktid
�. 11A 445,5
�. 11B 327
�. 10E 300,5
4. 9A 242
5. 12A 234,5
6. 10C 225
7. 11D 214
8. 10B 207,5
9. 10F 177,5

�0. 11C 137,5
��. 11E 88,5
��. 10D 77
��. 12B 71
�4. 12E 69,5
�5. 12C 61
�6. 10A 46
�7. 11F 45
�8. 9B 35
�9. 12D 18

Kergejõustiku 
MV tulemused 
klassiti

Foto: Gert Lutter
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Leelo Laus (Leelo.Laus@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond  (evepa@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

meeldis; extreemne liikumi-
ne - lahe, sai hüpata, karata, 
saltosid visata ja mööda sei-
nu joosta; lauatennis oli OK, 
ei meeldinud see, et suured 
pidid oma korda kaua oota-
ma; line-dance oli äge, ainult 
tantsud ei saanud selgeks; 
üldkokkuvõttes oli spordi-
päev tore, ei pidanud tundi-
des olema ja sai värskes õhus 
olla.

10. klass: enamustele 
meeldis, et oli palju valikuid, 
meeldis hea korraldus, eriti 
päeva algus ja täpsus alade 
algusaegade.

12. klass: spordipäev oli 
tore, süsteem hea, spordi-

päev võiks olla igal veeran-
dil, sest see on mõnus lõõgas-
tus vaimutööle; info piisav.

Miinused

5. klass: Kuna panin end 
kirja kahele alale (country-
line ja show-tants), siis jäin 
show-tantsu hiljaks, kuna sel-
le 10 minutiga, mis vahepeal 
aega oli, ei jõudnud spordi-
hoonesse; show-tantsus olid 
osad liigutused minu jaoks 
liiga kiired; kahju, et enese-
kaitse õpetaja ei tulnud ala 
alguseks kohale; väike-rootsi 
teatejooks oleks võinud olla 
ka väiksematele; oma valitud 
ala algust tuli kaua oodata; 
teatevõistluse vahemaa oleks 
võinud pikem olla; kuna käi-
sin matkal, siis teist ala pol-
nud lisaks võimalik valida; 
mõnele populaarsemale ala-
le võiks rohkem inimesi saa-
da; mõne ala valimiseks olin 
liiga noor; lauatennises ei 
saanud peaaegu üldse män-
gida (juhendaja rääkis liiga 
kaua); soojendus statkal ei 
meeldinud; jalgrattakross jäi 
ära; oleks tahtnud teatejook-
sus võita, aga nii hästi ei läi-
nud; kas matkaleminejatel oli 
väike segadus bussi väljumi-
se ajaga? Tundus, et tuli liiga 
kaua oodata, vahepeal oleks 
midagi muud tahtnud teha

6. klass: peab hommikul 
staadionile minema; matka 
buss hilines; paljud alad olid 
mujal, mitte staadionil; köie-
vedu ei saanud teha; tants oli 
raske ja õpetajal läks kogu-
aeg sassi; oli palju kärbseid; 
pidi enda ala nii kaua oota-
ma; ei meeldinud, et line-
tants oli staadionil - rohkem 
oleks võinud näidata, aida-
ta, õpetada; Koigi raba oli lii-
ga pikk; suured ja meie oli-
me koos

7. klass: jalgpall oli lii-
ga kaugel; tekkis liiga suur 

paus peale staadionijookse; 
pidi kaua ootama oma ala; 
mõned alad jäid juhenda-
ja puudumise tõttu ära; jalg-
pall väsitas liiga ära; liiga vä-
he valikuid; soojendus võiks 
olla pikem; staadionil toimus 
ainult üks jooks, võiks ol-
la rohkem; see, et tüdrukute 
jalgpall jäi ära ja pidime üm-
ber otsustama; jalgrattakros-
si treener ei tulnud; staadio-
nil on halvad istmed

8. klass: Staadionil toi-
muv oli igav, igal aastal sa-
ma.

10. klass: Matk oli liiga 
pikk; negatiivne - meistri-
võistluste toimumine samal 
päeval, sest nii mõnigi oleks 
tahtnud ka muudest aladest 
osa võtta.

12. klassi: pendelteate-
jooksus ei ole nii palju pois-
se välja panna;

Ettepanekud

5. klass: Aladest võiks ol-
la veel rulluisutamine; järg-
misel aastal võiks minigolfi 
ka mängida; võiks jalgpalli, 
korvpalli mängida; rahvas-
tepalli võiksid nii suuremad 
kui väiksemad järgmisel aas-
tal mängida; show-tants oli 
lahe, aga osadele, kes ei suu-
da kaasa teha nii jõuliselt, 
võiks sama ala olla veidi ker-
gemas/lihtsamas vormis; osa 
alasid, mis olid ainult suure-
matele, võiksid olla ka väik-
sematele; teatejooksu võidu 
eest oleks võinud ka auhind 
olla; mingid alad võiks kooli 
juures tervisepargis olla (näi-
teks jooksud; ujuda tahaks; 
viiendatele klassidele võiks 
olla rohkem spordialasid; ko-
gu kool võiks olla staadionil 
rohkem aega koos, rohkem 
võistlusi; spordipäev võiks 
olla reedel või esmaspäeval, 
siis oleks rohkem vabu päevi 
järjest; kergejõustik võiks ka 

Tervisespordipäeva tagasiside (algus lk 3)

Täname Saaremaa Kesk-
konnateenistust ja Merit 
Kindsigo´t kooliraamatuko-
gule kingitud õppematerja-
lide eest. 

Meie kogu täienes järg-
miste väljaannetega: 

“Läänemeri - üllatuste 
meri”, 4 lühifilmi Lääneme-
rest (DVD (40 min) , 

“Lord of the things” e  
“Asjade isand”,  Lääneme-
re ökosüsteemist (1 DVD (10 
min) 

“Tige tulnukas”, ohtlikud 
karuputked vallutamas Ees-
ti loodust, Eesti Kultuurfilm 
(19 min)

“Rahvusvahelise tähtsu-
sega looma- ja taimeliigid” 
(2005). Tallinn : Ilo. 126 lk

“Euroopas väärtustatud 
elupaigad Eestis” (2005). Tal-
linn : Ilo. 112 lk

Urve Aedma, 
raamatukogu juhataja

Tänu osalejatele
Suur tänu õpetajatele, 

kes osalesid omaloomingu-
liste tööde näitusel “Et õpila-
sed näeksid, et õpetaja on ka 
tegija”. 

Pilvi Karu, 
direktori asetäitja 

õppekorralduse alal

4.-6.klassile olla
6. klass: extreemset lii-

kumist võiks rohkem õpila-
si saada valida; alad võiksid 
lähemal olla; oleks võinud 
olla pallivise, kaugushüpe, 
jooks; võiks olla rohkem va-
likuvõimalusi; ujumine võiks 
olla; võiks matkajatele eelne-
valt teada anda, et seljakoti-
ga võiks kaasa võtta veepu-
deli ja väikese võileiva, tol 
päeval jäi mõnel lapsel lõuna 
lihtsalt vahele.

7. klass: Mingid üllatusau-
hinnad võiksid olla osaleja-
tele; võiks olla suurem valik 
alasid; võiks olla ka asfaldi 
peal rattavõistlusi; võiksid 
toimuda ka põhikoolile kas 
palliviske või kaugushüppe 
võistlused; aladest veel uju-
mine, bowling, orienteerumi-
ne; teatejooksu asemel võiks 
olla ringiteatejooks, et saaks 
joosta raja peal, mitte murul, 
kus libiseb; pendelteatejook-
sus võiksid poisid ja tüdru-
kud eraldi joosta; võiks olla 
ka 200m teatejooks; võiks ol-
la auhinnad, mille nimel pin-
gutada; kõik klassi õpilased 
peaksid mingil ala võistlema; 
võiks püssi laskma minna; 
ronimisvõistlused; seiklus-
matk; pendelteatejooks võiks 
olla palliga või mingi muu 
nalajaga; võiks olla ka õpeta-
jate võistlus, lühem distants 
aga mingid naljakad vahen-
did.

8. klass: alasid võiks roh-
kem olla valimiseks; võiks ol-
la afterparty; teatejooks võiks 
olla palliga, mitte pendeltea-
tejooks.

12. klass: meistrivõistlu-
sed peavad olema eraldi.

Aitäh 4b, 5a, 6a, 6b, 7b, 
78b, 8c, 10b, 10d, 12c klasside 
õpilastele ja klassijuhatajate-
le tagasiside andmise eest!

Inge Jalakas, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Lühidalt


